
Projectplan communicatie klimaatconferentie
Kopenhagen
(versie 21 juli 2009)

1.1 Inleiding
2009 is een belangrijkjaar voor het klimaat. Het is het jaar waarin de afsprakenvan de
klimaatconferentiesvan Bali moeten worden omgezet in een nieuw internationaal klimaatakkoord.
Het is het jaar waarin alles op alles moet worden gezet om uiteindelijk in Kopenhagen (7-18
december) tot alomvattende, eerlijke en effectieve nieuwe klimaatafsprakente komen. Nederland
levert hieraan een actieve bijdrage met minister Cramer als ambitieuze voortrekkeren
bruggenbouweren Maas Goote als eerste onderhandelaarvoor Europa.

Het klimaatbeleidheeft een hoge prioriteit voor het kabinet. Nederlandwil haar
verantwoordelijkheidnemen en laten zien dat een ambitieus klimaatbeleidkan en moet. Dit wil
Nederlandook zichtbaar maken, nationaalen internationaal. Een hoog profiel sluit aan bij de
ambities van Nederland en doet recht aan de ernst van klimaatverandering.

Communicatie is belangrijkom het belang van een internationaal klimaatakkoord en de
ambitieuze Nederlandse inzet onder de aandacht te brengen. Dit maakt de inzet van minister
minister Cramer nog effectiever.lmmersvoor een ambitieus klimaatakkoordis
politiek/maatschappelijkdraagvlak nodig en een actieve betrokkenheid. Met gerichte
communicatie kan het draagvlakworden vergroot en worden de doelgroepen betrokken bij (het
oplossen van) het klimaatprobleem.

1.2 Doel van dit document
Dit document bevat de communicatieactiviteiten die door VROM ondernomenzullen worden,
voorafgaand, tijdens en na Kopenhagengericht op pers, burgers, bedrijfsleven,maatschappelijke
organisaties en politiek. Het plan heeft betrekkingop de periode juli 2009-januari2010.
Dit document is tevens bedoeld om uitvoering en verantwoordelijkhedenbeter te verankeren. Een
uitgebreide omschrijving over de strategie en de verschillende doelgroepenzit in het
communicatieplan.

_/-~

2. Communicatie

2.1 Communicatiedoelen
Nederlandwil haar ambities zichtbaar maken, nationaalen internationaal.VROM wil daarom
actiever communicerendoor communicatiemomentente identificerenen beter te benutten en
extra activiteiten ondernemen met als doel:

1. Actief informeren van pers, burgers, maatschappelijkeorganisaties, bedrijven en politici over
de klimaatconferentiein Kopenhagenen de Nederlandse inzet;

2. Minister Cramer een sterk profiel geven en laten zien dat zij zich actief én effectief inzet voor
een ambitieus klimaatbeleid en

3. Tijdens de COP Nederland en minister Cramer duidelijk zichtbaar maken en daarmee
presenterenals ambitieuze voortrekkeren bruggenbouwer

2.2 Kernboodschap
Nederlandzet zich in voor een ambitieus, alomvattenden eerlijk VN klimaatakkoord,zodat de
temperatuurstijgingbeperkt blijft tot maximaal2 graden Celcius. Daarvoor is het nodig dat
industrielandenambitieuze reductiedoelstellingenop zich nemen en er voldoende nieuwe
financiering en technologische ondersteuning komtvoor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden.
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2.3 Nederland als ambitieuze voortrekker en bruggenbouwer
Nederlandzoekt naar oplossingendie werken en solidair zijn. Daarbij is Nederland bereid
initiatief te nemen wanneer dat nodig is, te versnellen wanneer het kan en af te remmen wanneer
dat moet. Nederland speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen door minister Cramer als
ambitieuze voortrekker en bruggenbouweren door Maas Goote als eerste onderhandelaar van
Europa.

3.Communicatie momenten

VROM wil communicatiemomentenidentificeren en beter benutten. De komende maanden zijn er
vele events op weg naar Kopenhagen. Minister Cramer zal aan een selectie hiervan deelnemen.
Dit is van belang voor een politieke impuls bij de voorbereidingvan de beslissingen op de COP.
Het biedt tevens de kans Nederland in de front-linie te houden en minister Cramer
(internationaal) verder profiel te geven als ambitieuzevoortrekker en bruggenbouwer op
klimaatgebied.

3.1 Internationale evenementen op weg naar Kopenhagen

19 en 20 september: Informele ministeriëlebiieenkomst. New Vork
Voorafgaand aan de VN-SG highleveion Climate Change vindt in New Vork een ministeriële
bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomstwordt door Denemarkengeorganiseerd. Het is een vervolg
op de Groenland dialoog. Minister Cramer behoort tot het select gezelschapvan genodigden.

Actie/uitvoering: persaankondiging(persvoorlichting/lZ )

13 oktober: Carbon seauestration leadership forum (CSLF). Londen
Het hoofddoelvan de bijeenkomst is om te komen tot een gemeenschappelijkeministeriële
verklaring over de rol van CCS in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.Tevens wordt er
een rondetafel discussie gehouden tussen ministers en CEO's van relevante industrieën over de
verantwoordelijkheidvan de industrie bij de commercialisatievan CCS. CSLF is een
internationaal samenwerkingsverbandvan overheden voor onderzoek en ontwikkeling van
carbon capture and storage CCS. Nederland is sinds 2004/2005 als een van de eersten lid van
het CSLF.

