
f.«.

i

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Datum
Betreft

JULI 2018
Deelbesluit 1 op uw Wob-verzoek van d.d. 19 december 2017

Geachte , ,

In uw brief van 19 december 2017, ontvangen op 20 december 2017, heeft u 
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om 
informatie verzocht over beleidsbeïnvloeding ten aanzien van het klimaat- en 
energiebeleid door middel van lobby door het bedrijfsleven.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 22 december 
2017, kenmerk DGETM-EO / 17208236. In deze brief is tevens de beslistermijn 
met vier weken verdaagd tot 14 februari 2018.

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Klimaat
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk

@minez.nl

Ons kenmerk
DGETM-K / 18100294

Uw kenmerk

Bijlage(n)
3

Bij e-mail van 18 januari 2018 heeft een medewerker van mijn ministerie, 
, u een uitnodiging gestuurd om het Wob-verzoek op mijn ministerie 

te bespreken.
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Bij e-mail van 19 januari 2018 heeft u aangegeven over uw Wob-verzoek te willen 
praten, maar vooraf graag telefonisch contact te willen onderhouden ter 
beeldvorming en voorbereiding op het desbetreffende gesprek.

Over dit verzoek hebt u op 31 januari 2018 telefonisch contact gehad met een 
medewerker van mijn ministerie, . In dit gesprek heeft  

 aangeven dat uw verzoek zeer omvangrijk is en dat een zorgvuldige 
behandeling daarvan veel tijd vergt. In dit gesprek is ook over de reikwijdte van 
uw Wob-verzoek gesproken. U heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent in de 
contacten met het bedrijfsleven op het terrein van energie- en klimaatbeleid.
In dit gesprek is met u afgesproken dat het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat een voorstel zou doen inzake een beperking van de reikwijdte van uw 
Wob-verzoek, voorzien van een passende planning voor de behandeling. Voorts is 
met u afgesproken dat u een prioritering verstrekt betreffende de door u 
gevraagde informatie.

Bij e-mail van 8 februari 2018 heb ik u een voorstel gedaan met betrekking tot de 
reikwijdte van het Wob-verzoek. Tijdens het telefoongesprek op 9 februari 2018 
heeft u aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel. Bij e-mail van 9 
februari 2018 heeft u de reikwijdte van uw Wob-verzoek nader gespecificeerd. U 
wenst inzicht te krijgen in de volgende twee elementen:
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Inzicht krijgen in de lobby van multinationals en hun 
belangenorganisaties en de doorwerking van die lobby in beleid, en; 
meer specifiek, hoe deze lobby doorwerkt in het verdelen van kosten en 
baten van het klimaatbeleid.

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Klimaat

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

Reikwijdte onderwerpen
Volgend uit uw verzoek en het contact wat heeft plaatsgevonden over de 
reikwijdte van uw verzoek, kunnen de onderwerpen waar uw verzoek op ziet als 
volgt worden beschreven:
1. De opstelling van de Nederlandse overheid in internationale 

onderhandelingen ten aanzien van klimaatbeleid en energietransitie, 
waaronder de onderhandelingen over het klimaatakkoord van Parijs en de 
afstemming in Europees verband met andere Europese lidstaten in de 
periode 1 januari 2013 t/m 19 december 2017.

2. Beleid en beleidsontwikkeling voor de operationalisering van het 
klimaatbeleid en energietransitie in Nederland, waaronder 
subsidieregelingen, stimuleringsregelingen, belastingsregelingen en beleid 
ten aanzien van kolencentrales, waaronder de planning van de sluiting in 
de periode 1 januari 2015 t/m 19 december 2017.

3. Beleid en beleidsontwikkeling ten aanzien van Carbon Capture Storage, 
waaronder achterliggende stukken voor het regeerakkoord "vertrouwen in 
de toekomst" in de periode 1 januari 2016 t/m 19 december 2017.

4. De bekostiging van het hiervoor genoemde beleid, waaronder ook 
berekeningen van kosten en baten voor de Nederlandse overheid, voor het 
nationale en internationale bedrijfsleven en voor Nederlandse huishoudens 
(en de verdeling daarin) in de periode 1 januari 2013 t/m 19 december 
2017.

5. NL Next Level campagne van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de 
appreciatie van deze campagne bij het Ministerie van EZ.

6. Onderzoek en adviezen ten aanzien van de kosten en baten van het 
Nederlandse klimaat- en energiebeleid, waaronder het onderzoek van CE 
Delft en waaronder ook de appreciatie van deze onderzoeken en adviezen 
bij het Ministerie van EZ in de periode 1 januari 2013 t/m 19 december 
2017.

U heeft voorts aangegeven vooral geïnteresseerd te zijn in de contacten en 
inhoudelijke inbreng, en verwerking van die inbreng, van de volgende partijen:
a. VNO-NCW;
b. Energieleveranciers;
c. Oliebedrijven, waaronder Shell;
d. Bedrijven uit de biobrandstoffensector;
e. Autobedrijven;
f. Branche- en bedrijvenkoepelorganisaties, waaronder VNPI (Vereniging 
Nederlandse Pertroleum Industrie), VNCI, Deltalinqs, VEMW, Energie Nederland, 
Dutch Gas Turbine Association van de Metaalunie, FME-CWN, Duurzame Energie 
Koepel, FNLI, NOGEPA, MKB Nederland, De Groene Zaak, Netbeheer Nederland en 
de Dutch Sustainable Growth Coalition;
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Klimaat

g. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

Tijdens het gesprek op 26 april 2018 met , 
, en , op mijn ministerie is met u afgesproken dat de 

volgende documenten niet onder de reikwijdte van uw verzoek vallen;
Documenten die een puur procesmatig karakter hebben;

- Indien er series gelijke documenten zijn, dient slechts een document te 
worden opgenomen met een verzendlijst;
Documenten die zien op het conceptprogramma Copp21;
Informatie vervat in documenten ten aanzien van internationale verdragen 
en de Klimaatconferentie in Parijs wordt- waar relevant- op een A4tje met 
beschrijving van het proces aangeleverd.

Tijdens dit gesprek heeft u ook aangegeven in welke volgorde u de informatie wilt 
ontvangen.

Dit besluit is het eerste deelbesluit op uw Wob-verzoek en ziet op de onderwerpen 
4, 5, 6, zoals hiervoor beschreven onder het onderdeel Reikwijdte onderwerpen 
van dit besluit.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn voor dit deelbesluit in totaal 32 documenten 
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de 
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is 
wat is besloten.

De documenten met nummers 4.5 en 6.5a zijn reeds openbaar. De Wob is niet 
van toepassing op reeds openbare documenten.

De vindplaats van deze documenten staat aangegeven op de inventarislijst. 
Documenten met nummers 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 en 5.15 bevatten 
delen met informatie die buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen.

Derhalve is deze informatie weggelaten.

Zienswijzen
Bij documenten met nummers 4.2, 5.8, 5.8.a en 5.9 is er een derde- 
belanghebbende betrokken. Bij brief van 28 mei 2018 is deze in de gelegenheid 
gesteld hierover zijn zienswijze te geven.

De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom 8t 
Mededinging
Directie Klimaat

Besluit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waar 
u om verzocht, opgenomen in het document met nummer 5.8.a openbaar te 
maken.

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 
5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 gedeeltelijk openbaar te maken.
Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.
Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in het 
document met nummer 5.4 niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik 
naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In de documenten met nummers 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 
en 6.6 staan persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers en e- 
mailadressen. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten.
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Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob.

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.

Openbaarmaking van bepaalde passages uit de documenten met nummers 5.2 en 
5.10 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de personen 
en organisaties waar deze informatie betrekking op heeft.

Gelet op de aard en de inhoud van de gevraagde informatie staat artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob aan openbaarmaking in de weg.
De benadeling bestaat uit het feit dat openbaarmaking van deze informatie zou 
kunnen leiden tot reputatieschade en eventuele stigmatisering. Het is daarbij 
aannemelijk dat betrokkene hierop door derden zal worden aangesproken. Het 
gaat om meningen en standpunten van hoogleraren en de werkgeversorganisatie 
over een hoger niveau van overheidsinvesteringen.

Daarnaast is deze informatie in vertrouwen aan mijn ministerie medegedeeld.
Voor deze betrokkenen geldt dat zij erop mogen vertrouwen dat deze informatie 
vertrouwelijk blijft.

Ik ben van oordeel dat, gelet hierop, het belang van voorkomen van onevenredige 
benadeling van de betrokken personen en organisaties zwaarder moeten wegen 
dan het belang van openbaarheid.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen; nota's van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
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Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Klimaat

tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die 
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - 
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met nummers 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.10, 5.13, 5.14 en 5.15 en 6.2 
zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke 
beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.

Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik uit de documenten verwijderd.

Voor zover er ook feitelijke informatie in de documenten staat die zodanig 
verweven is met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan 
worden gezien, wordt deze feitelijke informatie ook niet openbaar gemaakt.

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294
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Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Klimaat

Wijze van openbaarmaking
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, treft u bij dit besluit 
in kopie aan.

Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

 

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan; de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in 
de aanhef vermelde datum.
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Mededinging
Directie Klimaat

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

a.

b.

c.

d.

e.

g-

h.

Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder;

document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat;

bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de 
uitvoering ervan;

intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader 
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;

niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en 
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. 
Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden 
voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;

ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of 
gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het 
adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen 
die aan de instantie zijn voorgelegd;

persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de 
daartoe door hen aangevoerde argumenten;

milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer;

hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze 
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de 
publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
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4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Ons kenmerk
DGETM-K / 18100294

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde iid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, In welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu- 
informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken 
indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken 
terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 7
1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten 
die de verlangde informatie bevatten door: 

a- kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te
verstrekken,

b. kennisneming van de inhoud toe te staan,
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of
d. inlichtingen daaruit te verschaffen.
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Energie, Telecom 8c 
Mededinging
Directie Klimaat

a.

b.

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte 
vorm, tenzij:

het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden;

de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk 
toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is.
3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 
19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het 
bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens 
informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van 
eerstbedoelde informatie.

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

a.
b.
c.

d.

a.

b.

c.
d.
e.
f.

g-

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:

de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties;

de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen;

de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie;
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu- 
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu- 
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang.
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Klimaat

a.
b.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:

de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.

Ons kenmerk
DGETM-K/ 18100294

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 2

Naam: vraag 4 ÆiÊM0

11-4-2014
11:39

E-mail FW: CL outreach 
workshop in the 
European 
Parliament

Deels
openbaar

10.2.e Solvay I&M

4-11-2011
13:10

E-mail Re:
commentaren?

Deels
openbaar

10.2.e VNO-NCW I&M

15-6-2016 Nota Beantwoording 
Kamervragen 
Remco Dijkstra

Deels
openbaar

10.2.e I&M

14-6-2016 E-mail

Onbekend Brief

FW: Rappel 
Kamervraag over 
het artikel 
Nationale 
prijsbodem C02 
bij EU ETS is geen 
oplossing

Deels
openbaar

10.2.e l&M I&M

Beantwoording 
vragen van het lid 
Remco Dijkstra

Reeds
openbaar:
https://www
.riiksoverhei
d.nl/binaries
/riiksoverhei
d/document
en/kamerstu
kken/2016/0
6/21/beantw
oordino-
kamervraae
n-van-het-
lid-remco-
dilkstra-vvd-
over-het-
artikel-
nationale-
priisbodem-
co2-bii-eu-
ets-is-oeen-
oplossing/be
antwoording

kamervraoe
n-van-het-
lid-remco-
dilkstra-vvd-
over-het-
artikel-
nationale-
prilsbodem-
co2-bi1-eu-
ets-is-oeen-
ODlossino.od
f.

I&M Tweede Kamer
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6. 2-10-2017 Nota Kamerbrief - 
Reactie op 
onderzoek 
"Phase-out2020: 
Monitoring
Europe's 
fossilfuel" en 
methaan uitstoot 
in Nederland

Deels
openbaar

10.2.e I&M

7. 18-10-2017 Nota Antwoorden 
Kamervragen 
Kroger, Van 
Tongeren, Van 
der Lee,
Beckerman en 
Wassenberg

Deels
openbaar

10.2.e I&M
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Naam: Vraag 5

'P
1. 13-6-2016 Nota Appreciatie NL

Next Level
Deels
openbaar

10.2.e EZK

2. 14-9-2016 Nota Debat bijenkomst 
VNO-NCW

Deels
openbaar

10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK

3. 23-11-2016 Nota Duiding VNO Next 
Level

Deels
openbaar

10.2.e EZK

4. 23-1-2017 Nota 'Werkontbijt' VNO 
Next Level

Geweigerd 10.2.e 
11.1

EZK

5. 21-3-2017 Nota Voorbereiding 
gezamenlijke BR
EZ & directie VNO

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

EZK

6. 24-3-2017 Agenda Agenda
bijeenkomst BR
EZ & Directie 
VNO/NCW/

Deels
openbaar

10.2.e EZK

7. 22-3-2017 Nota Voorbereiding 
gezamenlijke BR
EZ 8i directie VNO

Deels 
openbaar 
en deels 
buiten de 
reikwijdte

10.2.e 
11.1

EZK

8. 1-3-2017 9:07 E-mail FW: Kader Next 
Level

Deels
openbaar

10.2.e EZK, VNO-NCW EZK

a. 28-2-2017 Notitie Kader :
Investeren in de 
toekomst van 
Nederland

Geheel
openbaar

VNO-NCW

9. 5-3-2017
10:46

E-mail Fwd: kader Deels
openbaar

10.2.e EZK, VNO-NCW EZK

10. 20-6-2016 Nota Kwartaalgesprek 
met van VNO- 
NCW.

Deels 
openbaar 
en deels 
buiten de 
reikwijdte

10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK

11. 3-10-2016 Nota Bijpraten met van 
VNO-NCW

Deels 
openbaar 
en deels 
buiten de 
reikwijdte

10.2.e EZK

12. 12-10-2016 Rapport Ambtenarendossi 
er AO
Bedrijfslevenbelei 
d en Innovatie

Deels 
openbaar 
en deels 
buiten de 
reikwijdte

10.2.e EZK

13. 16-12-2016 Nota Bijpraten met
VNO

Deels 
openbaar 
en deels 
buiten de 
reikwijdte

10.2.e,
11.1

EZK

14. 22-3-2017 Memo Voorbereiding 
gesprek VNO- 
NCW

Deels 
openbaar 
deels 
buiten de 
reikwijdte

10.2.e, 
11.1

EZK
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15- 23-3-2017 Nota Voorbereiding Deels 10.2.e, EZK
Bijeenkomst BR openbaar 11.1
VNO en deels 

buiten de 
reikwijdte
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Naam: Vraag 6

1. 3-2-2016 Advies Antwoord motie 
Vos/van Tongeren 
uitstel
biomassabijstook
subsidie

Deels
openbaar

10.2.e I&M

2. Onbekend Annotatie Annotatie gesprek 
over EU oii and 
gas methane 
emissions

Deels
openbaar

10.2.e
11.1

I&M

3. 27-1-2016 Notitie Annotatie voor 
overleg met (CEO 
E.ON) en (E.ON) 
inzake
Kolencentrrales 
op 27 januari
2016 van 10.15 - 
11.15 uur

Deels
openbaar

10.2.e I&M

i

4, 6-7-2017 Nota mogelijk gesprek 
met BP

Deels
openbaar

10.2.e I&M

5. 11-3-2015 Nota Beantwoording 
doorrekening New 
Climate Economy 
Report

Deels
openbaar

10.2.e EZK

a. 11-2-2015 Brief New Climate 
Economy Report

Reeds
openbaar:
httos://ww
w.tweedek
amer.nl/ka
merstukke
n/detail?id
=2015201
463&did=2
015D0501
3

10.2.e Tweede Kamer

6. 30-8-2017 Nota antwoorden op 
kamervragen van 
Beckerman (SP)

Deels
openbaar

10.2.e I&M

7. Onbekend Nota PBL
milieusubsidies

Volledig
openbaar

I&M

8. 29-3-2017 Notitie doorrekening
kosten
enerqietransitie

Volledig
openbaar

I&M
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4 Van:
1 'Verzonden:

■ Aan:
Onderwerp:

4.1

maandag 5 maart 2018 19:36
üminienm.nl>

FW: CL outreach workshop in the European Parliament

Verzonden: vrijdag 11 april 2014 11:39
Aan: ....

11 Tl

Onderwerp: CL outreach workshop in the European Parliament 

Dear All,

For those who did not attend the session in the EP yesterday:
- packed room, headcount around 150.
■ ^^^?*presentation of the findings in the report was clear and accurate
- Q&A saw clarification questions and some enhancement suggestions but no challenge of the heart of the 
report.

I call it a success. Congratulations to land all the Project team.

Best regards,
m.

Solvay Energy Services

Head of Climate Change Policy and C02 Sales

T:+33 1 fj^lll-M: +33 

25 rue de Clichy, 75009 Paris, France 

www.solvav.com

This message and any attachments is intended for the named addressee(s) only and may contain information 
that is privileged and/or confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately 
notify the sender. Any copying, dissemination or disclosure, either whole or partial, by a person who is not 
the named addressee is prohibited. We use virus scanning software but disclaim any liability for viruses or 
other devices which remain in this message or any attachments.
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: 'Ce message, ainsi que toute piece jointe, est exclusivement adresse au(x) destinataire(s) nomme(s) et peut 
.. ^contenir des informations confidentielles. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d’en 

,avertir immédiatement l’emetteur. Toute copie, transmission ou divulgation, integrale ou partielle, par une 
I ^. personne qui n'est pas nommee comme destinataire est interdite. Nous utilisons un logiciel anti-virus mais 
■:pnous dénions toute responsabilité au cas ou des virus, ou tout autre procédé, seraient contenus dans ce 

message ou toute piece jointe.

verband houdt met nsico s verbonden aan hel elektronisch verzenden van berichten
This menage may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are

O

O
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æ^mm
::Van:
I Verzonden: 

5 Aan:
Onderwerp:

Ai (5)minienm.nl>
maandag 5 maart 2018 20:05 

■ FW: commentaren?

ÄüVan;
Verzonden: vrijdag 4 nowmber 
Aan:l.:S

;vno-ncw.nl]
3:10

Onderwerp: Re: commentaren?

Beste

O
Hierbij de ontvangen opmerkingen van de VNCI bij het voorstel voor aw.

Het wetsvoorstel aw is bedoeld om bedrijven meer ruimte te bieden om milieudoelen te realiseren en 
onderling afspraken te maken.
Bedrijven die collectief een initiatief nemen om een bepaald milieudoel te realiseren, worden daarin met een 
aw ondersteund.
Het wetsvoorstel houdt in dat een belangrijke meerderheid van bedrijven in een bepaalde markt in een 
overeenkomst vastlegt welk milieudoel bereikt moet worden en de wijze waarop dat doel bereikt gaat 
worden.
Deze privaatrechtelijke overeenkomst krijgt door een besluit van de minister kracht van wet. Het 
wetsvoorstel beargumenteert dit met name om free riders tegen te gaan.
Zij zouden een milieuovereenkomst kunnen frustreren en een doel waarmee het milieu gediend zou zijn, zou 
daardoor niet gehaald worden. Aw zou dan de oplossing kunnen zijn.

Indien de aanvraag voor aw volgt op acties die worden ondernomen als gevolg van vrijwillig aangegane 
convenanten is het de vraag of een aw daarvoor het juiste argument is vooral als daardoor bedrijven die 
bewust niet aan de convenanten deelnemen er toch mee worden geconfronteerd.

(3 Er moeten zwaarwegende argumenten zijn om aan contractvrijheid voorbij te gaan en tot aw over te gaan.
In het huidige voorstel staan geen criteria waar de minister aan toetst. Een van de criteria zou moeten zijn 
dat het doel past in het milieubeleid en niet op een andere manier gehaald kan worden dan via aw. Het 
enkele feit dat gegevens ingeleverd moeten worden waarom een aw noodzakelijk is om een milieudoel te 
bereiken is onvoldoende. Het voorstel mist heldere criteria ( in de wettekst) waaraan de minister haar besluit 
toetst, preciezer dan de nu geformuleerde “positieve gevolgen voor het milieu”.

Indien de milieudoelen ook door middel van wetgeving gehaald kurmen worden zou die weg de voorkeur 
verdienen omdat dat het democratisch proces is dat wij in Nederland voor eenieder bindende regels hebben 
afgesproken. De kenbaarheid van regels is voor ons van groot belang en regelgeving via aw draagt daar niet 
aan bij.

Feit is dat een aw de regeldruk verhoogt. Naast regels van de overheid worden ook door het bedrijfsleven 
zelf opgelegde regels als irritant en drukkend ervaren. Bij een aw zou het dan om beide gaan.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en innovatie is juist gebaat bij zoveel mogelijke creativiteit. 
Een aw kan dat frustreren. Veel bedrijven ervaren het als slagvaardiger als zij in vrijheid hun beslissingen 
kunnen nemen en him eigen weg mogen bepalen om tot een bepaald doel te komen . Een aw draagt er niet
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/ aan bij om zelf de eigen verantwoordelijkheid in te vullen of te inspireren om naar milieuoplossingen te 
zoeken en beperkt de individuele flexibiliteit. Een ontheffing zou daarom ook mogelijk moeten zijn indien 
door de vrager om ontheffing niet het doel wordt nagestreefd dat in de milieuovereenkomst staat, maar een 

: ander welomschreven doel.

Ook de vorm en de grootte van de bijdrage die de overeenkomst regelt is van belang en zou ook een van 
criteria moeten zijn waarop getoetst wordt.

De regels voor ontheffiing lijken niet te zijn bedoeld voor kleinere, individuele of ((international) concern) 
projecten (artikel 4 onder d,f,g, ) .Juist ter stimulering van de innovatie zou pleiten voor meer aandacht 
daarvoor.

Artikel 3.4 :Is er een beroepscommissie anders dan meteen een gang naar de rechter ingeval van een 
dispuut?

De mededingingsrechtelijke aspecten van een aw zijn ter vergadering al uitvoerig aan de orde geweest. 
Hoofdpunt is dat de minister door een aw zich ervan bewust moet zijn dat zij bij een niet 
mededingingsrechtelijk aanvaardbare overeenkomst bedrijven dwingt daaraan toch mee te doen. Het is 
vreemd dat de enkele verklaring van de aanvragers dat zij aantonen dat de overeenkomst niet in strijd is met 
de mededingingswet voor de minister voldoende zou zijn zich te vrijwaren.

O

Zelf hecht üc veel belang aan een aantal aspecten:
1. De criteria moeten duidelijk zijn en de minister moet verantwoordelijkheid nemen.
Nu wordt de verantwoordelijkheid voor het besluit afgewenteld op de aanvrager; dat kan feitelijk en 
juridisch niet.
Als de mimster zegt dat een AW niet in strijd is met mededingingsregels, dan moeten bedrijven, met name 
de gedwongen deelnemers, daarvan op aan kunnen.
Dat is een kwestie van rechtszekerheid.
2. Een ontheffing moet ook mogelijk zijn als iemand niets ziet in hetgeen met de AW wordt afgedwongen. 
Uiteraard moet dat worden gemotiveerd. Voorbeeld: als een bedrijf nu eens geen koeien in de wei wil, 
terwijl de AW daarvoor is gemaakt.
Dan kan het toch niet zo zijn dat ontheffing alleen mogelijk is als het bedrijf op een eigen manier koeien in 
de wei realiseert?
3. Als ik jullie goed heb begrepen, waren de voorbeelden van Campina geen aanleiding voor een AW. 
Maar dan blijft de vraag over wanneer AW dan wel kan.

Met vriéndelijke groet.

*

VNO-NCW MKB-Nederland

e-mail: ^^^.'aivno-ncw.nl 
telefoon: +31 (0)70-: 
mobiel: +31 (0)6 - :
website: www.vno-ncw.nl - www.mkb.nl 
Bezuidenboutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002,2509 AA Den Haag
Please consider the environment - do you really have to print this email?

2
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'Bekijk alle duurzame initiatieven uit het bedrijfsleven: vvw-w.nnfiemRmpnHgropn ni 

Op 3 nov. 2011, om 14;25 heeft ^^|^^Hjj[jj|jj^|§het volgende geschreven:

Heb jij nog commentaren ontvangen n.a.v. de bijeenkomst over private vergroening op 12 
oktober?

Groeten,

^ Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde
^ bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting fi-om the risks mherent in the electronic transmission of messages.

E-MAIL DISCLAIMER:
http://www.vno-ncw.nl/html/e-maildisclaimer.htm
of ontvang de disclaimer door een leeg e-mailbericht te sturen aan: or receive a copy by sending a blank e- 
mail message to: di5claimer@vno-ncw.nl

O
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4.3

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris

O

o

beslisnota

paraaf 
h Klimaat

paraaf

Bestuurskam
Dir.KHmaat, Lucht en Geluld 
Afd. Klimaat 
Plesmanweg 1*6 
Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag
Contactpersoon

beantwoording Kamervragen Remco Dijkstra

Inleiding
Bijgaand de antwoorden op de vragen van het lid Remco Dijkstra (WD) over het
Mlï) C02 bij EU ETS is geen oplossing' (ingezonden 2 juni

Geadviseerd besluit
Ondertekenen van de brief aan de Tweede Kamer. De brief is afgestemd met EZ
en volledig m lijn met eerdere brieven.

Beslistermijn
ovelïchrijïen''^'^’ deadline voor de beantwoording van Kamervragen niet te

Argumentatie
• In de beantwoording wordt aangeven dat Nederland het ETS wil versterken 

maar daarbij de voorkeur geeft aan Europese maatreoelpn gericht on 
aanpassing ,van de hoeveelheid emissierechten in het systeem. Hierdoor 
sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan en Is de prijsontwikkeling beter.

• Het instellen van een nationale,bodemoriis voor sectoren onder het ETS leidt
een anfle.ülk speelveld voor de Nederlandse industrie, voor wie export 

belangrijk is. Daarnaast levert dit op EU niveau geen klimaatwinst op 
vanwege het waterbedeffect.

Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties,
communicatie
• Voor de WD is het geven van een sterkere prijsprikkel niet het primaire doel 

van het ETS, maar moet het systeem zuiver sturen op de reductie van C02- 
uitstoot via het stellen van een plafond. Risico op verlies van 
concurrentiekracht weegt zwaar bij WD.

• PvdA en oppositie (GL, D66, SP) hechten aan versterking van het ETS en het
werk^do^et" overschot in het systeem, zodat de prijsprikkel beter zijn

Coart/ineren
Beleiasmedeuerker

T 070 
M +31(0)6

linlenm.

