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LED in de glastuinbouw

Versnelling en intensivering warme 
sanering varkenshouderij

Maatregelen in de landbouw gericht op 
reductie van stikstofdepositie

De maatregel betreft het intensiveren van controles door de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) op lekkages van koelinstallaties en op 
illegale handel in F-gassen,

Stimulering toepassing biobased en 
gereyclede plastics

Stimulering
Energiebesparingsmaatregelen
Glastuinbouw

Deze maatregel ziet toe op het vergroten van de inzet van hernieuwbare 
energie (waarschijnlijk biobrandstoffen) in de binnenvaartsector._______  
Er is een pakket van communicatie- en gedragsmaatregelen gericht op 
het verduurzamen van mobiliteitsgedrag uitgevoerd.

Mobiliteit
Extra inzet biobrandstoffen

Gedragsmaatregelen duurzame 
mobiliteit____________________________
Circulaire Economie________________
Belasten van het verbranden en storten 
van buitenlands afval

Toepassing CO2-reducerende circulaire 
maatregelen in de grond- weg en 
waterbouw_________________________  
Stimulering recycling en CO2- 
reducerende maatregelen circulaire 
economie___________________________ 
Retourpremie Koel- en vrieskasten

Met deze maatregel is het verbranden en storten van afval afkomstig uit 
het buitenland in de afvalstoffenbelasting betrokken. Deze maatregel is 
opgenomen in het Belastingplan 2020 en is per 1 januari 2020 van 
kracht.____________________________________________________________  
Met deze maatregel wordt in contracten van Rijkswaterstaat de 
toepassing van meer CO2 reducerende circulaire maatregelen 
gestimuleerd.______________________________________________________  
Met deze maatregel worden via de MIA/Vamil investeringen in duurzame 
innovatieve bedrijfsmiddelen gestimuleerd, gericht op COz-reductie en 
circulaire economie.________________________________________________  
De maatregel ziet toe op het inzamelen en recyclen van oude koel- en 
vrieskasten met toepassing van een retourpremie van minimaal €35 per 
oude koel- of vrieskast._____________________________________________  
De maatregel ziet toe op meer toepassing van biobased en gerecyclede 
plastics en sturen op betere kwaliteit van het gerecycled materiaal zodat 
het toegepast kan worden.

Het budget van de bestaande Regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw 
(EG) is verhoogd. De subsidieregeling is gericht op het stimuleren van 
een aantal specifieke investeringen in energiebesparing die COz-reductie 
tot gevolg hebben._________________________________________________  
Om te komen tot een snellere emissiereductie door de sanering van de 
varkenshouderij, is de afgelopen jaren de saneringsregeling opengesteld 
en het budget opgehoogd.___________________________________________ 
Maatregel ziet toe op subsidiering van LED-verlichting via de bestaande 
Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-)regeling.________________________ 
Het kabinet heeft de afgelopen jaren op diverse momenten maatregelen 
aangekondigd gericht op reductie van stikstofdepositie in de landbouw, 
(o.a. op 7 februari en 24 april 2020 respectievelijk Kamerstuk 35334, 
nr. 44 en Kamerstuk 35334 nr. 82). Met deze maatregelen wordt de 
emissie van zowel stikstof als broeikasgassen verminderd.

Overig
Strengere controle F-gassen
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5
"Woman-on-the-Moon’ projecten

Op weg naar nul uitstoot

The problems of the

solved by skeptics Dr 
cynics whosehorizons 
af e li mited by the 
obvious realities.We 
need menwho can 
dreamofthings that 
oever were.
JohnF.Kennedy

urgenda
SAMEN SNELLER DUURZAAM
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Samenvatting

OplossingUitstoot in Mton

6,5 + 6 indirect

2-4
2,4

2-4
3,3

8-16 mrd

2

Vijf Moonshots samen, in 10 jaar, uiterlijk 2030: 37-50 mrd. Dit kan deels privaat worden 
gefinancierd, deels met steun van de overheid, gemiddeld 80% privaat. Publiek: € 10 mrd

23 mrd
5-10 mrd
1 mrd

Sabic, Chemelot 
Shell, Moerdijk
3. Kunstmest
Yara, Zeeland

Als wij, de laag gelegen Nederlanden, onze bijdrage willen leveren aan het voorkomen van 
ontwrichtende klimaatverandering, dan zullen we onze uitstoot van broeikasgassen veel 
sneller omlaag moeten brengen. De grootste stappen kunnen gemaakt worden bij de 
industrie en de elektriciteitscentrales. De laatste groep zal van steenkool en aardgas naar 
zon, wind en aardwarmte gaan. Die route is bekend en moet ook sneller.

1,6
1,2

Er is voor veel oplossingen waterstof nodig. Dus we moeten groene waterstof maken met 
elektrolysers, vervoeren door Nederland (de zogenaamde "backbone") en opslaan. En voor 
bovengenoemde routes is ook extra elektriciteit nodig uit Wind op Zee (208 PJ extra), zowel 
om waterstof te maken, als om elektriciteit te leveren voor elektrische krakers en 
staalovens.

Hier richten we ons op de grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. Als we echt 
willen, kunnen die binnen 10 jaar naar bijna nul uitstoot. Daarvoor zijn in ieder geval een 
paar grote stappen nodig in de staal-, chemie en kunstmest.

We choose to go to the Moon in 
this decade and do the other 
things, not because they are easy, 
but because they are hard.

Staal maken met waterstof 
(DRI) & elektrisch (EAF)

2. Chemie
DOW, Zeeland

OCI Nitrogen, Chemelot
Totaal

Wat/wie 
1. Staal
Tata, IJmuiden

4. 13 GW extra Wind op Zee plus aanlanding
5. 5-10 GW electrolysers (bij 4500 tot 8000 vollasturen)

Waterstof backbone en opslag klaar 2028

Gebruik van waterstof ipv 
aardgas vraagt elektrolysers 
en air seperation units (ASUs) 
Idem

Elektrificatie van de 6 
nafta krakers in NL 
Idem______________  
Idem

John E Kennedy
Fonmer Preeldent cl tw Unitod Stmee

Kosten mrd 
4-8

1,7__________
16,7 + 6 = 22,7

WOLLD
li OM E 

fonüm



Organisatie - Moonshot Team

Financiën

Banen

3

Het (bijna) uitstootloos maken van staal, chemie en kunstmest en dat ombouwen naar drie 
circulaire clusters binnen tien jaar is mogelijk, maar vereist wel een andere aanpak dan het 
gebruikelijke trage poldermodel. Een kleine kerngroep van mensen, die net als de 
deltacommissaris, een beetje los van de dagelijkse politiek kunnen opereren en werken aan 
deze opgave met voldoende budget en doorzettingsmacht, zou enorm helpen om het echt 
te realiseren.

Van de overheid wordt gevraagd financieel bij te dragen (deel kan privaat gefinancierd 
worden) of op andere manieren dit mogelijk te maken (garant staan, versnellen procedures, 
koppelen partijen, etc). Het is dus zeker niet zo dat de overheid deze projecten helemaal 
moet betalen, maar zonder overheidssteun gaat het niet gebeuren en zeker niet binnen 10 
jaar. Sommige trajecten, zoals de waterstofleidingen en opslag, vraagt meer publieke 
investering, dan het plaatsen van Wind op Zee (mits er waterstof gemaakt gaat worden en er 
dus een afzetmarkt is voor de windenergie).

Al deze projecten behouden banen en creëren ook nieuwe banen. De zeestercoalitie, 
inclusief FNV berekenden voor het nieuwe groene staal cluster met windturbines 3000 extra 
banen en de mensen van de Noordelijke waterstof coalitie NortH2 voorzagen in het noorden 
700-1200 banen en in heel Nederland 17.000 banen in de waterstofeconomie.

Met een bijdrage van 10 miljard en steun op andere manieren, kunnen we in tien jaar een 
enorme sprong maken in de richting van een uitstootloze industrie. Investeren in de 
economie van de toekomst geeft meer perspectief en energie, dan een pure kostenpost 
zoals CCS, die in het geval van Tata Steel minder CO2 reductie oplevert in 2030 dan de 
'moonshot' route om staal zonder uitstoot te maken.

Het vereist mensen die verschillende industrieën kunnen verbinden, zoals de staalindustrie 
met de wind op zee-industrie en partijen die waterstof op een groene manier kunnen 
maken. Het vereist schakelen met verschillende typen financiers. Maar bovenal vraagt het 
om te denken in mogelijkheden en oplossingen, in plaats van in problemen met bijbehorend 
risicomijdend gedrag. Zo'n team zou los van de overheid moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd wel goed met de overheid moeten kunnen schakelen. Het vraagt om andere 
mensen, dan degenen die normaal gesproken voor grote overheidsprojecten worden 
gevraagd.



Duurzaam circulair staal - Nieuwe productieprocessen & nieuwe markt1.

Nieuw circulair cluster

4

Deze nieuwe richtingen voor Tata leidt ook tot nieuwe banen en schone lucht. Als Tata India 
niet wil, zou een overname door partners in deze (nieuwe) clusters samen met financiële 
partners een goed denkbare optie kunnen zijn (1,5 mrd wordt genoemd als overnameprijs).

Op dit moment wordt in IJmuiden bij Tata Steel staal gemaakt, grofweg met twee grote 
stappen die verduurzaamd kunnen worden of veranderd:

1. Met steenkool wordt nu het ijzer vrijgemaakt uit het ijzererts. Dit zelfde proces kan 
ook met waterstof plaatsvinden. Dat heet direct gereduceerd ijzer (DRI), wat dan met 
groene waterstof zou moeten plaatsvinden. Die waterstof maak je via elektrolyse en 
dat behoeft extra groene stroom.

2. De 2e grote stap om van het ijzererts staal te maken zou je elektrisch willen maken. Dat 
vraagt om een electric are furnace (EAF) en ook hier is duurzame stroom nodig, maar 
dat is niet veel meer dan de stroom die nu werd gebruikt in het oude proces om 
zuurstof te maken voor de BOF (basic oxygen furnace).

• Tata Steel produceert nu ongeveer 7 Mton staal per jaar, waarvan 1 Mton via recycling. 
Hoe hoger dat % recycling kan worden, hoe beter. Dat zou hoger moeten kunnen worden.

• Staalpoeder voor spare parts: met 3Dprinter ter plekke maken;
• Voor omwonenden levert de huidige situatie grote gezondheidsschade op. Hoe eerder de 

cooksfa brie ken dicht gaan, hoe beter. Dat kan als waterstof gebruikt gaat worden. Tussen 
2026 en 2028 kan de waterstofleiding in IJmuiden liggen ("backbone"). Dan kun je heel 
veel uitstoot beperken en hoefje dus geen CCS toe te passen EN het levert ook veel 
schonere lucht op voor de omwonenden. Als je eerder gezondheidsschade wilt beperken, 
dan kun je evt waterstof maken uit aardgas, zolang de waterstofleiding er nog niet ligt 
(paar jaar winst). Of je kunt het ijzer niet zelf uit ijzererts halen, maar ruwijzer inkopen op 
de markt, tot datje het zelf groen kunt maken (grootste gezondheidswinst).

• Tata stoot nu 12,5 Mton CO2-eq uit, 6,5 Mton wordt direct uitgestoten en 6 via een 
omweg, omdat een nabij gelegen elektriciteitscentrale "afvalstromen" van Tata benut en 
daarbij nog eens 6 Mton uitstoot. Na de boven beschreven veranderingen kunnen beide 
uitstootstromen stoppen. Dat is dus veel goedkoper dan 3,4 mrd voor 7,5 Mton CCS/2 jr.

• Naast staal voor de bouw en voor autofabrikanten, kan een nieuw product gemaakt 
worden: staal voor de grote 15 MW windturbines, die te groot zijn om nog over de 
weg te vervoeren. IJmuiden heeft een diepzeehaven, vanwaar de turbines meteen de 
zee op kunnen. Partners zoeken in die sector ligt voor de hand. Oude kleine turbines 
daar recyclen en gebruiken om grotere te maken, ligt voor de hand.

• Ook zou fijn ijzerpoeder gemaakt kunnen worden, wat ook een opslagmedium is. Het 
brandt goed, waarbij energie vrijkomt in de vorm van warmte. Deze warmte kan door 
de industrie gebruikt worden als andere energievormen niet aanwezig of duurder 
zijn. IJzerpoeder is herbruikbaar en makkelijk te vervoeren. Tijdens de verbranding 
ontstaat geen CO2, er blijft roest over.



2. Circulaire chemie, elektrisch gekraakt.

Nodig is ook hier de aanvoer van voldoende groene stroom van wind op zee.

E-boiler
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elektrolyse
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in processen
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Elektrochernie voor 
brandstoffen en chemicaliën

Elektrificatie en radicaal 
vernieuwde processen

Hernieuwbare 
brandstoffen

Elektrische 
aandrijvingen

Elektrische 
glasevens

De drie chemische fabrieken van DOW, Sabic en Shell kraken nu hun nafta met stoom, 
gemaakt met fossiele brandstoffen. Dat kan ook elektrisch met groene stroom. Dat is nog 
nergens op die schaal gedaan, dus dit is echt een "moonshot" en iets wat vervolgens overal 
in de wereld nagedaan kan worden en veel uitstoot scheelt.

Naast de introductie van deze nieuwe techniek, hoort bij dit circulaire cluster van de 
toekomst ook:

Door deze stap is er ook minder uitstoot van NOx, ook fijn als bijdrage aan t oplossen van 
onze stikstofproblemen (scheelt voor deze 3 fabrieken 2,5 - 3 kT/jr aan NOx)).

ynd0--

• Maximale inzet op recycling van koolstofatomen, opdat ingezamelde kunststoffen 
mede de nieuwe grondstof kunnen worden voor de krakers in plaats van nafta uit 
aardolie (nadat hoogwaardigere vormen van recycling niet meer kunnen);

• Het energieverbruik daalt met 35% door de nieuwe technieken en bij een goed 
ontwerp kan er ook geholpen worden bij flexibiliteit op het elektriciteitsnet;

• Er blijft een miljard m3 aan methaan en waterstof over (die normaal ontstaan tijdens 
het kraken en dan verbrand worden, wat nu niet meer hoeft). Deze kunnen als 
grondstof dienen in processen en hoeven niet extra gewonnen te worden. Als die 
processen vervolgens circulair worden, dan kan de C-atoom zoveel mogelijk in de 
kringloop blijven.

• Men is ook bezig met stoom recompressie en allerlei andere energiebesparende 
opties.

UK
Maatschappelijke implicaties 
van industriële elektrificatie

Elektrisch k
kraken 1

Ja.



3. Kunstmestfabriek maakt ammoniak met waterstof

Kunstmestproductie met Aardgas

€1o N N N
G G

Kunstmestproductie met Wind en Water

6
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6

Ammoniak maken met waterstof, levert geen uitstoot van broeikasgassen op. Er is dan wel 
meer wind op zee nodig om groene waterstof mee te maken.

Kunstmest fabrieken gaan groene waterstof gebruiken in plaats van aardgas om ammoniak 
mee te maken (NH3). In een land met een circulaire landbouw is minder ammoniak nodig 
voor kunstmest. In de toekomst zou de vraag naar kunstmest dus kunnen dalen als de 
landbouw meer circulair wordt.

Ammoniak kan ook gebruikt worden voor emissieloze scheepvaart, als 1 van de nieuwe 
brandstoffen voor grote schepen.

Duurzame 
elektriciteit

H20 
(water)

H20 
(stoom)

CO2-vrije 
kunstmest

CH4 
(Aardgas)

O O

O2 
(zuurstof)

NH3 
(Ammoniak)

NH3 
(Ammoniak)

H2 
(waterstof)

oG2
C02 

(Koolstofdioxide)

N2
(Stikstof uit lucht)

N2
(Stikstof uit lucht)

3
Kunstmest



4. Sneller meer Wind op Zee - extra 13 GW

Ook nodig:
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(boven 600 graden) 
in de industrie

behoefte neemt na
2030 toe

Bovenop de Wind op Zee die nu gepland staat voor 2030 (de aanwezige 2 GW plus 11 GW 
nieuwe turbines), is nog een extra 13 GW wind op zee nodig, deels voor extra elektriciteit 
(o.a. elektrisch kraken en het elektrisch deel van het staalproces), deels om het elektrolyse 
proces om groene waterstof te maken van energie te voorzien. Als we 10% van het 
Nederlandse deel van de Noordzee benutten, dan komen we een heel eind. 6 GW boven 
Noord Nederland is praktisch omdat daar ook de opslag plaatsvindt. Regie van de overheid is 
onontbeerlijk.

• Socialiseer de kosten van de elektriciteitskabels voor windparken op zee die voor het 
maken van waterstof zijn bestemd;

• Combineer het aansluiten van windparken en elektriciteitsleidingen, met eventuele 
mogelijkheden voor toekomstige waterstofleidingen voor het maken van waterstof 
op zee, in gezamenlijke infrastructuur, zodat je maar 1 keer door de Waddenzee 
hoeft.

• Als je nog niet op zee de elektrolyse doet, doe het dan meteen op land, zodat je daar 
de stroom meteen benut en op land geen zwaardere infrastructuur hoeft aan te 
leggen;

• Het is goedkoper om de elektrolyse zo snel mogelijk op zee te gaan doen ("offshore 
elektrolyse"), mede omdat waterstofleidingen goedkoper zijn dan 
elektriciteitskabels.



5. Heel veel waterstof - maken, vervoeren en opslaan

Nodig is o.a.:

o

o

8

5 tot 10 GW aan elektrolyzers (afhankelijk van het aantal vollasturen waar je mee 
rekent, bij 8000 (baseload) tot 4500 vollasturen) voor de "woman on the moon 
projecten". De stap naar GW-schaal is nodig om de prijs voor waterstof omlaag te 
brengen. Dat is de 'moonshot', ok wel 'flagship' genoemd tegenwoordig. Nodig:

Staal en ammoniak (voor kunstmest en als brandstof voor de scheepvaart) kunnen we 
maken met waterstof zonder CO2 uitstoot. De chemie heeft veel waterstof nodig.

Waterstof kan ook dienen als opslag medium en regelbare waterstofcentrales kunnen zo een 
rol spelen in het stabiel houden van een energiesysteem waar altijd voldoende energie 
beschikbaar is. Het slimmer omgaan met energievraag en aanbod en allerlei andere 
mogelijkheden om het net betaalbaar en betrouwbaar te houden, zijn natuurlijk ook 
noodzakelijk. Waterstof is onderdeel van de oplossing, maar hoeft niet alles op te lossen.

Waterstof voor de "backbone", die deels zelf ook een bufferfunctie heeft, plus 
waterstofopslag in zoutcavernes in het noorden van Nederland (1300 kton opslag 
mogelijk; is voorlopig genoeg). De eerste caverne kan in 2026 klaar zijn, er liggen 
plannen voor 4 cavernes (kosten 100-150 mln) en mogelijk kunnen er nog 2 a 3 extra 
benut worden. Nodig: budget vrijmaken om de eerste caverne nu meteen gereed te 
gaan maken;

De waterstofinfrastructuur waar Gasunie aan werkt, die in 2026/27 een capaciteit 
van 10-15 MW moet kunnen leveren, is cruciaal voor heel veel verduurzamings- 
trajecten en zou met voorrang gereed gemaakt moeten worden. Op jaarbasis kan 
deze 2500-4000 kton aan waterstof vervoeren.

Ook hier geldt dat een geïntegreerde aanpak nodig is en dat men steeds moet blijven kijken 
en zoeken naar creatieve oplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe 
instrumenten zoals een 'ketentender', waarbij zowel de producenten van waterstof en van 
elektriciteit uit wind als de vragers daarvan betrokken worden. Snelle cycli van "launch and 
see"beleid plus maatwerk, zouden lange trage polderprocessen moeten voorkomen. Die 
ruimte zou het Moonshot Team moeten krijgen, om die nieuwe instrumenten te bedenken 
en toe te passen. Natuurlijk met regulering om de eindgebruiker te beschermen.

Financieringsinstrumenten die de productie van zoveel waterstof mogelijk 
maken; Budget: 10 jaar lang 500 miljoen/jaar
Stimuleren vraagkant: afspraken maken met 10-20 grote eindgebruikers, 
waaronder de grote gebruikers genoemd in dit document, bijv met "carbon 
contracts for difference" (rekening houdend met de C02-prijs)

De zogenaamde waterstof backbone kan ruim voor 2030 alle industrie clusters met elkaar 
en met de opslag verbinden. Links of rechtsom is dit noodzakelijk, dus een absolute "no- 
regret" maatregel die snel in gang gezet moet worden. Er kunnen veel bestaande 
aardgasleidingen benut worden, dus dit is relatief betaalbaar. Overheidsbijdrage gevraagd: 
750 mln/jaart/m 2028.



