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Het PBL heeft daar zijn ramingen uiteraard op aangepast, en dit 

gebruikt het kabinet dan ook als uitgangspunt.

vervolgstappen wilt zetten n.a.v. deze brief.

In het overleg met DGKE heeft DGKE dit aan haar gevraagd, maar 

kwam hier geen antwoord op.

3. Monitoring emissies
Urgenda geeft aan dat het bij het overleg met de regering gesuggereerd is 
dat het beter zou zijn om de nationale uitstoot maandelijks te monitoren en 
niet pas na afloop van een jaar, omdat de cijfers voor zo'n maandelijkse 
monitoring goed beschikbaar zijn en dan eerder kan worden ingegrepen als de 
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Urgenda heeft voor zichzelf 
inmiddels zo'n maandelijkse monitoring op laten zetten.
Daarnaast concludeert Urgenda dat de Staat ineens een andere rekenmethode 
(die meer in overeenstemming is met de laatste inzichten van het IPCC) voor 
de Nederlandse uitstoot was gaan gebruiken. Volgens die nieuwe berekening 
was de actuele Nederlandse uitstoot (in megatonnen uitgedrukt) iets hoger 
dan volgens de oude rekenmethode, maar was de Nederlandse uitstoot in 
1990 veel hoger geweest dan eerder was berekend. Bij de nieuwe 
rekenmethode was de procentuele daling ten opzichte van 1990 dus groter 
dan bij de oude berekening.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

4. Vervolgproces

U kunt

Kenmerk
DGKE-K / 20287466

Voorgestelde reactie:

Naar aanleiding van een motie heeft het kabinet het CBS gevraag een 

methodiek te ontwikkelen die het mogelijk maakt per kwartaal 

emissiecijfers te publiceren die aansluiten bij de IPCC-indeling.

Die methodiek is inmiddels ontwikkeld en is reeds toegepast op de 

eerste 2 kwartalen van 2020. Voor maandelijkse monitoring zijn de 

cijfers die betrekking hebben op de overige broeikasgassen 

ongeschikt.

- Passief-. Ten aanzien van de rekenmethode geldt dat deze 

rekenmethode door de onafhankelijke Nederlandse emissieautoriteit 

wordt toegepast, omdat deze in overeenstemming is met de laatste 

inzichten van het IPCC.

5.1.2.e
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Overzicht maatregelen kabinet en uitkomsten KEV2020

Verwachting was dat A+B samen 3 Mton realiseerde. Het kabinet heeft in april een pakket 
samengesteld wat 8 Mton kon realiseren.

I. Uitgangspunten samenstelling maatregelenpakket 24 april
Uitgangspunt voor het kabinet bij het samenstellen van het maatregelenpakket was de update 
van de KEV2019 die het PBL december 2019 naar buiten bracht. PBL raamde toen een 
aanvullende opgave van ca. 9-11 Mton - onder andere door een stijging van de uitstoot in de 
elektriciteitssector. Zie hieronder een overzicht van de maatregelen die het kabinet heeft 
ingezet om deze opgave in te vullen:

A. Maatregelen aangekondigd op 28 juni 2019, waaronder
Reductie lachgas
Belasting op verbranding buitenlands afval
Subsidies voor energiebesparing gebouwde omgeving
Intensiveren handhaving wet milieubeheer
Verhoging warme sanering varkenshouders

B. Maatregelen aangekondigd tussen 28 juni 2019 en 24 april (stikstof + 
kev2019), waaronder
Snelheidsverlaging
Wederom intensivering varkenshouderij
Extra voorjaarsronde SDE+ (naar verachting effect in 2021 en verder)
Ophoging ISDE met €60 miljoen

II. Resultaten KEV 2020 - en verwachte emissiereductie t/m 2025
Maatregelen onder A en B zijn door het PBL meegenomen in de KEV2020, maar maatregelen 
onder C nog niet. In de KEV2020 wordt voor het jaar 2020 en 2021 twee scenario's geschetst 
die rekening houden met diverse onzekerheden, waaronder Covid-19. Het coronavirus zorgt in 
2020 en mogelijk ook in 2021 voor een (forse) aanvullende reductie t.o.v. het basispad.
De KEV2020 raamt ook emissies voor 2025 en 2030, waarin wordt aangenomen dat COvid-19 
geen effect meer heeft op de emissies. Op basis van de resultaten uit de KEV2020 hebben we 
een inschatting gemaakt van de verwachte emissiereductie in de jaren waarvoor PBL geen 
geraamde emissies geeft.
Daarbij veronderstellen we i) een lineaire reductie tussen 2019 en 2025, ii) dat vanaf 2022 
Covid-19 geen (conjunctureel en structureel) effect meer heeft op de emissies en dat de 
uitstoot in 2022 zich bevindt op het lineaire pad van 2019 naar 2025. Dat leidt tot onderstaand 
overzicht, waarbij alleen de vetgedrukte getallen zijn terug te vinden in de KEV2020.

C. Maatregelen aangekondigd op 24 april 2020
Maatregelen gericht op kolencentrales (5 - 7,5 Mton)
Specifieke investeringen in de industrie (ca. 0,5 - 0,8 Mton)

■ Extra reductie lachgas
■ 4 aanvullende projecten waarover gesprekken nog lopen

Maatregelen gericht op draagvlak en handelingsperspectief (ca. 1 Mton), waaronder:
■ Ophoging voorjaarsronde SDE+ van 2 naar 4 miljard
■ Retourpremie koelkasten
■ Diverse energiebesparende maatregelen gebouwde omgeving (RRE, 

verhuurdersheffing)



Emissies (Mton)Jaar

o

In de ramingen van het PBL wordt nog geen rekening gehouden met verschillende 
maatregelen die het kabinet wel al heeft aangekondigd, maar nog onvoldoende zijn 
uitgewerkt. Dit betreft:

o
o

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030

Verschil t.o.v. 25% reductie 
(Mton) exclusief beide 
kolenmaatregelen en 
onzekerheidsbandbreedte
18________________________  
3 (incl. mogelijk effect Covidl9) 
7 (incl. mogelijk effect Covidl9)
11__________________________  
8____________________________
6____________________________  
3
n.v.t.

184____________
169 (164 - 174)
173 (161 - 185)
177____________
174____________
172_____________
169
147

Een deel van de Urgenda-maatregelen onder C (zie hierboven)
De aankondiging in de Klimaatnota:

■ In november 2020 informeert het kabinet de Kamer over de verbreding van 
de energiebesparingsplicht met CO2, waarmee tevens extra CO2-reductie 
bereikt kan worden.

■ Tevens zal worden onderzocht wat het effect en de wenselijkheid is van het 
opleggen van energiebesparingsverplichtingen aan bedrijven die onder het 
Europese missiehandelssysteem vallen.

■ Aanvullend aan het Klimaatakkoord en de verbreding van de 
energiebesparingsplicht verkennen het kabinet en de industrie de 
mogelijkheid voor een convenant voor CO2-reductie voor de energie- 
intensieve bedrijven die niet onder de heffing vallen.

Maatregelen uit het klimaatakkoord die nog in de pijplijn zitten:
■ Nieuwe technieken in de verbrede SDE++
■ De industrieheffing
■ De wijkaanpak
■ Normering utiliteitsbouw
■ Zero-emissiezones: opstellen uitvoeringsagenda Zero-Emissie 

Stadslogistiek
■ Biobrandstoffen en andere duurzame energiedragers: Implementatie van 

RED II richtlijn, incl. 27 PJ extra hernieuwbare brandstoffen in 2030.
■ Normerende regeling voor werkgerelateerde mobiliteit
■ Landelijke beëindigingsregeling voor de veehouderij, niet-zijnde de 

varkenshouderij
■ Geïntegreerde aanpak van methaan en ammoniak
■ Subsidieregeling voor de brongerichte verduurzaming van stallen
■ Stimuleren inzet van restwarmte in de glastuinbouw
■ CO2-voorziening glastuinbouw
■ Gebiedsaanpak glastuinbouw (greenports)
■ Beleid dat het gevolg is van de ophoging van het Europese reductiedoel 

(volgend kabinet)
■ Aanvullende stikstofmaatregelen (volgend kabinet)
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CO2-reductie (Mton), obv KEV2020 aannames

Door deze bijstellingen en doordat de emissiecijfers de komende jaren met veel onzekerheid 
zijn omgeven, blijft de komende jaren onzekerheid bestaan of er een emissiereductie van 25% 
wordt gerealiseerd, in ieder geval voor de jaren 2021 t/m 2024.
Tegelijkertijd zijn er nog een hoop maatregelen die het kabinet nog in de pijpleiding heeft en 
die op termijn nog voor een aanvullende reductie zullen zorgen. De exacte omvang van de 
reductie in de jaren t/m 2025 is sterk afhankelijk van de voortvarendheid waarmee deze 
afspraken worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat deze 
maatregelen in 2025 en mogelijk al in 2024, voldoende effect sorteren om gezamenlijk een 
reductie van 25% te realiseren.
Om grotere zekerheid te creëren m.b.t. met name de uitstoot in 2024 is ervoor gekozen de 
maatregel gericht op kolencentrales te verlengen tot 2024.

B. Effect maatregelen gericht op kolencentrales
Eerdere inschatting was dat met de maatregel gericht op kolencentrales 5 - 7,5 Mton reductie 
kon worden gerealiseerd. Verdere uitwerking van de maatregel en de nieuwe cijfers van de 
KEV2020 leiden tot andere uitkomsten dan eerder ingeschat - waardoor naar verwachting een 
maximale reductie van ca. 4,5 Mton kan worden gerealiseerd. Dit is onderstaande tabel 
weergegeven:

De onderkant van de bandbreedte van het PBL voor 2021 is 1500 draaiuren (incl. biomassa). 
Een productiebeperking van 35% sorteert dan geen effect (want dit komt overeen met 
ongeveer 3000 kolen draaiuren). De bovenkant van de bandbreedte is 5000 uur (incl 
biomassa).
Eerder werd uitgegaan dat de inzet van kolencentrales mogelijk kon worden teruggebracht tot 
25%. Echter, n.a.v. gesprekken met de kolencentrales is besloten dit percentage bij te stellen 
tot 35%.

Door deze factoren is de inschatting dat het maatregelenpakket dat het kabinet op 24 april 
heeft aangekondigd nog ca. 5-6 Mton aanvullende reductie zal realiseren.

Uniper heeft aangegeven dat het technisch niet mogelijk is om op een lager niveau te 
draaien om de overige brandstoffen te kunnen verbranden. Dit gaat om restproducten 
van de chemische bedrijven in het Maasvlaktecluster (die anders minder efficiënt 
afgefakkeld zouden worden), verbranding van dierlijk zetmeel (waarvan een wettelijke 
plicht bestaat dat het verbrand moet worden) en biomassa. Het is mogelijk om de 
contracten open te breken (met hoge financiële gevolgen), maar dan moet het dierlijk 
zetmeel elders worden verbrand en stijgt de CO2-uitstoot door het affakkelen.
De overige centrales geven aan dat bij een percentage onder de 35% de financiële 
gevolgen exponentieel toenemen, onder andere door de sterk dalende efficiëntie van 
de centrale bij lage deellast.

Geen sluiting + 35% cap 
Riverstone sluiting + 35% 
cap

2022 
(5950 uur) 
3,6

III. Resterende opgave voor 25% reductie
Enkele tegenvallers zorgen ervoor dat met de door het kabinet aangekondigde maatregelen 
ook in de komende jaren nog onzekerheid blijft ontstaan over of hiermee 25% emissiereductie 
wordt gerealiseerd.
A. Bijgestelde ramingen KEV2020 - De raming voor 2025 is in de KEV2020 5 Mton hoger dan 

die in de KEV2019. Dit wordt veroorzaakt door een hogere uitstoot in de elektriciteitssector 
van bijna 7 Mton. Dit betekent naar verwachting dat ook in het basispad voor de jaren 
2020 t/m 2024 de emissiecijfers weer (negatief) zijn bijgesteld t.o.v. de ramingen van eind 
vorig jaar.

2021 
(1500-5000 uur) 
0 - 2,2

2024 
(5790 uur) 
3,3

2023 
(5990 uur) 
3,6
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Aan
de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Beleidsrijke begroting Klimaat & Groen 
herstelmaatregelen

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Datum
18 mei 2021

Op woensdag 19 mei vindt om uur een overleg plaats waarin we bespreken 
welke besluiten er de komende periode nodig zijn in het klimaatdomein. Er is naar 
verwachting de komende maanden een besluit nodig over aanvullend 
klimaatbeleid om een bijdrage te leveren aan i) uitvoering van het Urgenda-vonnis 
en ii) doelstellingen in de Klimaatwet. Dit wordt in deze nota en aangehechte 
stukken nader toegelicht.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota ter voorbereiding op de interne bespreking op 
19 mei.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Op vrijdag 7 mei jl. heeft Stichting Urgenda een brief aan het kabinet 
gestuurd waarin zij oproept tot extra klimaatmaatregelen om 
uitvoering te geven aan het Urgendavonnis en aankondigt juridische 
stappen te nemen indien deze op korte termijn uitblijven.
Daarnaast schrijft de borgingscyclus van de Klimaatwet voor dat het 
kabinet dit (na)jaar in de Klimaatnota plannen presenteert waarmee 
de doelstellingen uit de Klimaatwet kunnen worden gerealiseerd. In 
september dient.de (concept)-Klimaatnota voor advies aan de Raad 
van State te worden gestuurd.

Kenmerk
DGKE-K / 21139291

Bhm:21139423

Parafenroute
DG K&E

Om aanvullende maatregelen te treffen dient in de MR va_n 28 mei te worden 
afgesproken dat Klimaat een beleidsrük,onderdeel van de begroting is. Deze 
notitie zal daarbij als toelichting worden gebruikt.

Bijlage(n) 
2

Leest parallel
BBR

Beleidsrijke begroting Klimaat
Er is een notitie uitgewerkt die toelicht waarom besluitvorming over 
aanvullend klimaatbeleid de komende maanden moet plaatsvinden. Indien de 
formatie lang duurt zal besluitvorming hierover door het demissionaire kabinet 
moeten plaatsvinden. Noodzaak komt voort uit:

- (plrro
-

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e
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Groen herstel
Bovengenoemde maatregelen kunnen ook bijdragen aan Groen Herstel. Een 
aparte nota is als bijlage bij deze nota bijgevoegd specifiek over het thema groen 
herstel en de wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven in relatie tot de 
Europese Recovery & Resilience Facility.

Besluitvormingsmomenten
In de bijlage is ook een overzicht opgenomen van de besluitvormingsmomenten in 
de komende periode op het gebied van klimaat en een overzicht van de 
verschillende reductiedoelstellingen.

Besluitvorming over deze onderwerpen door het demissionair kabinet is vanuit 
juridisch oogpunt niet noodzakelijk - maar kan wel bijdragen aan het beeld 
dat kabinet klim’aatbeleicTzeer serieus neemt en daarmee mogelijk juridische 
procedures kan voorkomen.
Op woensdag 19 mei zal deze notitie ook worden besproken met de 
verantwoordelijke sector-DG's.

Voorgesteld wordt on de komende maanden maatregelen uit te werken die 
zowel op de korte termijn (Urgenda) als de lange termijn (49%-doel

Aanscherping van de borgingsafspraken - zondereen betere borging?' 
en sturingssystematiek bestaat er een reëel risico dat tegenvallers in 
de uitvoering niet tijdig worden opgevangen en realisatie van het 
doelbereik in gevaar komt, met juridische en financiële consequenties' 
tot gevolg.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21139291

de auqustusbesluitvorming om snelle implementatie te borgen.
Uitstel van besluitvorming over deze maatregelen brengt een juridisch risico 
met zich mee, zowel ten aanzien van Urgenda als het doel in de Klimaatwet. 
Daarnaast kan, in aanvulling hierop, worden gekozen om het verstevigen van 
het doelbereik richting 2030 door al voor de zomer trendmatig 
klimaatbeleid' vast te stellen. Dat betreft:

(
U.

doe
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Oplegger voor MEZK -Lal alo 4VAA6 : (

afhankelijk van de gekozen ambitie). lozi ?uy-Wq44ibLw0 cs nu z) y

- Lc I Wuq,. dooOverzicht besluitvormingsmomenten Lal
1. MR 28 mei 2021 - Beleidsrijke begroting L RéfOp verzoek van de MP bereidt FIN voor de MR van 28 mei een notitie voor die ingaat op de
mogelijkheden om - vooruitlopend op/parallel aan de formatie - voor een aantal thema's toch ben 7
beleidsrijke begroting te maken. Eén van de thema's is Klimaat. Inzet is om de invulling hiervan ■orm
te geven middels een notitie van MEZK, die als bijlage bij de notitie van FIN wordt gevoegd/

óduct

en op basis daarvan itieke sonderirig door MEZK.
•7 7

Woe 26.05

Vr 28.05
L>fov4 LL a ) 2

11 I • I.. I I I
2. Voor 1 juli 2021 -TK-brief inzake aanvullende mogelijkheden Urgendavonnis

het Urgendavonnis. (1a

- BWO met betrokken bewindspersonen

Concept Kamerbrief, met 
uitgewerkte maatregelen

In het debat van 11 mei jl. heeft u toegezegd de Kamer voor 1 juli te informeren over de mogelijke 
aanvullende maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden om uitvoering te geven aan

vee/

L ..

Wanneer
Woe 19.05

Wat_________________________________
- Interne EZK brainstorm met MEZK in klein comité

In deze oplegger vindt u een overzicht van de besluitvormingsmomenten voor de komende maanden 
en een overzicht van de (resterende) opgave in reductiepercentages en megatonnen (mede

MR notitie klimaatrijke 
beleidsbegroting

MR notitie klimaatrijke 
beleidsbegroting

Notitie beleidsrijke Klimaat- 
begroting

Kamerbrief, met uitgewerkte 
maatregelen

Bijgevoegde notitie schetst de opties om invulling te geven aan de politieke wens om - mogelijk vast 
vooruitlopend op de formatie - besluitvorming voor te bereiden voor een beleidsrijke begroting op 
het gebied van Klimaat. Dit met het oog op het Urgendavonnis en de aanscherping van de Europese 
klimaatdoelstelling.

Wanneer
Vr 28.05

Do 20.05-di
25.05

- Concept Kamerbrief mee in tas MEZK 
- Ruimte voor politieke sondering

- Overleg DGKE met sector-DG's, FIN en AZ over beleidsrijke 
begroting. Inzet om hier ook afspraken te maken met FIN 
over voorbereiding MR 28 mei.____________________

- Aanpassen notitie n.a.v. besprekingen met MEZK en DG's

31.05-
ma 07.06

Concept notitie beleidsrijke 
Klimaatbegroting
Concept notitie beleidsrijke 
Klimaatbegroting

Wat_______________________________________
- Bespreking beleidsrijke klimaatbegroting in de MR. 

Onderdeel hiervan zijn ook maatregelen die op korte/ 
termijn in herkadeF/an hetTirgendavonnis genomen 
kunnen worden.____________________________

- Uitwerken maatregelen zoals besloten in MR van 28 mei en 
schrijven begeleidende Kamerbrief, tb.v. politieke 
besluitvorming.__________________________________

- Interdepartementaal DG-overleg

- Notitie beleidsrijke klimaatbegroting als bijlage bij notitie
FIN naar MR____________________________________

- Bespreking beleidsrijke klimaatbegroting in MR

Vo — uze N
Product

(uk M• 
>

2 4e

Di 08.06/woe 
09.06
Vr 11.06

14.06-vr
19.06
Do 18.06/vr
19.06

g

hpi-pgh— , 
‘ • _ v*ohe ‘ uli .
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3. Appreciatie wetgevende voorstellen EU /BNC-fiches

Wo 14.07

Ma 24.08

4. Klimaatnota-appreciatie van het kabinet op de Klimaat- en Energieverkenning 2021

Reductiepercentage Toelichting

19% - (uitstoot 2019)

1 oktober
12 oktober
15 oktober
28 oktober

(resterende) Opgave in percentages en megatonnen
De reductiepercentages zoals opgenomen in de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en het 
Urgendavonnis worden allemaal weer gegeven t.o.v. 1990. In 1990 was er sprake van een uitstoot 
van 222 megaton. In onderstaande tabel is weer gegeven welke hoeveelheid megatonnen er bij welk 
percentage hoort.