Actie/uitvoering: persbericht (persvoorlichting)

21 oktober: Milieuraad. Luxembura
Op 21 oktober vindt de Milieuraad plaats waarin de Europese inzet voor Kopenhagenwordt

bepaald. De ~uropese Raad, welke vervolgens een cruciaal moment vormt in de besluitvorming
voor Kopenhagen is op 29 en 30 oktober. De milieuraad in oktober is een belangrijk moment om
de Europese/Nederlandsèinzet voor Kopenhagenpublicitair uit te dragen.

Actie/uitvoering: persbericht, persbriefing, interview minister, factsheets, ingezonden stuk (?)
(persvoorlichting, IZ)

26 en 27 oktober: Global Assemblv van de Club van Rome.Amsterdam
Minister Cramer neemt deel aan de Global Assembly van de Club van Rome op 26 oktober. Het
thema van deze bijeenkomst is 'Climate, Energy and Economierecovery'. Zij neemt daar een
rapport van PBUClub van RomeNROM over 'carbon productieve economy' in ontvangst. Dit is
een gelegenheid om een geïntegreerde en persoonlijkevisie te geven op de uitkomst van
Kopenhagen.

Actie/uitvoering: speech minister (speechschrijveren IZ )
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Klimaat seminar voor EU-ambassadeurs( in november)
Op uitnodigingvan de Zweedse ambassadeur is minister Cramer hoofdsprekerbij een klimaat
seminar voor EU-ambassadeursin Den Haag. Deze bijeenkomstwordt georganiseerd in
samenwerkingmet de vertegenwoordigingvan de EuropeseCommissie in Den Haag (tussen 7
en 17 nov. laat in de middag). Hiervoorworden ook de bij het klimaatdossierbetrokken
kamerleden uitgenodigd.Tevens is met de Deense ambassade afgesproken belangrijke 'key
persons' uit Denemarkenen Zweden uit te nodigen. Deze bijeenkomstvindt plaats net voor de
pre-CaP (zie hierna).

Actie/uitvoering: speech minister (IZ)

16 en 17 november: Pre-CaP. KoDenhagen
Op 16 en 17 november vindt in Denemarkende pre-CaP plaats. De verwachting is dat minister
Cramer (net als vorig jaar) hiervoorwordt uitgenodigd.

Actie/uitvoering: persaankondiging(persvoorlichting/ IZ )

3.2 Belangrijke internationale evenementen waar minister Cramer niet aan deelneemt

In aanloop naar Kopenhagenzijn er ook een aantal belangrijkeevents waar niet minister Cramer,
maar andere leden van het kabinet aanwezig zijn.

Actie/uitvoering: lijst met evenementenvan Cramer naar TKP sturen en andere departementen
vragen dit aan te vullen, zodat er een overzicht komt wie van het kabinetwat gaat doen op weg
naar Kopenhagen (IZ).

De lijst moet nog worden aangevuld, maar het betreft onder andere:

22 SeDtember:VN-SG hiahlevel meetinaon Climate Chanae. New Vork

In New Vork vindt op 22 september een klimaattop plaats met staatshoofden en regeringsleiders.
MP Balkenende zal hierbij aanwezig zijn, en zal vervolgens in New Vork blijven voor de opening
van de Algemene Vergadering van de VNo
Aan minister Cram~r is voorgesteld dat zij de MP benadert over de mogelijkheid dat zij samen
met hem deelneerryt aan het Ban-ki Moon event over klimaat op 22 september.

23 en 24 seDtember: Energy summit and International dialoaue. Washington

InWashington vindt de 'Energy summit and internationaldialogue' plaats.
Minister Van der Hoè~ en MP Balkenendezijn hiervoor in eerste instantie benaderd. Minister
Van der Hoeven heeft recent met haar deelname ingestemd. Zij zal op 24 september aanwezig
zijn en Nederlandvertegenwoordigenmet een delegatie van het bedrijfsleven.

Actie/uitvoering:voorbereiding afstemmen (IZ)

14 en 15 oktober. ministerielegovernina board IEA. Pariis

op 14 en 15 oktober vindt o.l.v. minister Van der Hoeven de ministerielegoverning board van het
IEA plaats. Naast OESO landen, zullen ook India, China en Ruslanddeelnemen. "Actions for a
sustainable energy future" is een belangrijk thema bij deze bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst
is om een gezamenlijkeverklaring en een actieplan aan te nemen. Daarinzou ook een sterke
boodschap moeten staan richting Kopenhagen. Ook de resultatenvan de CSLF bijeenkomst (zie
boven) zullen hier waarschijnlijk worden besproken.

