
Financiële consequenties

Staat

Nationale kosten

Idem.

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie

Idem

Negatieve maatschappelijke gevolgen

Draagvlak
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In het wetsvoorstel afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding in 2012 was dat ook 
geadresseerd en daar bleek geen oplossing voor voorhanden.

Met de maatregel wordt beoogd de CO2-uitstoot te reduceren door beperking van het woon
werkverkeer. De effecten qua CO2-reductie van een dergelijke beperking zijn niet eerder 
onderzocht. Wel is in 2012 door MuConsult een onderzoek gedaan naar de effecten van een 
volledige afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Op 
basis van dat onderzoek is geconcludeerd dat bij een volledige afschaffing een CÜ2-reductie van 
0,5 tot 0,6 Mton zou worden bereikt. Een beperking tot 20 km raakt ongeveer 50% van de 
forenzen die nu een reiskostenvergoeding van hun werkgever ontvangen. Omdat de gevolgen 
voor de forenzen verschillen (een forens met een woon-werkverkeer van 25 km ondervindt 
minder financieel nadeel dan een forens met woon-werkverkeer van 60 km) kunnen de 
onderzoeksresultaten van een volledige afschaffing niet een op een worden geëxtrapoleerd naar 
een beperking tot 20 km. De verwachting is echtere dat die gevolgen niet groter zullen zijn dan 
0,1 Mton (zowel in 2021 als in 2023, reductie is additioneel ten opzichte van het 
Klimaatakkoord). Dit vereist echter een nieuw onderzoek. Daarbij speelt een rol dat daarna het 
aantal auto's en het spitsverkeer (fors) is toegenomen.

De financiële consequenties van een dergelijke beperking zijn niet eerder onderzocht. Ter 
illustratie: een verlaging van het bedrag van 19 cent met een cent zou in 2012 hebben geleid tot 
een budgettaire opbrengst van € 100 miljoen. Voor een beperking van het aantal kilometers 
zoals bedoeld in deze maatregel is inzicht noodzakelijk in het aantal kilometers dat nu wordt 
gereden in het woon-werkverkeer. In 2012 is door MuConsult een onderzoek gedaan naar de 
effecten van een volledige afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon
werkverkeer. Bezien moet worden welke effecten verbonden zijn aan de beperking. Dat vereist 
een nieuw onderzoek - het is maar zeer de vraag of de onderzoekscijfers in het rapport uit 2012 
die betrekking hadden op een volledige afschaffing, zich laten herleiden tot een beperking van 
de vergoeding. Daarbij speelt een rol dat daarna het aantal auto's en het spitsverkeer (fors) is 
toegenomen.

Een beperking van de belastingvrije reiskostenvergoeding woon-werkverkeer werkt door naar 
het verzamelinkomen en daarmee ook naar de inkomensafhankelijke regelingen zoals de 
toeslagen. Het verzamelinkomen stijgt, het netto-inkomen daalt en de toeslag wordt in beginsel 
lager.



Relatie met PAS
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Beperkt of nauwelijks aanwezig. Het ooit ingediende wetsvoorstel tot afschaffing kende eigenlijk 
nauwelijks draagvlak.

Deze effecten zijn niet onderzocht. Zie ook de eerdere opmerkingen ter zake van de CO2- en 
budgettaire effecten.



211



19. BPM-verhoging en intensiveringspakket stimulering EV

Beschrijving maatregel

Subsidie 4000 4000 4000 3700 3350 2950 2250

Zie voor de aanpassingen aan de fiscale stimulering ook tabel 2:

Bijtelling EV 22% 22%

100% 100%
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tabel 2: Vertraagde afbouw fiscale stimulering emissieloze auto's 2019-2027

12%
40.000 

0%

17%
40.000

25%

4%
45.000

0%

16%
40.000

0%

16%
40.000

0%

16%
40.000 

0%

8%
45.000

0%

Overwogen kan worden de tarieven van de schijven niet gelijkmatig te verhogen, maar bijvoorbeeld 
alleen de tarieven van de hoogste schijven (de hoogste CO2-uitstoot) te belasten. De kleine A- 
segment auto's worden zo ontzien. Overigens zijn de bpm-tarieven al progressief vorm gegeven.

MRB (FC 
(EV)

Variant 1: BPM-verhoging personenauto's (fossiele brandstof) per 1 juli 2020
Het bpm-tarief is gedifferentieerd naar CO2-uitstoot. Voor emissievrije auto's is het tarief nihil.
Hierdoor kan de bpm een manier zijn om de consument te sturen richting de aanschaf van nieuwe - 
of (tweedehands) geïmporteerde zuinigere automodellen, die een lagere impact op het klimaat en 
milieu hebben.
Gelijktijdig met de reeds voorgenomen nieuwe bpm-tabellen, gebaseerd op budgetneutrale omzetting 
naar de WLTP-testmethode, kunnen de bpm tarieven voor fossiele brandstofpersonenauto's worden 
verhoogd (per 1 juli 2020). Dit versterkt de fiscale prikkel om zuinigere automodellen aan te 
schaffen.
In variant 1 wordt de BPM in vijf stappen van zes procentpunt verhoogd ten opzichte van het 
basistarief van 01-01-2020; te beginnen per 01-07-2020.
Het overige fiscale EV verandert niet ten opzichte van het KIimaatakkoord. Variant 1: Stapsgewijze 
verhoging van de bpm-tarieven voor personenauto's (fossiele brandstof) met 30% in de periode 
2020-2024 (dus jaarlijkse verhoging van 6%)

Variant 2 (stikstofvariant):
In het KIimaatakkoord is een nieuw stimuleringspakket voor elektrisch rijden afgesproken voor de 
periode 2020-2025. Uit een analyse van de markt voor elektrische auto's blijkt dat de ingroei harder 
gaat dan verwacht ten tijde van het KIimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is echter afgesproken 'de 
hand aan de kraan te houden', waardoor bij een structurele afwijking buiten de bandbreedte moet 
worden teruggestuurd naar het klimaatakkoordbasispad. In deze variant wordt een nieuw en hoger 
basispad vastgelegd, waarin de snellere endogene ontwikkelingen zijn meegenomen. Tegelijkertijd 
wordt de mrb op (zwaardere) dieselauto's verhoogd (positief effect op stikstof en met opbrengst 
kunnen de kosten van het hogere basispad gedekt worden). Het beschikbare budget voor de 
aanschafsubsidie EV blijft gelijk en groeit niet mee met groei aantal nieuw verkochte elektrische 
auto's.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Klimaatakkoord

Variant 3 (doortrekken stimuleringspakket EV):
In het Klimaatakkoord is een nieuw stimuleringspakket voor elektrisch rijden afgesproken voor de 
periode 2020-2025, waarbij de stimulering richting 2025 stapsgewijs wordt versoberd. In deze 
variant wordt de afgesproken afbouw met 1 jaar vertraagd, waardoor de transitie naar zero emissie 
vervoer wordt versneld:

• Het gehele stimuleringspakket wordt een jaar vertraagd waarbij 2021 gelijk wordt aan 2020
• Dit is toegepast voor de bijtelling, MRB en aanschafsubsidie. De accijnsverhoging en BPM 

vaste voet voor EV zijn niet aangepast tov. KA.

De aanschafsubsidie wordt dus met 1 jaar verlengd (t/m 2026) en kent de volgende reeks:



Urgenda - variant 3
Bijtelling EV 22%

100%
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17%
40.000

25%

4%
45.000

0%

8%
45.000

0%

12%
40.000

0%

16%
40.000

0%

16%
40.000 

0%

16%
40.000 

0%

8%
45.000

0%

NB: deze varianten illustreren de mogelijkheden om via het extra stimuleren van elektrische auto's 
een aanvullend CO2-reductieeffect te realiseren. Er zijn vele combinaties en varianten mogelijk.

Een aandachtspunt is dat variant 3 (doortrekken stimulering EV) leiden tot extra kosten aan de 
uitgavenkant van de begroting (aanschafsubsidie EV) die volgens de begrotingsregels niet mogen 
worden gedekt uit hogere inkomsten (scheiding uitgaven en inkomsten). In bijzondere gevallen kan 
de minister op grond van doelmatigheid een uitzondering maken op deze scheiding). Daarnaast 
dienen alle pakketten uiteindelijk van adequate dekking voorzien te zijn (idealiter binnen de lasten in 
het autodomein), dit is bij variant 3 (doortrekken stimulering EV) nog niet het geval.

De maatregel vormt voor de Inkomstenbelasting en Loonbelasting een parameterwijziging die, indien 
bekend voor 22 november 2020 (geldende datum kan voor 2020 nog beperkt schuiven) tijdig voor 
2021 geïmplementeerd kan worden.

Uit de analyse van Revnext blijkt namelijk dat door endogene ontwikkelingen de ingroei van 
elektrische auto's in de nieuwverkoop en wagenpark harder gaan dan verwacht ten tijde van het 
sluiten van het Klimaatakkoord. Met hetzelfde beleidspakket (stimuleringspakket Klimaatakkoord) 
wordt dus een hogere ingroei geraamd. Daarnaast is er een beperkt aanvullend reductie-effect door 
de verschillende beleidsvarianten, zoals beschreven in dit fiche.

MRB (FC) 
EV

Aanpassen afbouwpad bijtellingskorting EV per 1 januari 2021:
Het wetsvoorstel voor het aanpassen van de bijtellingskorting voor emissieloze auto's kan worden 
opgenomen in het pakket BP2021.

Doorrekening pakket met Carbontax; conclusies/ bevindingen
De beleidspakketten zijn door Revnext doorgerekend met een geactualiseerd model. Het berekende 
reductie-effecten is bij alle varianten een combinatie van een endogeen effect en van een 
beleidseffect.

Verhoging fijnstoftoeslag
Het percentage van de fijnstoftoeslag is een parameteraanpassing en uitvoerbaar per 1 juli 2020, 
mits tijdig bekend (uiterlijk 1 mei 2020 moet de wetgeving door de TK zijn aangenomen, anders 
verschuift de implementatiedatum). Bij de invoering moet rekening worden gehouden met de 
implementatietermijn voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft een langere voorbereidingstijd 
nodig.

Financiële consequenties
Staat

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn__________________________  
Verhoging BPM personenauto's per 1 juli 2020:
De verwachting is dat een aanpassing van de tarieven uitvoerbaar is voor de Belastingdienst, mits 
tijdig bekend (parameterwijziging). Voor een tariefsverhoging per 1 juli 2020 zouden de nieuwe 
tarieven uiterlijk 1 mei 2020 bekend moeten zijn. Bij de invoering moet echter rekening worden 
gehouden met de implementatietermijn voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft een langere 
voorbereidingstijd nodig.

Aanpassen tarieven rijksdeel mrb personenauto's (per 1 juli)
De verwachting is dat een aanpassing van de tarieven uitvoerbaar is voor de Belastingdienst, mits 
tijdig bekend (parameterwijziging). Voor een tariefsverhoging per 1 juli 2020 zouden de nieuwe 
tarieven uiterlijk mei 2020 bekend moeten zijn, mits deze tariefsverhoging niet gepaard gaat met 
andere wijzigingen zoals het toevoegen van nieuwe brandstofsoorten of nieuwe categorieën. Bij de 
invoering moet echter rekening worden gehouden met de implementatietermijn voor het 
bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft een langere voorbereidingstijd nodig.



Budgettaire effecten van de varianten

Nationale kosten

Momenteel worden de CO2-effecten opnieuw berekend (nieuwe cijfers volgen maandag).

Variant 1 (BPM-verhoging)

Variant 2 (stikstofvariant)

Variant 3 (doortrekken stimulering)

Bpm-verhoging:
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0,2 Mton (endogeen)
0,3 Mton (endogeen)
0,3 Mton (endogeen)
0,8 Mton (endogeen)

2020:
2021:
2022:
2030:

0,2 Mton (0,21 endogeen, -0,05 beleidseffect) 
0,3 Mton (0,26 endogeen, 0,04 beleidseffect)
0,4 Mton (0,28 endogeen, 0,11 beleidseffect) 
1,0 Mton (0,8 endogeen, 0,24 beleidseffect)

Variant 1: PM
Variant 2: PM
Variant 3: PM

2020:
2021:
2022:
2030:

2020:
2021:
2022:
2030:

0,2 Mton (0,21 endogeen, 0 beleidseffect)
0,3 Mton (0,26 endogeen, 0 beleidseffect)
0,3 Mton (0,28 endogeen, 0,01 beleidseffect) 
1,0 Mton (0,8 endogeen, 0,21 beleidseffect)

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie________________________________________________________________
Een verhoging van de bpm dan wel een intensivering van de stimulering EV leidt tot een hogere 
vraag naar elektrische, emissieloze auto's in Nederland. Autofabrikanten zullen daardoor mogelijk een 
groter deel van hun productiecapaciteit inzetten voor de Nederlandse markt, waardoor minder 
elektrische auto's worden afgezet in andere Europese landen (waterbedeffect). Overigens gaan op de 
langere termijn andere landen de fiscale stimulering van emissieloze auto's intensiveren.

De nationale kosten zijn de directe kosten voor de samenleving, exclusief belastingen en subsidies. 
Voor elektrisch rijden bestaan deze kosten uit 1) de meerkosten van EV's, 2) de kosten van de 
laadpalen, 3) de energiekosten en 4) de onderhoudskosten. Momenteel zorgen de meerkosten van de 
aanschaf van EV's en de kosten van de laadpalen voor hogere nationale kosten, terwijl de 
energiekosten en onderhoudskosten lager zijn (ten opzichte van een fossiele brandstofauto) en dus 
een verlagend effect op de nationale kosten van elektrisch rijden hebben. Momenteel liggen de 
nationale kosten van elektrisch rijden hoger dan die van fossiele brandstofauto's. Het PBL verwacht 
echter dat de nationale kosten van elektrisch rijden geleidelijk dalen en omstreeks 2030 rond het 
nulpunt zullen liggen.

Per variant is met het Carbontax-model de nationale CO2-reductie berekend. De reductie bestaat uit 
een endogeen effect en uit een beleidseffect. In alle gevallen is de middenwaarde van de 
bandbreedte weergegeven.

Negatieve maatschappelijke gevolgen____________________________________________
Deze maatregelen kennen geen grote negatieve maatschappelijke gevolgen, wel zullen sommige 
maatregelen mogelijk maatschappelijk/politiek gezien gevoelig liggen:.



Relatie met PAS

Per variant is met het Carbontax-model ook het effect op de stikstofemissies berekend.

Variant 1 (BPM-verhoging):

Variant 2 (stikstofvariant):
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2020:
2021:
2022:
2030:

PM 
PM 
PM
PM

PM
PM
PM
PM

2020:
2021:
2022:
2030:

Verhoging en verlenging aanschafsubsidie EV:
Deze maatregel kent geen grote negatieve maatschappelijke gevolgen.

Deze maatregelen ondersteunen de Regeerakkoord-ambitie van 100% EV nieuwverkoop in 2030. In 
het Klimaatakkoord is hiertoe een eerste stimuleringspakket afgesproken. Om overstimulering te 
voorkomen is tegelijkertijd een 'hand aan de kraan'- principe afgesproken waarbij voor de periode 
2021-2025 de ontwikkeling van het ingroeipad en bijbehorende bandbreedtes is vastgelegd. Indien in 
het kader van Urgenda de bpm wordt verhoogd dan wel een uitgebreider intensiveringspakket ter 
stimulering van EV wordt afgesproken, dan dient het ingroeipad en de bandbreedtes van de 'hand 
aan de kraan'- systematiek te worden geactualiseerd.