NB: De tijdlijn in deze tabel is nog grotendeels onder voorbehoud. Het is primair afhankelijk van 
wanneer de wetsvoorstellen door de Commissie worden gepresenteerd. Daarnaast vindt nog overleg 
plaats met de Tweede Kamer over de reactietermijn van het kabinet. De planning kan enkele weken 
ingekort worden dan hieronder aangegeven indien de Kamer hier expliciet om vraagt.

Kamerbrief, met uitgewerkte 
maatregelen

Wanneer
Do 17.06

Wo 08.09-Vr 
17.09
Vr 17.09
Wo 22.09
Wo 06.10 
Do 22.10 
(uiterlijk)

Advies
Klimaatnota 
Klimaatnota
Klimaatnota

Di 22.06 / woe 
23.06

Wat_______________________________________
- HCEU besluit kaderinzet fit-for-55 wetsvoorstellen

- Europese Commissie brengt wetgevingsvoorstellen naar 
buiten

- Kabinetsreactie op hoofdlijnen ter bespreking in ACKE ACKE notitie met 
kabinetsreactie op hoofdlijnen 
Concept BNC fiches per 
voorstel
BNC fiches definitieve versies

Wat___________________________________________
Informeren mEZK over hoofdlijnen Klimaatnota________  
ACKE-versie Concept-Klimaatnota voorleggen aan mEZK
Concept-Klimaatnota in MCKE______________________
Concept-klimaatnota vaststellen in MR en voorleggen aan
RvS____________________________________________
Advies Raad van State
Klimaatnota in MCKE
Klimaatnota vaststellen in MR______________________
Klimaatnota (met KEV2021), versturen aan TK

- BNC-fiches met gedetailleerde kabinetsreactie per voorstel 
ter bespreking in BNC en CoCo_____________________

- Bespreking BNC fiches in MR________________________
- BNC-fiches naar TK
- Milieuraad in Brussel, bespreking fit-for-55_____________
- Commissiedebat over BNC-fiches fit-for-55, uiterlijke

datum (max 1 maand na verzenden BNC-fiches naarTK)

Wanneer
Juni
17 augustus
7 september
10 september

Vr 25.06 
Uiterlijk woe 
30.06

- Aanleveren MR-aanbiedingsformulier en Kamerbrief t.b.v.
de MR van 25 juni
(via de woensdagagenda, vergt nog contact met AZ)____  

- MR-behandeling Kamerbrief, met uitgewerkte maatregelen 
- TK informeren over

Product
Notitie
Concept-Klimaatnota 
Concept-Klimaatnota
Concept-klimaatnota

Bijbehorende 
emissie in Mton
180,7

Product
HCEU notitie met kaders inzet 
onderhandelingen_________  
N.v.t.
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49% Ca 113

55% Ca 100

hanteren RUQ
Om een gevoel te krijgen voor hoe groot de opgave is, hieronder enkele voorbeelden van 
maatregelen en hun opbrengst in Mtonnen:

166
127

Accijnsverhoging diesel (€0,05/liter)
Betalen naar gebruik
Betere beprijzing gas (glastuinbouw, industrie, gebouwde omgeving)

Maatregel________________________________________
Verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/uur
Inkrimping veestapel____________________________
Tender voor vrijwillige (tijdelijke) productiebeperking in de industrie

24,5% (voorlopige 
uitstoot 2020) 
25%
43% (verwachte 
uitstoot 2030)

Daling t.o.v. 2019 voor belangrijk deel door 
corona en zachte winter____________________  
Verplichting vanuit Urgendavonnis.___________ 
Op basis van de KEV2O2O komen we met het 
ingezette beleid en het 'pijplijnbeleid' op een 
reductie van 43% in 2Q3Q,___________________  
Is het streefdoel uit het Regeerakkoord en de 
huidige nationale klimaatwet voor 2030 
Politieke keuze is om de 55% die is afgesproken 
voor de EU ook als nationaal streefdoel te

CO2-reductie (Mton)_____
0,2_______________________________
1 Mton per 10% krimp melkvee
Afhankelijk maatvoering
(uitstoot TATA-steel = ca. 12 Mton, Yara = 
ca. 4 Mton) 
0,5
4 (in 2030)
4 (in 2030)

*.
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f veck .

1)

2)

3)

1. Op welke onderdelen is besluitvorming op korte termijn nodig?

1

Het uitblijven van aanvullend klimaatbeleid brengt een reëel risico met zich mee dat Stichting Urgenda naar de 
rechter zal stappen om via een gerechtelijke procedure een scherper reductiepercentage en/of aanvullende 
maatregelen af te dwingen. Tevens vergroot de vertraging van besluitvorming het risico dat de borgingscyclus 
zoals opgenomen in de Klimaatwet niet kan worden ingevuld - met mogelijk ook juridische consequenties.

doelbereik (o.b.v. het rapport van de Studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal).
Besluit om wel/niet de vlucht naar voren te nemen en besluitvorming voor te bereiden over B) de

Aanleiding
Een aantal ontwikkelingen vraagt op korte termijn om (politieke) besluitvorming over aanvullend klimaatbeleid, 
omdat ze niet kunnen wachten op een (lange) formatie:

Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis dient Nederland in 2020 (en de jaren daarna) de uitstoot met 
minimaal 25% te hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Als gevolg van de maatregelen die het kabinet in 
april 2020 heeft aangekondigd zal nog dit jaar de CO2-uitstoot van kolencentrales sterk worden teruggebracht. 
Desalniettemin blijft er voor 2021 en voor de komende jaren onzekerheid of het reductietempo van het 
ingezette beleid hoog genoeg is om 25% emissiereductie te realiseren.

Deze ontwikkelingen bieden een kans voor groen economisch herstel en een (blijvende) rol voor Nederland in 
de kopgroep van Europa.

A. Noodzakelijke besluitvorming doelbereik Klimaatwet en Urgendavonnis ('Augustusbesluitvorming')
In de Klimaatwet is verankerd dat het kabinet jaarlijks in de Klimaatnota rapporteert over de voortgang van het 
klimaatbeleid. Volgens de vastgelegde borgingscyclus moet het kabinet tweejaarlijks aanvullend beleid 
presenteren als dat nodig is om de doelstellingen uit de Klimaatwet te realiseren. Dit is in 2021 aan de orde. In 
Klimaatnota van 2020 was de verwachting dat het huidige beleid in 2030 43% emissiereductie realiseert en er 
dus een aanvullende inspanning van 14 Mton nodig is om de 49% te kunnen reaïfseren.

Op vrijdag 7 mei jl. heeft Stichting Urgenda een brief aan het kabinet gestuurd waarin zij oproept tot extra 
klimaatmaatregelen om uitvoering te geven aan het Urgendavonnis en aankondigt juridische stappen te 
nemen indien deze op korte termijn uitblijven.
Daarnaast schrijft de borgingscyclus van de Klimaatwet voor dat het kabinet dit (na)jaar ia de Klimaatnota 
plannen presenteert waarmee de doelstellingen uit de Klimaatwet kunnen worden gerealiseerd.
Bovendien moet Nederland positie kiezen in de voorstellen uit het Europese Fit for 55%-pakket die in juli 
aan de lidstaten worden voorgelegd en zal een besluit moeten worden genomen ovèr de ophoging van het 
nationale streefdoel in de Klimaatwet.

Deze notitie bevat i) een toelichting op de verschillende onderdelen waarop besluitvorming op korte termijn 
noodzakelijk is, ii) een voorstel voor maatregelen die kunnen worden voorbereid voor besluitvorming en ili) een 
toelichting op het proces.

B. Mogelijke besluitvorming - Verhoging nationale streefdoel 2030: blijvend in de voorhoede van Europa 
('vlucht naar voren')
De afgelopen jaren heeft het kabinet zich zowel nationaal als Europees ingezet en gecommitteerd aan 
ambitieus klimaatbeleid. De afgelopen jaren behoorde Nederland qua ambities in de kopgroep van de EU, 
waarbij een succesvolle Europese lobby heeft geleid tot de aanscherping van het Europese reductiedoel voor

Gevraagde besluiten
Instemmen met uitwerking van besluitvorming over Al) maatregelen met impact op de korte termijn t.b.v. 
het Urgendavonnis en A2) maatregelen die richting 2030 noodzakelijk zijn voor realisatie van het

DG-overleg 19 mei 2021 
Notitie Beleidsrijke klimaatbegroting

verhoging van het nationale streefdoel 2030 en/of C) de borging van klimaatbeleid. -
Bijgevoegde notitie benutten als input voor de bespreking in de MR van 28 mei over de beleidsrijke 
begroting voor het onderdeel Klimaat. Hiermee zullen de maatregelen die op de korte termijn genomen 
kunnen worden - onderdeel uitmaken van de augustusbesluitvorming. Hiermee wordt ook aangesloten bij 
de besluitvorming over de BNC-fiches over de Europese wetsvoorstellen onder de Green Deal.

1
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1 Mton

Ca. 0,7 per 10% afname

PM, maar significant Onbekend maar significant

PM, maar significant Onbekend maar significant

Maatregel CO2-reductie (Mton)

Afhankelijke maatvoering

Afhankelijk van snelheid Geen (alleen uitvoering/toezicht).
*

Opbrengst: per 5ct verhoging ca. 300 miljoen.

2

Tender om maatregelen in te zetten om op 
korte termijn te verduurzamen in de industrie

2. Uitwerking besluitvorming
Bovenstaande leidt tot de volgende punten waar besluitvorming over moet (A) en kan (B en C) plaatsvinden.

Al. Maatregelen Korte termijn (=impact 2022-2023):
De enige maatregelen die op korte termijn zeker tot reductie leiden zijn volumemaatregelen, bijvoorbeeld:

C. Mogelijke besluitvorming - Borging en sturing
Naast afspraken over ophoging van de doelstelling en aanvullende beleidsmaatregelen, dienen ook nadere 
afspraken te worden gemaakt over de borging van klimaatdoelen en over de sturing op het realiseren ervan 
(stevige regierol). Zonder een betere borgings- en sturingssystematiek bestaat er een reëel risico dat 
tegenvallers in de uitvoering niet tijdig worden opgevangen en realisatie van het doelbereik in gevaar komt, 
met juridische en financiële consequenties tot gevolg. Besluitvorming hierover kan worden voorbereid voor het 
nieuwe kabinet.

2030 naar 55%. Indien Nederland de koplopersrol wil behouden is het noodzaak om, in lijn met het 
aangescherpte EU-doel, te kiezen voor een verhoging van het nationale streefdoel in de Klimaatwet voor 2030 
(van 49 naar bv. 55%). Hiermee kan Nederland, in navolging van o.a. Duitsland, de 'vlucht naar voren' kiezen, 
en het ambitieniveau in de Klimaatwet voor 2030 en 2050 aanpassen (en mogelijk ook voor tussenliggende 
jaren). Dat betekent vervolgens ook dat er voor 2030 extra nationale maatregelen nodig zijn om aan de 
aangescherpte ambitie te kunnen voldoen. Zo'n vlucht naar voren lijkt noodzakelijk om maatschappelijke en 
(een aantal) politieke partijen ervan te overtuigen dat het kabinet daadwerkelijk serieuze ‘klimaatstappen’ wil 
zetten.

A. Noodzakelijke besluitvorming
In lijn met bovenstaande dient op korte termijn in ieder geval besluitvorming plaats te vinden over aanvullende 
maatregelen op de korte termijn (Urgenda-vonnis) en noodzakelijke maatregelen richting 2030 (doelstelling 
Klimaatwet).

NB. De CO2-reductie en kosten Staat zijn eerste tentatieve inschattingen die bij de uitwerking verder worden 
onderbouwd.

Naast volumemaatregelen kunnen maatregelen worden ingezet die op korte termijn het tempo van 
emissiereductie verhogen richting 2030, door de impliciete prijs van CO2 te verhogen. Met name de lage 
gasprijs remt op dit moment het tempo van emissiereductie in elke sector. Bijvoorbeeld door:

€6000 per Mton (in geval van 100% uitkoop, 
minder bij afroming of beprijzing), minder bij focus 
op alleen koeien.
Onbekend maar significant

Aanpassingen energiebelasting gericht op 
verhoging gasprijs voor burgers en bedrijven 
(o.a. verhoging tarieven of inperken 
vrijstellingen)_________________________  
ETS-bedrijven onder de 
energiebesparingsplicht brengen_________  
Accijnsverhoging diesel

Maatregel
Verlaging van de maximumsnelheid (synergie 
met stikstof)___________________________  
Inkrimping veestapel (synergie met stikstof)

Kosten Staat (miljoen €, eerste grove inschatting) 
Geen (alleen uitvoering)

Tender voor vrijwillige (verdere) tijdelijke 
beperking kolencentrale
Tender voor vrijwillige (tijdelijke) 
productiebeperking in de industrie

CO2-reductie (Mton) 
0,2

invoering wetswijziging 
0,5

Kosten Staat (miljoen €, eerste grove 
inschatting)
Opbrengst: per 1 ct verhoging 26 mln (4e 
schijf) tot 128 mln (le schijf).
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Doortrekken stimulering elektrisch vervoer; 
Besluit over invoering betalen naar gebruik.

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

Daarnaast kan ook de verduurzaming van TATA-Steel (voorstel FNV en ) in de besluitvorming worden
meegenomen. Dit voorstel vergt nog nadere uitwerking en kan op zijn vroegst in 2025 operationeel zijn. Dit 
betekent wel dat installaties mogelijk al eerder stil moeten liggen en/of biedt mogelijk kansen om afspraken te 
maken met Tata om in ruil voor investeringssubsidie de uitstoot op korte termijn te beperken.

C. Borging en sturing
De borging en sturing van klimaatbeleid kan worden verbeterd door te werken met een (sectoraal) 
emissiebudget, duidelijke afspraken tussen bewindspersonen en sectoren over hoe tegenvallers (autonoom of

A2. Noodzakelijke beleidsmaatregelen richting 2030 (mede obv rapport van Geest):
In het rapport van de Studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal worden voor elke sector maatregelen 
voorgesteld die noodzakelijk zijn voor realisatie van doelstellingen richting 2030 en 2050. Hieronder volgen de 
belangrijkste beleidsmaatregelen per sector, waarover besluitvorming kan plaatsvinden of waarvan kan 
worden afgesproken dat deze worden voorbereid voor besluitvorming.

Tijdspad voor normering van bestaande bouw;
Aanpassing EB en aanvullende subsidiëring voor (hybride) maatregelen in gebouwde omgeving.

Als het gaat om maatregelen richting 2030, is ook (de mogelijke afbouw van) de subsidiëring van houtige 
biomassa voor lage temperatuurwarmte van belang. Zoals bekend leidt te vroeg uitfaseren van subsidies tot 
risico's voor doelbereik in met name de gebouwde omgeving en de glastuinbouw; daardoor zullen extra 
financiële middelen nodig zijn om de doelen alsnogTe kunnen realiseren. Bij besluitvorming over aanvullend 
klimaatbeleid moet dit ook in de afweging betrokken worden.

Uiterlijk in oktober aanwijzen van nieuwe zoekgebieden voor extra uitrol Windenergie op Zee;
Doorzetten RES, incl. bijbehorende middelen voor decentrale overheden;
Aanscherping C02-heffing in het licht van nog niet verwerkte statistische bijstelling industrie- 
emissies;
Verwijderen of verhogen cap in de toepassing van CCS via de SDE.
Versnelling van (besluitvorming over) investeringen in het energiesysteem, inclusief investeringen

Integrale aanpak landbouw en stikstofopgave, incl. krimp veestapel;
Aanpassing vrijstelling energiebelasting (EB) glastuinbouw;
Hogere inzet landgebruik door vernatting veenwëide en extra bos

2.2 Mogelijke besluitvorming - vlucht naar voren
Daarnaast kan worden overwogen om 'de vlucht naar voren' te nemen en ook te besluiten over het doelbereik 
in de Klimaatwet en/of C) de borging van klimaatdoelstellingen

B. Doelbereik Klimaatwet - Verhoging nationale streefdoel 2030: ------ -
Door een 'vlucht naar voren' te nemen, kan het streefdoel uit de Klimaatwet voor 2030 worden opgehoogd 
van 49%naac55%, gelijk aan het Europese reductiedoel. Daarmee gaat Nederland verder dan Europa vraagt. 
Bovendien betekent dat dat er voor 2030 een forse aanvullende reductieopgave moet worden ingevuld in alle 
sectoren. Het huidige doelbereik met huidige en geplande maatregelen is immers maximaal 43%. Dit betekent 
vervolgens wel dat de reductieopgave tussen 2030 en 2050 lager is: immers, welk reductiedoel ook voor 2030 
gekozen wordt, in 2050 moet elke lidstaat klimaatneutraal zijn (netto nul emissies). De Nederlandse Klimaatwet 
moet nog in lijn worden gebracht met dit (nieuwe) 2050 doel; de wet gaat nu nog ui^van 05% emissiereductie 
in 2050. Tot slot kan, in lijn met de Duitse ambities, meer zekerheid over het verloop van de emissiereductie 
tussen 2030 en 2050 worden gecreëerd, door tussendoelen te stellen voor tussenliggende jaren.

in de energie-infrastructuur en versnelling in de opbouw van de waterstofketen met gerichte 
opschaling van productie, aanleg waterstofinfrastructuur'en vraagstimulering, in lijn met de 
aanpak van Duitsland en Frankrijk;
Aanpassen van de energiebelasting^tarieven en vrijstellingen): L

als gevolg van uitvoering) worden opgevangen en een lijst met reserve-maatregelen die worden vastgesteld 
ingezet als doelbereik tegenvalt. Voorgesteld wordt om dit verder uit te werken tot een voorstel voor 
besluitvoring, tezamen met de voorstellen voor aanvullend beleid.

3
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Informeren Tweede Kamer
De minister van EZK heeft de Kamer in het debat op 11 mei jl. toegezegd voor de zomer te komen met een 
overzicht van maatregelen die op korte termijn voor de uitvoering van het Urgendavonnis aanvullende 
emissiereductie opleveren. Desgewenst kanin die brief al een toelichting worden gegeven op de wijze waarop 
het demissionaire kabinet besluitvorming over de wetgevende EU-voorstellen en het doelbereik richting 2030 
voor ogen heeft. /

Dekkingsmogelijkheden
De benodigde aanvullende middelen voor maatregelen kunnen op verschillende wijze gefinancierd worden, 
bijvoorbeeld door het laten oplopen van de staatschuld, het Nationaal Groeifpnds, Invest-NL, het RRF, het GLB 
en het benutten van andere EU-fondsen. Ook kunnen maatregelen leiden tot extra belastinginkomsten, 
bijvoorbeeld door het afbouwen van vrijstellingen of verhoging van de energiebelasting.

3. (besluitvormings)proces en dekking
In ieder geval dient de dekking voor de maatregelen voor korte termijn (Al) nog dit jaar bij de 
augustusbesluitvorming geregeld te worden. Dat geldt ook voor feerTdeel vanj'dê'maatregelen richting 2030- 
zodat bij de Klimaatnota 2021 beleid kan worden gepresenteerd dat iTivulTirig geeft aan~de 49% doelstelling. 
Hiermee wordt de meeste zekerheid gecreëerd dat maatregelen nog op korte termijn effect hebben en wordt 
het risico op juridische consequenties van het niet realiseren van klimaatdoelstellingen (zowel Urgenda als 
Klimaatwet) verminderd.
Voor de andere onderdelen (B en C) is de inzet om hier op korte termijn de intentie uit te spreken om hiervoor 
besluitvorming voor te bereiden, waarbij (eventuele) financiële inpassing bij de formatie verder wordt 
ingevuld.
Daarnaast zal in augustus ook de positiebepaling in de BNC-fiches voor de Europese wetsvoorstellen voor 
uitwerking van de Green Deal plaatsvinden. Om te borgen dat deze onderwerpen kunnen meelopen in de 
Augustusbesluitvorming, wordt voorgesteld om deze notitie mee tenemenin de voorbereiding van de MR 
over een beleidsrijke begroting op 28 mei a.s.

1
i
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TER INFORMATIE

Auteur

nota Groen Herstel: mogelijke pakketten

Kopie aan

Dir. Klimaat BBR

AEP

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 3

Datum
4 mei 2021

Aan
de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Via de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF) heeft NL perspectief op 
middelen voor een groen herstelpakket. Deze nota informeert ü over verschillende 
varianten van invulling van zo'n pakket.

Aanleiding
Maatschappelijk klinkt steeds luider de roep om groen herstel, zoals bijvoorbeeld 
de discussie rondom aanscherping van de urgenda-maatregelen, en de vele 
berichten in de media over feit dat Nederland qua 'groen herstel' internationaal 
achterblijft.