Andere grote uitstoters

Afbouwen deel raffinaderijen (50% minder is 5 Mton minder uitstoot)a.

b. Kerosine zonder uitstoot: duur en vraagt veel extra windenergie

Bronnen

9

Naast de elektriciteitscentrales op kolen en aardgas, die zullen moeten uitfaseren, ten 
gunste van energie uit zon, wind en aardwarmte, zijn er nog een paar grote uitstoters.

Als we in toenemende mate elektrisch gaan rijden en scheepsbrandstoffen gaan maken van 
bijvoorbeeld duurzame ammoniak (nieuwe tak van sport voor de kunstmestbedrijven: 
minder kunstmest, meer brandstoffen voor emissieloze scheepvaart), dan zal de helft van de 
raffinaderijen niet meer nodig zijn. Deze helpen om gecontroleerd af te bouwen is wijsheid. 
We zien het niet als een 'moonshot' project. Als de helft van de raffinaderijen stopt, scheelt 
dat ook 5 Mton aan emissies. De rest zal circulair moeten worden.

Als innovatietraject zou het kijken naar 10% duurzame "synkero" een optie kunnen zijn. Bij 
10% bijmenging vraag het 57 PJ extra aan stroom om deze synkero te maken met groene 
waterstof, waarbij CO2 via direct air capture (DAC) wordt gewonnen.

Notitie Kalavasta, met gebruik making van het Carbon Transition Model (CTM)
Energie Transitie Model van Quintel
Instituut voor Procestechnologie (ISPT)
Gesprekken met de industrie, Gasunie, Zeestergroep, NorthH2 vertegenwoordigers
De vele rapporten van netwerkbeheerders, van Geest, Topsectoren, TNO, etc

Er zijn twee initiatieven die kijken naar kerosine voor vliegtuigen op basis van groene 
waterstof en CO2 (als CO2 uit de lucht komt, dan kan dit duurzaam zijn, als de CO2 uit een 
fossiele bron komt niet). Het zou 27-35 GW extra wind op zee vragen als je alle kerosine met 
duurzame waterstof zou willen maken. Het is verstandiger de vliegreizen sterk te beperken 
en onder de 1000-1500 km de trein of andere vormen van elektrisch vervoer te promoten en 
korte vluchten te verbieden.
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Woman on the Moon projecten Stichting Urgenda

i. Organisatie

o

o

o

o

Je kunt vragen hoe zij deze organisatie precies voor ogen heeft en besprekeno
hoe zij aankijkt tegen huidige politieke landschap.

ii. Financiën

o

o

80% privaat gefinancierd kano

o

In algemene zin geldt dat het gaat om grote, kostbare en complexe vraagstukken. De 
verduurzamingsopties van Urgenda passen (nog) niet goed in het huidige beschikbare 
instrumentarium. Zo biedt het Europese milieusteunkader maar beperkte mogelijkheden voor 
ondersteuning, waardoor deze niet binnen de staatssteunkaders valt. Een Europees traject

In het voorstel wordt aangegeven dat een andere organisatievorm noodzakelijk is om deze 
projecten binnen tien jaar van de grond te krijgen. In plaats van een 'poldermodel', vergelijkbaar 
met de aanpak van het Klimaatakkoord, is haar voorstel te werken met een (kleine) organisatie 
die los staat van de politiek, en voldoende budget en doorzettingsmacht hebben (zoals de 
Deltacommissaris).

In hoeverre deze inschatting klopt - zowel het totale bedrag als de verdeling privaat - 
overheid - zullen we nader moeten bekijken.

In het voorstel wordt een overzicht gegeven van de (totale) kosten voor deze projecten, maar er 
wordt geen onderbouwing of specificatie van deze kosten gegeven. Kosten zijn:

Gezamenlijk €37 - 50 miljard., waarvan volgens 
worden, en er ca. €10 miljard, voor de overheid overblijft.

Er wordt op dit moment al nagedacht en gewerkt aan de verbetering van de uitvoering 
van klimaatbeleid. De huidige structuur van sectorale tafels, overgenomen uit het 
Klimaatakkoord, levert niet altijd de beste structuur op voor effectieve uitvoering van 
afspraken.
Daarbij wordt onder andere gedacht aan een meer programmatische aanpak van 
projecten, die strakker worden ingericht en beter wordt gestuurd op resultaat. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem - en aanleg 
van duurzame infrastructuur.
Uiteraard zijn er verschillende smaakverschillen te verzinnen in de wijze waarop je dit 
inricht, maar een constructie die volledig los staat van de politiek lijkt niet realistisch, 
gezien de (media)aandacht die er is voor ontwikkeling van klimaatbeleid.
Tot slot geldt dat een bredere belangenafweging noodzakelijk is bij bijvoorbeeld de 
aanleg van nieuwe infra en creëren van wind op zee gebieden. Dat zijn tijdrovende 
processen, omdat deze afweging zorgvuldig geregeld moet worden. Een 'moonshot 
team' kan de doorlooptijd niet zomaar versnellen.

Benodigde middelen voor het naar 0-emissie reduceren van Staal, Chemie en Kunstmest 
bedragen €8 - 16 miljard.
in aanvulling daarop nog de 13 GW voor Wind op Zee (€23 miljard) en de electrolysers 
(€5 -10 miljard) en de waterstofbackbone (€1 miljard).

Het voorstel van Stichting Urgenda bevat een (beknopte) uitwerking van de woman on the moon 
projecten. Deze projecten kwamen ook naar voren tijdens het vorige overleg met mevr.

en de MP op 31 mei jl.
Het voorstel gaat daarnaast ook (beknopt) in op de i) organisatie en ii) benodigde financiële 
middelen.
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iii. Appreciatie inhoudelijke maatregelen

o

o

De toelichting op de specifieke maatregelen wordt slechts beknopt uitgewerkt. De inhoudelijke 
appreciatie die in de nota is opgenomen sluit hier (nog steeds) bij aan:

Op hoofdlijnen sluiten de ideeën voor verduurzaming aan bij visie van het kabinet. Maar 
zijn wel projecten waarvan kabinet uitrol na 2030 richting 2050 voor ogen heeft.
Aandachtspunt is in hoeverre deze projecten richting 2030 al in voldoende mate kunnen 
zijn uitgerold, om ook al daadwerkelijk grootschalig CO2-reductie te realiseren. Het risico 
op vertraging is reëel, en kan nadelige gevolgen hebben voor de realisatie van het 2030- 
doel.

hiervoor kan lang duren en is onzeker; er moet juist nu begonnen worden met de projecten om 
zo snel mogelijk CO2 te reduceren.
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(Urgenda) op

(Urgenda)
gesproken over haar visie op toekomstig klimaatbeleid. In dat gesprek is afgesproken over twee
weken door te spreken over haar plannen. In dat gesprek gaf aan een brief voor
te bereiden aan de informateur, waarop in detail op haar plannen zou worden ingegaan. Deze

op woensdag heeft gemaakt

met name het gesprek te voeren over haar visie op de industrie.

aanbieden daarover afzonderlijk nog een keer met door te spreken.

bij de staatssecretaris naar de

o

vergaande ambities t.a.v. verduurzaming van de energie-intensieve

In de bijgevoegde notitie van EZK wordt een korte appreciatie van de voorstellen van 
gegeven:

Ad 1. Opschaling Wind Op Zee. Om aan de 2030 doelen uit het klimaatakkoord is 10GW 
extra WoZ nodig. Nog verder ophogen is niet realistisch. Maar dat is wel nodig als de

1.
2.
3.
4.
5.

Opschaling Wind op Zee 
Opschaling elektrolyzers 
Verduurzaming staal 
Verduurzaming kraken 
Verduurzaming kunstmest

brief hebben EZK en wij nog steeds niet ontvangen.
De voorbereidende notitie die EZK voor het gesprek met 
is bijgevoegd.

Notitie voor MP t.b.v. voorbespreking op dinsdag 15/6 van gesprek met 
woensdag 16/6

Advies voor het gesprek:
• Ons advies is om met

U kunt aangeven dat ook vanuit de overheid naar dergelijke plannen wordt gekeken. Maar dat 
het wel een uitdaging is om dergelijke projecten voor 2030 gerealiseerd te krijgen. Daarbij kunt u 
ook wijzen op de samenhang tussen de deelprojecten. De verduurzaming van de industrie maakt 
de opgave ten aanzien van duurzame elektriciteit wel heel erg ambitieus.
Ten aanzien van de kortetermijnverplichtingen van 25% kunt u aangeven dat het Kabinet kijkt 
naar mogelijkheden die opgenomen kunnen worden in de begroting 2022. Stas EZK zal

plannen om in 2021 en 2022 aan de eisen van de rechter te voldoen. De uitspraak verplichtte de 
staat om in 2020 de nationale emissies structureel met minstens 25% te reduceren ten opzichte 
van 1990. Dat betekent dat de eis van 25% ook geldt voor 2021 en later. De mogelijkheid dat 
Urgenda op enig moment naar de rechter stapt om naleving van het vonnis af te dwingen is dan 
ook reëel.

Aan: MP
Van:
Betreft: voorbespreking gesprek met

Toelichting:
• Na uw vertrek bij het gesprek op 31 mei informeerde

Aanleiding:
• 31 mei jl. is in een gesprek van U, de staatssecretaris van EZK en

presenteerde op 31 mei
i) maatregelen/ideeën die op korte termijn een aanvullende reductie kunnen realiseren
(energiebesparing, stikstof, kolencentrales) en
ii) maatregelen/ideeën die m.n. in de industrie kunnen zorgen voor een versnelde 
verduurzaming.

Stas EZK wil woensdag met name praten over de maatregelen onder ii); de zogenaamde "Woman 
on the moon" projecten. Concreet noemde zij de vorige keer:
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bescheidener dan die van EZK raamt de kosten voor het huidige 2030 doel al
op 5 mrd. euro. Nog hogere ambities zijn niet realistisch.
Ad 3. Verduurzaming Staal: het plan van sluit aan bij het voorstel van FNV eno

o

is erg optimistisch

o

zijn ambitieus; zeker in het tijdsframe tot

Ander punt is het toekomstperspectief van de verduurzaamde bedrijven. wil Tata en

zitten veel financiële risico's. Tegelijkertijd is het maar

de technologieën moeten wel nog worden opgeschaald.
over de snelheid waarin deze technologie operationeel is.

De "Woman on the Moon" projecten van 
2030.

goedkopere CO2-vrije elektriciteit. 
Kortom aan deze plannen van

Tegelijkertijd doen deze plannen niets aan de emissiereductie op heel korte termijn. Beleid dat in 
2021 (een heel klein beetje) en in 2022 (een beetje) helpt is investeren in energiebesparing en 
opwekking van duurzame energie en het verder uitfaseren van kolencentrales. Maar dit is zeker 
in 2021 onvoldoende om het doel van 25% te halen. EZK is al bezig met een project om

de kunstmestfabrieken opkopen en vervolgens verduurzamen. Of deze bedrijven na de 
verduurzaming concurrerend zijn op de wereldmarkt is allerminst zeker. Kunstmestfabrikanten 
zaten in NL vanwege het goedkope aardgas. Het vestigingsplaatsvoordeel van Tata (aan open 
water en binnenwater) valt grotendeels weg ten koste van locaties met veel meer en veel

clusters gerealiseerd moeten worden. Ten eerste moeten er dan nog meer locaties 
aangewezen worden. Dat gaat botsen met andere belangen (scheepvaart; visserij, 
natuur). Ook sluit de business case niet bij nog meer WoZ (verder weg op zee in dieper 
water); nog los van de tijd en het geld dat nodig is om de elektrolysers (ad 2) te bouwen 
en de infrastructuur aan te leggen om de waterstof te vervoeren naar land.
Ad 2. Opschaling elektrolyzers. Ook het kabinet heeft ambitie t.a.v. waterstof. De 
ambities van het Kabinet (500 MW elektrolysecapaciteit in 2025; 3-4 GW in 2030) is veel

de vraag of in de periode tot 2030 de enorme investeringen, de vergunningverlening en de bouw 
gerealiseerd kunnen worden.

voorziet in het opkopen (1,5 mrd) en een fundamenteel redesign (4-5mrd) van Tata 
Nederland. Tata Steel zelf heeft de ambitie om in 2030 5 Mton CO2 te besparen m.b.v. 
CCS. De partijen zijn het oneens over hoeveel CO2 in 2030 al met hun respectievelijke 
plannen bespaard kan worden. Het plan van FNV wordt op dit moment doorgerekend. 
Het lijkt wijs om dat eerst maar af te wachten.
Ad 4. Verduurzaming kraken. In Nafta-krakers worden lange koolstofketens (uit olie) 
afgebroken tot lichtere stoffen (benzine, methaan, ethyleen, propeen, etc.). Deze stoffen 
zijn dan grondstoffen voor de vervolgprocessen. Het kraken is een zeer-energieintensief 
proces waarbij veel CO2 vrijkomt. In Nederland staat 6 naftakrakers (2 bij Sabic; 2 bij 
Dow; 1 bij Shell). Overal wordt gezoch naar verduurzaming van het kraak-proces; maar

Ad 5. Verduurzaming kunstmest. Kunstmest wordt geproduceerd bij Yara in Sluiskil en 
OCI op Chemelot. Kunstmest wordt geproduceerd met waterstof dat gemaakt wordt uit 
aardgas. Daarbij komt 5,1 MTon CO2 vrij. Waterstof voor kunstmest produceren met 
duurzame elektriciteit vergt 1 GW opwek extra duurzame elektriciteit. Dat lukt niet voor 
2030.

refereert veelvuldig aan Mazzucato; een Italiaanse econome die erg gelooft in een 
sterke sturende overheidsrol bij technologische ontwikkelingstrajecten. Mazzucato verwijst bijv, 
naar de ruimtevaartambities van Kennedy, die een grote technologische en economische spin-off 
gehad zouden hebben.
In de voorliggende casussen (kunstmest, krakers, staal) is er geen sprake van technologische 
doorbraken; de technologieën zijn bekend. Het is voor mij moeilijk te geloven dat de overheid 
beter dan de betrokken bedrijven kan bezien welke technologische ambities op welke termijn 
realistisch zijn.
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lachgasemissies op Chemelot te verminderen. Versnelling daarvan zou in 2022 nog iets kunnen

in eerder stadia heeft gedaan, zijn eerder bekeken. Een deel is ook
in het beleidspakket opgenomen ondanks dat de impact gering was en de kosten (per MTon

"dreigt" met een vervolgprocedure bij de rechter. Het idee is dat zij gunstig
CO2) beperkt.
Tenslotte:
gestemd kan worden als zij met ons in gesprek kan gaan over haar plannen. Maar Urgenda heeft 
niet het alleenrecht op een procedure bij de Rechter. Iedere andere organisatie of individu kan 
bij de rechter proberen af te dwingen dat de overheid zich aan de uitspraak van de rechter moet 
houden.

opleveren.
De voorstellen die 5.1.2.e
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ingepland om te bespreken welke ideeën 
termijn CO2 te reduceren.

Aanleiding
Op 24 juni van 11.45-12.15 uur heeft u een vervolgoverleg met
(Stichting Urgenda). Op 31 mei en 16 juni jl. heeft u samen met de MP met haar 
gesproken over haar ideeën t.a.v. verduurzaming van de industrie. Dit overleg is

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie KlimaatAan

de Staatssecretaris van Economiche Zaken en Klimaat - KE

Datum
22 juni 2021

Kenmerk
DGKE-K / 21166469

Bhm: 21167126

le nParafenroute 
DG K&E

Kernpunten
U kunt dit overleg gebruiken om toe te lichten:

heeft per mail aan de DGKE laten weten dat zij hoopt dat er 
donderdag (ook) gesproken kan worden over een lijst van maatregelen die dit 
jaar tot extra uitstoot vermindering leiden. Mocht dat niet zo zijn, dan 
overweegt ze een procedure bij de rechter te starten om nakoming af te 
dwingen.

Wat de hoofdlijnen zal worden van de Kamerbrief motie Thijssen - en de 
wijze waarop het kabinet om zal gaan met klimaatbeleid in een 
demissionaire periode;
De ideeën van Stichting Urgenda t.a.v. de maatregelen die op korte 
termijn CO2-reductie realiseren aan te horen. Deze zullen meelopen in het 
proces voor de begroting 2022.
Naar verwachting zal ze aandacht vragen voor de volgende maatregelen:
■ Verdere beperking inzet kolencentrales
■ Samenloop stikstof: krimp veestapel i.c.m. aanpak veenweide
■ Handhaving energiebesparingsplicht
■ Meer ruimte voor Zon-PV

OOCrbespok. Qcoc
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Hieronder is voor elk van deze maatregelen een (korte) appreciatie 
opgenomen

1.
2.
3.
4.

1. Verdere beperking inzet kolencentrales
Stichting Urgenda heeft eerder voorgesteld de inzet van centrales te beperken 
door het loslaten van de vrijstelling van de kolenbelasting voor 
elektriciteitsproductie. Dat is vanuit beleidsmatig oogpunt onwenselijk:

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Een kolenbelasting biedt geen zekerheid over de mate van CO2- 
reductie die bij de centrale wordt gerealiseerd. Het is daarom geen 
doelmatige maatregel. Of en hoeveel elektriciteit wordt opgewekt met 
kolen hangt vooral af van de hoogte van de CO2-prijs, de kolenprijs, 
de gasprijs, de elektriciteitsprijs en de efficiëntie van de 
kolencentrales.

Verdere beperking inzet kolencentrales
Samenloop stikstof: krimp veestapel i.c.m. aanpak veenweide
Handhaving energiebesparingsplicht
Meer ruimte voor Zon-PV

Kenmerk
DGKE-K / 21166469

Voorstellen Stichting Urgenda
In een eerdere presentatie aan u en de MP vroeg Stichting Urgenda aandacht 
voor de volgende maatregelen die effect hebben op de korte termijn:

Annotatie
Toelichting begroting 2022

U kunt aangeven dat het kabinet erkent dat er aanvullende maatregelen 
moeten worden genomen, zowel op de korte als de lange termijn. U kunt 
toelichten dat vanwege de naar verwachting lange demissionaire periode dit 
kabinet de komende maanden wel voorbereidingen zal treffen voor 
besluitvorming over aanvullende klimaatmaatregelen.
Zowel voor stikstof als klimaat worden hier nu voorbereidingen voor getroffen, 
met als doel om dit nog in de begroting voor 2022 mee te kunnen nemen. 
Daar wordt nu interdepartementaal hard aan gewerkt. Het kabinet komt dus 
nog met een aanvullend pakket.
Daarbij richt het kabinet zich op maatregelen die zowel richting 2030 als op de 
korte termijn een bijdrage leveren aan CO2-reductie.
Dit zal ook worden aangegeven in de Kamerbrief die voor 1 juli naar de 
Tweede Kamer wordt verzonden. In deze brief zullen nog geen maatregelen 
worden aangekondigd.
Het proces de komende weken blijft een ingewikkelde zoektocht: over welke 
onderwerpen kan en wil een demissionair kabinet zich nog uitspreken? 
Daarnaast komt dit onderwerp ook terug op de formatietafel. Hoe en waar 
welke besluiten hierover worden genomen, is op dit moment nog niet goed in 
te schatten, maar u gaat zelf in ieder geval aan de slag met voorbereiding van 
de besluitvorming.
Daarbij kijkt u ook zeker naar maatregelen die Stichting Urgenda heeft 
aangedragen, zowel richting 2030 als op de korte termijn.
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Bindende afspraken met decentrale overheden t.a.v. de handhaving zijn niet 
eenvoudig te regelen: zij zijn verantwoordelijk als bevoegd gezag 
(gemeenten). Het Rijk kan alleen op indirecte wijze eisen stellen aan het geld 
dat beschikbaar wordt gesteld voor handhaving.

Daarnaast heeft deze maatregel effect op het verdienvermogen van 
de centrales in de overgangsperiode en kan deze maatregel derhalve 
aanleiding geven aan de exploitanten om schadevergoeding te 
vorderen in nieuwe nationale procedure. Het risico dat de ISDS-claims 
(ca. 2,0 mld.), die reeds zijn ingediend door RWE en Uniper, stand 
houden, is groter wanneer opnieuw maatregelen worden getroffen die 
een onzeker investeringsklimaat voor kolencentrales creëren.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

3. Handhaving enerqiebesparinqsplicht.
Stichting Urgenda stelt dat energiebesparing bij veel gemeenten en 
omgevingsdiensten nog geen topprioriteit is - en er onvoldoende handhaving 
is op de wettelijke verplichting.
De afgelopen jaren heeft het kabinet twee keer extra middelen beschikbaar 
gesteld (in totaal 10 miljoen) voor het verbeteren van de handhaving van de 
energiebesparingsplicht uit de Activiteitenbesluit milieubeheer. Op korte 
termijn zal de kamer worden geïnformeerd over de wijze waarop de extra 9,5 
miljoen die in december is aangekondigd voor de komende jaren wordt 
ingezet.
Verdere intensivering hiervan zal door het kabinet worden bezien in de

Eventueel kunt u aangeven dat uw voorganger in het debat bij behandeling 
van het wetsvoorstel gericht op kolencentrales heeft toegezegd te 
onderzoeken in hoeverre één centrale bereid was vrijwillig de uitstoot verder 
terug te brengen dan 35%.
Omdat Uniper niet minder dan 35% kan draaien, de Amer-centrale 
voornamelijk op biomassa draait en de Power Plant Rotterdam van Onyx 
mogelijk helemaal dicht gaat (op basis van het voorstel wat zij hebben gedaan 
bij de openstelling van de call for proposals), blijft de RWE-centrale op de 
Eemshaven over als kandidaat hiervoor.
Omdat een strengere beperking dan 35% op basis van vrijwilligheid moet, zal 
de komende weken worden bezien in hoeverre RWE hiertoe bereid is. De kans 
daarop wordt niet groot geschat, gezien enkele claims die RWE tegen de Staat 
heeft lopen.