Particuliere rijders van fossiele brandstofauto's zonder handelingsperspectief worden ontzien, doordat 
de bpm betrekking heeft op de aanschaf van nieuwe auto's. Ongeveer de helft van de nieuwverkopen 
in Nederland betreft de zakelijke leasemarkt. Voor particuliere kopers van een nieuwe auto komt het 
komend jaar bovendien steeds meer keus uit elektrische modellen. Wel zal er veel weerstand zijn van 
de autobranche.

Aanpassen afbouwpad bijtellingskorting EV:
Deze maatregel kent geen grote negatieve maatschappelijke gevolgen.

Mrb-verhoging en verhoging fijnstoftoeslag:
Het verhogen van het rijksdeel van de mrb voor dieselpersonenauto's en het verhogen van de 
fijnstoftoeslag zorgt voor een lastenstijging voor een deel van de autobezitters. Autobezitters met 
weinig handelingsperspectief (bijv, doordat ze geen geld hebben om een nieuwe, zuinigere auto te 
kopen) worden ontzien, doordat deze maatregel alleen ziet op diesel personenauto's. Deze maatregel 
ligt mogelijk gevoelig bij de autobranche en belangenorganisaties.

Draagvlak__________________________________________________________________________
Het verhogen van de bpm-tarieven ligt politiek zeer gevoelig. De implementatie van de WLTP heeft 
de aandacht van de Kamer. Tijdens de plenaire behandeling van het belastingplan 2020 zijn door 
partijen (waaronder CDA, WD, SGP en PW) veel vragen hierover gesteld. De Kamer heeft daarop 
een motie van Omtzigt en Lodders aangenomen waarin wordt gevraagd naar een nieuw onafhankelijk 
onderzoek naar de budgetneutraliteit van deze aanpassing. Inmiddels zijn Kamervragen gesteld over 
de planning van dit onderzoek.
Daarnaast kan een verhoging van de BPM het draagvlak voor de overgang naar betalen naar gebruik 
kan ondermijnen. De autobranche hecht bij invoeren van betalen naar gebruik aan minimaal een 
budgettair neutrale omzetting van de bestaande vaste autobelastingen, waaronder de BPM. In lijn 
met de randvoorwaarde die is geformuleerd bij de varianten in het Klimaatakkoord hoopt men op een 
daling van de lastendruk in het autodomein. Om deze reden heeft het de voorkeur dat de bpm wordt 
verhoogd in de periode van het stimuleringspakket EV dat is afgesproken in het Klimaatakkoord 
(2020-2025).

Variant 3 (doortrekken stimulering):
• 2020: PM
• 2021: PM
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2022: PM
2030: PM

Het reductie-effect van variant 2 is het grootst, doordat in deze variant (zware/oude) 
dieselvoertuigen met een relatief hoge stikstofuitstoot, verder worden beprijsd.

De doorrekening laat zien dat het effect van de verschillende varianten op de stikstofuitstoot gering 
is. Anders dan bij de CO2-uitstoot, is de uitstoot van stikstofdioxiden door personenauto's namelijk al 
sterk gedaald in de afgelopen jaren. Door het natuurlijk verloop van het wagenpark, zal -zonder 
aanvullend beleid - de stikstofuitstoot door personenauto's in 2030 met zo'n 40% gedaald zijn. Een 
verhoging van de bpm of het aanpassen van het afbouwpad van de bijtellingskorting EV zien 
bovendien op de verkoop van nieuwe auto's; het verschil in stikstofuitstoot tussen een toekomstige 
nieuwe benzine/dieselauto en een elektrische auto is relatief klein.



Vlees zou onder het algemene btw-tarief (21°/o) komen te vallen.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Juridisch afbakeningsprobleem

Uitvoerbaarheid

Financiële consequenties

Staat

Miljarden € 2020 2021 2022 2023 Structureel

Algemeen btw-tarief op vlees 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Nationale kosten

Onbekend.
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Door differentiatie in btw-tarieven zullen afbakeningsproblemen ontstaan voor zowel de 
ondernemer als de Belastingdienst op verschillende leveringsmomenten binnen de 
productie- en handelsketen. De problematiek kan al aanvangen bij het definiëren van de 
'vlees' of'vleesproduct'. Zo is bijvoorbeeld 'vlees' een abstract begrip dat zich leent tot 
verschillende interpretaties. De vraag rijst of alle onverwerkte en verwerkte producten, 
zoals rood vlees, vet, mergpijpen, orgaanvlees, gelatine, glycerine etc., hieronder vallen. 
De complexiteit van een gedifferentieerd tarief zal toenemen wanneer vlees wordt 
geleverd in combinatie met andere producten. Om enkele voorbeelden te noemen van de 
uitgebreide casuïstiek die zich zal voordoen: snoepgoed, magnetronmaaltijden, pizza's, 
salades, belegde broodjes etc. De vraag is dan steeds welk tarief op die producten van 
toepassing is. De afbakeningsproblemen zullen zich ook voordoen wanneer vlees is 
verwerkt in maaltijden die worden verstrekt door restaurants en cateraars.
Een complicerende factor bij tariefdifferentiatie is dat er ook rekening mee moet worden 
gehouden dat soortgelijke goederen of diensten die op dezelfde markt met elkaar 
concurreren voor de heffing van btw niet verschillend mogen worden behandeld (fiscale 
neutraliteitsbeginsel). Dit kan tot de vraag leiden of een vegetarische hamburger voor de 
btw anders mag worden behandeld dan een reguliere hamburger.
Door de afbakeningsvraagstukken en het moeten naleven van het fiscale 
neutraliteitsbeginsel, zou de invoering van een gedifferentieerd tarief stuiten op veel 
bezwaren en mogelijke procedures. De tariefdifferentiatie brengt voor ondernemers veel 
onduidelijkheid met zich mee, de rechtsonzekerheid wordt vergroot en het gelijke 
speelveld wordt negatief beïnvloed.

Met het van toepassing verklaren van het algemene btw-tarief (21%) op vlees voor 
menselijke consumptie zou vlees het enige voedingsmiddel zijn (m.u.v. alcoholische 
dranken) waarvoor het algemene btw-tarief geldt.
Heffing vindt plaats ter zake van de levering of invoer van vlees door een producent, de 
tussenhandel, de detaillist en andere aanbieders zoals restaurants.

Het gevolg van deze maatregel is dat de Belastingdienst veel capaciteit nodig zal hebben 
voor noodzakelijk toezicht, waarbij het vooraf helder is dat dit toezicht hoe dan ook 
onvoldoende zal zijn voor een correcte naleving.
Deze maatregel is voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar gegeven de daarmee 
samenhangende grote complexiteitstoename.
Het verzekeren van een juiste toepassing van het btw-tarief in alle handelsschakels gaat 
zonder meer gepaard met een toename van de administratieve lasten.

80. Algemeen btw-tarief op vlees
Beschrijving maatregel



Milieueffecten (stikstofreductie en nationale en Europese CO2-reductie)

10 Rapport Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit? Verkenning van trends en opties, PBL-
publicatienummer 1737, Den Haag: Planbureau voorde leefomgeving 2016, p. 31.
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• Het vlees dat wordt geconsumeerd in Nederland zou vallen onder het algemene btw- 
tarief ongeacht of dit geproduceerd is in Nederland of wordt geïmporteerd uit het 
buitenland. Een dergelijke btw verhoging zal invloed kunnen hebben op de 
consumentenprijs van vlees. In het geval dat vlees prijselastisch is en de btw-verhoging 
volledig wordt afgewenteld aan de consument, dan kan een gevolg zijn dat 
consumenten vlees over de grens kopen (grenseffecten).

• Biologisch vlees wordt ook hoger belast en zal dan relatief nog duurder zijn dan nu. Een 
________ uitzondering voor biologisch vlees is als gevolg van Europese regels niet toegestaan. 
Draagvlak

• De gedachte achter een btw-verhoging op vlees is dat aansluiting wordt gezocht bij het 
principe 'de vervuiler betaalt'. Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder 
vlees, zuivel en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40 
procent. 8

• Het is de vraag hoe groot de invloed van een verhoging van het btw-tarief naar 21% zal 
zijn op de binnenlandse CO2- en stikstofuitstoot. Op korte termijn is het binnenlandse 
effect van de maatregel minimaal. Het verdient opmerking dat de ondernemer niet 
verplicht is de tariefsverhoging door te berekenen aan zijn afnemers. Als hij dat wel 
doet, dan kan de Nederlandse vraag naar vlees afnemen, afhankelijk van de 
prijselasticiteit. Uit het rapport van PBL volgt dat de prijselasticiteit van vlees -0,34 
bedraagt. Uniformering van het btw-tarief zou dan leiden tot een afname van de vraag 
naar vlees met 4 tot 5%.9 Dit leidt tot CO2- en stikstofreductie in de landen waar voor 
de Nederlandse markt wordt geproduceerd. Aangezien dit slechts deels Nederland zelf is, 
kan de nationale CO2- en stikstofreductie maar een deel van de vermindering van de 
vraag weerspiegelen. Zowel in 2020 als (in mindere mate) in 2030 zal het binnenlandse 
reductie-effect beperkt zijn, maar deze reductie is wel additioneel ten opzichte van het 
klimaatakkoord.

• De Nederlandse landbouwsector heeft echter een sterke concurrentiepositie. Een lagere 
binnenlandse vraag naar vlees zal als gevolg van het hogere btw-tarief nauwelijks 
invloed hebben op de binnenlandse vleesproductie. Nederlands vlees dat niet in het 
binnenland kan worden afgezet, kan dan naar het buitenland worden geëxporteerd. 
Hierdoor verdringen Nederlandse producten de buitenlandse producten in die 
exportlanden en heeft de verhoging van het btw-tarief vooral effect op de productie van 
vlees in het buitenland. Het milieueffect, in de vorm van een afname van emissies, zal 

_______ daardoor vooral in het buitenland plaatsvinden. 10___________________________________  
Negatieve maatschappelijke gevolgen

8 e.a., 'Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op', PBL 17 april 2014, www.pbl.nl.
9 Rapport Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit? Verkenning van trends en opties, PBL- 
publicatienummer 1737, Den Haag: Planbureau voorde leefomgeving 2016, p. 31.

5.1.2.e
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Het onderwerp is gevoelig: het afgelopen halfjaar heeft de Rijksoverheid veel kritische 
vragen gekregen over zowel de afwezigheid van de verhouding dierlijke en plantaardige 
eiwitten als over het onderwerp in de campagne "iedereen doet wat". Ook is er 
regelmatig kritiek vanuit de NGO-hoek dat de Rijksoverheid te weinig zouden doen aan 
de eiwittransitie. Aan de andere kant is vanuit de veehouderij in Nederland vaak 
verontwaardiging en kritiek als de Rijksoverheid of andere partijen het verminderen van 
vleesconsumptie adresseert, iets aan het onderwerp 'vlees' doen, zoals bij de 
campagne van het Voedingscentrum "er is meer dan vlees". Telegraaf kopte met "blijf 
van mijn gehaktbal af". Het gevaar bestaat daardoor dat deze maatregel (verdere) 
weerstand tegen klimaatakkoord oproept.
TAPP heeft een draagvlak onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat Nederlanders een 
eerlijke (hogere) prijs van vlees accepteren, als er een goede bestemming is voor de 
meerprijs.11 Volgens hun onderzoek is momenteel 52% van de Nederlandse bevolking 
het eens met het voornemen om een meerprijs te herinvesteren in goedkopere 
groenten en fruit, verandersteun aan boeren en koopkrachtreparatie voor lagere 
inkomens. Het verdient opmerking dat momenteel onduidelijk is of het 
draagvlakonderzoek een representatieve weergave vormt van het maatschappelijke 
draagvlak in Nederland. Daarnaast komen de opbrengsten van een rijksbelasting - 
zoals de omzetbelasting - ten goede aan de algemene middelen. In tegenstelling tot 
een bestemmingsheffing, is het in beginsel niet mogelijk om de opbrengst uit een 
rijksbelasting te koppelen aan een specifieke uitgaven.
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Financiële consequenties

Staat

Nationale kosten

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie

Is afhankelijk van de mate van weglek.

Negatieve maatschappelijke gevolgen

Draagvlak
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De huidige vrijstelling en teruggaaf in de energiebelasting (EB) en ODE van de heffing op aardgas 
en elektriciteit voor mineralogische en metallurgische procédés wordt afgeschaft.

Afschaffen van deze vrijstelling en teruggaaf leidt tot een vereenvoudiging. De maatregel kan 
worden geïmplementeerd en vergt - zoals vermeld in de Parameterbrief Belastingdienst 2019 - 
een implementatieperiode van 6 tot 18 maanden.

De productiekosten voor de betrokken sectoren zullen stijgen. De maatregel zal nadelig zijn voor 
de internationale concurrentiepositie van deze bedrijven.

De maatregel is voor de Belastingdienst alleen voor wat betreft het afschaffen van de 
teruggaafregelingen een structuurwijziging voor de milieubelastingen. Teruggaafregelingen 
moeten nog minstens 5 jaar ondersteund blijven door IV, zolang kan er nog om teruggaaf 
worden verzocht.

De productiekosten voor de betrokken sectoren zullen stijgen. De mate waarin dat gebeurt is 
afhankelijk van het handelingsperspectief. Wanneer kosteneffectieve besparingsmaatregelen 
beschikbaar zijn voor aardgas en elektriciteit kan dat de lastentoename voor betrokken 
bedrijfsleven beperken. De maatregel kan nadelig zijn voor de internationale concurrentiepositie 
van deze bedrijven. Als dit leidt tot weglek, zijn hier nationale kosten mee gemoeid.

De omvang van het CO2-effect in 2020 is onzeker. Door de lagere marginale tarieven (in 

euro/ton) in de hogere verbruiksschijven zullen volgens CE Delft CO2-reductiemaatregelen worden 
geprikkeld die een vrij gunstige kosteneffectiviteit kennen.Naar verwachting ligt het effect voor 
afschaffing van de vrijstellingen voor aardgas in de ordegrootte van circa 0,1 mton. Het 
reductie-effect voor 2030 is lastig in te schatten, maar zal mogelijk in dezelfde orde van grootte 
liggen. De reductie is additioneel ten opzichte van het klimaatakkoord.

Volledige afschaffing van de vrijstelling zou leiden tot een jaarlijkse opbrengst van circa € 90 
miljoen (EB incl. ODE).

81. Afschaffen vrijstelling en teruggaaf metallurgische en mineralogische industrie
Beschrijving maatregel
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De maatregel gaat verder dan de maatregelen in het Klimaatakkoord. De industrie zal daar geen 
voorstander van zijn. Er zullen ook partijen zijn in de maatschappij die voorstander zijn van 
meer balans tussen wie energiebelasting en ODE betaalt en wie profiteert van subsidies 
(waaronder SDE+) voor klimaatmaatregelen.

In de mate waarin de maatregel leidt tot een lagere productie van de industrie zal naar 
verwachting ook de stikstofuitstoot dalen. Ook wanneer maatregelen worden getroffen om het 
aardgasverbruik te verminderen zal de stikstofuitstoot dalen.



Financiële consequenties

Staat

De maatregel leidt tot een budgettaire opbrengst.

Nationale kosten

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie
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De maatregel leidt tot hogere kosten voor opwekking met aardgas van warmte en elektriciteit 
voor eigen verbruik.

De maatregel heeft zowel in 2020 als 2030 verschillende effecten op de CO2-reductie die zowel 
positief als negatief kunnen zijn. De interactie en resulterende CO2-reductie zou nader 
onderzocht moeten worden.

Deze maatregel leidt tot een zodanige complexiteitstoename, dat onduidelijk is of deze 
maatregel uitvoerbaar is. Duidelijkheid hierover zal middels een uitvoeringstoets verkregen 
moeten worden.

