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nota Kamerbrief over voortgang klimaatdiplomatie Binnengekomen op

Aanleiding

• Jaarlijkse Kamerbrief over voortgang klimaatdiplomatie met aanpassingen

n a v de CoRIA bespreking d d 14 december 2022

• Akkoord van alle betrokken bewindslieden met verzending van deze versie

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met verzending van de Kamerbrief aan de Tweede Kamer

Kernpunten

• Elk jaar wordt de Kamer per brief geinformeerd over de voortgang van de

mondiale klimaatdiplomatie Net als voorheen bent u le ondertekenaar en de

minister van Klimaat en Energie MKE 2e ondertekenaar mede namens de

ministers van LNV de minister en staatssecretaris van lenW en de minister

van Financien

• In de voorliggende Kamerbrief ligt de nadruk op een terugblik op de

interdepartementale inzet voor de mondiale klimaatdiplomatie in 2022 omdat

de toekomstige inzet al is beschreven in de Internationale Klimaatstrategie
• Het commentaar van de CoRIA d d 14 december is verwerkt in geel

gemarkeerd in de Kamerbrief met akkoord van betrokken bewindspersonen
o Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op

p 2 een paragraaf toegevoegd over de problematiek van de export

van laagwaardige brandstoffen en tweedehandsauto s

o Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is

op p 3 een paragraaf toegevoegd over het Montreal Protocol en het

Kigali Amendement en is op p 6 een paragraaf toegevoegd over het

Bridgetown initiatief en de aanbevelingen van het G20 Panel over

Capital Adequacy Frameworks CAF

o Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
is op p 3 een verwijzing naar de Mondiale Gezondheidsstrategie en is

op p 9 bij de klimaatsamenwerking met China ook duurzame zorg

toegevoegd
o Op verzoek van Curagao is op p 8 een zin toegevoegd over

toekomstige inzet op de energietransitie van kleine eilandstaten NB
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MKE heeft afgelopen najaar middelen beschikbaar gesteld voor

energietransitie op Caribische eilanden binnen Nederland

o Deze wijzigingen zijn niet controversieel

Over de resultaten van COP27 is separaat gerapporteerd kamerstuk 31793

nr 234 d d 23 december 2022

De brief gaat ook in op de uitvoering van de motie van de leden Erkens en

Boucke kamerstuk 31793 nr 216 VCK EZK over het in samenwerking met

innovatieve bedrijven en kennisinstellingen verder concretiseren van de

klimaatfinanciering Hiertoe wordt in het eerste kwartaal een workshop

georganiseerd voor deze bedrijven en kennisinstellingen samen met

uitvoerders als FMO Invest International RVO en Atradius Dutch State

Business

Vanaf 2023 zal de Kamerbrief klimaatdiplomatie jaarlijks ingaan op de

uitvoering van de Internationale Klimaatstrategie
De brief is via de interdepartementale Task Force Klimaatdiplomatie
coordinatie BZ IGG afgestemd met EZK LNV FIN lenW
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Toelichting

• Eind 2022 zag u de eerdere versie van deze Kamerbrief originele nota

gedateerd 29 11 2022

• N a v uw reactie d d 7 december 2022 zijn toen de volgende aanpassingen

doorgevoerd
o N a v uw verzoek om belang mobiliseren private middelen meer te

benadrukken zijn passages over EFSD i p4 5 uitwerking COP27

slotverklaring p6 projectenpijplijn ter financiering door IFI s p7 en

het ILX fonds plO toegevoegd
o De VN waterconferentie als voorbeeld van klimaatdiplomatie is

toegevoegd op p 2 3

o N a v uw verzoek om het dilemma van weinig prikkels voor duurzame

investeringen te benoemen is een passage toegevoegd op p 2 eerste

paragraaf Hier plaatsen we het belang van klimaatdiplomatie in de

context van de actuele stijgende energieprijzen de lobby voor fossiele

brandstoffen en de teleurstellende COP27 uitkomsten op mitigatie
o Het woord hiernaast is vervangen door daarnaast op p 2 begin

laatste paragraaf
• U ging akkoord met deze aanpassingen d d 8 december 2022 waarna de

brief met uw aanpassingen is voorgelegd aan de CoRIA

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Nvt
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