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• Allereerst is onderzocht of de Nederlandse gaswinning op de Noordzee onder 
het niveau van de binnenlandse aardgasvraag blijft en daarmee slechts dient 
om import van nog meer buitenlands gas zoveel mogelijk te beperken.  

• Op basis van de toegepaste scenario’s zal de aardgaswinning op de Noordzee 
tot 2047 in ieder geval minder zijn dan het binnenlandse verbruik. 

• Ten tweede heeft men, volgens de afspraken binnen het NZA, onderzoek 
gedaan naar de vraag of de winning binnen een Nederlandse 
koolstofbudgetbenadering blijft, uitgaande van de meest recente rapporten 
van Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  

• Het onderzoek heeft geconcludeerd dat de verwachte Nederlandse 
cumulatieve CO2-emissies van de economie als geheel, meer zullen zijn dan 
een koolstofbudgetbenadering voor Nederland, op basis van de binnen het 
NZA afgesproken 80 procent waarschijnlijkheid van maximaal 1,5°C mondiale 
opwarming. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat het IPCC 
zelf echter het 50 tot 67 procent waarschijnlijkheid scenario beschouwt als 
meest beleidsrelevant. Daarnaast zijn er geen internationale richtlijnen voor 
het vaststellen van een koolstofbudget per land. 

• Nederland gaat uit van reductiedoelstellingen, omdat er geen internationaal 
vastgesteld koolstofbudget is voor landen. Hierdoor zijn de resultaten uit dit 
onderzoek lastig te interpreteren in het licht van de reductiedoelstellingen. 

• Het doel van de EU en Nederland om in 2050 netto nul uitstoot van 
broeikasgassen te bereiken, oftewel 100% reductie, gaat verder dan wat het 
IPCC aangeeft dat wereldgemiddeld nodig is. Daarmee zijn de Nederlandse en 
EU-klimaatdoelen voor 2030 en 2050 in lijn met de afspraak dat ontwikkelde 
landen, waaronder Nederland en de EU, het voortouw nemen bij de bestrijding 
van klimaatverandering. 

 
 

Toelichting 
Politieke context 
Met dit onderzoek geeft u invulling aan de toezegging van uw voorganger aan 
Kamerlid Kröger tijdens het Commissiedebat Mijnbouw/Groningen van 9 december 
2021. Hierin is toegezegd dat de Minister van EZK in de volgende 
klimaatscenario’s het Nederlands onderdeel olie en gas zal meenemen en met de 
Kamer zal delen.  
 
Ook geeft u invulling aan de motie van Kamerleden Kröger en Thijssen over een 
wetenschappelijk onderbouwd afbouwpad voor fossiele winning (Kamerstuk 
33529-1052). 
 
Krachtenveld 
De totstandkoming van het rapport is begeleid door een begeleidingscommissie 
die is ingesteld vanuit het Noordzeeoverleg (NZO) bestaande uit een onafhankelijk 
voorzitter, een onafhankelijk wetenschappelijk expert, een vertegenwoordiger van 
de NGO’s, een vertegenwoordiger van de gasproductie industrie, een 
vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en 
ondersteund door het NZO secretariaat. 
 
Communicatie 
Nadat het rapport is gedeeld met de Tweede Kamer hebben de stakeholders uit 
het NZO ook gecommuniceerd over het rapport. 
 