De maatregel zorgt voor hogere kosten voor de opwekking met aardgas van warmte 
gezamenlijk met elektriciteit (in een WKK). Hierdoor wordt warmtebesparing en inzet 
van warmte uit hernieuwbare bronnen aantrekkelijker.
De gezamenlijke opwekking is in de regel echter efficiënter en leidt tot een besparing op 
de energie-inzet ten opzichte van gescheiden opwekking. Als de maatregel leidt tot meer 
gescheiden opwekking met fossiele brandstoffen, dan leidt dit tot een hogere CO2- 
uitstoot. Voor WKK die onder het ETS vallen geldt overigens dat zij door de efficiëntere

82. Beperken inputvrijstelling EB voor aardgas gebruikt in WKK’s
Beschrijving maatregel

• Het beperken van de inputvrijstelling in de energiebelasting (EB) voor aardgas gebruikt 
in installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK's).

• Momenteel geldt de inputvrijstelling voor aardgas en elektriciteit die worden gebruikt 
voor het opwekken van elektriciteit (in een installatie met een elektrisch rendement van 
minimaal 30 percent en een elektrisch vermogen van 60 kW). Achtergrond van deze 
bepaling is het voorkomen van dubbele belasting: de opgewekte elektriciteit wordt in de 
hoofdregel belast in de EB. De inputvrijstelling geldt bij WKK's echter ook voor het 
aardgasgebruik voor de opwekking van warmte (onbelast) en voor de opwekking van 
elektriciteit voor eigen verbruik. Dit eigen verbruik wordt bij WKK's niet in de heffing van 
EB betrokken.

• De inputvrijstelling zou kunnen worden beperkt tot het aardgasgebruik dat samenhangt 
met het elektriciteitsdeel dat op het net wordt geplaatst. Over het aardgas dat gebruikt 
wordt voor het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik en van warmte zou dan wel 
energiebelasting moeten worden betaald.

• Hiermee wordt de opwekking van warmte met aardgas duurder.
• Daarnaast wordt inzet van aardgas-WKK's voor de opwekking van elektriciteit voor eigen 

______ verbruik minder aantrekkelijk.________________________________________________  
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
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Zal op weerstand stuiten, met name bij sectoren waar veel WKK worden ingezet (glastuinbouw, 
chemie). Ook bij stadsverwarming die gebruik maken van WKK's wordt weerstand verwacht.

Kan beperkt positieve effecten op de stiktstofuitstoot hebben als de maatregel leidt tot minder 
inzet van aardgas.

De maatregel leidt tot hogere kosten voor opwekking met aardgas van warmte en elektriciteit 
voor eigen verbruik. Dit kan leiden tot hogere productiekosten voor bedrijven en nadelig zijn 
voor de internationale concurrentiepositie.

opwekking uiteindelijk minder ETS-rechten hoeven af te dragen. Hiermee zorgt het ETS 
in principe ook voor de juiste prikkel.

• De maatregel zorgt voor een verminderde prikkel om aardgas-WKK in te zetten voor 
opwek van elektriciteit voor eigen verbruik. Afname van elektriciteit uit het net wordt 
aantrekkelijker.

• Warmte opgewekt met aardgas-WKK wordt vaak ingezet voor stadsverwarming. De 
kosten voor stadsverwarming zullen daardoor toenemen. Omdat warmtetarieven 
gereguleerd worden door het NMDA-principe (niet meer dan anders), kan het rendement 
van warmteleveranciers afnemen. Hierdoor kan het minder aantrekkelijk worden te 

______ investeren in uitbreiding of nieuwe warmtenetten.________________________________  
Europese CO2-reductie
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Deze bepalingen voor bestelauto's en motorrijwielen in de bpm hebben een negatief werking op 

de CO2 uitstoot en vormen geen stimulans voor het aanschaffen van een nulemissie-bestelauto. 

Gelet hierop kan overwogen worden om de volgende maatregelen te treffen:

1)
2)

De grondslag voor de bepaling van de bpm op een personenauto is gebaseerd op de CO2-uitstoot. 

De grondslag voor de bepaling van de bpm op een bestelauto's particulier en een motorrijwiel is 

niet gebaseerd op de CO2-uitstoot, maar op de catalogusprijs. Verder kent de bpm voor een 

bestelauto ondernemer een vrijstelling.

Afschaffen bpm-vrijstelling voor bestelauto ondernemer.

Omvormen bpm-grondslag voor alle bestelauto's van catalogusprijs naar CO2 met een aparte 

tariefstabel voor bestelauto's. Het tarief kan in een aparte tabel zodanig worden vastgesteld 

dat het gemiddelde tarief overeenkomt met het gemiddelde tarief dat een diesel- 

personenauto betaalt. De progressiviteit van de tarieven kan aangepast worden aan de 

grotere variëteit aan CO2 uitstoot van bestelauto's.

Omvormen bpm-grondslag voor motorrijwielen van cataloguswaarde naar CO2-uitstoot. De 

bpm-tabel voor motorrijwielen kan zo worden vormgegeven dat de omzetting ex-ante 

budgettair neutraal is.

83. Bpm bestelauto's en motorrijwielen
Beschrijving maatregel

1) Het budgettaire beslag van de vrijstelling van de bpm voor bestelauto's van ondernemers is 

circa € 700 a 900 miljoen. Door gedragseffecten bij afschaffen van de regeling zal de opbrengst 

(veel) lager zijn. De opbrengst van een bpm op CO2-grondslag is afhankelijk van de gekozen 

tarieven en progressiviteit.
Nationale kosten

• De gevolgen voor de uitvoering moeten nog in kaart worden gebracht.
• De omvorming van de heffingsgrondslag voor de bpm betreft een structuuraanpassing in 

de IV-systemen van de Belastingdienst. Op dit moment is niet aan te geven of, en zo ja per 
wanneer deze maatregel uitvoerbaar is.

• Op dit moment wordt de CO2-uitstoot van motorrijwielen niet geregistreerd door de 
RDW. Op basis van een steekproef van een aantal in 2019 verkochte motoren lijkt een 
CO2-uitstootcijfer wel beschikbaar als onderdeel van de technische specificaties van deze 
motoren.

Financiële consequenties
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Het effect op de stikstofuitstoot is gering; anders dan bij de CO2-uitstoot, is de uitstoot van 
stikstofdioxiden door personenauto's al sterk gedaald in de afgelopen jaren. Door het natuurlijk 
verloop van het wagenpark, zal -zonder aanvullend beleid - de stikstofuitstoot door 
personenauto's in 2030 met zo'n 2/3 gedaald zijn. Deze maatregel zal mogelijk leiden tot 
zuinigere (emissieloze) voertuigen en kent daarom een beperkt positief effect op de 
stikstoftuitstoot in Nederland.

Afschaffing van de vrijstelling en omvorming van de grondslag van catalogusprijs naar 
CO2-uitstoot stimuleert de aanschaf van CO2-zuinige bestelauto's en nulemissie 
bestelauto's die dan immers alleen de vast voet van 360 euro aan BPM zullen betalen.
Omvorming van de grondslag van catalogusprijs naar CO2-uitstoot stimuleert de aanschaf 
van CO2-zuinige motorrijwielen.
Deze maatregel zal in 2020 en 2021 (gezien de implementatietermijn) nog niet voor een 
emissiereductie zorgen. In 2030 zal er waarschijnlijk wel sprake zijn van een 
noemenswaardig reductie-effect (>0,1 Mton), die bovendien additioneel is ten opzichte 
van het Klimaatakkoord. De precieze kwantitatieve reductie kon in deze korte tijd niet 
berekend worden.

• Deze maatregelen leiden tot een forse lastenverzwaring voor ondernemers.

• De kostprijs vervoer gaat in het begin omhoog. (Indirecte) doorberekening van de kosten 
aan de consument. De aanschafprijs van volledig elektrische auto's zijn hoger dan 
brandstofauto's. Terwijl elektrische auto's in het gebruik efficiënter zijn. Het is van belang 
dat - wanneer de sector een nieuw verdienmodel wil implementeren - ook de efficiëntie 
in gebruik daarin wordt beprijsd (dus zuinigheid anders beprijzen).

Draagvlak



84. Verhoging EB grootverbruikers

Beschrijving maatregel

0- 170.000 m3
170.000-1.000.000 m3

0- 10.000 0 - 36 GJ 12,5 278

50.000 36 -180 GJ 8,83 196

180 - 36.000 GJ 3,40 76

> 36.000 GJ 0,095 2
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Aardgas Energie-inhoud

Elektriciteit Energie-inhoud

Tarieven 2020
In €/ton CO212
229
48

Tarieven 2020 
(EB+ODE) in ct/m3

4,5
3,4

25
19

41,1
8,6

Tarieven 2020 
(EB+ODE) in ct/kWh

Tarieven 2020
(EB+ODE) in €/tonl3

kWh 
10.000-

kWh

0 - 6.000 GJ
6.000-35.170 GJ

50.000- 10.000.000 
kWh
>= 10.000.000 kWh

1.000.000-10.000.000 m3
> 10.000.000 m3

35.170-351.700 GJ
> 351.700 GJ

12 56,6 kg/GJ, Kennisgeving standaard CO2-emissiefactor aardgas voor emissiehandel 2019
13 Bij 0,45 kg/kWh, https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/04/rendementen-en-co2-emissie-elektriciteitsproductie-2017

De tarieven van de energiebelasting (EB) minder degressief maken.
De EB kent een degressieve tariefstructuur. Dit kan leiden tot een situatie waarin 

kleinverbruikers dure besparingsmaatregelen nemen en bij grootverbruikers goedkopere 

maatregelen niet worden genomen. Dit is inefficiënt vanuit het oogpunt van CO2-reductie. 

Door het verhogen van de tarieven in de hogere verbruiksschijven komen externe 

milieukosten van energieverbruik beter in de prijs tot uitdrukking en wordt 

energiebesparing lonender.

Het is mogelijk dit te bereiken door de tarieven van (een deel van) de hogere 

verbruiksschijven van de EB te verhogen of door het samenvoegen van verbruiksschijven 

bij zowel de EB als ODE.

Het verdient daarbij aanbeveling om een balans te zoeken in de belasting per ton CO2 op 

zowel elektriciteit als aardgas. Daarmee verstoort de EB zo min mogelijk in de keuze 

tussen verschillende energiebesparingsopties.

De verbruiksschijven voor elektriciteit en aardgas zijn overigens niet goed één op één met 

elkaar te vergelijken. Zo is de le schijf aardgas qua energie-inhoud veel langer dan de le 

schijf voor elektriciteit. Hierdoor bevat de le schijf aardgas bijvoorbeeld ook een groter 

deel bedrijfsmatig verbruik. Ook de andere schijven komen qua lengte en type verbruikers 

niet goed overeen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/04/rendementen-en-co2-emissie-elektriciteitsproductie-2017


Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Financiële consequenties

Staat

Budgettaire opbrengst, afhankelijk van de maatvoering.

Nationale kosten

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie

Onbekend.

Negatieve maatschappelijke gevolgen

14 Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland, CE Delft 2017
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De maatregel zorgt voor hogere lasten voor verbruikers in de hogere schijven. Dit kan een nadelig 

effect hebben op de concurrentiepositie van deze bedrijven. Recentelijk zijn er een aantal studies 

verschenen die concurrentie-effecten door verhoging van CO2 - en energiekosten nuanceren (o.a. 

DNB 2018, CE Delft 2018). Uit Sato en Dechezlepetre (2015) blijkt dat de effecten van verschillen in

Het verhogen van de tarieven voor de grootverbruikers kan ook bereikt worden door het 
samenvoegen van verbruiksschijven van zowel de EB als ODE tarieven. Een dergelijke 
samenvoeging leidt tot een verlaging van de complexiteit en is voor de Belastingdienst een 
vereenvoudiging. Dit maakt tevens de tariefstructuur van de EB en ODE minder degressief. De 
samenvoeging van verbruiksschijven is een structuurwijziging en vergt - zoals vermeld in de 
Parameterbrief Belastingdienst 2019 - een implementatieperiode van 6 tot 18 maanden.

De maatregel zorgt voor hogere lasten voor verbruikers in de hogere schijven. Dit kan een nadelig 

effect hebben op de concurrentiepositie van deze bedrijven.

Het verhogen van bestaande tarieven is voor de Belastingdienst een parameterwijziging en heeft 
geen gevolgen voor de complexiteit.

CE Delft heeft in 2017 onderzoek gedaan naar een verhoging van de 36 schijf op elektriciteit van 
0,5 cent per kWh en de 3® schijf op aardgas van 2 cent per m3.14 Bij deze maatvoering is een CO2- 
reductie op korte termijn (2021) van 0,04 Mton en op langere termijn (richting 2030) van 0,12 
Mton berekend. Door de lagere marginale tarieven (in euro/ton) in deze schijven zullen volgens CE 
Delft, ook met de verhoging, de maatregelen worden geprikkeld die een vrij gunstige 
kosteneffectiviteit kennen. Het reductie-effect van deze maatregel is sterk afhankelijk van de 
maatvoering en additioneel ten opzichte van het Klimaatakkoord.
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de energieprijzen tussen landen maar een zeer beperkt deel van de verschillen in handelsstromen 

kunnen verklaren.

Er is samenloop met fiscale maatregelen in het Klimaatakkoord die grootverbruikers treffen 
(grotere bijdrage grootverbruikers aan de ODE/CO2-heffing industrie).

Kan leiden tot beperkte vermindering van de stikstofuitstoot als de maatregel leidt tot minder 
aardgasverbruik.



1)

o
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De nationale kosten van deze maatregel zijn niet berekend.

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie
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2)
3)

De motorrijtuigenbelasting (mrb) is een belasting op autobezit. Het mrb-tarief is gedifferentieerd 
naar gewicht en brandstofsoort, en kent geen CO2-component. Bovenop de MRB worden - voor 
personenauto's - provinciale opcenten geheven. Voor bestelauto's gelden geen provinciale 
opcenten. Ter reductie van de CO2-uitstoot kunnen de volgende fiscale maatregelen overwogen 
worden:

De provinciale opcenten liften mee met de heffing en inning van de 
motorrijtuigenbelasting (MRB), verzorgt door de Belastingdienst. 
De gevolgen voor de uitvoering moeten nog in kaart worden gebracht. 
De maatregelen CO2-toeslag en heffing provinciale openten bestelauto's betreffen een 
structuuraanpassing in de systemen voor de MRB. Zoals aangegeven in de parameterbrief 
kunnen in het huidige MRB-systeem dergelijke wijzigingen in ieder geval niet worden 
doorgevoerd zolang de modernisering van het MRB-systeem niet is afgerond. Op dit 
moment is niet aan te geven of, en zo ja per wanneer deze maatregel uitvoerbaar is.

Het introduceren van een CO2-component in de mrb voor personenauto's en/of 
bestelauto's bovenop de gewichtsgrondslag.
Heffing provinciale opcenten voor bestelauto's mogelijk maken (Provinciewet).
De mrb-tarieven van het rijksdeel voor personenauto's die rijden op fossiele brandstof, 
zouden met 10% kunnen worden verhoogd. Deze generieke verhoging met 10% geldt voor 
de tarieven voor de gewichtsklassen van benzineauto's en de brandstoftoeslagen voor 
dieselauto's en personenauto's die rijden op LPG.

Gelet op de eventuele maatschappelijke gevolgen kan als optie de mrb-tarieven 
van het rijksdeel voor alleen zwaardere personenauto's die rijden op fossiele 
brandstof, zouden met met 10% kunnen worden verhoogd. De auto's in A 
segment worden dan ontzien. Deze generieke verhoging met 10% geldt dan voor 
de tarieven voor de zwaardere gewichtsklassen van benzineauto's en de 
brandstoftoeslagen voor dieselauto's en personenauto's die rijden op LPG.