Actie/uitvoering:voorbereidingafstemmen (IZ)
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3.3 Nationale evenementen op weg naar Kopenhagen

25 auaustus. bijeenkomstmet Nederlandse bedrijfsleven
Op 25 augustus heeft minister Cramer samen met minister Van der Hoeven een gesprek met
VNO-NCW en een aantal Nederlandse bedrijven over het Kopenhagenakkoord.Het bedrijfsleven
wil dan de Nederlandse inzet voor Kopenhagenen de 30% doelstelling bespreken.

Actie/uitvoering: nota/spreekpunten(IZ)

Direct na de zomer. informele biieenkomst met CEO's (locatie?)
Eind (augustus/beginseptember) zal Cramer een gesprek voeren met een selectie van
topmensen uit het internationaal opererende Nederlandsebedrijfsleven,waarin hen gevraagd zal
worden zelf te komen tot internationale sectorakkoordenten behoeve van afspraken in
Kopenhagen. Gesproken zal worden over verantwoordelijkhedenen kansen. Toegewerkt zal
worden naar een bijeenkomstvan 2,5 uur met aansluitend diner.

Actie/uitvoering: nota/spreekpunten(IZ)

11 september. ludiek event Miliedefensie(Den Haag) ?
Minister Cramer is samen met 4 andere 'klimaatministers' (de Minster President en de ministers
Eurlings, Van der Hoeven en Verburg) gevraagd voor een ludiek event op het plein in Den Haag.
Het is nog niet bekend of minister de uitnodiging aanneemt. Gelegenheidzal naar verwachting
het één en ander aan publiciteit opleveren en biedt wellicht gelegenheid om zelf een boodschap
voor Kopenhagengeven.

Actie/uitvoering:verzoekmet positief advies aan minister voorleggen en checken welke andere
ministers aanwezig zijn (COM)

26 september. biieenkomstmet buraers
Op/26 september praten wereldwijd zo'n 5000 burgers mee over klimaatverandering.Het
uiteindelijke doel is dat de resultatenworden meegenomentijdens de C~P in Kopenhagen.
Minister Cramer zal de aanbevelingenvan 100 Nederlandse burgers in ontvangst zal nemen.

/

Actie/uitvoering: speech, persbericht (persvoorlichting/speechschrijver/lZ)

12 december. NGO event. Utrecht
Tijdens de C~P wordt op zaterdag 12 december een groot NGO event georganiseerd in de
Jaarbeurs. De organisatie is in handenvan de Kopenhagencoalitie(samenwerkingsverband
tussen alle grote Nederlandse natuur, milieu en ontwikkelingsorganisaties), in samenwerkingmet
FNV, jongerenorganisatiesen kerkelijke groepen. Doel is om aandacht te vragen voor
klimaatveranderingen het belang van een eerlijk en effectief klimaatakkoord. 12/12, de
vooravond van de beslissendeweek in Kopenhagen, is uitgeroepen tot wereldwijde
klimaatactiedag. In tientallen steden, verspreid over de hele wereld, zullen politieke leiders
worden opgeroepen niet uit Kopenhagen te vertrekken voordat er een eerlijk en effectief
klimaatakkoord is gesloten. Dit event biedt de mogelijkheid voor de minister om vlak voor
Kopenhagende Nederlandse inzet toe te lichten.

Actie/uitvoering: overleg met organisatie om event te verlengen/te combineren met een
tentoonstelling (COM), speech (speechschrijver/IZ), interviews minister (persvoorlichting)
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14 December.vertrek klimaattrein naarKopenhagen
VROM is in gesprek met de NS om een speciale 'klimaattrein' in te zetten naar Kopenhagen. Het
is de bedoelingdat deze trein op 14 december vertrekt en dat er naast leden van de
Nederlandsedelegatie, ook leden van de Duitse en Belgischedelegatie, alsmede eventueel
jongeren, andere overheden etc. zullen meereizen,voorzover zij al van plan waren naar
Kopenhagenaf te reizen. Dit is voor de minister een mooi publicitair moment.

Actie/uitvoering:overleg met NS en mogelijkhedenvoor samenwerkingbesprekenom trein ook
communicatief te benutten (IZlCOM), persaankondiging/interviewsminister (persvoorlichting)

16-18 december: hiahlevel seÇJmentCOP. Kopenhagen

3.4 Belangrijke evenementen na Kopenhagen

22 december: Milieuraad
Hierin wordt teruggeblikt op de uitkomstenvan Kopenhagenen worden naar verwachting
raadsconclusiesaangenomen over het vervolgtraject.

Actie/uitvoering: persbericht (persvoorlichting/IZ)

4. Communicatie activiteiten

VROM wil extra communicatie activiteiten ondernemenvooraf, tijdens en na Kopenhagen.
Daarbij wordt onderscheidgemaakt naar de verschillendedoelgroepen.

