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Opgave 2 Politiek en klimaat
10

maximumscore 1
één van de volgende taken van de Europese Commissie:
− het indienen van voorstellen voor wet- en regelgeving
− het uitvoeren van maatregelen
− besturen

11

maximumscore 2
voorbeeld van een juist citaat met bijpassende uitleg:
• ‘Ook tijdens de … nieuw klimaatverdrag.’ (regels 15-18)
Pressiegroepen zijn gericht op het beïnvloeden van de politieke
besluitvorming, politieke partijen willen deelnemen aan de
besluitvorming. De pressiegroepen zijn daarom aangewezen op de
wandelgangen terwijl de politieke partijen in de vergaderzaal
meepraten en meebeslissen
• Een ander verschil is dat pressiegroepen opkomen voor één of enkele
belangen / zich op één specifiek onderwerp richten / één of enkele
belangen vertegenwoordigen, terwijl politieke partijen zich richten op
alle onderwerpen die op de politieke agenda komen

12

13

maximumscore 2
• De framingtheorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Volgens de framingtheorie gaan mensen anders over een onderwerp
denken als het op een andere manier wordt gepresenteerd / Het
denken van de ontvangers van een ’boodschap’ kan in een gewenste
richting gestuurd worden. (Zolang het klimaatprobleem als een
probleem van wetenschappers gezien wordt, is er minder druk op de
politiek om met maatregelen te komen die nadelig zijn voor Exxon)
maximumscore 3
• De (mede) wetgevende taak
• twee van de volgende rechten:
− het recht van amendement
− het recht om een wetsvoorstel te aanvaarden of te verwerpen
− het budgetrecht
per juist recht
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maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Een regeringspartij maakt deel uit van een coalitie en heeft daarom
ook te maken met een coalitiepartner
• Als een coalitiepartij een nieuwe wet wil maken, dan zal ze dat eerst
proberen te regelen met de regeringspartner. Wil die niet meewerken,
dan is ze waarschijnlijk tegen die wet. Gaat de coalitiepartij vervolgens
die wet doorvoeren via een kamerinitiatief met steun van de oppositie,
dan kan dat tot spanningen binnen de coalitie leiden en dat wil een
regeringspartij over het algemeen niet

1

maximumscore 3
drie van de volgende kenmerken:
− Een gezond milieu is van algemeen belang.
− Een gezond milieu kan moeilijk via de markt worden geregeld.
− Een gezond milieu moet voor iedereen beschikbaar zijn.
− De overheid is nodig voor het stimuleren van de zorg voor of het in
stand houden van een goed milieu.
− Iedereen maakt gebruik van een gezond milieu.
− Burgers betalen via de belasting mee aan het in stand houden of
verbeteren van het milieu.
per juist kenmerk

16

1

1

maximumscore 3
• Liberalisme
voorbeelden van juiste ideeën met verklaring:
• Het liberalisme is voor een vrije markteconomie en een terughoudende
overheid
• Een overheid die dwingende milieuafspraken oplegt beïnvloedt de
markt en is niet terughoudend. Dwingende milieuafspraken zijn dus in
strijd met de liberale ideologie

1

1

1

of
• Liberalisme
voorbeelden van juiste ideeën met verklaring:
• Het liberalisme is voorstander van particulier initiatief en individuele
verantwoordelijkheid
• Afspraken die door de overheid worden opgelegd ontmoedigen
particulier initiatief en leggen meer verantwoordelijkheid bij de overheid
dan bij de individuen. Dwingende milieuafspraken zijn dus in strijd met
de liberale ideologie
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maximumscore 4
• drie fases binnen de conversie: Politieke agendavorming,
beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling
• politieke agendavorming: Samsom en Klaver hebben als
Kamerleden/fractievoorzitters de poortwachtersfunctie vervuld en het
klimaat hoog op de agenda gezet door met een wetsvoorstel te
komen / In de aanloop naar de klimaattop in Parijs hebben de media
en de politieke partijen PVDA en GroenLinks (poortwachter) veel
aandacht voor het klimaat
• beleidsvoorbereiding: maatschappelijke organisaties / Algemene
Rekenkamer / Adviesraden geven advies over het wetsvoorstel
• beleidsbepaling: Tweede Kamer / VVD / CDA / PVV / SP / D66.
Bespreken van het wetsvoorstel / stemmen over het wetsvoorstel

maximumscore 6
• Standpunt a hoort bij het CDA
• Dit is te herkennen aan het belang dat gehecht wordt aan het er bij
betrekken van maatschappelijke organisaties. De gespreide
verantwoordelijkheid van de christendemocratie / het confessionalisme
is hierin te herkennen
• Standpunt b hoort bij de SP
• Dit is te herkennen aan de nadruk die gelegd wordt op de overheid om
zich actief in te zetten voor het milieu. Je kunt hierin herkennen dat het
socialisme voor een actievere overheid is
• Standpunt c hoort bij de PVV
• Dit is te herkennen aan het afzetten tegen de elite en Brussel. Dit
wordt over het algemeen aangeduid als populisme
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