Kenmerk
DGKE-K / 21166469

2. Landbouw en stikstof
Eerder heeft Stichting Urgenda aangegeven dat een oplossing voor de 
stikstofcrisis ook een bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelen. Zij stelt dat 
dit mogelijk is door i) een krimp van de melkveestapel, gecombineerd met ii) 
vernatting van veenweide gebieden.
U kunt aangeven dat uw collega van LNV op dit moment, net als voor Klimaat, 
ook beziet wat er voor stikstof nog aanvullend nodig is. Ook hierbij geldt dat 
gezien de demissionaire status van het kabinet het een ingewikkelde 
zoektocht is naar wat er door dit kabinet wordt besloten en wat onderdeel van 
de formatie is.

Rlco- 
On y+
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aanvullende maatregelen worden voorbereid, voor 
zal zijn om af te zien van het vorderen van nakoming.

Zie in de bijlage een nadere juridische analyse, die eerder gemaakt is t.b.v. de 
afweging of het huidige, demissionaire kabinet wel/geen aanvullende 
klimaatmaatregelen meer zou moeten nemen.

In aanvulling op de intensivering van de handhaving kan worden overwogen 
om de energiebesparingsplicht uit te breiden naar ETS bedrijven.

PV vanuit draagvlak voor transitie wenselijk is, mogelijk zelfs in plaats van 
windmolens. Bijvoorbeeld door meer zon op daken, langs snelwegen of het 
water te creëren.
In algemene zin kunt u opmerken dat extra zon-PV mogelijk kan helpen voor 
het draagvlak, maar dat daarbij wel kosteneffectiviteit en netcapaciteit 
belangrijke randvoorwaarden zijn. Een vermindering van de inzet op wind op 
land is vanuit dat oogpunt niet verstandig.
Het verhogen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen t.o.v. 
het klimaatakkoord levert nu al ernstige uitvoerbaarheidsproblemen op voor 
de netbeheerders. De oorzaak hiervan is een combinatie van factoren: grote 
toename in vraag naar transportcapaciteit, gebrek aan technisch personeel en 
lange doorlooptijd van infra projecten (3-10 jaar). Netbeheerders werken hard 
aan de versterking van het net maar kunnen de huidige vraag niet bijbenen. 
Het voorstel om additioneel grote hoeveelheden zon-PV te realiseren is niet te 
realiseren indien de opwek plaatsvindt op plekken waar geen lokale vraag is 
naar elektriciteit.

4. Meer ruimte voor Zon-PV
In het overleg op 31 mei gaf

U kunt aangeven rond de zomer een brief naar de Kamer te sturen 
waarin u deze optie onderzoekt, conform motie van de heer Van der 
Lee.
Aandachtspunt hierbij is dat deze bedrijven ook al vallen onder de 
CO2-heffing en wat de samenloop is met een besparingsplicht. In 
hoeverre is er sprake van een extra reductie?

Op basis van het huidige Urgenda-vonnis kan Urgenda niet direct een 
dwangsom eisen tot nakoming van de 25%, omdat het rechterlijk bevel zag 
op 2020. Urgenda kan wel een procedure starten tot het verkrijgen van een 
nieuw reductiebevel voor 2021 (of een later jaartal) en ook een dwangsom 
vorderen.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21166469

Nakoming vorderen voor 2021
heeft in een mail aan de DGKE laten weten te overwegen een 

gerechtelijke procedure te starten om nakoming van de 25% (voor 2021) te 
vorderen, als er donderdag geen lijst met maatregelen ligt die reductie op de 
korte termijn bewerkstelligen.
Het is de vraag of het feit dat er in het kader van de beleidsrijke begroting
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Urgenda juridische stappen nemen. Gelet op de uitingen van in de

Urgenda kan een nieuwe procedure op verschillende manieren insteken:
o

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

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

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 de gevoerde gesprekken naar mening van Urgenda niet 
voldoende opleveren.
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 voldoen aan het 
reductiebevel in 2020. Wel kan Urgenda een nieuwe procedure starten tot het 
verkrijgen van een nieuw reductiebevel en in dat verband dwangsommen 
vorderen.

Kenmerk
DGKE-K/ 21166469

Juridische gevolgen wanneer besluitvorming over aanvullende 
klimaatmaatreqelen 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

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.i

5.1.2.i
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Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

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 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.

Kenmerk
DGKE-K / 21166469

De rechter heeft een discretionaire bevoegdheid om 
de hoogte van de dwangsom te bepalen.

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i
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an de Staatssecretaris EZK - KE

Naast deze drie blokken gericht op de klimaatopgave, wordt ook gewerkt aan 
de aanpak van de stikstofproblematiek ("3+1").

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Urqenda-maatreqelen: Maatregelen die op korte termijn CO2-reduceren 
(2021 t/m 2023) en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het 
realiseren van 25% emissiereductie, voortvloeiend uit het Urgenda- 
vonnis;
49%-maatreqelen: Maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan 
realisatie van het streefdoel van de Klimaatwet voor 2030 van 49%;
Groene energieproductie en -infrastructuurmaatreqelen t.b.v. de 
waterstofeconomie - Maatregelen gericht op de ontwikkeling van de extra 
productie van groene energie, de opslag van CO2 evenals de uitbreiding 
van de energie-infrastructuur voor duurzaam gas (zoals groene 
waterstof), duurzame warmte en elektriciteit, mogelijk in de vorm van een 
fonds. Dit zijn maatregelen, die uitgaande van het eindbeeld in 2050, een 
noodzakelijke randvoorwaarde zijn om de energie-infrastructuur te

Aanleiding
Op 6 juli is in de MCKE gesproken over de beleidsrijke begroting Klimaat. Met deze 
nota wordt u geïnformeerd over het proces waarmee de komende weken 
interdepartementaal maatregelen worden uitgewerkt. Maandag 12 juli van 10.00- 
10.30 uur spreken we met u hierover. Deze notitie is ook verspreid naar de leden 
van de ACKE en wordt op donderdag 15 juli met de sector-DG's, FIN, SZW en AZ 
besproken.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

- eC V
ER®

Bijlage(n) 
2

Datum
9 juli 2021

Kenmerk
DGKE-K/ 21183465

Bhm: 21183538

Parafenroute 
DGKE

eXX

Kernpunten
3+1 blokken

Op 6 juli jl. is in de MCKE besloten dat de komende weken klimaat- 
maatregelen worden uitgewerkt die tijdens de augustusbesluitvorming kunnen 
worden meegewogen. Daarbij is afgesproken dat er wordt gekeken naar 
maatregelen op de volgende "3+1" blokken:
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De kosteneffectiviteit van de maatregel 
Het volume-effect van de maatregel 
Het doelbereik van het pakket

Waar relevant zal ook de samenloop met stikstof worden mee 
genomen/gewogen.

Dit zullen we voorafgaand aan verzending naar de MCKE bespreken met u en 
MEZK. De MCKE wordt wederom gecombineerd met de MCSP.

Proces richting MCKE
Halverwege augustus zullen in een nog in te plannen MCKE (17 augustus) de 
uitgewerkte maatregelen voorliggen, waarbij wordt besloten of en zo ja welke 
maatregelen meelopen in de augustusbesluitvorming.
In aanloop naar de MKCE zal op ambtelijke niveau een voorstel worden 
gedaan voor maatregelen, die in elk blok kunnen worden opgenomen. Daarbij 
zullen in ieder geval de volgende elementen een rol spelen:

Uitwerking maatregelen
De komende weken zullen sectoren ambtelijke maatregelen uitwerken voor 
elk van bovengenoemde blokken. Daarbij zal per maatregelen een inschatting 
worden gemaakt van i) het CO2-effect, ii) de overheidskosten, iii) 
maatschappelijk draagvlak en iv) het effect op stikstof.
PBL zal meekijken op deze uitwerking, om te borgen dat een juiste inschatting 
van m.n. het CO2-effect wordt gemaakt.
Er is een voorlopige lijst met maatregelen opgenomen, overeenkomend met 
de maatregelen uit bijlage van de MCKE-notitie van 6 juli. De verwachting is 
dat sectoren nog aanvullende maatregelen zullen toevoegen, zowel 
maatregelen gericht op investeringen (uitgavenkant) als maatregelen gericht 
op beprijzen (lastenkant).
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Uitwerking maatregelenL

Aanleiding
Op 6 juli is in de MCKE besloten dat de komende weken klimaatmaatregelen worden uitgewerkt die 
tijdens de augustusbesluitvorming kunnen worden meegewogen. Daarbij is afgesproken dat er 
wordt gekeken naar maatregelen op de volgende "3+1" blokken:

Naast deze drie blokken gericht op de klimaatopgave, wordt ook gewerkt aan de aanpak van de 
stikstofproblematiek. Dit is de +1. Afspraak is de samenhang te borgen waar mogelijk, door zoveel 
mogelijk concreet te maken wat klimaatmaatregelen opleveren voor stikstof en vice versa.

Daarom is het voorstel om voor verdere uitwerking van bovenstaande blokken factsheets van 
maatregelen uit te werken - waarbij, conform bespreking in de MCKE, per maatregel wordt 
aangegeven:

Ter voorbereiding op de MCKE van 6 juli hebben de betrokken sectordepartementen reeds in kaart 
gebracht welke maatregelen binnen hun beleidsterrein genomen kunnen worden. De uitwerking 
hiervan was niet uniform per sector en (gezien de korte tijdspanne) waren de financiële 
consequenties en reductie-effecten nog niet interdepartementaal afgestemd.

Urqenda-maatregelen: Maatregelen die op korte termijn CO2-reduceren (2021 t/m 2023) 
en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan realiseren van 25% emissiereductie, 
voortvloeiend uit het Urgenda-vonnis;
49%-maatreqelen: Maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van het 
streefdoel in de Klimaatwet voor 2030 van 49%;
Groene energieproductie en -infrastructuurmaatreqelen t.b.v. de waterstofeconomie - 
Maatregelen gericht op de ontwikkeling van de extra productie van groene energie, de 
opslag van CO2 evenals de uitbreiding van de energie-infrastructuur voor duurzaam gas 
(zoals groene waterstof), duurzame warmte en elektriciteit, mogelijk in de vorm van een 
fonds. Dit zijn maatregelen die uitgaande van het eindbeeld in 2050 een noodzakelijke 
randvoorwaarde zijn om de energie-infrastructuur te ontwikkelen die nodig is voor 
verduurzaming in alle sectoren.

Voor elk van de blokken zullen de komende weken samen met de betrokken sectordepartementen 
maatregelen worden uitgewerkt. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor i) de wijze waarop 
interdepartementale uitwerking langs deze blokken plaatsvindt en ii) het proces richting de 
augustusbesluitvorming.

In de bijlage is een format voor een factsheet opgenomen. Daarnaast is zowel voor blok 1, 2 ais 3 
in de bijlage een overzicht van maatregelen opgenomen die hierin (in ieder geval) dienen te 
worden meegenomen. In het eindrapport "Bestemming Parijs" van de Studiegroep Invulling 
klimaatopgave Green Deal staan veel factsheets waarbij zo veel als mogelijk kan worden 
aangesloten.

Toelichting van maatregel
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid maatregel
Geschatte reductie-effect maatregelen in 2022, 23 en 24 en 2030.
Geschatte overheidsuitgaven danwel omvang en verdeling van de fiscale effecten voor de 
maatregelen zowel in 2022, als cumulatief richting 2030.
Maatschappelijk draagvlak
Effect stikstof

DO-overleg 12 juli
Vervolgproces Beleidsrijke Begroting Klimaat



Proces

1

Dinsdag 17 augustus

De beschrijving en effecten van maatregelen zullen de komende weken interdepartementaal 
worden afgestemd. PM Daarnaast zal een onderzoeksbureau worden gevraagd om op hoofdlijnen 
een check uit te voeren op de uitwerking van maatregelen.

In de week van 16 augustus zal (naar verwachting) een MCKE worden ingepland en vindt politieke 
besluitvorming plaats over welke maatregelen worden betrokken bij de augustusbesluitvorming. 
Dat betekent dat in de weken hieraan voorafgaand maatregelen moeten zijn uitgewerkt en het 
onderzoeksbureau in de gelegenheid wordt gesteld om (op hoofdlijnen) maatregelen te checken.

N.B. Vanwege de krappe tijdsplanning dienen reeds kort na het bespreken van het proces in het 
DO49% en DG-overleg de factsheets van uitgewerkte maatregelen te worden aangeleverd. Daarom 
is reeds een interdepartementale uitvraag gedaan om maatregelen uitte werken.

Graag horen we van de departementen voor maandag 12 juli welke maatregelen ze aan het 
overzicht willen toevoegen (zowel blok 1, 2 als 3) - zodat de rest van het proces gericht kan 
worden op uitwerking van deze maatregelen.

Hieronder is een conceptoverzicht van de belangrijkste afspraken in de komende weken 
weergegeven:

Wanneer
Dinsdag 6 juli
Maandag 12 juli
Maandag 12 juli
Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli
Week 19 - 23 juli
Week 26 - 30 juli
Weken 26 juli - 6 augustus
Week 2-6 augustus
Week 9-13 augustus 
Uiterlijk medio augustus

Wat
MCKE/MCSP
Bespreking voorstel DO-49%
Aanleveren maatregelen 17.00 uur
Bespreking voorstel DG-overleg
Aanlevering concept-factsheets
Interdepartementale afstemming factsheets
Bespreking DG-overleg en doorzending onderzoeksbureau
Check onderzoeksbureau en aanpassing fiches
ACKE bespreking MCKE stukken
Verzending stukken MCKE
Het PBL kan geïnstrumenteerd beleid op aangepaste wijze 
meenemen in de KEV als geagendeerd beleid.
MCKE
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Urgenda-maatregelen (2022 t/m 2024)1.

2. 49%-maatregelen

Gebouwde omgeving

Non-ETS industrie

Mobiliteit

Landbouw

ETS-sectoren (Elektriciteit & Industrie)

1 Maatregel kent mogelijk nadelige gevolgen voor warmtelevering aan de gebouwde omgeving. Daarnaast vallen AVI's onder de Co2- 

heffing, waardoor het de vraag is in hoeverre dit leidt tot een netto reductie. Dit dient bij verdere uitwerking te worden meegenomen.

Besluit stimulering EV na 2025 
Besluit betalen naar gebruik 
Stimulering biobrandstoffen

Schuif in energiebelasting
Nationaal Isolatieprogramma
Stimuleren hybride warmtepompen 
Ontwikkeling duurzame warmtebronnen 
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Bijlage - Overzicht maatregelen
Hieronder is een overzicht van maatregelen opgenomen voor de verschillende blokken die in ieder 
geval in het vervolgtrajecten moeten worden uitgewerkt.

Invoering kolenbelasting
(vrijwillige) sluiting aanvullende kolencentrale
Tenderregeling beperking productie industriële installaties 
Intensivering handhaving energiebesparing 
(verdere) reductie lachgas in industriële installaties 
Verhoging bestaande subsidies duurzame voertuigen 
(verdere) Verlaging maximumsnelheid

Gebiedsgerichte aanpak stikstof
Stimulering warmte glastuinbouw
Beprijzing gasgebruik of CO2-uitstoot in glastuinbouw

Voor deze maatregelen geldt dat ze vanwege de korte termijn waarop ze effect moeten sorteren 
concreet en toetsbaar dienen te worden uitgewerkt.

Onderstaande maatregelen dienen separaat te worden uitgewerkt - maar van belang is dat bij de 
uitwerking onderlinge samenhang tussen verschillende maatregelen voldoende wordt geborgd, 
zodat per sector een samenhangend pakket kan worden gekozen.

Aanscherpen C02-heffing industrie i.c.m. ophogen SDE++ en CCS-plafond
Aanwijzing en benutting WOZ
Financiering RES

Handhaving energiebesparingsplicht
Tenderregeling capaciteitsbeperking afvalverbrandingsinstallaties (AVIs)1
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Stimulering productie waterstof en/of duurzame warmte (bijv, dmv SDE++)
Inrichten van een Energieinfrastructuurfonds (mogelijk i.r.t. MIEK), gericht op:

Elektriciteit 
Warmte 
Waterstof 
CCS

3. Groene energieproductie en -infrastructuurmaatregelen t.b.v. de groene 
waterstofeconomie



#NAAM MAATREGEL

Financiële consequenties
Staat

Inkomenseffecten Wat zijn de verwachte inkomenseffecten van de maatregel

| 2023 | 2024 | 20301 2022Nationale CO2-reductie

Wat zijn de financiële consequenties voor de Staat? Zowel jaarlijks 
vanaf 2022, als cumulatief tot 2030?

Toelichting op berekening C02-effect, inclusief bronverwijzing
Indien geen bronverwijzing of geen toelichting op berekening is opgenomen dan wordt uitgegaan 
van reductie-effect van 0 Mton

Maatschappelijk draagvlak
Kent de maatregel naar verwachting maatschappelijk draagvlak? Of is de verwachting dat deze 
tot (grote) weerstand zal leiden?
Effect Stikstof__________________________________________________________
Heeft de maatregel ook een effect op de emissies van stikstof?

Beschrijving maatregel
Korte beschrijving van maatregel, inclusief maatvoering van de maatregel (of verschillende 
varianten)

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid_________________________________
Hoe wordt maatregel uitgevoerd, bijvoorbeeld:

Via welke wet/reqelqeving wordt maatregelen geïmplementeerd?
Dient maatregel voor staatsteuntoets in Brussel te worden voorgehangen? 

- Etc.
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i Over de precieze omvang van de ESR-opgave vindt de komende anderhalf jaar binnen Europa nog
onderhandeling plaats. De ordegrootte zal niet veranderen.

Gevraagd besluit
In het licht van bovenstaande wordt de MCKE gevraagd de keus te maken uit 2 opties:
1. Besluitvorming over aanvullende maatregelen, en de integrale weging van mogelijke

o
o
o
o

maatregelen, te laten plaatsvinden aan de formatietafel.
Bij de Klimaatnota en voorafgaand aan de EZK begrotingsbehandeling aanvullende subsidiërende 
klimaatmaatregelen treffen, conform het uitgangspunt van de augustusbesluitvorming.

extra maatregelen gericht op 49%;
maatregelen gericht op ontwikkeling infrastructuur;
maatregelen gericht op duurzame energiedragers;
maatregelen gericht op stikstofreductie benoemen in de klimaatnota, mits 
besluitvorming hierover op korte termijn plaatsvindt.

Aanleiding
Volgens de cyclus van de Klimaatwet legt het kabinet elk jaar in de Klimaatnota verantwoording af 
over het klimaatbeleid. Daarbij wordt elke twee jaar, waaronder dit jaar, getoetst of het doelbereik 
onder druk staat. Wanneer dit het geval is, moet het kabinet aanvullende maatregelen presenteren 
hetgeen met het recentelijk aangekondigde pakket in de Miljoenennota (MN) is gebeurd.
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de MP de toezegging gedaan aan het lid Klaver 
(GL) dat het kabinet zou 'proberen om bij de Klimaatnota en de begroting EZK maatregelen te nemen 
om het gat te dichten naar de 49% en perspectief te geven op de 55%’. Deze notitie gaat in op de 
mogelijkheid ter aanvulling op korte termijn middelen te reserveren voor klimaatmaatregelen.

Kernpunten
• PBL raamt in de KEV 2021 voor 2030 een emissiereductie van 38-48%. Hier zijn de aanvullende 

klimaatmaatregelen uit o.a. de MN nog niet in verwerkt. De inschatting is dat met deze 
maatregelen de 49% net wel binnen de onzekerheidsbandbreedte valt. Gezien de grote 
onzekerheidsbandbreedte blijft het onzeker of de 49% in 2030 gerealiseerd wordt.