4.1 Activiteiten vóór Kopenhagen

4.1.1. P blicit . f f, d de C~P
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'ers: pU__n_nm_- ------- _____n____n__-___n-
Wanneer Wat Actie Uitvoering
3 aug. Bijdrage minister voor Column schrijven IZ

officiele website van
Denemarkenover de COP

11 Deelname minister aan Verzoek aan minister voorleggen COM
september ludiek event milieudefensie in Speechpunten Persvoorlichting

Den Haag (nog niet i.s.m.IZ
bevestigd)

19 en 20 Informele ministeriele Persaankondiging Persvoorlichting
sept. bijeenkomst New Vork i.s.m.IZ
26 Bijeenkomst met burgers Speech Persvoorlichting
september Persbericht i.s.m.IZ
28 sept.-9 3eonderhandelingsronde Persaankondiging?
okt.
13 oktober Deelname minister aan CCS Persaankondiging persvoorlichting

bijeenkomst in Londen
21 oktober milieuraad Persbericht; persbriefing, interviews, Persvoorlichting

i.s.m.IZ
26 oktober Global Assembly club van Speech IZ

Rome



4.1.2 Activiteit b li t, d de C~P

4.1.3 Activiteiten voor maatscha
Wanneer Wat
? Re ulier overle met n o's
11 Deelname minister (?) aan
september ludiek event van

Milieudefensie
26-29 Deelname Nederlandse ngo's
november aan Copenhagen Climate

Exchange (tentoonstellin
Ngo event

Uitzetten bij IPO, VNG en
Kopenliagencoalitie (NGO's)

COM

12
december

Speech
Interviews minister

4.1.4 Activiteit bedriifsl f, d de C~P
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16 en 17 Pre-COP Kopenhagen Persaankondiging persvoorlichting,
oktober
29 en 30 Europese Raad Persboodschappen IZ
oktober
? Kamerbrief Nederlandse Persbericht Persvoorlichting
november inzet Interviews/persbriefing Ls.m.IZ

Opiniestuk minister?
12 NGO event, Utrecht Speech, interviews Persvoorlichting
december Ls.m.IZ
14 Vertrek 'klimaattrein' Interviews persvoorlichting
december

-.. - ---
Wanneer Wat Actie Uitvoering

'big mama' website die Financiele ondersteuning IZ (voldaan)
wereldwijde initiatievenvan
ionqeren verbindt

Juni-dec. Publiekscampagne: burgers uitnodigenom oplossingen Communicatie
'Nederland werkt aan een voor het klimaatprobleemaan te
beter klimaat" dragen

Na de Discussiebijeenkomst Bijeenkomst plannen Communicatie
zomer minister met jongeren over Toelichting onderhandelingen IZ

KoDenhagen
Na de 'digitale mars' jongeren Advies (mogelijk ook financieel) bij COM
zomer bouwen website
26 sept. Minister neemt Speech IZ/speechschrijver

aanbevelingenvan burgers in persbericht pervoorlichting
ontvanqst

12 dec. NGO event Speech IZ/speechschrijver
Interviews minister pervoorlichting

Klimaattentoonstellingin Opening minister Cramer Communicatie
Nederland

_u - ---
Wanneer Wat Actie Uitvoering
25 Bijeenkomst mÎnisters spreekpunten IZ
augustus Cramer en Van der Hoeven

met VNO
Eind Bijeenkomst minister Cramer spreekpunten IZ
auqustus met CEO's



4.1.5 Activiteit d litiek f, d de COP

Overheid
RegelmatigzullenmedewerkersvanVROMenanderedepartementenmoetenworden
geïnformeerd.Ditgebeurtvia Inzet,Veraeninformatiebijeenkomsten.

4 heid f, d CO

4.2 Activiteiten tijdens Kopenhagen

4.2.1 P Publicit' f tijd de COP

7

rgaan
Wanneer Wat Actie Uitvoering
? Technischebriefinq IZ
?november Kamerbrief met Ned. inzet IZ
?november Aa Kopenhaqen IZ

-- -- - - -- -- -- n - n -- - - - - _n - - - - -- - --- - - - - ---gaanL ------ --- - - -

Wanneer Wat Actie Uitvoering
27 Infobijeenkomst in kadervan Uitnodigingenversturen, organisatie CaM
augustus schoon en zuinig over de bijeenkomst

Cp en de Nederlandse inzet
(moet nog door Maas worden
bevestiqd)

november VIF bijeenkomst over de Cp Spreekpunten IZ
en de Nederlandseinzet

-- -- _u - ------ -- -----
Wanneer Wat Actie Uitvoering
Eerste TV show, quiz over klimaat CaM
week cp
12 dec. Deelname minister aan ngo Speech interviews IZI

event speechschrijver
Persvoorlichtinq

12 dec Opening minister CaM
klimaattentoonstellinq?

14 dec Vertrek klimaattrein Speechpuntenpers uitnodigen IZ
Persvoorlichtinq

12/13dec Nederlandse deelname aan Pers uitnodigen Persvoorlichting
tentoonstelling 'Bright Green' CaM
in Kopenhaqen?