85. MRB bestelauto & CO2-toeslag personenauto
Beschrijving maatregel

• Bij invoering van een CO2-toeslag zal er sprake zijn van een budgettaire opbrengst. 
Gedragseffecten en hoogte van de opbrengst hangen af van de hoogte van de toeslag.

• Het budgettaire beslag van het niet heffen van opcenten bij bestelauto's van ondernemers 
en particulieren is circa € 400 miljoen. Bij het afschaffen van het verlaagd tarief en/of het 
gaan heffen van opcenten zijn (grote) gedragseffecten te verwachten waardoor de

_______ opbrengst (veel) lager uit zal vallen._________________________________________________  
Nationale kosten
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Het effect op de stikstofuitstoot is gering; anders dan bij de CO2-uitstoot, is de uitstoot van 
stikstofdioxiden door personenauto's al sterk gedaald in de afgelopen jaren. Door het natuurlijk 
verloop van het wagenpark, zal - zonder aanvullend beleid - de stikstofuitstoot door 
personenauto's in 2030 met zo'n 2/3 gedaald zijn. Het gedragseffect van deze maatregel is 
bovendien beperkt.

Bij invoering CO2-toeslag gaan auto's met een verbrandingsmotor meer mrb betalen dan 
elektrische auto's van hetzelfde gewicht. Voor emissievrije auto's geldt namelijk tot en met 
2024 een nihiltarief. In 2025 betaalt men voor deze personenauto's 25% van het dan geldende 
reguliere mrb-tarief.
De provinciale opcenten bestelauto's leiden ertoe dat negatieve milieueffecten van 
bestelauto's meer tot uiting komen in de belastingen.
Tevens kan deze maatregel er aan bijdragen dat zuinige auto's in Nederland blijven.
Deze maatregel zal in 2020 en 2021 (gezien de implementatietermijn) nog niet voor een 
emissiereductie zorgen. In 2030 zal er mogelijk wel sprake zijn van een noemenswaardig 
reductie-effect (>0,1 Mton), die bovendien additioneel is ten opzichte van het Klimaatakkoord. 
De precieze kwantitatieve reductie kon in deze korte tijd niet berekend worden.

• Deze maatregelen leiden per saldo tot een lastenverzwaring voor ondernemers en 

consumenten.

• De kostprijs vervoer gaat omhoog. (Indirecte) doorberekening van de kosten aan de 

consument

• Het verhogen van het rijksdeel van de mrb voor personenauto's zorgt voor een lastenstijging 

voor een groot deel van de autobezitters. Autobezitters met weinig handelingsperspectief 
(bijv, doordat ze geen geld hebben om een nieuwe, zuinigere auto te kopen) worden hier ook 

door getroffen. Deze maatregel ligt daarom naar verwachting gevoelig bij de autobranche en 

belangenorganisaties. Een optie kan zijn om alleen de mrb-tarieven voor de zwaardere 

personenauto's te verhogen. Lichtere auto's (A segment) kunnen dan worden ontzien.
Draagvlak

• Een forse verhoging van de mrb voor personenauto's vergroot het verschil in gebruikskosten 
tussen emissieloze auto's en fossiele brandstofauto's, waardoor de prikkel voor aanschaf van 
emissieloze auto's in Nederland toeneemt. Dit kan er mogelijk toe leiden dat in andere 
Europese landen (door beperkte productiecapaciteit bij autofabrikanten) juist minder 
emissieloze auto's worden verkocht. Tevens zou de maatregel er toe kunnen leiden dat 
mensen besluiten een subsititutie effect kunnen hebben naar bijvoorbeeld meer gebruik van 
het OV of het gebruik van een deelauto ipv zelf een auto bezitten.

Negatieve maatschappelijke gevolgen



Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Financiële consequenties

Staat

91 90 89 0 2030

Nationale kosten

Niet bekend

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie
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Omschrijving 2021 2022 2023 Struc.

Een kolenbelasting op kolen gebruikt voor elektriciteitsopwekking heeft door de uitfasering van 
kolencentrales tijdelijk een opbrengst. Onderstaande bedragen zijn in mln. euro (exclusief 
gedragseffecten).

De maatregel is voor de Belastingdienst voor wat betreft het afschaffen van de teruggaafregeling 
een structuuraanpassing voor de milieubelastingen. Teruggaafregelingen moeten nog minstens 5 
jaar ondersteund blijven door IV, zolang kan er nog om teruggaaf worden verzocht.

Afschaffen van de vrijstelling heeft een geringe impact op de uitvoering, door een zeer lichte 
toename van het aantal belastingplichtigen. De vorige afschaffing heeft geresulteerd in 
gerechtelijke procedures tot en met de Hoge Raad. Desondanks lopen er nog enkele procedures. 
Het doel daarvan lijkt te zijn dat er alsnog prejudiciële vragen worden gesteld aan het Europese 
hof van justitie. De kans is aanzienlijk dat opnieuw afschaffen wederom tot gerechtelijke 
procedures leidt. De maatregel kan worden geïmplementeerd en vergt - zoals vermeld in de 
Parameterbrief Belastingdienst 2019 - een implementatieperiode van 6 tot 18 maanden..

Het opnieuw afschaffen van de vrijstelling voor kolen in de kolenbelasting die worden gebruikt 
voor de opwekking van elektriciteit. Het huidige tarief in de kolenbelasting van € 15,05 per 1000 
kg zou dan van toepassing zijn op deze kolen.

Reductie-effect 2020: Door de huidige CO2- en energieprijzen (de gasprijs is extreem laag op dit 
moment) liggen de Nederlandse kolen- en gascentrales erg dicht op elkaar in de merit order. Het 
PBL verwacht dat de Nederlandse kolencentrales momenteel tegen net iets lagere kosten 
produceren en daardoor net voor de Nederlandse gascentrales in de merit order staan. Hierna 
volgen de buitenlandse centrales. Het afschaffen van de vrijstelling kolenbelasting 
elektriciteitsproductie zorgt voor een hogere kostprijs voor Nederlandse kolencentrales. Het PBL 
en Beerenschot verwachten op basis van de huidige marktinzichten dat deze maatregel kan 
leiden tot een substantieel reductie-effect in 2020, doordat de kolencentrales een stukje zullen

Afschaffen vrijstelling van de 
kolenbelasting voor 
kolencentrales

Struc 
in

86. Afschaffen vrijstelling en teruggaaf kolenbelasting voor kolencentrales
Beschrijving maatregel



Europese CO2-reductie

Negatieve maatschappelijke gevolgen

Draagvlak

Relatie met PAS
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Zie nationale CO2-reductie. Afhankelijk van mate en wijze van vervanging huidige opwekking. 
Mogelijk deels weglek naar het buitenland, doordat een deel van het productieverlies wordt 
opgevangen door buitenlandse kolencentrales.

Wanneer de maatregel leidt tot (eerdere) sluiting van kolencentrales betekent dat minder 
stikstofuitstoot in Nederland.

opschuiven in de merit order. De elektriciteitsmarkt is zeer fluctuatief, waardoor het lastig is om 
met zekerheid een precies CO2-reductie-effect vast te stellen.

Reductie-effect 2030: Deze maatregel heeft geen aanvullend reductie-effect in 2030. Vanaf 2030 
geldt namelijk het verbod op gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie.

De maatregel is in strijd met het Regeer- en Klimaatakkoord. En staat op gespannen voet met 
het kolenverbod.

5.1.2.b en 5.1.2.i



Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Financiële consequenties

Staat

Nationale kosten

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie

Zie hierboven.

Negatieve maatschappelijke gevolgen
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Om effectief te kunnen zijn, moet de accijnsvrijstelling voor de binnenvaart in internationaal 
verband worden afgeschaft. Internationale afschaffing van de accijnsvrijstelling voor de 
binnenvaart vergt aanpassing van de Herziene Rijnvaartakte 1868 (Akte van Mannheim). Op 
grond van deze Akte is de binnenscheepvaart namelijk vrijgesteld van accijns. Voor aanpassing 
van de Akte is unanieme instemming van de verdragslanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
België en Zwitserland) vereist. Onderhavige maatregel betreft het in internationaal verband 
pleiten voor afschaffen van deze accijnsvrijstelling voor de binnenvaart. Dit zal een lastige opgave 
zijn en de aanpassing is niet mogelijk op korte termijn. Ook dient onderzocht te worden wat de 
internationaalrechtelijke gevolgen zijn van aanpassing van de Akte van Mannheim, bijvoorbeeld 
in relatie tot EU-verdragen.

Het afschaffen van de accijnsvrijstelling voor de binnenvaart heeft verschillende effecten op de 
CO2-emissies, zoals een dalende vraag naar transport, verhoging energie-efficiëntie, en 
verschuiving naar andere wijze van vervoer. Nader onderzoek is nodig om uit te zoeken hoe 
deze effecten op elkaar inwerken en wat dit betekent voor de uiteindelijke CO2-reductie. Ook het 
reductie-effect voor 2030 is momenteel lastig kwantificeerbaar en vergt nader onderzoek. Het 
eventuele reductie-effect is additioneel ten opzichte van het Klimaatakkoord.

Internationale afschaffing van de accijnsvrijstelling binnenvaart leidt tot een verhoging van de 
brandstofkosten voor de binnenvaart.

De verkoop van brandstof aan de binnenvaart is in Nederland, net als in de meeste andere EU- 
landen, van accijnzen vrijgesteld. Onderhavige maatregel betreft het in internationaal verband 
pleiten voor afschaffen van deze accijnsvrijstelling voor de binnenvaart.

Gedragseffecten kunnen optreden als gevolg van het duurder worden van de brandstof 
(bijvoorbeeld andere wijze van vervoer).

Als de accijnsvrijstelling zou worden afgeschaft, zou de verkoop van halfzware olie en gasolie 
belast worden. Het accijnstarief voor halfzware olie en gasolie bedraagt vanaf 01-01-2020 € 
503,62 per 1.000 liter.

87. Afschaffen accijnsvrijstelling voor de binnenvaart
Beschrijving maatregel



Draagvlak

Relatie met PAS
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Zware weerstand vanuit het bedrijfsleven is te verwachten, wat mogelijk zal leiden tot juridische 
procedures. Bij het draagvlak dient ook de opinie van de verdragslanden bij de Akte van 
Mannheim meegenomen te worden in de beoordeling: zij zullen met aanpassing van de Akte 
moeten instemmen.

Het afschaffen van de accijnsvrijstelling voor de binnenvaart heeft verschillende effecten, zoals 
een dalende vraag naar transport, verhoging energie-efficiëntie, en verschuiving naar andere 
wijze van vervoer. Nader onderzoek is nodig om uit te zoeken hoe deze effecten op elkaar 
inwerken en wat dit betekent voor de uiteindelijke stikstofreductie. De reductie zal in ieder geval 
(zeer) beperkt zijn.



Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Financiële consequenties

Staat

Deze maatregel leidt tot een budgettaire opbrengst van € 3 miljoen.

Nationale kosten

De nationale kosten van deze maatregel zijn niet berekend.
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Sommige ondernemers zien auto's van minimaal vijftien jaar oud als fiscaal aantrekkelijk. Vanaf 
het moment dat een auto van de zaak 15 jaar oud is wordt bij privégebruik de bijtelling (35 
procent) berekend op basis van de waarde in het economische verkeer (dagwaarde) en niet 
meer op basis van de nieuwwaarde (catalogusprijs).

De achtergrond van de youngtimerregeling is tweeledig. Ten eerste is een auto van 15 jaar of 
ouder in het algemeen zodanig in waarde verminderd dat het niet langer reëel is uit te gaan van 
de oorspronkelijke cataloguswaarde. Ten twee kunnen de nog oudere auto's (de echte oldtimer) 
inmiddels een (verzamelaars)waarde hebben die vele malen hoger is dan de oorspronkelijke 
catalogusprijs. Ook dan is het niet reëel om nog uit te gaan van de oorspronkelijke 
catalogusprijs.

Deze maatregel kan mogelijk opgenomen worden in het pakket Belastingplan 2021 en ingaan 
per 1 januari 2021, mits uitvoerbaar voor de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft deze 
maatregel nog niet getoetst op uitvoerbaarheid.

Het verhogen van de leeftijd te verhogen naar 20 jaar houdt in dat de youngtimerregeling pas 
kan worden toegepast op auto's ouder dan 20 jaar. Tot 20 jaar blijft de auto dan vallen onder 
het "normale" bijtellingsregime, inhoudende een bijtelling van 22% over de catalogusprijs, met 
eventueel de korting voor volledig elektrische auto's (zodra er elektrische auto's ouder dan 15 
jaar beschikbaar komen). Afschaffing van de regeling ligt niet voor de hand omdat in dat geval 
de echte oldtimer met een waarde die vele malen hoger is of kan zijn dan de oorspronkelijke 
cataloguswaarde te laag wordt belast.

Een deel van de youngtimer-rijders zal bij het verhogen van de leeftijdsgrens van 15 naar 20 
jaar overstappen op een jongere, zuinigere of goedkopere auto met minder CO2- en 
stikstofuitstoot. De verwachting is dat de parallelimport van youngtimers daardoor zal afnemen. 
Een ander deel zal dezelfde auto blijven rijden maar deze naar privé overbrengen en de daarmee 
gemaakte zakelijke kilometers bij de onderneming zal declareren onbelast tegen 19 ct per 
kilometer. Het is daarom onzeker in hoeverre als gevolg van deze maatregel het aantal auto's 
van 15 jaar of ouder daadwerkelijk vermindert.

De maatregel strekt ertoe dat de leeftijd van waaraf de youngtimerregeling kan worden 
toegepast wordt verhoogd van 15 jaar naar 20 jaar.

88. Verhoging leeftijdstoepassing youngtimerregeling
Beschrijving maatregel



Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie

Zie nationale CO2-reductie, weglekeffecten zijn naar verwachting beperkt.

Negatieve maatschappelijke gevolgen

Deze maatregel kent geen negatieve maatschappelijke gevolgen.

Draagvlak

Relatie met PAS
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Deze maatregel zorgt naar verwachting in zowel 2020 als 2030 voor slechts een zeer beperkte 
afname van de CO2-uitstoot.

Deze maatregel heeft naar verwachting een zeer beperkt en waarschijnlijk verwaarloosbaar 
(positief) effect op de stikstofuitstoot.

In 2018 bestond het Nederlandse wagenpark uit ruim 8,3 miljoen personenauto's. Hiervan waren 
er bijna 1,9 miljoen vijftien jaar of ouder. Het aantal auto's van IB-ondernemers dat onder de 
youngtimer-regeling viel was in 2016 circa 14.000 (0,7%). Het aantal ter beschikking gestelde 
auto's ouder dan 15 jaar bij anderen dan IB-ondernemers is niet bekend maar waarschijnlijk 
zeer beperkt. Het aanscherpen van de youngtimerregeling zal er niet toe leiden dat het aantal 
auto's ouder dan 15 jaar substantieel zal afnemen.



€ 0,0006 € 0,0004 €0,0010

De Belastingdienst heeft deze maatregel nog niet getoetst op uitvoerbaarheid.

Nationale kosten

Mate van CO2-reductie
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Momenteel gering. Op dit moment staat batterij-elektrisch varen nog in de 
kinderschoenen en weinig ondernemers maken er gebruik van. Daarom zou het 
budgettaire effect in eerste instantie klein zijn.

totaal
€0,1250

ODE
€ 0,0273

Voor de binnenvaart is varen op een fossiele brandstof (diesel) vrijgesteld van accijns terwijl het 
groene alternatief (elektrisch varen) juist wel Energiebelasting moet betalen. Deze maatregel 
heeft als doel om dit speelveld op de korte termijn gelijker te maken.