• Om - in lijn met het advies van de Raad van State - volledige zekerheid te hebben t.a.v. het 
realiseren van de 49% doelstelling, is aanvullende emissiereductie voor 2030 nodig (opgave van 
ca. 15 - 20 Mton). Daarnaast zullen de Europese klimaatvoorstellen1, tot de verplichting om in 
2030 in NL in de zogenoemde ESR-sectoren (mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en kleine 
industrie) 15 Mton reductie te realiseren.
Omdat maatregelen in ESR- sectoren een bijdrage leveren aan beide opgaven , wordt 
geadviseerd om eventuele aanvullende maatregelen met name in de ESR-sectoren te nemen.

• Met enkel subsidiërende maatregelen wordt de 49% met grote waarschijnlijkheid niet gehaald. 
Slimme investeringsmaatregelen, waarbij een balans moet worden gevonden tussen subsidiëren, 
normeren en beprijzen ('wortel en stok'), zijn nodig als prikkel voor verduurzaming en om 
zekerheid te hebben over het behalen van reductie.

• Een integrale afweging over de gevolgen van dergelijke maatregelen - voor o.a. het klimaat en 
de koopkracht - dient vanwege de demissionaire status van het kabinet plaats te vinden aan de 
formatietafel.

• Indien dit kabinet in aanloop naar de KEV en de begrotingsbesprekingen stappen ter aanvulling 
van het Miljoenennotapakket wil nemen, kan conform de uitgangspunten van de 
augustusbesluitvorming en de Miljoenennota gekozen worden voor:

MCKE 12 oktober 2021
Notitie - Extra stap richting 49%



2 Het PBL raamt het geagendeerde beleid op 2 tot 4 Mton aanvullende reductie, op basis van een ambtelijke

3 Deze reservering kan geplaatst worden in een op te zetten begrotingsfonds of separaat begrotingsartikel met

inschatting zal het pakket aangekondigd in de Miljoenennota nog enkele Mtonnen reduceren en tot slot 
kunnen de aanscherpingen voor FF55 meer dan 2 Mton bijdragen aan de reductieopgave voor 2030.

aangepaste eindejaarsmarge. Zo kan worden ingespeeld op lastig te ramen bestedingsritmes van 
infrastructuurinvesteringen, die o.a. voortkomen uit onzekerheden in timing investeringsbeslissingen en

Indien gekozen wordt voor optie 2, dan zullen aanvullende maatregelen worden uitgewerkt op basis 
van de in deze notitie opgenomen onderdelen, waarbij daarna een besluit genomen kan worden over 
de mix van gewenste opties.

Indien de wens bestaat om als demissionair kabinet nog aanvullende maatregelen aan te kondigen, 
kunnen, op basis van hetzelfde uitgangspunt als bij de augustusbesluitvorming, aanvullende 
maatregelen worden genomen. Hieronder worden 4 onderdelen weergegeven waaruit dergelijke 
maatregelen kunnen bestaan. De onderstaande maatregelen zijn daarmee niet voldoende om met 
zekerheid invulling te geven aan het 49% streefdoel van de klimaatwet. Voor deze maatregelen is 
nog geen financiële dekking geregeld.

Onderdeel 1 - Extra maatregelen gericht op 49% en FF55
Overwogen kan worden om aanvullende middelen te reserveren voor (een deel van) de maatregelen 
die in 2030 bijdragen aan het reductiedoel, die tijdens de augustusbesluitvorming zijn 
geïnventariseerd en positief zijn beoordeeld op draagvlak. Dat betreft bijvoorbeeld een aanvullende 
stimulering van isolatie in de gebouwde omgeving, stimulering van elektrisch vervoer en stimulering 
van duurzame technieken in de (kleine) industrie. Daarnaast is recent gebleken dat de industrie een 
deel van de emissiereductie wil realiseren door direct in te zetten op doorbraaktechnieken (zoals bij 
TATA Steel, Sabic en DOW), aanvullend op en deels in plaats van CCS. Op basis van een eerste 
indicatie gaat het hierbij om ca. €3-4 miljard. De CO2-reductie die hiermee kan worden gerealiseerd 
is afhankelijk van de keuze en maatvoering van de maatregelen.

Opgave
PBL raamt in de KEV2021 voor 2030 op basis van het vastgestelde en voorgenomen beleid de 
emissiereductie op ca. 38 - 48%. Hierin is echter niet al het beleid dat het kabinet onlangs heeft 
ingezet meegenomen, waaronder het pakket aangekondigd in de Miljoenennota (en de voorstellen 
uit het Fit-for-55-pakket2). Wanneer we rekening houden met dit aanvullende beleid, dan zal het 
49%-reductiedoel naar verwachting net binnen de bandbreedte vallen. Daarmee is het nog niet zeker 
dat het doel ook gehaald wordt. Om - in lijn met het advies van de Raad van State - volledige 
zekerheid te hebben t.a.v. het realiseren van de 49% doelstelling, is aanvullende emissiereductie 
voor 2030 nodig (opgave van ca. 15 - 20 Mton).

Uitgangspunt augustusbesluitvorming en Miljoenennota
Om de komende jaren invulling te geven aan het streefdoel in de Klimaatwet en FF55, zal in alle 
sectoren een mix nodig zijn van maatregelen die borgen dat de gewenste emissiereductie wordt 
gerealiseerd en tegelijkertijd burgers en bedrijven ondersteunen in de transitie ('wortel en stok'). Het 
is van belang dat bij uitwerking en besluitvorming over deze maatregelen een integrale weging kan 
plaatsvinden van de gevolgen van deze maatregelen voor o.a. het klimaat en de koopkracht. In de 
besluitvorming over het maatregelenpakket van de Miljoenennota 2021 is geconstateerd dat een 
dergelijke afweging moet plaatsvinden aan de formatietafel.

Onderdeel 2 - Maatregelen gericht op infrastructuur
Er kunnen middelen worden gereserveerd voor de ontwikkeling en uitrol van de benodigde 
infrastructuur richting 2030. In de Miljoenennota is reeds voor €1,2 miljard aan middelen 
gereserveerd voor aanleg van concrete infrastructuur projecten. In aanvulling hierop kan een 
reservering worden gemaakt voor de totaal verwachte kosten voor infrastructuur richting 2030 van 
ca. €3 miljard.3



4 Zie ook notitie over de beleidsrijke begroting die is ingebracht in de MCKE van 20 augustus, waarbij de
mogelijke bijdrage in Mton is ingeschat op basis van eerste berekeningen van PBL.

Onderdeel 3 - Maatregelen gericht op duurzame energiedragers
Aanleg van infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de transitie, maar leidt zelf niet tot CO2- 
reductie. In samenhang met infrastructuurmaatregelen is inzet benodigd op de opschaling van de 
productie van duurzame energiedragers, zoals waterstof, groen gas en de uitrol van extra wind op 
zee. Deze technieken zullen met name na 2030 een grotere rol spelen voor de verduurzaming; inzet 
en uitrol hiervan is op de lange termijn onontkoombaar. Een versnelde uitrol kan vóór 2030 al een 
reductie realiseren, maar gaat wel gepaard met onzekerheden.
Richting 2030 is het van belang rekening te houden met €1 mld. per jaar (cumulatief naar 2030: ca. 
€8 miljard) voor opschaling van duurzame energiedragers. Overwogen kan worden een reservering 
te maken voor (een deel van) deze maatregelen, die later kan worden ingezet bij verdere uitwerking 
van deze maatregelen en concrete projecten. Uitwerking moet worden bezien in samenhang met 
voorstellen die momenteel in FF55 zijn opgenomen.

De precieze invulling van de stikstofaanpak is voor een belangrijk deel gebiedsgericht en -afhankelijk, 
en onderdeel van een integrale afweging. Daarom is nu nog niet precies te zeggen welke 
maatregelen daar onderdeel van zullen uitmaken. In de notitie inzake de beleidsrijke begroting 
Klimaat die was voorbereid voor de MCKE van 20 augustus jl., is de inschatting gemaakt dat de 
landbouwsector via de integrale gebiedsgerichte aanpak stikstof minimaal 2-2,5Mton4 zou kunnen 
bijdragen, exclusief landgebruik maatregelen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de 
mogelijk aanvullende opgave voor de ESR vanuit het fit-for-55-pakket. De verdere uitwerking van de 
gebiedsgerichte aanpak om de stikstofproblematiek aan te pakken zal tijdens de formatie worden 
geagendeerd.

Onderdeel 4 - Maatregelen gericht op stikstofreductie
De voornaamste win-win effecten (verlaging van zowel broeikasgasemissies als stikstofemissies) zijn 
te realiseren via veehouderijmaatregelen zoals extensivering, beëindiging en verplaatsing. Bij de 
afweging van deze maatregelen in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, is het vanuit 
klimaatoptiek van belang om te streven naar een aanpak die resulteert in een optimum aan stikstof- 
en klimaateffecten per regio,. De grootste klimaateffecten in de landbouw zijn te realiseren in de 
melkveehouderij waar een jaarlijkse uitstoot geldt van ca. 7,4 Mton CO2 eq. In de varkenshouderij 
(ca. 2,3 Mton) en pluimveesector (ca. 1 Mton) is dat beperkter.
Technische maatregelen (zoals het technisch verbeteren van stallen of het plaatsen van filters en 
wassers) waren tot nu toe eenzijdig gericht op de reductie van NOx- of NH3-emissies. Het 
onderzoeksprogramma in het kader van het Klimaatakkoord kijkt ook naar mogelijkheden om via 
deze route win-win effecten te benutten.

Vervolgproces
Indien de MCKE kiest voor optie 2 (uitwerken van aanvullende subsidiërende klimaatmaatregelen), 
zal in de komende weken op basis van de stukken uit de augustusbesluitvorming in samenwerking 
met de betrokken departementen worden geïnventariseerd welke maatregelen in aanvulling op de 
Miljoenennota getroffen kunnen worden. Deze zullen uiterlijk in de MR van 29 oktober ter 
besluitvorming voorliggen.

vergunningstrajecten. Deze reservering kan zo ook gekoppeld worden aan een Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) naar voorbeeld Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT).
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Parafenroute
Klimaat, directeur

uitwerking mee te nemen.
Eventueel kunt u vragen of

Aanleiding
Op woensdag 2 februari om 14.30 uur heeft u een kennismakingsgesprek met de

termijn nog naar de rechter te stappen om uitvoering van het huidige vonnis 
af te dwingen, danwel om een nieuwe procedure te starten zoals ze afgelopen 
zomer in Buitenhof had aangekondigd.

directeur van Stichting Urgenda, 
toelichting die u bij dit overleg kunt gebruiken.

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

met de uitwerking van de Klimaat en Energie maatregelen uit het 
Coalitieakkoord.

Datum
28 januari 2022

Kenmerk
DGKE-K / 22034051

Bhm: 22038917

Kernpunten
U kunt

Achtergrond uitspraak en uitvoering Urgenda-vonnis
Op 24 juni 2015 heeft de rechtbank in Den Haag de Staat een reductiebevel 
opgelegd om het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies 
van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte 
van 1990.
De Staat is tegen deze uitspraak in Hoger Beroep en uiteindelijk cassatie 
gegaan. Zowel het gerechtshof Den Haag als de Hoge Raad hebben het 
reductiebevel overeind gelaten en Stichting Urgenda in het gelijk gesteld. 
Daarmee is de uitspraak onherroepelijk geworden.
De afgelopen jaren heeft het kabinet op diverse momenten aanvullende 
maatregelen aangekondigd om een bijdrage te leveren aan emissiereductie op 
korte termijn. De belangrijkste momenten zijn:
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In de bijlage is een volledig overzicht opgenomen van maatregelen met een 
effect op korte termijn. Deze was ook onderdeel van de Klimaatnota 2021.

Kamerbrief 28 januari 2019 - Tegelijkertijd met het Klimaatakkoord 
kondigde het kabinet een pakket maatregelen aan die op korte 
termijn emissiereductie realiseerden. Het betrof o.a. de sluiting van de 
Hemwegcentrale, de belasting op de verbranding van buitenlands 
afval, de reductie van het sterke broeikasgas lachgas bij industriële 
installaties, subsidie voor verduurzaming van woningen en extra 
middelen voor de circulaire economie.
Kamerbrief 24 april 2020 - Op basis van een actualisatie van het PBL 
van de KEV2019 werd duidelijk dat de opgave om aan het Urgenda- 
vonnis te voldoen groter was dan ingeschat bij de KEV2019. Hierop 
heeft het kabinet een aanvullend pakket aangekondigd, waaronder de 
wettelijke beperking van de uitstoot van kolencentrales, en de 
vrijwillige sluiting van een kolencentrale (uiteindelijk heeft Onyx alleen 
een tender gedaan). Ook werden (wederom) maatregelen 
aangekondigd gericht op de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving, de glastuinbouw en circulaire economie.
Miljoenennota 2022 - In de miljoenennota 2022 is door het vorige 
demissionaire kabinet voor ca. €7 miljard aan extra maatregelen 
ingezet die zowel een bijdrage leveren aan emissiereductie op korte 
termijn als richting 2030. Dit betref o.a. de ophoging van de SDE++, 
stimuleren van elektrisch vervoer en isolatie voor koop- en 
huurwoningen.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K/ 22034051

Contact Stichting Urgenda
De afgelopen jaren is meermaals contact geweest met
te spreken over het vonnis en haar ideeën bij de uitvoering mee te nemen. 
Stichting Urgenda heeft aan het kabinet in het '54 punten plan', 54 
maatregelen overhandigd met aanbevelingen voor hoe emissiereductie kan 
worden bewerkstelligd. Veel van deze maatregelen gingen uit van verleiding 
(subsidies). Het kabinet heeft deze maatregelen meegenomen bij de 
samenstelling van de maatregelenpakketten en een aanzienlijk deel hiervan 
ook overgenomen.

heeft in 2021 meermaals gewezen op het feit dat de 
maatregelen die het kabinet had ingezet om invulling te geven aan het vonnis 
nog niet voldoende zijn om 25% emissiereductie te realiseren en een 
aanvullende inzet nodig was. Ze heeft op verschillende momenten, zowel in 
gesprekken met het ministère als in de media, aangegeven naar de rechter te 
stappen om uitvoering af te dwingen. Dit is een belangrijke aanleiding 
geweest voor het extra pakket van maatregelen dat is aangekondigd bij de 
Miljoenennota 2022.

heeft in de zomer van 2021 meermaals gesproken met de 
Minister President. Daarbij wees zij op het belang van "Woman on the Moon" 
projecten: projecten gericht op snellere verduurzaming van industrie en 
opschaling van hernieuwbare elektriciteit en waterstof.
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en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
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aangekondigd opnieuw naar de rechter te zullen stappen om i) uitvoering van 
het huidige vonnis af te dwingen (25% emissiereductie) door middel van een 
kort geding met dwangsom en ii) een nieuwe procedure te starten gericht op 
2030.
Tot op heden is er geen procedure gestart. Recentelijk heeft
in de media aangegeven dat zij (op dit moment) niet naar de rechter stapt.

Ontwikkeling emissies
Niet alleen in 2020 moet 25% emissiereductie gerealiseerd worden - maar 
ook in de jaren erna. Gelet op de overwegingen van de Hoge Raad bij de 
uitspraak is de komende jaren bovendien een steeds verdergaande 
emissiereductie vereist.
De jaarlijkse uitstoot van emissies kan van jaar op jaar fors fluctueren. 
Weersomstandigheden (een warme of koude winter), de opwek van 
hernieuwbare energie (veel/weinig wind- en zonne-energie), de ontwikkeling 
van internationale energieprijzen (relevant voor inzet van gas- en 
kolencentrales in Nederland) - zorgen voor een forse 
onzekerheidsbandbreedte (ca. 10 - 15 Mton).
De voorlopige cijfers voor 2020 laten zien dat (mede dankzij de Corona-crisis 
en onderhoud aan kolencentrales) naar verwachting 25% emissiereductie 
gerealiseerd is. Voor 2021 schat PBL in de KEV2021 dat de emissiereductie 
naar verwachting weer onder de 25% komt. De voorlopige uitstootcijfers over 
2021 zullen in maart worden gepubliceerd. Op dat moment kan discussie 
ontstaan over of en hoe het kabinet omgaat met de uitvoering van het 
Urgenda-vonnis.
Alhoewel de gemiddelde uitstoot de komende jaren zal dalen - is door de 
onzekerheidsbandbreedte tot 2025 onzekerheid of 25% emissiereductie 
gerealiseerd wordt. Wel wordt de kans steeds groter.

Juridische consequenties
In het programma Buitenhof heeft 5.1.2.e

5.1.2.e



I'
Bijlage - Overzicht klimaatmaatregelen gericht op korte termijn

| Toelichting

Kamerbrief 28 juni 2019

Kamerbrief 28 juni 2019

Kamerbrief 24 april 2020

1 Kamerstukken 32 813, nrs. 341, 496 en 644
2 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/topsector-energiestudies-industrie

Kamerbrief 28 juni 2019
Kamerbrief 24 april 2020

Actieplan financiering 
energiebesparing

Hieronder is een toelichting opgenomen van de stand van zaken van de uitvoering van 
maatregelen die het kabinet in het kader van het Urgenda-vonnis heeft aangekondigd in de 
kamerbrieven van 28 juni 2019, 24 april 2020 en 9 december 2020.1 Ook zijn maatregelen 
opgenomen die het kabinet op 21 september 2021 in de Miljoenennota 2022 heeft aangekondigd 
en die op korte termijn een CO2-reductie realiseren. De maatregelen die op 21 september zijn 
aangekondigd op het gebied van infrastructuur en de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn niet in 
onderstaande tabel opgenomen.

Stimulering CO2-reductie 
industrie

Het kabinet heeft in 2019 en 2020 verschillende projecten geïdentificeerd waarmee 
op korte termijn kosteneffectief CO2-reductie kon worden gerealiseerd.

Verbreding 
energiebesparingsplicht naar 
ETS-bedrijven

Stimulering specifieke 
investeringen in de industrie

In het convenant is tevens afgesproken om samen verder te onderzoeken op welke 
wijze een verdere emissiereductie kan worden gerealiseerd. Mede op basis van de 
bevindingen uit de evaluatie wordt bezien hoe hier verder vorm te geven aan te 
geven. Voor verdergaande methaanemissiereductie lijkt elektrificatie van de offshore- 
productieplatforms op dit moment een effectieve optie. Naar verwachting zullen in 
het najaar de resultaten van deze evaluatie worden opgeleverd.

Met andere bedrijven op Chemelot die ook lachgas uitstoten wordt bezien met welke 
instrumenten ik daar mogelijk deze investeringen kan versnellen.

De eerste projecten zijn in de loop van 2020 gerealiseerd en zien toe op 
procesoptimalisatie, installatie van CO2-arme technieken en reductie van 
lachgasemissies. Met een financiële prikkel heeft het bedrijf Fibrant op het 
chemiecluster Chemelot geïnvesteerd in een installatie om lachgas te reduceren. 
Deze is in juli 2021 in gebruik genomen en verminderd de emissie met 0,6 Mton per 
jaar.

Zowel in de olie- en gaswinning als in de petrochemische industrie wordt o.a. 
methaangas weggeblazen zonder verbranding of worden gassen verbrand via een 
fakkel. In overleg met de sector zijn afspraken gemaakt gericht op de monitoring en 
reductie van emissies. In het convenant Offshore Methaanemissiereductie 2019-2020 
is de concrete afspraak opgenomen om de uitstoot van methaan op de Noordzee in 
twee jaar te halveren. De beoogde reductie is met 57% inmiddels ruimschoots 
gerealiseerd. Momenteel vindt er in samenspraak met de sector en het SodM een 
evaluatie plaats.

Maatregel 
Industrie
Aanpak affakkelen olie- en 
gaswinning

De regeling is opnieuw en met een ruimere looptijd opengesteld op 1 september 
2020 tot en met eind december 2021 met een budget van 28 miljoen en was medio 
2021 uitgeput. De VEKI regeling is met een hoger maximale subsidie van 15 miljoen 
euro en met extra budget van 54 miljoen euro opnieuw opengesteld vanaf 1 
september tot en met 14 december 2021.___________________________________  
Er is een nieuwe subsidieregeling voor inhuur van externe energie-experts (TSE 
studies, module proces efficiëntie) opgezet. Met een gedegen 
haalbaarheidsonderzoek kan het bedrijf een goed overwogen investeringsbeslissing 
nemen2. Ook is fase 3 van het kennisprogramma project 6-25 ondersteund. Komend 
jaar worden bedrijven in de industrie en leveranciers van installaties via intensieve 
kennisuitwisseling met elkaar verbonden.___________________________________  
Op 21 september 2021 heeft het kabinet aangekondigd de energiebesparingsplicht te 
verbreden zodat ook ETS-bedrijven onder deze verplichting vallen. Hiermee wordt 
het ook voor deze bedrijven verplicht om CO2- en energiebesparende maatregelen te 
treffen die zich binnen 5 jaar of minder terugverdienen. Hiervoor is de komende jaren 
€10 miljoen gereserveerd voor het opbouwen en uitvoeren van toezichtcapaciteit bij 
Omgevingsdiensten. De benodigde juridische wijzigingen zullen in het stelsel van de

5 f.