Datum

Kenmerk
IENM/BSK-2016/m003
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^Van:
'^Verzonden; 
iK Aan:

CC:
Onderwerp;

Categorieën:

4.4

kDGMI
Pf --Î.. •-.•‘•-DGMI 

dinsdag 14 juni 
Postbus Secretariaat KLG

DGMI
/: RappeTKamervraag over het artikel Nationale prijsbodem C02 bij EU ETS is geen 

oplossing

Categorie Rood

Van: DGMI
Verzonden; dinsdag 14 juni 2016 7:06

Onderwerp: RE: Rappel kamervraag^H^ar

Heb ik gisteren afgedaan en gaan vandaag naar j

, VDGMI
f Nationale prijsbodem C02 bij EU ETS is geen oplossing

Verzonden met Good Work fwww.goodxomi

prUsbodem C02 bij EU ETS is geen oplossing

Ter info...; kort dag

Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 3:00 
Aan:

oisuiLnll

On^^erp: Rappel Kamervraag over het artl 

Beste collega.

Onlangs heb je een Kamervraag ontvangen over het artikel Nationale prijsbodem C02 bij EU ETS is geen 
oplossing.

De deadline voor de beantwoording is 23-06-2016. Om de minister/staatssecretaris voldoende gelegenheid te 
geven om de beantwoording te kunnen lezen en ondertekenen moet de beantwoording uiterlijk 16-06-2016 bij 
DBO worden aangeleverd.

Met het oog op tijdige beantwoording van de Kamervraag verzoek ik je om deze zo snel mogelljk bij DBO aan te 
leveren, of als dit onverhoopt niet mocht lukken om contact op te nemen met Parlementaire zaken van DBO (vla 
een antwoord op deze mail of door te bellen met 7222).

Informatie over ondermeer hoe de antwoordbrief moet worden opgesteld en de wijze van aanlevering bij DBO i's 
terug te vinden op de intranetpagina’s van DBO: 
htto;"....................

Mocht je vragen hebben over het proces, dan kun je die ons via de mail stellen of neem telefonisch contact met 
ons op. We beantwoorden ze graag.
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris

O INKOMEND 
^UITGAAND

beslisnota
■ REG.NR.

OOS1* 03.10.17 15:23

Kamerbrief * Reactie op onderzoek "Phase-out 2020: 
Monitoring Europe's fossil fuel" en methaanuitstoot in 
Nederland

Bestuurskem
Dir. Klimaat, Lucht en Geluld
Afti. Klimaat
Contactpersoon

fle/ltóïï^edeiver*er

___ ïmlnlenm.nl

Datum
2 oktober 2017 
Kenmerk
IENM/BSK-2017/241230

Btjlage(n)
1

Inleiding
In de regeling van werkzaamheden van 28 september j.l. zijn de volgende 
twee verzoeken gedaan: (i) het lid Kroger verzocht om een reactie op het 
onderzoek "Phase-out 2020: Monitoring Europe's fossil fuel subsidies" en het 
gebruik van fossiele brandstoffen in de lucht- en scheepvaart, en (ii) het lid 
Wassenberg (PvdD) verzocht om informatie betreffende de uitstoot van 
methaan in Nederland en lekkages van methaan in Nederland door de 
veehouderij en de gaswinning. De Kamer heeft aangegeven de reactie op deze 
verzoeken voor het AO Milieuraad van donderdag 5 oktober a.s. te willen 
ontvangen bij voorkeur In één brief.

De inhoud van de brief is ambtelijk afgestemd met RN en EZ. Deze brief ligt 
gelijktijdig ook ter accordering bij de Minister van EZ.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd de inhoud van de brief te accorderen en deze, mede 
namens de minister van EZ, te versturen naar de Tweede Kamer.

Beslistermijn
Zo snel mogelijk. De Kamer heeft aangegeven de brief te willen ontvangen 
voor het AO Milieuraad van a.s. donderdag 5 oktober.

Argumentatie
- Afgelopen maand is door het Overseas Development Institute (ODI) het 

rapport "Phase-out 2020: Monitoring Europe's fossil fuel subsidies" 
gepubliceerd. Het rapport kijkt naar belastingregelingen en subsidies in 
Europa en stelt ten aanzien van Nederland dat de Nederlandse overheid 
fossiele brandstoffen jaarlijks met ongeveer €7,5 miljard subsidieert.

- Daarbij wordt het begrip subsidie ruim geïnterpreteerd, want dit betreft 
bijvoorbeeld ook de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de haven 
Rotterdam en Amsterdam, exportkredietverzekeringen verstrekt door de 
ADSB en investeringen en financieringen door EBN en Gasunie.
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In de brief is aangegeven dat u de door de onderzoekers gekozen 
benadering en daarmee de conclusies van het rapport niet onderschrijft, 
omdat de door de onderzoekers omschreven instrumenten niet beogen het 
gebruik van fossiele energie te bevoordelen t.o.v. hernieuwbare energie 
Ook hebben deze instrumenten niet tot doel het gebruik van fossiele 
brandstoffen te stimuleren. De doelstellingen die met deze instrumenten 
worden nagestreefd zijn divers en o.a, gericht op het stimuleren van 
innovatie of het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie 
Zowel voor de (internationale) luchtvaart en de scheepvaart geldt dat er 
accijnsvrijstellingen zijn voor het gebruik van motorbrandstoffen. 
Afschaffing hiervan is lastig omdat de vrijstellingen samenhangen met 
internationale verdragen. Bovendien kan dit de concurrentiepositie van 
Nederland aantasten. N.a.v. de begroting zijn hier ook schriftelijke vragen 
over gesteld. Die antwoorden komen overeen met de lijn in deze brief 
De uitstoot van methaan in Nederland is de afgelopen decennia 
substantieel gedaald, van 32 Mton C02-equivalenten in 1990 naar 19 Mton 
C02-equlvalenten in 2015. Over de methaanemissies in de gas- en 
oliewinning wordt In de brief verwezen naar brieven die eerder dit jaar over 
deze onderwerpen zijn verstuurd door de minister van EZ.

O
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris

O

beslisnota
Antwoorden Kamervragen Kroger, Van Tongeren, Van 
der Lee, Beckerman en Wassenberg

Inleiding
Antwoorden op de vragen van de leden Kroger, Van Tongeren en Van der Lee 
(allen Groenlinks) en Beckerman (SP) en aanvullende vragen van Wassenberg 
(Partij voor de Dieren) over overheidssteun voor de productie en het gebruik 
van fossiele brandstoffen. De vragen zijn gesteld aan de staatssecretaris van 
I&M en de minister van EZ.

Geadviseerd besluit
Instemmen met het mede namens de minister van EZ versturen van de 
beantwoording aan de TK.

Beslistermijn
De termijn van 3 weken verstrijkt op 23 oktober.

Argumentatie
De strekking van de antwoorden is identiek aan de antwoorden die in een brief 
over hetzelfde onderwerp op 4 oktober jl. aan de TK zijn gegeven. Kern is dat 
het beschikbare instrumentarium er niet op gericht is om het gebruik van 
fossiele energie te stimuleren en te bevoordelen tegenover het gebruik van 
hernieuwbare energie. Ook is er geen sprake van directe, specifieke steun aan 
de bedrijven in de fossiele industrie.

Bestuurskern
Oir.Kllmaat, Lucht en Geluld 
Afd. Klimaat

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag

Conta ctparsoon

M +31(0)6
In enm.

Datum
18 oktober 2017 
Kenmerk
lENM/BSK-2017/253990

O
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5.1

Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan de Minister

nota Appreciatie NL Next Levei

Directie Algemene 
Economische Politiek

T 070
Omlnez.nl

Datum
13 juni 2016
Kenmerk
AEP/ 16090163

Kopie aan 

Bljlage(n)

Parafen route

BBR-paraaf

O

o

Aanleiding
U heeft gevraagd om een appreciatie van de ‘Next ievel'-plannen van VNO ten
behoeve van een volgende kabinet, die donderdag worden gepresenteerd.

Advies
U kunt kennisnemen van de nota.

Kernpunten
• We herkennen de grote transities/transformaties waarvan VNO spreekt. We 

herkennen ook dat deze actie vergen van de overheid, deels in de vorm van 
investeringen.

• Het stuk grijpt niet aan bij concrete knelpunten. Het is opgavegericht, waarbij 
de genoemde bedragen zeer hoog zijn en weinig onderbouwing kennen. Zo 
spreekt uit de beschrijving van de thema's alleen een grove hoofdlijn. Het 
wordt niet duidelijk waarom bepaalde investeringen nu niet van de grond 
komen, cq wat de knelpunten zijn. Het blijkt onduidelijk waarin de overheid 
concreet zou moeten investeren.

• Hoewel de concreetheid ontbreekt, biedt het stuk wel ondersteuning voor veel 
van de thema's die EZ bezighouden. Denk aan: Investeren in innovatie. 
Investeren in de energietransitie. Investeren in (een betere benutting) van 
digitalisering.

Toelichting

1. Beschrijving plannen
2. Appreciatie

Ontvangen BBR
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1. Beschrijving plannen

• VNO wil Nederland naar een 'Next Level' brengen. Nederland doet het goed, 
maar staat voor grote transities, is de boodschap. Die transities vergen een 
'macro-economisch groeibeleid', dat nu, aldus VNO, aan 'bloedarmoede' lijdt.

• VNO is van mening dat de publieke investeringen moeten worden verhoogd 
met €7,5 mid per jaar, structureel. De extra inzet moet worden verdeeld over 
9 thematische programma's die in het stuk schetsmatig worden beschreven:

o NL Veilig in Europa en de Wereld
• Voorzetting en versterking van samenwerking binnen Europa. 

Genoemd worden onder andere: effectieve buitengrenzen, 
gerichtere investeringen in economische ontwikkeling van 
ontwikkelings- en buurlanden, Europese aanpak cybersecurity, 
coördinatie van veiligheidsinspanningen. Investeren in een 
eigen duurzame energievoorziening.

o NL De Energietransitie: de groene motor
• De bekende thema's worden genoemd: Gas als 

transitiebrandstof. Noordzee als de nieuwe backbone van onze 
energievoorziening. Verduurzaming gebouwde omgeving 
(aandacht voor besparing en productie); etcetera.

o NL Digitale Kwantumsprong met nieuw talent
■ Betere benutting van digitalisering. Bij frequentieveiling moet 

meer aandacht komen voor innovatie, niet slechts 
opbrengstmaximalisatie. Er moet meer publiek-privaat worden 
geïnvesteerd in 'grote doorbraakprogramma's', zoals in de 
zorg, agrifood, industrie en bouw.

o NL Innovatief Topland
• Voortzetting topsectorenbeleid met aandacht voor 

crosssectorale samenwerking. €1 mid publiek geld voor R&D.
o NL De nieuwe Sustainable Urban Delta met een vitale 

plattelandseconomie
■ 'Massieve investeringen' in steden en bereikbaarheid. Maar 

ook het platteland mag niet worden vergeten. Hier moet 
worden geïnvesteerd in 'vitale functies'.

o NL Bruisende Binnensteden
■ Inspanningen om 'traffic' in/richting steden op peil te houden. 

Daarbij inzetten op samenwerking tussen steden.
o NL Toonaangevend met Internationaal Ondernemen

■ Offensieve Holland branding. Internationale 
handelsbevordering in pps in een NL Trade & Invest 
Cooperation. Versterking postennet.

o NL Competitieve Mainports Connecting the World
■ Versterking concurrentiepositie mainports.

• De programma's worden op hoofdlijnen beschreven, maar zijn niet uitgewerkt 
in de concrete investeringsopgaven. Het is hierdoor zeer onduidelijk waaraan 
het geld concreet zou moeten worden besteed.

Pagina 2 van 4



’.Ç'

I

I

ö::
;;r..

O

©

O

Directie Algemene 
Economische Politiek

Kenmerk
AEP / 16090163

• Om de investeringen te realiseren, wil VNO dat een publieke 
investeringsbank/fonds wordt opgericht: de Next Level Investment Fund, met 
een eigen vermogen van €5 mid, waarbij de stroomlijning met bestaande 
publieke investeringsinstellingen nog moeten worden bezien. Het fonds moet 
€100 mid aan 'transitie-investeringen' over de periode 2018-2025 mogelijk 
maken.

• Daarnaast wil VNO dat de lastenstijging van €8,4 mId die in het basispad van 
de volgende kabinetsperiode zit volledig wordt gecompenseerd. Ze willen dit 
doen door de stijging van de zorgpremies te beheersen en lastenverlichting te 
geven.

2. Appreciatie

Om vang investeringsopgave
• Ambtelijk zien wij eveneens een investeringsopgave voor de overheid om 

transities/transformaties mogelijk te maken. Met name op het terrein van 
wetenschap/innovatie, aanpassingen van (energie)infrastructuur en 
verduurzaming van de gebouwde omgeving. De bedragen die voor de 
rekening zuilen moet komen van de overheid schatten wij minder groot dan 
VNO. VNO reserveert bijvoorbeeld structureel €1,5 mid voor de 
energietransitie. Zelfs bij publieke participatie in warmtenetten (zo'n €200 mln 
per jaar) en forse inzet op verduurzaming van de gebouwde omgeving (max 
€250 mln per jaar) komen we niet aan €1,5 mid als ordegrootte van jaarlijkse 
publieke uitgaven. Op het gebied van fysieke infra wil VNO terug naar de 
investeringsniveaus van voor de bezuinigingen. Uit berekeningen van het CPB 
blijkt echter dat de meeste capaciteitsuitbreidingen alleen welvaartsverhogend 
zijn als de congestie substantieel toeneemt. Onze visie is daarom dat beter is 
investeringen te doen waar zich knelpunten voordoen, en dit voornamelijk te 
financieren door herprioritering binnen het infra-fonds (MIRT) ten laste van 
bestaande projecten daarbinnen die een negatieve MKBA kennen.

• Naast de investeringsopgave van €7,5 mid structureel, pleit VNO voor een 
publiek investeringsfonds. Dit achten wij een goed idee omdat het efficiëntie 
van publieke financiering kan verhogen en aansluiting op Europese initiatieven 
kan vergemakkelijken. VNO schat dat een publiek fonds met een eigen 
vermogen van €5 mid een rol kan spelen bij €100 mid aan transitie- 
investeringen. Dit veronderstelt een forse private cofinanciering, wat de vraag 
oproept of de overheid bij al deze investeringen een rol heeft. VNO lijkt dan 
ook een zeer omvangrijke overheidsrol op het vlak van investeringen voor de 
staan.

Dekking & overheidsfinanciën
• Het stuk bevat een summiere financiële onderbouwing. In totaal wordt er voor 

structureel €7,5 mid per jaar aan intensiveringen voorgestefd. Hiermee komt 
het feitelijk EMU-saldo aan het eind van de kabinetsperiode uit op -0,4% bbp 
en het structureel saldo op -1,1% bbp. Anders dan VNO claimt, is dit niet in 
lijn met de Europese begrotingsregels. In eerdere jaren is de overschrijding
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van de Europese regels nog groter, waardoor een begroting gebaseerd op de 
plannen van VNO niet door de Europese Commissie goedgekeurd zou worden. 
Daarnaast wil VNO de lastenstijging van €8,4 mid die in het basispad van de 
volgende kabinetsperiode zit volledig compenseren. Ze willen dit doen door de 
stijging van de zorgpremies te beheersen en lastenverlichting te geven. 
Beheersing van de zorgpremies moet gepaard gaan met beheersing van de 
zorg/fosten. Hoe VNO dit wil bereiken, wordt niet onderbouwd.

Belangrijke omissies
• Arbeidsmarkt: Het stuk bevatten geen concrete plannen op het gebied van de 

arbeidsmarkt. In de analyse wordt slechts op hoofdlijn melding gemaakt dat 
de grote werkgeversrisico's reden zijn om geen vaste contracten aan te gaan 
in Nederland, dat dit het opbouwen van ondernemingen belemmert en dat 
hervorming hiervan nodig is om alleen al de bestaande groeikracht te 
behouden. We delen deze analyse van VNO-NCW. Het is in onze ogen echter 
wel een gemiste kans dat ze vervolgens geen concrete voorstellen doen om 
bijvoorbeeld de ontslagbescherming van bet vaste contract te verlagen en de 
sociale zekerheid verder om te vormen van inkomenszekerheid naar meer 
toerusting (versoberen WW en versterken van het aanbod ende financiering 
van post-lnitiële scholing). Wellicht hangt deze terughoudendheid samen met 
het sociaal akkoord dat VNO-NCW nog maar in 2013 heeft medeondertekend

• Onderwijs: Piannen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
ontbreken volledig. Dit beoordelen wij als opvallend daar waar nog maar 
recent de OESO in een gezaghebbend rapport duidelijke aangrijpingspunten 
voor verbetering heeft aangestipt en het duidelijke verband tussen onderwijs 
en verdienvermogen. In onze ogen zijn investeringen in voor- en 
vroegschoolse educatie, onderwijs en in verbeteringen van de kwaliteit van 
het onderwijs kansrijk om het verdienvermogen van Nederland te versterken. 
Binnen de curriculumdiscussie wordt er een omroep gedaan om ICT een vaste 
component van het basisonderwijs te maken. Dit is in lijn met wat de 
commissie-Schnabel heeft geadviseerd. Ten slotte wordt amper aandacht 
besteed aan het creëren van een lerende werkcultuur. Zijdelings wordt 
vermeld dat VNO-NCW brood ziet in het initiëren van een persoonlijke 
ontwikkelingsrekening en een periodieke toets van de eigen vaardigheden. 
Hierbij ontbreekt het aan een concrete uitwerking om deze ideeën op waarde 
te schatten. In onze ogen is een lerende werkcultuur (waaronder permanent 
leren, sociale innovatie en arbeidsmobiliteit) van wezenlijk belang om het 
verdienvermogen in Nederland verder aan te jagen. Hiervoor is het vooral 
wenselijk dat de bewustwording bij alle werkenden toeneemt over het belang 
van permanent leren waaronder niet alleen om/bijscholing maar ook informeel 
leren (leren op de werkvloer bijvoorbeeld door periodiek van taken te wisselen 
en goed HRM beleid). Hierbij ligt de verantwoordelijkheid om actie te nemen 
primair bij werkgevers en werkenden samen.
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Ministerie van Economische Zaken

TER ADVISERING

Aan
Mrectla AlganHHia 
Econamltcha Polltlak

Auteur

lmlnez.nl

nota Debatbijenkomst VNO-NCW

Datum
14 septambar 2016
Kenmerk
AEP/ 16138291

O
Parafanroute
Paraaf'

plv. dlradêuf AEP_ 
Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Kopie ean 

■Ulege(n)

O

o

Aanleiding
Je bent vrijdag aanwezig bij een economendebat bij VNO-NCW over de 'strategie 
van Nederiand'. De kernvraag luidt: moeten we het begrotingstekort of het 
investeringstekort te lijf? De bijeenkomst past in de NL Next Level-campagne van 
VNO-NCW waarin wordt gepleit voor een hoger niveau van 
overheidsinvesteringen. Inleiders zijn de hoogleraren 

, coreferenten zijn hoogleraar v " en __ algemeen
firecteur van VNO- NCW en MKB-Nederland. Daarna volgt een plenaire discussie.

Toelichting

Ontvangen B6R
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Bestuursraad

Directie Algemene 
Economische Politiek

Auteur

T 070
minez.nl

nota Duiding VNO Next Levei

Datum
23 november 2016
Kenmerk
AEP/ 16181961

BR nummer

O ParaFenroute
Digitaal akkoord 29-11-2016 al akkoord 24-11-2016 Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Kopie aan 

Bijlage(n)

O

o

Aanleiding
De BR heeft gevraagd om duiding van de VNO-plannen voor een volgend 
kabinet, zoals naar voren gebracht in de campagne 'NL Next Level'. Deze nota 
gaat in op die thema's die zodanig door VNO-NCW in onderliggende 
documenten zijn uitgewerkt dat er een duiding/appreciatie van te geven is.
Sommige beleidsvoorstellen komen in de thematische publicaties van VNO- 
NCW onder meerdere thema's terug. In deze nota zijn dubbelingen zoveel 
mogelijk uit de weg gegaan.

Advies
U kunt kennisnemen van de nota.

Toelichting
Hoofdliinen
- VNO wil Nederland naar een 'Next Level' brengen. Nederland doet het 

goed, maar staat voor grote transities, is de boodschap. Die transities 
vergen een 'macro-economisch groeibeleid', dat nu, aldus VNO, aan 
'bloedarmoede' lijdt. VNO is van mening dat de publieke investeringen 
moeten worden verhoogd met £7,5 mid per jaar, structureel. De extra 
inzet moet worden verdeeld over een aantal thematische programma's.

- Hiermee komt het feitelijk EMU-saldo aan het eind van de kabinetsperiode 
uit op -0,2% bbp en het structureel saldo op -0,5% bbp. Dit is op de grens 
van wat toegestaan is binnen de Europese begrotingsregels. In eerdere 
jaren is er sprake van overschrijding van de Europese begrotingsregels, 
waardoor een begroting gebaseerd op de plannen van VNO niet door de 
Europese Commissie zou worden goedgekeurd.

- VNO wil de lastenstijging van €8,4 mId die in het basispad van de volgende 
kabinetsperiode zit volledig compenseren. Ze wil dit doen door de stijging
van de zorgpremies te beheersen en lastenverlichting te geven. Beheersing ontvangen bbr 
van de zorgpremies moet gepaard gaan met beheersing van de 
zorgkosten. Hoe VNO dit wil bereiken wordt niet toegelicht.
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Globaal overzicht van intensiveringen
De structurele intensivering van €7,5 mid per jaar is als volgt verdeeld. De 
bedragen worden in het hoofddocument van NL Next Level genoemd, maar zijn 
niet altijd 1-op-l tot terug te leiden tot maatregelen in de onderliggende 
documenten.

Veiligheid (nationaal, EU en wereld) €1 mid
Enerqietransitie €1,5 mid
Digitalisering €0,5-1 mid
Innovatie €1 mid
Infrastructuur, natuur €1,25 mid
Steden €0,25-0,5 mid
Internationaal ondernemen €0,5 mid
Mainports €0,5 mid
Financiering €0,5 mid

Inhoud per thematische VNO-brochure 
'Innovaties die het verschil maken', p. 2 
'Next level ondernemerschap', p. 5 
'Tijd voor een digitale kwantumsprong', p. 8 
'Laat binnensteden weer bruisen', p. 9 
'De Nederlandse energiewende', p. 10 
'Export moet je verdienen', p. 10 
'Knooppunt voor de wereld', p. 11 
'Vernieuwend financieren' p. 12

'Innovaties die het verschil maken'

VNO-inzet:
Het programma kent vier pijlers, hart vormt steeds de 'gouden driehoek':

- 1. Nieuwe generatie topsectorenbeleld:
Beter organiseren van de aanpak rond wereldwijde uitdagingen. 

Continueer de essentie van het topsectorenbeleld: het 
organiserend vermogen van de topsectoren in de vorm van 
TKI's en topteams en invullingen en uitvoering van de eigen 
sectorale agenda's. De routes in de Nationale 
Wetenschapsagenda vormen de basis om de maatschappelijke 
uitdagingen verder te organiseren, voortbouwend op deze 
structuren. Connecties met andere departementen en regio's 
zijn nodig bij het oppakken van de maatschappelijke 
uitdagingen. Een bredere landing in beleid en het verder 
betrekken van belangrijke stakeholders en departementen zijn 
nodig. Denk daarbij ook aan wet-regelgeving en innovatief 
inkopen.

Investeren in onderzoek en innovatie
Keer de dalende lijn van overheidsuitgaven in R&D en innovatie 
met een concrete impuls voor onderzoek en innovatie conform
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de investeringspropositie in het kader van de Nationale 
Wetenschapsagenda.
Zorg voor een evenwichtige impuls voor onderzoek en 
innovatie, over de keten van fundamenteel onderzoek tot 
toegepast en praktijkgericht onderzoek, ontwikkeling tot 
innovatie, met ruimte voor zowel thematisch (routes en 
topsectoren) als ongebonden onderzoek met voldoende 
aandacht voor talent en onderzoeksfaciliteiten.
Extra publieke investeringen van 1 miljard euro per jaar zijn 
noodzakelijk. Het thematisch deel van die middelen moet 
daarbij zo worden vormgegeven dat ze een hefboom vormt op 
private middelen en publiek private samenwerking stimuleert. 
Er dient meer te worden geïnvesteerd in bèta-technologie. 
Hierbij wordt verwezen naar het bèta-gat dat door de 
Commissie Breimer is gesignaleerd.

- Human capital
Structurele budgetten voor samenwerking tussen bedrijven en 

' scholen.
Inbouwen van voldoende prikkels in het systeem voor bèta- 
techniek (bijvoorbeeld promotiebonus differentiatie).
Bijzondere aandacht voor de financiering van de groei van 
studentenaantallen, onder andere de 3TU's en de WUR lopen 
tegen grenzen aan.

Verbeteren van het innovatieve ecosysteem en instrumentarium 
Verdere ontschotting van middelen met meer slagkracht voor 
de topsector om te zorgen voor evenwichtige inzet over de 
verschillende thema's of roadmaps binnen de 
innovatiecontracten;
In de TKI-toeslag moet bij samenwerking tussen onderzoekers 
onderling ('peer-to-peer'), veel meer ruimte voor 'in kind' 
bijdragen van vooral het mkb en samenwerking tussen 
bedrijven onderling worden ingebouwd;
Verhoging van het percentage TKI-toeslag naar 50 procent en 
reservering van een bepaald deel van de budgetten voor 
crosssectorale samenwerking en maatschappelijke thema's; 
Versterking van het instrumentarium voor het mkb: budget van 
de MIT in orde van grootte van 100 miljoen en een 
aantrekkelijker TKI-toeslag voor het mkb;
Doorzetten op gezamenlijke inzet met de regio.

2. Zorgen voor dynamiek: agenda voor starters en scale-ups
Krachtig oppakken van de actieagenda startups en scale-ups. 
Opzetten van en Netherlands Investment & Growth Bank (een 
onderdeel van het voorgestelde Next Level Investment Fund) 
Gemeenschappelijke en samenhangende campus- en 
incubatorstrategie.

- 3. Versterken van innovatiekracht brede bedrijfsleven
Continueer en versterk het fiscale innovatiebeleid. Het criterium 
nieuw voor de wereld, zoals het CPB voorstelt, betekent in de 
praktijk het einde van de WB50 als regeling en daarmee het 
einde van een stimulans voor innovatie in het brede mkb. De
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regeling moet juist worden gecontinueerd en versterkt. 
Handhaaf daarnaast de innovatiebox.

- Continueer de IPC-regeling na 2016. De IPC-regeling 
(Innovatie-prestatiecontracten) kent een beperkt budget dat 
bovendien in 2016 afloopt. VNO ziet evenwel meerwaarde in de 
IPC's voor het mkb.

