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o De Klimaatnota wordt voorafgaand aan 28 oktober vertrouwelijk 

gedeeld met de Raad van State zodat zij kennis kunnen nemen van 

de reactie van het kabinet op hun advies.   

• De cyclus van de Klimaatwet schrijft voor dat de Klimaatnota tweejaarlijks de 

status van een Voortgangsrapportage heeft, aansluitend bij de Europese 

rapportagecyclus. Dit jaar is dat het geval, wat betekent dat als blijkt dat het 

doelbereik onder druk staat, het kabinet aanvullende maatregelen neemt.1  

• Het kabinet heeft binnen de mogelijkheden van de demissionaire status een 

aanvullend beleidspakket ter waarde van 6,8 miljard euro in de begroting voor 

2022 opgenomen. Het klimaatpakket is op Prinsjesdag bij Miljoenennota 

aangekondigd. In deze Klimaatnota worden de maatregelen nader toegelicht 

en in de context van het doelbereik geplaatst.  

• Deze nota en de eerdere adviesnota’s aan u, die betrekking hebben op deze 

besluitvorming, zullen tegelijk met de Klimaatnota openbaar worden gemaakt. 

Conform de beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s, is hieronder inzichtelijk 

gemaakt hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. 

 

Toelichting 
• De Klimaatnota is interdepartementaal afgestemd en bevat teksten over zowel 

nationaal, Europees als mondiaal klimaatbeleid. De EU-teksten zijn in lijn met 

de BNC-fiches die recent met de Tweede Kamer zijn gedeeld (Kamerstuk 

22112, nr. 320). 

• In de MCKE van 6 juli is besloten om klimaatmaatregelen uit te werken die 

tijdens de augustusbesluitvorming kunnen worden meegewogen. Daarbij is 

afgesproken dat er wordt gekeken naar maatregelen op de volgende "3+1" 

blokken: 

o (1) Urgenda-maatregelen (25% reductie vanaf 2020); 

o (2) 49%-maatregelen (49% reductie in 2030); 

o (3) Infrastructuur + opschaling duurzame energiedragers zoals 

waterstof (randvoorwaarden CO2-neutraliteit 2050); 

o (+1) Samenhang met stikstof. 

• In de MCKE van 20 en 27 augustus is er een selectie gemaakt, waarbij CO2-

reductie, kosten(efficiëntie), effecten maatschappelijk draagvlak, en de link 

stikstof zijn meegewogen in de selectie van maatregelen. 

• Na politiek overleg is in de Begrotingsraad van 30 augustus besloten tot het 

pakket van 6,8 miljard euro dat op Prinsjesdag is aangekondigd. Overige 

maatregelen zijn aan orde in de formatie, zodat bij Regeerakkoord ook de 

integrale besluitvorming over het lastenbeeld kan plaatsvinden. 

• Op 7 september is de concept-Klimaatnota zonder wijzigingen geaccordeerd in 

de MCKE. Vervolgens is de concept-Klimaatnota aangeboden aan de Raad van 

State voor advies. De reactie op het advies is verwerkt in bijlage 7 van de 

Klimaatnota.  

• Op 12 oktober en 15 oktober is de Klimaatnota geaccordeerd in de MCKE 

respectievelijk MR. Conform het mandaat dat u in de MCKE gekregen heeft, is  

Klimaatnota gedurende het herfstreces gefinaliseerd en opgemaakt. Er zijn 

geen inhoudelijk wijzigingen gedaan. 

 
1 Artikel 4.2 Klimaatwet: “Iedere twee jaar na de vaststelling van het klimaatplan wordt over de voortgang van de 
uitvoering gerapporteerd en, als deze daartoe aanleiding geeft in het licht van de doelstellingen van deze wet, 
worden maatregelen genomen” 
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Conform mijn email aan u van donderdag 1 juli 2021 bied ik u hierbij mijn advies 

aan over het nieuwe voorstel voor de notitie beleidsrijke begroting klimaat.  

 

Risico’s van het voorstel zijn: 

 

- Het sorteert al voor op een prioriteitsstelling voor energie infra en 

industrie. De departementen verantwoordelijk voor de verschillende 

sectoren zullen waarschijnlijk aangeven dat hun voorstellen voor 

mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw/landgebruik ook een plek 

dienen te krijgen. 

- Het uitsluiten van maatregelen op andere terreinen leidt ertoe dat de min 

49% van de Klimaatwet vooralsnog niet zal worden gehaald.  

- De maatregelen voor energie infra en industrie dragen niet bij aan het 

korte termijn doel, dat voortvloeit uit het Urgendavonnis.  

- De inzet om ook te kijken naar maatregelen die zowel bijdragen aan de 

reductie van stikstof en CO2 in elk geval ten dele wordt losgelaten.  

 

Alternatief voor uw aanpak is om: 

- Uit te blijven gaan van de aanpak die eerder aan u is voorgelegd, waarbij 

nadrukkelijk wordt toegevoegd dat in augustus de stand van zaken wordt 

opgenomen en mede aan de hand daarvan de schifting zal worden 

gemaakt welke voorstellen worden meegenomen in de 

augustusbesluitvorming en welke niet, en  

- Tegelijkertijd uw voorkeur om nu alvast te prioriteren op energie infra en 

industrie mondeling in te brengen in de MCKE/MR. 
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totaalpakket van alle kleinere maatregelen samen kan mogelijk 1 mton 

reductie binnen bereik komen.  