Voor de maatregel is een derogatieverzoek vereist voor de richtlijn Energiebelastingen. Dit duurt 
in de regel 6 tot 9 maanden.

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens (ondertekend juni 2019) is als ambitie 
opgenomen om in 2050 een nagenoeg emissievrije en klimaatneutrale binnenvaart gerealiseerd 
te hebben. Voor 2030 is de ambitie geformuleerd om tenminste 150 binnenvaartschepen 
voorzien te hebben van een zero-emissie aandrijflijn.

Het elektrisch varen is een nieuwe ontwikkeling, de eerste elektrische schepen worden dit jaar in 
gebruik genomen. Hierdoor is de hoeveelheid elektriciteit per laadpunt zeer beperkt en wordt 
niet het grootverbruikerstarief betaald, maar het veel hogere tarief in de eerste schijf. Op 
termijn zullen er meer elektrische schepen in de vaart genomen worden en komt het verbruik 
van oplaadpunten wel in het grootverbruikerstarief uit. Het verlaagde tarief kan dan zonder 
grote gevolgen weer worden geschrapt. Daarnaast is het voor de businesscase van elektrische 
schepen nodig om nu voldoende jaren zekerheid te geven over het tarief. In lijn met de ambitie 
voor 2030 uit de Green Deal is daarom voor een periode van 10 jaar gekozen.

Elektrisch varen gebeurt middels containers met accu's die op een schip geladen worden. Deze 
containers kunnen ook gebruikt worden op bijvoorbeeld bouwplaatsen en festivalterreinen in 
plaats van dieselaggregaten. Dit maakt het nodig om in de uitvoering een onderscheid te maken 
naar het gebruik van de container. De richtlijn Energiebelastingen biedt in beginsel geen ruimte 
voor verlaagde tarieven ten behoeve van gebruik door bouwplaatsen of festivalterreinen.

Het tarief in 2020 wordt dan 0,1 cent per kWh in plaats van 12,5 cent per kWh. Zie de tabel 
hieronder:

Financiële consequenties
Staat

EB
€ 0,0977

tarief 2020
tot 10.000 kWh 
zakelijke 
grootverbruikers 
(>10.000.000 kWh)

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn____________________
Deze maatregel kan mogelijk opgenomen worden in het pakket Belastingplan 2021 en ingaan 
per 1 januari 2021, mits uitvoerbaar voor de Belastingdienst.

89. Tijdelijke verlaagd tarief energiebelasting en ODE voor elektrisch varen
Beschrijving maatregel_________________________________________________________
De maatregel is dat elektriciteit die voor de voortstuwing van de binnenvaart gebruikt wordt in 
de Energiebelasting en in de Opslag Duurzame Energie tot en met 2030 belast wordt tegen het 
grootverbruikerstarief.



Europese CO2-reductie

Draagvlak
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Negatieve maatschappelijke gevolgen_____________________
Deze maatregel kent geen negatieve maatschappelijke gevolgen.

Nationale CO2-reductie_________________________________________________________________  
Elektrisch varen leidt tot 100% daling van de CO2-emissies door de scheepvaart. De mogelijke 
toename van de uitstoot van elektriciteitscentrales hangt af van de veronderstellingen over de 
inzet van hernieuwbare energie en het emissiehandelssysteem (plafond zal niet wijzigen door de 
extra vraag vanuit de scheepvaart). Door het kleine aantal elektrische schepen zal de CO2- 
reductie in absolute zin in de eerste jaren klein zijn. De maatregel zal op zich zelf-zonder 
aanvullende subsidies en financiering - waarschijnlijk onvoldoende prikkel vormen voor ombouw 
naar elektrisch varen op korte termijn. In dat verband overweegt de overheid momenteel een 
subsidie te verlenen aan de eerste initiatieven op dit gebied. Mogelijk zal op langere termijn 
(richting 2030) een grotere reductie gerealiseerd kunnen worden. Dit eventuele effect zal 
additioneel ten opzichte van het Klimaatakkoord zijn.

Relatie met PAS_____________________________________________________________________
Daarnaast leidt elektrisch varen tot een 100% daling van luchtverontreinigende emissies langs 
vaarwegen, kustgebieden en havens en een afname van de stikstofdepositie in natuurgebieden.



27

Tot slot geldt dat maatregelen die middels een kasschuif gedekt kunnen worden, en dus niet om een aanvullende inzet van middelen vragen, zo veel 
mogelijk in dit pakket worden opgenomen.

Bijlage 3 - Maatregelenpakket gericht op draagvlak

In de MCKE van 4 februari is als uitgangspunt afgesproken dat het maatregelenpakket gericht is om draagvlak voor het klimaatbeleid te genereren en 
mensen in staat stelt mee te doen. Hierbij worden expliciet ook maatregelen betrokken die door Stichting Urgenda zijn aangedragen, en waarbij Urgenda 
mogelijk kan bijdragen het vergroten van de uitvoeringseffectiviteit. Op 7 februari heeft Stichting Urgenda aan het kabinet gepresenteerd welke 
maatregelen zij heeft uitgewerkt, waarbij (voor een deel) samenwerking mogelijk is. De afgelopen weken hebben sectorale gesprekken plaatsgevonden 
met Stichting Urgenda om te verkennen op welke wijze en bij welke maatregelen de samenwerking met Urgenda kan worden vorm gegeven.

In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor een maatregelenpakket gericht op draagvlak. Deze maatregelen zijn opgenomen in maatregelenpakket B 
uit de notitie "Samenstelling maatregelenpakket Urgenda".

Uitgangspunten maatregelen gericht op draagvlak
Om een keuze te maken uit de maatregelen gericht op draagvlak, wordt voorgesteld een selectie te maken op basis van de enkele criteria. Het ligt voor 
de hand om maatregelen te selecteren die:

op draagvlak kunnen rekenen en aansluiten bij de afspraken uit het Klimaatakkoord; 
mensen zo veel als mogelijk in staat zelf een bijdrage te leveren aan de uitvoering; 
waar Stichting Urgenda betrokken kan worden bij de uitvoering;
zo veel mogelijk kosteneffectief zijn.

Voorstel maatregelenpakket
Op basis van deze uitgangspunten is een maatregelenpakket samen te stellen dat ca. 1,2 Mton (0,8 - 1,95 Mton) realiseert en om ca. €243 miljoen aan 
additionele middelen vraagt.

i) 
ü) 
iii) 
iv)



Sector Kosten Staat Stikstof

Sectoroverstijgend 0 - 0,1 0,2 04

CE 0,1 - 0,2 6,6 01

0 - 0,2 5 50 0

CE 0 - 0,1 7,5 150 0

Industrie 0,2 50 250 0

150 600 0

30 600 0

0

0

0 - 0,17 1250 0

Landbouw 0 0 0 Beperkt 0

CE 0 0 0 0,3

0,8 - 1,95

Gebouwde 
omqevinq

Gebouwde 
omqevinq

Landbouw

Gebouwde 
omqevinq

Elektriciteit

Gebouwde 
omgeving

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

0 (nationale kosten zijn 
hoger)

75 (dekking via 
kasschuif)

150 (dekking via 
kasschuif)
554 (dekking via 
kasschuif)

0 - 0,5

0,05

243,7 (en 779 via 
kasschuif)

1875
(Nationale kosten: 625)

1846

Maatregel

Strengere controle F-gassen
Urgenda #44 - Strengere controle F-gassen________
Retourpremie Koel- en vrieskasten
Urgenda #43 - Actieplan Inwisselen koelkasten_____
Verdere versterking en ondersteuning 
uitvoering energiebesparingsverplichting
(Wm+)
Urgenda #05 Verlichting uitzetten na werktijd
Urgenda #26 Inregelen warmte-installaties bedrijven
Circulaire maatregelen in de GWW
Urgenda #37 Duurzamer asfalt____________________
Actieplan voorfinanciering energiebesparing
Urgenda #13 Actieplan Elektromotoren_____________
Regeling Reductie Energiegebruik
Urgenda #41 Extra LED huishoudens
Urgenda #42 Doorvoerstekkers siuipgebruik
Urgenda #46 Deuren dicht
Urgenda #49 Groen Wonen_______________________
LED in de glastuinbouw (100 hectare)
Urgenda #24 Ledverlichting bij bedrijven en kassen
Versnelling verduurzaming huurwoningen
Urgenda #1 100.000 huurhuizen energieneutraal
Extra zon op dak najaarsronde SDE+
Urgenda #54 Extra SDE+ voor zon op dak__________
Versnelling CO2-reductie Maatschappelijk 
vastgoed en particulieren (waaronder WE's)
Urgenda #4 Energiebesparing zorginstellingen
Urgenda #20 Zonnepanelen op overheidsgebouwen
Urgenda #23 Zon op scholen______________________
Minder N in de landbouw
Urgenda #45 Minder N in de Landbouw____________
Stimulering toepassing biobased en gereyclede 
plastics
Urgenda #47 - Ambitieuzer plan voor plastic

Totaal

Kosteneffectiviteit in 
2020/2021

Effect in 
2030 
0

0,06-0,1
0,4
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Bijlage 4 - Analyse maatregelen Stikstof en Urgenda

Aanleiding

A. Analyse maatregelen: overeenkomsten en verschillen

i) Maatregelen met een dubbel effect

Bij zowel stikstof als Urgenda zijn ambtelijk met betrokken departementen een groot aantal 
maatregelen geïnventariseerd in alle sectoren die een bijdrage kunnen leveren aan respectievelijk 
vermindering van de stikstofdepositie en CO2-uitstoot. Beide maatregelenlijsten zijn naast elkaar 
gelegd. Deze inventarisatie laat een grote variëteit in kosteneffectiviteit zien. Verder blijkt dat het 
merendeel van de maatregelen geen dubbel effect sorteert voor beide opgaven. Dat komt in 
belangrijke mate doordat stikstofmaatregelen gericht zijn op 2030, terwijl de Urgenda-maatregelen 
gericht zijn op 2020/2021 (waarbij het effect voor 2030 uiteraard wel meeweegt). Daarnaast geldt 
dat veel van de overige technische maatregelen gericht op stikstofreductie (stalmaatregelen, 
filters, precisie bemesting) een zeer beperkte bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Maatregelen 
gericht op circulaire economie en energiebesparing leveren daarentegen een bijdrage aan de CO2- 
reductie op korte termijn, maar een zeer beperkte bijdrage aan het reduceren van stikstofemissies. 
Tot slot geldt dat het stikstofeffect van maatregelen in de industrie überhaupt beperkt is, omdat via 
bestaande normering de mogelijke stikstofwinst al grotendeels wordt benut.

Het kabinet ziet zich gesteld voor twee grote milieu-gerelateerde opgaven: de aanpak van de 
stikstofproblematiek en de uitvoering van het Urgenda-vonnis. In het kabinet is afgesproken deze 
opgaven in samenhang te bezien. Daarbij is het vertrekpunt dat toekomstige maatregelen die 
binnen beide trajecten worden getroffen waar mogelijk complementair moeten zijn, en elkaar in 
ieder geval niet tegenwerken.

Om een significant effect te sorteren op beide doelstellingen is het noodzakelijk dat deze 
maatregelen fors worden ingezet en bovendien op zeer korte termijn worden uitgevoerd 
(2020/2021). Indien de maatregelen pas na 2020/2021 CO2-reductie realiseren, levert dit geen 
bijdrage aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis.

Er is een beperkt aantal maatregelen dat zowel een significante bijdrage levert aan CO2-reductie op 
korte termijn als de vermindering van stikstofdepositie. Het betreft grofweg de volgende 
maatregelen:

De maatregelen die eerder in het kader van de stikstofproblematiek zijn genomen, hebben in veel 
gevallen ook een positief effect op CO2-reductie (snelheidsverlaging, warme sanering varkens
houderij, gerichte opkoop). De reden hiervoor is dat het maatregelen betreft die vooral tot een 
vermindering van bepaalde activiteiten leiden. Dit zijn echter ook ingrijpende maatregelen.
In de nadere analyse van mogelijke maatregelen zijn dergelijke ingrijpende 'volumemaatregelen' 
ook geïnventariseerd, maar lijkt tegelijkertijd het nemen van meer gerichte technische 
maatregelen de voorkeur te hebben. Zoals onderstaand nader wordt toegelicht, blijkt bij de 
verdere uitwerking dat de overlap van mogelijk maatregelen, die een positief effect hebben op 
beide opgaven, beperkt is.

Op basis van de inventarisatie zijn er twee type maatregelen te onderscheiden die relevant zijn 
voor de samenhang tussen beide trajecten: i) maatregelen die een bijdrage aan beide opgaven 
(dubbel effect) en ii) maatregelen die mogelijk een negatieve bijdrage leveren aan één van beide 
doelen.

Op vrijdag 6 maart vindt zowel een BWO Stikstof als een BWO Urgenda plaats. Ten behoeve van 
beide overleggen wordt in deze notitie toegelicht: (1) de analyse van de samenhang van 
maatregelen in de aanpak voor Stikstof en Urgenda en (2) hoe communicatief omgegaan kan 
worden met de samenloop tussen beide opgaven. In bijlage 2b is een overzicht opgenomen van 
planning van besluitvorming in beide trajecten.

1. Alle volumemaatregelen (inkrimping veestapel, begrenzing wegverkeer en in mindere mate 
afname van fossiele productie elektriciteit, en industriële processen).

2. Elektrificatie van processen en stimulering van hernieuwbare energie.



ii) Maatregelen die mogelijk een negatieve bijdrage leveren aan het CO?-reductiedoel

In bijlage 2a is een overzicht van interacterende maatregelen opgenomen.

B. Samenloop trajecten

Zoals onder 1 geschetst is de inhoudelijke samenloop beperkt. In de communicatie over de 
maatregelen die voor beide opgaven genomen worden, kan het echter wel voordelen hebben om 
de samenhang te benadrukken. Dat heeft twee redenen:

Er is een klein aantal maatregelen gericht op stikstofreductie die op korte termijn een negatieve 
effect heeft op de CO2-uitstoot. Dat geldt bijvoorbeeld voor Retrofit van motoren in 
binnenvaartschepen, of het stoppen van de bij- en meestook van biomassa. Dit komt doordat 
respectievelijk schonere dieselmotoren de transitie naar elektrificatie kunnen vertragen en stoppen 
met biomassa vraagt om alternatieve energiebronnen die extra CÜ2-uitstoot zullen veroorzaken.

In de aanpak voor Urgenda zijn geen CO2-maatregelen aangetroffen die een verondersteld negatief 
effect hebben op stikstofreductie.

Voor de aanpak van de stikstofproblematiek is nu een maatregelenpakket in beeld waarin 
maatregelen in de mobiliteitssector, de energiesector en de industrie zijn opgenomen, maar met 
name ook maatregelen in de landbouwsector. Voor de uitvoering van het Urgenda-vonnis zijn 
maatregelen in alle sectoren in beeld. De meest significante maatregelen die overwogen kunnen 
worden bevinden zich in de energiesector en de industrie.

Voorgesteld wordt om voor beide opgaven zoveel mogelijk te benadrukken dat er sprake is 
geweest van een integrale benadering. Dit zou kunnen door in beide brieven die over de 
aanvullende maatregelen gaan de volgende punten te benadrukken:

1. Het totaal aan maatregelen voor zowel stikstofreductie als CÜ2-reductie lijkt redelijk goed 
verdeeld over de verschillende sectoren, wat het draagvlak kan bevorderen.

2. Voor veel partijen in de samenleving is er weinig onderscheid tussen de aanpak van 
stikstof- en CO2-uitstoot.

• Het kabinet ziet zich op dit moment geconfronteerd met twee grote milieu-gerelateerde 
opgaven: de aanpak van de stikstofproblematiek en de uitvoering van het Urgenda-vonnis.