De informatie in deze nota kan worden betrokken bij besluitvorming over 
aanvullend Klimaatbeleid in het licht van doelbereik van Klimaatwet en Urgenda, 
waarover u volgende week een brainstorm heeft met DGKE.
U wordt voor deze brainstorm voorbereid met een aparte nota die u seperaat 
ontvangt.

Deze pakketten dragen bij aan lange termijn klimaatdoelen, en daarmee niet 
noodzakelijkerwijs aan extra doelen van Urgenda.

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Advies
Ter informatie met de uitnodiging om richting te geven aan de invulling van het 
eventuele groene herstel.

1
i

Kenmerk
DGKE-K/ 21131873

Bhm: 21133384

Bijlage(n) 
2

Parafenroute
DG K&E

T I
t@minezk.nl

Kernpunten
• Nederland blijft internationaal achter met inspanningen t.a.v. Groen herstel. 

Uit onderzoek van o.a. de VN bleek bijv, dat we als enige EU-land 0% van BBP 
investeren in groen herstel.

• Tegelijkertijd is er meer publiek geld voor klimaatprojecten in Nederland nodig 
om de klimaatdoelen te halen zoals bijv, blijkt uit het rapport'bestemming 
Parijs'.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
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Toelichting
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Focus in deze nota ligt op incidentele impuls. Voor de Urgandadiscussie zijn 
aanvullende maatregelen mogelijk nodig, deze vindt u in de nota die maandag 
wordt aangeleverd.

o

o

Een actieve herstelagenda geeft kans op meer economische ontwikkeling en een 
versnelde transitie naar een groene economie. Daarmee komen de 
klimaatdoelstellingen dichterbij. Bovendien maakt een financieel gestaafd 
Nederlands narratief onze Europese en mondiale klimaatdiplomatie 
geloofwaardiger en effectiever.

Nederland staat niet goed op de lijstjes. Volgens een rapport van de VN besteedt 
Nederland samen met China als enige van de weinige economisch ontwikkelde 
landen 0% van de herstelpakketten aan de klimaattransitie. Dit leidt tot negatieve 
beeldvorming over de Nederlandse inzet.

Tegelijkertijd voorkom je zo dat de economie verder vergrijsd door de crisis. Uit 
vorige crises blijkt dat economisch herstel, zonder aanvullend beleid, eerder grijs 
dan groen is en er dus actie nodig is om 'groen uit de crisis te komen'.
Er is momenteel consensus onder economen dat een conjunctuurimpuls niet nodig 
is, zie bijvoorbeeld CPB. Er zijn echter aanwijzingen het proces van verduurzaming 
door de coronacrisis vertraging heeft opgelopen en daarom op dit punt een 
aanvullende impuls wel wenselijk is. Dat is dan ook de reden dat onder andere 
partijen als DNB, PBL en EC oproepen tot investeringen in groen herstel.

Maatschappelijke en politieke druk neemt toe; kritische artikelen en items 
m.b.t. besluit van Nederland om indiening RRF uit te stellen, kamervragen 
over uitblijven 'groen herstel' plan, en hernieuwde discussie rondom Urgenda. 
Het is mogelijk om onder de noemer 'groen herstel' een pakket samen te 
stellen dat I) gedekt kan worden door het RRF II) bijdraagt aan de 
energietransitie en III) Een economische impuls geeft.
Een dergelijk pakket komt tegemoet aan de kritiek dat Nederland niets doet 
aan groen herstel en maakt nuttig gebruik van EU geld.
Daartoe hebben wij 3 mogelijke pakketten opgesteld met maatregelen die 
zowel een economische impuls geven als noodzakelijk zijn voor de 
energietransitie.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

PERSPECTIEVEN OP GROEN HERSTEL
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er aanvullend publiek geld nodig is voor het 
realiseren van de klimaatdoelen. (o.a. Bestemming Parijs, etc). De huidige 
economische crisis biedt de kans om dat extra geld in te zetten voor 
klimaatdoelen én een economische impuls voor duurzame projecten.

Kenmerk
DGKE-K / 21131873

1. Korte termijn verdienvermogen Nederland (3,5 mld euro)
2. Breed economisch herstel voor kwetsbare groepen en sectoren (5,3 
mld euro)
3. Diepte-investering in de transitie. (1,6 mld euro)
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Ter voorbereiding op besluitvorming zijn daarom drie voorbeeldpakketten 
opgesteld. Deze putten uit de lijst met economische herstelmaatregelen met 
concreet handelingsperspectief die zijn voorbereid voor het RRF (zie tabel in 
bijlagel). De pakketten overlappen gedeeltelijk, en zijn bedoeld als illustraties 
voor mogelijke accenten.:

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Pakket ‘Verdienvermogen NL' (3,5 mld euro):
Focus op korte-termijn met economische impact voor m.n. grote industrie
Pakket'Breed economisch herstel' (5,3 mld euro):
Focus op maatregelen waarvan de klimaatimpact en/of de bestedingsimpuls 
sterker terecht komt bij (sub)sectoren die het zwaarst geraakt zijn door de 
lockdown.
Pakket 'Diepte-investering transitie' (1,6 euro):
Het frame is nu groen herstel, maar de focus ligt op duurzame impact op de 
(middel)lange termijn. Dit bevat maatregelen op het vlak van infrastructuur 
en innovatie. Door deze investeringen kan in alle sectoren de klimaat- en 
energietransitie op lange duur versneld worden.

Dit kabinet kan een invulling geven aan de roep om groen herstel door te kiezen 
door inzet op één of meerdere van deze pakketten voor het£RF. NB. Het totale 
RRF omvat 6 mld, waarvan minam^aTZ2 mïd bestemdvoor klimaatprojecten. 
Allle projecten tezamen tellen op tot ongeveer 10 mld.

HANDELINGSPERSPECTIEF
Omdat 1) daadwerkelijk behoefte is aan extra geld voor klimaatprojecten en 2) 
de maatschappelijke en politieke roep om herstel steeds luider wordt, kan het RRF 
(of een andere bron van incidenteel geld) gebruikt worden voor de vormgeving 
van een 'groen herstel pakket'.

Kenmerk
DGKE-K / 21131873

* J
J
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

O-- 

oem

Datum
20 mei 2021

2 < lO.Cc

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
CC de Staatssecretaris van EZK - KE

Aanvullende informatie over Klimaatbeleid in 
demissionaire periode

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Aanleiding
Op woensdag 19 mei jl. hebben we met u gesproken over 4 mogelijke scenario's 
die een rolkunnen spelen bij de besluitvorming over klimaatbeleid in een 
demissionaire periode. Naar aanleiding van dit gesprek zijn verschillende punten 
nader uitgewerkt. Deze zijn in deze nota verwerkt.

Kenmerk
DGKE-K / 21141467

Bhm: 21141598

Kernpunten
Een aantal ontwikkelingen vraagt op korte termijn om (politieke) besluitvorming 
over aanvullend klimaatbeleid:
• De Nederlandse overheid voldoet waarschijnlijk niet aan het Urgenda-vonnis in 

2021 en er bestaat grote mate van onzekerheid over de jaren na 2021. Op 
vrijdag 7 mei jl. heeft Stichting Urgenda een brief aan het kabinet gestuurd 
waarin zij oproept tot extra klimaatmaatregelen om uitvoering te geven aan 
het Urgendavonnis en aankondigt juridische stappen te nemen indien deze op 
korte termijn uitblijven.

• Daarnaast is er een wettelijke verplichting, die voortvloeit uit de borgingscyclus 
van de Klimaatwet, dat het kabinet dit (na)jaar in de Klimaatnota plannen

Parafenroute
DG K&E

Bijlage(n)
4

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.
Wij adviseren u in de MR van 28 mei het scenario voor te stellen dat aansluit 
bij scenario C, waarbij het huidige kabinet op korte termijn maatregelen treft 
die Nederland op een geloofwaardig pad brengen om in 2030 te voldoen aan 
49%, conform de Klimaatwet. Een voorstel hiervoor kan samen met FIN 
worden opgesteld en ingebracht in de MR van 28 mei.
Nadere invulling van het maatregelenpakket kan richting de 
augustusbesluitvorming interdepartementaal worden uitgewerkt. Uitgangspunt 
hierbij zijn de aanbevelingen uit het interdepartementaal opgestelde 
Studiegroeprapport'Bestemming Parijs'(van ).
Bovenstaand advies is ook in lijn met het interdepartementale DG-overleg 
'('sector-DG's, FIN en AZ) dat op 19 mei hierover plaatsvond.

I
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Het huidige kabinet zal moeten besluiten of ze op korte termijn een aanvullend 
pakket wil samenstellen. Hierover zal tijdens de MR van 28 mei gesproken 
worden. In de bijlagen wordt nadere informatie gegeven over de verschillende 
varianten en vragen die naar voren kwamen tijdens het overleg op 19 mei.

presenteert waarmee de doelstellingen uit de Klimaatwet kunnen worden 
gerealiseerd. De realisatie van het wettelijke nationale streefdoel van -49% in 
2030 is uit zicht. In het gunstige scenario is de emissiereductie -43% in 2030.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21141467

Daarnaast is nog aanvullende informatie over de volgende onderwerpen 
opgenomen:

• Bijlage - Een toelichting bij de verschillende scenario's, waaronder ook de 
mogelijke juridische gevolgen van variant A

• Bijlage - Overzicht korte termijn acties verduurzaming industrie
• Bijlage - Overzicht besluitvormingsmomenten klimaatbeleid
• Bijlage - Overzicht besluitvormingsmomenten EU 'Fit for 55'

• Variant A - Geen aanvullende maatregelen treffen. In de bijlage worden 
de juridische gevolgen uiteengezet, wanneer besluitvorming over 
aanvullende klimaatmaatregelen wordt overgelaten aan een volgend 
kabinet.

• Variant B - Maatregelen die op korte termijn kunnen worden getroffen 
(2022/2023) om 25% reductie te realiseren.

• Variant C - Maatregelen die de komende jaren een versnelde reductie 
realiseren en Nederland op een geloofwaardig pad brengen om in 2030 te 
voldoen aan 49% reductie, conform de Klimaatwet.

• Variant D - Ophoging van het nationale reductiedoel in de Klimaatwet 
naar 55%, in combinatie met maatregelen die de komende jaren een 
versnelde reductie realiseren en Nederland op een geloofwaardig pad 
brengen om in 2030 dit doel te realiseren.



Bespreking besluitvorming klimaatbeleid door demissionair kabinet
Overleg en MP

Hieronder is voor elk van deze onderwerpen een nadere toelichting opgenomen

Woe 26.05

2. 31 mei 2021 - Overleg MEZK en MP
Op maandag 31 mei a.s. is een overleg ingepland met en de MP, n.a.v. de brief die

Concept Kamerbrief

- Concept Kamerbrief mee in tas MEZK

Augustus 2021
September 2021

Vanaf 16 
augustus

Wanneer
Di 25.05

Stichting Urgenda heeft gestuurd aan het kabinet. Tijdens het overleg kunt u het besluit genomen in 
de MR van 28 mei toelichten, evenals het proces voor de komende weken.

28 mei 2021
31 mei 2021
1 juli 2021
Augustus 2021

- Besluitvorming over een aanvullend maatregelenpakket 
binnen kabinet in begrotingsraden

MR notitie over aanvullende 
klimaatmaatregelen

Bijlage - Overzicht besluitvormingsmomenten klimaatbeleid
In deze oplegger vindt u een overzicht van de besluitvormingsmomenten voor de komende maanden 
op het gebied van klimaatbeleid. De belangrijkste momenten zijn:

TK-brief inzake aanvullende mogelijkheden Urgenda-vonnis 
Besluitvorming over maatregelen klimaatbeleid
NB. Nadere specificatie volgt na besluitvorming MR 28/5
Vaststellen BNC-fiches wetgevingsvoorstellen fit-for-55
Vaststellen concept-Klimaatnota

1. MR 28 mei 2021 - Besluitvorming onderwerpen begroting 2022

Op verzoek van de MP bereidt FIN voor de MR van 28 mei een notitie voor die ingaat op de 
mogelijkheden om over een aantal thema's besluitvorming plaats te laten vinden door het huidige 
demissionaire kabinet. Eén van de thema's is Klimaat. Inzet is om de invulling hiervan vorm te geven 
middels een voorstel vanuit MEZK, dat wordt ondersteund door MFIN.

Voorbereiding besluit over 
aanvullende 
klimaatmaatregelen_____  
Besluit over aanvullende 
klimaatmaatregelen

Vr 28.05
Juni - juli

Product___________
Nota met bijlagen

Wanneer
Ma 31.05- 
ma 07.06
Di 08.06/woe
09.06
Vr 11.06

Wat_________________________________
- Uitwerken afspraken MR van 28 mei en schrijven 

begeleidende Kamerbrief, t.b.v. politieke besluitvorming.
- Interdepartementaal DG-overleg

Wat
- Vervolg interne EZK overlegbrainstorm met MEZK in klein 

comité, ten behoeve van voorbereiding van de MR van 
28.05_________________

- Indien akkoord bevonden op 25.05, Notitie beleidsrijke 
kiimaatbegroting als bijlage bij notitie FIN naar MR____

- Bespreking beleidsrijke klimaatbegroting in MR
- Gesprekken met bewindslieden sectordepartementen ter 

bespreking invulling aanvullend maatregelenpakket

Product
Concept-kamerbrief

3. Voor 1 juli 2021 -TK-brief inzake aanvullende mogelijkheden Urgendavonnis

In het debat van 11 mei jl. heeft u toegezegd de Kamer voor 1 juli te informeren over de mogelijke 
aanvullende maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden om uitvoering te geven aan 
het Urgendavonnis.

i
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Kamerbrief

4. Klimaatnota - appreciatie van het kabinet op de Klimaat- en Energieverkenning 2021

Concept-klimaatnota

Klimaatnota
Klimaatnota

Vr 15 oktober
Do 28 oktober

3. Appreciatie wetgevende voorstellen EU /BNC-fiches
In een separaat document is een volledig overzicht opgenomen van de besluitvormingsmomenten 
rondom de Europese wetsvoorstellen.

Ma 14.06 - vr 
19.06 
Uiterlijk 
vrijdag 19.06

Advies
Klimaatnota

- Ruimte voor (politiek) overleg
- BWO met betrokken bewindspersonen_____________ _
- Aanleveren MR-aanbiedingsformulier en Kamerbrief t.b.v. 

de MR van 25 juni

Vr 25.06 
Uiterlijk woe 
30.06

Product
Notitie
Concept-Klimaatnota
Concept-Klimaatnota

- MR-behandeling Kamerbrief_________  
- TK informeren, wellicht na MR op 25.06

Wanneer
Juni
Di 17 augustus
Di 7 
september
Vr 10 
september
Vr 1 oktober
Di 12 oktober

Wat___________________________________________
Informeren MEZK over hoofdlijnen Klimaatnota________  
ACKE-versie Concept-klimaatnota voorleggen aan mEZK 
Concept-Klimaatnota in MCKE (als er weer onderraden 
gepland worden)
Concept-klimaatnota vaststellen in MR en voorleggen aan
RvS____________________________________________
Advies Raad van State_____________________________
Klimaatnota in MCKE (als er weer onderraden gepland 
worden)
Klimaatnota vaststellen in MR_______________________
Klimaatnota (met KEV2021), versturen aan TK
(Klimaatwet schrijft voor dat de Klimaatnota op de 4e 
donderdag van oktober aan de Kamer wordt aangeboden)
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Bijlage - Overzicht besluitvormingsmomenten EU 'Fit for 55'

Fit for 55% pakket besluitvormingsmomenten in de EU

Eerste deel van het Fit for 55% pakket in juli omvat de volgende aanscherpingen van beleid1:

Onderwerp Belangrijke onderwerpen NL

EZK, Milieuraad

i In het najaar komen aanvullingen op het Fit for 55 pakket op het terrein van de energieprestatie van

Verantwoordelijk 
en welke Raad 
EZK, Milieuraad

Effort Sharing Regulation (ESR, 
niet-ETS verordening) - 
nationale doelstellingen voor EU- 
lidstaten voor sectoren 
mobiliteit, landbouw, gebouwde 
omgeving en kleine industrie

Emission Trading System (ETS) -
Europees
emissiehandelssysteem

De bespreking van de voorstellen zal in september in Brussel starten. Het is op dit moment nog 
niet te zeggen wanneer de Europese besluitvorming op de voorstellen in de Raden plaatsvindt. Dit 
hangt deels af van de volgorde waarin het aanstaande voorzitterschap (Slovenië) de voorstellen 
agendeert, en van de mate van voortgang in de discussie per voorstel. De algemene oriëntaties in 
de vakraden (het eerste stadium van EU-besluitvorming op politiek niveau) worden op zijn vroegst 
in december 2021 en begin 2022 verwacht, maar dit kan ook verder 2022 in lopen. Daarna volgen 
dan de trilogen om overeenstemming tussen Europees Parlement, Raad en Commissie te bereiken, 
waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt.

Afgezien van de formele besluitvormende momenten, zullen er de komende période veel 
beïnvloedingsmomenten zijn, bijvoorbeeld in bilaterale (politieke) contacten. Ook zal het pakket 
naar verwachting in contacten met de TK vaak terugkomen. Als klimaatministerie heeft EZK 
daarnaast een centrale rol in de overkoepelende aanpak en coördinatie van het pakket.

Op 14 juli (naar verwachting) publiceert de Europese Commissie het merendeel van de voorstellen 
uit het Fit for 55% pakket. Doel is om de wetgeving in lijn te brengen met het ten minste 55% 
broeikasgasreductiedoel voor 2030.

• Plafond aanscherpen ETS in lijn 55% (NL steun)
• Marktstabiliteitsreserve aanscherpen (NL steun)
• Terugbrengen vrije rechten luchtvaart (met lenW; 

NL steun)
• Verbreding ETS scheepvaart (met lenW; NL steun 

binnenvaart, zeescheepvaart rekening houden 
concurrentie en afspraken International Maritime 
Organization)

• Mogelijk verbreding naar mobiliteit/gebouwde 
omgeving (met lenW/BZK; NL terughoudend, 
definitief oordeel o.b.v. voorstellen Commissie 
Ff55, vergt wsl discussie in kabinet)___________

• ESR ophogen om in lijn te brengen met 55% (NL 
steun)

• Mogelijk sectoren uit ESR naar ETS 
(mobiliteit/gebouwde omgeving) en/of landbouw en 
landgebruik in aparte pijler (NL wil ESR in principe 
tot 2030 in stand houden als stok achter de deur, 
link met positie uitbreiding ETS)

• ESR-formule BBP/Capita wel/niet aanpassen met 
kosteneffectiviteit en convergentie naar 2050 (NL 
steun aanpassen)

• Flexibiliteitsmechanismen, mate van inzetten 
reducties uit ETS, LULUCF, ESR onderling (met 
LNV; NL steun, maar wel met redelijke mate)__

gebouwen (Energy Performance Buildings Directive, EPBD) en het 3e gaspakket, inclusief voorstellen voor 
waterstof.



