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Opgave 2 Van Klimaatakkoord naar nationale Klimaatwet?
6

maximumscore 1
De besluiten worden genomen bij unanimiteit. / Alle lidstaten van de VN
moeten instemmen met het besluit.

7

maximumscore 2
a
• het recht van initiatief
b
voorbeeld van een juiste reden:
• De PvdA maakt samen met de VVD deel uit van het kabinet-Rutte II en
de coalitiepartner VVD is geen voorstander van een nationale
klimaatwet zoals de PvdA die wil (zie regels 10-11). In dit geval moest
de PvdA wel samenwerking zoeken met een oppositiepartij in de
Tweede Kamer

8

1

1

maximumscore 2
twee van de volgende:
− Burgers betalen via de belasting mee aan het in stand houden van een
duurzaam klimaat / het tegengaan van klimaatverandering.
− De overheid is nodig voor het in stand houden van een duurzaam
klimaat. / De aanpak van klimaatverandering kan moeilijk alleen via de
markt worden gerealiseerd.
− Een duurzaam klimaat / gezond milieu moet in principe voor iedereen
beschikbaar zijn.
per juist antwoord
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maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):
− kennis/deskundigheid
Hoogleraren zijn deskundig op bepaalde terreinen zoals duurzame
energievoorziening.
− status
Hoogleraren hebben een hoge (sociale) status. Opvattingen van
mensen met hoge status worden eerder serieus genomen.
− gezag
Hoogleraren hebben veel gezag. Opvattingen van mensen met veel
gezag worden eerder serieus genomen.
− vermogen om de media te gebruiken
De hoogleraren hebben een open brief in NRC Handelsblad
geschreven waarmee ze hopen de publieke opinie / de politiek te
beïnvloeden.
per juist antwoord

10

1

maximumscore 4
omgevingsfactor uit tekst 2:
• het lidmaatschap van de VN / het Klimaatakkoord van de VN in Parijs
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Doordat Nederland lid is van de VN / het Klimaatakkoord van Parijs
getekend heeft, zullen politieke partijen / zal de overheid maatregelen
moeten nemen om de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen te
realiseren
omgevingsfactor uit tekst 4:
• de opwarming van de aarde / klimaatverandering / ecologische
omgevingsfactor
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Doordat (de opwarming van de aarde snel verloopt en) de
klimaatverandering volgens velen een existentiële bedreiging is voor
Nederland, willen de hoogleraren dat alle partijen in hun
verkiezingsprogramma’s aandacht besteden aan oplossingen voor de
klimaatverandering en dat er een nationale Klimaatwet komt
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