16-18dec Dagelijkse persbriefings Pers uitnodigen Persvoorlichting
Nederlandse pers Ls.m.IZ

16-18 dec Bijhoudenwebloq minister Persvoorlichtinq
Hiqhlevel Nederlands side-event Pers uitnodiqen Persvoorlichtinq
Highlevel Journalisten uitnodigenvoor Persvoorlichting

Ned. Borrel (evt. in combi met
Nederlands initiatief)

18 dec. Direct persbericht uitbrengen
en journalisten rechtstreeks
briefen (tel) interviews na
afloop CP

highlevel Fotomoment met minister in Pers uitnodigen Persvoorlichting
electrische auto? (el tuc tuc of EI.Auto naar CP CaM
lotus?)

highlevel Fotomoment met minister in Pers uitnodigen Persvoorlichting
Ned. showcase van CaM



4.2.2 Activiteit b Ij tijd de C~P

4.2.3 Activiteit bedrijfsl tijd de C~P
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duurzaam vervoer (Dura
car?)

highlevel Presentatie Nederlands Pers uitnodigen Persvoorlichting
initiatief? COM

18 dec Einde COP Direct persbericht uitbrengen en Persvoorlichting
journalisten rechtstreeks briefen.
(Tel.) interviews

Wanneer Wat Actie Uitvoering
1eweek TV show, quiz over klimaat COM
COP
7-18 dec Deelnamejongeren uit Financiele ondersteuning voor IZ (30.000

ontwikkelingslandenaan de reiskosten. Er is nog geen plan van gereserveerd)
COP aanpak ontvanqen

7-18 dec. Deelname IZ
jongerenvertegenwoordiger in
Nederlandse deleqatie

7-18 dec NS besteedt aandacht aan de Contact opnemen met NS wat zij COM
COP? aan communicatie over de COP persvoorlichting

gaan ondernemen. Interviewmet
minister aanbieden in Metro

12 dec. NGO event Speech minister IZispeechschrijver
Interviews persvoorlichtinq

12 dec Opening tentoonstelling door Check Kopenhagencoalitieom COM
minister Cramer? 12/12 event te verlengen met een

tentoonstelling
16-18dec webloglwebcast minister Bijhouden tijdens highlevel Persvoorlichting
Highlevel Deelname minister (?) bij Check organisatie of minister IZ

lancering "big mama-taking hiervoor wordt uitgenodigd
care programma"voor/door
jongeren (nog niet
uitqenodiqd)

--- -- --
Wanneer Wat Actie Uitvoering
12 dec Nederlandse bedrijven Check Kopenhagencoalitieom COM

presenteren hun 12/12 event te verlengen met een
klimaatoplossingenop tentoonstelling
tentoonstelling in Nederland?

7-18 dec. Nederlandse showcasevan Inventariserenvan ideeen en deze EVD/COM
duurzaam vervoer inzetten vóór 11 augustus bij Denemarken
tijdens COP? aan te melden

7-18 dec. VNO/CW vertegenwoordiger IZ
in NL deleQatie?

12-13dec. Deelname van Nederlandse Check FME, clean tech Holland COM i.s.m. EVD
bedrijven aan de welke bedrijven willen deelnemen en PV
tentoonstelling 'Bright Green'
(georganiseerddoor de
Confederation of Danish
industrv)?

Highlevel Concreet publiek/privaat Check energietransitievoor COM
initiatief lanceren? moqeliike samenwerking



4.2.4 Activiteiten voor maatscha
Wanneer Wat
7-18 dec Deelname ngo

vertegenwoordiger in
Nederlandse delegatie?
Ngo's presenteren hun
klimaatoplossingenop
tentoonstelling in Nederland?
Deelname minister ngo event

Uitvoerin
IZ

12 dec

Check Kopenhagencoalitie om
12/12 event te verlengen met een
tentoonstellin

Speech minister
interviews

CaM12 dec-

IZlspeechschrijver
ersvoorlichtin

4.2. 5 Activiteit d litiek tijd de C~P

4.2.6 Activiteit d de C~P

4.2.7 Activiteit heid tijd de C~P
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Highlevel Opvallend, duurzaam CaM
vervoersmiddel inzetten voor
de minister voor vervoer van
en naar de CaP?

----
Wanneer Wat Actie Uitvoering
16-18dec Deelname TK leden aan uitnodigingsbrief IZ

Nederlandse deleaatie
16-18dec Dagelijkse briefing aan leden IZ

van IPO en VNG door
Nederlandse deleaatie

--- ---- -- --------- --- -
Wanneer Wat Actie Uitvoering
7-18 dec Informatiestandover Nederlands IZICOM

kj imaatbe le id/-o nderzoek

7-18 dec- Event van kennisinstellingen Mogelijkheden voor Klimaat voor Ruimte i.s.m.
samenwerking bespreken andere kennisinstellingen

en VROM?
7-18 dec Nederlandseshowcase van COM/EVD/IZ

duurzaam vervoer
7-18 dec Dutch Energyhouse? CO MIE VD/E nerg ietra nsi ti e
12-13dec Nederlandse bijdrageaan "Bright COM/EVD/FME/PV

areen" tentoonstellina

highlevel Opvallend/duurzaam CaM
vervoersmiddelvoor de minister

high level Nederlandsside event Nederlands voorstel maken, IZ

bespreken in TKP, Opgeven
tussen 1-4 sept

highlevel Nederlandseborrel evt. in combi IZIPV
met presentatiepubliek/privaat
initiatief

Wanneer Wat Actie Uitvoerina
16-18dec Weblog minister, verslag Info op VERA zetten CaM

cp



4.3Activiteiten na Kopenhagen

4.3.1. Actviteiten voor de
wanneer-
22 dec

jan

Uitvoerin
Persvoorlichtingi.s.m.IZ
Persvoorlichtingi.s.m.IZ

Burgers: nog onbekend

Bedrijfsleven: nog onbekend

Maatschappelijke organisaties: nog onbekend

4.3.2. Activiteit d litiek K h

4.3.3. Actviteit d heid K h

5.Producten

Pers pakketten
Voorafgaandentijdensde C~P is hetis hetvanbelangdatde persbeschiktovergoede
achtergrondinfooverde C~P ende Nederlandseinzet.