- Technology-accelerator: Om sneller te zorgen voor diffusie van 
nieuwe technologie wordt samen met de instellingen voor 
toegepast onderzoek en de hogescholen een technology- 
accelerator programma ontwikkeld. Dit programma, dat 
openstaat voor alle sectoren, moet onder meer via 
informatievoorziening en laagdrempelige toegang zorgen voor 
een dieper bereik en gebruik van nieuwe technologie fn het 
bedrijfsleven. Een goed vormgegeven voucherregeling kan een 
onderdeel zijn van een dergelijk programma.

- 4. Inzetten op nationalisering
Er zijn synergievoordelen te behalen met een netwerk van 
publieke en private dienstverlening dat vanuit één gezamenlijke 
missie en strategie opereert, en zich als één internationaal 
herkenbaar merk weet neer te zetten: de NL Trade & 
Investment Cooperation.
Verder is het zaak om door te zetten met het verbinden van 
hulp en handel. Het DutchGoodGrowthFund moet eenvoudiger 
worden voor het bedrijfsleven.

Appreciatie:
- De narrative van VNO-NCW wordt in belangrijke mate opgehangen aan de 

beweging naar maatschappeiijke uitdagingen. In de praktijk komt het er 
echter wel op neer dat de organisatie van het huidige topsectorenbeleid 
grotendeels in stand wordt gehouden en het uiteindelijke een roep is om 
meer geld voor onderzoek en innovatie.

- Is het dan vooral meer van hetzelfde? Niet helemaal. De inzet op 
ontschotting van de middelen tussen Topsectoren kan helpen in creëren 
van meer sectoroverstijgende initiatieven. Daarnaast is de expliciete rot 
van departementen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen 
onderscheidend van de huidige aanpak. Een stevigere rol van de overheid 
in het topsectorenbeleid kan eraan bijdragen dat ook in het beleid meer 
ruirnte komt voor de ontwikkeling, introductie en vraag naar nieuwe 
technologieën.

- De meerwaarde van de IPC's naast de MTT-regeling wordt niet duidelijk. 
Voorzetting van de IPC's bereikt weliswaaw mkb'ers buiten de Topsectoren. 
Maar men kan zich afvragen of het niet logischer is de MIT niet langer 
exclusief voor de Topsectoren beschikbaar te stellen.

- Voor het opzetten van de NL Trade & Investment Cooperation blijft: de 
vraag in hoeverre wederom een nieuwe organisatie van handel een 
wezenlijke bijdrage zal leven aan de beoogde doelen.

O
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’Next level ondernemerschap'

VNO-inzet
1. Verbeter toegang tot risicodragend vermogen en vreemd vermogen
door:
- Verruiming (£100 min.) en stroomlijning van bestaande 

instrumentarium (zoals Seed, VFF, GO, DVI en Qredits) van EZ om 
eigenvermogensvorming te stimuleren.

- Aantrekken van particulier kapitaal (€4 mid) in een mkb-groeifonds 
door een vrijstelling in box 3 te bieden (€50 mln.)

“ Toegang tot risicodragend vermogen als speciaal onderdeel op te 
nemen in een nieuwe publieke investeringsbank, het NL Next Level 
Investment Fund.

Appreciatie:
- Risicodragend vermogen wordt momenteei vaak genoemd als een 

knelpunt bij bedrijfsfinanciering. Dit speelt ook een belangrijke rol in de 
lopende discussies over een publieke investeringsinstelling. Het is 
moeilijk om te beoordelen of verruiming/stroomlijning van het 
Instrumentarium hierbij zou kunnen helpen. Een intensivering van 
€100 mln .lijkt achteraan de hoge kant. Het lijkt daarnaast 
onwaarschijnlijk dat het mogelijk is om €4 mid aan te trekken door een 
box 3 vrijstelling te realiseren van €50 mln. Daarnaast zal een 
vrijstelling in box 3 een zeer beperkte additionalitelt kennen. Een box 3 
vrijstelling werkt denivellerend.

- 2. Verlaag de belastingdruk op investeren door:
- Verruiming van de bestaande kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

met €100 mln.
- Introductie van afschrijving ineens op investeringen in nieuwe 

bedrijfsmiddelen (€50 mln.).
- Terugdraaien van afschrijvingsbeperking op onroerend goed bij 

investeringen in onroerend goed met energieprestatielabe! A (€200 
mln.).

Appreciatie:
- Uit de evaluatie van de KIA blijkt dat de regeling een positieve bijdrage 

levert aan ondernemerschap en in het bijzonder aan investeringen van 
beperkte omvang door ondernemers. De KIA heeft een positieve 
invloed op de investeringsbeslissing. De regeling is beoordeeld als een 
effectieve regeling. Hoewel het gaat om investeringen van beperkte 
omvang (tot € 300.000} is de regeling met name voor het MKB 
interessant. Introductie van afschrijving ineens op investeringen in 
nieuwe bedrijfsmiddelen (€50 min.) biedt ondernemers de mogelijkheid 
om hun afschrijvingen in de tijd zo te plaatsen dat een optimale 
liquiditeltspositie wordt bereikt. Tijdens de crisis is de regeling van 
willekeurige of vervroegde afschrijving gebruikt als instrument voor
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liquiditeitsverruiming bij het bedrijfsleven. De voorgestelde maatregel 
gaat uit van hetzelfde principe. Feitelijk wordt belastingopbrengst naar 
achter geschoven. Verwacht mag worden dat de maatregel de 
liquiditeitspositie van bedrijven zal verbeteren en investeringen 
aanjaagt. Onder de huidige regels is het afschrijven van onroerend 
goed (bijvoorbeeld panden) beperkt tot 50% van de WOZ-waarde (de 
bodemwaarde). De achtergrond van deze afschrijvingsbeperking is 
gelegen in het feit dat name ten aanzien van gebouwen een 
discrepantie was ontstaan tussen de fiscale afschrijving en de 
werkelijke waardevermindering. In veel gevallen werd fiscaal een 
hogere afschrijvingslast genomen dan overeenkomt met de werkelijke 
waardedaling van het gebouw. Ook hier geldt dat het 
liquiditeitsvoordeel van willekeurige afschrijving leidt tot een betere 
liquiditeitspositie en een aanjagende werking kan hebben op 
investeringen, in casu de investeringen die bijdragen aan een hoger 
energielabel. Desondanks moet worden afgevraagd of hiermee niet een 
ongerechtvaardigd verschil in fiscale behandeling ontstaat tussen 
ondernemers met energiezuinig pand en andere ondernemers. Dat kan 
het gelijke speelveld verstoren. Bovendien zou goed moeten worden 
gekeken naar de uitvoerbaarheid van een dergelijke maatregel. De 
maatregel oogt sympathiek, maar verdient nadere bestudering op 
effectiviteit en uitvoerbaarheid.

- 3. Verlaag de lasten en risico's voor ondernemers met personeel en/of zzp-
ers
- Verminder de bovenmatige lasten en risico's van dienstverbanden, 

inclusief de buitensporige verplichtingen van de loondoorbetaling bij 
ziekte en arbeidsongeschiktheid en de
\werkgeversverantwoordelijkheden met betrekking tot re-integratie.

- Er moet flink worden gesnoeid in de werkgeversverplichtingen ten 
opzichte van werknemersrechten om de verhoudingen weer in balans 
te brengen.

- Er moet een fiscale voorziening komen waarmee ondernemers op de 
balans kunnen sparen voor de transitievergoeding.

- Zzp-schap moet gefaciliteerd worden; daarbij moet er goede toegang 
tot pensioenopbouw, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zijn.

Appreciatie:
- Er is een afruil tussen lasten en risico's voor werkgevers en het bieden 

van zekerheden aan werknemers. Als die afruil wordt los gelaten en de 
lasten en risico's worden gecollectiviseerd ontstaat afwentelingsgedrag 
en zullen de lasten op macroniveau alleen maar stijgen (zoals is 
gebeurd bij de WAO). Bovendien kunnen werkgevers zelf een eerste 
stap zetten door de bovenwetteiijke afspraken die zij met bonden 
maken te versoberen / te schrappen. Het gaat daarbij om 3,2 miljard 
euro aan bovenwetteiijke uitkeringen aan loondoorbetaling bij ziekte en
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6. Zorg voor betere en moderne regels:
- Voor elk ministerie komt er een nullijn die in de comptabiliteitswet 

wordt opgenomen. Een externe, onafhankelijke waakhond bewaakt dit. 
Installeer een high level publiek-privaat samenwerkingsverband dat 
adviseert over betere regulering.
Pas de regelgeving aan het digitale tijdperk aan: geen aparte regels 
voor dienstverlening die online tot stand is gekomen; wel bestaande 
regels uit het offline tijdperk tegen het licht houden, met als doel een 
gelijk speelveld en regelgeving die toeziet op bescherming van publieke 
belangen.

- Verbeter de Wet markt en overheid.
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per 2020 naar schatting om circa 1 miljard euro aan bovenwettelijke 
uitkeringen voor het 3''^ WW jaar.

- 4. Versterk samenwerkingsverbanden voor digitalisering en diffusie van
nieuwe kennis voor nieuwe innovaties:
- Gebruik de aanpak van smart industry als template voor smart retail, 

smart ambacht, smart services, om ondernemers pre-competitief te 
laten samenwerken.

- Bied ook ondernemers faciliteiten om zich voortdurend nieuwe kennis 
eigen maken: met een fiscaal gefaciliteerde persoonlijke 
ontwikkelingsrekening.
Ontwikkel voor snellere diffusie van nieuwe technologie samen met de 
Instellingen voor toegepast onderzoek en de hogescholen een 
technology-accelerator programma.

Appreciatie:
- De smart industry-benadering kent een aantal mooie voorbeelden die 

als inspiratie kunnen dienen om in andere sectoren de adoptie van 
technologie te versnellen. Tegelijkertijd moet kritisch worden bezien 
wat nu de knelpunten zijn in de genoemde sectoren.

- 5. Ontwikkel de markt voor persoonlijke dienstverlening:
- de loonkosten aan de onderkant moeten omlaag via het Lage- 

Inkomensvoordeel (LIV), terwijl met de arbeidskorting en sanctiebeleid 
bij uitkeringsverstrekking werken aantrekkelijker kan worden gemaakt.

Appreciatie:
- het ontwikkelen van een markt voor persoonlijke dienstverlening hoen 

geen doel op zich te zijn. Er is al een LIV en volgens het CPB kan die 
nog maar met circa 200 miljoen euro worden aangevuld voordat de 
kans op (urenregistratie)fraude groot wordt. Verder betreft het een 
afruil tussen participatie en een faire verdeling van de collectieve 
lasten.
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Appreciatie:
VNO-NCW komt niet met een nieuwe doeisteiiing voor vermindering 
van huidige regeidruk. Hiermee lijkt de focus te verschuiven van 
minder naar betere regels. Dit uit zich onder andere in de oproep om 
wet- en regelgeving toekomstbestendiger te maken. Dit sluit goed aan 
bij de ingeslagen van EZ waar in toenemende mate aandacht is voor 
het toekomstbestendig maken van wet- en regelgeving. Aan 
verbetering van de Wet markt en overheid wordt momenteel reeds 
gewerkt.

- 7. Zorg voor een veel betere uitvoering van het ondernemerschapsbeleid.
- Om de overheidsdienstveriening aan ondernemers naar een Next Level 

te brengen moet deze vanuit één herkenbare organisatie worden 
vormgegeven, onder publiek-private regie voor een betere aansiuiting 
op iokale, regionale of sectorale en nationale ondernemersinitlatieven 
en daarmee op de ondernemerspraktijk. De overheidsdienstverlening 
moet toegevoegde waarde bieden door het ondernemerschap vooruit 
te helpen met diensten die de markt niet biedt.

Appreciatie:
- VNO-NCW is vaag in probleemstelling (overheidsdienstverlening niet 

goed genoeg) en oplossingsrichting (één herkenbare organisatie). Dit 
maakt het ook lastig om te beoordelen of verdere centralisatie van 
dienstverlening hier de oplossing is en wat dit dan zou moeten 
opleveren. Daarnaast zijn de afgelopen periode al veel inspanningen 
geleverd om de informatievoorziening via het ondernemersplein te 
verbeteren en centraliseren.

Tiid voor een digitale kwantumsorona'

VNO-inzet
- VNO wil in één kabinetsperiode een "kwantumsprong" realiseren. Stil 

blijven staan is geen optie en betekent met de versnelling van andere 
landen dubbele achteruitgang. Bedrijven, consumenten en politiek 
moeten het samen doen.

- VNO stelt tien maatregelen voor in het digitale domein en noemt bij 
een aantal maatregelen bedragen: Eén digitale overheid. Digitalisering 
van vijf maatschappelijke domeinen\ Toepassing op de MKB- 
werkvloer. Digitale innovatie, Nederland cyberweerbaar, (Open) data. 
Digitaal talent. Ruimte voor onze digitale mainport. Moderne regels in 
Nederland en Europa, Een krachtig ministerieel topteam.

- De maatregelen tellen op tot een investering van 600 miljoen.

O ^ Dit zijn domeinen waar digitalisering volgens VNO aantoonbaar achterblijft, te weten 
gezondheid, energie, stedelijke gebieden, onderwijs en mobiliteit.
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Appreciatie:
- De aandachtspunten die VNO noemt zijn herkenbaar. Vele ideeën 

klinken ook door In het werkgroeprapport van de Studiegroep 
Duurzame Groei. Wel is de financiële onderbouwing die VNO geeft 
zwak.

O

o

'Laat binnensteden weer bruisen'

VNO-inzet:
- VNO constateert dat overheid weg blijft van een bestuurlijke 

herindeling en steit dat de samenwerking versterkt moeten worden. Dit 
kan via sterkere provincies, meer financiële ruimte voor lokale 
overheden en een duidelijke nationale omgevingsvisie (NOVI)

- Veranderingen in steden en dorpen vragen om nieuwe functies, en 
aanpassing van bestaand vastgoed. VNO stelt daarom een 
transformatiefonds van het Rijk voor dat kan zorgen voor de nodige 
cofinanciering van investeringen. Daarnaast kan procesgeld zorgen 
voor betere samenwerking tussen sectoren (retail, horeca, cultuur, 
zorg, groen, mobiliteit, woon- en werkconcepten) en overheden.

- Grootstedelijke problemen kunnen volgens VNO effectief worden 
aangepakt met behulp van digitale technologie. Het Rijk kan deze 
Investeringen aanjagen en opschalen, samen met gemeenten en 
ondernemers. Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van lokale en 
regionale data en economische kentallen.
Het Rijk moet de investeringen in de infrastructuur intensiveren.

Appreciatie:
- Betere samenwerking tussen lokale overheden en tussen 

overheidslagen is no regret. Momenteel Is de samenwerking inderdaad 
niet optimaal geregeld. Economische systemen overstijgen vaak de 
gemeentegrenzen terwijl gemeentes wel verantwoordelijk zijn voor 
zaken zoals ruimtelijke ordening. Verder inzetten op bestuurlijke 
samenwerking is dus verstandig. Een duidelijke NOVI kan hier ook aan 
bijdragen.

- Transformatie van leegstaand vastgoed is een probleem in veel 
gemeentes. Een vastgoedfonds ligt als oplossing niet meteen voor de 
hand, omdat de financiering van de transformatie vaak niet het 
probleem is. Prikkels bij gemeentes liggen niet goed en zorgen voor 
een focus op nieuwbouw en in veel gevallen kan de business case van 
een transformatie niet uit (dus is het een bekostigingsprobleem). 
Subsidies en procesgeld liggen meer voor de hand, maar zijn in eerste 
instantie niet de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.

- Het vrij geven van publieke data en kengetallen kan een goede manier 
zijn om smart cities te stimuleren.

- Excellente connectiviteit (zowel over land, zee, door de lucht als 
digitaal) is een belangrijke factor In een goed vestigingsklimaat. De 
rijksinfrastructuur Is op dit moment in goede staat en er zijn weinig
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projecten beschikbaar met een positieve MKBA. Investeringen in de 
eerste en iaatste kiiometer kunnen in potentie nog wel winst opleveren 
(zie ook Studiegroep Duurzame Groei).

'De Nederlandse eneraiawpnrip*
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VNO-inzet

- Binnen dertig jaar moet Nederland een C02-neutrale 
energievoorziening realiseren. Gas blijft de transitie-brandstof, maar 
moet op lange termijn vervangen worden. De energievoorziening moet 
vooral gericht zijn op windmolens op de Noordzee. Daarnaast moet 
worden ingezet op zonne-energie in de gebouwde omgeving, duurzame 
elektrificatie van mobiliteit en moet de energie-intensieve industrie 
flink C02-emissies reduceren.

- Deze ingrijpende transformatie komt tot stand door publieke middelen, 
maar ook door groene private investeringen met een lange 
terugverdientijd.

- NL Next level pleit voor een aparte robuuste organisatie voor 
financiering van private lange termijntransitieinvesteringen: een Next 
Level Investment Fund. Zie p.12 'Vernieuwend financieren'.

- VNO meent dat investeringen, in tegenstelling tot verplichtingen aan 
burgers en bedrijven, zullen zorgen voor een breed draagvlak.
In januari komt VNO-NCW met een uitwerking van tien tot twintig 
concrete projecten voor het NL Next Level energieplan.

Appreciatie:
- De ambitie van een COZ-neutraie energievoorziening binnen 30 jaar is 

ambitieuzer dan het kabinet stelt in de Energieagenda. Het kabinet 
volgt het Kiimaatakkoord van Parijs en zet in op een C02- reductie van 
80-95% In 2050 (ten opzichte van 1990) die naar verwachting aansluit 
op een opwarming onder anderhalf tot twee graden. Daarnaast Is het 
sturen op bepaalde technologieën (wind op zee, zon-PV) niet In lijn met 
het sturen op C02. Deze aanpak Is techniek-neutraal en stuurt hiermee 
kosteneffectief op C02-reductie. Het plan van een Next Level 
Investment Fund is in lijn met de Energietransitle financieringsfaciliteit 
(ETFF) en de plannen voor een Nationale Financierlngsinstelling.

O

'Export moet ie verdienen'

VNO-inzet
- VNO NCW vraagt aandacht voor de concurrentiepositie van Nederland. 

Nederland moet offensief op de kaart worden gezet met Holland 
branding. Daarnaast zou er een NL Trade & Invest Cooperation moeten 
worden opgezet, een publiek-private organisatie voor 
handelsbevordering.
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Appreciatie;
- Al ruim 10 jaar staat Nederland in de top tien van de internationale 

ranglijst 'Global Competiveness Index' van hét World Economic Forum. 
Dit Jaar staat Nederland zelfs vierde op de ranglijst De goede positie 
op de ranglijst is een indicator dat het goed gesteld is met de 
Nederlandse concurrentiepositie.

- Op het gebied van Holland branding is Nederland zeer actief. Via 
handeismissises, het aantrekken van buitenlandse bedrijvigheid naar 
Nederland de NFIA. Dienstverlening voor bedrijven die In het 
buitenland actief willen zijn kunnen terecht bij RVO. Verder is er ook het 
Start Up Delta-programma dat speciaal gericht is op het aantrekken 
van innovatieve startups en het verder helpen van kansrijke 
Nederlandse startups.

- Het idee van VNO-NCW om het in publiek-private 
samenwerkingsverband te organiseren roept de vraag op waar precies 
de meerwaarde zit ten opzichte van de huidige inrichting. Nu ai wordt 
bij handelsmissies intensief met het bedrijfsleven samen opgetrokken.

’Knooppunt voor de wereld'

VNO-inzet
- VNO schetst het belang van de mainports Rotterdam en Schiphol(- 

KLM). Om deze mainports ook in de toekomst aan de internationale top 
te laten staan moeten overheid, ondernemers en mainports als één 
gezamenlijk systeem opereren. Daarbij moet ingespeeld worden op 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de mainports.

- Een mainportstrategie met adequaat mainportbeleid moet volgens VNO 
weer één van de prioriteiten worden. Op korte termijn houdt dat in:

- Verlaging van publieke lastendruk Nederlandse mainports tot 
niveau van lastendruk van belangrijkste concurrerende 
mainports;

- Extra budget in het Infrastructuurfonds voor het oplossen van 
knelpunten bij mainports;
Bovenregionale afweging van woningbouw bij mainports; 
Langetermijnverkenning naar capaciteit van mainports;

- Vlottrekken van enkele moeizaam lopende EU-dossiers die EU- 
mainports moeten versterken^ t.o.v. niet-EU-mainports;

- Verduurzaming mainports;
- Versterking van Nederlands commitment aan Air France-KLM;
- Toepassen van selectiviteitsbeleid conform Aldersakkoord. Dit 

wil zeggen dat capaciteit aan Schiphol zodanig wordt 
toegekend dat daarmee recht wordt gedaan aan zijn hub- en 
mainportfunctie. Andere vluchten kunnen verplaatst worden 
naar regionale vliegvelden.

©
^ Onder andere om een Europees level playing field te creëren in de zeevaart en de 
invoering van de European Single Sky en het Vierde Spoorpakket die moeten bijdragen
aan meer efficiëntie.
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Appreciatie:
- Om de publieke belangen optimaal te dienen is coördinatie tussen 

verschillende overheden die VNO voorstelt logisch. Een regierol voor de 
Rijksoverheid lijkt gerechtvaardigd - nationale belangen overstijgen in 
dit domein vaak regionale en lokale belangen.

- Bij de afweging of er extra geld naar mainports toe moet (bv. vla het 
Infrastructuurfonds) lijkt als eerste naarde (Rijks)overheld te worden 
gekeken. Aangezien de sector zelf het meest profiteert van een sterke 
concurrentiepositie, is het niet vreemd als de sector hier zelf ook flinke 
bijdragen levert.

- Een publieke lastenverlichting voor de Nederlandse sector waardoor de 
lastendruk in lijn komt met regimes in andere Europese landen is goed 
voor de concurrentiepositie van de Nederlandse mainports. Uiteraard 
leiden dit soort maatregelen er wel toe dat misgelopen inkomsten voor 
overheden. Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam door hen op andere 
plekken opgevangen moeten worden.

'Vernieuwend financieren'

G

VNO-inzet:
VNO dat een pubiieke investeringsbank/fonds wordt opgericht: de Next 
Level Investment Fund, met een eigen vermogen van €5 mid, waarbij 
de stroomiijning met bestaande publieke investeringsinstellingen nog 
moeten worden bezien. Het fonds moet €100 mid aan 'transitie- 
investeringen' over de periode 2018-2025 mogelijk maken.

Appreciatie:
Het idee van een publiek investeringsfonds strookt qua richting met het 
Idee voor een publieke financieringsinstelling in het rapport van de 
Studiegroep Duurzame Groei. Een dergelijke Instelling kan de efficiëntie 
van publieke financiering verhogen en aansluiting op Europese 
initiatieven kan vergemakkelijken. De omvang die VNO voorstelt 
kunnen wij niet rijmen met het voornemen om de instelling slechts op 
marktfalens te richten. VNO spreekt over een eigen vermogen van €5 
mid een rol kan spelen bij €100 mId aan transitle-investeringen. Dit 
veronderstelt een forse private cofinanciering, wat de vraag oproept of 
de overheid bij al deze Investeringen een rol heeft. VNO lijkt kortom, 
een zeer omvangrijke overheidsrol op het vlak van investeringen voor 
de staan.

O
Pagina 12 van 12
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Ministerie van Economische Zaken

TER ADVISERING

Aan
de Secretaris-generaal

Directie Algemene 
Economische Politiek

Auteur
-»Hf.Tl '

(iminez.n

O
nota

Parafenroute_
Paraaf

llrecteur t 
Medeparaaf

Voorbereiding gezamenlijke BR EZ & directie VNO

Paraaf

V. directeur AEP 
Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Datum
21 maart 2017
Kenmerk 
AEP / 17044473

Kopie aan 

Bl]lage(n)

O

o

Aanleiding
Op vrijdag 24 maart maken de Bestuursraad van EZ nader kennis met de directie 
van VNO. Aanleiding zijn de vele personele wisselingen aan weerszijden. De 
bijeenkomst vindt plaats op EZ (Weerribben/Wieden). Met VNO Is afgesproken dat 
de bijeenkomst In het teken zal staan van een gezamenlijke vooruitblik op de 
formatie. Daarbij is afgesproken de setting Informeel te houden, zonder 
powerpointpresentaties of stukken. Doel is een open gesprek.

Aanwezigen

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 3
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Agenda bijeenkomst BR EZ & Directie VNO/NCW
24 maart 2017 14:00-16:00
Weerribben/Wieden, Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73

1. Opening & Welkom

2. Voortgang uitwerking NL Next Level (inleiding VNO/NCW)

3. Vooruitblik formatie (inleiding EZ)

4. Afronding

Weerribben/Wieden 

Aanwezigen VNO:

Aanwezigen EZ



, 7 Van:
I - Verzonden: 
o; Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

^ -J, . -„ÿ-. ,r.-. „ï; -.sniwoensdag 1 maart 2017 9:07

f ■ ■ ............%

FW: Kader Next Level
kader.docx; ATT00001.htm

5.8

Van:| )
Verzonden: woensdag 1 maart 2017 9:00
Aan:
Onderwerp: Fwd: Kader Next Level

Kun jij hier naar (laten) kijken en namens mij reageren naar

O Begin doorgestuurd bericht: 

Van: r " ■

O

. 2 ' V ,.:|gi:@vnoncw-mkb.nl>
Datum: 28 februari 2017 14:28?25 CET
Aan: '^ISZpI^iSminbzk.nr ■ 

j@minveni.nl>J 
i)minez.nl>J 

)minszw.nli
|(S)minocw.nl>. 

|@vrïE.n!" <1

iminbzk.nl>. '
i>minfinl

Dminienm.nl" • 
iinszw.nl>i

l@minbuza.nl" | 
|@vng.nl>. '

i>lto,nl>. "I

|@minveni.nr
)minfin.nl>. ^UU||@minez.nl" 

Dminienm.nl>.
i@minocw.nl"

Dminbuza.nl>.
Dipo.nl" 9||HSj|(SijDoj2i>,

iinbzk.nl>. " 
l@minbzk.nl" 

Dminbzk.nl>
Onderwerp: Kader Next Level

@minbzk.nl" 
vnoncw-mkb.nl>

|@minbzk.nl>. |^|^||^@minbzk.nl" 
vnoncw-mkb.nl>

Beste mensen,
Op 24 januari jl. spraken wij elkaar over de ideeën van de ondernemingsorganisaties om Nederland 
naar een Next Level te brengen. We maakten daar de afspraak dat van onze kant een 2-pager 
hierover zou worden opgesteld ten behoeve van de kabinetsformatie. Bijgaand een eerste concept 
hiervoor.
Graag jullie reacties hierop. Vanzelfsprekend blijft dit voor rekening van VNO-NCW ca. Maar ik doe 
graag mijn voordeel met jullie reactie.
Met vriendelijke groet.
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Kader : Investeren in de toekomst van Nederland
1. Nederland staat voor grote transities : energie, klimaat en circulaire economie, 

veiligheid, digitalisering voor betere zorg, modern onderwijs, slimme mobiliteit, 
industrie, logistiek en voedselproductie, investeringen in kennis en innovatie, nieuwe 
infrastructuur en stedelijke vitaliteit. De transitie-uitdagingen zijn wereldwijde 
uitdagingen. Nederland is sterk gepositioneerd om een leidende rol te spelen in het 
leveren van oplossingen. Nederlandse ondernemingen hebben met hun NL Next 
Level Programma aangegeven een belangrijke rol te willen spelen. Hiervoor is 
vruchtbare samenwerking nodig met overheden (Rijk en decentrale overheden), 
kennisinstellingen en ngo's. In een uitdagende nationale investeringsomgeving kan 
de basis worden gelegd om internationaal te excelleren.