• Het handelingsperspectief voor grote stappen in mtonnen de komende jaren 

wordt bepaald door verdergaande maatregelen die gaan over het beëindigen 

van activiteiten die niet in een LT-perspectief passen. 

• De besluiten zijn gericht op uitwerking van het maatregelenpakket met kleine 

maatregelen, en ingaan van verdere verkenning op korte termijn van de 

mogelijkheden (met partijen die het betreft) tot beëindiging van activiteiten die 

niet in het LT-perspectief passen, in nauwe samenhang met gelijktijdige inzet 

op ambitieuze verduurzaming.  

 

Maatregelen 2030 t.b.v. 49%-reductiedoel 

• Om het 49%-reductiedoel van de Klimaatwet te halen is o.b.v. de KEV2020 

minimaal 14 Mton aan additionele maatregelen nodig. Verwachting is dat de 

KEV2021 dit beeld bevestigt. 

• De Europese opgave, die neerkomt in ESR-sectoren, komt neer op ca. 15 Mton 

in de ESR-sectoren1. Het is verstandig hiermee rekening te houden in de 

uitwerking van maatregelen.  

• Op basis van de geïnventariseerde maatregelen zijn voor het 2030-doel 

maatregelenblokken samengesteld in de gebouwde omgeving, landbouw, 

mobiliteit, industrie en elektriciteit, en circulaire economie.  

• De bouwblokken zijn niet te interpreteren als een keuzelijst: er zijn ingrijpende 

maatregelen nodig in alle sectoren om geloofwaardig invulling te geven aan het 

beleidstekort. Slechts een selectie van deze maatregelen zal niet voldoende 

zijn om invulling te geven aan de 49%. 

• Elk blok vergt een balans tussen normering, beprijzing, en subsidiëring. Deze 

balans is bepalend voor het effect op de draagkracht van burgers en bedrijven 

en dus op het draagvlak. 

• De maatregelen moeten verder uitgewerkt worden, in het bijzonder de 

uitwerking van de lastenmaatregelen en de weging hiervan in integraal 

lastenbeeld. In augustus is een besluit op hoofdlijnen nodig over uitwerking 

van de bouwblokken de komende maanden tot finale besluitvorming, en 

hiermee rekening te houden door middelen te reserveren in de begroting en bij 

miljoenennota.   

• Het besluit vraagt om nu in augustus middelen te reserveren op een 

aanvullende post € 1 mld per jaar, €8 mld cumulatief. Dit bedrag betreft een 

netto-intensivering en houdt daarbij rekening met €1 mld lastenverzwaring per 

jaar; en is exclusief uitvoeringlasten €500-€750 mln per jaar, met name voor 

mede-overheden.  

• Daarnaast is ingeschat dat voor 2022 €223 mln. nodig is voor de continuering 

van uitvoering op de kortere termijn.   

 

Infrastructuur + opschaling duurzame energiedragers zoals waterstof  

(=noodzakelijk voor impuls verduurzaming energie-intensieve industrie) 

 

• De aanleg van infrastructuur en de opschaling van de ontwikkeling van 

duurzame energiedragers, zoals waterstof, zijn richting 2030 zijn 

 
1 Dit zijn de gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit, en kleine industrie. 
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randvoorwaardelijk voor bereik van de klimaatdoelen in 2030 en 2050 en 

de omslag naar een duurzaam verdienvermogen in de energie-intensieve 

industrieën.  

• De komende decennia zullen (forse) additionele investeringen benodigd 

zijn voor de ontwikkeling van een duurzame energie-infrastructuur en 

opschaling van duurzame energiedragers, naast elektriciteit: duurzame 

gassen waaronder waterstof, en warmte. Inzet levert deels een bijdrage 

aan Mtonnen in 2030, en is daarmee randvoorwaardelijk voor uitvoering 

van maatregelen in blok 2, maar is bovenal nodig om zicht te houden op 

verdergaande verduurzaming NA 2030.  

• De investeringen in blok 3 zijn tevens benodigd om invulling te geven aan 

ambitieuze plannen zoals op het terrein van waterstof, en andere 

projecten die de verduurzaming van de energie-intensieve industrie 

kunnen versnellen. Dit kan aansluiten bij de Urgenda’s Woman-on-the-

Moon projecten, waarbij moet worden aangetekend dat het afhankelijk zal 

zijn van technische mogelijkheden op welke termijn CO2-reductie te 

realiseren is. Inschatting is dat inzet op duurdere technieken met name in 

de periode na 2030 tot reductie leiden.  

• Voor een eerste start met concrete projecten kan nu €643 mln. in de 

begroting worden opgenomen voor 20220. 

• Daarnaast wordt ingeschat dat het nodig is om €2 mld per jaar €16 mld. 

cumulatief tot 2030 te reserveren. Circa 25% van deze middelen zal ten 

goede komen aan infrastructuur, 75% aan opschaling van duurzame 

energiedragers, zoals waterstof.  

 

Samenhang met stikstof 

• Productiebeperkende klimaatmaatregelen leveren (regionaal) ook een 

stikstofreductie op. Kwantificatie hiervan is nog niet beschikbaar. Als voor deze 

maatregelen wordt gekozen kunnen deze uitgewerkt worden om maximale 

synergie met de stikstofaanpak te bereiken.  

• De voornaamste win-win-verlaging van broeikasgas- en stikstofemissies is te 

realiseren in de veehouderij, met name in de melkveehouderij. Dit kan door als 

onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak voor stikstof een landelijke 

taakstellende klimaatopgave voor de landbouwsector te formuleren. 

 