• Beide opgaven vragen zowel om actie op de korte termijn, als een structurele aanpak voor 
de langere termijn.

• In alle sectoren van de samenleving zijn maatregelen nodig om deze twee opgaven te 
realiseren. Daarbij zijn ingrijpende maatregelen niet uit te sluiten.

• Het kabinet heeft in de besluitvorming over maatregelen nadrukkelijk oog voor de 
samenhang tussen deze twee opgaven: het is voor het effect op een bedrijf, een 
ondernemer of een burger immers niet relevant voor welk specifieke doel een maatregel 
genomen moet worden; het is enkel van belang wat van hem of haar gevraagd wordt en 
hoe de overheid hier ondersteuning bij biedt.

Doel daarbij voor het kabinet is om zoveel mogelijk te zorgen dat maatregelen aan beide 
opgaven een bijdrage leveren en er een eerlijke inspanning van alle betrokken partijen wordt 
gevraagd.



Bijlage 2a - Overzicht maatregelen stikstof/Urgenda

Kosten- Kosten-

ikstof
(mol/ha/ 2030 2020/2021aar)

Maatregelen met mogelijk dubbel effect

9,1 9,1 0,2-0,3 20 1040

68,5 205,6 9,4 102 2500

nb nb 0,5-0,9 94 103

0,55 0,21 0,6 3291 1166

Sloopregeling (oudere) houtkachels 0,01 0,01 BeperktNB NB

Walstroom zeevaart 0,3 0,24 0,015 1333NB

Snelheidsverlaging (lOOkm) 0,48 0,34 0,2 50NB

0,81 1,25 0 NB

3,32 6,56 214

NB NB NB

Stop Bij- en Meestook Biomassa 0,05 0,05 +5 Mton 4255 Negatief

Mogelijk 
negatief

Mogelijk 
negatief

Effect 
CO2 
2020/ 
2021

Effect 
2021

Verhogen budget Saneringsregeling 
varkenshouderijen (180 miljoen)

Retrofit binnenvaart - schonere motoren 
(inclusief walstroom) en elektrificatie

Effect 
2030 
Stikstof

effectiviteit 
Stikstof

Verduurzaming GWW (Mobiele 
werktuigen en bouwlogistieke 
voertuigen)

Stimulering specifieke maatregelen 
industrie

Afschaffen energiebelasting en Opslag 
Duurzame Energie op walstroom 
(accijnsvrijstelling binnenvaart)

Sluiten industriële installaties via 
wettelijke verplichting, subsidietender of 
onderhandeling

Maatregelen met mogelijk negatief effect 
op het CO2-reductiedoel

Stimuleren elektrificatie in de industrie 
(lage temperatuur warmte) door 
aanpassing emissiefactor energieopwek

Krimp -5% generieke korting 
productierechten

Tijdelijke beperking productie moderne 
kolencentrales (tot een technisch 
minimum van 25%) middels wetgeving in 
2021/2022/2023

effectiviteit
CO2

5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b

5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b



Bijlage 2b - Planning besluitvorming stikstof en Urgenda

Opmerking /wat te bespreken

Maatregelenpakket bronmaatregelen stikstof tbv VJN2020

Eerste ronde bespreking maatregelenpakket Urgenda

Voor 1/4

Wo 25/3
Vr 27/3
Vr 27/3

Kamerbrief conform motie Van der Lee en 
motie Sienot/Dik-Faber

Di 17/3
Woe 18/3

Ma 23/3
Ma 23/3
Di 24/3

Maatregelenpakket bronmaatregelen stikstof tbv VJN2020
Tweede ronde bespreking maatregelenpakket Urgenda
Bespreken Kamerbrief Urgenda
Bespreken samenwerking stichting Urgenda
Besluitvorming maatregelenpakket Urgenda en Kamerbrief Urgenda
Besluitvorming maatregelenpakket Stikstof (communicatie TK volgt bij 
VJN)

Wanneer
PM
Ma 16/3

Overleg MEZK -
MR
MR

MCKE__________________________________
Woordvoerdersoverleg

Nog in te plannen: Coalitieoverleg Urgenda
CO Stikstof
MCKE

Wat
Nog in te plannen: DG-overleg Urgenda
CO Stikstof

5.1.2.e
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2513 AA DEN HAAGMINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Den Haag, 9 december 2019

De uitspraak kan drie uitkomsten hebben:
1.
2.
3,

De reactie dient als volgt te worden opgebouwd:

Ad 1: Op 20 december reageren we langs de lijn van mijn reactie op de recente uitspraak van het 
gerechtshof Den Haag over vrouwen en kinderen in IS-gebied: 'Het kabinet zal het gemotiveerd 
arrest inhoudelijk bestuderen, maar ik kan in eerste reactie zeggen dat ik de uitspraak van de Hoge 
Raad als ondersteuning van het kabinetsbeleid zie. En natuurlijk blijven we inzetten op het halen 
van de doelstelling van 25% CO2-reductie in 2020.'

Ad 2 en 3: Vooral bij een gedeeltelijke verwerping is het zaak om goed te bezien op welke gronden 
het beroep wordt verworpen en wat dit betekent voor onze vervolgstappen. Ook kan het zijn dat de 
Hoge Raad de zaak terugverwijst naar een gerechtshof. Bij een voor de Staat ongunstige uitspraak 
laten we op 20 december weten dat we de uitspraak eerst goed willen bestuderen, maar dat we na 
het kerstreces met een reactie komen en dat we blijven inzetten op het halen van de doelstelling 
van 25% CO2-reductie in 2020. Dit betekent dus dat we snel na het kerstreces meer duidelijkheid 
moeten geven over onze vervolgstappen en vooral het moment waarop eventuele nadere 
maatregelen worden aangekondigd.

Ministerie van Algemene Zaken
Aan de Minister-President
Binnenhof 19

Met name bij het verwerpen van het cassatieberoep zal het kabinet in februari/maart 2020 moeten 
komen met een geloofwaardig pakket van aanvullende maatregelen om te kunnen bepleiten dat de 
doelstelling in 2020 alsnog kan/zal worden behaald. De onzekerheidsmarge die hierbij aan de orde is 
maakt dit lastig. Tegelijkertijd zal deze onzekerheid ook voor de rechter meespelen in een

Graag wil ik, vooruitlopend op de MCKE van 17 december 2019, langs deze weg mijn mening 
kenbaar maken over het omgaan met de mogelijke uitkomsten van het cassatieberoep 
Staat - Urgenda op 20 december 2019.

De Hoge Raad kan het cassatieberoep honoreren en dat is positief voor de Staat.
De Hoge Raad kan het cassatieberoep geheel verwerpen en dat is negatief voor de Staat.
De Hoge Raad kan het cassatieberoep gedeeltelijk honoreren en gedeeltelijk verwerpen.

5.1.2.e
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eventueel kort geding dat Urgenda kan aanspannen om naleving af te dwingen. En datzelfde geldt 
voor het moment van meting of de Staat heeft voldaan aan de CO2-reductiedoelstelling.

Graag ben ik bereid om met de minister van EZK mee te denken over de verdere strategie en 
communicatie rond de uitspraak in het cassatieberoep Staat-Urgenda op 20 december. Ik stuur hem 
een afschrift van deze brief.

5.1.2.e
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Uitwerking vragen n.a.v. BWO van 6 maart

Disclaimer vooraf

Frontier werkt aan een geactualiseerd beeld van het verwachtte aantal draaiuren van de 
kolencentrales voor de periode tot eind 2029. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen van het beeld 
t.a.v. de kosten en geraamde CO2-reductie. Dit beeld kan als basis dienen voor besluitvorming 
in geplande besprekingen op 17/3 en 24/3 (MCKE's). Ook dan is er echter nog sprake van 
grote onzekerheden. Bij de verdere uitwerking van de verschillende opties die voorzien is vanaf 
april as, zullen naar aanleiding van o.a. analyse van onderzoeksbureaus, contacten met de 
eigenaren van de kolencentrales en TenneT de kosten scherper in beeld worden gebracht. Voor 
wat betreft de CO2-effecten geldt dat deze ook achteraf niet exact bekend worden, omdat deze 
effecten afhankelijk zijn van toekomstige ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en er geen 
zekerheid is wat de effecten zonder aanvullend beleid zouden zijn.

Vraag 1: wat zijn de kosten en CO2-effecten van het sluiten van 1 centrale in aanvulling 
op de maatregel van het hanteren van een technisch minimum.

Alle gepresenteerde cijfers in de fiches en overzichtstabellen (zowel wat betreft CO2-uitstoot 
als kosten) zijn omgeven door grote onzekerheden en gebaseerd op grove inschattingen. Het 
is dus niet mogelijk exact aan te geven wat de consequenties zijn van wijzigingen in het 
beleidspakket.
Zo zijn de kosten van het sluiten van de kolencentrales gebaseerd op een rapport van CE Delft 
met een globale berekening en wordt er bij het berekenen van de kosten van het sluiten van 1 
centrale geen rekening gehouden met het feit dat de 3 centrales een verschillende capaciteit 
hebben.

Het voordeel van het sluiten van een centrale is dat dit (in tegenstelling tot het tijdelijk 
beperken van de productie tot een technisch minimum) ook in de periode daarna tot 2030 
resulteert in extra reducties.
Alle bedragen en CO2-reducties zijn natuurlijk afhankelijk van de capaciteit van de centrale die 
sluit.
Voor de betreffende centrale hoeft geen nadeelcompensatie geboden te worden voor het 
tijdelijk (enkele jaren) beperken van de productie tot het technisch minimum. De uitgespaarde 
kosten hiervan bedragen ongeveer
De betreffende centrale zal niet langer biomassa bijstoken waardoor de kosten van de 
statistische overdracht toenemen. Deze extra kosten zijn (voor 1 jaar) geschat op 
De extra CO2-winst van het sluiten van een kolencentrale t.o.v. het blijven draaien op 25% is 
ingeschat op

5.1.2.b

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

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



per ton en is dus vergelijkbaar bij een technisch minimum van

Als 1 van de centrales met een tenderregeling sluit (waarvan de kosten hierboven zijn
ingeschat op euro) en daarmee geen vergoeding ) krijgt
om minder te produceren wordt daarmee extra gereduceerd.
In vergelijking van dezelfde variant met een technisch minimum van 25% is de CO2-reductie
dus 0,2 - 0,5 Mton lager en zijn ook de kosten euro lager.

Het antwoord op deze vraag kent grote onzekerheden zodat de onderstaande informatie alleen 
gezien moeten worden als een indicatie van de effecten.

Het CO2-effect van een technisch minimum van 30% bedraagt 4,8 - 7,1 Mton. Dit is 0,3 - 0,6 
Mton lager dan bij een technisch minimum van 25%.

Vraag 2: Wat is het financieel beslag indien het technisch minimum voor 3 centrales 
wordt verhoogd van 25% naar 30%?

De vergoeding aan de centrales om minder te produceren bedraagt 
geval van een technisch minimum van 30%. Dit is 
minimum van 25%.

Een belangrijke reden hiervoor is dat een minimum C02-prijs voor elektriciteitsproductie 
conform Regeerakkoord zowel invloed heeft op de rentabiliteit de Nederlandse kolencentrales 
als de rentabiliteit van de Nederlandse gascentrales.
De verschillende kolenopties die voorliggen in het kader van het Urgenda-vonnis beperken 
enkel (fors) de rentabiliteit van de moderne Nederlandse kolencentrales.
Het in 2018 uitgevoerde onderzoek van Frontier Economics toonde aan dat invoering van een 
nationale minimum C02-prijs conform Regeerakkoord - boven op het voorgestelde verbod op 
kolen - ertoe leidde dat direct per 2020 een fors aantal gascentrales in de mottenballen zullen 
worden gezet voor langere periode en een beperkter aantal gascentrales zal worden gesloten. 
Ook leidt het voor de periode 2020-2030 tot een forse toename van de import. Hierdoor 
ontstaan er risico's op het gebied van leveringszekerheid.

Vraag 3: Hoe kan het dat er leveringszekerheidproblemen zouden ontstaan als de CO2- 
mimimumprijs conform het regeerakkoord geïntroduceerd zou worden terwijl die 
problemen nu niet ontstaan bij het sluiten van kolencentrales?

De kosteneffectiviteit is 
25%.

in het
lager dan bij een technisch
5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b
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Terugkoppeling BWO Urgenda, d.d. 6 maart 2020

4. Timing van de besluitvorming en dekking
Eerder is afgesproken dat de discussie over de dekking van het maatregelenpakket bij VJN2020 
zou plaatsvinden, tenzij eerdere besluitvorming opportuun is. In dat licht is het van belang dat 
zowel MJenV als de Landsadvocaat hebben aangegeven dat niet te lang gewacht moet worden 
met besluitvorming in verband met de juridische risico's.

2. Analyse maatregelen Stikstof en Urgenda
De maatregelen die eerder in het kader van de stikstofproblematiek zijn genomen, hebben in 
veel gevallen ook een positief effect op CO2-reductie (snelheidsverlaging, warme sanering 
varkenshouderij, gerichte opkoop).
Het BWO constateert dat uit de analyse blijkt dat - in aanvulling op de eerder genomen 
stikstofmaatregelen - de overlap tussen maatregelen die zowel voor stikstof- als CO2 een 
kosteneffectieve bijdrage aan de reductie leveren, beperkt is.
Het BWO acht het van belang om te blijven zoeken naar samenhangende maatregelen. In de 
communicatie over maatregelenpakket dient benadrukt te worden dat nadrukkelijk oog is 
geweest voor de samenhang stikstof-Urgenda, en dat er daarnaast gestreefd is naar een 
evenwichtige verdeling van maatregelen over sectoren.

3. Voorstel voor invulling maatregelenpakket Urgenda
De verschillende maatregelenpakketten zijn besproken. Daarbij was draagvlak voor de 
gehanteerde aanpak en de voorgestelde maatregelen gericht op het tijdelijk terugbrengen van 
de productie van kolencentrales, en de specifieke maatregelen in de industrie.
De optie om - in aanvulling op het tijdelijk terugbrengen van de productie van kolencentrales - 
één van de drie nieuwe centrales te sluiten wordt nader onderzocht (met name de (aanvullende) 
kosten van deze maatregel). Dit wordt reeds door EZK in samenwerking met FIN verder 
uitgewerkt.
Verder zal het issue van de leveringszekerheid verder worden toegelicht, mede in het licht van de 
discussie over de invoering van de CO2-minimumprijs, die in de eerste helft van 2019 bij de 
totstandkoming van het Klimaatakkoord is gevoerd.
Het BWO sprak de voorkeur uit voor het opnemen van een maatregelenpakket gericht op 
draagvlak en samenwerking met Urgenda. Het zogenoemde 'draagvlakpakket' is onderdeel van 
maatregelenpakket BI en B2.
Tot slot is aandacht gevraagd voor enkele aanvullende (fiscale) maatregelen (bv. CO2-heffing), 
die onderdeel kunnen vormen van het maatregelenpakket, en mogelijk ook een bijdrage leveren 
aan het doelbereik in 2030 (bv. MIA/VAMIL). Aandachtspunt hierbij is dat de kosten voor de 
Staat van dergelijke maatregelen weliswaar beperkt zijn, maar dat de maatschappelijke kosten 
wel kunnen oplopen. Afgesproken is dat FIN dit, samen met EZK, verder uitwerkt. 
Kosteneffectiviteit blijft het uitgangspunt voor de samenstelling van het maatregelenpakket. 
Voor overige maatregelen geldt dat deze kunnen worden toegevoegd, mits deze gedekt worden 
uit de eigen begroting.