2. Nu bij zowel overheden als het bedrijfsleven na een lange periode van crisis en 
herstel er weer financiële ruimte is voor investeringen, moet dit worden benut voor 
de grote transitie-opgaven. Nederland moet met vereende krachten samenwerken 
aan transitie-programma's en waarborgen dat de nu beschikbare financiële ruimte 
niet verdwijnt in bestaande begrotingen voor investeringen in de oplossingen van het 
verleden. Transitie-programma's moeten gaan werken met flagship- of 
doorbraakprojecten die zich kenmerken door hun disruptieve en toekomstgerichte 
karakter. De transitie-aanpak wordt zo geen incrementele aanpak van kleine stapjes. 
Transitie-investeringen brengen bestaande systemen direct naar een nieuw level 
(direct naar C02 neutrale woonwijken, elektrisch vervoer, veiligheid van de 21^® 
eeuw in plaats van slechts uitbreiding van bestaand materieel, etc.). Daarmee 
ontstaan unieke mogelijkheden in Nederland om te innoveren, echt grote stappen 
voorwaarts te maken en internationaal voorop te lopen. Voor het beleid leveren de 
flagship- of doorbraakprojecten waardevolle inzichten op om erbij behorende 
nieuwe regulerende, financiële en sociale kaders te formuleren. Zij zijn de 
wegbereiders voor de nieuwe economie en duurzame samenleving van de 21^^® 
eeuw.

3. In korte tijd zijn op diverse tafels vele voorstellen en initiatieven voor transities met 
flagshipprojecten ontwikkeld. Dit geldt voor de energietransitie (met onder meer de 
Energie-Agenda), smart industry, mobiliteit, digitalisering van de zorg, een 
bouwagenda met een tiental roadmaps, voorstellen voor bruisende stadsregio's, het 
Next Economy Programma van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de nieuwe 
wetenschaps- en innovatie-agenda van de zg. Kenniscoalitie, de circulaire economie, 
veiligheid en defensie van de 21^® eeuw. In ontwikkeling zijn plannen voor de 
noodzakelijke investeringen in modernisering van het onderwijs, human capital 
agenda's en een leven lang leren. Bij een aanpak van transities moeten investeringen 
in mensen nadrukkelijk een plaats krijgen.
Al deze initiatieven getuigen van een enorme drive op vele niveaus om Nederland 
naar een volgende fase te brengen. Deze energie in de samenleving moet worden 
gekoesterd, er moet op worden voortgebouwd.

Het is gewenst op nationaal niveau (1) een 'landingsplek' voor de vele initiatieven te 
organiseren en (2) te voorzien in financiering, publiek en vooral privaat.

©
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4. Als 'landingsplek' komt er een Nationaal Strategische Transitie-Board die moet 
waarborgen dat Nederland met zoveel mogelijk op elkaar afgestemde publieke en 
private investeringsprogramma's effectief en zichtbaar gaat werken aan een 
welvarende, duurzame en veilige toekomst. De agenda van dit Platform omvat:
A) Transitie-investeringen in:

- Energietransitie en circulaire economie
- Digitalisering grote maatschappelijke domeinen (zorg, onderwijs, mobiliteit) 

en industrie (voor de grand challenges zoals de voedselproductie)
- Duurzame Delta (bruisende steden/dorpen, vitaal platteland, fysieke en 

digitale infrastructuur)
Veiligheid (defensie, cybersecurity, vitale infrastructuren, bestrijding 
criminaliteit)

B) Investeringen in innovatie en wetenschap op transitie-thema's en de zg. Key- 
enabling technologies

C) Investeringen in mensen : de skills van de 21^® eeuw en een leven lang leren voor 
iedere werkende, juist ook voor mensen met een lage initiële opleiding.

De Transitie-Board krijgt een publiek-private samenstelling op ministerieel niveau. De 
Board krijgt als taak :

- bij te dragen aan een pijplijn en ordening van initiatieven die ieder op zich een 
doorbraak kunnen betekenen op de belangrijke transitie-opgaven;
hiertoe voorstellen te beoordelen van departementen, regionale overheden, 
stadsregio's, ondernemingen en kennisinstellingen (bij voorkeur 
samenwerkend in publiek-private consortia);

- en daarmee tot richtinggevende advisering te komen over de aanwending van 
de in het Regeerakkoord gereserveerde nieuwe publieke middelen voor 
investeringen van de transitie-agenda. Deze middelen komen pas tot 
besteding na beoordeling van de voorstellen door de Transitie-Board.

5. Voor de financiering van transitie-investeringen is van belang te bedenken dat de 
transitie-uitdagingen zich afspelen in een grensgebied van publieke belangen en 
private mogelijkheden en een goed samenspel vereisen.
De overheid zorgt voor publieke basisinvesteringen waarvoor geen private business 
case is. Daarbij gaat het om investeren in publieke kerntaken (veiligheid en defensie, 
bereikbaarheid, infrastructuren) en evidente publieke belangen (onderwijs, 
wetenschap en innovatie).
Is er wel een business case maar zijn de investeringsrisico's te hoog, dan kunnen deze 
via INVEST-NL worden weggenomen. INVEST-NL kan met "skin in the game" 
(bijvoorbeeld met garantie-instrumentarium en participaties) zorgen voor de 
totstandkoming van strategische private transitie-investeringen. INVEST-NL kan voor 
investeringen met een onrendabele top een beroep doen op het daarvoor 
beschikbare subsidie-instrumentarium (SDE+ met verbreding naar andere C02 
reducerende technieken; subsidieprogramma bruisende stadsregio's).

6. Voor de integrale transitie-agenda wordt een investeringsomvang voorzien oplopend 
tot 1 % BBP op jaarbasis in 2021. Dit omvat de in het Regeerakkoord gereserveerde 
additionele overheidsinvesteringen én de private investeringsstroom via INVEST-NL.
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r Van:
I-Verzonden: 
o Aan: 

Onderwerp:

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht:

■j' izondag 5 maart 2017 10:46 

Fwd: kader

O

O

Van: ; li@vnoncw-mkb.nl>
Datum: 4 maart 2017 10:12:08 SeT
Aan:"'^"...................... ..^1" llllffPilllllitt )mine7.ni>
Kopie: "i ,
Onderwerp: Antw.: ■ kader-

Dank f 5;^^
We doen ons voordeei met je observaties.
Over investeringen door het bedrijfsleven moet je geen zorgen hebben. Wij hebben op dit moment 
al 30-40 flagshipprojecten. De overheid heeft uitsluitend een rol via Invest-nl bij marktfalen. In 
mijn beeld met geringe participatie en niet de 20 % die de ministers van EZ en Financiën het 
bedrijfsleven al hebben toegezegd (wie heeft hen dat geadviseerd ?)
Belangrijk is te beseffen dat een transitie-aanpak iets geheel anders is dan wat tot dusverre is 
gepraktiseerd. Het huidige Energieakkoord is juist een heel slecht voorbeeld (met uitzondering van 
de aanpak van windenergie). In de transitie-aanpak die wij voorstaan maken we systeemsprongen 
en kiezen we nadrukkelijk niet voor incrementele verbeteringen van bestaande (obsolete) 
systemen. Dat nodigt niet uit tot daadwerkelijke vernieuwing.
Ook is het van belang om te preciseren waarvoor geld wordt uitgetrokken.
Voorbeeld bij onderwijs: wanneer je lerarensalarissen wilt verhogen en dat wilt kwalificeren als 
investering in het onderwijs, dan heeft dat niets met een transitie/toekomstagenda te maken. Aan 
het laatste doe je dan niet....Laten we dat dan gewoon vaststellen.
PS Het blijven hangen in de bestaande departementale beleidskokers zal ook niet echt tot de 
transities leiden die nodig zijn.

Nogmaals, dank voor je opmerkingen. We gaan het stuk nog iets aanscherpen.
Groet, ^

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 mrt. 2017 om 15:41 heeft 
volgende geschreven:

teminez.nl> het

Beste
Dank voor deze gelegenheid om naar jullie ideeënvorming te kijken, 
deze week afwezig en vroeg mij te reageren.
Je stuk richt zich op de transities waar we voor staan en de investeringen die daar 
bij komen kijken. Die langjarige transities en een doelgerichte aanpak daarop 
onderschrijven we. Als het gaat om de rol die de overheid speelt, hebben we in 
het rapport van de Studiegroep Duurzame Groei en het recente ESB- 
nieuwjaarsartikel ook in het bijzonder benoemd dat die transities een lerende 
aanpak ('betrekken, beginnen, bijsturen') zullen vergen. Aanpassingen in wet- en 
regelgeving die nodig zijn, kunnen daarbij ook een belangrijke rol spelen om 
transities verder te brengen en investeringen mogelijk te maken.
Onder punt 1 wordt gesproken over een nationale investeringsomgeving. Zo 
mogelijk kan ook op regionale schaal het nodige gebeuren om de vraag naar 
investeringen te combineren tot een aantrekkelijk volume en tot concrete business 
cases te komen. In het stuk wordt daarnaast op verschillende punten gesproken 
over stadsregio's. Dat is een wat verouderd begrip. Het kan hier helpen om het 
frame 'Sustainable Urban Delta' te zoeken en daarbij een focus te kiezen op een 
intensief partnerschap met enkele economische kerngebieden / stedelijke regio's.
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Het is namelijk de vraag of het wel reëel is om als Rijk steeds als partner op te 
treden met vele tientallen urban areas.
In het stuk lees Ik dat er vooral ook veel investeringen van private partijen zullen 
(moeten) komen op die maatschappelijke uitdagingen. Een vraag blijft hoe dat 
effectief tot stand komt en in het stuk lijkt sterk naar de overheid te worden 
gekeken om dat te financieren. Hier passen nog wel scherpere keuzes over wat 
het bedrijfsleven gaat doen. Welke acties gaat het bedrijfsleven oppakken om een 
actieve en initiërende rol te spelen en tot concrete investeringen te komen? 
Daarnaast stel je een publiek/private transitieboard voor om voorstellen te 
beoordelen en richtinggevend te adviseren. Daar heb ik wel wat vragen bij. Bij de 
inzet van publieke middelen past ook een publieke beslisser. Dat neemt niet weg 
dat bij de maatschappelijke uitdagingen de verantwoordelijke bewindslieden in 
goed overleg met alle betrokken partijen moeten zijn, en dat zijn ze ook nu al. 
Denk aan de samenwerking in het kader van het Energieakkoord. Voor iedere 
maatschappelijke uitdaging zijn die betrokken partijen echter ook weer anders. 
Bovendien kan de aanpak per domein verschillen en ligt er een grotere of kleinere 
rol voor de overheid. Om effectief te kunnen zijn, is het daarom oi van belang om 
de publieke en private verantwoordelijkheden te blijven onderscheiden en niet te 
sterk op een one-size-fits-all aan te sturen.
De rol die geschetst wordt voor Invest-NL past bij de instelling zoals die nu wordt 
voorbereid. Wel is goed om te markeren dat Invest-NL een financieringslnstelling 
is. Dat draagt de keuze in zich dat het geen subsidies verstrekt. Concrete 
projecten kunnen een beroep doen op subsidies (zoals de SDE+) maar het ligt niet 
voor de hand dat Invest-NL dat zelf gaat doen, zoals alinea 5 dat nu lijkt te 
suggereren.
Succes met de verdere uitwerking.
Met vriéndelijke groet.

Dit bericht kan infomatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

O

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Secretaris-generaal
Loco Secretaris-generaal
de Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

Directie Algemene 
Economische Politiek

Auteur

iOmlnez.nl

nota Kwartaalgesprek met i I van VNO-NCW.

Datum
20 juni 2016
Kenmerk
AEP / 16093643

O
Parafenroute
Digitaal akkoord 21-6-2016 Digitaal akkoord 21-6-2016 Digitaal akkoord 21-6-2016

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Kopie aan

Dljlage(n)
1. Appreciatie NL Next level.

2. Samenvatting Onderbouwing 
Kabinetsbesluit World Expo 
2025.

Aanleiding
Op woensdag 22 juni vindt van 13:45 - 14:45 uur het kwartaaloverleg plaats 
tussen de SG, Loco-SG en DG B&I metaBBB——B van VNO-NCW. De SG zal 
bij dit overleg niet aanwezig zijn. De heer gaan wel.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

G

©

Kernpunten
U kunt onderstaande onderwerpen bespreken: 

1. NL Next level

■m
1. NL Next level
Soreekounten
• U kunt vragen hoe NL Next level, dat afgelopen donderdag is gepresenteerd, 

is ontvangen.
• U kunt vragen of VNO-NCW al verder is gevorderd met de uitwerking van hun 

ideeën rondom een investeringsfonds/bank. Het pamflet zet hierover erg ruwe 
contouren neer die nog veel vragen oproepen.

Toelichting
• VNO-NCW, MKB Nederland en LTO hebben op 16 juni in Nieuwspoort een 

campagne gelanceerd voor economische groei onder de noemer Nederland 
naar een Next Level.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 6
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Directie Algemene 
Economische Politiek

Kenmerk
AEP / 16093643

O

©

De lancering gebeurde op een startbijeenkomst waar onder andere een 
discussie plaats heeft gevonden tussen fractievoorzitters en - 
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer over de weg naar een next level. 
Context die VNO-NCW hierbij geeft is dat het een tijdperk is van verandering, 
die kansen biedt maar ook bestaande systemen uitdaagt. Voor een brede en 
duurzame welvaart moet Nederland naar een hoger niveau van groei en haar 
verdienvermogen versterken en zo kansen voor iedereen scheppen.
In dat kader heeft VNO-NCW voorstellen geformuleerd om haar bijdrage te 
leveren aan het Nederland van de toekomst. Die voorsteiien richten zich op ’ 
onder meer op de klimaataanpak, duurzame energievoorziening, vrede en 
veiligheid, Nederland als Sustainable Urban Delta, ondernemerschap, 
vernieuwend financieren, hoe we wonen en werken in bruisende 
binnensteden, innovatie, digitalisering en mainports.
Hoewel de concreetheid ontbreekt, biedt het stuk wel ondersteuning voor veel 
van de thema's die EZ bezighouden: Investeren in innovatie. Investeren in de 
energietransitie. Investeren in (een betere benutting) van digitalisering.
In bijlage 1 vindt u een appreciatie van de voorstellen van VNO-NCW.

Pagina 2 van 6
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DIrectte Algemene 
Economische Politiek

itenmerk
AEP / 18093643
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Kenmerk
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Ministerie van Economische Zaken

TER ADVISERING

Aan de Minister
Directie Aigemene 
Economische Politiek

Auteur

lnez.nl

O
nota Bijpraten metf 

VNO-NCW
van

Datum
3 oktober 2016

Kenmerk
AEP / 16145949

Kopie aan

Parafenroute
Dloltaal akkoord 04-10-2016 Dloltaal akkoord 04-10-2016 Dloltaal akkoord 05-10-2016

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Bijlage(n]

BBR-paraaf

O

©

Aanleiding
Donderdag 6 oktober heeft u van 8.30 - 9.00 uur een overleg met
12%* ;: en.;; ' van VNO-NCW. SMii-;- mi en
bij dit gesprek aan.

sluiten

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Kernpunten
Onderwerpen die u kunt opbrengen:

1. Investeringsagenda: NL Next Level/Next Level Investment Fund
2.

1. Investeringsagenda: NL Next Level/Next Level Investment Fund

Soreekounten
• U kunt vragen of VNO-NCW al is gevorderd met het uitwerken van hun ideeën 

omtrent een investeringsfonds.
o De plannen zijn op hoofdlijnen beschreven. Wat opvalt Is dat de ontvangen bbr

genoemde bedragen zeer hoog zijn en weinig onderbouwing kennen.
Het wordt niet duidelijk waarom bepaalde investeringen nu niet van de

Pagina 1 van 4



f.«.

I

i

&

I'V..

op

Directie Algemene 
Economische Politiek

Kenmerk
AEP/ 16145949

O

o

grond komen en wat de knelpunten zijn. Het blijft onduidelijk waarin 
de overheid concreet zou moeten investeren.

• U kunt toelichten dat een werkgroep van EZ en RN momenteel kijkt naar de 
potentiële voordelen en de vormgeving van een Nederlandse 
financleringsinstelling voor bedrijfsfinandering en financiering van 
maatschappelijke opgaven. Voor het eind van het jaar zal deze werkgroep 
haar resultaten bekend maken. MEIN heeft al aan de Tweede Kamer 
toegezegd om daar deze kabinetsperiode nog samen met EZ een visie op te 
geven.

Toelichtino
• Om ervoor te zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft 

behoren, zijn VNO-NCW, MKB Nederland en LTO op 16 juni de campagne 'NL 
Next Level' gestart. Daarin wordt de overheid opgeroepen om structureel 7,5 
miljard euro (1% van het bbp) te investeren.

• Daarnaast wordt er gewerkt aan een publiek investeringsfonds voor grote 
beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars en investeringsmaatschappijen), 
het 'Next Level Investment Fund’, dat in 2025 moet zijn uitgegroeid tot 100 
miljard euro. De overheid zou eenmalig ruim 5 miljard euro aan eigen 
vermogen moeten inleggen, wat als buffer dient en van het Rijk blijft. De 
doorrekening van dit publiek investeringsfonds wordt binnenkort 
bekendgemaakt.

• De gehele investeringsagenda zal volgens leiden tot een
begrotingstekort van hooguit 0,5%.

• Er worden 8 investeringsprogramma's voorgesteld: NL Veilig in Europa en de 
Wereld, NL De Energietransitie: de groene motor, NL Digitale Kwantumsprong 
met nieuw talent, NL Innovatief Topland, NL De nieuwe Sustainable Urban 
Delta met een vitale plattelandseconomie, NL Bruisende Binnensteden, NL 
Toonaangevend met Internationaal Ondernemen, NL Competitieve Mainports 
Connecting the World.

• Het publiek investeringsfonds kent raakvlakken met het idee van
^6*^ Nederlandse financleringsinstelling te komen. Dit plan 

heeft hij voor de zomer aangeboden aan MEZ en MFIN. Achterliggende 
gedachte hiervan is dat een Nederlandse financieringsinstelling de efficiëntie 
van publieke financiering kan verhogen, en de aansluiting op Europese 
initiatieven kan vergemakkelijken. VNO-NCW ondersteunt het plan van

O
Pagina 2 van 4



I'.«.

I

i
I

f.ri.

Directie Algemene 
Economische Politiek

Kenmerk
AEP / 16145949

I
I

Pagina 3 van 4



^:r-'

Directie Algemene 
Economische Politiek

Kenmerk
AEP/ 16145949

O

Pagina 4 van 4



o

Ministerie van EZ

Ambtenarendossier
AO
Bedrijfslevenbeleid 

en Innovatie
12 oktober 2016,15.00 uur -17.00 uur

O -■n r*n r. 1-

Inhoudsopgave
Convocatie....................................................................................................................................4

Telefoonigst.................      7

RedenearHJn................................____________________ ............................_____ 9

ALGEMEEN..................................................................... ............................................................ 9

1.1 Staat van de economie...............................................................................................9
BELEID.......................................................................................................................................... 9

2.1 Waar komen we vandaan en wat zetten we voort...........................................................9

2.2 Wat gaan we nog doen..................................................................................................14

2.3 Blik op de toekomst (passief).........................................................................................17

Ln
1-^
N)



Factsheets overic« dossiers

ö 13■H' - /■ - f.' I ■

Factsheet VNO-NCW Next Level..

...04 

... 135



o o
Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Oen Haag, 28 september 2016

3* Herziene convocatie - agendapunten toegevoegd (*’)

Spreektijd per fractie: 4 minuten

VooftouwcemrnissHt:
Väk)CMnminl«(s); vaste commissie voor Economische Zaken

B«wtndspwrso(o}n{«n}i minister van Economische Zaken, H.G.J, Kamp

Acdvitekt
Dstumc
Tijdt
Opcnbur/baslotvi:

Ondarwarpi

Algemeen overleg 
woenadag 12 oktober 2016 
15.00 • 17.00 uur openbaar

Bednjfsievenbeleid en Innovatie

Agwidapunts
(Nog te ontvangen) Voortgai>gsrapportage bedrijfslevenbeleid

Agendapunt)

Zaaks

eleidToezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg BedHjfsle 
van 11 februari 2016, over kader bedrijveiifnterventles

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.GJ. Kamp - 9 maart 2016 
Toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Bedrijhilevenbcieid van 11 
februari 2016, over kader bedrijveninterventiec - 32637-234

Agendapunt:
Beschouwingen Inzrake de motie van het lid Schouten betreff^ide 
lange temiljn investeringen door bet Dutdi Venture Initiative

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 maart 2016

Beschoimingen inzake de motie van het lid Schouten betreffende lange termijn 
insresteringen door het Dutch Venture Initiative - 34257-7

Ag«ndapuntt

Zaakt
Stand van zaken Nationale Iconen

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.Q.3. Kamp - IS apnl 2016 
Stand van zaken Nationale Iconen - 33009-15

Agandapuntt

Zaak)

Aanbieding eindrapport "De NedeHandse Defensie- en Vrihgheid 
gerelateerde industrie 2016"

Brief regering - minister van Economioche Zaken, H.G J. Kamp - 28 april 2016 
Eindraii^oit '*De Nedertandce Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie
2016' - 31125-66

O

Agendapunt:

Zaïki

Agendapunt:

Zaakt

Agendapunt:

Zaak:

Agendapunt:

Zaak:

Agendapunt';

Zaak:

Agendapunt:

Agendapunti

Zaak:

Agendapunt:

Zaak:

-O r. i

Ethische aspecten van het innovatiebeleid

Brief regering - minister van Economische Za^en, H.G.J. Kamp - 20 mei 2016 
Ethische aspecten van hat innovatiebeleid - 33009-16

StartupDeita2020

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp 24 mei 2016 
StartupDeita2020 - 32637-241

Voortgang MKB sanienwerkingsagcnda en evaluatie Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 Juni 2016 
Voortgang MKB samenwerkingsagenda en evakiatie Regionale 
OntsvikkelingsmaatschappiJen (ROM's) - 29697-23

Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van 
onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016 
Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ 
vaHende Intellectuele eigendomsrechten - 31934-7

Voornemen TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO 
Bedrijven BV

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016 
Voornemen TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO Bedrijven 
BV - 25268-135

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op de motie 
van het lid Van Garven over het wetteiijk vastleggen van de 
toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen

Bnef regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2016 
Antwoorden op vragen van de commissie inzake de leactie op de motie van 
het kd Van Gerven over het wettelijk vastieggen van de toevoeging van een 
lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-243

Subsidies criminaliteit tegen bedrijven

Brief regering - minister van Veitigheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 Juli 2016

Subsidies criminaliteit tegen bedrijven - 32637-244

De nieuwe Digitale Agenda ( * ]
Bnef regering - minister van Economische Zaken, H.G.J, Kamp - 3 juli 2016 
De nieuwe Digitale Agenda - 29515-390
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A««ida9unti

AfMdapiiMt

ZMki

AfHndapunh

W^en aan toekonotbestaoïlHi« wetgeving en een tnefcomittieftiiiuMg wetgevingsproces

Brief regering - mim«er van 6c«wmisd» Zaken, H.GJ. Kamp - ejus 2B1S 
Werken aan toekEwnstbestendige wetgeving en een toekornsrijestendig 
wetgevinganfocK - 330D9-30

Ecanrmilsch progriHtHna 2017-2021 vierkant voor Werk regto

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.GJ. Kamp - 8 juC 2016 
Eomorriisch orogransna 3017-2021 Viertaiit wrar Werk regto - 20697-35

Atselirift beamwoordlng vragen van de Emte Kamer naar aanleiding 
van liet vnonienien van TNO tot verkoop van een aie«iderMdsti*l»ia 
van TNO bedrl]ven SV

Brief reoermg - minirtef van Ecooomiiclw Zaken, H.GJ, Kamo - 18 augustus 2016
Afschrift b»»itH0oiding vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het 
voornemen van TNO tot verkoop van een meerderheidsbidang van TNO 
bedrijven BV - 20I621S365

WBSOt CebruHi 1016 en midget en parainetem 1017
^f regering - minister wan Economische Zaken. H.GJ. Kamp - 20 eeptamber

tS^SO; Getaniik 2016 en Budget en paQinatars 2017 - 22637-253

lo^ng van d* taakstelling bij het Nederlands Metiologisch Institaiit

Brief regering - ministef van Bconomsche Z,^en, H.G. J. Kamp - 19 september

bivuiling van da taakstelling bij het Nederlands Metrologisdi Instituut (VSL) • 34S50-xm-4

TetÄe^ "" "*®®*"**" overname van

Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G J. Kamp - 9 september 2016
Reactie op verzoek over een mooelijke buitenlandse overname van Tata steel - 29^6-67

no-«nftapportoge Bcdrifvcnbeteld 2016 ’Vooruftoano éoor ven 
Monitor Bedry venb^d 1016

Brief regering - miiii«er van Economische Zaken. H.G.J. Kamp - S oktober 2026
Rapportage Bedrijvenbaleid 2016 ■Vooniitoang door vemieuwino* en Monitor 
BedrgvanbeiNd 2016 - 2016Z18263

Ing dv«r dteR«Pf»ort V1M1 de tusseeevalyetle vaii de TKI-toestew 
peréode 2013-2015 {«)

regemg - ministÄr vsp Ecorwmisdie ZakWa H.GJ. Kamp - 7 oktober

fUpport van de cu«senevaluatïe van de TKI-toeslagregeiing over de periode 
2013-202S - 201621MU

MvCT.M. Franke 
2016A03073
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Factsheet VNO NEXT Level
• VNO geeft aan dat Nederiand economisch en maatschappelijk behoort tot de wereldtop 

(champlonsleage). Gelet op maatschappelijke en economische uitdagingen moet Nederland 
volgens VNO NCW moet beleid en een meerjarig Investeringsprogramma Inzetten om deze 
uitdagingen aan te gaan en tot de top te blijven behoren. VNO pleit voor 
Investeringsprogramma's op het gebied van energletransitle. Infrastructuur, Innovatie, 
veiligheid, digitalisering, circulair, economie, stedelijke vitaliteit en natuur. Het betreft publlek- 
prlvate Investeringsprogramma's.

