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Geachte Voorzitter, 

 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij verzocht om 

een reactie op de brief die zij heeft ontvangen van het Platform Duurzame en 

Solidaire Economie (Platform DSE) te Amersfoort d.d. 6 februari 2018. Graag 

voldoe ik bij deze aan dit verzoek. 

 

Ik onderschrijf in algemene zin de boodschap dat er druk staat op ecosystemen 

door menselijk handelen. De oproep benoemt stappen die de mensheid zou 

kunnen zetten. De meeste hiervan zijn in lijn met de duurzame 

ontwikkelingsdoelen zoals die in 2015 in VN-kader zijn overeengekomen. Het 

kabinet heeft deze duurzame ontwikkelingsdoelen onderschreven en werkt aan de 

implementatie richting 2030. Enkele punten staan niet zo expliciet in de duurzame 

ontwikkelingsdoelen maar zijn wel onderdeel van het kabinetsbeleid om aan de 

doelen invulling te geven. In het kader van het jaarlijkse Verantwoordingsdebat in 

mei zult u de nationale voortgangsrapportage van het kabinet en 

maatschappelijke partners hierover ontvangen. Het voert te ver om in het kader 

van deze brief een volledig overzicht te geven van het beleid op al de genoemde 

punten.  

 

De oproep benoemt tot slot de actie om te onderzoeken welke omvang van de 

wereldbevolking passend zou kunnen zijn bij een duurzaam gebruik van onze 

aarde. Het kabinet is evenwel van mening dat niet primair de omvang van de 

wereldbevolking hiervoor bepalend is, maar het handelen van de bevolking. De VN 

2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling, net als het kabinetsbeleid, richt zich 

daarom primair op het duurzaam handelen van mensen en bedrijven. 

 

Het Platform beveelt bespreking van de oproep in uw Kamer aan en zou het 

toejuichen als de planbureaus wordt gevraagd om hun visie daarop te geven.  

Naar aanleiding daarvan wil ik u wijzen op het verschijnen, in het kader van het 

Verantwoordingsdebat, van de monitor en verkenning Brede Welvaart, die op deze 

materie in zullen gaan. In de tweejaarlijkse Balans van de Leefomgeving wordt 

eveneens over de meeste punten gerapporteerd. Ook werkt het Planbureau voor 
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 de Leefomgeving aan een studie over de druk op de mondiale ecosystemen en 

het aandeel van Nederland daarin. 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