Enkele projecten hebben vertraging opgelopen omdat ze moesten wachten op 
goedkeuring van de Europese Commissie. Komend halfjaar kunnen deze bedrijven 
daar hopelijk definitieve investeringsbesluiten over nemen.___________________  
In augustus 2019 is de VEKI-regeling geopend, waarbij concrete CO2- 
reductiemaatregelen in de industrie worden gestimuleerd. Het gaat om het 
stimuleren van het toepassen van reeds bestaande technieken of installaties voor 
CO2-reductie met een terugverdientijd van 7 tot 12 jaar.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/topsector-energiestudies-industrie
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Netverzwaring

Kamerbrief 28 juni 2019

Extra budget SDE++

Kamerbrief 28 juni 2019
Kamerbrief 24 april 2020

Kamerbrief 24 april 2020
Miljoenennota 2021

Daarnaast werkt het kabinet op dit moment aan een subsidie voor de vrijwillige 
sluiting van de Power Plant Rotterdam kolencentrale van Onyx. Op moment van 
schrijven is een voorgenomen subsidiebesluit voor een feitelijke toets bij Onyx, de 
eigenaar van de kolencentrale, neergelegd. Het kabinet verwacht dit najaar het 
definitieve subsidiebesluit te kunnen nemen, onder de opschortende voorwaarden 
van 1) de staatssteuntoets door de Europese Commissie en 2) overeenstemming 
tussen de centrale en de vakbonden over een sociaal plan. Sluiting van de centrale 
gebeurt zo snel mogelijk nadat aan deze voorwaarden is voldaan.

3 De voortgang van de eerste twee VUE-rondes worden hier gemonitord: https://vue.databank.nl/dashboard/dashboard- 
vue/samenvatting-nederland-2/

In totaal gaat het om € 19,5 miljoen dat via de VUE-ondersteuningsfaciliteit 
beschikbaar gesteld wordt voor extra toezichtcapaciteit. Het gaat hierbij om externe 
capaciteit. De laatste aanvraagronde VUE zal begin 2022 openen3.

Omgevingswet worden doorgevoerd. Verwacht wordt dat de verplichting vanaf 2023 
in werking treedt.

In aanvulling hierop heeft het kabinet een wettelijke productiebeperking voor 
kolencentrales voor de jaren tot en met 2024. De wijziging van de Wet verbod op 
kolen met de productiebeperking is op 7 juli gepubliceerd in het Staatsblad. De 
algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor bepaling van de nadeelcompensatie is 
begin september voorgelegd aan de Staten-Generaal middels een 
voorhangprocedure. Daarna zal de AMvB voor advies worden voorgelegd aan de Raad 
van State. Inwerkingtreding van de productiebeperking en AMvB gebeurt per 
Koninklijk Besluit als beiden zijn afgerond.

Via de Erkende Maatregelenlijsten worden bedrijven ondersteund om maatregelen te 
treffen die kostenbesparend zijn en die zich in 5 jaar terugverdienen. Met deze 
additionele middelen worden achterblijvers nadrukkelijker aangespoord en 
ondersteund de informatie aan te leveren en de energiebesparingsmaatregelen te 
treffen.

In de regelgeving rond de verhuurderheffing is de mogelijkheid opgenomen om de 
heffing te verminderen wanneer een (sociale) huurwoning met ten minste 3 (energie) 
labelstappen wordt verbeterd. Het kabinet heeft in 2020 besloten de regeling 
opnieuw open te stellen om een versnelling van de verduurzaming bij huurwoningen 
mogelijk te maken.

Op 21 september 2021heeft het kabinet aangekondigd het budget voor de verbrede 
SDE++ met €3 miljard te verhogen, die over meerdere jaren tot uitbetaling komt. 
Het doel van de ophoging van de SDE++-regeling is om met meerdere technologieën 
bij te dragen aan de verduurzaming van onder andere de gebouwde omgeving, 
mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

De wet verbod op kolen is inwerking getreden in december 2019 en de 
Hemwegcentrale van Vattenfall NV is per 1/1/2020 gesloten.

Maatregelen voor 
verduurzaming van koop- en 
huurwoningen - Nationaal 
isola tieprogra mma

Brief Min BZK 12 juni 2020 
(TK 32813, 532) 
Kamerbrief 28 juni 2019 
Kamerbrief 24 april 2020 
Miljoenennota 2022

Er zijn maatregelen genomen die op de korte en middellange termijn de capaciteit op 
het elektriciteitsnet verhogen waarmee de voorziene aansluitbeperkingen voor reeds 
beschikte en nieuwe projecten deels kunnen worden verholpen. De"AmvB n-1", 
waarmee extra ruimte wordt gecreëerd op de zogenaamde vluchtstrook van het 
hoogspanningsnet, is in werking getreden._______________________________________  
Het budget voor de voorjaarsronde 2020 is opgehoogd met 2 miljard euro naar 4 
miljard euro, waarmee de uitrol van hernieuwbare energie is gestimuleerd.

Kamerbrief 28 juni 2019 
Kamerbrief 24 april 2020 
Kamerbrief 9 december 2020 
Kamerbrief 6 september 
2021
Miljoenennota 2022

Gebouwde Omgeving
Versterking en ondersteuning 
uitvoering
energiebesparingsverplichting

Op 21 september 2021 heeft het kabinet aangekondigd het budget voor de komende 
5 jaar structureel te verhogen met 9 miljoen per jaar (totaal 46 miljoen). Het 
voornemen is om deze middelen via een Specifieke Uitkering rechtstreeks aan de 
Omgevingsdiensten te verstrekken. Hiermee zal intern bij de Omgevingsdiensten 
toezichtcapaciteit structureel uitgebreid en versterkt kunnen worden. Vanaf 2022 
zullen deze middelen beschikbaar komen.________________________________________
Het kabinet heeft in 2019 en 2020 diverse maatregelen aangekondigd die toezien op 
de verduurzaming van eigen woningen. Zo is de subsidieregeling energiebesparing 
eigen huis (SEEH) vanaf augustus 2019 opengesteld voor eigenaar-bewoners en is 
het instrumentarium voor de koopsector op om zo de mogelijkheden om woningen te 
verduurzamen te vergroten. Vanaf 1 januari 2021 vindt de subsidiëring van 
isolatiemaatregelen door eigenaar-bewoners plaats vanuit de ISDE-regeling.

Elektriciteit
Maatregelen gericht op 
kolencentrales

https://vue.databank.nl/dashboard/dashboard-vue/samenvatting-nederland-2/
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In de Miljoenennota 2022 zijn middelen gereserveerd vooreen subsidieregeling die 
CO2-levering aan de glastuinbouw moet stimuleren. Voldoende externe COz-levering 
is een belangrijke voorwaarde voor de verdere verduurzaming van de glastuinbouw.

Het budget van de bestaande subsidieregeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) 
is verhoogd en uitgebreid met LED-belichting per 18 juni 2021. De EG- is gericht op

Maatregelen voor reductie 
van energiegebruik bij 
huishoudens en het mkb

Maatregelen voor 
verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed

Maatregelen in de landbouw 
gericht op reductie van 
stikstofdepositie

Aangekondigd in: 
Kamerbrief 28 juni 2019

De subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is inmiddels gesloten. Op 1 
april 2021 hadden 278 varkenshouderijen een overeenkomst ondertekend voor 
beëindiging van hun bedrijf. Het verwachte aantal door te halen varkensrechten op 
basis van de getekende overeenkomsten bedraagt 580.447, dit is 6,7% van het 
totale aantal varkensrechten in 2020.

het stimuleren van een aantal specifieke investeringen in energiebesparing die CO 
reductie tot gevolg hebben. Door de uitbreiding met-LED belichting wordt de 
vervanging van SON-T belichting in bestaande kassen en de installatie van LED- 
belichting in nieuwe kassen gestimuleerd.

Er is afgesproken om binnenvaart per 2022 onder de jaarverplichting te laten vallen 
waarmee Nederland de RED (II) verplichting voor vervoer beoogt te realiseren. Dat 
betekent dat in Nederland brandstofleveranciers aan binnenvaart verplicht een 
aandeel aan hernieuwbare energie moeten realiseren. Er is afgesproken om 
brandstofleveranciers aan binnenvaart per 2022 verplicht een aandeel aan 
hernieuwbare energie te laten realiseren. Dit wordt verankerd in de RED II 
implementatie.

Het kabinet heeft op 21 september aangekondigd extra middelen (€288 miljoen) 
beschikbaar te stellen in de periode tussen 2022-2024 voor de stimulering van 
hybride warmtepompen zodat de komende jaren een versnelling van CO2-reductie 
wordt gerealiseerd. Deze middelen worden bijna volledig ingezet in de reeds 
bestaande ISDE regeling. Een klein deel (€3 miljoen) wordt gereserveerd om de 
komende drie jaar een publiekscampagne op te zetten.

Kamerbrief 28 juni 2019 
Kamerbrief 24 april 2020 
Reservering warmtesysteem 
Westland (AP)

Op 21 september 2021 is in totaal €525 miljoen extra budget beschikbaar gesteld 
voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed de komende jaren.

Kamerbrief 28 juni 2019 
Kamerbrief 24 april 2020 (als 
onderdeel van stikstof 
maatregelen)

In de Miljoenennota 2022 zijn middelen gereserveerd voor ophoging van het budget 
om de capaciteit van het warmtenet van het Trias2 aardwarmteproject in Westland te 
vergroten.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren op diverse momenten maatregelen 
aangekondigd gericht op reductie van stikstofdepositie in de landbouw (o.a. op 7 
februari en 24 april 2020 respectievelijk Kamerstuk 35334, nr. 44 en Kamerstuk 
35334 nr. 82). Met deze maatregelen wordt de emissie van zowel stikstof als 
broeikasgassen verminderd. De eerste tranche van de Maatregel gerichte opkoop 
(Mgo) is verdeeld over de provincies. De openstelling van de tweede tranche is 
voorzien op 1 januari 2022, daarna volgt nog een derde tranche. De Landelijke 
beëindigingsregeling veehouderijen (Lbv) zal naar verwachting in 2022 worden 
opengesteld.

Brief Min BZK 12 juni 2020 
(TK 32813, 532) 
Kamerbrief 28 juni 2019 
Kamerbrief 24 april 2020

Brief Min BZK 12 juni 2020 
(TK 32813, 532) 
Kamerbrief 24 april 2020 
Miljoenennota 2022 
Stimuleren hybride 
warmtepompen

Miljoenennota 2022 
Openstelling en ophoging 
budget subsidieregeling 
sanering varkenshouderijen

Landbouw
Ophoging budget 
subsidieregeling Energie- 
efficiëntie Glastuinbouw (EG- 
regeling) en uitbreiding met 
LED-belichting

Op 21 september 2021 in de begroting (extra) middelen beschikbaar gesteld voor 
isolatie van huur- en koopwoningen.___________________________________________  
In 2019 is een regeling opgesteld die gemeenten de mogelijkheid bood subsidie aan 
te vragen om eigenaar-bewoners te ondersteunen bij het reduceren van hun 
energiegebruik (de regeling reductie energiegebruik).

Mobiliteit
Extra inzet biobrandstoffen

Miljoenennota 2022
Reservering subsidieregeling 
COz-levering glastuinbouw 
(AP)

Ook voor het mkb geldt dat veelal eenvoudige maatregelen, bijvoorbeeld een betere 
afstelling van installaties, een flinke reductie van het energiegebruik en daardoor een 
besparing in de energiekosten kunnen opleveren. Op 1 oktober 2021 wordt de 
subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) geopend en is €28,2 miljoen voor 1 jaar 
beschikbaar gesteld, voor een energieadvies in combinatie met minimaal één 
energiebesparende maatregel.__________________________________________________  
Er is een ontzorgingsprogramma voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren 
ingericht, om verduurzaming te versnellen (Regeling specifieke uitkering 
ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed, Staatcourant 50645). Dit 
programma loopt via de provincies van 2021 t/m 2023.

F r
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Walstroom zeehavens

Miljoenennota 2022

Miljoenennota 2022

Overig

Gedragsmaatregelen 
duurzame mobiliteit

De maatregel ziet toe op meer toepassing van biobased en gerecyclede plastics en 
sturen op betere kwaliteit van het gerecycled materiaal zodat het hoogwaardiger 
toegepast kan worden. Dit is vormgegeven via de regeling DEI+CE, zie hierboven.

Aangekondigd in: 
Miljoenennota 2022

Kamerbrief 28 juni 2019
Miljoenennota 2022

Retourpremie Koel- en 
vrieskasten

Aangekondigd in: 
Kamerbrief 24 april 2020

Met deze maatregel is het verbranden en storten van afval afkomstig uit het 
buitenland in de afvalstoffenbelasting betrokken. Deze maatregel is opgenomen in 
het Belastingplan 2020 en is per 1 januari 2020 van kracht.

De afgelopen jaren heeft het kabinet middelen ingezet gericht op communicatie- en 
gedragsmaatregelen voor het verduurzamen van mobiliteitsgedrag.

Aangekondigd in: 
Kamerbrief 24 april 2020 
Subsidieregeling circulaire 
ketenprojecten

Aangekondigd in: 
Kamerbrief 28 juni 2019

Stimulering elektrisch 
vervoer

In 2021 zijn mede dankzij Urgendamiddelen met de subsidieregeling circulaire 
economie meer dan 54 ketenprojecten (meer dan 220 mkb-ers) ondersteund bij het 
besparen van grondstoffen en COz over bedrijfsgrenzen heen. Het kabinet heeft op 
21 september 2021 aangekondigd de komende jaren €30 miljoen vrij te maken voor 
het uitbreiden en opschalen van circulaire ketensamenwerking via de subsidieregeling 
circulaire economie.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren middelen vrijgemaakt om in contracten van 
Rijkswaterstaat de toepassing van meer CO2 reducerende circulaire maatregelen te 
stimuleren.

Stimulering toepassing 
biobased en gerecyclede 
plastics

Hiervoor is de subsidieregeling DEI+CE (voor bedragen onder de €3 miljoen per 
project) opgezet. De eerste ronde liep van augustus 2019 tot september 2020. De 
tweede ronde loopt van juni 2021 tot januari 2022. Tot nu toe zijn tientallen 
projecten gehonoreerd, waarvan een groot deel ook al is afgerond. Van alle projecten 
richt zich het merendeel op recycling, en een kleiner aantal projecten op biobased 
materialen en op hergebruik. Het merendeel van de aanvragers zijn mkb- 
ondernemingen.

Aangekondigd in: 
Kamerbrief 28 juni 2019 
Toepassing CO2 -reducerende 
circulaire maatregelen in de 
grond- weg en waterbouw

Aangekondigd in:
Kamerbrief 28 juni 2019
Kamerbrief 24 april 2020
Stimulering recycling en CO2- 
reducerende maatregelen 
circulaire economie

Op 21 september 2021 heeft het kabinet hiervoor wederom aanvullende middelen 
vrijgemaakt, waarmee wordt beoogt om het potentieel van de eerder in gang gezette 
gedrag- en communicatiemaatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit volledig 
te benutten door deze voort te zetten en te intensiveren.__________________________  
De Rijksbegroting 2022 is op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin 
zijn voor de uitrol van walstroom voor zeeschepen in zeehavens voor in totaal €182 
miljoen aan aanvullende middelen gereserveerd. Op dit moment wordt in een 
programma "Aanpak Walstroom" nader uitgewerkt hoe hier uitvoering aan wordt 
gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met het Fit for 55-pakket van de 
Europese Commissie.___________________________________________________________ 
In de periode 2022 tot en met 2025 worden naar verwachting circa TT duizend emis
sievrije personenauto's meer verkocht dan verwacht in het Klimaatakkoord. Op 21 
september 2021 heeft het kabinet aangekondigd €600 miljoen te reserveren (een 
deel van) de hogere kosten van de EV-stimulering te dekken (242 miljoen euro) en 
om de subsidiebudgetten voor de subsidieregeling emissievrije bestelauto's (SEBA) 
en de subsidieregeling voor particuliere emissievrije personenauto's (SEPP) te 
verhogen. De precieze invulling van de hoogte van de subsidiebedragen is nader 
uitgewerkt en op 22 september in een brief'Wijzigingen en extra stimulering 
elektrische voertuigen en aanbieding tussenevaluatie SEPP' aan de Tweede Kamer 
gezonden.

Circulaire Economie
Belasten van het verbranden 
en storten van buitenlands 
af val

Daarnaast worden met deze maatregel via de MIA/Vamil-investeringen in duurzame 
innovatieve bedrijfsmiddelen gestimuleerd, gericht op COz-reductie en circulaire 
economie. Het hiervoor gereserveerde budget is benut voor CO2-reducerende en CE- 
technieken._________________________________________________________  
De maatregel ziet toe op het inzamelen en recyclen van oude koel- en vrieskasten 
met toepassing van een retourpremie van minimaal €35 per oude koel- of vrieskast. 
De maatregel is inmiddels vormgegeven door de producentenorganisatie Stichting 
OPEN. De in de lenW begroting 2021 gereserveerde rijksbijdrage aan de 
communicatie campagne is beschikbaar gesteld. De actie retourpremie zal in het 
voorjaar 2022 door het bedrijfsleven worden uitgevoerd.
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Strengere controle F-gassen

Ff

Miljoenennota 2022

Miljoenennota 2022

Terugdringen gebruik 
narcosegassen ziekenhuizen

Aangekondigd in: 
Kamerbrief 24 april 2020

Tijdelijke ophoging budget 
MIA/VAMIL

Met deze maatregel wordt de controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) op lekkages van koelinstallaties en op illegale handel in F-gassen 
geïntensiveerd. In de Kamerbrief van 9 december 2020 is reeds vermeld dat 
capaciteitsuitbreiding is gerealiseerd. Dit heeft geleid tot meer onderscheppingen van 
illegale handel en een grotere zichtbaarheid van dit thema bij bedrijven. De 
maatregel richt zich tevens op onderzoek naar de stimulering van natuurlijke 
koudemiddelen. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar een innovatieve methode 
waarbij water wordt gebruikt als koudemiddel. De positieve resultaten vormen input 
voor de jaarlijkse aanpassing van de stimulerlngsinstrumenten EIA en Vamil/MIA. 
Op 21 september 2021 heeft het kabinet middelen vrijgemaakt om het gebruik van 
narcosegassen in ziekenhuizen terug te dringen. Het ministerie van VWS is in overleg 
met relevante partijen uit de sector hoe hier zo snel mogelijk uitvoering aan te 
geven. Mogelijkheden hiervoor liggen in een combinatie van enerzijds gedrag- en 
communicatiemaatregelen en anderzijds technische en innovatiemaatregelen.______  
Het kabinet heeft aangekondigd dat voor de jaren 2022, 2023 en 2024 het budget 
voor de MIA/Vamil wordt verhoogd. Hiermee worden investeringen die bijdragen aan 
onder andere CO2-reductie, de circulaire economie, klimaatadaptatie, duurzame 
mobiliteit en verduurzaming van de bouw en landbouw bevorderd. Hiervoor is in 
totaal € 90 miljoen gereserveerd plus uitvoeringskosten (€ 3 miljoen).
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TER INFORMATIE

Aan de Minister voor Klimaat en Energie
Auteur

@minezk.nl

nota Voorbereiding gesprek

Kopie aan

Bijlagen)

MT-lid Klimaat

Tijdens dit

heeft u afgesproken op onderstaande

OI

C3

U

Ontvangen BBR
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overleg heeft u aangegeven deze week nog telefonisch contact te hebben over 
enkele onderwerpen. In deze nota treft u een voorbereiding voor dit overleg.

Kernpunten
Tijdens het gesprek met 
punten terug te komen:

o

1.
2.
3.
4.
5.

Aanvullende opgave en versnellingsteam
Stand van zaken Onyx
Handhaving energiebesparingsplicht 
Ronde tafel energie-coöperaties 
Doelstelling hernieuwbaar op land

Datum
29 maart 2022

Aanleiding
Op woensdag 23 maart jl. heeft u gesproken met

Deze onzekerheid kan worden weeggenomen door het nemen van ingrijpende 
maatregelen die op korte termijn tot forse emissiereductie moet leiden.

