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Geachte Voorzitter, 
 
In uw brief van 28 juni 2022 verzoekt u om nadere openbaarmaking van de 
verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad in aanvulling op de eerdere 
brieven van het vorige kabinet van 30 maart 20211 en de brief van 16 september 
20212. Als argument hiervoor haalt u de inwerkingtreding van de Wet open 
overheid (Woo) per 1 mei jl. aan. 
 
Het vorige kabinet heeft bij de openbaarmaking van de verslagen van de 
klimaattafels en het Klimaatberaad een grote mate van transparantie betracht en 
zo veel mogelijk openbaar gemaakt. Evenwel is er een zeer beperkt aantal 
passages niet openbaar gemaakt. Het belangrijkste argument hiervoor was dat er 
afspraken waren gemaakt over de vertrouwelijkheid van gesprekken en dat het 
onwenselijk zou zijn hier naderhand van af te wijken.  
 
In een grote maatschappelijke transitie zoals voor klimaat en energie is 
transparantie fundamenteel om de samenleving mee te kunnen nemen. Dit is ook 
wat het kabinet beoogt met al haar communicatie. Tegelijkertijd dient deze 
transparantie wel op een zorgvuldige manier afgewogen te worden tegen andere 
belangen. 
 
Ik zie daarom geen reden om tegemoet te komen aan uw verzoek. Allereerst is 
met de invoering van de Woo het beoordelingskader niet gewijzigd. Ik zou het 
daarom niet kies vinden wanneer het huidige kabinet, zonder dat daar gewichtige 
redenen aan ten grondslag liggen, een nieuwe afweging zou gaan maken over het 
verder openbaar maken van de verslagen, terwijl het vorige kabinet met goede 
argumenten ervoor heeft gekozen om dit niet te doen. Daarnaast wil ik u erop 
wijzen dat de informatievoorziening aan de Kamer niet via de Woo, maar via 
artikel 68 van de Grondwet is geregeld. 
 
 
 
R.A.A. Jetten  
Minister voor Klimaat en Energie
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