
 

 

Wereldleiders beloven snellere aanpassing aan klimaatverandering op Nederlandse top  
 
Meer dan dertig wereldleiders hebben vandaag hun steun uitgesproken om de komende tien jaar 
serieus werk te maken van klimaatadaptatie. Daarmee moet onze leefwereld beter bestand 
worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hevige regenval, 
toenemende droogte en hitte. 
 
Tijdens de opening van de door Nederland georganiseerde internationale Climate Adaptation 
Summit (CAS) 2021 werden tal van nieuwe initiatieven en programma’s aangekondigd door 
overheden, financiële instellingen zoals Wereldbank, IMF en de African Development Bank, 
maatschappelijke organisaties en grote steden. Om al deze initiatieven te realiseren, werd voor 
miljarden dollars aan financiering voor klimaatadaptatie aangekondigd. 
 
Initiatiefnemer van de top, minister Cora van Nieuwenhuizen: “Ongelofelijk wat een energie deze 
top losmaakt. Met al deze concrete plannen presenteren we een ambitieuze Adaptation Action 
Agenda voor de komende tien jaar. Met deze agenda maken we de wereld weerbaarder tegen de 
effecten van klimaatverandering. Ik ben trots op deze internationale doorbraak en dat we op deze 
top met zoveel wereldleiders en organisaties daadwerkelijk versnelling brengen in 
klimaataanpassing wereldwijd.” 
 
De nieuwe Amerikaanse klimaatgezant John Kerry zei tijdens een live video-verbinding met de top in 
Den Haag dat de Amerikaanse regering onder leiding van president Biden van klimaatactie een 
“topprioriteit” heeft gemaakt. “We zijn trots om weer terug te zijn”, aldus Kerry. “Alleen samen 
kunnen we bouwen aan weerbaarheid tegen klimaatverandering.” De deelname van Kerry was het 
eerste internationale optreden van de nieuwe Amerikaanse regering van president Biden.  
Ook de Chinese vice-premier Han Zheng sprak zijn steun uit voor het Nederlandse initiatief om 
klimaatadaptatie hoger op de agenda te krijgen. 
 
De Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds en de African Development Bank kwamen met 
verschillende toezeggingen die leiden tot meer geld voor klimaatadaptatie in de komende jaren. Het 
IMF neemt klimaatadaptatie voortaan ook mee in hun economische beoordelingen van landen. Ook 
de Duitse Bondskanselier Merkel en de Franse president Macron deden financiële toezeggingen 
tijdens de conferentie. Premier Rutte beloofde dat Nederland de helft van alle klimaatfinanciering 
aan adaptatie blijft uitgeven. 
 
De Britse premier Johnson, die later dit jaar de klimaatconferentie COP 26 voorzit, kondigde een 
nieuwe kopgroep van landen aan die zich vooral zal richten op steun aan kwetsbare landen die het 
meest te lijden hebben onder de gevolgen van klimaatverandering. 
 
De Adaptatie Actie Agenda die tijdens de CAS wordt gelanceerd, is gericht op de komende periode 
tot 2030. Nederland zal, samen met andere landen en organisaties zoals de VN en het VK als COP26-
voorzitter, zich actief blijven inzetten voor meer klimaatadaptatie.  
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Zie voor meer details en quotes het bijgevoegde Engelstalige persbericht. 
 
 



 

 

 
Persvragen: 
Miranda Mens, miranda.mens@minienw.nl  +31 6 53215501. 
Beeldmateriaal  
Opvragen via Broadcast Services: Paul Sanders, paul@egotainment.nl tel. +31 6 51 88 56 38. 
Foto’s van de CAS 2021 rechtenvrij te krijgen op: https://www.flickr.com/photos/191756221@N05/ 
Informatie over CAS 2021: 
www.cas2021.com  
Programma https://www.cas2021.com/about-cas2021/programme  
FAQ’s https://www.cas2021.com/faq  
Media note, https://www.cas2021.com/press/documents/media-articles/2021/01/22/media-note-
on-cas-2021 
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