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 22131426

Bhm 21132538

Parafenroute 
DGKE

I
1,

1. Aanvullende opgave en versnellingsteam
heeft in het vorige overleg aangeven dat zij verwacht dat dit 

jaar een tekort zal zijn van ca. 2,5 Mton om uitvoering te geven aan het 
Urgenda-vonnis. Zij verwacht van het kabinet dat ze op korte termijn met 
extra maatregelen komt om dit tekort in te vullen en opperde daarbij de 
mogelijkheid om een versnellingsteam in te richten.
Het komende jaren blijft onzekerheid bestaan of 25% emissiereductie kan 
worden gerealiseerd, dit komt door het effect van weersinvloeden en CO2- 
prijzen zal de komende jaren nog van invloed zijn op de CO2-uitstoot,

o®

1a 
ia

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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5.1.2.e

5.1.2.e
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Om meer structureeltet bestendiging van de CO2-reductie te komen zal op 
■___ _______ Ke-_________ 3________ 1__________ >l____ i ,.i:_____.________________________beleidsprogramma eh aanvullend klimaatbeleid de komendebasis van
periode geke én naar de mogelijkheden voor versnelling van

In het overleg kunt u aangeven dat u:
o

naar de Kamer stuurt. U daarbij zult kijken of een aantal maatre

o

gewezen heeft en heeft aangekondigd dat met
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daarnaast kijkt naar aanvullende maatregelen die op korte termijn 
effect kunnen sorteren. U ook de medebewindspersonen hierop

1 
ia

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Maatregelen met een dergelijk direct significant effect zijn het verlagen van 
de maximum snelheid of het (direct) stilleggen van (industriële) processen. 
Andere minder ingrijpende maatregelen, zoals maatregelen gericht op 
energiebesparing, leveren ook een bijdrage aan emissiereductie, maar het 
effect hiervan is kleiner en bovendien zullen deze de onzekerheid die er nu is 
t.a.v. de uitstoot niet direct kunnen wegnemen.

Onyx heeft intussen telefonisch aangegeven dat zij geen gebruik zullen 
gaan maken van de subsidie. U wacht nog op een schriftelijke bevestiging 
van dit besluit waarmee ze van de subsidie afzien, waarna u zo snel 
mogelijk de Kamer zult informeren over dit teleurstellende besluit.
Met deze beslissing valt Onyx onder de productiebeperking, net als de 
overige kolencentrales.

het van belang vind dat de komende jaren de benodigde reductie ook 
los van weersinvloeden en andere externe effecten plaatsvind.
Hiervoor is het met name zaak dat zo snel mogelijk invulling wordt 
gegeven aan de maatregelen aangekondigd in het Coalitieakkoord. Die 
worden verder vormgegeven in de beleidsprogramma's die u rond mei

Kenmerk
DGKE-K / 22131426

maatregelen op de korte termijn. Uitgewerkt zal worden welke rol een 
versnellingsteam bij kan spelen.

ideeën bij de andere departementen langs komt. Het kabinet zal hier 
welwillend naar kijken.

Daarnaast dit weekend wordt gestart met
de communicatiecampagne voor energiebesparing vanwege de situatie 
in Oekraïne, over welke maatregelen op de korte termijn genomen 
kunnen worden om het energiegebruik te verminderen.

versneld kan worden en hierover ook graag de ideeën over van 
hoort. —

1. Stand van zaken Onyx
Stand van zaken Onyx:

Vorige week heeft u aangegeven dat hoewel het kabinet in blijft zetten op 
het afronden van de opschortende voorwaarden voor de subsidie voor de 
vrijwillige sluiting van Onyx,

+
i

i

1,
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lokale handhavers op energiebesparing, omdat die alle procedures zouden 
verliezen die bedrijven aanspannen n.a.v. dwangsomprocedures.
U kunt aangeven dat het signaal dat handhavers op de 
energiebesparingsplicht procedures over boetes verliezen wordt niet herkend. 
Het bevoegd gezag kan dwangsommen opleggen, maar is daar vrij 
terughoudend mee.
In de miljoenennota en het Coalitieakkoord is de komende jaren structureel 
14 miljoen / jaar beschikbaar gesteld voor het versterken van de handhaving. 
Met de extra middelen zal deze terughoudendheid naar verwachting afnemen 
en zal er meer ingezet kunnen worden op handhaving. U kunt vragen om 
nadere informatie over het signaal van

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

1e
1a

Kenmerk
DGKE-K / 22131426

2. Handhaving energiebesparingsplicht
In het vorige overleg vroeg

Achtergrond energiebesparing
De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven met een verbruik van 50.000 
kWh of 25.000 m3 aardgasequivalent om alle energiebesparende maatregelen 
met een vijfjaar terugverdientijd uit te voeren. Per 2023 wordt de doelgroep 
uitgebreid naar ETS-bedrijven en andere grootverbruikers en wordt het aantal 
maatregelen dat onder de plicht valt uitgebreid. Dit door de actualisatie van 
de Erkende Maatregelenlijsten en het toevoegen van duurzame opwek onder 
de verplichting.
Met de ondersteuningsfaciliteit VUE (Versterking Uitvoering 
Energiebesparings- en informatieplicht) is in totaal voor 19,5 miljoen euro aan 
extra capaciteit beschikbaar gesteld. Begin dit jaar is de derde aanvraagronde 
voor 9,5 miljoen euro geopend. Omgevingsdiensten kunnen via RWS diensten 
als bedrijfsbezoeken, gevelcontroles en aanschrijvingen afnemen bij externe 
partijen.

Eventueel over Energy Charter:
Nederland staat kritisch tegenover de gebrekkige voortgang in de 
onderhandelingen over modernisering van het Energy Charter Treaty 
(ECT).
Nederland heeft, net als een aantal andere EU lidstaten en de Europese 
Commissie, aangegeven dat in juni een weegmoment zal zijn. Voor die tijd 
vinden in april en mei nog twee onderhandelingsrondes plaats. Als blijkt 
dat concrete resultaten uitblijven zal de EU de positie t.a.v. deze 
onderhandelingen moeten herzien. Voor Nederland komt dan ook de vraag 
aan de orde of het lidmaatschap van het ECT moet worden heroverwogen. 
Ook bij een besluit tot eventuele uittreding wil NL dan zoveel als mogelijk 
met andere EU lidstaten optrekken.

Eventueel over productiebeperking:
Op dit moment is nog het inzicht dat de productiebeperking niet leidt tot 
problemen voor de leveringszekerheid van elektriciteit, er vanuit gaande 
dat er voldoende gas is voor de gascentrales om elektriciteit te leveren. 
Daarom kijkt u ook naar de productiebeperking in relatie tot de 
gasvoorzieningszekerheid. U bent voornemens eind april in te gaan op alle 
mogelijkheden die kunnen worden genomen om de 
gasvoorzieningszekerheid te verbeteren richting komende winter.

5.1.2.e

5.1.2.e



1e

het bevoegd gezag.

toegezegd een rondetafelgesprek te

U kunt dit verzoek koppelen aan het verzoek om een kennismakingsgesprek ApX 
met ii en E-eci, C’men, ee h-nee--icic . ne-iec---lle ' W O
met u van 'Energie Samen', de branchevereniging van energiecoöperaties.

II kunt voorstellen om ook uit te nodigen voor dit

aan dat er een stop kon
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Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van 
energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven.

1: 
i.

komen op de uitrol van Hernieuwbaar op Land (HOL) - en de huidige 
doelstelling van 35 TWh niet hoeft te worden opgehoogd.
U kunt aangeven dat hier in de Tweede Kamer ook veel aandacht voor is 
gevraagd - en vanuit verschillende partijen en de sector zelf juist wordt 
gevraagd om het ophogen van de doelstelling - en het beschikbaar stellen van 
extra middelen hiervor.
U kunt aangeven nu nog geen besluit te nemen over nieuw doel, maar wel 
vast te houden aan tenminste 35 TWh en dus ook doorgaan met uitvoering 
daarvan en no-regrets zoals zon op dak/rijksgrond.
Een besluit over het ophogen is onderdeel van discussie Nationaal Programma 
Energie (najaar 2022), waarin we ook daarin ook een maatschappelijke 
discussie meenemen hoe we groei van benodigde opwek willen realiseren: 
wind op zee, zon op dak, kern, zon op land etc.

kennismakingsgesprek - zodat deze belemmeringen kunnen worden 
besproken.

organiseren met energiecoöperaties die tegen belemmeringen aanlopen. 
Tijdens het Commissiedebat SDE++ op 24 maart heeft u ook aan de Kamer 
toegezegd dit gesprek te voeren en hierover terug te koppelen.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 22131426

4. Doelstelling hernieuwbaar op land
IN het overleg op 23 maart gaf

3. Ronde tafel enerqie-coöperaties
U hebt op 23 maart aan

1*
i

In de miljoenennota is 56 miljoen euro voor 2022-2026 beschikbaar gesteld. 
Het plan is om dit via een Specifieke Uitkering beschikbaar te stellen aan 
omgevingsdiensten. U bent hierover apart geïnformeerd. In het regeerakkoord 
is structureel 14 miljoen euro beschikbaar vanaf 2027.

is twee keer mee geweest met een bezoek van EZK aan

-\? ■
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Aan de Minister voor Klimaat en Energie
Auteur

T
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nota
Kopie aan

K, Directeur E, Directeur

1.

Ontvangen BBR
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Advies
U kunt het aanbiedingsformulier onderteken.

2.
3.

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Stukken MCKE - Beleidsprogramma en proces voor 
invulling beleidstekort

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Aanleiding
In deze nota wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen voor de MCKE 
van 19 april:

vaststelling van uitwerking maatregelen coalitieakkoord tbv doorrekening 
KEV2022
Informatie over ontwikkeling emissies op korte en langere termijn
Voorgesteld proces voor invulling beleidstekort

Datum
7 april 2022

Kenmerk
DGKE-K/ 22151553

Bhm: 22153271

Parafenroute
DG K&E

1. Uitwerking maatregelen Coalitieakkoord tbv KEV2022
Voor het beleidsprogramma werken departementen nu sectorale passages uit 
voor het Beleidsprogramma. Belangrijk onderdeel daarbij is de uitwerking van 
de maatregelen die zijn opgenomen in het Coalitieakkoord.
Besluitvorming over de invulling en uitwerking van specifieke maatregelen 
vindt over het algemeen plaats in separate BWO's, bijvoorbeeld t.a.v. de 
fiscale maatregelen, de glastuinbouw en de maatwerkaanpak.
Uiteindelijk zullen de sectorale passages als onderdeel van het 
beleidsprogramma worden behandeld als onderdeel van het 
beleidsprogramma in de MCKE van 17 mei.
Om bij de KEV2022 een zo volledig mogelijk beeld te hebben van het 
doelbereik en effect van de maatregelen uit het beleidsprogramma dienen 
deze waar mogelijk vóór 1 mei bij het PBL te worden aangeleverd. 
Daarom wordt in deze MCKE, vooruitlopend op de behandeling van het 
beleidsprogramma, een overzicht van uitwekring van maatregelen 
geagendeerd. Deze bevat een zo concreet mogelijke toelichting op de 
uitwering van maatregelen, zodat PBL dit kan verwerken in de KEV2022. 
In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die i) al volledig 
zijn uitgewerkt, vastgesteld en die financiële dekking hebben en ii) 
maatregelen die nog worden uitgewerkt en waarover besluitvorming, inclusief 
financiële dekking, later plaatsvindt. Bij de laatstgenoemde is wel al zoveel als
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Toelichting op uitspraak van de rechter en Hoge Raad
Toelichting op soortgelijke rechtszaken in andere landen
Toelichting op ontwikkeling van emissies op korte termijn en de 
bijdrage van de maatregelen gericht op kolencentrales op de uitstoot

mogelijk aangegeven wat de stand van zaken is van uitwerking (denkrichting) 
en wanneer implementatie beoogd is.
Verwachting is dat er over dit onderdeel geen / zeer beperkte discussie zal 
zijn in de MCKE, aangezien besluitvorming over maatregelen in separate 
BWO's plaatsvindt. De maatregelenlijst opgenomen bij deze nota wordt op dit 
moment nog interdepartementaal afgestemd om eventuele red flags op te 
halen.

Daarnaast is aangeven dat maatregelen uit het Coalitieakkoord naar 
verwachting nog niet voldoende zijn voor realisatie van 55-60% in 2030. 
Vooruitlopend op de KEV2022 dient rekening te worden gehouden met een 
(aanzienlijk) beleidstekort.

op zijn vroegst in 2023 effect zullen hebben vanwege 
implementatietijd en het feit dat Q1 van 2022 al voorbij is, dus het de 
onzekerheid van dit jaar (en mogelijk volgend jaar) nog niet volledig 
zal wegnemen.
Ingrijpend zijn en volume maatregelen betreffen om hetzelfde effect 
als kolencentrales moeten sorteren.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Vooraesteld proces voor invulling beleidstekort
Zowel voor Urgenda, de aangescherpte doelen in de Klimaatwet maar naar 
verwachting ook de Europese aanscherpingen voortvloeiend uit het FF55 is 
versnelling van het reductietempo van belang en zullen aanvullende 
maatregelen moeten worden getroffen.
Hiertoe worden de volgende sporen in gang gezet:

Informatie over ontwikkeling emissies
In de MCKE-notitie wordt aangeven dat zowel op korte termijn als op langere 
termijn een aanvullende beleidsinzet noodzakelijk is.
Op korte termijn blijft onzekerheid bestaan of minimaal 25% emissiereductie 
gerealiseerd wordt, voortvloeiend uit het Urgenda-vonnis. Dat wordt versterkt 
door de ontwikkeling van de gasprijzen en de oorlog in Oekraïne.
In de MCKE stukken is een bijlage opgenomen met nadere toelichting over het 
URgenda-vonnis met:

Kenmerk
DGKE-K / 22151553

Uitwerken moaeliik alternatief voor productiebeperking 
kolencentrales
Mogelijk dat de productiebeperking op kolencentrales wordt teruggetrokken in 
het kader van gasvoorzieningszekerheid. U wordt hier op korte termijn 
separaat over geïnformeerd.
Indien de maatregelen wordt teruggetrokken zal besluitvorming moeten 
worden voorbereid over (de wenselijkheid van) alternatieve maatregelen die 
op korte termijn emissiereductie realiseren.
U kondigt in de MCKE notitie aan dat u hiervoor een (proces)voorstel zal 
uitwerken en dit op een later moment terugkomt in de MCKE. Hierbij moet wel 
de kanttekening worden geplaatst dat alternatieve maatregelen:
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B. Qpzetten versnellinasteam i.s.m. Stichting Uraenda
Om de komende periode al zoveel mogelijk concreet aan de slag te gaan met 
versnelling van maatregelen wordt een versnellingsteam ingericht waar ook 
Stichting Urgenda aan zal deelnemen.
De komende weken zal samen met andere departementen en in overleg met 
Stichting Urgenda worden bezien hoe hier invulling aan kan worden gegeven. 
Daarbij wordt gedacht aan een maatschappelijke coalitie van partijen 
waaronder Stichting Urgenda zelf die in een netwerkaanpak voor versnelling 
kunnen zorgen door activering, bewustwording en versnelling van acties. 
Uitkomsten van het versnellingsteam kunnen ook worden meegenomen bij de 
brede inventarisatie van maatregelen zoals hierboven beschreven.

C. Brede inventarisatie en uitwerking maatregelen
Er zal een proces worden ingericht waarmee de komende maanden breed 
maatregelen worden uitgewerkt ten behoeve van politieke besluitvorming. We 
stellen voor hiervoor een proces in drie stappen te doorlopen.
(1) Breed het net ophalen: dit kan door private externe adviesbureaus in 

kaart te laten brengen met welke (normerende) maatregelen, in 
aanvulling op, of als bijstelling van het beleidsprogramma dat in mei 
wordt gepresenteerd, verdergaande reducties bereikbaar zijn. Ook de 
uitkomsten van het recente IPCC rapport zullen hierbij worden betrokken.

(2) Deze maatregelen ambtelijk te laten uitwerken. Hieronder wordt verstaan: 
onafhankelijke experttoets op de inbreng door PBL in het najaar, en 
verdere, door het kabinet onafhankelijk gepositioneerde ambtelijke 
uitwerking (werkwijze studiegroep van Geest) die beleidsmaatregelen 
voorbereiden voor besluitvorming (o.a. uitwerking op uitvoeringsaspecten 
en juridische/wetstechnische aspecten).

(3) Politieke besluitvorming in principe als onderdeel van de 
Voorjaarsbesluitvorming 2023. Mogelijk dat een deel van maatregelen al 
dit najaar al kan meelopen.
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De MCKE wordt gevraagd:

i. Stand van zaken uitwerking beleidsprogramma Klimaat

Gevraagd besluit:

ii. Ontwikkeling emissies op korte en langere termijn

Alle departementen zijn aan de slag met de uitwerking van het beleidsprogramma Klimaat. Het 
(ontwerp)- beleidsprogramma wordt uiterlijk 1 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zal per 
sector i) de beleidsaanpak worden beschreven, ii) worden ingegaan op hoe de doelen uit het 
Klimaatakkoord zich verhouden tot de ambities van het kabinet en iii) worden de (belangrijkste) 
beleidsinstrumenten beschreven om de ambities van het kabinet te realiseren.

De onderdelen die na 1 mei nog worden gewijzigd of in het beleidsprogramma worden opgenomen, 
kunnen ook na 1 mei nog door het PBL worden meegenomen als geagendeerd beleid.

De ontwikkeling van emissies op korte termijn en langere termijn vraagt om versnelling van het 
tempo van emissiereductie de komende jaren.

Korte termijn
Voor uitvoering van het Urgenda-vonnis moest in 2020 25% emissiereductie zijn gerealiseerd, 
hetgeen ook gelukt is.

Deze notitie bevat i) een stand van zaken van de uitwerking van het beleidsprogramma Klimaat, ii) 
een toelichting op de ontwikkeling van emissies op korte en langere termijn, en iii) een voorgesteld 
proces voor invulling van het beleidstekort.

Om bij de KEV2022 een zo volledig mogelijk beeld te hebben van het doelbereik en effect van de 
maatregelen uit het beleidsprogramma dienen deze waar mogelijk vóór 1 mei bij het PBL te worden 
aangeleverd. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de stand van zaken van uitwerking van 
maatregelen opgenomen in het Coalitieakkoord - en zal als bijlage bij het beleidsprogramma worden 
opgenomen. Deze stand van zaken is de afgelopen periode interdepartementaal afgestemd en 
concrete besluitvorming over maatregelen heeft meegelopen in diverse BWO's. In het overzicht is 
onderscheid gemaakt tussen maatregelen waarover al concrete besluitvorming heeft plaatsgevonden 
en maatregelen die de komende periode nog verder worden uitgewerkt. Deze toelichting zal vóór 1 
mei aan PBL worden overhandigd ten behoeve van verwerking in de KEV2022.

In te stemmen om de stand van zaken van uitwerking van maatregelen uit het Coalitieakkoord 
voor 1 mei te delen met het PBL t.b.v. de KEV2022.

In te stemmen om de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit het Coalitieakkoord 
en deze voor 1 mei te delen met het PBL t.b.v. de KEV2022.
In te stemmen met het voorgestelde proces voor invulling van het beleidstekort.

Notitie MCKE 19 april
Stand van zaken uitwerking beleidsprogramma & 

proces voor invulling beleidstekort

5.1.2.i

5.1.2.i



iii. Voorgesteld proces invulling beleidstekort

Versnelling van het reductietempo is van belang om voor realisatie van de klimaatdoelstellingen. 
Zowel voor het Urgenda-vonnis, de aangescherpte doelen in de Klimaatwet alsmede de 
aangescherpte Europese doelstellingen. Hiertoe zal de komende weken een proces worden 
uitgewerkt samen met de betrokken departementen die bestaat uit de volgende sporen:

Langere termijn
Ondanks de ambitieuze uitwerking van de maatregelen uit het Coalitieakkoord dient rekening te 
worden gehouden dat dit najaar bij de KEV2022 het doel van 55 - 60% voor 2030 nog niet kan 
worden ingevuld. Het is op grond van de eerder door PBL gepubliceerde reflectie op het 
coalitieakkoord en de uitwerkingen van het beleid door de departementen duidelijk dat het effect 
van het beleid niet voldoende is voor het doel van 55 - 60%.

Voor een deel komt dat doordat nog niet al het beleid uit het CA voldoende is uitgewerkt om 
onderdeel te zijn van de analyse maar voor een groot deel ook omdat PBL een minder grote bijdrage 
van het beleid verwacht als in het CA is ingeschat. Ook wanneer het CA-pakket volledig gerealiseerd 
wordt, het doel niet met zekerheid gehaald wordt. De conclusie is dat voor realisatie van het doel uit 
het coalitieakkoord verwacht wordt dat er een restopgave van vele megatonnen resteert.

Hierdoor blijft ook de komende jaren onzekerheid bestaan of minimaal 25% emissiereductie wordt 
gerealiseerd. Er ontstaat extra onzekerheid door de situatie in Oekraïne en hoge gasprijzen. De Onyx- 
centrale heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de subsidie voor vrijwillige sluiting en 
mogelijk dat vanwege gasleveringszekerheid op korte termijn ook de productiebeperking voor 
kolencentrales moet worden bijgesteld of volledig teruggetrokken. Zie nadere toelichting in bijlage 4 
t.a.v. de maatregelen gericht op kolencentrales.

publiceerde het CBS de voorlopige uitstootcijfers voor 2021 die overeenkomen met een reductie van 
23,9 procent. Factoren zoals een koude winter of de ontwikkeling van CO2-prijzen zullen ook de 
komende jaren een grote rol blijven spelen in de jaarlijkse emissiecijfers. Zie bijlage 3 voor meer 
achtergrond over Urgenda-vonnis en ontwikkeling emissiereductie.

