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Stichting Peak Oil Nederland is de Nederlandse tak van de Association for the Study of Peak Oil & Gas (ASPO). 
Een internationaal netwerk van wetenschappers met als doelstellingen:

1. Het evalueren van de wereldvoorraad van olie en gas;
2. Het bestuderen van uitputting; waarbij economie, vraag, technologie en politiek in ogenschouw wordt genomen;
3. Het bewerkstelligen van bewustzijn over de gevolgen van fossiele uitputting voor de samenleving.

Geachte Ondernemers,

Gisteren was er dankzij u in het nieuws eindelijk bezinning over de te volgen politieke 
koers in de komende vier jaar. U constateert ook dat er in het politieke debat en in de 
partijprogramma’s wederom niet genoeg aandacht is voor de milieuproblemen die onze 
samenleving bedreigen. Gezien de ernst van de problematiek, die groter is dan welke andere 
ook, is dit op zijn zachtst gezegd zorgelijk.  

In uw brief aan de politiek vraagt u dan ook van een nieuw kabinet om daadkrachtig beleid 
te vormen ten gunste van het duurzaam beheren van onze natuurlijke systemen. Een oproep 
die mij dunkt iedereen toe kan juichen. Toch kijken velen in onze samenleving hier met een 
scheef oog naar. Een groot gedeelte van uw bedrijven zijn immers geen toonbeeld van 
duurzaamheid. In het kader van het Amerikaanse gezegde “Put your Money where your 
mouth is” lijkt het mij dan ook meer dan gepast dat u meer investeert in uw eigen duurzame 
bedrijfsvoering op Nederlands én wereldwijd niveau. 

Dit is mogelijk door het nu ontstane samenwerkingsverband in een gezamenlijk initiatief 
om te zetten. In de Verenigde Staten verleidt de federale milieubescherming met succes de 
grootste Amerikaanse bedrijven uit de Fortune-500 bedrijvenlijst om hun aandeel in  
ingekochte & zelf opgewekte duurzame elektriciteit te verdubbelen. Onder andere IBM, 
Monsanto, Starbucks, DuPont, Yahoo! en Nike hebben zich aangesloten bij dit initiatief. 

Mijn verzoek aan u is om gezamenlijk een soortgelijk project op het gebied van duurzame 
bedrijfsvoering met heldere doelstellingen te initiëren. Hierdoor toont u het nodige 
leiderschap in het zakenleven waardoor de politiek weet dat het u menens is. 

Hoogachtend,

Rembrandt Koppelaar 

Voorzitter Stichting Peakoil Nederland / ASPO Netherlands

Open brief aan ondertekenaars milieu initiatief uit 
top Nederlandse bedrijfsleven     
          
Amsterdam, woensdag 13 December