Actie/uitvoering: IZ maakt in overleg met persvoorlichting een perspakket over de C~P dat
bestaat uit:

factsheet over de C~P en Nederlandse inzet
TK brief met Nederlandse inzet
Conclusies milieuraad (okt)
Relevante info van de UNFCCC site over o.a. accreditatie

Weblog! twitter minister Cramer (16-18 dec)
Geactualiseerde VROM website

Dit geeft voor u een eigen podium voor minister Cramer waarop zij kan laten zien wat zij doet
tijdens de onderhandelingen. Van belang is dat naast de weblog de VROM site voldoende
achtergrondinformatie geeft over de internationale klimaatonderhandelingen. De VROM
website moet worden geactualiseerd.
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wanneer Wat/actie Uitvoerina
Jan 2010 TK brief over de CP en IZ

betekenis voor Nederland
Jan 2010 Brief aan IPO en VNG met IZ

resultaten CP

- - --- -- - -- -- _n- --
wanneer Wat/actie Uitvoerina
Jan 2010 VIF bijeenkomst over de IZ

resultaten van de CP



Actie/uitvoering: persvoorlichting houdt tijdens de C~p de weblog/twitter bij van de minister. CaM
zorgt i.s.m. IZ voor een geactualiseerdeVROM site over de C~p en de Nederlandse inzet. Direct
na de C~p worden hier ook de resultaten gemeld.

Informatiestand (7-18 dec)
Met een informatiestand over het Nederlandseklimaatbeleiden onderzoek op de conferentie kan
Nederland laten zien dat een ambitieus klimaatbeleidkan en moet. Daarnaast stelt het de
Nederlandsedelegatie in staat uitleg te geven over haar inzet. Bovendienkan de stand fungeren
als een voorportaal voor andere Nederlandse acties Van belang is dat er niet alleen
goede/toegankelijkeinfo is te vinden, maar dat de stand er ook aantrekkelijk/verzorgduit ziet
(met posters en banieren) . Denemarkenheeft aangegeven geen voorstander te zijn van
gadgets. Om optimaal gebruik te makenvan de stand wordt voorgesteld om de stand te
bemannendoor de Nederlandse ambassadeen?

Actie/uitvoering: IZ meldt Nederland aan (aanmelden:1-4 sept). IZ checkt evt. medewerking van
geinteresseerdekennisinstellingen. IZ en CaM de benodigde materialen.

Benodigde materialen: ?
Brochureover het Nederlandseklimaatbeleid(moet worden geactualiseerd) (CaM)
Engelseversie Schoon en zuinig (CaM)
Corporate posters (CaM)
Banieren (CaM)
Dutch perspectives (IZ)

Nederlands side event
Een eigen side event biedt de mogelijkheidom een belangrijk thema extra onder de aandacht te
brengen.Als het event wordt gepland tijdens het highlevel dan geeft dat minister Cramer een
kans om zich te profileren op een thema.

Actie/uitvoering: IZ geeft Nederlandop voor een side event (aanmelden:1-4 september). IZ
bespreekt in de TKP (6.aug) wensen van andere departementenen checkt de wensen van
kennisinstellingen(PBL en ?) i.v.m. Europeespaviljoen.

Voorste/:
Nederlandzou een side event kunnenorganiseren over low carbon development strategies.

. Wat: 1. presentatie van ervaringen in en met Mexico bij de ontwikkelingvan op het
Mexicaanse low carbon developmetn plan gebaseerde NAMA's en 2. een pilot lanceren
om ervaring op te doen bij het concreet opstellen van Low carbon.development plans.
Waarom:Nederland vindt dat low carbon developmentsrategies een centrale rol moeten
krijgen in het klimaatbeleidvan ontwikkelingslanden.Nederlandvervult een
voortrekkersrol bij het ontwikkelenen toepassen van de makrtmechnismenvan het Kyoto
protocol en wil de ervaringen met de internationale klimaagemeenschapdelen. Nederland
wil deze voortrekkersrol blijven vervullen en de toepasbaarheidvan low carbon
development strategies verder toetsen in andere landen.

.

Een showcase van duurzaam transport
Het Deense ministerievan BuitenlandseZaken nodigt landen uit om met voorstellen te komen
van showcasesvan duurzaam transport die kunnen worden ingezet in Kopenhagentijdens de
C~P. In samenwerkingmet de EVD bekijkenwe de mogelijkhedenvoor het inzetten van de
QUICC (product van Duracar). De bestelwagen rijdt elektrisch en is bedoeldvoor postbodes,
pizzabezorgersen andere stadsdistributie.Ook kan Nederland overwegen om als fietsenland bij
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uitstek opvallende fietsen te leveren. Deze kunnen bijvoorbeeldworden ingezet voor de
Nederlandsedelegatie.