1. Alternatief voor productiebeperking kolencentrales
Het zou kunnen zijn dat de productiebeperking van kolencentrales vanuit het oogpunt van 
voorzieningszekerheid moet worden teruggetrokken. In dat geval zal besluitvorming moeten 
plaatsvinden over (de wenselijkheid van) alternatieve maatregelen die op korte termijn 
emissiereductie realiseren. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat alternatieve 
maatregelen op zijn vroegst in 2023 effect zullen hebben vanwege implementatietijd en het feit dat 
Q1 van 2022 al voorbij is. Daarnaast zullen maatregelen die een soortgelijk CO2-effect sorteren als de 
productiebeperking ingrijpend zijn - het betreft per definitie volume maatregelen.

2. Opzetten versnellingsteam i.s.m. Stichting Urgenda
Om de komende periode al zoveel mogelijk concreet aan de slag te gaan met versnelling van 
maatregelen wordt een versnellingsteam ingericht waar ook Stichting Urgenda aan zal deelnemen. 
De komende weken zal samen met andere departementen en in overleg met Stichting Urgenda en 
andere partijen worden bezien hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Daarbij wordt gedacht 
aan een maatschappelijke coalitie van partijen waaronder Stichting Urgenda zelf die in een 
netwerkaanpak voor versnelling kunnen zorgen door activering, bewustwording en versnelling van



3. Ambitieuze invulling gericht op 60% in 2030

Er zal een proces worden ingericht waarmee de komende maanden breed maatregelen worden 
uitgewerkt ten behoeve van politieke besluitvorming. We stellen voor hiervoor een proces in drie 
stappen te doorlopen.

Hiertoe zal de komende weken interdepartementaal een voorstel voor worden uitgewerkt en 
terugkomen in de MCKE.

acties. Uitkomsten van het versnellingsteam kunnen ook worden meegenomen bij de brede 
inventarisatie van maatregelen zoals hieronder beschreven.

(1) Breed het net ophalen: dit kan door private externe adviesbureaus in kaart te laten brengen 
met welke (normerende) maatregelen, in aanvulling op, of als bijstelling van het 
beleidsprogramma dat in mei wordt gepresenteerd, verdergaande reducties bereikbaar zijn.

(2) Deze maatregelen ambtelijk te laten uitwerken. Hieronder wordt verstaan: onafhankelijke 
experttoets op de inbreng door PBL in het najaar, en verdere, door het kabinet onafhankelijk 
gepositioneerde ambtelijke uitwerking (werkwijze studiegroep van Geest) die 
beleidsmaatregelen voorbereiden voor besluitvorming (o.a. uitwerking op 
uitvoeringsaspecten en juridische/wetstechnische aspecten).

(3) Politieke besluitvorming in principe als onderdeel van de Voorjaarsbesluitvorming 2023. 
Mogelijk dat (een deel van maatregelen) al dit najaar al kan meelopen.
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Toelichting op Urgenda-vonnis
>

>

>

>

>

s
208

De mate waarin het beleid in lijn is met de doelen uit de NLse Klimaatwet en EU 
Klimaatwet zullen daarbij het uitgangspunt zijn. Ligt de uitvoering niet op schema, 
dan zal toereikend moeten worden onderbouwd dat de doelstellingen nog steeds 
haalbaar zijn en waarom uitstel van maatregelen verantwoord is.
Indien (de uitvoering van) beleid achterblijft, is de kans op een nieuwe 'Urgenda- 
procedure’ waarin een nieuw reductiebevel wordt gevorderd reëel.

Op 24 juni 2015 heeft rechtbank Den Haag de Staat verplicht de uitstoot eind 2020 
met 25% te hebben gereduceerd t.o.v. 1990. Het Gerechtshof en de Hoge Raad 
hebben dit vonnis in hoger beroep (september 2018) en cassatie (december 2019) in 
stand gelaten.
Het arrest van de Hoge Raad bevat een strikt toetsingskader. Aan de hand daarvan 
kan het klimaatbeleid ook in toekomst worden getoetst door de rechter.

5.1.2.i



Klimaatzaken in andere landen
>

omli

aangescherpt.

reductiepaden.
Bij het Europees.Hof voor de Rechten van de Mens is een zaak>

aanhangig, waarin ook Nederland is aangeklaagd: Portugese jongeren 
stellen dat 33.staten, waaronder NL, te weinig actie ondernemen
tegen gevaarlijke klimaatverandering.
De verwachting is dat rechtszaken over klimaatverandering blijven>

toenemen, mede als gevolg van het groeiende besef van urgentie 
waarmee naar de klimaatproblematiek wordt gekeken.

s
208

Uitspraken in Frankrijk (2020/2021) en Ierland (2020): "Het klimaatbeleid en - 
maatregelen van de overheid zijn onvoldoende of onvoldoende concreet om te kunnen 
voldoen aan de - door de overheid vastgeste de - lange termijn-doelen of

Het aantal klimaatrechtszaken neemt wereldwijd toe. Ook in ons 
__ 'iggende landen (B, Fr, Dld, Ierland) zijn procedures tegen de 
overheid gevoerd:

Uitspraak Bundesverfassungsgericht (Duits Constitutioneel Hof) 29-04-2021: "Na 2030 
zijn vergaande emissiereducties nodig om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken. Dat 
legt een onevenredige last op toekomstige generaties. De reductielast is niet evenredig 
verdeeld tussen de huidige en toekomstige generatie -> Dld heeft klimaatdoel voor 2030



Ontwikkeling emissies korte termijn
>

Een koude/warme winter (2Ktasverbruik voor Ontwikkeling emissies en reductie t.o.v. 1990
verwarming gebouwen en kassen)

15,6%

18,2%

23,9%

25>

> 2018 2019 2020

• Emissies kalenderjaar Urgenda

sw

190
185
180
175
170
165
160
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150

2021 
(voorlopig)

De uitstoot in een kalenderjaar wordt in 
belangrijke mate bepaald door :

- Veel/weinig opwek hernieuwbare energie (meer 
zon/wind = minder kolen/gas)

- Hoge/lage brandstofprijzen (inzet gas- en 
kolencentrales op internationale elektriciteitsmarkt, 
industriële processen)

In 2022 is de uitstoot in Q1 door hogere 
gasprijs en het warme voorjaar enkele 
Mtonnen lager dan in 2021.
Gemiddeld zal de uitstoot de komende 
jaren afnemen, maar vanwege inherente 
onzekerheid door bovenstaande factoren 
kan geen volledige zekerheid worden 
gegeven dat 25% emissiereductie 
gerealiseerd wordt de komende jaren.



Effect productiebeperking kolencentrales
>

Terugtrekking 
4-7 Mton in d

>

>

gasgebru 
huizen er
in combinatie met het warme voorjaar, is het mogelijk dat in
2022 alsnog minimaal 25% emissiereductie wordt gerealiseerd.
Maar voor 2023 en de jaren erna blijft onzekerheid bestaan.

s
208

i van deze maatregel zou een extra uitstoot van ca. 
e jaren 2022-2024 betekenen (afhankelijk van 

verhouding overname capaciteit door Nlse gascentrales/import).
Daar staat tegenover dat door hoge gasprijzen en de oorlog in 
Oekraïne qedraqseffecten te verwachten zijn door laqer

De productiebeperking bij kolencentrales reduceert emissies 
vanaf 1-1-2022. Het zou kunnen dat in het kader van 
voorzieningszekerheid moet worden besloten deze maatregel 
terug te trekken.

gedragseffecten te verwachten zijn door lager 
ik t.b.v. elektriciteitsproductie, de verwarming van 

uizen en kassen en industriële processen. Door deze effecten,



Voorgesteld proces
Voorstel om langs volgende sporen te werken:>

>

>

>

s
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1. Alternatief (maatwerk)pakket productiebeperking kolencentrales
- Uitwerking van alternatief pakket gericht op korte termijn reductie bij grote uitstoters

2. Versnellingsteam met Urgenda en andere partijen
- Maatschappelijke coalitie van partijen die in een netwerkaanpak voor versnelling kunnen zorgen door 

activering, bewustwording en versnelling van acties.

3. Ambitieuze invulling gericht op 60%
- Er zal een proces worden ingericht waarmee de komende maanden breed maatregelen worden 

uitgewerkt ten behoeve van politieke besluitvorming in voorjaar 2023. Een overtuigende en realistische 
invulling van deze ambitie is noodzakelijk om eventuele toekomstige rechtszaken te voorkomen.
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Aanleiding
A.s. vrijdag is het DG-overleg ingepland om te spreken over de compenserende 
klimaatmaatregelen voor het intrekken van de productiebeperking kolencentrales. 
Aangehecht vindt u de notitie die in dit overleg wordt besproken.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Inzet sectoren
Tot op heden verlopen de gesprekken met de verschillende sectoren moeizaam, 
hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende (ambtelijke!)

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Auteur

Datum
6 juli 2022

Kenmerk
DGKE-K / 22301616

Bhm: 22301643

o=

Parafenroute
DGKE

Op a.s. maandag van 10.30-11.00 uur vindt een BWO plaats met SI&W, MLNV, 
MEZK, MFIN, SFB, MVRO (ambtelijk vervangen door ) waarin hier
verder over wordt gesproken.

- M‘e~do- doS&AG&- N i

Toelichting
Conform eerdere bespreking is het huidige voorstel om voor elke sector 1 
normerende/beprijzende maatregel te nemen/versnellen. Op de lijst staan nu:

1. Normering lease zakelijk wagenpark vanaf 2024 of 2025;
2. Normering circulair bouwen 40. WOUU~c\--sC\
3. Onderzoek naar normering elektriciteitsproductie;
4. Versnelling invoering wijzigingen Energiebelasting:
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Komende weken kan op basis van bovenstaande een (budgetneutraal) pakket 
worden gevormd, dat kan worden ingebracht in de augustusbesluitvorming.

Mogelijk compromis
Uitkomst van hoogambtelijke / politieke bespreking is bij voorkeur:

lenW-CE stelt voor aan te kondigen een heffing op primair plastic in te 
voeren, vooruitlopend op de verschillende onderzoeken die hierover reeds in 
het Beleidsprogramma zijn aangekondigd. FIN heeft aangegeven de 
uitkomsten van deze onderzoeken af te willen wachten, waardoor dit voorstel

de opbrengst van beprijzing terug kan vloeien als subsidie voor 
verduurzaming

Industrie en LNV hebben bezwaren bij het naar voren halen van het 
afschaffen van de vrijstellingen in de energiebelasting, aangezien dit leidt tot 
extra lastenverzwaring in een periode waarin al sprake is van hoge 
energieprijzen. Zowel LNV als B&I heeft de wens verschillende 
subsidiemaatregelen te treffen.
lenW-MOB kan zich vinden in besluitvorming over normering van de lease- 
markt, maar stelt dat dit niet volledig binnen het mobiliteitsdomein gedekt 
moet worden (via vliegbelasting en ophoging MRB).

Mogelijk dat lenW-MOB voorstelt de maatregel op te nemen die de 
jaarverplichting voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen 
ophoogt.

tot op heden niet is opgenomen.
BZK stelt (naar verwachting) dat normering van circulair bouwen gepaard 
moet gaan met het beschikbaar stellen van subsidies.

i) uitgangspunt van het maatregelenpakket budgetneutraal moet zijn 
zodat het niet leidt tot een dekkingsvraag in al complexe 
augustusbesluitvorming, en
ii) dat er conform begrotingsregels alleen mag worden besloten over 
beprijzende/normerende maatregelen, maar niet over maatregelen 
aan de uitgavenkant (subsidies).

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Akkoord op verdere uitwerking van voorgestelde normerende/beprijzende 
maatregelen
Daarnaast bezien kan worden of

Kenmerk
DGKE-K / 22301616

b. eventuele ondersteuning vanuit Klimaatfonds/SDE kan worden 
versneld.
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A. Uitgangspunt maatregelen

B. Voorstel voor maatregelen Prinsjesdagpakket

1

Voorstel is om de komende weken een beperkte selectie van concrete en structurele maatregelen uit 
te werken waarvan significante impact wordt verwacht, ten behoeve van de Augustusbesluitvorming, 
zodat dit kan worden aangekondigd op Prinsjesdag. Een bredere inventarisatie van maatregelen

Deze zomer start het traject waarin het ontwerp-beleidsprogramma klimaat i.s.m. externe 
onderzoeksbureaus en stakeholders wordt geanalyseerd en bezien wordt waar versnelling of 
aanvulling van het beleidsprogramma mogelijk is. In dit traject worden maatregelen in kaart gebracht 
die een bijdrage moeten leveren aan realiseren van 55-60% emissiereductie in 2030, ten behoeve 
van besluitvorming in het voorjaar van 2023. Ter vervanging van de maatregelen gericht op 
kolencentrales is voorgesteld om, vooruitlopend op de besluitvorming in het voorjaar 2023, reeds 
enkele maatregelen aan te kondigen met Prinsjesdag. Hieronder wordt het proces hiervoor 
toegelicht.

Op maandag 20 juni heeft de Minister voor Klimaat en Energie een vroegtijdige waarschuwing 
afgekondigd naar aanleiding van de situatie op de Europese gasmarkten. Daarbij is per direct de 
handhaving van de productiebeperking gericht op kolencentrales teruggetrokken. MKE heeft in de 
Kamerbrief van 20 juni en tijdens het debat op woensdag 22 juni aangekondigd dat het terugtrekken 
van deze maatregel gepaard moet gaan met aanvullende maatregelen die CO2-reductie realiseren 
ter compensatie van de intrekking van de productiebeperking, en de Kamer hier met Prinsjesdag over 
te informeren.

Naar verwachting levert de productiebeperkende maatregel ca. 4 tot 4,5 Mton CO2-reductie/jaar op 
onder de huidige marktomstandigheden. Het intrekken van de productiebeperking betekent 
cumulatief ca. 10 Mton extra uitstoot (2,5 jaar keer 4 tot 4,5 Mton CO2-reductie per jaar).
Uitgangspunt is dat de maatregelen die over de komende periode genomen worden naar order grote 
hetzelfde effect hebben.

Om het bereiken van deze doelstellingen te waarborgen heeft MKE aangekondigd te werken aan een 
pakket aanvullende maatregelen dat uiterlijk met Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Uitgangspunt 
van dit aanvullende pakket is dat het:

Structureel - Zo veel als mogelijk een structurele bijdrage levert aan het 2030-doel van 55- 
60% emissiereductie. Dit betekent dat de extra maatregelen door de sectoren benut kunnen 
worden voor het realiseren van de (indicatieve) restemissies. Er is daarmee geen sprake van 
een aanvullende opgave per sector.
Significant - Significante maatregelen betreft, die gericht zijn op een evenwichtige mix tussen 
normering, beprijzing en subsidiëren met een grote mate van zekerheid van emissiereductie 
en als richtlijn in de periode t/m 2030 cumulatief ca. 10 Mton reduceert.

Gevraagd besluit:
In te stemmen met voorgestelde maatregelen als alternatief op de kolencentrales ten 
behoeve van politieke besluitvorming in het BWO van PM juli.
Een keuze te maken welke dekkingsmaatregelen worden genomen (in het huidig 
voorgestelde maatregelenpakket dient alleen de maatregel normering lease zakelijk 
wagenpark gedekt te worden).

DG-overleg 8 juli 2022
Alternatieve maatregelen productiebeperking kolencentrales
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Voorgesteld maatregelenpakket (normering en beprijzing)i.

ii. Financiële consequenties en dekkingsmogelijkheden

Maatregel (in €mln, - is EMU-derving) 2023 2024 2025 struc

4 - 5 mld

80* mln

50 mln 50* mln *100

2

Na bespreking in het DO55% wordt voorgesteld onderstaande normerende en beprijzende 
maatregelen vast te stellen, en indien nodig mee te nemen in de augustusbesluitvorming:

1.
2.
3.
4.

CO2 
reductie 

range 
(cumulatief) 
4-6 Mton

cum 2023-
2030

loopt reeds mee in de IBO van het beleidsprogramma klimaat - en ligt om die reden nu niet voor de 
hand. In lijn met bovenstaande uitgangspunten is het voorstel om een evenwichtig pakket op te 
stellen met maatregelen die i) normeren op potentieel dat in het beleidsprogramma klimaat nog niet 
genormeerd of beprijsd wordt, en/of ii) waar versnelling van het bestaande beleid naar verwachting 
mogelijk is.

KJ

In het DO55 werden door verschillende departementen subsidiemaatregelen voorgesteld die op 
korte termijn uitgevoerd kunnen worden en daarmee een (beperkte) emissiereductie realiseren. 
Vanwege het geringe reductie-effect van subsidies, de budgettaire consequenties en het 
uitgangspunt van het beleidsprogramma dat er een evenwichtige mix moet zijn tussen 
beprijzen/normeren en subsidiëren, kunnen in principe alleen normerende en beprijzende 
maatregelen onderdeel van een maatregelenpakket vormen.

Hieronder is een overzicht weergegeven van de financiële consequenties de mogelijke 
normerende/beprijzende maatregelen.

In bijlage 1 is per maatregel een korte beschrijving/toelichting opgenomen die o.a. ingaat op de 
uitvoerbaarheid, het CO2-effect (voor zover bekend) en (indien relevant) financiële consequenties 
van bovenstaande maatregelen. Daarbij zijn ook enkele alternatieve maatregelen opgenomen die in 
het DO55 aan de orde kwamen.

(1) Normering lease zakelijk wagenpark vanaf 2024 
of 2025
(a) w.v. derving

(b) w.v. dekking (keuze nodig uit dekkingsopties in 
toelichting)
2 Normering circulair bouwen

3 (Onderzoek naar) normering elektriciteitssector

4 Versnelling beperken/afschaffen regelingen EB

4a w.v. mineralogische en metallurgische procédés 
per 01-01-2024
4b w.v. verlaagd tarief glastuinbouw

Normering lease zakelijk wagenpark vanaf 2024 of 2025;
Normering circulair bouwen
Onderzoek naar normering elektriciteitsproductie;
Versnelling invoering wijzigingen EB:

a. Afschaffen mineralogische en metallurgische procédés
b. Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw

80*

* Eerste inschatting, er is nog geen rekening gehouden met de tariefaanpassingen die in het CA vanaf 2023 zijn afgesproken. De 
daadwerkelijke opbrengst zal hierdoor naar verwachting hoger uitvallen.

I

-
I

hJ



Fs

Gasbesparingstenderiii.

K

VervolgprocesC.

3

Hoewel het door het warme voorjaar en de hoge gasprijzen steeds waarschijnlijker wordt dat het 
Urgenda-doel dit jaar wel gehaald gaat worden, is dat voor 2023 en 2024 nog onzeker. Op maandag 
20 juni heeft MKE tevens aangekondigd voor de korte termijn een gasbesparingstender uit te 
werken. Door hier ook een tijdelijk C02-effect aan te koppelen kan voor volgend jaar de onzekerheid 
over het Urgenda-vonnis worden verkleind. Het is echter nog onduidelijk of het mogelijk is op korte 
termijn een doelmatige en uitvoerbare regeling op te zetten. Dit wordt nog nader onderzocht.

8 juli: DG-overleg
Week 11-15 juli: BWO (datum PM)
Begin augustus: hoogambtelijk afgestemd maatregelenpakket wordt ingebracht in ambtelijke 
vierhoek t.b.v. augustbesluitvorming
9 augustus: DG-overleg stand van zaken besluitvorming maatregelen Prinsjesdag
19 augustus: besluitvorming in politieke vierhoek
26 augustus: bekrachtiging besluitvorming politieke vierhoek in MR.

Coh
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Normering via de omgevingswet (Besluit Activiteiten Leefomgeving)i.

n.

4

Het ministerie van Financiën onderzoekt in het verlengde van de tussenevaluatie EV de 
mogelijkheden van normering via de fiscale route. Dit conform een toezegging aan de Kamer van het 
vorige kabinet. Hierover zal dit najaar meer duidelijk worden. In afwachting van dit onderzoek is

Toelichting maatregel:
Om normering vorm te geven wordt nu gedacht aan twee routes:

De voorgestelde maatregel omhelst een normering van (grote) werkgevers zodat vanaf 2024 of 2025 
alle nieuwe zakelijke personenauto's (eigen vloot en zakelijke leaseauto's) emissievrij zijn. Of een 
dergelijke maatregel juridisch überhaupt kan worden geïntroduceerd en als dat mogelijk zou zijn ook 
voor alle werkgevers of alleen grote werkgevers (bijv >50 werknemers of > 100 werknemers) is nog 
onderwerp van een juridisch onderzoek (zie hieronder).