1

LNV, Milieuraad

EZK, Energieraad

EZK, Energieraad

FIN, Ecofinraad

lenW, Milieuraad

lenW, Milieuraad

FIN, Ecofinraad

FIN, Ecofinraad

1

Land use, Land use Change and 
Forestry (LULUCF) - vastleggen 
koolstof in bodems, bossen

Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM) - 
koolstofheffing aan de grens

Renewable Energy Directive 
(RED) - doelen hernieuwbaar EU 
en lidstaten

Energy Efficiency Directive (EED)
- doelen energie-efficiëntie EU 
en lidstaten

Energy Taxation Directive (ETD) 
- minimum belasting voor 
fossiele brandstoffen, 
elektriciteit

Voorstel voor nieuw eigen 
middel: ETS

Verordening C02-emissies 
voertuigen, normering/elektrisch 
vervoer

FIN (nauwe 
samenwerking met 
EZK en BZ), 
Ecofinraad (NTB, 
kan ook 
milieuraad)

Alternative Fuels Infastructure 
Directive, Fuel Maritime en 
Refuel Aviation. Opbouw 
infrastructuur 
elektrisch/waterstof/biobrandstof 
Voorstel voor nieuw eigen 
middel: CBAM

Mate van verplichtendheid en snelheid opbouw 
nieuwe infrastructuur, opschaling 
alternatieve/duurzame brandstoffen 
scheepvaart/luchtvaart en financiële ondersteuning 
(NL steun voor extra stappen hierin)_____________  
Geld voor NextGen (NL terughoudend extra eigen 
middelen; CBAM wel een van meest logische 
kandidaten)___________________________________  
Geld voor NextGen (NL terughoudend extra eigen 
middelen; ETS wel een mogelijke optie, die politiek 
makkelijker ligt dan voorbeeld VPB)

• LULUCF-boekhouding kloppend houden (NL steun)
• Wel/niet apart systeem voor landbouw en 

landgebruik (Agriculture, Forestry and Other Land 
Use, AFOLU) (zie onder ETS en ESR, NL positie 
nader bepalen na verschijnen voorstellen, vergt wsl 
discussie in kabinet)

• Flexibiliteitsmechanismen (met EZK; zie onder 
ESR)________________

• Doel EED in lijn kosteneffectief klimaatdoel (NL lijn)
• Mogelijk nationale bindende doelen (nu nog alleen 

bindend op EU niveau) (NL geen bindende doelen 
nationaal; kan nog tot politieke discussie leiden 
indien de Cie dit wel voorstelt)

• Subdoelen EED o.a. gebouwde omgeving (met 
BZK; NL voorstander)_______________________

• Doel RED in lijn kosteneffectief klimaatdoel (NL lijn) 
• Mogelijk nationale bindende doelen (nu nog alleen 

bindend op EU niveau) (NL lijn geen bindende 
doelen nationaal; kan nog tot politieke discussie 
leiden indien de Cie dit wel voorstelt)

• Subdoelen RED o.a. brandstoffen wegvervoer, 
luchtvaart (met lenW; NL voorstander)________

• WTO-conformiteit en wijze vormgeving systeem 
(NL steun)

• CBAM als alternatief voor gratis allocatie ETS (NL 
steun)

• Welke sectoren als eerste onder CBAM (NL 
beginnen pilots en gradueel uitbreiden) 
NL zal nog definitief positie moeten bepalen op 
basis van het voorstel, kan tot politieke discussie 
leiden._____________________________________

• Harmoniseren en ophogen minimumnormen 
brandstofprijzen in de EU (sinds 2003 niet meer 
aangepast) (met EZK/IenW; NL voorstander voor 
harmonisatie)

• Baseren op CO2-uitstoot (NL voorstander)
• Besluitvorming o.b.v. unanimiteit (maakt lastig om 

tot besluit te komen, NL wil belastingen wel o.b.v. 
unanimiteit, maar kan tot politieke discussie leiden)

• Aanscherpen normen voertuigen in lijn 55% (NL 
voorstander van ambitieuze aanscherping)

• Uitfasering verbrandingsmotor (NL wil vanaf 2030)



Eerste gedachtewisseling Ff55

BNC fiches definitieve versies

Eerste gedachtewisseling Ff55

2

TK Commissiedebat Milieuraad

Sept/okt TK Commissiedebat BNC-fiches

Wo 06.10 Milieuraad in Luxemburg

2 Dit is een voorlopige planning die door BZ nog met Tweede Kamer moet worden afgestemd i.v.m. prioritaire
dossiers, behandelvoorbehouden, reces en de daadwerkelijke presentatie van de voorstellen door de Europese 
Commissie. Duidelijke voorkeur is om hele Ff55 pakket integraal te behandelen in MR en aan TK aan te bieden.

Vr 17.09 
(voorlopig) 
Di 21.09-Do

Europese Commissie brengt wetgevingsvoorstellen 
naar buiten - persaandacht_____________________  
Informele Milieuraad Slovenië

ACKE notitie met 
kabinetsreactie op hoofdlijnen 
Concept BNC fiches per 
voorstel

Tijdlijn
NB. de tijdslijn wat betreft behandeling door de TK is indicatief en moet nog afgestemd worden met 
de griffie. Gaat om BNC-fiches, dit loopt via BZ.

Mogelijk contact collega Ministers n.a.v. hoogambtelijk 
overleg over kabinetsreactie op hoofdlijnen op 24.08 
Nota en mogelijk overleg collega Ministers n.a.v. 
concept BNC-fiches met gedetailleerde kabinetsreactie 
per voorstel ter bespreking. Akkoord gaan met 
indiening BNC-fiches bij MR, 
Bespreking BNC fiches in MR

Doorloop Ff55 
pakket 2021/ 
2022

Onderhandelingen in de verschillende vakraden (m.n. 
milieuraad en energieraad van belang) over Ff55 
pakket

23.09
Wo 22.09 
(voorlopig) 
Wo 29.09 Eerste inhoudelijke bespreking 

Fit for 55 met TK
Mogelijk BNC-fiches op agenda

Wanneer
Ma 24.05-Di
25.05
Wo 14.07

Binnen 4 weken na TK besluit 
over behandelvoorbehoud 
debat met regering__________  
Eerste inhoudelijke bespreking 
fit-for-55
Mogelijk eerste Algemene 
Oriëntaties Milieu- en/of 
Energieraad dec 2020/begin 
2021

Di 20.07-Wo 
21.07 (NTB) 
Week van 24.08 
(voorlopig)______ 
Wo 08.09/Vr 
17.09 (voorlopig)

Wat_______________________
Europese Raad inzake klimaat

Product________________
Additional guidance op 
herziene ESR________  
N.v.t.

Informele energieraad Slovenië (eerste na publicatie 
ff55%)_________________________________________  
BNC-fiches uiterlijk naarTK
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Bijlage over inhoudelijke en NL positie bij de voor EZK belangrijkste onderwerpen Fit for 55 pakket

Fit-for-55 pakket

1. ETS

Krachtenveld EU voor huidig ETS
• Dat het ETS-plafond van 2030 in lijn moet zijn met het aangescherpte klimaatdoel van 2030 

staat nauwelijks ter discussie. Dit geldt in zekere mate ook over het aandeel van ETS in de

Huidige ETS architectuur
• Het EU Emissiehandelssysteem is een EU-breed instrument om de uitstoot in de industrie, 

energiesector en intra-EU luchtvaart te verminderen.
• Doordat vragers en aanbieders handelen in emissierechten, krijgt broeikasgasuitstoot een prijs.
• In het ETS geldt een emissieplafond op Europees niveau (cap). Het plafond daalt jaarlijks met 

de lineaire reductiefactor (LRF).
• Een deel van de rechten onder het plafond wordt via veilingen op de markt gebracht, een deel 

wordt gratis toegewezen aan bedrijven om koolstoflekkage te voorkomen.
• De marktstabiliteitsreserve (MSR) haalt overtollige rechten uit de markt, en zorgt voor een 

robuuste ETS-prijs.

Inleiding & Context
• Halverwege juli publiceert de Europese Commisie (CIE) naar verwachting het grootste deel van 

een omvangrijk wetgevend pakket ('Fit-for-55') dat het verhoogde EU 2030-reductiedoel van 
ten minste 55% t.o.v. 1990 implementeert.

• Om het verhoogde broeikasgasreductiedoel te realiseren, bevatten deze wetgevingsvoorstellen 
waarschijnlijk aanscherpingen van bestaande instrumenten van de EU beleidsarchitectuur.

• De beleidsarchitectuur van het EU-klimaatbeleid borgt het tempo van de transitie en bestaat uit 
3 pijlers: het ETS en de ESR en LULUCF-verordeningen. Het EU-doel wordt onderverdeeld in 
deze pijlers, die reductiedoelen aan verschillende sectoren stellen.

• Naast de EU beleidsarchitectuur is Europees bronbeleid het belangrijkste directe instrument om 
broeikasgassen te reduceren. Dit bronbeleid stelt Europese emissiestandaarden voor 
apparatuur, verlichting en voertuigen.

• Om het 2030 doel mogelijk te maken zal ook bestaande energiewetgeving aangepast moeten 
worden. Hiertoe zal het Fit-for-55%-pakket voorstellen presenteren voor aanpassingen in de 
richtlijn voor hernieuwbare energie (RED) en de richtlijn voor energy efficiency (EED).

Nederlandse inzet
• Nederland is voorstander van een aangescherpt ETS. Een aangescherpt ETS bestaat uit een 

verlaagd plafond, in lijn met de 55%, en een sterkere MSR.
• Nederland is afwachtend voor verbreding van ETS naar zeevaart.
• Nederland gaat voorstellen voor verbreding van ETS naar de mobiliteit en gebouwde omgeving 

kritisch bekijken. Een belangrijke zorg is de beperkte effectiviteit in Nederland, en dat het leidt 
tot verwatering van Europees normerend beleid. De positie ligt interdepartementaal in 
Nederland gevoelig.

Verwachte voorstellen:
• Het huidige ETS wordt aangescherpt in lijn met 55%.
• Er komt een voorstel voor verbreding van ETS naar zeevaart.
• Idem voor verbreding van ETS naar de gebouwde omgeving en mobiliteit. Mogelijk wordt er 

een systeem voor 'alle niet-ETS brandstoffen' voorgesteld, waaronder dan ook kleine industrie 
en landbouw (incl. glastuinbouw) zou vallen.

• Omdat een uitbreiding van het ETS een ruime implementatietijd heeft, zal de huidige ESR 
doelstelling waarschijnlijk voorlopig blijven bestaan.

/1 
i
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2.ESR

De industrie-lobby pleit voor een groter aandeel gratis allocatie, om te voorkomen dat ze 
worden gekort naarmate de pot beschikbare rechten (= vast percentage van het plafond) 
krimpt.
De CIE lijkt voor het huidige ETS alleen op hoofdlijnen aanpassingen te willen doen.
Dat betekent een aangescherpt plafond en een revisie van de marktstabiliteitsreserve, maar 
bijvoorbeeld geen aanpassingen aan de systematiek van gratis allocatie.
Het Europees Parlement pleit voor scherpere klimaatdoelen en -wetgeving.

1) hoe steil het plafond richting 2030 is (snelle scherpe daling, of geleidelijk pad?) 
en
2) de sterkte van de marktstabiliteitsreserve.
Bij m.n. Oost-Europese lidstaten zijn er zorgen over een sterk oplopende ETS-prijs, 
o.a. vanwege veel kolenstroom en kwetsbare kolenregio's.
3) verdelingsvraagstukken.
Armere lidstaten zullen trachten meer gelden binnen te halen via bijvoorbeeld het 
moderniseringsfonds (het fonds dat lage-inkomens lidstaten ondersteunt bij hun 
transitie naar klimaatneutraliteit, gefinancierd uit een deel van de 
veilingopbrengsten van het ETS).

extra opgave, waar lidstaten weinig over reppen. De industrie-lobby pleit voor niet al te veel 
ETS.
De discussie zal zich richten op:

Krachtenveld verbreding ETS
• Slechts enkele lidstaten zijn nu al actief voorstander van verbreding van ETS (DUI, DK).

Veel landen hebben een neutrale of enigszins terughoudende positie. Met name de armere 
lidstaten zijn bezorgd over stijgende kosten voor huishoudens.

• De CIE is voorstander, en wijst op de voordelen van CO2-beprijzing voor o.a. heating fuels, in 
landen waar de huidige impliciete C02-prijs verwaarloosbaar is.

Nederlandse Inzet
• Overkoepelend ESR-doel moet in lijn worden gebracht met het nieuwe 2030 doel.
• NL wil scope ESR behouden, ook als daarnaast emissiehandel in ESR-sectoren zou worden 

ingevoerd. Indien emissiehandel wordt uitgebreid naar niet-ETS sectoren, moet het ESR 
voorlopig in parallel blijven bestaan.

• NL is geen voorstander van verdeelsleutel alleen o.b.v. BBP/capita, maar wil vermindering van 
de spreiding tussen de verschillende nationale ESR-doelen om richting klimaatneutraliteit in 
2050 in alle lidstaten te gaan en wil een grotere rol voor kosteneffectiviteit in de formule.

• Daarnaast wil NL het bronbeleid vanuit EU verder aanscherpen, zoals CO2-emissies voertuigen, 
gebouwen en apparaten.

Huidige architectuur ESR
• Onder de ESR vallen mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en het niet-ETS deel van de 

industrie.
• Het ESR doel wordt vertaald naar nationale doelen op basis van BBP per capita. Voor kleinere, 

rijke landen vindt een kleine correctie plaats op basis van kosteneffectiviteit.
• Hierdoor zijn er grote verschillen tussen lidstaten, de huidige spreiding is 40%.
• Flexibiliteit/uitwisseling van broeikasgasreducties tussen de verschillende pijlers is in beperkte 

mate mogelijk.

Voorstellen ESR
• De ESR moet in lijn worden gebracht met 2030 en 2050.
• Behoud van brede scope ESR
• De nationale doelstellingen blijven waarschijnlijk gebaseerd op bestaande formule van 

BBP/capita.
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3. Hernieuwbare energie en energiebesparing

o

o

o

o

o

Herziening RED en EED richtlijnen
• Toename in het gebruik van hernieuwbare energie en energiebesparing moeten een belangrijke 

bijdrage gaan leveren aan het 2030 doel. CIE zal voorstellen presenteren voor aanpassingen in 
de richtlijn voor hernieuwbare energie (RED) en de richtlijn voor energy efficiency (EED).

• De CIE gaat zeer waarschijnlijk voorstellen het EU-doel voor hernieuwbaar (32 naar 38-40%) 
en energiebesparing (naar 36-37%) te verhogen.

Nederlandse inzet
• De voornaamste algemene NLse boodschap is dat lidstaten in staat moeten blijven om hun 

CO2-reductiedoelstellingen op de meest kostenefficiënte wijze te behalen en de vrijheid moeten 
behouden om daarbij een voor hen optimale mix van maatregelen en technologieën in te 
zetten.

• NL is tegen algemene bindende nationale doelen voor energiebesparing en hernieuwbare 
energie.

• NL gaat alleen akkoord met hogere bindende EU-doelen voor hernieuwbare energie (RED) of 
energiebesparing (EED) als deze passen bij ons kosteneffectieve pad naar 55% reductie.

• Deze boodschappen zijn reeds afgegeven in reactie op de consultaties van de CIE over de RED 
en EED herziening van begin 2021 en zijn ook verwoord in de twee non-papers RED II en EED 
die medio mei aan de CIE (DG ENER) worden verstuurd.

Krachtenveld EU
• Binnen de CIE vindt momenteel nog volop discussie plaats over de RED en EED-doelen. Uit de 

meest recente signalen maken wij het volgende op:

Een aantal lidstaten pleit net als NL voor sturen op kosteneffectieve CO2 reductie (en 
geen bindende doelen): POL, EST, LIT, SLO, BUL.
Vooral ZWE, DK en FRA zijn voorstander van het ophogen van het hernieuwbare 
energie doel, DUI twijfelt daar nog over. ZWE en DK zijn daarnaast voorstander van 
een bindend nationaal doel voor hernieuwbare energie.
Veel lidstaten lijken net als de CIE voorstander van hogere en ook bindende EU-doelen 
voor energiebesparing, mede omdat nationale doelen anders niet gehaald worden. 
Wat betreft het tegenhouden van hogere en bindende doelen voor energiebesparing 
bevindt NL zich dus in een lastige positie.

36-37%, en dit doel wordt mogelijk bindend op EU-niveau met vast te stellen nationale 
bijdragen, waaraan lidstaten dan gebonden worden. Dit zou gepaard moeten gaan met 
een wijziging van de Governance-verordening. Verder zal CIE mogelijk maatregelen 
voorstellen om energie-efficiëntie te bevorderen dmv bindende besparingsdoelen in de 
belangrijkste economische sectoren.

• Er is binnen de EU verdeeldheid over het instellen van (bindende) sub-doelen voor 
hernieuwbare energie en energiebesparing en over de wijze waarop vanuit de EU gestuurd 
moet worden op het bereiken van die sub-doelen:

CIE zal waarschijnlijk inzetten op ophoging hernieuwbaar energiedoel naar 38-40% en 
het blijft naar verwachting een bindend doel op EU niveau met nationale bijdragen 
(conform huidige Governance-verordening), dus geen bindend nationaal doel.
CIE zal waarschijnlijk inzetten op ophoging Europees energie-efficiëntiedoel naar

Krachtenveld ESR
• Brede steun voor behoud van de huidige scope van ESR, ongeacht of ETS wordt uitgebreid naar 

gebouwde omgeving en wegtransport (DK/DUI voor; NL en meeste kopgroeplanden niet 
overtuigd; Oost-Europese lidstaten bezorgd vanwege effect op armste huishoudens).

• Tweedeling over de ESR-verdelingscriteria: Lidstaten met beneden gemiddeld inkomen wilden 
behoud BBP/cap als enige/belangrijkste criterium, rijkere lidstaten hameren erop dat 
kosteneffectiviteit een belangrijkere rol moet krijgen, met het oog op convergentie naar 
klimaatneutraliteit in 2050. POL wilde ESR überhaupt niet aanscherpen.
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4.CBAM

Impact op NL
• Naar verwachting zal een ophoging van het hernieuwbare energiedoel en het 

energie-efficiëntiedoel extra NL inzet en extra NLse maatregelen zal vereisen.
• De consequenties van mogelijke hogere EU-doelen voor hernieuwbaar en energiebesparing 

zullen na publicatie van het Fit-For-55% pakket in kaart worden gebracht door het PBL. 
Mede aan de hand van deze PBL-inzichten zal de NLse inzet in Brussel nader worden bepaald.

Krachtenveld CBAM
• De meeste posities zijn, net als de Nederlandse, nog algemeen: klimaatmaatregel, 

WTO-conform, uitvoerbaar, etc. Dat de CBAM het ETS moet volgen (= NL lijn) lijkt breed 
gedeeld te worden, met soms afwijkingen in het Europees Parlement.

• Deze lijn is tevens uitgedragen in de open brief die NL op 23 maart jl. samen met acht andere 
lidstaten heeft ondertekend in Politico.

• Het krachtenveld moet nog blijken na publicatie van het voorstel. We verwachten veel discussie 
en divergerende standpunten naarmate het concreter wordt. Duidelijk is dat al dan niet 
behouden van gratis allocatie i.c.m. de CO2-importheffing een spannend punt wordt (NL lijn is 
dat dit niet kan). Alle industrie-lobby en diverse lidstaten pleiten voor behoud gratis allocatie 
én een CBAM.

Nederlandse inzet
• Nederland is positief nieuwsgierig naar het voorstel.
• Randvoorwaarden zijn WTO conformiteit, stapsgewijze aanpak en beperken van 

administratieve lasten.
• Op een CBAM als nieuw eigen middel is vooralsnog bewust geen positie ingenomen. 

NL beoordeelt het EM-voorstel t.z.t. op zijn merites.

CBAM voorstel
• Er komt een voorstel voor een CO2-grensheffing (de 'Carbon Border Adjustment Mechanism'), 

om koolstoflekkage naar derde landen tegen te gaan.
• Het lijkt erop dat de CIE de CBAM als een fictief ('notional') ETS-systeem wil gaan vormgeven. 

Importeurs zouden dan mogelijk een koolstofprijs gaan betalen op basis van de ETS-prijs, door 
fictieve ETS-rechten te kopen voor de geïmporteerde goederen. Aan de grens moet een 
importeur dan kunnen aantonen dat er voldoende fictieve ETS-rechten zijn gekocht voor de 
geïmporteerde goederen.

• Daarnaast zal de CIE een apart voorstel presenteren voor een CBAM als nieuw eigen middel 
(EM-voorstel).
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BIJLAGE - TOELICHTING BIJ DE VERSCHILLENDE SCENARIO'S

Variant A: geen aanvullende maatregelen

voldoen aan het reductiebevel in 2020. Wel kan Urgenda een nieuwe procedure starten tot het

Urgenda kan een nieuwe procedure op verschillende manieren insteken:
O

Urgenda zou ook een nieuwe procedure kunnen starten die zich richt op realisatie van 25%o
in 2021 of 2022.

nodige maatregelen om een (nieuw) reductiebevel na te komen. De hoogte is vooraf moeilijk in
te schatten, mede omdat het hier gaat om een situatie zonder precedent.

Urgenda kan in een kort geding-procedure om een nieuw reductiebevel, versterkt met een 
dwangsom, vragen. De tijdsduur van een kort geding is vooral afhankelijk van het 
spoedeisende karakter van de zaak. De inschatting is dat in een kort geding procedure een 
rechter binnen ca. 2 a 3 maanden uitspraak kan doen.
Een dwangsom heeft als doel de staat te prikkelen een veroordeling na te komen. De 
dwangsom moet dus voldoende hoog zijn om de Staat te bewegen tot het treffen van de

Urgenda kan zich richten op het vaststellen van een nieuw reductiebevel richting 2030, 
bijvoorbeeld voor 2025. Als dat wordt toegewezen, dan heeft de Staat nog enige tijd om 
aan het nieuwe reductiebevel te voldoen. Aan het reductiebevel kan een dwangsom worden 
gekoppeld, maar het verbeuren van de dwangsom is pas op een later moment aan de orde.