• We herkennen de grote transities/transformaties waarvan VNO spreekt. We tierkennen ook dat 
deze actie vergen van de overheid, deels In de vorm van Investeringen.

• Het stuk grijpt niet aan bij concrete knelpunten. Het Is opgavegericht, waarbij de genoemde 
bedragen zeer hoog zijn en weinig onderbouwing kennen. Zo spreekt uit de beschrijving van 
de thema's alleen een grove hoofdlijn. Het wordt niet duidelijk waarom bepaalde investeringen 
nu niet van de grond komen, cq wat de knelpunten zijn. Het blijkt onduidelijk waarin de 
overheid concreet zou moeten investeren.

• Hoewel de concreetheid ontbreekt, biedt het stuk wel ondersteuning voor veel van de thema's: 
die EZ bezighouden. Denk aan; Investeren In Innovatie. Investeren In de energletransitle. 
Investeren In (een betere benutting) van digitalisering.

lx.6ea:tiilMDg.ciaimefl
• VNO wil Nederland naar een 'Next Level' brengen. Nederland doet het goed, maar staat voor 

grote transities, Is de boodschap. Die transities vergen een ’macro-economisth groelbeleld’, 
dat nu, aldus VNO, aan 'bloedarmoede' lijdt.

• VNO Is van mening dat de publieke Investeringen moeten worden verhoogd met €7,5 mld per 
jaar, structureel. De extra Inzet moet worden verdeeld over 9 thematische programma's die In 
het stuk schetsmatig worden beschreven:

o NL Veilig In Europa en de Wereld: Voorzetting en versterking van samenwerking 
binnen Europa. Genoemd worden onder andere: effectieve buitengrenzen, gerichtere 
investeringen In economische ontwikkeling van ontwikkelings- en buurlanden,
Europese aanpak cybersecurlty, coördinatie van velllghaldsinspanningen, Investeren In 
een eigen duurzame energievoorziening.

o NL De Energletransitle: de groene motor. De bekende thema's worden genoemd: Gas 
als transitlebrandstof. Noordzee als de nieuwe backbone van onze energievoorziening. 
Verduurzamlng gebouwde omgeving (aandacht voor besparing en productie), 

o NL Digitale Kwantumsprong met nieuw talent: Betere benutting van digitalisering. BIJ 
frequentlevelling moet meer aandacht komen voor Innovatie, niet slechts 
opbrengstmaximallsatle. Er moet meer publlek-prlvaat worden geïnvesteerd In 'grote 
doorbraakprogramma's', zoals In de zorg, agrlfood. Industrie en bouw. 

o NL Innovatief Topland: Voortzetting topsectorenbeleld met aandacht voor cross- 
sectorale samenwerking. Cl mld publiek geld voor R&D. 

o NL De nieuwe Sustainable Urban Delta met een vitale plattelandseconomie 'Massieve 
Investeringen' in steden en bereikbaarheid. Maar ook het platteland mag niet worden 
vergeten. Hier moet worden geïnvesteerd In 'vitale functies', 

o NL Bruisende Binnensteden: Inspanningen om 'traffic' In/rlchtlng steden op peil te 
houden. Daarbij Inzetten op samenwerking tussen steden, 

o NL Toonaangevend met Internationaal Ondernemen: Offensieve Holland branding. 
Internationale handelsbevordering In pps In een NL Trade 8i Invest Cooperation. 
Versterking postennet.

o NL Competitieve Mainports Connecting the World; Versterking concurrentiepositie 
mainports.

• De programma's worden op hoofdlljnen beschreven, maar zijn niet uitgewerkt In de concrete 
Investerlngsopgaven. Het Is hierdoor zeer onduidelijk waaraan het geld concreet zou moeten 
worden besteed.

• Om de Investeringen te realiseren, wil VNO dat een publieke Investeringsbank/fonds wordt 
opgerlcht: de Next Level Investment Fund, mat een eigen vermogen van €5 mld, waarbij de 
stroomlijning met bestaande publieke Investeringsinstellingen nog moeten worden bezien. Het 
fonds moet €100 mld aan 'transltle-lnvesterlngen' over de periode 201B-202S mogelijk maken.



o o
• Daarnaast wil VNO dat de lastenstijging van €8,4 mid die in het basispad van de voigende 

kabinetsperiode zit volledig wordt gecompenseerd. Ze wllien dit doen door de stijging van de 
zorgpremies te beheersen en lastenverlichting te geven.

2. Appreciatie

Omvang ln\/estef1ngsopgave
• Ambtelijk zien wtj eveneens een Investerlngsopgave voor de overheid om 

transities/transformaties mogelijk te maken. Met name op het terrein van 
wetenschap/Innovatle, aanpassingen van (energiejinfrastructuur en verduurzaming van de 
gebouwde omgeving. De bedragen die voor de rekening zullen moet komen van de overheid 
schatten wIJ wel minder groot dan VNO. Bijvoorbeeld: De Intensiveringen die In kaart zijn 
gebracht ten behoeve van de Studiegroep Duurzame Groei op het terrein van de 
energletransltie belopen niet de 1,5 structureel die VNO noemt.

• Ook op het gebied van fysieke Infra Is de studiegroep behoudener dan VNO. VNO wil terug 
naar de investeringsniveaus van voor de bezuinigingen. Uit berekeningen van het CPB blijkt 
echter dat de meeste capaciteitsuitbreidingen alleen welvaartverhogend zijn als de congestie 
substantieel toeneemt. Onze visie is daarom dat beter Is Investeringen te doen waar zich 
knelpunten voordoen, en dit voornamelijk te financieren door herprioiiterlng binnen het Infra- 
fonds (MIRT) ten laste van bestaande projecten daarbinnen die een negatieve MKBA kennen.

• Naast de Investerlngsopgave van €7,5 mId structureel, pielt VNO voor een publiek 
Investeringsfonds. Dit achten wij een goed Idee omdat het efficiëntie van publieke financiering 
kan verhogen en aansluiting op Europese initiatieven kan vergemakkelijken. VNO schat dat 
een publiek fonds met een eigen vermogen van €5 mid een rol kan spelen bij €100 mid aan 
transitle-investeringen. Dit veronderstelt een forse private cofinanderlnQ. VNO lijkt een zeer 
omvangrijke overheidsrol op het vlak van Investeringen voor de staan.

Dekking & overheidsfinanciën
• Het stuk bevat een summiere financiële onderbouwing. In totaal wordt er voor structureel €7,5 

mid per jaar aan Intensiveringen voorgesteld. Hiermee komt het feitelijk EMU-saldo aan het 
eind van de kabinetsperiode uit op -0,4% bbp en het structureel saldo op -1,1% bbp. Anders 
dan VNO claimt, is dit niet In lijn met de Europese begrotingsregels. In eerdere Jaren Is de 
overschrijding van de Europese regels nog groter, waardoor een begroting gebaseerd op de 
plannen van VNO niet door de Europese Commissie goedgekeunJ zou worden.

• Daarnaast wil VNO de lastenstijging van €6,4 mid die In het basispad van de volgende 
kabinetsperiode zit volledig compenseren. Ze willen dit doen door de stijging van de 
zorgpremies te beheersen en lastenverlichting te geven. Beheersing van de zorgpremies moet 
gepaard gaan met beheersing van de zorgkosten. Hoe VNO dit wil bereiken, wordt niet 
onderbouwd.

Belangrijke omissies
• Arbeidsmarkt: Het stuk bevatten geen concrete plannen op het gebied van de arbeidsmarkt. In 

de analyse wordt slechts op hoofdlijn melding gemaakt dat de grote werkgeversrisico's reden 
zijn om geen vaste contracten aan te gaan In Nederland, dat dit het opbouwen van 
ondernemingen belemmert en dat hervorming hiervan nodig is om alleen al de bestaande 
groeikracht te behouden. We delen deze analyse van VNO-NCW. Het Is In onze ogen echter wel 
een gemiste kans dat ze vervolgens geen concrete voorstellen doen om bijvoorbeeld de 
ontslagbescherming van het vaste contract te verlagen en de sociale zekerheid verder om te 
vormen van Inkomenszekerheid naar meer toerusting (versoberen WW en versterken van het 
aanbod ende financiering van post-lnitiële scholing). Wellicht hangt deze terughoudendheid 
samen met het sociaal akkoord dat VNO-NCW nog maar In 2013 heeft medeondertekend

• Onderwijs: Plannen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs ontbreken volledig. Dit 
beoordelen wij als opvallend daar waar nog maar recent de OESO In een gezaghebbend 
rapport duidelijke aangrijpingspunten voor verbetering heeft aangestipt en het duidelijke 
verband tussen onderwijs en verdlenvermogen. In onze ogen zijn Investeringen In voor- en 
vroegschoolse educatie, onderwijs en In verbeterirrgen van de kwaliteit van het onderwijs 
kansrijk om het verdlenvermogen van Nederland te versterken. Binnen de currlculumdlscussle

136
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wordt er een omroep gedaan om ICf een vaste component van het basisonderwijs te maken. 
Dit Is In lijn met wat de commissle-Schnabel heeft geadviseerd. Ten slotte wordt amper 
aandacht besteed aan het creeren van een lerende werkcultuur. Zijdelings wordt vermeld dat 
VNO-NCW brood ziet in het Initiëren van een persoonlijke ontwikkelingsrekening en een 
periodieke toets van de eigen vaardigheden. Hierbij ontbreekt het aan een concrete uitwerking 
om deze Ideeën op waarde te schatten. In onze ogen is een lerende werkcultuur (waaronder 
permanent leren, sociale Innovatie en arbeidsmobiliteit) van wezenlijk belang om het 
verdlenvermogen In Nederland verder aan te Jagen. Hiervoor Is het vooral wenselijk dat de 
bewustwording bIJ alle werkenden toeneemt over het belang van permanent leren waaronder 
niet alleen om/bijscholing maar ook informeel leren (leren op de werkvloer bijvoorbeeld door 
periodiek van taken te wisselen en goed HRM beleid). Hierbij ligt de verantwoordelijkheid om 
actie te nemen primair btj werkgevers en werkenden samen.
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Secretaris-generaal

DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur

-,
Jminez.nl

nota Bijpraten met ' ßvan VNO

Datum
16 december 2016 
Kenmerk
DGBI-TOP / 16195837

O
Parafen route
Paraaf

i
Medeparaaf

Kopie aan

Paraaf Paraaf

Medeparaaf
Î®

Medeparaaf

Bijlage(n)
1. Figuur 1.

Raakvlakken NWA en 
KlA's Topsectoren

Aanleiding
Op donderdag 22 december heeft u van 11.00 - 11.45 uur een kwartaaloverleg 
met^; V ^:;Pen , ;^^van VNO-NCW.

(sluiten bij dit gesprek aan.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

O
Kernpunten:
U kunt onderstaande onderwerpen bespreken. 
Actief:

1 I--’
2. Innovatiebeleid in het volgende kabinet
3. Industriebeleid in het volgende kabinet
4.

Passief:
5. Brexit
6. High level meeting Energieagenda

1. Nederlandse Financieringsinstelling

O

Toelichting:

«ipi 1«:;
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP / 161S5837

2. Innovatiebeleid

O

G

U kunt vragen of VNO ook met andere departementen in gesprek is over de 
Investeringsagenda van Next Level en dan met name het onderdeel Nederland 
Innovatief Topland.

Toellchtino:

Pagina 2 van 6
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DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP/ 16195837

►

© L• Onze inzet sluit aan op de investeringsagenda 'Next Level'die VNO samen met 
MKB-Nederland en LTO heeft uitgebracht. In deze agenda worden 8 grote 
investeringsprogramma's benoemd voor onder meer Energietransitie, 
Digitalisering en Nederland Innovatief Topland. De laatste agenda sluit het 
best aan bij de EZ-Inzet op versterking van het innovatievermogen. De relatie 
tussen de NWA en de KIA's is ook zichtbaar in de figuur 1 in de bijlage.

3. Industriebeleid in het volgende kabinet:

Soreekpunten:
• EZ onderzoekt welk industriebeleid nodig is in het volgende kabinet. EZ zet de 

komende periode, voortbouwend op het huidige topsectorenbeleid, in op een 
stevig industriebeleid gericht op verdienvermogen, verduurzaming en 
vestigingsklimaat. Dit wordt uitgewerkt in een strategie gericht op innoveren,

Pagina 3 van 6
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DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid
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investeren, inkopenenintemationaliseren. U kunt aangeven dat u graag het 
perspectief van kernpunten.
Innoveren
Het beiang van innovatie blijft voor de industrie groot (zie 
agendapunt 2 innovatiebeleid in het volgende kabinet). Meer nadruk is nodig 
op het opschalen, implementeren en commercialiseren van innovatie. Door de 
verregaande digitalisering en robotisering is er in het volgende kabinet extra 
inzet nodig op de actielijnen van Smart Industry.
Investeren en inkopen
Investeren en inkopen dragen bij aan verduurzaming. Dit betreft onder andere 
investeringen in oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen waar nog 
geen markt is, waar substantiële investeringen nodig zijn en waar private 
partijen dit aflaten vanwege de hoge risico's.

o Een belangrijke ambitie is om de industrie te helpen bij de
verduurzaming. EZ ziet naast het innovatiebeleid (agendapunt 2) en 
versterken kracht van financiering (agendapunt 1) de noodzaak van 
de verduurzaming van de Industrie. Verduurzaming is cruciaal om het 
verdienvermogen te versterken. Tevens zijn maatschappelijke 
uitdagingen de markten van morgen, 

o Investeren in Human Capital is belangrijk om te garanderen dat we 
een toekomstbestendige en toekomstbehendige, beroepsbevolking 
hebben.

Internationaliseren
De inzet is om Nederlandse positie in snel groeiende waardeketens o.m, in 
opkomende landen te versterken evenals de positie in het mondiale 
innovatieveld. Het beleid richt zich op het verlagen van barrières voor 
internationalisering, creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en sterke 
Holland Branding.

Toelichting:
De kernpunten zoals die hierin zijn geschetst komen in grote mate overeen 
metdeplannen VNO Next Level. Daarom is de verwachting dat 

zich in deze lijn kan vinden.

Kenmerk
DGBI-TOP / 16195837
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Behandeld door

T 070
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memo Voorbereiding gesprek VNO-NCW

Aanleiding
Op vrijdag 24 maart vindt van 13.00-14.00 uur in de Hoetinckzaal een
overleg piaats met
Onderwerp is innovatie- en industriebeleid/topsectoren in de formatie.
VNO heeft voor dit overleg twee stukken rondgestuurd (Bijlagen 1 en 2);

1. Nederland Innovatief Topland: Uitwerking claim van 1 mid voor Kennis en 
innovatie

2. ........ .Al

Datum
22 maart 2017
Kenmerk
DGBM&K / 17045297

Kopie aan

Bijlage(n)
3

Kernpunten
• In de uitwerking van de daim is van belang

o versterking kennisbasis (vrije ruimte NWO en investeringen 
toegepast onderzoek) te verbinden aan gezamenlijke 
programmering (missies, thema's) om multiplier vanuit gouden 
driehoek maximaal te maken.

o Automatische stabilisator WBSO zichtbaar te adresseren: VPB mag 
niet ten koste gaan van werking WBSO.

O

Toelichting
Ad. 1. Nederland Innovatief Topland: uitwerking claim.
De VNO-inzet voor deze claim is tweeërlei:

a. Missiegedreven programma's voor transities en sleuteltechnologieën, over 
hele keten en gebaseerd op organiserend vermogen van de topsectoren;

b. Basis voor onderzoek en innovatie op orde.

Appreciatie
• De inzet uit de VNO-fiche is in hoge mate vergelijkbaar met de EZ- 

Innovatiefiche zoals die naar AZ is gegaan (Bijlage 3). Ook daarin wordt 
gewerkt met een inzet op missiegedreven programma's en versterking 
van de basis voor R&D.
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Belangrijk accentverschil is positionering extra investeringen om 
(kennis)basis op orde te brengen. Net als bij EZ moet deze zo worden 
vormgegeven dat maximale hefboom naar private investeringen ontstaat. 
Je kunt aanqeven datwat EZ betreft, dit betekent dat van meet af aan 
gezamenlijke programmering met bedrijven en kennisinstellingen moet 
plaatsvinden, ook op de kennisbasis. Dit is noodzakelijke voorwaarde voor 
multiplier en kennisbenutting. EZ schaart versterking kennisbasis daarom 
onder thematisch onderzoek, en kennisdeling dan ongebonden 
versterking kennis.
Ander belangrijk verschil is inzet voor WBSO. Deze wordt bij VNO wel 
genoemd maar hier wordt geen claim voor neergelegd. WBSO is, Je kunt 
aanqeven dat de WBSO, meer dan generieke verlaging VPB-tarief, een 
gerichte impuls is om innovatie te bevorderen. EZ hecht orote waarde aan 
op peil houden WBSO via inbouwen automatische stabilisator die WBSO 
laat meegroeien met S&O-loon- en prijsontwikkeling en toestroom nieuwe 
bedrijven. Momenteel houdt de WBSO geen gelijke tred met de 
economische ontwikkeling, zodat het Instrument structureel onder druk 
staat, ten koste van investeringszekerheid voor bedrijven.

O

o
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Bijlage I. Nederland Innovatief Topland

Nederland is een Innovatief Topland. Nederland dankt deze positie 
door economische topposities in verschiilende sectoren, een 
exceilente kennisinfrastructuur en een aantai sterke regionale 
clusters. Sleutel in deze sterke positie is de unieke traditie van 
pubiiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden. Deze sterke positie is geen vast 
gegeven. Nederland staat voor een aantal vernieuwingsopgaven 
die een enorme impact zullen hebben op de structuur en het 
verdienvermogen van onze economie. In het bijzonder gaat het om 
water, voedselzekerheid/veiligheid, energietransitie, sustainable 
urban delta (smart cities, logistics en mobility), gezonder leven en 
enkele kerntechnologieën die deze transformaties stutten 
(photonica, nanoeletronica etc).

Nederland moet deze niet over zich heen laten komen, maar de 
ambitie hebben voorop te lopen. Aan de ene kant door de 
binnenlands benodigde investeringen voor deze opgave te 
mobiliseren, aan de andere kant door te investeren in innovatie.
Dat vraagt om een vernieuwd innovatiebeleid waarvan de kern is 
dat Nederland op de verschillende vernieuwingsopgaven 
onderzoeks- en innovatiemiddelen daar moet inzetten waar we 
echt het verschil kunnen maken (economisch en wetenschappelijk), 
waardoor we de bijdrage van Nederland aan deze opgaven 
vergroten én tegelijkertijd ons verdienvermogen versterken 
('koopman en dominee' in 1). In dit nieuwe innovatiebeleid wordt: 

Missiegedrevenprogramma's georganiseerd rondom de vernieuwingsopgaven 
en kerntechnologie, gebaseerd op de principes en het organiserend vermogen 
van de topsectoren. Deze worden versterkt en verrijkt met onder andere de 
regio en start- en scale ups. In de missiegedrevenprogramma's wordt via 
sectorteams, de borging met het organiserend vermogen van de topsectoren 
gelegd.

- Vanuit de missiegedrevenprogramma's kunnen ook concrete
investeringsprojecten worden geëntameerd die passen in de nationale 
investeringsagenda (zie ander fiche). In de net opgezette werkplaats worden 
publiek-privaat, met voldoende slagkracht, concrete activiteiten 
(handelsmissies, aquisitie) verricht ten dienste van de waardepropositie van 
Nederland rondom deze thema's. Daarbij kunnen de concrete 
investeringsprojecten dienen als etalage naar de wereld, Nederland als 
proeftuin voor de grote transities.
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Jaarlijks worden de resultaten, voortgang en mogelijke vernieuwing van dit 
beleid besproken in een congres "Global challenges, Dutch sustainable 
solutions".
een gericht impuls van structureel 1 miljard euro per jaar vrijgemaakt. De helft 
daarvan zal worden ingezet op de uitdagingen en kerntechnologie. Hiervoor 
liggen concrete investeringsvoorstellen klaar in de routes van de NWA en de 
kennis en innovatiegenda's van de topsectoren die kunnen zorgen voor een 
vliegende start. De andere helft over de volle breedte van fundamenteel 
onderzoek tot innovatie in het MKB. De nadruk ligt hier op faciliteiten voor 
toegepast onderzoek, fundamenteel beta-technisch onderzoek en diffusie naar 
het MKB. Deze impuls wordt op alle onderdelen zo vormgegeven dat er sprake 
is van een maximale hefboom naar private investeringen in innovatie, onder 
meer door het verhogen van de PPS toeslag
Het fiscale-instrumentarium voor innovatie doorgezet en wordt de WBSO zo 
vormgegeven dat deze kan meegroeien met de investeringen van het 
bedrijfsleven zodat de regeling haar stimulerend effect behoudt.

Kenmerk
DGBI-I&K / 17045297

G

O

Uitwerking 1 miljard

Op basis van de huidige inzichten dalen de totale 
overheidsinvesteringen van 0,89 procent van het BBP naar 0,79 
procent van het BBP. Ver van de Europees afgesproken 1% BBP. 
Deze aflopende financiering blijft niet zonder gevolgen. Er blijven 
nu al veel innovatieprojecten op de plank liggen omdat de publieke 
middelen tegen grenzen aanlopen. Dit kabinet keert dit tij en zet in 
op extra investeringen in onderzoek en innovatie. Deze impuls 
wordt zo vormgegeven dat er sprake is van een maximale hefboom 
naar private investeringen.

VERDELING 1 MILJARD ONDERZOEK EN INNOVATIE

Onderzoek en innovatie: basis op orde 50
0

Fundamenteel onderzoek eerste geldstroom (w.o. EU matching) 100

Vrije ruimte NWO (talent) 125

Diffusie naar MKB en MIT 75
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Toegepast onderzoek 100

Grootschalige faciliteiten/ICT + Campusontwikkeling/incubators 100

Transitie-investeringen en sleuteltechnologie 50
O

Missiegedreven programma's (inclusief sleuteltechnologie), PPS toeslag 400
Fieldlabs/SBIR 100

o

Fundamenteel onderzoek (ind EU matching): Internationaal 
bezien investeert Nederland te weinig in fundamenteel beta 
technisch onderzoek. Met deze middelen moet dit beta gat in de 
onderzoeksfinanciering worden gedicht. Ook worden middelen 
vrijgemaakt om te zorgen dat Nederland in staat is de uitstekende 
prestaties in horizon 2020 verder uit te bouwen.

Vrije ruimte NWO: Momenteel is sprake van een grote 
aanvraagdruk in de tweede geldstroom. De 
honoreringspercentages zijn teruggelopen van 35% in 2004 naar 
14% in 2014. Dat is nadelig voor ons wetenschappelijk talent. Met 
extra middelen in de tweede geldstroom kunnen excellente 
projecten gehonoreerd worden die nu afvallen. Gekoppeld aan deze 
middelen wordt het PPS aandeel in de totale NWO middelen 
gehandhaafd op minimaal de huidige verhouding van 18%. Streven 
is richting 25% te gaan.

Toegepast onderzoek: De basisfinanciering van de T02-instellingen en de 
Rijkskennisinstellingen is met 20% afgenomen. Hierdoor wordt de ruimte voor 
instellingen beperkt om publiek-private samenwerking te initiëren en om nieuwe 
strategische kennis en sleuteltechnologieën te ontwikkelen. Dat brengt op lange 
termijn de voedingsbodem van de missiegedreven programma's in gevaar. Met 
deze impuls wordt het toegepaste onderzoek als verbindende schakel in het 
kennissysteem bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en economische 
toepassingen in de basis versterkt.

Diffusie MKB : Er is extra inspanning nodig om technologie dieper 
in het bedrijfsleven en bijzonder het mkb te laten dalen. In veel
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(binnenlandse) sectoren is veel groeiwinst te behalen door betere 
implementatie van beschikbare nieuwe innovaties, technologieën 
en productiewijzen. Om sneller te zorgen voor diffusie van nieuwe 
technologie wordt samen met de instellingen voor toegepast 
onderzoek en hogescholen een technology accelerator-programma 
ontwikkeld. Dit programma moet, onder meer via 
informatievoorziening en laagdrempelige toegang, zorgen voor een 
dieper bereik en gebruik van nieuwe technologie in het brede 
bedrijfsleven. De MIT regeling wordt verhoogd waarbij, met 
dezelfde inspanning van de regio, het budget uitkomt op 100 mln.

Onderzoeksinfrastructuur (Incl ICT) en campussen: De kosten van 
onderzoeksfaciliteiten en -infrastructuur zijn hoog en strekken zich uit overeen 
lange periode. In de loop der jaren zijn de onderzoeksfaciliteiten steeds 
kapitaalintensiever geworden. De investeringen zijn vaak niet te dragen door één 
partij of zelfs door één land. Onderzoeksfaciliteiten genereren steeds grotere 
stromen aan gegevens. Om deze (big) data goed te kunnen verwerken is een goed 
functionerende ICT-onderzoeksinfrastructuur nodig. Er is in Nederland weinig 
(structurele) financiering voor deze onderzoeksfaciliteiten. Hiervoor wordt een 
onderzoeksinfrafonds opgezet waar over de volle breedte van onderzoek kan 
worden geïnvesteerd in excellente infra faciliteiten. Daarbinnen wordt ruimte 
gemaakt voor de financiering van de innovatieagenda van de campussen van 
nationaal belang. Het gaat dan onder meer om het opzetten van testfaciliteiten en 
pilotplants zodat de stap van start naar scale up beter te zetten is.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBI-ISiK / 17045297

O

Missiegedreven programma's op basis routes NWA en 
topsectoren: Om beter te kunnen inspelen op de groeimarkten 
van morgen zet Nederland willen we onze krachten verder 
bundelen en inzetten op terreinen waar Nederland echt verschil 
kan maken, gebruikmakend van onze posities in zowel wetenschap 
als economie. De Nationale Wetenschapsagenda vormt daarvoor de 
basis. Ambitie is om in de routes van de Nationale 
Wetenschapsagenda vanuit wetenschappelijke en economische 
excellentie te werken aan vraagstukken met maatschappelijke 
impact. In feite zijn dat de nieuwe markten of applicatie-gebieden 
van morgen. Daarnaast blijft aandacht voor de sleutel 
technologieën van belang (A.I, quanum, nano-elektronica, 
ruimtevaart). Deze programma's worden vormgegeven naar de 
principes van spankracht zoals voorgesteld door de kenniscoalitie:
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cross-sectorale samenwerking over de gehele kennisketen en over 
de schotten van bestaande financieringsinstrumenten. Om te 
zorgen voor meer leverage op private investeringen wordt conform 
advies van de AWTI de verhouding tussen noodzakelijke 
inspanningen en opbrengsten in termen van de PPS toeslag 
verbetert. Hiervoor wordt het percentage van de PPS toeslag 
verhoogt naar 50%. Daarnaast wordt de PPS toeslag verbreed, en 
ook toegankelijk voor andere sectoren. Dat sluit aan bij de bredere 
thematische aanpak.