Actie/uitvoering: CaM i.s.m. 12en EVD gaat mogelijkhedenna om een Nederlandse showcase
van duurzaam vervoer in te zetten tijdens de cap (aanmelden voor)

Klimaattentoonstelling in Nederland
Een klimaattentoonstelling in Nederlandkan de betrokkenheidvan burgers, bedrijven,
maatschappelijkeorganisaties en Nederlandse gemeentenvergroten bij het (oplossen van het)
klimaatprobleem.De klimaatconferentiein Kopenhagenkan meer gaan leven door op 12-12
(eventueel langer) voor het Nederlandse publiek een tentoonstelling te organiseren met
innovatieve voorbeelden van Nederlandse klimaatoplossingen.VROM (CaM) kijkt samen met de
organisatie van 12-12 naar een samenwerking. Mogelijke input vanuit VROM: Officiele opening
door minister Cramer, visuele film, stad van de toekomst (klimaat neutraal) de beste
klimaatoplossingengepresenteerd door burger initiatieven,gemeenten en organisaties.

Actie/uitvoering:_Communicatiebespreekt de mogelijkhedenmet de Kopenhagencoalitie (ngos')
om event van 12/12 evt. te verlengen met een tentoonstelling.

Energyhouse
VROM, EVD en Eergietransitiekijken gezamelijk naar de mogelijkhedenvoor het opzetten van
een Dutch Energy House tijdens de c~p. De locatie is unieke ontmoetingsplaats voor de
Nederlandsedelegatie in Kopenhagen. Het is de ideale plek voor presentatie's,
netwerkmogelijkheden,(in) formele besprekingen, etc. Voor het opzetten van het huis is steun en
participatievan het bedrijfsleven nodig. Het Nederlandse bedrijfsleven is essentieel voor de
financieringvan het klimaatbeleid.

Actie/uitvoering:COMgaat samen met EVD en energietransitie mogelijkhedenna voor het
opzetten van een dutch energy house.

Gezamenlijk initiatief met het bedrijfsleven
Steun en participatie van het bedrijfsleven is essentieel voor de financiering van het
klimaatbeleid. Daarom wil VROM zich ook inzetten voor een intensievere samenwerking.
Nederlandzou dit zichtbaar kunnen maken door tijdens de C~P een gezamenlijk initiatief te
presenteren. Dit kan bijvoorbeeldworden gecombineerd met een Nederlandse borrel. Mogelijk
kan hiervoorworden samengewerkt met Energietransitie.

Actie/uitvoering: CaM gaat mogelijkhedenna.

Nederlandse bijdrage aan tentoonstelling in Kopenhagen
Door deel te nemen aan een tentoonstelling kan Nederland concrete bewijzen leveren voor haar rol als
ambitieuze voortrekker. In Kopenagen zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan een tentoonstelling,

maar deze is niet op het hetzelfde terrein als de COP (zoals in Poznan). Nederlandse bedrijven kunnen zich
presenteren op de 'Bright Green' tentoonstelling (georganiseerd door de confederation of Danish industry op
12 en 13 dec.).

Clean tech Holland en de EVD hebben hiervoor interesse getoond. Voorafgaand aan de COP (26-29 nov) is

er ook nog een mogelijkheid voor Nederlandse ngo's, gemeenten en innovatieve bedrijven om zich te
presenteren op de tentoonstelling 'Copenhagen Climate Exchange' (georganiseerd door de Danish Society
tor Nature Conservation). (deadline 15 september)

VROM heeft overleg met de EVD om gezamenlijk in Kopenhagen 'holland branding' tot een succes neer te
zetten. VROM en EVD roepen de hulp in van andere partijen zoals SenterNovem om duurzame en
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innovatieve bedrijven en gemeentes te promoten in Kopenhagen. De kennis die bedrijven en gemeenten
overdragen is duurzaam, innovatief, van Nederlandse bodem, realistisch en ook bruikbaar voor OS landen.

De bedrijvenen gemeenten dragen de kosten voor deelname, VROM speelt een intermediaire
rol.

Actie/uitvoering: COM gaat in overleg met EVD en FME, IPONNG, Kopenhagencoalitie (ngo's)
mogelijkhedenna voor Nederlandse bijdrage aan tentoonstelling Copenhagenexchange en
Bright green tentoonstelling.

Opvallend vervoersmiddel voor minister tijdens de COP

De minister kan evt tijdens de C~p met een opvallend, duurzaam vervoersmiddel verschijnen, bijvoorbeeld
de oranje lotus of de electrische tuc tuc.

Actie/uitvoering: CaM gaat in samenwerking met IZ de mogelijkheden na.

Iniatieven van derden waarbij VROM zou kunnen aanhaken:

Dutch nights
Werkgroep emissiehandel in het kadervan het Hollandfinancial Centre wil gedurende de tweede
week van de COP een dutch night organiseren voor Nederlandse deelnemers aan de COP;
delegatieleden, NGO's, private sector en pers. Dit iniatief wordt mogelijk gebundeld met een
soortelijk plan van Essent.VROM is gevraagd om de organisatie te introduceren bij de
Nederlandseambassade i.v.m. geschikte ruimte en om een korte update te geven over de
onderhandelingen.