Juridische gevolgen wanneer besluitvorming over aanvullende klimaatmaatregelen 
worden overgelaten aan een volgend kabinet

Het kabinet kan besluiten op korte termijn geen aanvullende beleidsmaatregelen aan te 
kondigen en besluitvorming hierover aan een volgend kabinet over te laten. Dit brengt op korte 
termijn een groot risico op een rechtszaak met zich, die ertoe kan leiden dat de rechter een 
nieuw, hoger reductiebevel oplegt, waaraan ook een dwangsom kan worden gekoppeld.
Ook als het kabinet wel aanvullende maatregelen gaat treffen, maar deze maatregelen 
onvoldoende zijn om een emissiereductie van 25% te realiseren, is er een groot risico op een 
rechtszaak.
Urgenda schrijft in de brief van 7 mei jl. dat ze voor 1 juni a.s. een plan van het kabinet 
verwacht dat aangeeft welke maatregelen getroffen zullen worden om invulling te geven aan 
het Urgenda-vonnis. Wanneer deze uitblijven zal Urgenda juridische stappen nemen. Gelet op 
de uitingen van in de media moeten we er rekening mee houden dat Urgenda al een
concept-dagvaarding klaar heeft liggen en dat een rechterlijke procedure dus snel aan de orde 
kan zijn als het gesprek van 31 mei a.s. naar mening van Urgenda niet voldoende oplevert. 
Stichting Urgenda kan op basis van het huidige Urgenda-vonnis niet direct een dwangsom 
eisen. Aangezien het rechterlijk bevel ziet op het realiseren van 25% emissiereductie in 2020, 
kunnen - gelet op het tijdsverloop - geen dwangsommen meer worden geëist voor het niet

5.1.2.i
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Variant B - Aanvullende maatregelen gericht op 25% reductie op korte termijn

Uitstoot 2021

o

o
o

Wat is de resterende opgave voor realisatie van 25% in 2021 en de jaren erna?

Onzekerheden

De snelheid van emissiereductie is o.a. afhankelijk van de voortvarendheid waarmee uitvoering 
van de huidige afspraken wordt opgepakt. Daarom, maar ook door de blijvende onzekerheid 
over het weer etc., blijft ook de komende jaren de onzekerheidsbandbreedte fors, waardoor 
onzekerheid zal blijven bestaan of voldoende emissies gerealiseerd worden om 25% te 
realiseren.
De kans dat we het halen wordt richting 2025 steeds groter en op basis van de KEV2020 is de 
verwachting dat we in 2025 ook zonder de beperking bij de kolencentrales 25% reductie zullen

Natuurlijk neemt deze onzekerheidsbandbreedte gedurende het jaar af. Zo is nu al duidelijk dat 
de maanden januari en februari van dit jaar kouder waren dan dezelfde maanden in 2020. Ook 
is al meer bekend over de inzet van kolen- en gascentrales de afgelopen maanden.
CBS en RIVM presenteren gedurende het jaar op basis hiervan voorlopige ramingen van de 
gerealiseerde uitstoot. In september 2021 presenteren CBS en RIVM de voorlopige 
uitstootcijfers van Q1 en Q2 2021. In maart 2022 volgen van CBS de voorlopige uitstootcijfers 
van de volledige uitstoot in 2021. In januari 2023 worden ze definitief vastgesteld.
Daarnaast zal in de loop van 2021 de wet in werking treden die de inzet van kolencentrales 
beperkt, en zal mogelijk één kolencentrale vrijwillig worden gesloten. Deze maatregelen zullen 
in 2021 nog en aanvullende reductie realiseren van enkele Mtonnen.
Op basis hiervan is een eerste grove inschatting dat in 2021 het tekort ligt rond de 4 Mton 
(onzekerheidsbandbreedte 0-8 Mton).
Stichting Urgenda heeft ook een inschatting gemaakt, maar hanteert verschillende 
middenwaardes. In de brief aan het kabinet van 7 mei stelt Urgenda dat het tekort 8 Mton is 
(bandbreedte 4-12 Mton), in het persbericht van dezelfde datum stelt Urgenda dat het tekort 
5 Mton in 2021 is.
Om vrijwel zeker te zijn dat in 2021 de uitstoot tot 25% wordt gereduceerd t.o.v. 1990, zal dus 
voor 8 Mton aan aanvullende maatregelen moeten worden ingezet die nog dit jaar per direct 
effect sorteren.

De daadwerkelijke uitstoot kan van jaar op jaar sterk fluctueren. De ontwikkeling van gas-, 
kolen- en CO2-prijzen, een warme of koude winter en de hoeveelheid wind en zon zijn de 
belangrijkste factoren die hierop van invloed zijn. Zowel voor 2020 als 2021 en mogelijk ook de 
komende jaren geldt dat ook de gevolgen van (de maatregelen tegen) Covid-19 effect hebben 
op de emissies. Bijvoorbeeld door afname van mobiliteit, verwarming van kantoren en cafés of 
de inzet van industriële installaties.
Bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat voorspellingen forse onzekerheden kennen. 
PBL gaf in de KEV2020 twee scenario's voor ontwikkeling van emissies in 2021 - waarbij 
bovenstaande parameters in het ene scenario zorgden voor een hoge CO2-uitstoot en in het 
andere voor een lage uitstoot. Het verschil tussen de scenario's betrof ca. 24 Mton. Zonder het 
effect van Covid-19 bedroeg de onzekerheidsbandbreedte ca. 15 Mton. Ter vergelijking: de 
totale reductieopgave afgesproken onder het Klimaatakkoord voor de industrie richting 2030 is 
ca. 14 Mton.
Het is dan ook niet mogelijk om exacte voorspellingen te doen over het verloop van emissies in 
2021 en de jaren erna en de resterende opgave om 25% te reduceren.

i) maatregelen ingezet onder het Klimaatakkoord,
ii) aanvullend beleid dat de komende jaren moet worden ingezet om te voldoen aan 
Europese ophoging en doelstellingen in de Klimaatwet en
iii) maatregelen die genomen zullen moeten worden in het kader van stikstof..

Uitstoot 2022 en verder
Inschatting is dat emissies komende jaren verder zullen dalen door

I
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Wanneer komt er meer duidelijkheid over de emissies in 2021 en de jaren erna?

Maatregel Kosten Staat (miljoen €, eerste grove inschatting)

Geen (alleen uitvoering)

1 Mton

Onbekend maar significant (honderden miljoenen €)

Onbekend maar significant (honderden miljoenen €)

Tender voor vrijwillige (verdere) tijdelijke 
beperking kolencentrale______________
Tender voor vrijwillige (tijdelijke) 
productiebeperking in de industrie

Tender om maatregelen in te zetten om 
op korte termijn te verduurzamen in de 
industrie

Deze maatregelen hebben vanwege de implementatietermijn op zijn vroegst een effect in 
2022/2023, waardoor de komende jaren realisatie van 25% emissiereductie alsnog onzeker is. 
Tot slot zijn deze maatregelen dermate ingrijpend dat er naar verwachting geen politiek of 
maatschappelijk draagvlak zal bestaan om deze te treffen, wat overigens -als een (nieuw) 
reductiebevel door een rechter wordt opgelegd - geen argument kan zijn om niet aan het 
reductiebevel te voldoen. In dat geval moet los van financiële of politieke argumenten aan het 
rechterlijk bevel worden voldaan.

realiseren. Dat vereist wel dat klimaatbeleid op alle fronten de komende jaren voortvarend 
wordt opgepakt.

CO2-reductie 
(Mton) 
0,2

>€6000 per Mton (in geval van 100% uitkoop, minder bij 
afroming of beprijzing), minder bij focus op alleen koeien. 
Mogelijk heeft dit op korte termijn een prijsopdrijvend effect in 
de markt en zijn de kosten hoger._______
Onbekend maar significant (honderden miljoenen €)

Verlaging van de maximumsnelheid 
(synergie met stikstof)___________  
Intensivering van opkoop- en 
beëindigingsregelingen veehouderij 
(synergie met stikstof)

In juni komen CBS en RIVM met voorlopige cijfers over Ql. In september komen CBS en RIVM 
voorlopige uitstootcijfers van Q2 van 2021.
Eind oktober 2021 presenteert het PBL de KEV2021, waarin ze de gegevens van het CBS en 
RIVM gebruiken om een inschatting te geven voor de uitstoot in 2021.
Daarnaast zal het PBL in de KEV2021 een inschatting geven van de emissies voor 2022 en 
verder.
In maart 2022 komen het CBS en het RIVM met de eerste voorlopige cijfers voor de 
gerealiseerde uitstoot in 2021. In januari 2023 worden de uitstootcijfers voor 2021 definitief 
vastgesteld.

Ca. 0,7 per 10% 
afname
PM, maar 
significant 
(ordegrootte. 1 - 
4 Mton) 
PM, maar 
significant 
(ordegrootte. 1 
Mton)

Wat zijn aanvullende maatregelen die op korte termijn getroffen kunnen worden en die 
in 2021/2022/2023 significant effect hebben?

Om de komende jaren volledige zekerheid te krijgen dat de uitstoot met 25% gereduceerd 
wordt, dienen maatregelen te worden getroffen waarmee dit jaar ca. 8 Mton aan 
emissiereductie kan worden gerealiseerd. Dat zijn zeer ingrijpende maatregelen. Ter indicatie: 
de uitstoot van TATA-steel is ca. 12 Mton.
De enige maatregelen die op korte termijn zeker tot reductie leiden zijn volumemaatregelen, 
die direct ingrijpen op het (stilleggen van) economische activiteit. Te denken valt aan:
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Landbouw:

Gebouwde omgeving:

Mobiliteit

Elektriciteit & Industrie en infrastructuur
o

o

Doortrekken stimulering elektrisch vervoer; 
Besluit over invoering betalen naar gebruik.

o
o

o
o

o
o
o

o
o

Gebiedsgerichte aanpak veehouderij en veenweide;
Beprijzing van het gasverbruik in de glastuinbouwsector;
Hogere inzet op het terugdringen van emissies in landgebruik

Tijdspad voor normering van bestaande bouw;
Aanpassing EB en aanvullende subsidiëring voor (hybride) maatregelen in gebouwde 
omgeving.

Hieronder volgen de belangrijkste beleidsmaatregelen per Klimaatakkoordsector in lijn met de 
aanbevelingen uit'het rapport-van de Studiegroep:

Variant C - Aanvullend klimaatbeleid in lijn met 49% reductie Klimaatwet
Als alternatief voor de zeer ingrijpende maatregelen op de korte termijn, kan het kabinet 
ervoor kiezen om maatregelen te treffen die de komende jaren een aanvullende reductie 
realiseren en tegelijkertijd noodzakelijk zijn om het huidige doel uit de Klimaatwet voor 2030 
(49%) te realiseren. Dit kan de kans verkleinen dat Stichting Urgenda een rechtszaak start. 
Een pakket dat een serieuze stap zet richting de 2030 doelen vereist een combinatie van 
maatregen in alle sectoren die toezien op beprijzen, normeren en investeren. In de studiegroep

Uiterlijk in oktober aanwijzen van nieuwe zoekgebieden voor extra uitrol Windenergie 
op Zee;
Doorzetten RES, incl. bijbehorende middelen voor decentrale overheden;
Aanscherping CO2-heffing in het licht van nog niet verwerkte statistische bijstelling 
industrie-emissies;
Verwijderen of verhogen cap in de toepassing van CCS via de SDE.

'Bestemming Parijs' zijn per sector aanbevelingen gedaan over de noodzakelijk 
stappen richting 2030 en indicatieve maatregelenpakketten opgesteld die hier invulling aan 
geven.
De studiegroep presenteert één variant met een goed beeld van de noodzakelijke maatregelen 
die onderdeel zouden uitmaken van een pakket dat bijna 49% realiseert (48% volgens het 
Studiegroeprapport). Daarbij worden twee budgettaire opties geschetst: een optie waarin 
overheidsuitgaven structureel met netto l,5mrd stijgen, en een variant op netto nul, waarbij er 
zwaarder wordt ingezet op lastenverzwaringen. Er zijn diverse dekkingsopties die in de 
pakketten zijn ingezet om binnen deze randvoorwaarden te blijven (zoals het verhogen van de 
vliegbelasting).
Uitgangspunt voor deze variant is een forse aanscherping van 11 Mton van het nationale ESR- 
doel voor de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en kleine industrie, die wordt 
verwacht a.g.v. de aanscherping van het Europese klimaatdoel voor 2030.1
Het kabinet kan er voor kiezen nu (een selectie van) deze maatregelen te kiezen, met het doel 
om Nederland op een geloofwaardig pad te brengen richting 49% reductie in 2030, conform de 
Klimaatwet. Hiermee wordt ook de kans op een rechtszaak verkleind. Indien er voor wordt 
gekozen om niet de volledige opgave in te vullen is het vanuit beleidsmatig oogpunt belangrijk 
dat er ten minste sprake is van een combinatie van investeringen en normeren/beprijzen. Dit is 
nodig om meer zekerheid te krijgen over het tempo van reductie in elke sector van het 
Klimaatakkoord. Als er alleen investeringen zouden worden gedaan, zal de resterende opgave 
voor het nieuwe kabinet louter uit normerende en beprijzende maatregelen bestaan.

1 de aanscherping van het ESR doel maakt onderdeel uit van het Europese fit-for-55 pakket dat in juli 
gepresenteerd zal worden. Het uiteindelijke nationale doel is afhankelijk van de onderhandelingen over dit 
pakket.

5.1.2.e
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o

o

Versnelling van (besluitvorming over) investeringen in het energiesysteem, inclusief 
investeringen in de energie-infrastructuur en versnelling in de opbouw van de 
waterstofketen met gerichte opschaling van productie, aanleg waterstofinfrastructuur 
en vraagstimulering, in lijn met de aanpak van Duitsland en Frankrijk;
Aanpassen van de energiebelasting (tarieven en vrijstellingen);

Verderop is een overzicht opgenomen van de overzichtstabel van maatregelen uit het rapport 
van de Studiegroep opgenomen, inclusief het overzicht van dekkingsopties.



Variant D - Nationaal 55% reductie
De afgelopen jaren heeft het kabinet zich zowel nationaal als Europees ingezet en 
gecommitteerd aan ambitieus klimaatbeleid. De afgelopen jaren behoorde Nederland qua 
ambities in de kopgroep van de EU, waarbij een succesvolle Europese lobby heeft geleid tot de 
aanscherping van het Europese reductiedoel voor 2030 naar 55% (afgesproken in het 
Regeerakkoord).
Indien Nederland de koplopersrol wil behouden is het noodzaak om, in lijn met het 
aangescherpte EU-doel, te kiezen voor een verhoging van het nationale streefdoel in de 
Klimaatwet voor 2030 (van 49 naar bv. 55%). Hiermee kan Nederland, in navolging van o.a. 
Duitsland, de 'vlucht naar voren' kiezen, en het ambitieniveau in de Klimaatwet voor 2030 en 
2050 aanpassen (en mogelijk ook voor tussenliggende jaren).
Dat betekent vervolgens ook dat er voor 2030 extra nationale maatregelen nodig zijn om aan 
de aangescherpte ambitie te kunnen voldoen. Zo'n vlucht naar voren kan nodig zijn om 
maatschappelijke en (een aantal) politieke partijen te overtuigen dat het kabinet daadwerkelijk 
serieuze ‘klimaatstappen’ wil zetten.
Ook hiervoor geldt dat in het studiegroeprapport een variant is uitgewerkt die 55% 
emissiereductie realiseert. Dit bevat grotendeels dezelfde maatregelen als de variant die optelt 
tot bijna 49% (zie scenario C), maar is de maatvoering (een stuk) scherper. Hierbij gelden 
dezelfde randvoorwaarden als bij Scenario C: een optie waarin overheidsuitgaven structureel 
met netto l,5mrd stijgen, en een variant op netto nul, waarbij er zwaarder wordt ingezet op 
lastenverzwaringen.



Overzichtstabel maatregelen Van Geest-48%

Maatregel
Reductie (Mton) Budgettaire kosten (-)/opbrengsten ( + ) in mln. euro

Budgetneutraal Budget Plus

PM € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht 0,1 - 0,5

0,5 - 2 PM PM
€ 300,00 € 3.000,00 € 300,00 € 3.000,00

Gebouwde omgeving Gemiddeld per jaar Gemiddeld per jaar

0,1 - 0,5 € 400 € 4.000 € 200 € 2.000
0,1 - 0,5 -€ 100 -€ 1.000 -€ 100 -€ 1.000
0,1 - 0,5 -€ 82 -€ 820 -€ 82 -€ 820

€ 0

5 Mton

0,1 - 0,5 € 0 € 0 € 0 € 0

Landbouw en landgebruik
Emissieheffing of rechtensysteem

-€ 43
-€ 33

-€ 105
€ 37

-€ 430
-€ 330

-€ 1.050
€ 370

Elektriciteitssector (ETS)
Uitrol hernieuwbare energie 

Industrie

Mobiliteit
Betalen naar gebruik

Doortrekken fiscale stimulering EV (Elektrisch Vervoer)
Vergroening personenvervoer en reisgedrag
Verhogen mrb personenauto - taakstellend
Verhogen vliegbelasting - taakstellend
Totaal

-€ 135,00
9 jaar

-€ 430
-€ 330

-€ 1.050
-€ 1.630,00

-€ 43
-€ 33

-€ 105
-€ 163,00

-€ 135,00
9 jaar

0,1 - 0,5
0,1 - 0,5
0,1 - 0,5 
1 Mton

Sneller naar isolatienorm koop (mild - slechte labels)

Sneller naar isolatienorm huur (mild - slechte labels) 
Spaarfaciliteit bij woningverduurzaming
Financieringfonds maatschappelijk vastgoed
Totaal

Verhogen tarief energiebelasting le schijf gas
Stimulering hybride warmtepompen, incl. rendementseis CV-ketels 
indien mogelijk

-€ 1.040
-€ 29 

€ 1.852
€ 630 

€ 1.413

Beperken inputvrijstelling WKK (Warmte Krachtkoppelingen) 

Tarief energiebelasting 2e, 3e en 4e schijf gas verhogen 

Stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling 
Totaal

0,5 - 2
0,1 - 0,5
2 Mton (ESR)

> 2
0,5 - 2
0,1 - 0,5
0,1 - 0,5

-€ 15,00
-€14,00 

gemiddeld 
PM

-€ 15,00
-€14,00

gemiddeld 
PM

€ 0
-€ 1.040

-€ 29
€ 1.007
€ 400
€ 338

_________ -€ 70 
€ 2.795,00

Cumulatief 2021 -
2030

_________ -€ 70
€ 2.795,00

Cumulatief 2021 -
2030

€ 0
-€ 10.400

-€ 290 
€ 10.070
€ 4.000
€ 3.380

€ 0
-€ 10.400

-€ 290
€ 18.520
€ 6.300

€ 14.130

-€ 7 
€ 279,00

-€ 7
€ 279,00



Krimp veestapel - afromen productierechten markttransactie (20%) 0,5 - 2 € 0 € 0 € 0 € 0

Beperken inputvrijstelling WKK 0,5 - 2 PM PM PM PM
0,1 - 0,5 € 30,00 € 300,00 € 30,00 € 300,00
< 0,1 -€ 100,00 -€ 1.000,00 -€ 100,00 -€ 1.000,00
< 0,1

Consumptiebelasting op vlees < 0,1

gemiddeld gemiddeld

3 Mton € 321,00 € 3.212,00 € 96,00 € 962,00

Totaal basispakket + dekking 11 Mton

-€ 338,00 
€ 2.000

5 jaar

-€ 338,00 
€ 4.250

5 jaar

-€ 34,00 
€ 850
5 jaar 
€425

-€ 34,00 
€ 400
5 jaar 
€200

Aschaffen verlaagd tarief in EB (Energiebelasting) voor glastuinbouw 
Intensiveren project vitaliseren bestaand bos (€1500/ha) en aanleg 
nieuw bos (€75.000/ha) (landgebruik)____________________________

Naar voren halen aanpak veenweidegebieden (landgebruik)

Totaal

Algemeen - innovatie en infrastructuur
Subsidie vroege fase opschaling____________

