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> Retouradres    

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

 

  
Datum    3 oktober 2013  

Betreft    Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda  

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T 070-456 0000 

F 070-456 1111 

Ons kenmerk 

IenM/BSK-2013/137177 

 

Bijlage(n) 

1 

 

Geachte voorzitter, 

 

Op 3 oktober 2011 heeft het kabinet Rutte I de Duurzaamheidsagenda 

uitgebracht. De Duurzaamheidsagenda bestond uit een groot aantal acties op een 

vijftal terreinen, nl. grondstoffen en productketens, duurzaam water- en 

landgebruik, voedsel, klimaat en energie en mobiliteit.  

 

Bij de uitwerking heeft het Kabinet aansluiting gezocht bij bedrijfsleven, burgers 

en maatschappelijke organisaties. Zo is oktober 2012 een green deal met 14 

partijen ondertekend die aan het einde van 2015 de hoeveelheid textiel in het 

restafval met vijftig procent ten opzichte van 2011 beoogt te verminderen. En in 

2011 is de Lokale Klimaatagenda getekend waaraan meer dan 135 overheden 

meedoen. Ook heeft het Kabinet samen met het bedrijfsleven en productschappen 

een informatieve website over duurzaam voedsel opgezet.1 En het Rijk geeft zelf 

het goede voorbeeld, door verdere implementatie van duurzaam inkopen.  

 

In de bijlage treft u, mede naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Van 

Veldhoven2 een volledig overzicht van de acties en de behaalde resultaten. Daar 

waar reeds is voorzien in eigenstandige monitoring en rapportage door de 

verantwoordelijke bewindspersoon verwijzen we in dit overzicht naar de 

betreffende rapportage. Tevens wil ik u verwijzen naar de overzichtsconstructie 

Milieu, die ik u reeds heb toegezonden op verzoek van Kamerlid Bashir tijdens 

datzelfde overleg.  

 

Het vorige Kabinet heeft met de Duurzaamheidsagenda een basis is gelegd voor 

verdere stappen op het terrein van duurzaamheid. Het overzicht dat u hierbij 

ontvangt markeert de afronding van de Duurzaamheidsagenda3.  

 
 
 

 

                                                
1 www.duurzamereten.nl 
2 tijdens het WGO over de jaarverslagen van IenM op 3 juli jl.  
3 De duurzaamheidsagenda is geactualiseerd door de groene groeibrief d.d. 28-3-2013. 
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Hoogachtend, 

 

 

 

 

Wilma J. Mansveld 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

 

 

 

 

 

H.G.J. Kamp 

De Minister van Economische Zaken 

 

 

 

 

 

 

E.M.J. Ploumen 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 