1. Reductieopgave en omvang maatregelenpakket
De laatste ramingen van het PBL (december 2019) en, als gevolg daarvan, een aanvullende 
opgave van 7 Mton CO2-reductie (middenwaarde) blijven uitgangspunt voor de invulling van een 
aanvullend maatregelenpakket.
Gegeven de onzekerheden in de ramingen, is het sturen op de middenwaarde kwetsbaar. 
Daarom acht het BWO een pakket dat op korte termijn meer dan 7 Mton (‘7+) reduceert, 
wenselijk.



Daarom is er overleg gaande tussen MEZK en MFIN om te bezien of de beschikbare ruimte in de 
SDE-middelen kan worden benut voor een gedeeltelijke dekking van het Urgendapakket. Mocht 
dat mogelijk zijn, en mocht het inderdaad nodig zijn om voorafgaand aan de VJN te besluiten, 
dan kan dat op deze manier worden vorm gegeven.
In de MCKE van 17 maart zal hiertoe een voorstel voorliggen van MEZK en MFIN.

Vervolg
Alle bovenstaande punten en het bijbehorende 'huiswerk' zal worden verwerkt in de stukken, die ter 
besluitvorming aan de MCKE van 17 maart zullen worden aangeboden. Vooruitlopend daarop zal 
hierbij in de ACKE van a.s. woensdag bij worden stil gestaan.
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming en de communicatie 
over het maatregelenpakket.
Mogelijke gespreksonderwerpen die in het gesprek met 
aan bod kunnen komen zijn hieronder verder toegelicht.

Dat ontslaat het kabinet er uiteraard niet van om het vonnis uit te voeren. 
Daarom besluit het kabinet naar verwachting deze week overéén rtiaat- 
regelenpakket voor Urgenda. Daarbij streeft het kabinet ernaar om bedrijven, 
bij de te nemen maatregelen, niet extra te belasten. \

Datum
19 maart 2020

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

mnihivelen , MelA-

©E
om

Kenmerk
DGKE-K / 20079660

Aanleiding
Op woensdag 25 maart spreekt u met

Toelichting
1. Corona

• U kunt aangeven dat gegeven de crisis v

Parafenroute 
DG K&E

Kernpunten
• DGKE heeft woensdag 18 maart een constructief overleg gevoerd met 

In dit gesprek is zij geïnformeerd over de beoogde 
maatregelen in de elektriciteitssector en de industrie, en de maatregelen 
gericht op draagvlak en handelingsperspectief (o.a. voor de gebouwde 
omgeving).

• Over de maatregelen in de industrie en de 'draagvlakmaatregelen' is aan 
vertrouwelijk aanvullende informatie verstrekt.
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Enkele maatregelen in de industrie
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Hierop kunt u aangeven dat u hier samen met de kennisinstituten CBS 
en PBL naar kijkt. Dit overleg loopt nog en wilt u eerst afwachten.

De afgelopen periode zijn er diverse maatregelen geïdentificeerd in de 
industrie waarmee op korte termijn een kosteneffectieve en forse 
emissiereductie gerealiseerd kan worden.
Deze zijn met name gericht op het versneld ombouwen van industriële 
installaties waarmee op korte termijn nog een significante reductie kan 
worden gerealiseerd. Dit betreft bv. het stilleggen en ombouwen van 
productie, de reductie van lachgas en het benutten van restwarmte (zie 
ook de Toelichting).

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie

Het kabinet werkt aan een plan om eind dit jaar de productie van 
kolencentrales tijdelijk substantieel terug te brengen, en aanvullend één 
centrale op basis van vrijwilligheid te sluiten.
Sluiting van alle centrales is vanwege leveringszekerheidsrisico's niet aan 
de orde. Dit heeft TenneT geadviseerd.

Kenmerk
DGKE / 20079660

3. Inhoud maatregelenpakket
U kunt aangeven dat het maatregelenpakket bestaat uit twee onderdelen:
i. Maatregelen met een fors effect die in korte tijd een significante 

emissiereductie kunnen realiseren.
ii. Maatregelen gericht op handelingsperspectief en draagvlak voor burgers 

en bedrijven, die een beperkter effect hebben, maar wel belangrijk zijn.

Ad i. Maatregelen met significant effect:
• Maatregelen gericht op kolencentrales

Ad ii. Maatregelen draagvlak en handelingsperspectief;
• Het kabinet heeft reeds aangekondigd het budget voor de voorjaarsronde 

met €2 miljard te verhogen. Dat levert op korte termijn een fors 
aanvullend effect.

• Daarnaast worden ook andere maatregelen getroffen in alle sectoren, 
waarbij de nadruk ligt op maatregelen in de gebouwde omgeving.

2. Omvang maatregelenpakket en monitoring emissies
U kunt toelichten dat het kabinet zich voor de uitvoering van het vonnis richt 
op de cijfers van het PBL. Daarbij wordt aangesloten bij de meest recente 
cijfers van het PBL (20-21%), maar is het kabinet niet blind voor 
onzekerheidsrisico's. Er wordt gestuurd op een pakket dat boven de 
middenwaarde van het PBL komt.
Het kabinet laat daarbij overigens de ruimte om later dit jaar nog aanvullende 
maatregelen te bezien.
Het kabinet zal, in overleg met CBS en PBL, bezien of versneld over de 
gerealiseerde kwartaalcijfers van de uitstoot kan worden gepubliceerd, op en 
wijze die aansluit bij de uitvoering van het vonnis.

zal naar verwachting aangeven dat zij in samenwerking 
met Kalavasta een monitoringssysteem heeft ontwikkeld dat maandelijks 
rapporteert. Ze zal naar verwachting aanbieden dat PBL hier gebruik van kan 
maken, waarmee een meer frequenter inzicht is in de ontwikkeling van 
emissies.

5.1.2.e
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De maatregelen die het kabinet nu aankondigt reduceren in potentie meer dan 
8 Mton, waarmee het totale pakket ruim 11 Mton reduceert. Uiteraard is dit 
wel afhankelijk van diverse factoren, waaronder de mate waarin 
subsidieregelingen worden benut, wetgeving door de Kamer gaat, etc.

De reductie van Lachgas op Chemelot;
De snelheidsverlaging overdag;
De heffing op verbranding buitenlands afval;
Energiebeparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving;
Deze maatregelen realiseren naar verwachting ca. 3 Mton.

4. Vervolg
U kunt aangeven dat dit pakket naar verwachting meer dan de door PBL 
geraamde opgave zal reduceren.
Dat komt deels door de maatregelen die het kabinet al heeft aangekondigd in 
het kader van Urgenda en stikstof, zoals:

U kunt aangeven dat we hierbij dankbaar gebruik hebben gemaakt van 
de maatregelen uit het 54-puntenlan van Urgenda. Af en toe hebben we 
daarbij gekozen voor een andere vormgeving of inrichting van de 
maatregel, bijvoorbeeld door deze beter aan te laten sluiten bij bestaande 
regelgeving.
De volgende maatregelen maken deel uit van het pakket:

Strengere controle op F-gassen
Retourpremie koel en vrieskasten
Extra inzet op naleving en ondersteuning energiebesparing
Actieplan voor voorfinanciering van energiebesparing in de industrie
Stimulering LED-verlichting in de Glastuinbouw
Duurzaam gebruik van asfalt
Stimulering van recycling plastics
Diverse maatregelen in de gebouwde omgeving (zie toelichting 
verderop).

• Stichting Urgenda kan helpen de effectiviteit van maatregelen te vergroten 
door regelingen onder de aandacht te brengen bij stakeholders, dit geldt 
bijvoorbeeld met name voor maatregelen in de gebouwde omgeving of gericht 
op de naleving van de energiebesparingsverplichting.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie

Kenmerk
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Het betreft (geanonimiseerd i.v.m. bedrijfsvertrouwelijke informatie):
i)

ü)

iii)
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Toelichting
Maatregelen industrie
De maatregel ziet toe op het stimuleren van bedrijven om op korte termijn CO2- 
reductie te realiseren door procesoptimalisatie of installatie van C02-arme 
technieken. Met deze maatregel kan circa 0,5- 0,9 Mton CO2 worden gereduceerd.

Regeling Reductie Energiegebruik 2.0
Een belangrijke maatregel in de gebouwde omgeving is de Regeling 
Reductie Energiegebruik 2.0 (hernieuwde en verbrede opstelling van de 
huidige RRE 1.0 regeling).
In het kader van deze regeling wordt onder meer het gebruik van LED- 
lampen en doorvoerstekkers gestimuleerd. De regeling RRE 1.0 wordt 
verbreed van de koopsector naar het MKB en de huursector. Onderdeel 
van de regeling zijn ook het aanbrengen van radiatorfolie, beter inregelen 
van verwarmingsinstallaties en meer groen.
Voor de gebouwde omgeving zet het kabinet verder in op een combinatie 
van versnellingsmaatregelen. Dit betreft zowel het stimuleren van 
zonnepanelen op daken, waaronder rijksgebouwen, maatschappelijk 
vastgoed en corporaties als maatregelen gericht op de vermindering van 
energiegebruik en verduurzaming in de koop- en huursector.
Voor de stimulering van zon op dak kunnen gebouweigenaren gebruik 
maken van een extra openstellingsronde in de SDE+ (totaal 2 miljard) en 
een ontzorgingsprogramma van 25 miljoen voornamelijk gericht op 
gebouweigenaren in het maatschappelijk vastgoed, voor het maken van 
business cases, het vinden van financiering en uitvoering van de 
maatregelen.

Bedrijf x door het na een onderhoudsstop sluiten van oude installaties en 
mogelijk verder te gaan als bioraffinaderij. De CO2-reductie is afhankelijk 
van plan tussen de 0,2 en 0,6 mton, investeringssteun voor ombouw naar 
een bioraffinage.
Verschillende projecten gericht op de realisatie van een 
(rest)warmtekoppeling tussen bedrijven (ca. 0,2 Mton);
Versnelde reductie lachgas bij bedrijf y (ca. 0,2 Mton).

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie

Verduurzaming huur- en koopwoningen
Voor versnelling van verduurzamingsmaatregelen door particulieren, VVE's 
en verhuurders zal op basis van bestaande regelingen een versnelling in 
de verduurzaming van koop- en huurwoningen worden gerealiseerd.
Dit betreft een versnellingsimpuls van ongeveer 225 miljoen, waaronder 
de openstelling van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV), 
waarmee woningcorporaties korting krijgen op de verhuurdersheffing 
wanneer zij geldt investeren in 'labelsprongen' bij huurwoningen.

Kenmerk
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Maatregelenpakket Gebouwde omgeving
Samenwerking Urqenda tav de maatregelen in de gebouwde omgeving

• U kunt aangeven dat u graag samen met Urgenda optrekt in de uitvoering 
van maatregelen in de gebouwde omgeving. Er vindt op korte termijn een 
overleg plaats met BZK om de samenwerking te bespreken.
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Directoraat-generaal Klimaat
en Energie

NB. De dekking voor de openstelling van de RVV is momenteel nog 
onderwerp van discussie tussen FIN en BZK.
VVE’s met een meerderheidsbelang van corporaties krijgen toegang tot 
het Warmtefonds, waardoor gemengde complexen verduurzaamd kunnen 
gaan worden. Hier liggen al veel aanvragen op de plank.
Particulieren krijgen compensatie voor aan- en afsluitkosten aardgas en 
warmtenet, waardoor belemmeringen bij gemengde complexen en in de 
wijkaanpak worden weggenomen).

Kenmerk
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Aanvullende informatie t.b.v. overleg d.d. 25 maart 2020

Hieronder vindt u een nadere toelichting m.b.t. de volgende onderwerpen:
Samenvatting overleg en BZK op maandag 23 maart jl.

Samenvatting overleg en BZK op 23 maart 2020i.

over de

Het gesprek was constructief. BZK en Urgenda hebben gesproken over mogelijke samenwerking 
bij het verspreiden van 'energiebespaarpakketten' onder 1 miljoen mensen in Nederland.
BZK heeft aangegeven nog goed naar dit idee te willen kijken, zij hebben nog geen toezegging 
gedaan richting Urgenda.

in (1) eigenaar bewoners (2) huurders en (3) mkb bedrijven.
Op 23 maart heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen BZK en 
samenwerking op energiebesparing bij huishoudens.

Energiebesparing bij huishoudens en MKB
Onderdeel van het pakket aan Urgenda-maatregelen vormt een pakket op gericht 
handelingsperspectief voor huishoudens. Het gaat dan om een regeling/programma gericht op 
reductie van energiegebruik bij huishoudens en MKB via kleine maatregelen.
Voor dit programma is 150 mln. beschikbaar. De doelgroepen van de deze regeling vallen uiteen

Toelichting op versnelde rapportage CBS/RIVM (per kwartaal en/of maandelijks) 
Toelichting cijfers PBL KEV2019 en actualisatie ramingen

i.

ii.
iii.

Energiebespaarpakketten
Een dergelijk pakket kan bestaan uit energiebesparende maatregelen die relatief goedkoop zijn 
en simpel in de woning zijn te installeren, zoals: ledlampen, waterbesparende douchekop, 
doorvoerstekkers etc.
BZK en Urgenda delen de lijn dat de pakketten nog dit jaar zo veel als mogelijk verspreid dienen 
te worden. Urgenda heeft aangeboden de distributie te organiseren waarmee zij haar bestaande 
netwerk van energiecoöperaties en woningcorporaties wil inzetten.
BZK en Urgenda zien beide voordeel in een vouchersysteem dat bewoners zelf in actie laat 
komen om het pakket op te halen bij een (energie)loket of een woningcorporatie en thuis te 
installeren. Deze organisaties kunnen ook vraaggericht professionele informatie verstrekken. 
Urgenda heeft aangeboden om de eigen social media-kanalen in te zetten voor de 
communicatie.
Urgenda geeft aan dat zij met een bedrag van ongeveer €500.000,- de distributie en de 
communicatie op zich kan nemen, exclusief eventuele radio-en televisiecampagnes.
Over de maatvoering moet nog afstemming plaatsvinden. Urgenda wil ook op beperkte schaal 
starten (proefdraaien).
BZK wil naast het voorstel van Urgenda ook nog sporen, gericht op gemeenten, corporaties en 
ondersteuning van het MKB, opzetten.
Zoals hierboven aangeven wil BZK nog een slag om te arm houden en is er nog geen toezegging 
gedaan richting Urgenda.

5.1.2.e
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Toelichting op versnelde rapportage CBS/RIVMii.

b. Maandelijkse cijfers
Daarnaast heeft CBS bekeken of, in aanvulling op de kwartaalcijfers, op een alternatieve wijze 
sneller inzicht kan worden verkregen in een deel van de gerealiseerde de uitstoot.
Vanuit de energiestatistieken zijn er met een vertraging van een maand diverse cijfers 
beschikbaar, bijvoorbeeld over het gebruik van kolen, olie en gas. Deze voorlopige cijfers kunnen 
deels met een standaard emissiefactor omgezet worden naar CO2-emissies.
Het gaat in dat geval dus slechts voor een beperkt deel van alle emissies (ruim 50%) maar wel 
om het deel dat het meest fluctueert. Op dit moment beziet het CBS in overleg met RIVM hoe 
dit het beste kan worden vormgegeven.

Dit is min of meer in lijn met de publicatie van Stichting Urgenda i.s.m. Kalavasta over de al 
gerealiseerde emissies. Kalavasta heeft hiervoor ook overlegd met het CBS. Kalavasta publiceert, 
naast deze realisaties, ook een raming voor het lopende jaar, om te bezien of het kabinet op 
koers ligt voor de uitvoering van het vonnis.
Gegeven de onzekerheid in de uitstootcijfers voor het komende jaar en de rol van CBS en het 
RIVM, ligt het niet voor de hand wanneer CBS/RIVM ook voorspellingen doen voor 2020.

a. Kwartaalcijfers
CBS heeft aangeboden hun kwartaalcijfers zodanig aan te vullen, dat deze ook in lijn zijn met de 
wijze waarop de emissies voor Urgenda worden gerapporteerd (IPCC). Daarnaast heeft CBS 
aangeboden in de toekomst met een vertraging van 8 weken in plaats van de huidige 12 weken 
over de kwartaalcijfers te publiceren.
Doordat het CBS dit methodisch zorgvuldig moet uitwerken kunnen ze dit niet eerder dan in 
september van dit jaar. Voor de komende maanden biedt dit geen extra inzicht in gerealiseerde 
uitstoot van 2020.
Het ligt niet voor de hand om deze aanpassingen in het kader van Urgenda nu door te voeren.