Fieldlabs/SBIR: Er komt een fonds voor de Smart Industry Fieldlabs, waarin de 
nationale en regionale overheden structureel geld stoppen. Hiermee wordt werk 
gemaakt van de digitalisering van onze industrie. Tot slot komt extra ruimte voor 
het SBIR instrument. SBIR is een instrument om het MKB uit te dagen te komen tot 
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBM&K / 17045297
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o
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis
Auteur

IOmlnez.nl

nota Voorbereiding Bijeenkomst BR VNO

Datum
23 maart 2017
Kenmerk
DGBMSrK/ 17046271

O

o

o

Kopie aan

Bljlage(n) 3
Parafenroute
Paraaf

Directeur Innovatie en Kennis
SchriftelHk akkoord

Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Aanleiding
Op vrijdag 24 maart 14-15 uur in Weerribben/Wieden) maakt de Bestuursraad 
van EZ nader kennis met de directie van VNO. Aanleiding zijn de vele personele 
wisselingen aan weerszijden. De bijeenkomst vindt plaats op EZ (Met VNO is 
afgesproken dat de bijeenkomst in het teken zal staan van een gezamenlijke 
vooruitblik op de formatie. Daarbij is afgesproken de setting informeel te houden, 
zonder powerpoint presentaties of stukken. Doel is een ooen oesorek.
De SG zal iou het woord oeven om gevraagd een toelichting te oeven oo de inzet 
voor Innovatie. Digitale Economie en InvestNL.

Agenda
1. Opening & Welkom
2. Voortgang uitwerking NL Next Level

Toelichting (* g

4. Afronding

Advies
BH agendapunt 2. Voortgang uitwerking Next level
• Bij de uitwerking Next Level komt mogelijk ook de uitwerking van transities

via Flagships aan de orde die in het voorgesprek met - en
langs komt.

• zal dit waarschijnlijk toelichten. Je kunt hier desgewenst noo eens in dit 
gezelschap oo inoaan.

• Voor ons is er rond voorstel VNO nog een aantal kernvragen:
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Flagships kunnen een rol spelen in het creëren van draagvlak. 
Vraag is of dit door een transitieboard te benoemen flagships 
moeten zijn of dat flagships vorm moeten krijgen via verankering 
van een aantal grote high impact politieke keuzes in RA die 
richtinggevend zijn voor de transities.
Wat ons betreft is technologieontwlkkeling cruciaal voor 
verdienvermogen en maatschappelijke transities. In de geschetste 
aanpak voor transities mist echter een aanpak voor 
sleuteltechnologieën.
In de geschetste aanpak via een transitieboard is niet goed 
duidelijk hoe het bedrijfsleven wordt gemobiliseerd en wat de 
verhouding met PPS en InvestNL is.
Hoe voorkomen we dat de aanpak de fouten van het 
FES/Innovatieplatform herhaalt ais gelden via de Board worden 
weggezet?

I

I

k
I
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

O

Staatssecretaris
Minister

advies MR/OR/VP
Antwoord motie Vos/van Tongeren uitstel 
biomassabijstook subsidie

Bestuurskern
Dir.Kllmaat, Lucht en Geluid 
Afd. Klimaat 
Plesmanweg 1-6 
Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag
Contactpersoon

T 070 
M +31f016

ï®mlnlenm.nl

Datum
3 februari 2016
Kenmerk

G

Inleiding
In MR van 5 februari staat de antwoordbrief over de uitvoering van de motie Vos 
van Tongeren om SDE+ openstelling voor biomassa bij- en meestook in 
kolencentrales pas later open te stellen. Minister Kamp wil de motie naast zich 
neerleggen, aangezien dit de realisatie van het hernieuwbare energiedoei van 
14% in 2020 in gevaar brengt.

Samenvatting van het voorstel
De TK heeft de motie Vos van Tongeren op 2-2-2016 aangenomen. Daarin wordt 
regering opgeropen om de SDE+ regeling voor bij- en meestook biomassa in 
kolencentrales pas open te stellen nadat er duidelijkheid is invulling uitspraak 
Urgenda en plan uitvoering uitfasering kolencentrales.
Minister Kamp wil deze motie naast zich neerleggen en SDE-t dit jaar al open 
stellen voor biomassabij- en meestook, omdat anders de realisatie van de 14% 
hernieuwbare energie in 2020 niet tijdig kan worden gerealiseerd. Hiermee wordt 
zowel voor invulling van vonnis Urgenda als het plan uitfasering kolencentrales 
stappen gezet in een richting die opties, zoals inzetten gelden in andere 
biomassaconversietechnieken, mogelijke sluiting van de (oudste) kolencentrales 
moeilijker maken.

Advies
Niet instemmen om de motie Vos van Tongeren naast zich neer te leggen.
Voorstel is om in najaar, liefst eerder besluitvorming over pakket van Urgenda en 
kolencentrales gelijktijdig te laten plaatsvinden. Op basis daarvan kan SDE+ 
subsidie voor biomassa bij- en meestook begin 2017 worden opengesteld of 
mogelijk anders worden ingericht om hernieuware energiedoelen alsnog te 
realiseren.

O

Argumentatie
• SDE+ subsidie voor biomassa bij- en meestook jaar later open stellen 

betekent dat duidelijkheid is over uitvoering vonnis Urgenda en besluit
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over plan om (deel van) kolencentrales te sluiten 
. Doel van 14% hernieuwbare energie moet in 2020 worden gerealiseerd. Driekwart jaar 

uitstel zal dat doel niet in gevaar brengen. Daarbij is zekerheid welke installaties daar 
een rol in vervullen noodzakelijk. Subsidie nu verlenen en uitgeven, terwijl centrale in 
2020 dichtgaat is daarbij weggegooid geld.

• Voor invulling van Urgendavonnis is net IBO C02 beschikbaar gekomen, waar nu 
kabinetsreactie op wordt voorbereid. Daarbij is het nodig om ook zicht te hebben op 
opties waar wel/niet uitfasering (deel oude) kolencentrales rol spelen l.v.m. kosten en 
voldoen aan uitspraak rechter. Die informatie komt, net als de uitwerking van het plan 
voor kolencentrales, later in het jaar beschikbaar.

. Enige centrale die nu technisch in staat is om biomassa bij te stoken is Amer 9. l.v.m. 
een brand is het echter onzeker of ze dit jaar al aanvraag voor subsidie gaan indienen. 
Amer 9 behoort tot de oudste twee kolencentrales van de huidige vijf.

Mogelijk zal Minister Kamp argument aandragen dat hij altijd biomassabij- en meestook in 
kolencentrales nodig heeft om de 14% hernieuwbare energiedoelen te halen en dus ook al 
optie voor sluiten (deel) kolencentrales in toekomst uitsluit. U kunt aandragen dat het dan 
nodig is dat besluitvorming hierover versneld moet worden en integraal Urgenda en 
kolencentralesbesluit nodig is. Dan kunnen nog alternatieven worden gezocht.

Spreektekst
• Ik vind het onverstandig en onwenselijk om de motie Vos en van Tongeren niet op te 

volgen.
• Het doel van 14% hernieuwbare energie moet in 2020 worden gerealiseerd. Uitstel van 

driekwart jaar zal dat niet in gevaar brengen.
• Dit jaar volgen belangrijke besluiten over de invulling van het vonnis van Urgenda en 

komt er een plan over de uitfasering van kolencentrales. Beide onderwerpen hangen 
nauw met elkaar samen en moeten integraal worden besloten.

• Duidelijkheid over de invulling van Urgenda en de kolencentrales later in het jaar geeft 
ook meer zekerheid aan kolencentrales of zij hun installaties gaan ombouwen om 
biomassa bij te stoken

• De enige centrale die nu technisch in staat is om biomassa bij te stoken is Amer 9.
Daar heeft echter ook brand gewoed en het is maar de vraag of ze dit jaar een 
aanvraag gaan indienen.

Zorg dat de spreektekst een kort zelfstandig betoog is dat tevens meer is dan een inhoudelijke 
argumentatie; bedenk daarbij dat gelijk hebben pas relevant Is na gelijk krijgen. Belangrijke 
aspecten zijn: draagvlakcreatie onder collega's (bijvoorbeeld door refereren aan 
kabinetsambities), voeling tonen met mogelijke weerstand van anderen, voorbeelden geven 
van de voordelen die dit oplevert voor de belanghebbende partijen, overeenkomsten tonen met 
andere aansprekende gevallen.

Kader

O

Tweede Kamer wil pas op de plaats om subsidieregeling bij- en meestook biomassa pas 
open te stellen na duidelijkheid over invulling Urgendavonnis en plan over uitfasering 
(deel oude) kolencentales (motie Van Weyenberg van Veldhoven).
Eerste helft 2016 is TK een brief over bouwstenen voor maatregelen om invulling te 
geven aan Urgendavonnis toegezegd en is plan over uitfasering kolencentrales eind dit 
jaar, inclusief een besluit tijdens deze kabinetsperiode toegezegd.
Motie Klaver vraagt ook om start met implementatie van het Urgendavonnis dit jaar.
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Bij en meestook biomassa in kolencentrales maakt momenteel ongeveer 1% uit voor 
behalen van hernieuwbare energiedoel van 14% in 2020. Wegvallen van die 1% leidt 
tot niet/lastiger halen doel in 2020

O

Krachtenveld
Linkerdeel Tweede Kamer is voorsluiting van (deel oude) kolencentrales om extra 
broeikasgasreducties te realiseren. Daarnaast wil men ook hernieuwbare energiedoel van 2020 
realiseren en invulling geven aan additionele maatregelen om te voldoen aan het 
Urgendavonnis. Sluiten van kolencentrales past daarin.

Andere deel van de kamer ziet sluiten van de nieuwste kolencentrales als kapitaalvernietiging 
met risico van claims voor schadeloosstelling. Biomassabijstook is tevens een goedkope optie 
om hernieuwbare energiedoel van 2020 te realiseren. Tevens is men van mening dat 
Urgendavonnis niet houdbaar is en uiteindelijk extra maatregelen niet nodig zijn. Minister Kamp 
zit op dezelfde lijn.

©
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Toelichting

De brief van Minister Kamp om dit jaar ai de subsidieregeling voor biomassa bij- en meestook 
in kolencentrales nu al open te stellen is vanuit het halen van de doelstellingen van 14% 
hernieuwbare energie in 2020 niet nodig.

De enige kolencentrale die op dit moment in staat is om biomassa bij te stoken Is de Amer 9 in 
Geertruidenberg. De vraag of ze dit jaar een aanvraag indienen is erg onzeker omdat ze brand 
hebben gehad en dat nu moeten repareren.

Alle overige kolencentrales zullen investeringen voor aanpassingen moeten verrichten en 
aangezien er pas eind dit jaar uitsluitsel komt over het plan over de uitfasering van 
kolencentrales n.a.v. de motie Van Weyenberg en van Veldhoven zullen die zeker gezien deze 
onzekerheid niet nu al gaan investeren in aanpassingen.

Daarbij komt dat deze centrale, net als de Hemcentrale van Nuon in Amsterdam, behoort tot de 
2 oudste kolencentrales en indien er dus een besluit over een het sluiten van een (deel van) de 
kolencentrales valt, de kans groot is dat deze hier ook hier onder valt.

Bij de onderzoeken die nog plaatsvinden over wel/nlet sluiten kolencentrales en de invulling 
van Urgenda is het van belang om de voor- en nadelen van de verschillende opties goed op een 
rij te zetten om te kijken hoe aan de verschillende opgaven, zowel van Urgenda als aan 
kolencentrales als aan het realiseren van het hernieuwbare doel invulling kan worden gegeven.

De eerste stap om dat proces helder te maken kan in de brief met de kabinetsreactie, die is 
voorzien voor de Ministerraad van 1 april, worden opgenomen.

Motie Vos en van Tongeren

©
spreekt uit dat met het toekennen van SDE-H aan biomassabijstook, de mogelijkheid 
van uitfasering van de kolencentrales niet negatief mag worden beïnvloed; 
verzoekt de regering om, de optie bij- en meestook van biomassa in kolencentrales in 
de SDE+-regeling pas open te stellen nadat er overeenstemming is over de wijze waar
op tegemoet gekomen zal worden aan de uitspraak van de rechter om meer C02- 
reductie te realiseren, er helderheid is over de uitfasering van de kolencentrales en 
daarmee uitvoering is gegeven aan de motie-Jan Vos c.s. en de motie-Van Veldho- 
venA'an Weyenberg en Klaver c.s.;
verzoekt de regering tevens om, daarbij een helder tijdspad in acht te nemen en de 
uitvoering van de moties met de Kamer te bespreken alvorens tot implementatie hier
van over te gaan, en gaat over tot de orde van de dag.

O
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Annotatie

Verzoek voor gesprek was in eerste instantie bij Minl&M binnengekomen.
Blijkbaar heb je 2 weken geleden hier ook met TNO over gesproken.
i ^ heeft soortgelijke gesprekken met een aantal partijen in Den Haag. o.a. de top van
Shell.

Gesprekspartners:

___ ___ . • ... Climate & Energy Program, Environmental Defense Fund. EDF is een
invloedrijke NGO uit de VS. Hij is nu in NL als lid van Shell's External Review Committee.

O

^smithschool.ox.ac.ukl adviseert EDF. Hij is mid Shnll mpripwprifpr n g wiro- 
president Sustainable development en vice president Global LNG. He was closely involved with strategy and 
scenario planning. Binnen l&M “kennen" we hem als co-author of a report commissioned by the German 
Government on a New Growth Path for Europe.

Nav contact met | doet hij de suggestie om de elementen uit dit paper toe te lichten - en het 
gesprek te richten op twee specifieke vragen:

1. De metingen die er voor Nederland zijn, dateren van begin jaren negentig en worden nog steeds 
door lenM gebruikt om de UNFCCC rapportage mee te doen. Gegeven de nieuwe 
wetenschappelijke inzichten door de studies over methaan emissies uit de olie en gas industrie in de 
VS. zou het Min van lenM voorstander zijn om en soortgelijke meetcampagne in Nederland te laten 
verrichten, bij voorbeeld door TNO?

2. De regering (i.e. Koenders) heeft zich internationaal gecommitteerd om de Nederlandse 
gasbedrijven te bewegen lid te worden van CCAC-OGMP. Zou het Min van lenM invloed willen 
uitoefenen om NAM lid te maken?

Ad 1:

Hiervoor^b ik het RIVM benaderd vanwege hun rol bij de emissieregistratie (I 
HmmUm De strekking van hun (onderstaande) reactie;

• Nederland kan een lagere emissiefactor hanteren omdat we voor distributie betere meetmethoden 
gebruiken

• we baseren de gegevens zowel op metingen als op (gecontroleerde) rapportages van de bedrijven. 
Dit geldt voor zowel Venting, Distributie en Raffinaderijen.

• De Nederlandse gas- en olieindustrie hanteert al technieken om CH4-uitstoot te beperken. Dit geldt 
voor zowel Venting, Distributie en Raffinaderijen.

• Kortom, weinig reden om meer te gaan meten.

PM: Het TNO-stuk (zie bijlage en waarschijnlijk bekend bij geeft niet echt nieuwe informatie.
TNO zal dit natuurlijk graag willen doen. Beter idee lijkt om eerst, indien nodig, met I&M, EZ, 
Staatstoezicht op de mijnen en NOGEPA rond de tafel te gaan zitten.

Reactie vanuit RIVM:

- De methaanemissies van de gasketen worden jaarlijks gerapporteerd in de Nederlandse NIR (National 
Inventory report) en het bijbehorende CRF (Common Reporting Format). De laatste NIFI2016 is als bijlage 
toegevoegd.
- De achtergronden van de methoden welke gebruikt worden om de emissies te bepalen worden nader 
beschreven in het ENINA Methodiekrapport 2016, dat eveneens is bijgevoegd (draft 2016 in print).

O
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Korte beschrijving v/d belanarilkste bronnen:

Venting: CH4 emissies worden betrokken uit door SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) gevalideerde 
elektronische milieujaarverslagen. Venting emissies zijn reeds sterk gereduceerd nav een convenant waarin 
te nemen maatregelen waren opgenomen.

Distributie: CH4 emissies worden betrokken uit de jaarlijkse rapportage "Methaanemissie door 
Gasdistributie" (i.o.v. Netbeheer Nederland

O

De methaanemissie wordt bepaald door per materiaal de leidinglengte(km) te vermenigvuldigen met een 
emissiefactor(EF) [m3 CH4/km jaar]. Op basis van metingen zijn de volgende 3 landenspecifieke EF bepaald 
-EF voor grijs gietijzer;
-EF voor overige materialen op hoge druk;
-EF voor overige materialen op lage druk.
Ook de CH4 emissies door Distributie zijn gereduceerd door vervanging van grijs gietijzeren leidingen door 
leidingen van andere materialen.

Raffinaderijen: CH4 emissies worden betrokken uit de door de bevoegde gezagen gevalideerde 
elektronische milieujaarverslagen.

O

o

Ad 2:

Laatste stand van zaken is dat Minister Koenders eind maart een stevige brief geschreven heeft aan Shell 
met daarin oproep om lid te worden van het OGMP van het CCAC.

Hierop heeft de nieuwe President van Shell, -J| anderhalve week geleden geregeerd met een
brief waarin zij aangeeft de zaak oppnieuw intern te laten beoordelen. Op 20 juni heb ik (P~” 
gesprek met onder andere daarover.

een
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Achtergrond: (uit de mail)

While in The Hague, I hope to discuss methane emissions policy for the oil and gas industry, with business, 
political and NGO leaders. The recent announcements by the US and Canada of ambitious reduction goals 
for oil and gas methane came about with active support from my organization. Environmental Defense Fund, 
one of the larger US-based environmental NGOs. We believe that reducing oil and gas methane emissions is 
perhaps the single largest untapped opportunity to address the changes in climate we are feeling today, I will 
be raising this opportunity with Shell's most senior management and I would also welcome the opportunity to 
share the results of our work and discuss this opportunity for the Netherlands with you.

Methane emissions from the oil and gas industry are estimated to be the cause of 25% of warming the 
planet is currently experiencing, and the oil and gas sectors is the largest industrial source of these 
emissions globally. That is why the International Energy Agency has identified oil and gas methane 
reductions as one of five key actions to reduce warming.

The Netherlands has a unique role in this matter. On behalf of the Netherlands, Minister Koenders signed a 
commitment to action with Dutch industry, at a meeting with the US president in August 2015, with the 
following text:

“Actions to reduce methane - a powerful short-lived greenhouse gas - can slow Arctic warming in the near 
to medium term. To address the largest industrial source of methane globally, we encourage all oil and gas 
firms headquartered or operating within our borders to join the Climate and Clean Air Coalition's Oil and Gas 
Methane Partnership."

Additionally, the Netherlands is the EU's largest producer of natural gas and the home of one of the world's 
largest oil and gas companies, making the Netherlands uniquely situated to help take advantage of this 
global and cost-effective opportunity.

Mondiale context:

Reactie

Interessante notitie. Het klopt dat de methaanemissies internationaal en ook met name in de VS veel hoger 
blijken dan eerder geschat, o.m. door fracking en soms vanuit lege kolenmijnen e.d.

De OECD heeft enkele jaren geleden gewezen op de mogelijkheden van een 4 tal maatregelen om zonder 
netto kosten mondiaal op een 2 gradenpad te komen, waaronder de aanpak van methaan emissies bij gas 
en olieproductie
(http://www.iea.orq/publications/freepublications/publication/weo special report 2013 redrawing the enera 
v climate map, pdf )

Uit die studie blijkt wel dat de meeste methaanemissies van de olie en gasindustrie buiten de EU liggen, met 
name Rusland, Midden Oosten, maar de invloed van de EU is groter omdat Europese olie en gasbedrijven 
via hun buitenlandse operaties daar vaak wel bij betrokken zijn.

In de internationale klimaatonderhandelingen is er geen specifiek beleid voor methaanemissies. Wel is er 
aandacht voor methaanemissies gekomen in het kader van het verkennen van mogelijkheden voor 
emissiereductie pre2020 en de mondiale actie agenda. Internationaal is er aandacht voor de aanpak van de 
methaanemissies van de olie en gasindustrie via de Climate and Clean Air Coalition (CCAP), waar NL lid 
van is. Daarbinnen bestaat het CCAC Oil & Gas Methane Partnership:
http://www.ccacoalition.org/en/content/ccac-oil-qas-methane-partnership. NB: EDF is lid van de CCAP.

O



t

I

ö

o

Een van doelen van dit partnership is de ontwikkeling van nieuwe internationale standaarden voor 
methaanemissies. Het is niet duidelijk hoe het daar mee staat, maar de situatie in de EU roept de vraag op 
of niet ook in EU verband dergelijke (nieuwe) standaarden moeten worden vastgesteld. Vanuit NL 
perspectief lijkt dat aantrekkelijk omdat NL zijn zaakjes redelijk op orde heeft en mogelijk technologieën kan 
bieden. Het is mij niet duidelijk in hoeverre de methaan emissies in het ETS vallen en in hoeverre daar 
buiten, maar in beide gevallen kan bronbeleid helpen om met name de nieuwe lidstaten daadwerkelijk en 
kosteneffectief hun emissies aan te laten aanpakken.

Ik weet niet hoe het zit met de betrouwbaarheid van de methaan emissiefactoren, maar misschien dat we 
kunnen aanbieden om die te laten reviewen, liefst in EU verband. Mogelijk kunnen daarbij de expertise van 
het PBL en KNMI (remote sensing) worden ingezet.

1(9 juni);

Is niet aan mij om te beoordelen. Uitstel tot in ieder geval na het BZ-gesprek met van Loon heeft wel als 
voordeel dat we dan Iets meer weten of Shell eventueel bereid is lid te worden van OGMP van CCAC.

(2 juni):

Van begreep ik vorige week dat - ontvankelijker lijkt te zijn wat betreft deelname aan
de CCAC OGMP, wellicht dat er idd. wat schot in de zaak zit. Nederland is ook gevraagd om aan dit initiatief 
bij te dragen. De CCAC wil NL op de plek van Frankrijk in de Steering Group van het initiatief. Ik heb zowel 
bij EZ als binnen ons eigen ministerie geïnformeerd of we daar brood in zien/capaciteit voor is. Morgen heb 
ik hier een gesprek met "f^SHjSover.

Volgens mij gaat het om twee zaken, deelname Shell aan OGMP en helderheid over rapportage lekverliezen 
(zie bijgevoegd TNO rapport) in NL olie en gaswinning (Uit de Internationale analyse blijkt namelijk dat de 
lekverliezen zoals door Nederland opgegeven uitzonderlijk laag zijn. Er is echter geen data/rapportage 
beschikbaar om dit na te gaan), EDF zal dit ongetwijfeld willen bespreken.

Dit onderwerp is ook aan bod gekomen tijdens gesprek TNO en |m twee weken terug.

G (2 juni):

G

Laatste stand van zaken is dat Minister Koenders eind maart een stevige brief geschreven heeft aan Shell 
met daarin oproep om lid te worden van het OGMP van het CCAC.

Hierop heeft de nieuwe President van Shell, anderhalve week geleden gereageerd met een
brief waarin zij aangeeft de zaak oppnieuw intern te laten beoordelen. Op 20 juni heb ik een gesprek met 
Marjan van Loon onder andere daarover. Kees Rade zal als AMDO en ambassadeur Arctisch gebied ook bij 
dat gesprek aanwezig zijn.

1(2 juni):
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Punt van Shell deelnemen in CCAC mbt methaan emissies, is iets waarover we met Shell al sinds 2014 (in 
voorbereiding klimaattop NY) over in gesprek zijn en idd, na deelname Koenders in Arctic Council nogmaals. 
De meeste gesprekken verliepen via Shell heeft echter steeds aangegeven zich niet
comfortabel te voelen met het framework van de CCAC. Waar Dutch Shell eerder nog wel enigszins open 
stond, was Shell International totaal niet geïnteresseerd (en zij bepalen).

Dit heeft er ook toe geleid dat bij overname van BP (of Total?), die wel actief waren in de CCAC, zij zich 
van Shell moesten terugtrekken uit de CCAC. Hierover heeft ook nog een stuk in het Rnancieel Dagblad 
gestaan.

Gesprekken met Shell hebben er wel toe geleid dat Shell deelneemt in het WB Gasflaring Initiative. Vanuit 
lenM was ook ||| aangehaakt en daarnaast ook EZ, omdat het commitment in de CCAC ook
raakvlakken heeft met discussies in relatie tot een richtlijn in de EU.

De CCAC heeft overigens ook aangeboden het initiatief inhoudelijk aan Shell nader toe te lichten, ik weet 
alleen niet of dit ook is gebeurd.

G

O

Europese context:

De CIE heft een “gap analyse” uit laten voeren tbv een mogelijke BREF voor de olie- en gasindustrie.
Hoewel het bepalen van de scope onderwerp van het onderzoek is, lijkt het erop dat methaanemissies wel in 
beeld komen. In januari was er een bijeenkomst. De mondelinge terugkoppeling vanuit EZ was dat de sector 
helemaal niet zit te wachten op een Bref. Die zou onnodig zijn omdat er al zo veel regeltjes zijn. (info van

Er is gesuggereerd dat reductie methaan bij olie en gas winning interessant zou kunnen zijn voor 
oliebedrijven zoals Shell ivm de Fuel Quality Directive. Brandstofleveranciers moeten in 2020 hun C02 
emissies in de brandstofketen met 6% teruggedrongen hebben. Reducties in emissies bij de winning mogen 
ook meetellen. Dus met het oog daarop zou deelname aan het methaan partnerschap interessant kunnen 
zijn voor bedrijven als Shell, (info van 9HHHH1)-
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Methane emtssions from the EU Oil and Gas System^

Methane Is a Missed Opportunity: In Paris the world signed up to a new, inclusive international climate 
agreement which aims to keep global average temperature increase to well below 2 degrees average; this is 
a challenging task without countries finding additional sources of reductions. Oil and gas methane provides 
a cheap and effective way to build ambition and achieve needed reductions without requiring a fundamental 
restmcturing of energy systems. As the lEA recently noted, the absence of robust policy action on oil and 
gas methane emissions “represents a major missed opportunity” to tackle climate change The United

"'î recognized the opportunity for oil and gas methane reductions by announcing a
40-45 /o oil and gas methane reduction goal by 2025. They also “invitejd] other countries to Join the target or 
develop their own methane reduction goal.”

Methane Matters: IPCC data shows that methane emissions account for 25% of the warming we are 
experiencing today. A recent analysis by the Rhodium Group found that methane emissions from the oil 
and gas industry have a short-term climate impact equivalent to the carbon dioxide pollution from 70% of 
global coal-fired power plants. The analysis also found that the European Union is the S'” largest global 
emitter of oil and gas methane. This document adds to that analysis by identifying EU oil and gas industry 
methane sources and finds these emissions can be a materially important complement to CO2 reductions to 
achieve EU greenhouse gas (GHG) reductions.