Verhogen budget EIA (Energie Investeringsaftrek) 
Investering in infrastructuur (waterstof, warmte, etc.) 
Totaal

-€ 1.500,00
-€ 50,00

-€ 500,00
-€ 2.050,00

-C 1.500,00

-€ 1.500,00
-€ 50,00

-€ 500,00
-€ 2.050,00

C 0,00

-€ 15.000,00
-€ 500,00

-€ 5.000,00
-€ 20.500,00

-C 14.993,00

-€ 15.000,00
-€ 500,00

-€ 5.000,00
-€ 20.500,00

€ 7,00

< 0,1
0,1 - 0,5 
< 0,1



Overzichtstabel maatregelen Van Geest-55%

Maatregel
Reductie Budgettaire kosten (-)/opbrengsten ( + ) in mln. euro

Budgetneutraal Budget Plus

PM € 0 € 0 € 0 € 0
-€ 100 -€ 1.000 -€ 100 -€ 1.000
-€ 100 -€ 1.000 -€ 100 -€ 1.000

Industrie

0,1 - 0,5 -€ 15 -€ 135 -€ 15 -€ 135
Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht -€ 14 9 jaar -€ 14 9 jaar

gemiddeld gemiddeld
0,5 - 2 € 500 € 5.000 € 500 € 5.000

PM PM PM PM
€ 0 € 0 € 0 € 0

Verhogen SDE++ (ccs, waterstof, elektrificatie) * -€ 85 -€ 850 -€ 85 -€ 850
0,1 - 0,5 € 60 € 600 € 60 € 600

-€ 7 -€ 70 -€ 7 -€ 70
-€ 3 -€ 30 -€ 3 -€ 30

€ 451 € 4.515 € 451 € 4.515
Gebouwde omgeving Gemiddeld per jaar Gemiddeld per jaar

0,1 - 0,5 € 800 € 8.000 € 500 € 5.000
0,1 - 0,5 -€ 100 -€ 1.000 -€ 100 -€ 1.000

Sneller naar isolatienorm koop (mild) 0,5 - 2 -€ 360 -€ 3.600 -€ 360 -€ 3.600
-€ 360 -€ 3.600 -€ 360 -€ 3.600
-€ 33 -€ 330 -€ 33 -€ 330

-€ 325 -€ 3.250 -€ 325 -€ 3.250
Energieprestatie-eisen nieuwbouw industriële gebouwen + subsidie 0,1 - 0,5 -€ 50 -€ 500 -€ 50 -€ 500
Bijmengverplichting duurzaam gas 0,1 - 0,5 € 0 € 0 € 0 € 0

0,5 - 2
2 Mton

Sneller naar isolatienorm huur (mild) 
Spaarfaciliteit bij woningverduurzaming 
Financieringfonds maatschappelijk vastgoed

Verhogen tarief energiebelasting le schijf gas
Stimulering hybride warmtepompen, incl. rendementseis CV-ketels 
indien mogelijk

Elektriciteitssector (ETS)
Uitrol hernieuwbare energie
Subsidieregeling CO2-vrije gascentrales
Totaal

Afschaffen vrijstellingen (energiebelasting) voor metallurgische en 
mineralogische procédés________________________________
Stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling

Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen_______________

Totaal

Tarief energiebelasting 2e, 3e en 4e schijf gas verhogen (taakstellend
500 mln.)____________________________ ___ _______________________

Beperken inputvrijstelling wkk - energiebelasting
Aanscherpen C02-heffing industrie aan de marge

0,1 - 0,5
0,1 - 0,5
6 Mton + 2 Mton
(ESR)__________

Cumulatief 2021-
2030

Cumulatief 2021-
2030

0,5 - 2 
<0,1

0,5 - 2

0,5 - 2
>2
> 2



Totaal 4 Mton -€ 428 -€ 4.280 -€ 728 -€ 7.280
Mobiliteit

€ 0+++ € 0 € 0 € 0
0,5 - 2 -€ 1.040 -€ 10.400 -€ 1.040 -€ 10.400
0,5 - 2 -€ 180 -€ 1.800 -€ 180 -€ 1.800

-€ 29 -€ 290 -€ 29 -€ 290
€ 1.200 € 12.000 € 800 € 8.000
€ 2.310 € 23.100 € 1.510 € 15.100
€ 2.261 € 22.610 € 1.061 € 10.610

> 2 € 0 € 0 € 0 € 0
0,1 - 0,5 -€ 50 -€ 500 -€ 50 -€ 500
0,5 - 2 -€ 600 -€ 6.000 -€ 600 -€ 6.000

PM PM PM PM
€ 30 € 300 € 30 € 300

<0,1 -€ 100 -€ 1.000 -€ 100 -€ 1.000
Naar voren halen aanpak veenweidegebieden -€ 34 -€ 338 -€ 34 -€ 338

€ 1.300 € 6.500 € 1.300 € 6.500
5 jaar 5 jaarConsumptiebelasting op vlees <0,1

Totaal 7 Mton -€ 1.038 -€ 1.038

-€ 1.500 -€ 15.000 -€ 1.500 -€ 15.000
-€ 500 -€ 5.000 -€ 500 -€ 5.000
-€ 50 -€ 500 -€ 50 -€ 500
-€ 30 -€ 300 -€ 30 -€ 300

-€ 2.080 -€ 20.800 -€ 2.080 -€ 20.800
Totaal basispakket + dekking C 0 C 7 -€ 1.500 -C 14.993
* In totaal neemt het SDE++ budget in de beleidspakket toe met 3 mld. (cumulatief), maar een groot deel zal pas na 2030 neerslaan in een kasuitgave.

5 jaar 
€650

5 jaar 
€650

0,5 - 2
0,1 - 0,5

Algemeen - innovatie en infrastructuur
Subsidie vroege fase opschaling__________
Investering in infrastructuur (waterstof, warmte, etc.)
Uitbreiding EIA (Energie investeringsaftrek)__________
Uitbreiding MIA/VAMIL-regeling
Totaal

Betalen naar gebruik
Doortrekken fiscale stimulering EV
Stimulering emissievrije bestelauto's: bpm hervormen en 
aanschafsubsidie_____________________________________  
Vergroening personenvervoer en reisgedrag
Verhogen vliegbelasting - taakstellend
Verhogen mrb personenauto - taakstellend
Totaal

Landbouw en landgebruik
Emissieheffing of rechtensysteem_______________
Uitbreiden budget omschakelprogramma________
Krimp veestapel - afromen productierechten markttransactie (20°/o) en 
10% veehouderijbedrijven (inclusief productierechten) opkopen______  
Beperken inputvrijstelling WKK
Aschaffen verlaagd tarief in EB (Energiebelasting) voor glastuinbouw

Intensiveren project vitaliseren bestaand bos (€1500/ha) en aanleg
nieuw bos (€75.000/ha)

<0,1
<0,1

0,1 - 0,5
6 Mton

<0,1
<0,1

0,1 - 0,5
0,1 - 0,5

gemiddeld
-€ 104

gemiddeld
-€ 104
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Dekkingsopties

€60 mln.

Verhogen energiebelasting gas

Verhogen energiebelasting elektriciteit

Rijkstarief motorrijtuigenbelasting +€44 mln, per 1% verhoging
+ 1 cent €45 mln.

Brandstofaccijns per liter

Vlakke CO2-heffing industrie

mln, in 2030 (grondslageffect)* Budgettaire opbrengst is indicatief, gedragseffecten zijn niet meegenomen tenzij aangegeven

In het geval van een vlakke heffing van 
€10 per ton CO2 bedraagt de budgettaire 

opbrengst naar verwachting circa €500 
mln per jaar in 2021, aflopend naar €350

Maatregel
Invoeren consumptiebelasting op vlees

+ 1 cent
+ 1 cent

€58 mln.
€4 mln.

+ 1 cent 
+ 1 cent 
+ 1 cent 
+ 1 cent 
+ 1 cent 
+ 1 cent 
+ 1 cent 
+ 1 cent

€121 mln.
€11 mln.
€16 mln.
€24 mln.
€240 mln.
€77 mln.
€341 mln. 
€94 mln.

16 schijf 
2e schijf 
3e schijf 
4e schijf 
le schijf 
2e schijf 
3e schijf 
4e schijf

Verhogen vliegbelasting per passagier (huidig tarief 
€7,845)_______________ _ _______________________ 
Afschaffen vrijstellingen in energiebelasting voor 
mineralogische en metallurgische procédés

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van (nieuwe) mogelijke fiscale maatregelen 
binnen het klimaatdomein. Deze maatregelen kunnen enerzijds dienen als budgettaire dekking en 
zorgen anderzijds voor een reductie van de CO2-emissies.

Overzicht dekkingsopties (lastenkant)
Budgettaire opbrengst per jaar *
Afhankelijk van de gekozen maatvoering 
en grondslag, circa 1,4 mld. per jaar

Circa €200 mln. bij verdubbelen huidig 
tarief

Benzineaccijn 
_____ s_____  

Dieselaccijns 
LPG-accijns



Bijlage - Overzicht korte termijn acties verduurzaming industrie
i. Wat heeft de industrie nodig om komende vier jaar te versnellen?

2022 2023 2024 2025 Struc

CCS w.o. 10.400 +6,7

150 200 250 250 250 +5,3

100 125 125 125 125

100 125 125 125 125

Lachgas

30 40 80 80 80

energiesector **

w.v versnellen *) 2,6

w.v. additioneel *) 2,6

Totaal + 12

w.v. versnellen 7,3

w.v. additioneel 4,6

*CO2 reductie van de niet-CCS maatregelen is indicatief verdeeld naar additioneel en versnellen.
** Dit is door DGKE opgevoerd als gezamenlijk voorstel voor stimulering van innovatie via een
pakket bestaande innovatieregelingen en verlaagd kosten van opschaling en uitrol.

Blauwe 
waterstof

Doorbraakt 
echnologie 
na 2030

Industrie 
Route

Innovatieregelingen 
voor de industrie en

Tabel: inzet van stimuleringsregelingen voor CO2 reductie industrie additioneel budget in mln. Euro, 
Verwachte CO2 reductie, deels additioneel, deels versnelling (in Mton)

DEI-XL, verruiming 
van de huidige 
demonstratieregeling 
voor de industrie

Nationale
Investeringsregeling 
Klimaatprojecten
Industrie (NIKI), 
implementatie van 
grootschalige 
industrieprojecten

De industrie heeft subsidie nodig om te investeren in projecten en om die versneld en extra te 
kunnen realiseren. Urgenda en de 55% doelstelling zal druk geven om het sneller en meer te doen 
dan is afgesproken in het klimaatakkoord. Dat kan via bestaande en nieuwe stimulerings- 
instrumenten. De (nieuwe) subsidie instrumenten bieden voldoende kader om voorbeeldprojecten 
zoals uit de inventarisatie van RVO komt te ondersteunen maar vragen wel een snellere 
goedkeuring voor staatsteun in Brussel.

VEKI , implementatie 
van m.n. 
procesefficientie naast 
de SDE+

Efficiëntie 
en 
restwarmte

Stimuleringsregeling 
Industrie

1) CCS: Het gaat hier om het ophogen van het SDE budget in het 2021 in oktober van 5 
miljard naar 15 miljard om met name de vraag van de industrie naar CCS te kunnen

Elektrificati 
e, 
duurzame 
grondstoff 
en, CCU

Elektrificati 
e, 
duurzame 
grondstoff 
en, CCU

SDE + + 2021 ophogen 
D

CO2 
reductie

i
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2.

CCS

Afval

Industrieroute
Algemeen

Circulaire
koolstof/biogrondstoffen
(CCU, biomassa, recycling van 
bijv plastics)

faciliteren. Voorwaarde om additioneel CO2 te reduceren is dat het maximum van 7,2 Mton 
voor de CCS in de industrie wordt opgehoogd naar 9,2 Mton. NB dit is een zwaar 
bevochten compromis geweest met de NGO's in het Klimaatakkoord industrie, waar ook 
politiek aan werd gehecht. Van belang is echter dat voor veel politieke partijen uit de 
doorrekening van de verkiezingsprogramma een grote opgave voor CCS volgt (o.a. PvdA 
11 Mton, GL 10 Mton). De potentie bij de industrie is aanwezig met concrete belangstelling. 
Reductie zal wel pas na 2025 plaatsvinden maar wel 1 a 2 jaar versneld.
NB. Budget voor CCS binnen het plafond van 7,2 Mton is deels beschikbaar over de looptijd 
van de SDE maar zou naar voren moeten worden gehaald om het te kunnen verplichten. 
Het overige deel vraagt additionele dekking. Uitgezocht wordt worden welke consequenties 
eventuele ophoging van het budget heeft voor de kosteneffectiviteit van de regeling en de 
huidige staatsteungoedkeuring.

• lenW: Nascheidingsverplichting volgens AMARA principe (as much 
as reasonably achievable) - normen worden dan strenger als 
aangetoond is dat het technisch kan.

Optionele wetgeving/normering
• EU DG COMP: het huidige staatssteunkader is beperkend en 

vertragend voor de industrie. Het toetsen van nieuwe 
stimuleringsregelingen heeft een doorlooptijd van minimaal een jaar. 
Het Europese kader voor onder andere waterstof moet worden 
aangepast om projecten met waterstof mogelijk te maken.

• EZK intern/extern met NGO's: Verhogen van de in het 
klimaatakkoord afgesproken limiet van 7,2 Mton CCS voor de 
industrie naar 9,2 Mton. NB gaat om een uitonderhandeld 
compromis met de NGO's in het klimaatakkoord wat zeer gevoelig 
ligt, ook politiek. Echter: veel partijen hebben CCS opgave in 
verkiezingsprogramma opgenomen.

• LNV/lenW/BZK: ophogen van het budget gaat ten koste van 
toekomstige budgetten, die ook voor deze departementen van 
belang zijn.

• FIN: beschikbaar budget/uitgavenkader_____________________
• Bijmengverplichting aankondigen: vanaf 2024 moet minstens 5% 

van alle grondstoffen voor plastics bestaan uit biogeen, CCU, 
recycled (vergt certificering en volgen in de keten111) lenW en FIN: 
er wordt momenteel verkend of een stimulans vanuit de markt 
kan worden gegeven aan duurzame kunststoffen. Dat is gunstig 
voor de ontwikkeling van niet fossiele kunststoffen. Er liggen twee 
verkenningen: een verplichting aandeel van duurzame plastics bij 
de partijen die kunststof producten aanbieden. Of een heffing op 
de CO2 inhoud van fossiele plastics. ETS en de nationale CO2 
heffing zijn nu gericht op de emissie uit de schoorsteen. Een 
vergelijkbare CO2 heffing op de fossiele C die vastzit in de 
kunststof als materiaal geeft een prikkel om in te zetten op 
gerecyclede of bioplastics.

Disclaimer: dit overzicht van aanpassingen van wet- en regelgeving is niet afgestemd met WJZ of 
andere departementen.

Welke wet- en regelgeving moet worden aangepast bij EZK, maar zeker ook bij 
andere departementen (lenW)



1

I

Brandstoffen (bio, 
synthetisch) - bij synthetische 
brandstoffen is H2 nodig 
Elektrificatie en groene 
waterstof

lenW: Bijmengverplichting (zie circulaire koolstof) uitbreiden naar 
andere sectoren en andere duurzame brandstoffen.

FIN: electrificatiestimulans industrie: Verlagen van de kosten van 
elektriciteit (Energiebelasting,) voor bedrijven die investeren in 
elektrificatie, proces efficiëntie en groene waterstof productie.
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U bent hier middels een separate nota overoverleg metCD
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Datum
25 mei 2021

Bespreking klimaatbeleid door demissionair kabinet - 
voorbereiding overleg Stichting Urgenda

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Aanleiding
Op donderdag bespreken we met u de stand van zaken ten aanzien van mei de 
uitvoering van het Urgenda-vonnis en bereiden we uw overleg voor met Stichting 
Urgenda dat op maandag 31 mei a.s. plaatsvindt, samen met de minister
president (MP).

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21144032

Bhm: 21144211

Parafenroute 
DG K&E

Kernpunten
Op 31 mei heeft u samen met de MP een overleg met 
voorzitter van Stichting Urgenda. De afspraak is ingepland omdat Stichting 
Urgenda op 7 mei jl. een brief aan het kabinet heeft gestuurd, waarin ze het 
kabinet vraagt om voor 1 juni a.s. aanvullende klimaatmaatregelen te 
presenteren om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Ook heeft ze een 
interview gegeven in de Volkskrant van 8 mei jl. Deze brief en dit interview 
zijn opgenomen in de bijlage.
Doel is om het overleg van de 31e met Stichting Urgenda te benutten om toe 
te lichten op welke wijze het kabinet wil omgaan met besluitvorming over 
klimaatmaatregelen in een demissionaire periode.
Dit zal, afhankelijk van uw politieke inzet, ook worden besproken in de MR van 
28 mei. U kunt de uitkomsten van de bespreking in de MR benutten voor het

geïnformeerd en op woensdag 26 mei hierover bijgepraat.
Deze nota adviseert u over de inzet voor uw overleg met de MP en mevr.

Ook is ter achtergrond een korte toelichting opgenomen over het 
vonnis en de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om hieraan te 
voldoen.
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vragen op welke wijze het kabinet

1.

hoofdlijnen aan toelichten.
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te geven aan het vonnis. 
Na de presentatie zal

Het ambtelijk advies is om de komende weken maatregelen uit te werken en 
besluitvorming voor te bereiden over aanvullende maatregelen die aansluiten 
bij verstandige en noodzakelijke stappen richting 2030 en 2050.
NB. In een eerste verkennend overleg met MEZK op dinsdag 25 mei gaf hij 
aan dat hij verwacht dat met name op het stikstofdossier maatregelen zouden 
worden genomen, en dat men voor klimaat misschien zou willen wachten op 
de formatie. Aan wachten zijn gelet op het vonnis juridische risico's 
verbonden, bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom.

uitvoering wil geven aan het Urgenda-vonnis en welke maatregelen op korte 
termijn worden getroffen om invulling te geven aan de aanvullende opgave. 
Hieronder zijn verschillende bespreekpunten voor tijdens het overleg 
voorbereid.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat
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Toelichting op de aanvullende reductieopqave voor uitvoering van het vonnis 
Indien gewenst kunt u een korte reactie geven op de verwachte 
reductieopgave om uitvoering te geven aan het vonnis.
De uitstoot voor 2021 ligt op dit moment inderdaad hoger dan de uitstoot in 
2020 - dat komt met name door de koude winter en hogere gasprijs. Welk 
reductiepercentage in 2021 gerealiseerd zal worden is~iastig te voorspellen - 
maar de kans is groot dat dit inderdaad nog niet op 25% zal zitten.
Het kabinet heeft bij aankondiging van het maatregelenpakket in april 2020 al 
aangegeven dat vanwege de implementatie van maatregelen de reductie pas 
in de loop van 2021 gerealiseerd zal worden.
Verwachting is dat de maatregelen gericht op kolencentrales dit najaar van 
kracht zullen zijn - wat nog enkele Mtonnen aan reductie oplevert. 
Desalniettemin blijft de onzekerheidsbandbreedte fors - en is het kabinet 
afhankelijk van exogene ontwikkelingen, zoals het COVID-effect en 
prijsontwikkelingen op de energiemarkt, of 25% gereduceerd zal worden.