Eind 2021 waren er ca. 910.000 personenauto's op naam van een bedrijf (exclusief private lease) in 
het Nederlandse personenwagenpark van 8,9 miljoen personenauto's. Hiervan waren er ca. 174.000 
(19%) reeds volledig emissieloos. Ca. 736.000 (81%) personenauto's nog niet. Hoewel het aandeel 
zakelijk gereden personenauto's in het wagenpark relatief laag is (10%) leggen deze voertuigen 
relatief gezien wel de meeste kilometers op jaarbasis af (ca. 20% van het totaal aantal 
autokilometers). Versnelde vergroening van dit deel van het wagenpark is daarom van groot belang. 
Daarnaast blijft de ingroei van zakelijke nieuwe emissievrije auto's in Nederland van belang omdat 
deze auto's na de leaseperiode doorstromen naar de gebruikte markt waardoor de hele autovloot op 
termijn verschoond wordt. Tot slot draagt de maatregel bij het nakomen van de ambitie van het 
kabinet om in 2030 alle nieuw verkochte personenauto's emissieloos te laten zijn.

Normering via beperking van fiscale aftrekmogelijkheden van conventionele personenauto's 
(a la België).

Bijlage 1 - Toelichting maatregelen
Op de volgende pagina's wordt een korte toelichting gegeven van de voorgestelde maatregelen.

1. Normering lease zakelijk wagenpark vanaf 2024 of 2025
Context:
Personenauto's zijn voor circa de helft van de CO2 uitstoot van de sector mobiliteit verantwoordelijk. 
Dat staat gelijk aan 10% van de totale landelijke CO2 uitstoot in Nederland. De huidige 
fiscale/financiële stimuleringsmaatregelen van emissievrije personenauto's stoppen in 2025. De 
ambitie van het Klimaatakkoord die in het Coalitieakkoord is bevestigd (100% zero emissie 
nieuwverkoop in 2030) wordt nu niet gehaald (54% als FF55-maatregelen worden aangenomen, 
anders 42% conform modelberekeningen voor de KEV 2021).

De voorgestelde maatregel omhelst een normering van (grote) werkgevers (vanaf 50 of 100 
werknemers) zodat vanaf 2024 of 2025 alle nieuwe zakelijke personenauto's (eigen vloot en zakelijke 
leaseauto's) emissievrij zijn.

• Het juridisch onderzoek naar de normering via de omgevingswet is gestart. Dit onderzoek 
moet uitwijzen in hoeverre normering via de omgevingswet mogelijk is en zal eind juli/begin 
augustus afgerond zijn. Hierbij wordt ook onderzocht of een dergelijke normering mogelijk 
zou zijn voor alle werkgevers of alleen voor de grotere grote werkgevers (bijv. >50 
werknemers of > 100 werknemers). Tot slot worden ook de mogelijke uitwijkeffecten in 
kaart gebracht (als gevolg van een hogere fiscale bijtelling voor berijders ontstaat mogelijk 
een uitwijk naar onttrekken privégebruik, mobiliteitsbudgetten of km-vergoeding met 
vervuilende privé auto).

• Naast het juridisch onderzoek is ook de doorrekening van de budgettaire en CO2 effecten 
gestart.
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De dekkingsopties van mrb en vliegbelasting zullen voor dit maatregelpakket worden uitgewerkt. 
Mogelijk komen er nog middelen vrij vanuit de intrekking van de productiebeperking van de 
kolencentrales, maar deze middelen zijn niet proportioneel tot dekking van de mobiliteitsmaatregel.

vooralsnog de eerste taxatie dat het niet langer aftrekbaar maken van de kosten van fossiele 
voertuigen het fiscaal stelsel compliceert en door de oogharen bezien zal leiden tot complicaties voor 
de uitvoering zeker als het de informatievoorziening raakt. De eerste inschatting is dus dat het een 
fiscaal ingrijpende maatregel is die nader onderzoek vraagt en niet rijp is voor besluitvorming bij 
augustusbrief/Prinsjesdag.

Budgettaire derving en mogelijke dekkingsmaatregelen:
Normering van het zakelijk wagenpark versnelt de ingroei van elektrische auto's, waardoor de 
overheidsinkomsten uit de bpm en brandstofaccijnzen (versnelt) teruglopen. De budgettaire derving 
van alleen de normering bedraagt cumulatief (t/m 2030) naar verwachting circa 4 tot 5 miljard euro 
en moet conform de begrotingsregels gedekt worden. Dekking vindt in beginsel plaats in het domein 
waar de derving plaatsvindt, het autodomein, of als dit niet mogelijk is het bredere 
mobiliteitsdomein. NB: dit is een eerste inschatting, de maatregel wordt de komende weken 
doorgerekend.

C02-effect:
De CO2-reductie van de normering van het zakelijk wagenpark bedraagt naar verwachting cumulatief 
circa 4 tot 6 Mton. NB: dit is een eerste inschatting, de maatregel wordt de komende weken 
doorgerekend.

Binnen het mobiliteitsdomein zijn de volgende dekkingsopties mogelijk:
• Verhogen tarief motorrijtuigenbelasting personenauto's (optioneel: ook voor bestelauto's)
• Verhogen tarief bpm personenauto's (dit zal naar verwachting slechts de ingroei van EV 

versnellen en daardoor geen adequate dekking geven)
• Afschaffen verlaagd tarief en introduceren brandstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting 

voor bestelauto's van ondernemers
• Verhogen brandstofaccijnzen
• Verhogen vliegbelasting

I
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Eerste grove schattingen zijn in potentie wat betreft circulair bouwen: 0,1 Mton-0,3 Mton CO2- 
reductie, maar indien circulair en biobased bouwen en verbouwen de norm wordt, kan dit potentieel

N-
N

CO 2-effect:
De C02-reductie in de gebouwde omgeving wordt bepaald aan de hand van CO2-emissies in de 
gebruiksfase. Reductie van CO2 in productiefase levert een bijdrage aan de CO2-opgave in de 
industrie. Desalniettemin kan dit ook van nut blijken bij het dichten van eventuele gaten in de CO2- 
boekhouding. Opgave in de industrie kan wellicht verhoogd worden ten opzichte van gebouwde 
omgeving indien de bouw deze extra opgave kan realiseren.

2. Normering circulair bouwen
Toelichting maatregel:
Voor de normering circulair bouwen wordt het volgende pakket van maatregelen voorgesteld:

b. vastlegging van koolstof in biobased bouwmaterialen beter te waarderen (zoals toegezegd 
aan TK), mede om houtbouw verder te bevorderen;

3. (Onderzoek naar) normering elektriciteitsproductie
De verduurzaming van de elektriciteitsproductie stond de afgelopen jaren in het teken van het 
opschalen van hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zon en wind. Op dit moment is de 
verwachting dat met de huidige maatregelen het aandeel hernieuwbare elektriciteit in 2030 circa 70 
procent bedraagt. Een verdere verduurzaming van de elektriciteitsproductie vraagt om het 
verduurzamen van regelbaar vermogen. In het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor het 
ombouwen van gascentrales zodat deze C02-vrij gas kunnen inzetten.

normering:
• de voorgenomen aanscherping van de milieuprestatie-eis gebouwen (MPG) naar 0,5 

in 2025 (zoals gemeld aan de TK) nog verder aanscherpen richting 2030;
• de voorgenomen aanscherping van de afvalregelgeving (lenW ism BZK) onder andere 

ten aanzien van bouw- en sloopafval zo scherp mogelijk insteken (om sloop te 
ontmoedigen en hergebruik zoveel mogelijk te bevorderen);

Na de uitfasering van kolen voor elektriciteitsproductie zijn resterende emissies van de 
elektriciteitssector in 2030 alleen nog afkomstig van gascentrales. Doordat de inzet van bestaande 
conventionele centrales in Nederland afhangt van de ontwikkelingen in de landen om ons heen, is 
realisatie van emissiereductie in de elektriciteitssector op Nederlands grondgebied inherent onzeker. 
De bandbreedte van de restemissies voor de elektriciteitssector in 2030 is dan ook fors: 6,1 - 20,5 
Mton. De grote onzekerheidsbandbreedte van de elektriciteitssector brengt ook onzekerheid mee in 
relatie tot realisatie van de 55-60% emissiereductie op Nederlands grondgebied. Daarom onderzoekt 
het kabinet in hoeverre emissiereductie in de elektriciteitssector op Nederlands grondgebied kan 
worden versneld door introductie van een nationale normering voor elektriciteitsproductie, rekening 
houdend met de leveringszekerheid en Europese context.

I
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Het versnellen van het tijdpad van invoering is slechts in beperkte mate mogelijk:

vin 20’
?wce 22% -

n
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in het realiseren van de benodigde CO2-reductie groot is. De mate waarin extra CO2-reductie 
plaatsvindt is echter onzeker. Mogelijk is de meeropbrengst van vervroeging relatief beperkt indie 
ondernemers de aankondiging dat deze regelingen per 1 januari 2025 worden afgeschaft al in hun

o
o

Belastingplan 2024 (september 2023 naar de TK). Zo wordt nog een onderzoek gedaan naar de 
effecten van deze maatregel. Uitvoeringstechnisch ^ naar verwachting een versnelling van de 
invoeringsdatum mogelijk van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023,mits de maatregel wordt 
opgenomen in het BP2023 (september 2022 naar de TK) en wordt vormgegeven als een 
tariefaanpassing. Dit betekent dat voor 2023 het verlaagd tarief voor de glastuinbouw wordt

Afschaffen vrijstelling mineralogische en metallurgische procédés: 0,1 - 0,5 Mton (2030)
Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw en beperken WKK-vrijstelling: 1 Mton

Toelichting maatregel:
In het coalitieakkoord is afgesproken om een aantal vrijstellingen in de Energiebelasting per 1 januari 
2025 af te schaffen of te beperken. Tijdpad is om deze wijzigingen via het Belastingplan in 2023 in 
wetgeving te verankeren en deze per 1 januari 2025 te laten ingaan. Door het afschaffen van deze 
regelingen krijgen bedrijven in de industrie en landbouwsector een forse extra prikkel om te 
verduurzamen. De CO2-reductie in 2030 is in het coalitieakkoord als volgt ingeschat:

4b Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw
De voorbereiding van de wetgeving is er nu op gericht dat deze maatregel wordt opgenomen in het

investeringsbeslissingen hebben verwerkt en indien er op korte termijn weinig extra 
handelingsperspectief is. Daarnaast ligt er voor ondernemers in de glas- en tuinbouwsector al een 
extra opgave tot CO2-reductie bovenop de overeengekomen CO2-reductiedoelstellingen uit het CA. 
Deze extra reductie wordt gehaald via normering en beprijzing. Bij vervroeging van maatregelen 
dient ook gekeken worden naar het integrale pakket aan prikkels voor de glastuinbouw.

4. Versnelling invoering afschaffen EB - mineralogische en metallurgische procédés en 
verlaagd tarief glastuinbouw

C02-effect:
Vervroegen van de invoeringsdatum zorgt ervoor dat de momenteel onbelaste uitstoot sneller wordt 
beprijsd en leidt daarmee naar verwachting tot een extra (cumulatieve) CO2 besparing. Er is immers 
sneller sprake van beprijzing van momenteel onbelaste uitstoot. De forse reductie van de CO2- 
uitstoot de afgelopen maanden als gevolg van de hoge prijzen laat zien dat het belang van beprijzen

4a Afschaffen vrijstelling mineralogische en metallurgische procédés:
De voorbereiding van de wetgeving is er nu op gericht dat deze maatregel wordt opgenomen in het 
Belastingplan 2024 (september 2023 naar de TK). Zo wordt nog een onderzoek gedaan naar de 
effecten van deze maatregel. Uitvoeringstechnisch is naar verwachting een versnelling mogelijk van 1 
januari 2025 naar 1 januari 2024, mits de maatregel wordt opgenomen in het BP2023 (september 
2022 naar de TK).

opgehoogd naar het reguliere tarief en dat per 1 januari 2024 het aparte tarief voor de glastuinbouw 
helemaal verdwijnt. Deze maatregel hangt ook nauw samen met het beperken van de 
inputvrijsteIling voor elektriciteitsproductie. Het afschaffen van het verlaagd tarief raakt met name 
kleinere tuinders, terwijl het beperken van de inputvrijstelling met name grotere tuinders (met een 
WKK-installatie) raakt.



a)

b)

c)

Versnelling invoering beperken vrijstelling elektriciteitsproductie (waaronder WKK)3.
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Eerder werd er ook gekeken naar de versnelling van invoering beperken vrijstelling 
elektriciteitsproductie (waaronder WKK) als mogelijk maatregel. Een versnelling van deze maatregel 
lijkt niet mogelijk. Er is namelijk eerst nader onderzoek nodig naar de technische uitwerking van de 
beperking (met name hoe de gasinput straks moet worden gesplitst in een belast en onbelast deel). 
Tevens is naar verwachting zeker een jaar nodig om de uitvoering zodanig in te richten dat de 
gasinput in elektriciteit producerende installaties kan worden gesplitst in een belast en onbelast deel. 
Daarnaast moet onder andere ook de samenhang met de Europese Energiebelasting Richtlijn (het is 
een verplichte vrijstelling) nader in kaart worden gebracht. Het beperken van de vrijstelling voor 
elektriciteitsproductie heeft gevolgen voor de energiesector, de industrie en glastuinbouw.

2. Gecombineerd maatregelenpakket gericht op zwaardere voertuigen
Met een combinatie van beprijzing en subsidies gericht op voertuigen met een zwaar gewicht kan 
een significante CO2-reductie worden gerealiseerd. Dit pakket bevat:

Bijlage 1 - Alternatieve maatregelen
De afgelopen dagen hebben verschillende departementen alternatieve maatregelen aangedragen die 
mogelijk overwogen kunnen worden. Bij uitwerking bleek dat niet voor alle voorgestelde opties op 
korte termijn besluitvorming mogelijk is. Hieronder wordt voor elk van deze maatregelen een korte 
toelichting weergegeven.

een MRB gewichtscorrectie (deze is vooral van belang voor particulieren en betreft daardoor 
het gros van alle auto's in NL);
een kleine bijtellingskorting (beperkte kosten, deze zitten voornamelijk in de derving van 
accijnzen) en;
het eventueel doortrekken van subsidie aanschaf voor particulieren (met een evt. verhoging 
BPM als dekkingsbron).

4. Nationale heffing op primair fossiel plastic
Toelichting maatregel:
De maatregel betreft een nationale heffing op primair fossiel plastic. Op dit moment is de prijs van 
primair fossiel plastic lager dan van secondair plastic. Een heffing maakt de kostprijs van primair 
fossiel plastic hoger en stimuleert de vraag naar secundair plastic en duurzaam biogebaseerd plastic. 
De onderzochte heffing zorgt voor een reductie van CO2-uitstoot omdat: 1) er minder CO2 vrijkomt 
bij de productie van gerecycled plastic dan bij primair fossiel plastic; 2) er minder CO2 vrijkomt als 
gevolg van verbranding van plastic afval in AVI's; 3) er minder plastic op de markt komt door 
hergebruik en ander productontwerp. Wat de exacte CO2 reductie van de maatregel zal zijn, is o.a. 
afhankelijk van de heffingsvariant.

1. Vervroegen MRB+van 2030 naar 2028
Het eerder invoeren van MRB+ leidt tot een betere beprijzing van de externe effecten in het vervoer 
en CO2-reductie. Of dit mogelijk is, is echter nog zeer onzeker. Het verleden leert dat de 
implementatie vaak langer duurt dan eerder is ingeschat. Binnen het betalen naar gebruik traject 
wordt momenteel door lenW en FIN een extern onderzoek uitgezet naar de wijze waarop het aantal 
gereden kilometers kan worden geregistreerd (inclusief eerste inschatting van o.a. betrouwbaarheid, 
uitvoerbaarheid, implementatietermijn en kosten). De resultaten van dit onderzoek worden in het 
najaar verwacht en kunnen mogelijk meer richting geven aan de vraag of een versnelling van de 
invoering technisch mogelijk is.

C02-effect:
De kwantitatieve effecten van de heffing op milieu en economie en de bijdragen aan CO2-reductie 
worden nog onderzocht. De uitkomsten worden in september gepresenteerd
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In het onderzoeksrapport naar bovengenoemde heffingsvarianten zal ook worden benoemd dat er 
andere mogelijke heffingsvarianten zijn, zoals een feedstockheffing eerder in de keten, met een 
aanbeveling tot vervolgonderzoek naar de effecten daarvan. In het beleidsprogramma klimaat is 
reeds toegezegd om onderzoek te doen naar een nationale heffing voor plastics. Een verdere 
toezegging is op dit moment niet mogelijk omdat het onderzoek nog loopt, voor een afgewogen
besluit ook andere alternatieven moeten worden onderzocht/gewogen (zoals normering) en tot slot 
een dergelijke plasticheffing op het vlak van o.a. de uitvoering verder moet worden uitgewerkt. Het is 
nu dus te vroeg voor verdere besluitvorming.

CO2-reductie
De CO2-reductie in de gebouwde omgeving wordt bepaald aan de hand van CO2-emissies in de 
gebruiksfase. Reductie van CO2 in productiefase levert een bijdrage aan de CO2-opgave in de

Context:
Eerder zijn de mogelijkheden voor een nationale heffing op primair fossiel plastic verkend door CE 
Delft, in opdracht van Fin en lenW. Naar aanleiding van een recente toezegging van lenW aan de 
kamer worden twee varianten verder doorgerekend om de ecologische en economische effecten van 
zo een heffing te kunnen kwantificeren. Het gaat dan om het heffingsmoment vroeg in de keten 
(wanneer polymeren op de markt komen) en een heffingsmoment later in de keten (wanneer mede 
uit plastic bestaande eindproducten op de markt komen). Het onderzoek wordt uitgevoerd door CE 
Delft en begeleid door lenW, FIN, EZK en PBL.

6. Subsidies circulair bouwen
In aanvulling op de voorgestelde normerende maatregel gericht op circulair bouwen eerder 
beschreven in deze notitie, kan biobased bouw worden gestimuleerd door een combinatie van 
verschillende subsidie-maatregelen

Stimuleren versnellen aanbod en marktontwikkeling biobased materialen
Dit geldt specifiek voor houtbouw en isolatiematerialen (in het kader van nieuwe verdienmodellen 
voor boeren zoals genoemd in Coalitieakkoord); in lijn met het duurzaamheidskader biogrondstoffen, 
en zie ook de motie over o.a. koolstofcertificaten (vastlegging) voor combi gewassen - 
bouwmaterialen die we moeten uitvoeren (LNV, BZK, lenW ism EZK, Tweede Kamer, vergaderjaar 
2021-2022, 33 576, nr. 291).

Circulaire innovaties versnellen en breder toepassen:
• extra stimulering (subsidie) voor meer circulair isoleren bij verduurzaming,
• extra stimulering innovaties om de energietransitie (warmtepompen, zonnepanelen) meer 

circulair te ontwerpen en te produceren met meer milieuvriendelijke materialen en technieken 
zodat ze langer meegaan, beter te repareren zijn en beter te hergebruiken; mede in lijn met de 
zonnebrief (circulaire zonnepanelen)

• versnellen procesinnovaties zoals pre-fab en modulair (in het kader van industrieel bouwen)

5. (Onderzoek naar) normering koopwoningen
Er zal voor koopwoningen onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden voor normering voor 
isolatie op transactiemomenten. Met normeren op transactiemomenten wordt aangesloten op 
natuurlijke momenten en gaan er minder momenten verloren om te verduurzamen. Op basis van het 
onderzoek, dat eind 2022 klaar is, zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van normering bij 
koopwoningen. Hierbij worden ook de verplichtingen betrokken die worden voorgesteld door de 
Europese Commissie in de EPBD IV (Energy Performance of Buildings Directive). Deze variant wordt 
eveneens onderzocht.
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industrie. Desalniettemin kan dit ook van nut blijken bij het dichten van eventuele gaten in de CO2- 
boekhouding. Opgave in de industrie kan wellicht verhoogd worden ten opzichte van gebouwde 
omgeving indien de bouw deze extra opgave kan realiseren. Eerste grove schattingen zijn in potentie 
wat betreft circulair bouwen: 0,1 Mton-0,3 Mton CO2-reductie, maar indien circulair en biobased 
bouwen en verbouwen de norm wordt, kan dit potentieel verder groeien.

bmne.
JU

Financiële consequenties:
Eerste schatting benodigde middelen voor versnelling in gebouwde omgeving ongeveer 100 miljoen 
per jaar tot 2030 voor zowel innovatie als subsidie, om richting 2030 de normen te kunnen 
aanscherpen. Deze middelen kunnen in principe als zij bijdragen aan CO2-reductie uitKlimaatfonds 
gedekt worden. Als het bijdraagt aan de aanpak stikstof of perspectief boeren dan zou dekking ook 
uit Stikstoffonds kunnen wellicht. J
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