EU Methane Data: Analysis of EU inventories finds that reported 2013 EU-28 oil and gas industry methane 
emissions were 1,588 Gg CH4 equal to 133 MT CO^eq (GWP 20-yrf which has the same short-term climate 
impact as 35 coal-fired power plants. As detailed in Figure 1 below, 53% of the EU's reported oil and gas 
industry methane is from the upstream and midstream sectors (production, processing transmission 
venting, flanng, refining and storage). The natural gas distribution sector also accounts for 40% of emissions. 
Figure 2 shows that roughly 80% of EU oil and gas methane comes from the top five countries: Romania. 
Germany, Italy, UK. and Poland. Oil and gas methane emissions in Europe have been falling, but the shift 
from coal to gas in Europe could see a slowing or even reversing of this trend. Between 2012 and 2013 for 
example. Germany saw an increase in emissions of 2%. As outlined below, there is significant uncertainty in 
these inventory estimates and the actual emissions and distribution may be much higher.

Emissions may be Higher: Recent U.S. studies (Brandt et al^, Miller et all, Zavala-Araiza et all) found 
measured emissions are about double what U.S. inventories suggest. The US EPA recently upward revised 
Its oil and gas methane estimates. Different EU countries also use different methods to calculate their 
emissions so it is unclear if EU inventories also undercount emissions. For example, the Netherlands 
represents 44% of the EU’s gas production,^ but reports negligible upstream methane emissions. As 
Illustrated In Figure 3, the Netherlands has a much lower reported emissions rate than other countries, but 
there IS no measurement data to substantiate why the Netherlands would be significantly better than other 
countnes in captunng its methane even though similar equipment is used in other, higher emitting, parts of 
the world. Further work is necessary to determine if those low emission factors are a result of successful

Miller SM, et al. (2013) Anthropogenic emissions of methane in the United States. Proc Nad Sd USA no(5o):20oi8-
20022.

iSSi£^-&02"'’ ^“»ates of oil and gas methane emissions. Proc Natl AcadSd USA

r BP Statistical Review June 2015: 2014 natural gas production in the Netherlands 55.8 bcm out of i27bcm total for the EU27.
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mitigation policies or poor emissions data. If the low emission factors are a result of poor data. EU methane 
emissions could actually be higher and an even greater opportunity for reductions.

Cost-Effective Solutions Exist: Analysis in the US, Mexico, and Canada suggests oil and gas methane 
reductions are incredibly cost-effective ranging from $0.06/metric ton C02e reduced for Mexico.®
$1.38/metric ton C02e reduced in the United States, ® and $2.22/metric ton C02e reduced in Canada.''’ 
These reductions can be made using existing technologies industry is already utilizing. Figure 4 shows 
where in the value chain EU emissions come from, and can be mapped to existing low-cost technologies. 
Additionally, the US and Canada have each announced a 40-45% oil and gas methane reduction goal which 
will be backed by regulations. Many US states have implemented and/or proposed specific regulations to 
reduce these emissions. Alberta has announced a 45% reduction goal backed by regulations which are 
being developed. Any EU action to reduce its oil and gas industry methane emissions could build on this 
work, which are based on proven and existing technologies and approaches.

Conclusion: The EU's significant contribution to global oil and gas methane emissions, the short term 
warming impact of those emissions, and the fact inventories may be under-reporting emissions suggest that 
the EU should examine oil and gas methane emissions as an important source of emissions as it considers 
the reductions needed, and the sharing of effort among Member States, to reach its 2030 GHG goal 
Additional methane measurements in the EU would also be helpful in determining the size of the methane 
reduction opportunity.

O
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Mexican oU and gas methane emissions: httDs;//ww.edf.org/energ\Vmexicn.s-npportunitv-i-iiNni1-anH-

9 ICF cost analysis of US oil and gas methane emissions: httDs://w^vw.edf.org/finprcv/id•-mPthflnp-^ogt-r■1r■»■r^r^.^H■ 
J^^ICF^t^d^srf^^oil and gas methane emissions: hnp5://ww■^^^edf,Qtg/I:^imate/icf-^epQrt-^.a^a■to-Qil-and-gas-
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Country 
Romania | 
Germany | 

ttalyl 
UK| 

Poland I 
Croatia 

Slovakia 
France 

Netliertands 
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Czech Republic 
Hungary ■ 
Belgium ■ 

Lithuania ■ 
Austria ■ 

Bulgaria ■ 
Portugal ■ 
Denmark | 

Greece B 
Latvia li 

Sweden i 
Luxembourg | 

Finland | 
Slovenia | 

Ireland | 
Estonia | 
Iceland 
Cyprus 

Malta

EIEIS r - .

■ Production related
■ NG Distribution 
a End use

100 150 200 250

Gg methane 2013
300 350 400

o
Implications of Figure 2: Currently available data suggests a large percentage of EU oil and gas methane 
emissions are coming from only a few countries. Targeted policies in these countries could dramatically 
reduce EU oil and gas industry methane emissions. For example, Romania could focus on its production 
related emissions while Germany, Italy, UK and Poland also have an opportunity in reducing emissions from 
natural gas distribution systems. Field studies on methane emissions would help refine EU understanding of 
the magnitude of emissions, and their distribution across countries. However, we know enough to see that 
EU oil and gas methane emissions are large enough that reducing them can help the EU achieve a 2030 
goal.

Fig.3 - Comparison of emissions rates from different countries.
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mplications of Figure 3: The United States emissions rate is based on large datasets of measured 
emissions whereas other countries use more general, less representative emissions factors While 
emissions factors are incredibly useful and important, they also have a higher degree of uncertainty 
compared to recent and local measurements. For example. Romania has very low production but high 
emissions. Netherlands is just the opposite with high production and low emissions and their actual

^ produces 7 times more gas than Germany but the
emission factor is 87/o smaller. Is this a function of better methane reduction policies in one country 
compared to the other or simply an illustration of the uncertainty associated with emission factors? Better 
data would help reduce uncertainty caused by using emissions factors.
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Country 
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production related emissions suggests that targeted regulations 
on producti^on and processing in Romania could significantly reduce emissions to be more in line with 
emissions from other countries with similar production profiles. However, it is important to note that based on

'"ventories, emission reductions from other countries will also be required 
Germany could reduce its emissions by implementing policies to reduce emissions from long-distance
Arnold *° reduce their emissions by addressing venting and flaring
îmiss on. f T technologies which can be Led to Lve down
Stations technologies is one of the most cost-effective climate
fevl cZnénf L ®‘®P® eddress methane. But demonstrations of leadership by a
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TNO campagne CH4 uit Nederlandse olie en gaswinning

30 maart 2016
Aanleiding

r?vnh?tÜTri'‘T °°k omdat door de schaliegas
iS he^EDF rf ‘°egenomen. Een actor die hier een belangrijke rol in gespeeld heeft
Dubfceren lmnT'°''Tf ® uit te zetten en monitoring studies te
lekvarteSn maatrPgelen is ove,genomen door de EPA, alsmede de verplichting om

lekverliezen uit de olie en gaswinning terug te dringen. Hiertoe worden analyses gemaakt van productie
Fn^Fh^ 3®'’®'^^®®'''^®’9®'’3PP°'^®e'‘de CH4 emissies naar UNFCCC (zie Larsen et al 2015) Het
EDF ZoSrHMd" T"'“ ä'rlchl op de EU (Methan, emission, from the EU Oll and 6as sJsfL
v.n^„ °""" tlF EU het potentieel aan emissiereductie in deze sector op de agenda te
zetten, en vervolgens als een kans voor kortere termijn bijdrage aan de COP21 afspraken te benutten

O

o

En wat moet Nederland (en TNO) hiermee?

volgende retonsche vraag op van NGOs (citaat Environmental Defense Fund)

The Netherlands has a much lower reported emissions rate than other countries but there is no
ZTuZTmefaT^'^TT^^^^
tThTr even though similar equipment is used in other, higher emitting, parts of the world 
Eudher work is necessary to determine if those low emission factors are a result nftLJl 
policies or poor emissions data".“ ronrierstraping Hnnp HDG.THO). ------

Zie ter illustratie van het uitzonderlijk lage emissie niveau ook de figuren in de
annex.

Nederland rapporteert toch correct?

wordt dat dB dat n f ' referentie). Het is belangrijk te onderstrepen dat niet gezegd
de data met kloppen, het ontbreekt simpelweg aan publiek toegankelijke, recente d^die
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ftult op de weg „aar grote emissierednctiee die

Een meetcampagne voor de Nederlandse Olie en Gas industrie?

“SSstSSsÏSsSS^^ -■ - -en,
=.=;i-r3~=Sf~î.?.CÂ

?rd:ê,siT;ri=7srf Srrterugdringen van broeikasgasemissies is transparanbe^^e d^t belangrijk onderdeel in het

=^-^r=z==~^:^
:XT-“-‘‘‘--‘=~=-‘^'"-SSiT.ZSZS^

verga,„tend „„dereoek Europeee lenden rapportages en he,-analyse endsalefactoren

O SiS“i~SS~i!r=—

en meest recente overige Emissiefactoren (o.a. US EPA).

Volgende stappen

rdÏhl£"^;Z«n““'°^ .ransparande en ntoge*e verPetedng dan we, onderPod..„g
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!. Richting industrie - Dit komt wellicht op ons af, nu is het moment om nieuwe data te genereren en 

huidige schattingen te onder bouwen dan wel aan te passen. Dit voorkomt een continue 
verdedigende en ontkennende positie, waarbij onbekend is wat de gevolgen zijn als er toch gemeten 
wordt. (bijv. met drones en satellieten).

II. Richting nationale overheid. Voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse bijdragen aan
internationale ontwikkelingen in het kader van COP21 en IPCC is het noodzakelijk dat van een 
belangrijke sector als de Olie en gas industrie ook recente, goed onderbouwde emissie metingen 
beschikbaar zijn (en gepubliceerd). Internationaal wordt de O&G als een speerpunt voor CH4 
emissie reductie gezien - we willen een voorbeeld zijn en niet in het rijtje China, Qatar, etc. die 
eveneens zeggen nagenoeg nul emissies te hebben uit de O&G industrie, zonder duidelijk basis of 
transparantie.

O
1. In Juni komt een lead scientist van Environmental Defense Fund (EDF) naar NL - We zouden een 

gesprek met 1 of meer NL stakeholders kunnen organiseren om probleembeschrijving scherp te krijgen 
alsmede de “internationale” kijk op de NL rapportage.

2. Maak een nader uitgewerkt plan van aanpak op basis van een bronnen analyse en bijpassende 
metingen

Q
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Figure 1 Natural gas production (bars, right axis) and natural gas system leakages as % of 
production. Source: Larsen et a/., Untapped Potential, Reducing Global Methane Emissions from Oil and 
Natural Gas Systems, Rhodium group report, 2015
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Rguur 3 Voorbeelden van TNO CH4 mobiele meetcampagnes (boven Rijnmond havengebied, onder een 
vuilstortplaats) (bron Hugo Denier van der Gon, TNO)
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Annex - een set figuren voor landen in Europa gebaseerd op de landen rapportages van 
broeikasgassen uit de olie en gas industrie UNFCCC

Legenda in figuren

1. B.2. a. Oil
i. Exploration
ii. Production
iii. Transport
iv. Refining / Storage
V. Distribution of Oil Products 
vi. Other

1. B. 2. b. Natural Gas
i. Exploration
ii. Production / Processing
iii. Transmission
iv. Distribution
V. Other Leakage
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PartyName
PrsBx liSi

a United Kingdom of Great Britain 
and Northern Irela - 1.B.2.B

a Romania - 1.B.2.B

■ Poland-1.B.2.B

■ Norway-1.B.2.B

a Netherlands-1.B.2.B

■ Italy-1.8 2.8

■ Germany -1.8.2.8

■ Belgium - 1.B.2.B

Rg A1 Trend in CH4 emissie uit gas industrie - Stabiele emissiebron, weinig trend, geen aanpassingen of 
trend breuken: NL en Noorwegen zijn verwaarloosbaar.

O



••-J

r-_^

'if*'Sf^»
' Mi

j y / / / </

/
y'

W»*..».rï'

^1
■ Ut lu-mn
mi *».*■ mc:-

Fig A2 - CH4 uit Olie (blauw) en Gas (rood) industrie en transport - Gas is veel belangrijker, de belangrijkste 
producenten (NO en NL) rapporteren de minste emissie.
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Fig A3 - Oorzaak van CH4 emissie uit gas industrie en distributie -

Distributie (paars is dominant), NL rapporteert geen emissie uit exploratie en productie - Noorwegen, UK 
ook heel weinig.
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Tabel Al Top15 Gas producenten in Europa

O

Country Name Productie aardgas (kubieke meter) Year of Estimate
1 Noorwegen 114,700,001,280 2012
2 Nederland 81,520,001,024 2013
3 Verenigd Koninkrijk 38,479,998,976 2013
4 Oekraïne 19,800,000,512 2011
5 Roemenië 10,629,999,616 2012
6 Duitsland 8,999,999,488 2012
7 Italië 7,800,000,000 2012
8 Denemarken 6,412,000,256 2012
9 Polen 6,192,999,936 2012

10 Portugal 4,904,000,000 2012
11 Hongarije 2,462,000,128 2012
12 Oostenrijk 1,906,000,000 2012
13 Kroatië 1,863,000,064 2013
14 Turkije 632,000,000 2012
15 Frankrijk 508,000,000 2012

o

Tabel A2 Top15 Olie producenten in Europa

O

Country Name Productie olie (vaten/dag) Year of Estimate
1 Noorwegen 1,902,000 2012
2 Verenigd Koninkrijk 771,800 2013
3 Denemarken 207,400 2012
4 Duitsland 169,500 2012
5 Italië 112,000 2012
6 Roemenië 101,600 2012
7 Oekraïne 80,400 2012
8 Frankrijk 72,300 2012
9 Turkije 56,650 2012

10 Belarus 32,070 2012
11 Oostenrijk 29,480 2012
12 Nederland 29,400 2013
13 Spanje 29,290 2012
14 Hongarije 27,990 2012
15 Polen 27,680 2012
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CCAC-OGMP

The Climate and Clean Air Coalition has created a voluntary initiative to reduce methane emissions in the oil 
and gas sector: the CCAC Oil & Gas Methane Partnership. The CCAC officially launched the Partnership 

at the UN Secretary General's Climate Summit in New York in September 2014. The initiative currently has 
the following partner companies: BP, Eni, Pemex. PTT. Southwestern Energy. Total and Statoil.

o

o

Methane is at least 84 times more potent than COj over a 20-year time horizon and many consider the gas 

industry to be one of the largest man-made emitters of methane after agriculture. Increasing attention to 

methane emissions in the oil and gas sector risks undermining the case for increasing the role of gas as a 
lower-carbon transition fuel. The International Energy Agency identified minimizing methane emissions from 

upstream oil and gas production as one of five key global greenhouse gas mitigation opportunities, noting 
that iow-cost reductions in this area could account for nearly 15% (over 0.5 Gt C02-eq) of the total 

greenhouse gas reductions needed by 2020 to keep the world on a 2-degree path.^

Solution

The CCAC Oil & Gas Methane Partnership provides companies with a credible mechanism to systematically 
and responsibly address their methane emissions - and demonstrate this systematic approach and its 

results to stakeholders.

Key technical partners include the Environmental Defense Fund, the U.S. EPA's Natural Gas Star 

programme, the Global Methane initiative and the World Bank’s Global Gas Flaring Reduction Initiative. The 
CCAC conducted a year-long consultation process with experts from oil and gas companies, IPIECA, NGOs, 

reporting initiatives and other experts to develop the Partnership. The goal was to create a mechanism that 
met the accountability requirements of stakeholders and, at the same time, was implementable by 
companies and supported by governments. It has also won the endorsement of investor groups: In 2014, 
three international investor groups representing over $20 trillion in assets issued a joint statement calling on 
companies to join the CCAC Oil & Gas Methane Partnership.^

Action Plan

A company joining the CCAC Oil & Gas Methane Partnership voluntarily commits itself to the following in its 

participating operations:

G

Survey for nine core sources that account for the bulk of methane emissions in typical upstream 
operations;

Evaluate cost-effective technology options to address uncontrolled sources; and
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Report progress on surveys, project evaluations and project implementation in a transparent, 

credible manner that demonstrates results.

c

o

A member company surveys its participating operations and reports on the number of each core source, 
noting the number controlled and the number uncontrolled, as well as the methane emissions from each 

uncontrolled source. It also reports its control projects and the emissions reductions achieved from these. 
The company submits an annual report to the CCAC Secretariat. This information is collated to keep track of 
the overall progress of the Partnership. The CCAC Secretariat also produces a company specific summary 

version that will be publicly available on the CCAC website.

There is no minimum share of assets that a company must include when joining. Since this is a new area for 
some companies, we expect them to learn by doing, with assistance available from the Partnership.
However, Partner companies report publically each year the share of their assets covered by the partnership, 
and stakeholders will expect companies to increase this share over time.

The CCAC - and its partners - will support a participating company’s efforts, including with technical 
assistance, encouraging development of policies and practices that promote and support oil and gas 

methane emission reduction activities within CCAC country borders and beyond, and provide an 
independent Partnership Administrator.

The nine “core” emission sources of methane in typical oil & gas upstream operations

1. Natural gas driven pneumatic devices, pumps
2. Centrifugal compressors with wet (oil) seals
3. Glycol dehydrators
4. Well venting of liquids unloading
5. Casinghead gas venting

6. Fugitive equipment and process leaks
7. Reciprocating compressor rod seal/packing
8. Hydrocarbon liquid storage tanks
9 .Well venting/flaring during well completion for hydraulically fractured wells 

Documents

A company signs a memorandum of understanding fMoU) with the United Nations Environment Programme 
(UNEP) to join the CCAC Oil & Gas Methane Partnership. Details of the Partnership may be found in the

o
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CCAC OGMP Framework Document, which is an annex to the MoU. Information about the Partnership is 

summarized in the Overview Document.

Next Steps

The CCAC Oil & Gas Methane Partnership aims to create a global standard in controlling methane 
emissions in oil and gas systems. In order to promote this new standard and realize the emissions reductions 

potential identified by the lEA and others, the CCAC Secretariat and partner companies invite additional 

committed companies to join the Partnership on an ongoing basis by contacting the OGMP Administrator at 
the CCAC Secretariat (philip.swanson.affiliate® unep.org).
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6.3

Verwachte boodschap vanuit Fnn

• Bestuursvoorzitter j^.s-^,. jvan Eon Benelux ziet het als zijn taak nieuwe 
kolencentrales alsnog geaccepteerd te krijgen in Den Haag. Het energiebedrijf heeft 
net de laatste hand gelegd aan een centrale in de Maasvlakte die dit jaar moet gaan 
draaien. Zijn stelling is dat het onverstandig is de kolencentrales te sluiten. Er zijn net 
drie nieuwe, flexibele steenkolencentrales neergezet die 15% opwekken van de 
Nederlandse stroombehoefte. Als die wegvallen, moet Nederland veel meer met 
gasgestookte centrales werken, terwijl er steeds minder gas uit Slochteren wordt 
gehaald. Dat betekent meer import van gas en kan volgens Eon tot geopolitieke 
risico's leiden. Eon is daarom van mening dat een mix van bronnen moet worden 
gebruikt, totdat over kan worden gegaan op 100% duurzaam.

• De nieuwe centrale op de Maasvlakte is een van de efficiëntste ter wereld. Hij haalt 
een elektrisch rendement van 47% en daarmee is hij een kwart efficiënter dan 
oudere kolencentrales. Ook heeft Eon de ambitie om tot 30% biomassa bij te stoken 
en 25% van de C02-uitstoot af te vangen en op te slaan in de zeebodem. Eon kan 
grote hoeveelheden restwarmte afvangen en met een pijpleiding leveren aan tuinders 
in het Westland. De Installatie om warmte af te vangen bij de centrale kan Eon zelf 
betalen. De pijpleiding naar het Westland kost enkele honderden miljoenen. Die 
verdienen zichzelf terug, maar volgens EON moet deze leiding door de overheid 
worden gefinancierd.

• Als Eon op korte termijn de nieuwe centrale moet sluiten, dan kost dit volgens Eon 
minimaal €1,6 mrd. Dit bedrag komt overeen met de totale kosten van de bouw van 
de centrale en Eon wil dit bedrag bij gedwongen sluiting minimaal terug. Daarnaast 
zal Eon gecompenseerd willen worden voor misgelopen omzet/winsten. Zo'n centrale 
bouw je voor veertig jaar en je verdient er volgens Eon normaal tussen €50 mln en 
€100 mln per jaar mee.

Achtergrond Eon

Het Duitse Eon splitst zich wereldwijd in een 'grijs' en een 'groen' energiebedrijf. Het 
Nederlandse deel komt onder de grijze tak. Eon sluit in Nederland 2 centrales In het 
kader van het Energieakkoord. Eon heeft 1 nieuwe centrale (MPP3) op Maasvlakte.

MPP3 is een ultramoderne kolencentrale waar met poederkool stoom met zeer hoge 
stoomcondities (285 bar, 600 tot 620 °C) wordt geproduceerd. Deze stoom wordt door 
een turbine en een generator omgezet in elektriciteit. Dankzij de moderne technologie 
wordt een efficiency van ruim 46% bereikt. Veel hoger dan in traditionele kolencentrales 
Dankzij deze verbetering daalt de C02-uitstoot per kilowattuur met ongeveer twintig 
procent.

De centrale heeft een netto capaciteit van 1.070 MW. Dit betekent dat de eenheid zal 
voorzien in circa 7% van het binnenlandse elektriciteitsverbruik. MPP3 behoort daarmee 
tot de grootste kolengestookte eenheden die in de wereld worden gebouwd. De 
bouwkosten bedragen ruim 1,2 miljard Euro.

Eon wil ook in de nieuwe centrale biomassa, zoals houtsnippers, als brandstof bijstoken. 
Naar verwachting is bijstoken van 30 procent biomassa realistisch. Dit zijn grote 
hoeveelheden die, net als de steenkool, per schip moeten worden aangevoerd.
Voorwaarde voor Eon is wel dat de hele logistieke keten duurzaam blijft.

Poederkooltechnologie wordt bij Eon voortdurend doorontwikkeld. Met de stoomcondities 
(285 bar, 600 tot 620 oC) waaronder nu wordt geproduceerd, wordt zals reeds genoemd
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een rendement van 46 procent gehaald. Voor de toekomst is al een centrale met een 
rendement van 50 procent in ontwikkeling. Eon is er sterk van overtuigd dat deze 
ultramoderne poederkooltechnologie, zeker in combinatie met het afvangen en opslaan 
van C02, vanuit de duurzaamheidsdriehoek de beste keuze is: hoog rendement, hoge 
leveringsbetrouwbaarheid, lage kosten en emissiewaarden die ruimschoots aan de 
wettelijke normen voldoen.

Achtergrond beleid

• Parijs maakt nogmaals duidelijk dat de wereld naar een volstrekt andere 
energievoorziening toe moet groeien.

• In Nederland is er naar aanleiding van een motie een kamerbrief over het uitfaseren 
van kolen opgesteld (zie bijlage). In de brief wordt aangegeven dat daarbij veel 
aspecten een rol spelen, zoals mogelijke weglekeffecten van C02-emissies, het halen 
van de doelen voor hernieuwbare energie en de warmtelevering, technologie- 
ontwikkeling als CCS, de leveringszekerheid, etc. Een (groot) deel van de Kamer is 
niet alleen sceptisch over kolencentrales, maar ook over de inzet van biomassa met 
SDE-subsidie in kolencentrales.

• We hebben ook nog te maken met de Urgenda-rechtzaak, waarin de regering door de 
rechter opgedragen wordt de C02-uitstoot in 2020 25% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Dat betekent een extra reductieopgave van 14 metgaton. De uitspraak is 
bij voorraad uitvoerbaar, wat betekent dat we ook vooruitlopend op het 
aangekondigde hoge beroep het vonnis uit moeten voeren. C02-reducties bij 
kolencentrales is daarbij ook in beeld.

• Veel gascentrales staan in NL in de mottenballen. Die zijn nu niet rendabel. Dat is de 
andere kant van het verhaal.

O

O

Vragen van onze kant:

• Welke mogelijkheden ziet Eon om minder C02 uit te stoten en wat is daarvoor nog 
nodig?

- via CCS (Eon is mede-initiatiefnemer van het ROAD-project zie bijlage) 
via inzet biomassa: de SDE+-subsidie vereist de bijstook van duurzame 
biomassa. Bijstook van niet-duurzame biomassa is toegestaan, maar dan 
ongesubsidieerd, waarbij er geen garantie is dat hierbij een C02- 
emissiereductie tov kolen plaatsvindt. Gaat overigens om houtpellets ipv 
houtsnippers.

- voor warmtelevering

- via clean coal technologies?

• Wat betekenen de ontwikkelingen bij het moederbedrijf voor de mogelijkheden voor 
Eon Benelux om nog te investeren in de centrale op de Maasvlakte?

Aandacht voor de sluiting van kolencentrales

• Brief van Greenpeace aan de stas (incl. achtergrondocument, zie bijlage)

• Rapport ECN voor Delta over sluiting nieuwere kolencentrales

• Brief hoogleraren

• Diverse krantenartikelen waarin ook Eon miljardenclaims aankondigen
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BIJLAGE:

CCS (Stef Strik)

Waarom CCS en ROAD belangrijk ziin:
• EU twee-graden-doelstelling 2015 kan volgens diverse scenario's niet bereikt 

worden zonder CCS;
• Volgens NL is CCS na 2030 noodzakeiijk, maar mogeiijk ook al voor 2030;
• Onder de huidige omstandigheden (lage C02-prijs ETS) wordt niet verwacht dat 

marktpartijen CCS ontwikkelen;
• Inzetten op sterker CCS-beleid in EU: harmoniseren wetgeving, financieren 

demonstratieprojecten, maar vooral investeringszekerheid bieden;
• EU-lidstaten moeten zich (beter) voorbereiden op CCS na 2030: R&D stimuleren, 

demonstratieprojecten ondersteunen (ROAD), ETS'versterken, transport- en 
opslagmogelijkheden C02 voorbereiden;

• NL is bereid voor Europa een C02-transferpositie (Rotterdam) in te nemen vanaf 
het binnenland naar C02-opslaglocaties in de Noordzee;

• Met ROAD laat NL zien dat er kennis en potentie is in de Rotterdamse haven;
• De financiering van ROAD is nagenoeg rond. Medio 2016 vindt een 

investeringsbesluit plaats.