2. Toelichting inzet van het huidige demissionaire kabinet op het gebied van 
klimaat (mogelijk op basis van bespreking MR 28 mei).
In de MR van 28 mei wordt mogelijk gesproken over klimaatbeleid in de 
demissionaire periode van het kabinet. Hiervoor zijn ambtelijk verschillende 
scenario's uitgewerkt en deze zijn op 26 mei met u besproken. U kunt de 
uitkomsten van dit overleg (en hetgeen daarover is gewisseld in de MR) op

Inzet overleg Stichting Urgenda
heeft aangegeven het eerste kwartier van het overleg 

een presentatie te willen geven. Naar verwachting zal zij in deze presentatie 
benadrukken wat i) de gevolgen zijn van klimaatverandering en wat de 
uitspraak van de rechter is geweest, ii) de benodigde extra opgave om in 
2021 en de jaren erna 25% emissiereductie te realiseren en iii) een voorstel 
voor welke maatregelen zij verwacht dat het kabinet kan treffen om uitvoering
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Dat het 49% doel in 2030 wordt behaald, evenals de doelen voor 
2050;

Voor 1 juli moet de Kamer per brief worden geïnformeerd over de 
aanvullende inzet die nodig is om in 2021 te voldoen aan het 
Urgendavonnis. Dit naar aanleiding van de recent aangenomen motie 
Thijssen die de regering verzoekt "om de Kamer uiterlijk 1 juli te 
informeren over de resterende opgave voor 2021 en welke aanvullende 
maatregelen mogelijk zijn voor de uitvoering van het Urgendavonnis, en 
die passen binnen het lange termijn klimaatbeleid van 2030 en 2050", 
In juni / juli zal besluitvorming worden voorbereid over een aanvullend 
maatregelenpakket - dat desgewenst kan meelopen in de 
augustusbesluitvorming.
In augustus komen de voorstellen van de Europese Commissie (EC) 
inzake de verhoging van de CO2-reductiedoelstelling naar 55% in 2030. 
Ook dat zal vragen om een standpuntbepaling van het kabinet.
In augustus zal ook besluitvorming kunnen plaatsvinden over een 
aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen, zodat dit in de begroting van 
2022 kan worden meegenomen.
Uiterlijk begin september moet besluitvorming plaatsvinden in de MR 
over de concept-Klimaatnota. In de definitieve Klimaatnota (oktober dit 
jaar) zal het kabinet conform de Klimaatwet moeten rapporteren over de 
wijze waarop de doelen uit de Klimaatwet worden gerealiseerd.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat
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4. Eventuele voorstellen voor maatregelen van Stichting Urgenda 
Mogelijk dat Stichting Urgenda in het overleg enkele maatregelen zal 
aandragen waarvan zij denkt dat deze onderdeel zouden moeten uitmaken 
van een aanvullend maatregelenpakket.
Stichting Urgenda heeft in het verleden aangegeven open te staan voor 
beleidsmaatregelen die niet per se leiden tot onmiddellijke emissiereductie, 
maar wel bijdragen aan de transitie richting 2030 en 2050. In het interview 
met de Volkskrant geeft ze aan dat de overheid enkele 'woman on the moon' 
projecten zou moeten nastreven.
Terugkerend voorbeeld daarbij is om grote stappen te maken met de 
verduurzaming van de industrie-clusters in Nederland, in het bijzonder rond 
Tata Steel: door versneld in te zetten op een productieproces wat draait op 
groene waterstof. Ook de FNV heeft hier onlangs een plan voor gepubliceerd 
wat aansluit bij deze ideeën - in de bijlage bij deze nota is een appreciatie van 
dit voorstel opgenomen.
U kunt eventueel aangeven dat u de haalbaarheidsstudie die is aangekondigd 
door FNV toejuicht, en dat Tata Steel hieraan medewerking heeft toegezegd. 
De komende periode wordt dit onderzoek nader uitgewerkt. Daarbij is 
belangrijk:

3. Proces schetsen van de belangrijkste besluitvormingsmomenten on het 
gebied van klimaatbeleid de komende periode.
U kunt een toelichting geven op het proces en de verschillende onderwerpen 
waarover het (demissionaire) kabinet besluitvorming voorbereidt.
Onderstaande gaat ervan uit dat het huidige demissionaire kabinet nog zal 
besluiten over aanvullende maatregelen.
Dit bevat op hoofdlijnen:



-

b

o

o

kabinet gesproken met Stas lenW, MFIN, MEZK, MLNV

o

o

o

o

Pagina 4 van 5

In de bijlage is een factsheet opgenomen met een nadere toelichting op dit 
voorstel.

hebben op diverse momenten constructief overleg gehad over de verschillende 
beleidsmaatregelen die het kabinet in voorbereiding had.
In de brief van 7 mei jl. stelt Stichting Urgenda dat:

Beknopt overzicht maatregelen
De afgelopen jaren heeft het kabinet op diverse momenten aanvullende 
maatregelen aangekondigd om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van 
het Urgenda-vonnis.
Stichting Urgenda heeft de afgelopen jaren ook maatregelen uitgewerkt en 
aan het kabinet aangeboden (het '54-puntenplan'). Dit betreft met name 
maatregelen die burgers en bedrijven helpen om zelf aan de slag te gaan met 
verduurzaming van hun huis of bedrijf, zoals maatregelen gericht op

Dat zorgen over gezondheid in de omgeving geadresseerd worden, 
en;
Het technisch haalbaar moet zijn - en behapbaar qua kosten.
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Toelichting
Op 24 juni 2015 was de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak en heeft 
de rechtbank de Staat een reductiebevel opgelegd om de ernstige gevolgen 
van klimaatverandering tegen te gaan. Dit bevel houdt in dat de Staat eraan 
gehouden is het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies 
van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte 
van 1990.
Op 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof het vonnis van de rechtbank 
bekrachtigd. Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep 
van de Staat verworpen. Als gevolg hiervan is het reductiebevel dat de 
rechtbank Den Haag aan de Staat in juni 2015 heeft opgelegd onherroepelijk 
geworden.
Het afgelopen jaar heeft Stichting Urgenda diverse brieven aan het kabinet 
gestuurd - waarin ze oproept tot naleving van het vonnis en meer 
maatregelen te treffen. De afgelopen jaren is meermaals door leden van het

In 2020 naar verwachting (net) geen 25% emissiereductie is 
gerealiseerd en dat een groot deel van de emissiereductie is 
veroorzaakt door incidentele gebeurtenissen, waaronder Covid-19, een 
warme winter en de lage gasprijs.
Het vonnis vraagt om een structurele reductie en in 2021 de 
emissiereductie weer dreigt toe te nemen. Volgens inschattingen van 
deze stichting en onderzoeksbureau Kalavasta bedraagt het tekort in 
2021 ca. 8 Mton (onzekerheidsbandbreedte: 4-12 Mton).
Om uitvoering te geven aan het vonnis verzoekt de Stichting het 
kabinet voor 1 juni duidelijk te maken welke extra concrete 
maatregelen zij van plan is te treffen en op welke termijn die 
geëffectueerd worden.
Daarnaast is het verzoek om hierover met de MP in gesprek te gaan.

heeft de afgelopen jaren nog niet met de MP over dit 
onderwerp gesproken.
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Sluiting Hemwegcentrale
Reductie lachgas bij industriële installaties
Belasting verbranding buitenlands afval
Verlaging maximum snelheid
Intensivering warme sanering varkenshouderijen
Handhaving energiebesparingsplicht
Subsidieregelingen koopwoningen
Subsidieregelingen maatregelen gericht op circulaire economie (CE)
Energiebesparing in de glastuinbouw

energiebesparing in huizen en bedrijven. Het kabinet heeft een (groot) deel 
van deze maatregelen overgenomen.
In 2019 heeft het kabinet de volgende maatregelen getroffen (inschatting 
was dat deze gezamenlijk ca. 4 Mton zouden realiseren:

i) middels een wettelijke uitstootbeperking wordt t/m 2024 de CO2- 
uitstoot van de kolencentrales tot 35% teruggedrongen. Dit 
wetsvoorstel is inmiddels behandeld en goedgekeurd door de Tweede 
Kamer. Op korte termijn volgt de behandeling in de Eerste Kamer, 
ii) er is een call for proposals opengesteld om één van de drie 
moderne kolencentrales in Nederland de mogelijkheid te geven om 
vrijwillig te sluiten met behulp van een subsidie. Hier is één voorstel 
voor binnengekomen. Momenteel wordt beoordeeld of het ingediende 
voorstel voldoet aan gestelde eisen wat betreft ondersteuning van de 
werknemers en overcompensatie.

In (april) 2020 heeft het kabinet de volgende maatregelen aangekondigd, 
inschatting was dat deze maatregelen gezamenlijk ca. 8 Mton zouden 
realiseren:

Kenmerk
DGKE-K / 21144032

Implementatie uitwerking kolenmaatreqelen
De maatregelen die de komende jaren het grootste effect sorteren betreffen 
de maatregelen gericht op kolencentrales:

Maatregelen gericht op kolencentrales:
■ Wettelijke beperking van de uitstoot
■ Tender voor vrijwillige sluiting 

Maatregelen industrie:
■ Extra lachgasreductie
■ Enkele projecten die op vrijwillige basis emissiereductie 

konden realiseren.
Maatregelen handelingsperspectief, waaronder:

■ Subsidieregelingen koop- en huurwoningen en bedrijven
■ Handhaving energiebesparingsplicht
• Handhaving F-gassen
■ Energiebesparing glastuinbouw
■ Inruilpremie koelkasten
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kabinet volgens haar eigen doelen bij lange na niet halen. ‘Er zal naar schatting 8 megaton meer dan de

Vanaf 2020 moet de overheid zorgen dat Nederland minimaal 25 procent minder broeikasgassen uitstoot dan in 
1990. In 2020 is dat dankzij corona, een warme winter en een lage gasprijs bijna gelukt. Maar in 2021 gaat het

toegestane 166 megaton aan broeikasgassen worden uitgestoten. Dat lijkt een kleine overschrijding, maar is het 
niet: sluiting van de Hemwegkolencentrale leverde netto slechts 1 megaton minder uitstoot op. En het terugbrengen 
van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur verlaagde de CO2-uitstoot met 0,5 megaton.'
Daarom heeft de vrouw die met haar klimaatoverwinning op de Nederlandse staat in 2015 een wereldprimeur had 
enkele vragen aan Rutte: hoe gaat het kabinet in 2021 die 8 megaton aan uitstoot voorkomen? Wat zijn de 
plannen? Wat is de visie?
Ze wil in gesprek met Rutte om mee te denken en concrete oplossingen aan te dragen. Maar praten om het praten 
doet ze niet meer. ‘We leverden met ruim 800 energie-, zorg, wooncoöperaties, gemeenten, bedrijven, 
milieuorganisaties en wetenschappelijke instellingen een 54-puntenplan in met voldoende oplossingen. En nog 
worden de emissiedoelen niet gehaald. Het moment waarop we een dwangsom gaan eisen bij de rechter komt 
dichterbij. Iets wat we aanvankelijk juist nooit wilden doen, omdat de Urgenda-rechtszaak een constructieve

Ze heeft de afgelopen nacht een brief geschreven aan Mark Rutte, vertelt Urgenda-directeur 
halverwege het interview. Hij ligt nog op haar bureau, maar tegen de tijd dat dit artikel in de krant staat, is de brief 
op de post. Een alarmbrief. ‘Ik ben eraan begonnen omdat we lang genoeg hebben gewacht.’
Zes jaar geleden bepaalde de rechter in de Urgenda-rechtszaak dat de overheid zich aan haar eigen klimaatbeleid 
en minimumnormen moet houden. Tot twee keer toe ging het rijk ertegen in beroep, maar in december 2019 stelde 
de Hoge Raad Urgenda definitief in het gelijk.

kan Nederland koploper van de groene industrie 
moet Rutte wel naar haar luisteren

deVolkskrant
Length: 2324 words

Byline:

wil in gesprek met Rutte om concrete oplossingen voor de energietransitie aan te dragen. Maar 
praten om het praten doet ze niet meer. ‘Het moment waarop we een dwangsom gaan eisen bij de rechter komt 
naderbij’

wil Rutte graag vertellen over concrete oplossingen die de industrie vergroenen. Het is tijd dat 
het kabinet laat zien dat het over daadkracht beschikt. 'Klimaat moet net als corona prioriteit krijgen.’
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Erasmus Universiteit. Deze week publiceerde ze samen met oud-politicus Bezorgde Brieven - Over de

rechtszaak van liefde was, bedoeld om iedereen in Nederland een gezonde toekomst te bezorgen. Maar nu krijg ik 
het gevoel dat we aan het lijntje worden gehouden.’

- opgeleid als bedrijfskundige, jurist en filosoof - ontwikkelde zich de afgelopen twintig jaar tot een van 
de boegbeelden van het streven naar een energietransitie in Nederland. Voor haar overstap naar Urgenda werkte 
ze onder meer bij Greenpeace, NOVEM, de voorganger van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en 
diverse universiteiten, waaronder het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Rotterdamse
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wereld van onze kinderen. Een boek waarin de twee reflecteren op de manieren waarop de klimaat- en 
milieuproblemen kunnen worden aangepakt.
Ze vindt dat Nederland onder ogen moet zien dat we ons op dit moment helemaal niet als een daadkrachtig land 
gedragen. ‘We zijn misschien goed in innoveren, maar al snel houden we een borrel om dat te vieren, doen er een 
strik omheen, en dan gebeurt er niets meer. We zijn heel slecht in opschalen, in echt dingen organiseren. Dat zie je 
ook met de aanpak van corona.’U vindt Nederland niet geloofwaardig als het om het bestrijden van de klimaatcrisis 
gaat?
Op internationale conferenties roepen we het hardst dat de klimaatdoelen moeten worden gehaald, maar zelf staan 
we in de top-10 van grotere landen die per hoofd van de bevolking het meeste broeikasgas uitstoten. Nederland ligt 
voor een derde onder de zeespiegel, die in de somberste scenario’s met drie meter kan stijgen. Hoe kunnen wij van 
de rest van de wereld vragen te doen wat nodig is om ons land boven water te houden, als we zelf het slechtste 
jongetje van de klas zijn? Ik denk dat het voor de geloofwaardigheid van Rutte en van Nederland noodzakelijk is dat 
we onze zaakjes snel beter op orde krijgen.’Wat zou u Rutte willen voorstellen als hij in deze politiek turbulente 
dagen tijd heeft om u te ontvangen?
'Hij moet visie en daadkracht laten zien. Anders halen we die 8 megaton minder emissie niet, en al helemaal niet 
het doel van 55 procent minder uitstoot over tien jaar, zoals de Europese Commissie nastreeft. Je kunt klimaat niet 
meer behandelen als een van de dertig dossiers waar het kabinet aan werkt. Het moet net als corona prioriteit 
hebben. Er moet eens in de twee weken een klimaatpersconferentie van het kabinet komen, waarin wordt verteld 
wat bedacht, gedaan en gerealiseerd is. Communicatie over klimaat is nu te technisch en verbrokkeld. Het gaat 
over regeltjes hier, regelingen daar en eindeloze discussies, terwijl je wil dat een overheid het grote verhaal vertelt 
en mensen meeneemt naar de toekomst.’Wat zou dat grote verhaal moeten zijn?
‘Dat het in de tweede helft van deze eeuw wereldwijd uitermate ongezellig gaat worden voor de jongeren die nu al 
leven: halvering van de biodiversiteit, stijgende zeespiegel, weersextremen, bosbranden, te weinig en te veel water 
en daardoor voedselproblemen, klimaatvluchtelingen. Ik weet niet of jij het leuk vindt als er uiteindelijk alleen nog 
kwallen in zee zwemmen? Om dit te voorkomen moeten we versneld overgaan naar een economie die draait op 
100 procent duurzame energie. We hebben de kennis en de middelen. Als we het echt willen, kunnen we het in 
2030 hebben gerealiseerd.'Een doemscenario als verhaal?
'Ik ben het volledig eens met de jongeren die zeggen: ‘Climate is in crisis, treat it like a crisis.’ Net als Roosevelt 
tijdens de Tweede Wereldoorlog deed toen hij tegen autofabrikanten zei: 'Jullie maken nu auto’s, maar het worden 
binnen drie jaar vliegtuigen.’ Of Kennedy, die wilde dat er binnen tien jaar een mens op de maan zou staan, terwijl 
hij de metalen om dat te realiseren nog niet kende. Acht jaar later stond de VS op de maan. Nu moet je als 
Nederlandse overheid ook zeer ambitieuze grote doelen stellen: over tien jaar echt een duurzame 
energievoorziening realiseren, door veel sneller op te schalen met zon, wind, aardwarmte en besparing.
‘Daarom vind ik dat we naast een deltacommissaris voor de dijken een commissaris voor de klimaattransitie 
moeten aanstellen. Iemand die drie tot vijf grote 'woman on the moon'-projecten gaat realiseren die echt het 
verschil maken, met hetzelfde ambitieniveau als dat van Kennedy indertijd. Ik vind dat Rutte die urgentie totaal niet 
uitdraagt. Hij zegt: ‘Joh, rustig aan, we hebben dertig jaar.'Concreet, hoe ziet zo’n ‘woman on the moon’-project er 
uit?
‘De meeste winst kun je boeken met echte industriepolitiek die we nu al veertig jaar niet meer hebben. Door 
clusters te bouwen. Bijvoorbeeld van windenergie op zee, waterstofproductie en de staalindustrie. 40 procent van 
de broeikasgassenuitstoot in Nederland komt van de industrie. De grootste uitstoter in die sector is Tata Steel in 
IJmuiden. Die stoot in zijn eentje 12 megaton uit, bijna 7 procent van de totale CO2-emissie in Nederland. Een 
‘woman on the moon’-project zou zijn Tata Steel uitstootvrij maken. Dat kan in tien jaar. Door ijzer niet meer met 
steenkool, maar met waterstof uit ijzererts te halen.’Hoe?
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'Waterstof maak je via elektrolyse van water. Dat kun je doen met duurzame stroom van windmolens. Om genoeg 
stroom te hebben moeten we veel meer windmolens op zee hebben. Waterstof kun je dan ter plekke maken en kan 
bij IJmuiden worden gebruikt om staal te maken. Met dat staal kun je ook de hele hoge stalen masten maken voor 
de grote 15 Megawatt windmolens van de toekomst. Die masten zijn zo groot dat ze niet over land kunnen worden 
vervoerd, maar IJmuiden heeft een diepzeehaven naast de staalfabriek, wat weinig voorkomt in Europa. Op dit 
moment twijfelen windparkbouwers over opschaling op zee, omdat ze bang zijn dat ze hun overcapaciteit niet kwijt 
kunnen als het hard waait en de zon schijnt. Die overcapaciteit zou tot lagere stroomprijzen kunnen leiden, wat hun 
investeringen onrendabel maakt. Maar als ze weten dat die energie altijd gebruikt kan worden om waterstof te 
maken, gaan ze die enorme windmolenparken wel bouwen.
‘Om zowel de windparkexploitanten, als de waterstofindustrie als de hoogovens zekerheid te bieden moetje ze als 
overheid in de beginfase ondersteunen. Zo kun je een wereldwijd uniek circulair cluster bouwen: de eerste 
uitstootvrije staalindustrie, eigen waterstofproductie (al zullen we later ook waterstof gaan importeren), en een 
afzetmarkt voor grote windturbines, waarin je dan voorop loopt. Mensen die hier aan gerekend hebben zeggen dat 
dit tot 4.000 banen zal opleveren. En het kan in 2030 functioneren. Daarmee zou een einde komen aan de 
grafietregens en de gezondheidsproblemen van de omwonenden van de staalfabriek. Je bouwt zo aan een 
duurzame toekomst. Je bent niet aan het pappen en nathouden.'Waarom doen we dat niet dan?
‘Tata Steel weet dat dit mogelijk is, maar doet dat niet, omdat het bedrijf nu een 'duurzaamheidssubsidie' krijgt om 
CO2 onder de zee op te gaan slaan (CCS). Directieleden van Tata Steel hebben in gesprek met mij toegegeven dat 
deze subsidie het probleem verplaatst en de transitie uitstelt. Feitelijk is het weggegooid geld. Het verplaatst het 
probleem naar onder de zee, maar lost het niet op aan de bron op. En de eerste megaton CO2 zal pas in 2028 
onder de grond zitten, terwijl de transitie naar emissievrij met waterstof geproduceerd staal al in 2030 een feit zou 
kunnen zijn. Zonde toch? Om anders te denken is visie van de overheid nodig. De leiders van de betreffende 
industrieën willen de omslag best wel maken, maar dat kunnen ze niet op eigen kracht. De overheid moet aan het 
begin zekerheid, garantstelling en overtuigingskracht bieden. Maar binnen de overheid is iedereen in zijn kleine 
hokjes bezig.'Marktpartijen hebben in zo’n verbrokkeld veld natuurlijk enorm de vrije hand.
‘De markt beweegt gewoon mee met subsidies en de mogelijkheden die geboden worden. En als er niet wordt 
gehandhaafd en geen grotere visie onder die subsidies ligt, gaat dat dus mis. Dan haal je je doelen niet. En 
misschien wel het belangrijkst: dan verspeel je je draagvlak en geloofwaardigheid als overheid.'Hoe gaat u 
draagvlak voor uw plannen realiseren? Bij vissers die moeten wijken voor grote windparken op zee, bij boeren die 
hun veestapel moeten halveren, bij Nederlanders die hun woning moeten verduurzamen?
‘Een aantal sectoren ga je niet meekrijgen. Als wij elektrisch gaan rijden, dan verliezen de olieraffinaderijen de helft 
van hun werk, of ze het nu leuk vinden of niet. Als het gaat om de transitie van woningen moet je beginnen met wie 
wil, met warmtepompen en kleinschalige koudwaternetjes, in plaats van iedereen grootschalige warmtenetten door 
de strot te drukken die allemaal vastlopen. De vissers die niet meer kunnen vissen rond dat grote windmolenpark 
waar waterstof wordt gemaakt, die moet je compenseren. De 50 procent boeren die geen opvolger hebben en 
willen stoppen, koop je uit en je zorgt dat hun (uitstoot)rechten niet kunnen overgaan op andere boeren.'Maar wie 
gaat dat allemaal betalen?
'Dat compenseren en investeren kost geld, maar de klimaatcrisis is een grotere crisis dan de coronacrisis. Daarom 
zouden we er ook meer geld aan mogen besteden. 100 procent duurzaam is straks goedkoper dan blijven 
doordraaien op olie, kolen en gas, constateerde ook TNO. Tel op de gezondheids- en welzijnswinst en meer 
behoud van biodiversiteit. Dat zijn sommetjes die in de klassieke neoliberale economie niet worden meegenomen. 
‘Voor de duurzaamheidstransitie van bestaande woningen is overigens geen extra geld nodig, maar een fonds dat 
geld voorschiet dat weer terugkomt. De huiseigenaren lenen gemiddeld 35.000 euro om te isoleren, zonnepanelen 
te plaatsen en het huis van een warmtepomp te voorzien en verder aan te passen, en zullen via de 
energiebesparing die dat oplevert het geleende bedrag in 15 tot 20 jaar terugverdienen. Voor een aantal grote 
industriële ‘woman on the moon'-projecten kun je met tien miljard euro van de overheid extra ander geld aantrekken 
van bedrijven die met die subsidie wel durven in te stappen en mee te investeren richting een duurzame industrie 
’En dat gaat lukken met WD, CDA en D66 in het kabinet?