U kunt richting Minnesma aanqeven dat u in overleg met het CBS en RIVM beziet hoe sneller 
inzicht kan worden verkregen in de gerealiseerde uitstoot. Daarbij zal naar verwachting een 
vergelijkbare methodiek worden gehanteerd als van Kalavasta.

zal mogelijk aangeven deze uitwerking gezamenlijk op te willen pakken, zodat CBS en 
RIVM gebruik kunnen maken van het model dat door Kalavasta is uitgewerkt.

U kunt aangeven dat u eerst de uitwerking van het CBS en RIVM wil afwachten, om te bezien 
wat hierbij mogelijk is.
U kunt aangeven dat gegeven de rol van het CBS en het RIVM en de onzekerheden in de 
emissieuitstoot dit jaar, er in ieder geval geen voorspellingen zullen worden gedaan over de 
verwachte uitstoot in het kalenderjaar 2020.

5.1.2.e



iii. Toelichting cijfers PBL KEV2019 en actualisatie ramingen

Op 1 november 2019 werd de KEV2019 openbaar. Hierin raamde PBL de verwachte 
emissiereductie in 2020 met 23%, met een onzekerheidsbandbreedte van 19-26%. Op basis 
van de middenwaarde kwam de reductie-opgave overeen met ca. 5 Mton CO2-reductie (met 
een onzekerheidsbandbreedte van 13 tot -2 Mton CO2-reductie).
In de KEV 2019 baseert het PBL zich voor 2020 op de prijsverwachtingen op de 
termijnmarkten zoals die in maart bekend waren. Het PBL onderkent de onzekerheid op de 
elektriciteitsmarkt, wat zich in de KEV vertaalt in een substantiële bandbreedte (19 tot 26%) 
rond de geraamde broeikasgasemissiereductie voor 2020.
Op 17 december heeft PBL een aanvullende notitie gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven 
dat op basis van recente marktontwikkelingen en prijsverwachtingen voor kolen, gas en CO2 
(van november 2019), de emissiereducties in 2020 naar verwachting lager zijn dan in de 
KEV2019 werd geraamd, in de orde van grootte van tussen de 20 en 21 procent als 
middenwaarde. Dit komt overeen met een aanvullende reductie opgave van 9-11 Mton om 
25% emissiereductie te realiseren.
Deze uitkomst bevindt zich binnen de bandbreedte (19 tot 26%) van de berekening in de 
KEV2019, maar onder de daar geraamde middenwaarde van 23%. Het PBL heeft de 
onzekerheidsbandbreedte uit de KEV2019 niet aangepast.
Met de maatregelen die het kabinet het afgelopen jaar heeft aangekondigd, bijvoorbeeld in 
het kader van Urgenda en Stikstof, wordt naar verwachting ca, 3 Mton CO2-reductie 
gerealiseerd. Dit betekent dat de aanvullende opgave van het kabinet, uitgaande van de 
middenwaarde, overeenkomt met 6-8 Mton.
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

1.
2.

Op maandag 23 november heeft DGKE gesproken met 
op te halen wat voor haar de belangrijkste bespreekpunten zijn, 
aandachtspunten uit dit overleg zijn in de nota verwerkt.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Datum
18 november 2020

Kenmerk
DGKE-K / 20287466

Bhm: 20288443

Parafenroute
DG K&E

Kernpunten
• In deze nota worden onderstaande onderwerpen behandeld, dit kunt u ook als 

agenda hanteren tijdens het overleg met

Overzicht emissiecijfers en maatregelen van het kabinet 
Stand van zaken uitvoering maatregelen

a. Maatregelen kolencentrales
b. Overige maatregelen

Overige punten uit haar brief
a. Monitoring cijfers CBS/RIVM
b. Bijstelling emissiecijfers

Bijlage(n)
1

Aanleiding
Op donderdag 26 november van 16.30-17.00 uur heeft u een overleg met

Het gesprek is ingepland omdat zij onlangs een brief naar het kabinet 
heeft gestuurd, waarin zij haar zorgen uit of de Staat wel voldoende doet om 
uitvoering te geven aan het vonnis en waarin ze vraagt om aanvullende 
maatregelen.
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Nu liggen de resultaten van de KEV2020 er - waarin duidelijk wordt 
dat Covid-19 een fors effect heeft op de emissies in 2020. Het kabinet 
rekent zich niet rijk met het tijdelijke effect van Covid-19. Sterker 
nog, de resultaten uit de KEV2020 zijn aanleiding om bij de maatregel 
gericht op kolencentrales te mikken op een zo groot mogelijke 
reductie de komende jaren.
Het PBL heeft in de KEV 2020 nog niet alle Urgenda-maatregelen 
kunnen meenemen, maar ook niet alle maatregelen onder het 
Klimaatakkoord:

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

1. Overzicht emissiecijfers en maatregelen van het kabinet
Tijdens het Klimaat Regulier van maandag 16 november heeft u aangegeven 
behoefte te hebben aan een overzicht van de geraamde emissies de komende 
jaren en het effect van de maatregelen die hierin nog moeten worden 
verwerkt. Dit is in de bijlage opgenomen.

Kenmerk
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Redeneerlijn
U kunt aangeven dat u zich in april dit jaar gericht heeft op een pakket 
dat in aanvulling op eerdere maatregelen nog 8 Mton realiseerde. Met 
name de maatregelen gericht op kolencentrales leveren hier een 
belangrijke bijdrage aan.
Daarbij is afgesproken dat het kabinet t.a.v. de maatvoering van deze 
maatregel een adaptieve strategie hanteert - zodat ook gebruik kon 
worden gemaakt van de meest recente inzichten van de KEV2020 en 
de effecten van Covid-19.

Het effect van de CO2-heffing, de wijkgerichte aanpak in de 
gebouwde omgeving, effect zero-emissiezones, gebruik 
biobrandstoffen, etc.

Deze maatregelen zullen de komende periode ook nog een 
aanvullende reductie realiseren. Belangrijk daarbij is dat deze 
maatregelen snel worden uitgewerkt en geïmplementeerd - dat heeft 
het kabinet ook in de Klimaatnota aangegeven.
Maar eerlijk is eerlijk - ook met deze maatregelen blijft de 
onzekerheidsbandbreedte over de emissies de komende jaren fors. 
Het zal erom spannen of de 25% gerealiseerd wordt.



Voorstel is om bij te praten over de belangrijkste
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Het is mogelijk om de contracten open te breken (met hoge financiële 

gevolgen), maar dan moet het dierlijk zetmeel elders worden verbrand 

en stijgt de CO2-uitstoot door het affakkelen.

Ook geven de overige centrales geven aan dat bij een percentage 

onder de 35% de financiële gevolgen exponentieel toenemen, onder 

andere door de sterk dalende efficiëntie van de centrale bij lage 

deellast. Met een lage deellast is de uitstoot per MWh hoger.

ontwikkeling t.a.v. de uitvoering van de verschillende maatregelen 
aangekondigd op 24 april (zie hieronder).
Daarnaast kunt u in ieder geval toezeggen dat er op ambtelijk niveau met 
enige regelmaat een afspraak zal worden ingepland om bij te praten over de 
stand van zaken rondom de uitvoering van de maatregelen.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

2. Stand van zaken uitvoering maatregelen
De brief van Urgenda kan worden gezien als een sommatie om extra 
maatregelen te nemen. Als de Stichting van mening is dat de Staat 
onvoldoende doet, dan kan Urgenda middels een kort geding een vordering 
tot nakoming van het reductiebevel - waarbij oplegging van dwangsommen 
aan de Staat wordt gevorderd - aanvragen.

Kenmerk
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Maatregelen gericht op kolencentrales:

A. De productiebeperking is vastqesteld op 35%.

Eerder dit jaar werd uitgegaan van een bandbreedte tussen 25-35%. 

benoemt de 25% ook in haar brief, maar uit gesprekken 

met de betrokken kolencentrales is gebleken dat dit niet mogelijk was. 

Bij een lager percentage zouden overige restproducten niet in de 

centrale kunnen worden verbrand. Dit gaat om restproducten van de 

chemische bedrijven in het Maasvlaktecluster (die anders minder 

efficiënt afgefakkeld zouden worden), verbranding van dierlijk zetmeel 

(waarvan een wettelijke plicht bestaat dat het verbrand moet worden) 

en biomassa.

5.1.2.e

5.1.2.e
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B. De productiebeperking is verlengd van 2023 tot 2024
De cijfers uit de KEV2020 laten zien dat er de komende jaren nog een 
grote onzekerheid bestaat over de ontwikkeling van CO2-emissies.
Vanwege deze onzekerheid is het huidige voorstel om de maatregel 
gericht op kolencentrales met een jaar te verlengen, tot en met 2024.

C. Inzet is om één centrale vrijwillig te sluiten
Eén centrale heeft gereageerd op de subsidieregeling vrijwillige 
sluiting en op dit moment wordt hun voorstel beoordeeld op o.a. 
overcompensatie in het kader van Staatssteun. Dat is een tijdrovende 
klus, waarbij de centrale ook al om extra informatie is gevraagd.
Inzet van het kabinet is daarbij nog steeds om de centrale te sluiten 
per 1-1-2021 of als de Europese Commissie langer nodig heeft zo snel 
mogelijk na hun goedkeuring.

De afgelopen zomer draaiden de centrales volgens haar ook op 
een inzet van minder dan 35%, waardoor een lager percentage 
technisch mogelijk zou moeten zijn.
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Hierop kunt u aangeven dat:
Uniper verbrandt meerdere restproducten waardoor zij niet 
onder de 35% kunnen produceren, waaronder dierlijk zetmeel 
en onder andere ook heavies van chemische bedrijven in de 
omgeving. Deze kunnen nergens anders voor langere termijn 
worden verbrand. Uniper is de enige verwerker hiervan.

gaf in overleg met DGKE aan dat een inzet van lager dan 
35% technisch wel mogelijk is. Mogelijk zal ze dit in dit overleg weer 
opbrengen. Daarbij had ze twee argumenten:

Een van de reststromen, dierlijk zetmeel, die in de 
kolencentrale van Uniper worden verbrand zouden ook in AVI's 
verbrand kunnen worden. Daarmee kan de productiebeperking 
voor kolencentrales naar 25%.

5.1.2.e
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Stoomcontracten zorgen er ook voor dat zij niet onder de 35% 
kunnen produceren.
De actuele cijfers van het RVO laten zien dat de gemiddelde 
productie ook dit jaar voor Uniper niet lager was dan 35%. 
Deze cijfers bevestigen dus het beeld dat uit de gesprekken 
met Uniper naar voren is gekomen.
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Productie uit biomassa telt niet mee voor de voorgestelde 
productiebeperking voor kolen. De centrales kunnen in de praktijk dus 
meer elektriciteit produceren dan de voorgestelde productiebeperking, 
als dit met biomassa (of andere alternatieven) wordt opgewekt.
De centrales geven echter wel aan dat door de productiebeperking de 
benutting van de SDE+ subsidie wordt verminderd door verminderde 
meestook capaciteit en/of de lagere efficiency van de centrale.
Extra inzet van biomassa in de centrales t.o.v. hun huidige inzet is 
niet waarschijnlijk:

Er worden geen subsidiebeschikkingen meer afgegeven voor 
het bij- en meestoken van biomassa.
De centrales van RWE en Uniper zouden zowel hun 
omgevingsvergunning moeten aanpassen als extra 
kolenmolens ombouwen om meer biomassa te kunnen
bijstoken dan ze op dit moment doen. Dit proces duurt 
meerdere jaren, het is niet de verwachting dat dit gebeurt met 
een productiebeperking van 4 jaar, deze periode is 
waarschijnlijk te kort om dergelijke investeringen teweeg te 
brengen.
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heeft eerder aangegeven zorgen te hebben dat 
ondanks de productiebeperking de inzet van biomassa in 
kolencentrales niet afneemt of zelfs toe kan nemen.
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Samenwerking Urgenda
Er zijn twee maatregelen waar Stichting Urgenda zelf ook een rol in speelt en 
die mogelijk ter sprake komen, het betreft

i) subsidie-maatregelen energiebesparing in de Gebouwde Omgeving 
en
ii) naleving van de energiebesparingsplicht.

Ad i) Urgenda is betrokken bij enkele projecten die zich richten op 
energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit is onderdeel van 1 van de 
maatregelen uit het pakket van april. Inmiddels is de subsidie aan Urgenda 
verstrekt en is de uitvoering van de maatregel in gang gezet.

Overige maatregelen
Algemeen

Overige maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd worden door elk van 
de departementen opgepakt en uitgewerkt. In de Klimaatnota is een overzicht 
opgenomen van de stand van zaken van deze maatregelen.
Sommige van de maatregelen hebben vertraging opgelopen door Covid-19, 
bijvoorbeeld bij subsidieregelingen waar vanwege de onzekerheid minder op 
werd ingeschreven.
Daar waar dat het geval is zullen budgetten ook nog in 2021 beschikbaar 
blijven, zodat de maatregel toch nog volledig kan worden uitgevoerd. Dat zal 
wel leiden tot een langzamere ingroei van het reductie-effect dan eerder 
voorzien.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de gedragsmaatregelen in de mobiliteit, 
stimulering van circulaire maatregelen via de DEI+, en 
subsidieregeling voor CO2-reductie industrie (VEKI).

Ook zijn voor sommige maatregelen de subsidievoorwaarden versoepeld, en 
het subsidiebedrag verhoogd, om het effect van de maatregelen te vergroten. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de SEEH-regeling.
Bij eventuele specifieke vragen over maatregelen kunt u aangeven dat we dit 
bij de betreffende dossierhouder zullen navragen.

decentrale overheden aandacht te vragen voor naleving van 
energiebesparingsmaatregelen. Vanwege Corona is dat nog niet van de grond 
gekomen.

U kunt aangeven dat vanwege Corona deze bezoeken 
momenteel digitaal plaatsvinden. Ze zal op korte termijn een 
uitnodiging krijgen om hierbij aan te schuiven.
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maatregel gericht op de uitstoot van raffinaderijen ook nog een 

mogelijkheid biedt om reducties verder terug te dringen.
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Mogelijk kunnen we eind 2020 al eerste resultaten 

bespreken met branches en indien wenselijk ook met 

Urgenda.

in het overleg met DGKE aangegeven dat een

Aanvullende maatregel - verbreding energiebesparingspHcht
verwacht dat het kabinet nog aanvullende maatregelen 

aankondigt. Eén van de maatregelen waar ze om vraagt betreft het verbreden 
van de energiebesparingspHcht naar ETS-bedrijven.

U kunt aangeven dat het kabinet hier op dit moment naar kijkt 

- dit is ook in de Klimaatnota aangekondigd. Er ligt ook een 

motie van Groenlinks die hierom vraagt.

Met RVO en PBL/TNO onderzoeken EZK wat de effecten en 

eventuele toegevoegde waarde zijn van deze maatregel. Onder 

andere de interferentie met de CO2-heffing vergt een nadere 

analyse.

- Verwacht wordt dat we begin 2021 de Kamer kunnen 

informeren over een onderbouwing en besluit.
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