Event Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat

De nationale onderzoekprogramma's Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat hebben een

expositieruimte geboekt in het congrescentrum waar de C~p gehouden wordt. Zij willen, samen met het
Nederlandse beleid en kenniswereld, tijdens de C~p een expositie met verschillende side events
organiseren. Nederlandse kennisontwikkeling, sience-policy interface, internationale samenwerking en
klimaatbeleid staan hierbij centraal. VROM is betrokken bij de inhoud van het side event. In samenwerking
met de EVD betrekken we Nederlandse bedrijven gericht op adaptatie bij dit event.

Actie/uitvoering: IZiCOM bespreken mogelijkheden voor samenwerking?
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6. Planning (kalender)

14

Wanneer Wat/Actie Uitvoering
Voor
Kopenhaaen
juni-dec Publiekscampagne: Nederland Communicatie

werkt aan een beter klimaat
juni-dec Weblog van minister over Communicatie

klimaatissues
? Technische briefing Tweede IZ

Kamer?
24juli Informele milieuraad/informele Persvoorlichting i.s.m. IZ

eneraieraad: persaankondiaing
10-14auaustus Informele consultaties IZ
? september Discussiebijeenkomstmet Communicatie i.s.m. IZ

ionaeren en minister Cramer
22 september Hiahlevel klimaatbiieenkomst
23+24 Deelname minister Van der EZ
september Hoeven aan Energy summit

(Washinaton)
23 september Klimaattoer minister: Persvoorlichting

persaankondiaina
25 september Informele ecofin
26 september Minister neemt aanbevelingen Persvoorlichting

van 100 burgers in ontvangst:
persbericht+speech

? september Reaulier overleq met nao's IZ
? september Technische briefing Tweede IZ

Kamer?
? september infobijeenkomst voor IZ/Communicatie

(VROM)ambtenaren
28 september-9 36onderhandelingsrondein Communicatie
okt Bangkok: presentatie el. Tuc

tuc?
14+15okt. IEA governing board o.l.v. min EZ (VROM)

EZ: persaankondiging,
persbericht

20 oktober Ecofin
21 oktober Milieuraad:persbericht, Persvoorlichting i.s.m. IZ

persbriefing, interviews,
opiniestuk?

29+30 oktober Europese Raad: persbericht, RVD (i.s.m. VROM)
persboodschappen

? november Discussiebijeenkomstjongeren Communicatie i.s.m. IZ
met minister Cramer

2-7 november Tussenronde
10 november Ecofin
? november Kamerbrief met Nederlandse IZ+persvoorlichting
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inzet Kopenhaqen: persbericht
26-29 november Nederlandse deelname (?) aan Communicatie

CopenhaqenClimate Exchanqe
2 december Ecofin
? december Opiniestuk minister Cramer over IZ/speechschrijver

(Nederlandse inzet)
Kopenhaqen

14 december Vertrek klimaattrein naar persvoorlichting
Kopenhagen: persbericht, media
uitnodiqinQen

Tijdens
Kopenhagen:
7-18 dec Deelnamejongeren, kamerleden

in deleqatie
7-18 dec Informatiestandover Nederlands IZ/communicatieen onderzoeksinstellingen

klimaatbeleid/onderzoek
12 december NGO Kopenhagenevent: IZ/speechschrijver

speech minister Cramer
18week TV show, quiz over klimaat Communicatie
18week Minister opent

klimaattentoonstellingin
Nederland?

12-13december Nederlandse deelname(?) aan Communicatie
tentoonstellinq Briqht Green

16-18dec Dagelijkse persbriefings voor Persvoorlichting
Nederlandse pers

16-18 dec Weblog minister+webcastvan Persvoorlichtingi.s.m. IZ
de onderhandelinqen

Hiqhlevel Nederlands side event
Hiqhlevel Nederlandse borrel
Highlevel Fotomoment met minister in Persvoorlichting/communicatie

electrische auto?
Highlevel Fotomoment met minister in Persvoorlichting/communicatie

Nederlandse showcase
duurzaam vervoer

Highlevel Nederlandse borrel evt in combi
met presentatie Nederlands
initiatief?

Highlevel Lancering 'big mama-taking
care' programmavoor/door
jongeren: minister wordt
uitqenodiqd ?

18 december Persbericht, persbriefingen Persvoorlichtingi.s.m. IZ
interviews over de CP

Na
Kopenhaaen
? januari 2010 Kamerbrief met resultaten IZ

Kopenhaqen
? januari Infobijeenkomstvoor (VROM) IZ/communicatie

ambtenaren



7.Kosten

versie 1: kostenindicatie communicatie Kopenhagen (aanvullen)

item 12 COM S&Z EVD Totaal oomerkinaen

12/12 event 100.000 100.000 100.000 300.000 COM

bespreekt
mogelijkheden
met

organisatie
om event te

combineren
en te

verlengen met
tentoonstellina

Big mama 15.000 15.000 al besteed
website "