‘Wat ik wil met die 'woman on the moon’-projecten is dat we de Nederlandse industrie koploper maken in de wereld. 
Nieuwe banen, duurzame banen. Dat zijn dingen waar D66 en CDA wel oren naar hebben. De WD is hopelijk ook 
pro-industrie. Als ze samen het grote verhaal maken van de circulaire, duurzame economie die meer koerst op 
gelijkheid en rechtvaardigheid, dan kan zo’n kabinet dit dragen.En dan eist u geen dwangsom van het kabinet?
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‘Een verhaal is niet genoeg, maar ik wil hier wel over praten met Rutte. Natuurlijk realiseer ik me dat die transitie 
niet gemakkelijk zal zijn. We zijn een fossiel landje. We liggen aan de Noordzee met onze havens waarin we veel 
steenkool overslaan en verwerken. We hebben een van de grootste chemische clusters van Europa. We zaten op 
een gasbel. Het wordt een uitdaging. Maar: we hebben veel slimme mensen met oplossingen die er al liggen. We 
doen het niet, omdat iedereen naar elkaar kijkt, wacht, en hoopt dat er een keer een subsidie komt.
‘De Nederlanders, de jeugd, de toekomst en de rechtsstaat verdienen het dat de overheid de Urgenda-uitspraak 
van de Hoge Raad respecteert en haar eigen doelen haalt. Echte keuzes maken dus, en die met verve en 
verbeelding uitdragen. En dan ook uitvoeren! De komende 10 jaar. Afrekenen met het calculerende, neoliberale, 
oude denken dat maar niet investeert in de toekomst.’

Subject: Emissions (70%); Pollution + Environmental Impacts (69%); Climate Change (63%); Energy + Utility Law 
(62%)
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Factsheet: alternatief verduurzaming Tata Steel

voorTata Steel is nog niet erg concreet, maar lijkt aan te sluiten bij eenHet plan van
wat verder uitgewerkt plan van FNV. Op vrijdag 14 mei heeft FNV een alternatief plan gepubliceerd

kc!2

lijkt vrijwel direct over te

Het plan van FNV is nog niet erg uitgewerkt, maar heeft op het eerste gezicht, naast enkele sterke 
kanten, ook grote onzekerheden en nadelen. Hieronder schetsen wij onze voorlopige inzichten in 
deze voor- en nadelen.

Appreciatie plan FNV
Het plan van FNV is niet geheel nieuw: het is in sterke mate gebaseerd op een plan dat al enige 
tijd wordt voorgesteld door de zogeheten 'Zeester-groep'. Dit is een groep van vooral oud- 
werknemers van Tata Steel die tegendenkt op de plannen van Tata Steel voor verduurzaming, en 
hiermee geregeld de publiciteit zoekt. Zij vinden de 'tussenstap' van Tata Steel om CCS toe te 
passen op weg naar volledig CO2-neutrale productie in 2050 onverstandig, en vinden dat het 
bedrijf op de korte termijn al in zou moeten zetten op investeringen in installaties die uiteindelijk 
op waterstof kunnen draaien - ook als deze op de korte termijn op gas ipv waterstof moeten 
draaien.

Tata Steel heeft inmiddels publiek aangegeven open te staan voor een onafhankelijk onderzoek 
naar de route die FNV voorstelt.

initiatieven voor CO2-reductie gesubsidieerd kunnen worden.
Dit zou het mogelijk moeten maken om een mogelijkheid om de alternatieve technologieën 
van de vlamboogovens/EAF (Electric Are Furnaces) en DRI (Direct Reduced Iron) te 
stimuleren.
FNV erkent dat de beschikbaarheid van (groen) waterstof onvoldoende is en stelt voor om 
eerst op aardgas te stoken in plaats van kolen. Hierin lijkt het plan wat te verschillen van

(S
axvoor de verduurzaming van Tata Steel. FNV doet daarin de volgende voorstellen:

• De subsidieregels voor CO2-reductie zouden aangepast moeten worden zodat alle >

FNV heeft o.a. de volgende bezwaren tegen de huidige verduurzamingsplannen van TSN waarin 
CCS een grote rol zal spelen:

• CCS is een tijdelijke en 'end-of-pipe' oplossing want uiteindelijk zal TSN over moeten 
stappen naar een CO2-vrije manier van staal produceren. Het is niet verstandig om daar nu 
veel geld in te steken.

• CCS vermindert de CO2-emissie maar biedt geen oplossing voor de acute 
omgevingsproblemen.

• Tata Steel zou i.p.v. subsidie voor CCS, steun moeten krijgen voor het verduurzamen van 
de installaties zoals de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2).

• Naast CCS zijn er andere duurzamere oplossingen mogelijk die leiden tot meer impact en 
een snellere en vooral grotere milieuwinst voor klimaat en omgeving.

FNV heeft daarbij het volgende tijdpad voor ogen:
• Komende twee maanden: opstellen business case en onderzoeken haalbaarheid.
• Voor augustus: lobby aanpassing financieringsregels Europa
• 2e kwartaal 2022: start bouw installaties
• 2025: installaties operationeel

Voordelen plan FNV:
• Het plan leidt tot vervroegde sluiting van Kooks- en gasfabriek 2 (KGF2, een onderdeel van 

de productielijn van Tata), een steen des aanstoots voor wat betreft de overlast en schade 
voor de omgeving.

• Tussen nu en 2050 hoeven er in totaal minder grote investeringen te worden gedaan, 
omdat het bedrijf sneller overstapt op techniek die nodig is om uiteindelijk volledig CO2- 
neutraal te worden.

hetgeen | in de media heeft voorgesteld:
willen op waterstof.
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Het draagvlak voor CCS is beperkt (mede hierom zijn ook de 'plafonds', de 'zeef' en de 
'horizon'voor subsidiëring van CCS in het Klimaatakkoord opgenomen die begrenzen 
hoeveel, waar en tot wanneer subsidie gegeven mag worden aan CCS).

Onafhankelijk onderzoek
Tata Steel heeft inmiddels aangegeven open te staan voor een onafhankelijk onderzoek naar de 
verduurzamingsmogelijkheden. FNV heeft aangegeven twee maanden te willen nemen voor dit 
onderzoek, en met het oog op de mogelijke indiening van TSN in de SDE++ dit najaar zal het 
onderzoek er ook snel moeten liggen. Tegelijkertijd is twee maanden mogelijk erg ambitieus 
gegeven de complexiteit van de plannen.

Nadelen plan FNV:
• Naar huidige inschattingen van Tata Steel leiden de voorstellen van FNV tot substantieel 

minder CO2-reductie op tot 2030, en ook tot substantieel minder totale CO2-reductie tot 
aan 2050, dan een route met CCS. De plannen hebben daarmee mogelijk een sterke 
negatieve impact op de nationale klimaatdoelen. Ook is het hiermee niet zeker dat Tata 
Steel de CO2-heffing kan 'voorblijven', met gevolgen voor de concurrentiepositie van het 
bedrijf.

• Voor alle routes zal TSN ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben, maar het is niet 
op voorhand duidelijk dat de route van FNV ook daadwerkelijk ondersteund kan worden: 
het Europese milieusteunkader biedt maar beperkte mogelijkheden voor ondersteuning van 
opties zoals DRI. Deze optie past op basis van huidige inzichten niet goed in de SDE++ 
(kan maar bij één bedrijf toegepast worden in Nederland). Hierover kan verder met Europa 
worden gesproken, maar dit geeft tenminste aanvullende onzekerheid op de korte termijn, 
terwijl Tata Steel snel aan de slag moet om ook op korte termijn tot CO2-reductie te 
komen.

• Deze oplossing leidt tot een sterk toegenomen vraag naar elektriciteit. Ook als de CO2- 
uitstoot van het bedrijf afneemt, leidt dit mogelijk tot een substantiële toename van de 
uitstoot in de elektriciteitssector. Het effect op de nationale klimaatdoelen neemt daarmee 
mogelijk verder af.

• Tata Steel heeft net een concretisering van de RoadmapT, haar plan om impact op de 
omgeving in termen van milieu, overlast en gezondheid terug te dringen, gepubliceerd. 
Daarmee wordt de impact op de omgeving stevig teruggedrongen. Het is daarmee de vraag 
wat de additionele waarde is van het sluiten van de KGF2.

• De tijdlijnen van FNV lijken niet haalbaar: het zal zeker niet lukken om voor augustus 
aanpassingen in de kaders voor ondersteuning vanuit Europa te krijgen. Met verder uitstel 
van beslissingen over routes voor verduurzaming, schuift ook het moment dat de CO2- 
reductie wordt behaald verder naar achter. In combinatie met de onzekerheid over de 
Europese mogelijkheden tot subsidie voor deze route, kan deze route mogelijk juist tot 
vertraging in plaats van versnelling leiden; nog los van de naar huidige verwachtingen 
lagere impact op de klimaatdoelen.

Wij zijn in gesprek met Tata Steel en FNV over de gewenste betrokkenheid vanuit de overheid bij 
dit onderzoek, waarbij de volgende punten van belang zijn:

• Wie ook de opdrachtgever van het onderzoek is, het moet duidelijk zijn dat het Rijk 
uiteindelijk over het kader voor CO2-reductie voor de industrie gaat, en het bedrijf 
daarbinnen uiteindelijk verantwoordelijk is voor de investeringsbeslissingen. Hierin mag 
geen rolvermenging optreden.

• De tijdslijn van het onderzoek moet passen bij de beslissingen die TSN moet nemen over 
een eventuele indiening in de SDE++ dit najaar.

• Het is belangrijk dat het onderzoek de verschillende belangen evenwichtig in kaart brengt, 
en daarbij ook rekening houdt met de alternatieve mogelijkheden om de overlast op de 
omgeving terug te dringen, bijvoorbeeld met de investeringen zoals genoemd in de 
Roadmap+.

• Het tijdsaspect moet ook een goede plaats krijgen in het onderzoek: er wordt inmiddels al 
erg lang over de verschillende mogelijke routes gediscussieerd tussen het bedrijf en de 
belanghebbenden. Verdere vertraging is een risico met het oog op de klimaatdoelen.
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Zaandam, 30 april 2021

Geachte heer Rutte,

Stichting Urgenda

y iurgendaDeJuhana

Triodosbank NL69 TRIO 0784 9175 58

Het vonnis was uitvoerbaar bij voorraad, dat wil zeggen dat de Staat -óók als hij in hoger 
beroep zou gaan- toch meteen moest beginnen met de uitvoering van het bevel van de 
rechter. In diverse verklaringen die de regering sindsdien heeft uitgebracht heeft zij 
bevestigd uitvoering te zullen geven aan dat bevel. De werkelijkheid was anders.

In de brief van 5 november 2020 beschrijven we al dat om aan het Urgenda vonnis te 
voldoen, de Staat uiterlijk per 31 december 2020 de Nederlandse jaaruitstoot tot 166 
megaton of minder moet terug brengen. In 2020 moest de Staat de Nederlandse 
jaaruitstoot met 16,5 megaton verminderen ten opzichte van de jaaruitstoot in 2019.

In onze brief van 5 november 2020 vroegen wij uw aandacht voor het feit dat bij vonnis van 
24 juni 2015 de rechtbank Den Haag, op vordering van Stichting Urgenda, geoordeeld heeft 
dat de Staat vanaf uiterlijk 31 december 2020 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 
25% verminderd moet hebben ten opzichte van het uitstootniveau van 1990. Dat betekent 
ook alle jaren na 2020.

De Staat bleek in de praktijk niet bereid meer te doen en voerde het vonnis niet uit, maar 
ging in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Gedurende de procedure in hoger 
beroep is Urgenda niet gebleken dat de Staat aanstalten maakte met beleid en maatregelen 
tot verdergaande uitstootvermindering om aan het bevel van de rechter te voldoen. 
Daarmee heeft de Staat welbewust het risico genomen dat de bevolen reductie van 25% 
niet tijdig gerealiseerd kon worden.

Staat der Nederlanden
T.a.v. De Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 
Postbus 20001 
2500 EA DEN HAAG

Bij arrest van 9 oktober 2018 heeft het Hof Den Haag alle 29 grieven van de Staat tegen het 
rechtbankvonnis verworpen en dat vonnis bekrachtigd. Het door de Staat ingestelde 
cassatieberoep tegen het arrest van het Hof, is door de Hoge Raad bij uitspraak van 20 
december 2019 integraal verworpen.

mfov.ïtirgenda.nl
www.urgenda.nl 
T 020 53 00 566
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De uitstootvermindering in 2020 gaat dus niet om een structurele uitstootvermindering. Als 
de coronacrisis bedwongen wordt, zal zonder beleidsingrijpen de uitstoot weer terugkeren 
naar het oude niveau en daarmee in strijd komen/blijven met het bevel van de rechter.

1.
2.
3.

Echter, de aardgasprijs is weer omhoog gegaan, de winter 2021 was koud en de 
economische activiteiten nemen weer toe, net als de reiskilometers. Wereldwijd is de 
uitstoot al weer terug op het niveau van 2019.

Problematischer is dat de behaalde emissiereductie in 2020 niet het gevolg is geweest van 
bewust gevoerd beleid van de regering, maar van drie incidentele zaken, te weten:

In de eerste raming van het CBS lijkt het erop dat de uitstoot in 2020 met 14 Mton 
verminderd is: 9 Mton in de elektriciteitssector, 4 in de mobiliteitssector en 1 Mton in de 
gebouwde omgeving. Er was geen noemenswaardige reductie in de industrie of de 
landbouw. Dit is dus minder dan de 16,5 Mton die de staat op bevel van de rechter had 
moeten realiseren. Aan de rechterlijke veroordeling is dus niet voldaan.

Wij monitoren met behulp van externe partijen de Nederlandse uitstoot en de inschatting is 
dat de uitstoot nu zeker weer omhoog gaat. De verwachting is dat de overheid dit jaar zo'n 
8 Mton te veel gaat uitstoten, ten opzicht van de bevolen 166 Mton (bandbreedte 169-179 
Mton; de aloude bandbreedte van 19 tot 23%). Het is dus nu al voorzienbaar dat de uitstoot 
over 2021 veel hoger zal zijn dan 166 Mton en daarmee in flagrante strijd met hetgeen de 
rechters hebben bevolen.

Covid-19 (zorgde o.a. voor minder mobiliteit);
Een relatief warme winter (minder gebruik van aardgas);
Een aardgasprijs die lager was dan de prijs van steenkool (niet gebruikelijk), 
waardoor kolencentrales uitstonden en aardgascentrales weer aan gingen (een 
aardgascentrale heeft per eenheid opgewekte energie de helft van de CO2-uitstoot 
van een kolencentrale).

De beloofde structurele reductie van de uitstoot van kolencentrales is nog niet gerealiseerd 
en schuift steeds verder naar achteren. De Riverstone-kolencentrale op de Maasvlakte is 
begin april 2021 weer open gegaan, waardoor de nationale uitstoot weer zal toenemen in 
plaats van dalen. De wetgeving om de nog draaiende kolencentrales te verplichten slechts 
maximaal 35% van hun capaciteit op kolen te draaien (waarvan Urgenda nog steeds meent 
dat het ook 25% kan zijn), is ook nog niet door de beide Kamers en zal ten opzichte van 2020 
geen verder reductie opleveren, want de kolencentrales stonden in 2020 al een groot deel 
uit. De eerste helft van dit jaar is de extra reductie dus zeker niet gerealiseerd. Omdat de 
gasprijs inmiddels weer oploopt, stappen de exploitanten weer over van gas naar kolen, wat 
tot een aanzienlijke vermeerdering van de huidige uitstoot zal gaan leiden. Het halen van de 
bevolen 25% in 2021 raakt volstrekt buiten beeld. En met alleen kolencentrales sluiten of 
minder kolen laten gebruiken, is de Staat er ook nog niet. Er is meer nodig dan minder 
uitstoot van kolencentrales.

urgenda
SAMEN SNELLER DUURZAAM

o
+-2,

KJ
1
(



1.

%urgendaF

I
SAMEN SNELLER DUURZAAM

om

Daarnaast zou ik graag spoedig een persoonlijk onderhoud met u willen over deze kwestie.

Hoogachtend,

Directeur Stichting Urgenda

cc. Relevante Ministers en Kamerleden

Urgenda kan zich moeilijk voorstellen dat het Nederlandse parlement welbewust de 
regering belemmert om uitvoering te geven aan een tot driemaal en tot aan de hoogste 
rechter toe gegeven rechterlijk bevel om méér te doen aan het fundamentele recht van de 
Nederlandse ingezeten op bescherming van hun veiligheid tegen de gevaren van klimaat
verandering. Die bescherming door de regering schiet momenteel, zoals de Hoge Raad 
overwoog, evidentie kort en loopt overigens ook inderdaad ver achter bij het EU-niveau.

Urgenda heeft zich de afgelopen bijna zes jaar voortdurend welwillend en constructief 
jegens de regering opgesteld om het halen van die 25% door de regering, gemakkelijker te
maken (accepteren van nieuwe rekenmethode, zie de brief van 5 november) en te 
faciliteren (aanbieden van 54puntenplan samen met 830 organisaties met oplossingen

Ik verneem graag van u voor 1 juni, welke extra concrete maatregelen de regering van plan 
is te treffen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen en op wat voor termijn die maatregelen 
ook daadwerkelijk ingevoerd en geëffectueerd zullen gaan worden.

De regering schrijft in haar brief d.d. 24 april 2020 aan het parlement dat er een noodzaak is 
voor structurele maatregelen en dat er een 'adaptieve strategie' zou zijn, inhoudend dat bij 
een blijkend tekort aan reductie extra maatregelen zouden worden genomen.

Het is inmiddels zeer duidelijk dat we niet op koers liggen, dus dat een extra pakket 
inderdaad noodzakelijk is. Wij zien dat er geen aanstalten gemaakt wordt om nog extra 
maatregelen te treffen. Een vonnis, bekrachtigd door het Hof en de Hoge Raad, kan niet 
terzijde geschoven worden in deze demissionaire tijd. Het vonnis ligt er al bijna 6 jaar. Stipte 
en getrouwe naleving van een rechterlijke uitspraak hoort in een rechtsstaat een 
vanzelfsprekendheid te zijn: constitutionele hoffelijkheid noemt men dat.

het vonnis te halen voorzien van maatschappelijk draagvlak). Het overleg met de regering 
en de ambtenaren is steeds plezierig en constructief van toon geweest, maar heeft in de 
praktijk nog nauwelijks geleid tot het daadwerkelijk zetten van de grote stappen die nodig 
zijn en ook toegezegd zijn. We voelen ons in toenemende mate aan het lijntje gehouden.en 
ons geduld raakt inmiddels op.
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