Achtergrond:

CCS-technologie: een bouwsteen in het energie- en klimaatbeieid
CCS is naast energiebesparing, hernieuwbare energie en kernenergie één van de technologische 
opties om CO^ te reduceren en is daarmee onderdeel van het bredere energie- en klimaatbeleid. De 
Europese Unie wil in 2050 de uitstoot van CO2 gereduceerd hebben met 80 tot 95% ten opzichte van 
1990 om de twee graden doelstelling te halen. Uit scenario's blijkt dat een combinatie van opties 
nodig is. CCS speelt in al deze scenario's een rol zowel bij de elektriciteitssector als bij de industrie. Bij 
de industrie is CCS een waarschijnlijke optie omdat daar nog geen andere alternatieven zijn die tot 
vergaande reductie van CO2 leiden. Maar mogelijk ook in de elektriciteitssector, als voor kolen- en 
gascentrales een lange levensduur wordt voorzien. De mate waarin CCS voor bedrijven een 
kosteneffectieve optie is, hangt af van overheidsbeleid (subsidiebeleid) gericht op andere opties, van 
toekomstige economische en technische ontwikkelingen en van de C02-prijs. Deze bredere 
beleidsafweging wordt niet in deze visie CCS gemaakt, maar wordt onderdeel van het Energierapport 
2015. Deze visie CCS dient als bouwsteen daarvoor.

Nederland is relatief gunstig gepositioneerd voor CCS
CCS is voor Nederland een relatief aantrekkelijk toe te passen technologie. Nederland heeft namelijk 
een geclusterde aanwezigheid van veel grote CO2 bronnen. Het gaat hier met name om Rotterdam, 
Amsterdam inclusief hoogovens en het Eemsgebied. Ook zijn er potentiële COj-opslagmogelijkheden 
op relatief korte afstand, en heeft Nederland een sterke kennispositie op het gebied van olie- en gas 
(infrastructuur). Het afvangen en opslaan van CO2 kost geld maar mogelijk biedt CCS ook kansen voor 
Nederland. Als de COj-prijs tot boven de €50,- per ton stijgt heeft de aanwezigheid van een CCS- 
infrastructuur een positief effect op het vestigingsklimaat voor de energie-intensieve industrie. 
Indien Rotterdam zich tot een COj-hub weet te ontwikkelen dan levert dat bovendien 
kostenvoordelen op door de schaalvergroting. Ook kan de opgedane kennis te gelde worden 
gemaakt als er mondiaal grootschalig wordt geïnvesteerd in CCS.
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Barrières voor de verdere ontwikkeling en toepassing
Zowel de EU als Nederland voeren al geruime tijd beleid om CCS te ontwikkelen. Dit gebeurt door het 
introduceren van regelgeving op gebied van CCS, en het ondersteunen van R&D en 
demonstratieprojecten. De ontwikkeling en toepassing van CCS-technologie is het afgelopen 
decennium echter minder snel verlopen dan oorspronkelijk verwacht. Op het gebied van onderzoek 
zijn veel resultaten bereikt, maar tot nu toe is er geen enkel grootschalig demonstratieproject in 
Europa gerealiseerd. Belangrijkste redenen hiervoor zijn een gebrek aan draagvlak voor CO^opslag 
onder land, de te hoge kosten en een gebrek aan investeringsperspectief. Er zijn op dit moment voor 
bedrijven te veel onzekerheden: hoe sterk wordt ingezet op andere technieken zoals 
energiebesparing en duurzame energie, hoe zal de COz-prijs zich ontwikkelen, in hoeverre zullen de 
kosten van CCS dalen? Er is voldoende potentiële opslagcapaciteit op zee, zodat opslag op land 
vooralsnog niet nodig is. Opslag op zee is wel duurder dan opslag op land. Onzeker is echter of de 
opslaglocaties ook daadwerkelijk beschikbaar blijven. Ook de aansprakelijkheid vormt voor 
potentiële investeerders een barrière. Er zijn verschillende mogelijkheden waar C02-potentieel nuttig 
kan worden toegepast (utilisation), maar het totaal potentieel van CCU blijft klein.

Beleidsinzet CCS
De vooruitzichten voor het toepassen van CCS in Europa zijn de afgelopen jaren afgenomen. Als 
wordt uitgegaan van een twee graden scenario voor het klimaatbeleid blijkt nut en noodzaak voor 
het toepassen van CCS in de industrie op de langere termijn onveranderd. Dit vraagt om een 
herbezinning van het Nederlandse energie-en klimaatbeleid. Op basis van scenariostudies blijkt dat 
Nederland er op voorbereid moet zijn dat CCS na 2030 grootschalig wordt toegepast maar mogelijk 
ook ai voor 2030. De onzekerheden over de toekomstige CÛ2-prijs speelt daarbij wel een grote rol. 
Nederland zet daarom niet eenzijdig vergaande stappen. Afwachten tot de marktomstandigheden 
dusdanig zijn dat CCS commercieel kan worden toegepast heeft echter ook belangrijke nadelen. De 
verdere ontwikkeling van CCS-technologie en voorbereiding op toepassing ervan voorkomt dat er 
later hogere kosten worden gemaakt. Bovendien kan Nederland zich dan niet in een gunstige 
kennispositie blijven positioneren. Er is voorlopig voldoende opslagcapaciteit op zee. Er is dan ook 
geen reden om nu het besluit om vooralsnog geen CO2 op land op te slaan te herzien.

Beleidsinzet EU
Nederland kan beleid op gebied van CCS niet alleen voeren; belangrijk is dat dit in Europees verband 
gebeurt. Daarom ondersteunt Nederland Europees beleid dat grote C02-emitters optimaal 
investeringszekerheld biedt, en de condities creëert voor demonstraties en grootschalige CCS- 
toepassingen. Doel van het Europees beleid is:
• investeringsduidelijkheid geven aan grote COj-emitters over de toekomst van CCS;
• het stimuleren van R&D;
• financiële ondersteuning geven aan demonstratieprojecten;
• uniforme regelgeving bewerkstelligen.
Alleen in het geval dat Europees beleid op onderdelen achterwege blijft of ruimte laat voor nationaal 
beleid, moet bezien worden in hoeverre nationaal beleid aanvullend op Europees beleid mogelijk en 
zinvol is. Op termijn moet CCS kunnen worden toegepast zonder dat hiervoor extra stimulering 
noodzakelijk is. Een hogere C02-prijs, dan wel regulering (prestatienormen) is nodig om grote CO2-
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Q; emitters voldoende investeringszekerheid te geven om hun uitstoot te verlagen op een door hen zelf 
te bepalen manier. Belangrijk hiervoor is het verhogen van de C02-prijs. Nederland zet dan ook op de 
eerste plaats in op het versterken van het Emissions Trading System (ETS). Pas als blijkt dat 
versterken van ETS onvoldoende investeringszekerheid biedt, dan wel te lang duurt, zal Nederland op 
EU niveau een discussie starten over inzet van aanvullende instrumenten.

O

o
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Gdf en E.on: Miljardenclaims bij sluiting kolencentrales
24-11-15-14:00

Energiebedrijven Gdf Suez en E.on dreigen met forse schadeclaims als alle steenkoolcentrales op last van 
politiek Den Haag dicht moeten. De twee hebben net voor ruim 3 miljard euro een spiksplinternieuwe 
kolencentrale gebouwd op de Rotterdamse Maasvlakte.

Met de klimaatconferentie van Parijs voor de deur, groeit de roep om een kolenexit. Een groep van 64 
prominente hoogleraren eist sluiting van de 11 Nederlandse kolencentrales. Zij krijgen steun van 
regeringspartij PvdA, GroenLinks en D66.

Energiebedrijven zijn 'not amused', zeker Gdf Suez, E.on en RWE/Essent niet. De drie zetten ieder net een 
totaal nieuwe kolencentrale neer. Gdf Suez en E.on op de Rotterdamse Maasvlakte, RWE/Essent bouwde 
in de Eemshaven de grootste kolencentrale van Nederland. Kosten: 2,6 miljard euro. De centrales van GDf 
en E.on vergden investeringen van respectievelijk 1,5 en 1,6 miljard euro.

„Wij en andere producenten hebben miljarden in nieuwe kolencentrales gestoken," zegt EIwin Delfgaauw 
van Gdf Suez. ,,Als ze moeten sluiten, zijn schadeclaims heel wel denkbaar." Dat stelt ook E.on. „Dit 
afdoen als investeringsrisico is véél te gemakkelijk," meent Edwin Kotylak. ,,Wij lijden dan grote schade."

Vertrouwen
De uitbaters wijzen erop dat het toenmalige kabinet Balkenende hen tien jaar terug zélf om nieuwe 
kolencentrales heeft gevraagd. ,,De olie- en gasprijzen waren hoog en het kabinet wilde niet afhankelijk zijn 
van instabiele regimes in het Midden-Oosten," aldus Kotylak van E.on.

Gdf Suez en RWE hebben jarenlange vergunningstrajecten doorlopen voor hun nieuwe centrales die 
normaliter tot drie decennia kunnen draaien. ,,De vraag is met hoeveel vertrouwen grote bedrijven nog in 
Nederland kunnen investeren als de nieuwe centrales zomaar moeten sluiten."

De kolenproducenten wijzen erop dat zij al hun steentje bijdragen tegen klimaatverandering: in het 
Energieakkoord beloven ze de vijf oudste, meest vervuilende kolencentrales uiterlijk begin 2017 te sluiten. 
„Als wij alles sluiten nemen stokoude kolencentrales in Polen en Duitsland de elektriciteitsproductie over," 
verklaart Delfgaauw van Gdf Suez. „Dat Is geen winst voor het mileu."

Gdf en E.on verwachten dat de energienota van consumenten en bedrijven bij verplichte sluiting met 
honderden euro's zal stijgen. Dat vindt ook RWE/Essent, uitbater van de Eemshaven-centrale, die liefst 2,6 
miljoen huishoudens van stroom kan voorzien.

„Wanneer we de Nederlandse kolencentrales overhaast sluiten, ontstaat er een tekort aan 
productiecapaciteit," stelt het bedrijf.,,Zakelijke en consumenten klanten zijn dan jaarlijks honderden 
miljoenen euro's meer kwijt. Vermindering van C02-emissies is geen Nationaal probleem maar een 
Europees probleem."

Minister Kamp
De energiebedrijven krijgen voorlopig steun van het kabinet. Minister Kamp (Economische Zaken) 
verklaarde vanochtend tegenover het Radio 1 Journaal van de NOS tegen sluiting te zijn. ,,De Nederlandse 
economie draait voor 95 procent op fossiele brandstoffen. We kunnen nog niet zonder kolencentrales." 
Mocht de Tweede Kamer - waar de PvdA en GroenLinks de handen in één hebben geslagen voor een 
klimaatwet - toch besluiten tot sluiting dan verwacht Kamp 'een flink robbertje vechten.'

Onafhankelijke energie-experts staan sceptisch tegenover sluiting. „Hoewel steenkool enorm belastend
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Oi' voor het milieu is, zorgt een geforceerde sluiting voor een flink hogere elektriciteitsprijs. De 
concurrentiepositie van onze industrie krijgt dan een flinke knauw" zegt Aad Correljé, energie-expert bij de 
TU Delft en Instituut Clingendael."

Nederland kan beter pleiten voor een internationaal beter werkend emissierechtensysteem voor C02, 
meent hij. Dan worden de lasten over alle landen verspreid. Nu werkt de emissiehandel niet omdat de prijs 
voor koolstofdioxide uitstoot véél te laag is. ,,SteI dat er in Parijs afspraken worden gemaakt voor een 
hogere C02-prijs dan wordt stroom uit kolen vanzelf duurder."

Strategie
Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat er meer helderheid nodig is over waar we op termijn 
naartoe willen. ,,Wij missen een alomvattende strategie op energiegebied," zegt Jan Ros. „Als we de 
kolencentrales nu sluiten, wat dan? Dan moeten we meer gas importeren." Dat gas wordt vaak ook weer 
verstrekt door ongure regimes zoals In Rusland. „Vragen we ons wel af of meer gas wel past in het plaatje 
voor de lange termijn?"

O
RTL 'Sluiten kolencentrales is eco-populisme'

Het klinkt zo logisch: sluit alle Nederlandse kolencentrales, dan wordt Nederland duurzamer. 
Maar is dat wel zo? Of was een ander voorstel eigenlijk beter geweest? Drie experts over de 

kanttekeningen bij het plan van de 64 hoogleraren om zo snel mogelijk de kolencentrales te 

sluiten.

Gisteren besteedde Z Today aandacht aan het plan om zo spoedig mogelijk de overgebleven 

kolencentrales te sluiten. De kosten van deze operatie bleken mee te vallen, rekende econoom 

Mathijs Bouman uit.

O

O

Toch klinken er, ook uit de groene hoek, verschillende kritische geluiden over het plan. RTL 

Z haalt er drie kanttekeningen uit.

1. Het sluiten van de kolencentrales leidt niet tot minder C02 uitstoot

Beurscommentator en energie-expert Hans de Geus is duidelijk: "Het plan van de hoogleraren 

is niet realistisch. Er is te weinig stilgestaan bij essentiële factoren. Het is eigenlijk gewoon 

eco-populisme.” Een van de vergeten componenten volgens de Geus: we hebben in Europa 

een C02 emissiehandelssysteem. “Alles wat we hier uitstoten komt er elders weer bij.” 

Financieel expert Robin Fransman sluit zich aan bij de kritiek en verwijst naar een recent 
ECN rapport, waarin ook nog maar eens verduidelijkt wordt: "Minder emissies in Nederland 

betekent dat er rechten overblijven die elders of later zullen worden gebruikt."

Econoom Mathijs Bouman vindt de argumentatie niet zo sterk. "De theorie van het 
emissiehandelssysteem is inderdaad: als je de uitstoot bij de één vermindert, gaat het bij de 

ander omhoog. Dat is de theorie. In werkelijkheid heeft niemand het vertrouwen dat het 
emissiesysteera zo werkt. Het feit dat we nationale doelstellingen hebben laat ook zien dat dat 
een te simpel verhaal is. Het huidige emissiehandelssysteem heeft geen goede marktmeester.
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En totdat we een perfect werkend emissiesysteem hebben, is eigen, nationaal beleid gewoon 

noodzakelijk."

2. Er wordt elders toch weer grijze energie ingekocht

Een kanttekening die aansluit bij de vorige: we moeten niet binnen onze eigen grenzen 

denken. De Geus: "Wat men lijkt te vergeten: we zijn een internationale markt, en als wij de 

kolen uitzetten, dan kopen energiebedrijven Duitse kolen in. Die zijn goedkoper dan ons gas. 
Dit plan gaat er vanuit dat we een gesloten markt zijn."

Volgens de Geus kunnen de hoogleraren beter anders redeneren: "Je moet niet denken: hoe 

gaan we kolen afbouwen, maar hoe krijgen we meer wind en zon? Dan verdwijnen die kolen 

vanzelf, want zon en wind is sowieso goedkoper. Dat kan alleen niet zonder een nieuw 

emissiehandelssysteem. Zetje een vaste, hogere prijs op C02, dan komt hernieuwbare energie 

sowieso sneller in beeld, want dan wordt het competitief"

Bouman ziet ook wel een probleem in die Duitse bruinkolen. "Maar vergeet niet dat die 

Duitsers enorm inzetten op vergroening. Als him C02-uitstoot toeneemt omdat wij duurzamer 
worden, denken ze vanzelf: ho gaat dit wel goed? Misschien gaan zij dan ook wel hun 

kolencentrales sluiten."

3. Er komt een schadeclaim op ons bord

En wie zal dat betalen? Er komt zeer waarschijnlijk een schadeclaim op ons bord. En dat gaat 
in de miljarden lopen.

Bouman is hard: "Ik ben natuurlijk geen rechter of jurist, maar wat mij betreft hebben ze geen 

recht op een schadevergoeding. Die energiebedrijven zijn hier willens en wetens ingestapt, ze 

wisten dat deze discussie toen al speelde en terug zou kunnen komen. En als er wel een 

schadevergoeding komt, is het niet zo dat het klimaatpotje dan leeg is, zo werkt het niet. Het 
mag geen argument zijn om het niet te doen."

De conclusie: we hadden die dingen misschien wel nooit moeten bouwen

De Geus stelt somber vast: “We hadden nooit vergunningen moeten verlenen voor die 

kolencentrales. Maar het is nu te laat.”

O

Uiteindelijk zijn de drie heren het best eens, sluit Bouman af “Eigenlijk zeggen Robin 

Fransman en Hans de Geus: dit kunnen we beter internationaal regelen. Daar ben ik natuurlijk 

ook voor, maar dat gaat voorlopig niet lukken. We kunnen daar niet op wachten. We moeten 

onze eigen verantwoordelijkheid nemen.”



a Wat gaat sluiting kolencentrales de staat kosten?

Compensatie is onvermijdelijk

We willen onze kolencentrale best sluiten, zegt energiebedrijf Nuon, als 'Den Haag' daar maar 
genoeg geld tegenover zet. Wat zegt dat over de kosten van sluiting van alle kolencentrales 
zoals de Tweede Kamer wil?

O

Door: Robert Giebels 21 december 2015,19:30 

Doet Nuon een openingsbod?

Over sluiting van onze twintig jaar oude kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg valt best 
te praten, liet Nuon-directeur Martijn Hagens op tv weten, maar daar moet wel compensatie 
tegenover staan. Dat kan op twee manieren: geld of toestemming om open te blijven in ruil 
voor het mogen bijstoken van hout of biologisch af val. Om sluiting van de centrale zomaar op 
te leggen, daarvoor staat de staat juridisch zwak.

O

'Een kolencentrale sluiten? Dat gaat veel geld kosten'
Het Financieele Dagblad 05-01-2016
Eon zegt minimaal €1,6 mrd te claimen bij de overheid als nieuwe centrale op de Maasvlakte 
dicht moet
Eerst wel, nu weer niet. In 2005 vroeg de politiek nog om drie nieuwe kolencentrales, maar nu ze er 
staan wil een meerderheid in de Tweede Kamer er weer vanaf. Een D66-motie riep in november op 
aile kolencentrales te sluiten en zo de milieudoelstellingen te halen. EZ-minister Henk Kamp moet nu 
in overleg met de sector om tot een sluitingsplan te komen.
Bestuursvoorzitter Frits Bruijn van Eon Benelux ziet het als zijn taak nieuwe kolencentrales alsnog 
geaccepteerd te krijgen in Den Haag. Het energiebedrijf heeft net de laatste hand gelegd aan een 
centrale in de Maasvlakte die dit jaar moet gaan draaien.

V Uw kolencentrale moet misschien zeer snel dicht. Wat zou dat kosten?
'Als we echt morgen onze nieuwe centrale moeten sluiten, dan kost dit minimaal €1,6 mrd. Dat kostte 
de centrale om te bouwen, dus dat willen we natuurlijk terug. En ook als we later moeten sluiten willen 
we gecompenseerd worden. Zo'n centrale bouw je voor veertig jaar en je verdient er normaal tussen 
€50 mln en €100 mln per jaar mee. Dus we kunnen eerder sluiten, mits we worden gecompenseerd. 
Maar dat zou een heel slechte zaak voor de Rotterdamse haven en het kassengebied Westland zijn 
En wie gaat het betalen?'

V Wat gaat u tegen Kamerleden zeggen?
Dat het onverstandig is. Er zijn net drie nieuwe, flexibele steenkolencentrales neergezet die 15% 

opwekken van de Nederlandse stroom behoefte. Als die wegvallen, moetje dus veel meer met 
gasgestookte centrales draaien, terwijl we steeds minder gas uit Slochteren halen. Dat betekent meer 
import van gas en dan neem je als Nederland onverbiddelijk geopolitieke risico’s. Gebruik dus een mix 
van bronnen totdat we over kunnen op 100% duurzaam.'

V Maar kolenstroom is vervuilend
'Oude kolencentrales wel, maar onze nieuwe centrale op de Maasvlakte is een van de efficiëntste ter 
wereld. Hij haalt een elektrisch rendement van 47% en daarmee is hij een kwart efficiënter dan oudere 
kolencentrales. Ook hebben we de ambitie om tot 30% biomassa bij te stoken en we gaan 25% van 
de C02-uitstoot afvangen en opslaan in de zeebodem. We kunnen grote hoeveelheden restwarmte 
afvangen en met een pijpleiding leveren aan tuinders in het Westland. Al je dan naar de hele regio 
kijkt, stootje aanzienlijk minder C02 uit.'
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V Wat kost het om zo'n pijpleiding naar tuinders aan te leggen?
'De installatie om warmte af te vangen bij de centrale kunnen wij zelf betalen. De pijpleiding naar het 
Westland kost enkele honderden miljoenen. Die verdienen zichzelf terug, maar ik denk dat we 
daarvoor bij de overheid moeten aankloppen. Als het aan mij had gelegen, had die pijpleiding er ook 
allang gelegen. De collectieve warmtevraag blijft namelijk stijgen, warmte is het nieuwe gas.'

V Waarom ligt die er dan nog niet?
'We kunnen dit niet alleen. Er is financiering nodig en we moeten alle neuzen dezelfde kant op krijgen. 
Er is een plan nodig waarop staat “dit gaan we doen”.'

V Eon splitst zich wereldwijd in een 'grijs' en een 'groen' energiebedrijf. Onder welke tak komt 
Nederland te vallen?

'Nederland gaat helemaal over in Uniper, de grijze tak. Als we de Benelux zouden verdelen tussen 
Eon en Uniper, dan was de kritische massa te klein geworden en zouden we meer personeel nodig 
hebben. Ook in Frankrijk valt alles straks onder Uniper. We handhaven de merknaam Eon, omdat 
“rebranding” erg duur is.'

V Mag u wel de naam van het groene Eon blijven gebruiken?
'Ja, we hebben hier toestemming voor van Duitsland en we zijn transparant over hoe de stroom is 
opgewekt. Overigens is het een misverstand dat Uniper alleen grijze stroom heeft. Uniper heeft ook 
waterkracht en zelfs windparken zouden erin passen.'

V Wat gaan klanten dan merken?
'Voor klanten blijft het hetzelfde. We blijven stroom en gas leveren en laten op het stroometiket zien 
hoe dit is opgewekt. Er staat straks ook nog steeds Eon op ons briefpapier, alleen staat dan bovenin: 
Uniper Benelux company.'

Waakhond ACM gaat Eon kritisch volgen
Consumentenwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat kritisch kijken naar de gevolgen 
van de splitsing van Eon voor Nederland. Het Duitse energiebedrijf heeft zich gisteren opgesplitst in 
een duurzaam 'groen' bedrijf (het nieuwe Eon) en een milieubelastender 'grijs' bedrijf (Uniper). in de 
Benelux loopt het anders. Daar gaan alle activiteiten over naar Uniper om nog enige schaalgrootte te 
behouden, maar naar de buitenwereld toe blijven ze 'Eon' heten.
De ACM staat toe dat Uniper de naam van Eon in de Benelux gebruikt, mits de twee partijen hier 
afspraken over maken. Ook moeten klanten duidelijk zien welk product ze afnemen. 'Hoe een bedrijf 
zich presenteert is voor ons relevant als mensen daardoor worden misleid en keuzes maken die ze 
anders niet zouden maken', aldus een woordvoerder. Eon Benelux zegt tot eind 2016 toestemming te 
hebben van het Duitse Eon om zijn naam te gebruiken, met een mogelijke verlenging tot eind 2017. 
Ook iaat het bedrijf met een stroometiket zien hoe zijn elektriciteit is opgewekt. Naast een 
kolencentrale heeft Eon in Nederland ook een stadsverwarmingscentrale op gas in Den Haag.

Wat kosten centrales?
Eon Benelux € 1,6 Vroege sluiting zal volgens Eon een claim opleveren van minimaal €1,6 mrd.
GDF Suez € 1,5 De bouw van de centrale van het Franse GDF Suez op de Maasvlakte kostte circa 
€1,5 mrd.
Essent (RWE) € 3 De Essent-kolencentrale in de Eemshaven kostte ongeveer €3 mrd.

Bedrijven claimen miljarden bij kolenexit 
Het Ftnancieele Dagblad 05-01-2016
Sluiting van kolencentrales kan Nederland €6 mrd kosten. Dat zeggen energiebedrijven in reactie op 
een motie van de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid stemde eind november in met een oproep 
van D66 om alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Het land moet zo alsnog de 
milieudoelstellingen halen. Sluiten is duur omdat er net drie gloednieuwe kolencentrales in het land 
zijn gezet. Opgeteld kostten die rond de €6 mrd. Bestuursvoorzitter Frits Bruijn van energiebedrijf Eon 
zal minimaal €1,6 mrd bij de overheid claimen als de nieuwe MPP3-kolencentrale in de Maasvlakte 
snel dicht moet, zegt hij in een gesprek met het FD. Hij geeft aan dat hij veertig jaar lang tussen de 
€50 mln en €100 mln per jaar zou verdienen met de centrale. Ook noemt hij sluiten onverstandig, 
omdat de nieuwe centrales relatief schoon zijn en Nederland zich met het sluiten van kolencentrales te 
afhankelijk maakt van gas. Ook het Franse GDF Suez heeft op de Maasvlakte een kolencentrale
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d gebouwd. 'Wij zitten op de iijn van Eon', zegt een woordvoerder. Dit betekent dat het bedrijf de 
bouwkosten van €1,5 mrd terug wil, pius eventueie extra inkomsten waarop was gerekend. Hoeveei 
dit is, kan het bedrijf niet zeggen. Energiebedrijf RWE (het moederbedrijf van Essent) heeft sinds kort 
een nieuwe, grote centrale bij Delfzijl. Essent wil nog geen bedragen noemen en zegt eerst in overleg 
te willen over sluiting. Essents gloednieuwe centrale heeft een waarde van rond de €3 mrd en is 
stukken groter dan de nieuwe centrales van GDF Suez en Eon. Energiebedrijf Nuon vindt sluiting van 
zijn ruim twintig jaar oude Hemweg-kolencentrale in Amsterdam niet direct negatief. De Nuon-centrale 
bij de Coentunnel heeft een lager rendement dan de nieuwe centrales en draait daardoor met een 
minder aantrekkelijke marge. Tegenover nieuwswebsite Energeia laat Nuon weten dat het moment 
van sluiting in overleg zal moeten met de overheid.

O

Duitsland kan snel van kolen af
Alle kolencentrales in Duitsland kunnen vóór 2040 worden gesloten. Met de sanering zou 
over twee jaar al kunnen worden begonnen in een tempo van 3 gjgawattcapaciteit per jaar. 
Dat adviseert de Duitse wetenschappelijke denktank Agora in een woensdag gepubliceerd 
rapport over de afbouw van kolencentrales.

Door: Jeroen Trommelen 14 januari 2016,02:00

Het plan is volgens Agora een variant op de afbouw van kerncentrales, waarbij de oudste 
centrales eerst werden gesloten en eigenaren deels schadeloos worden gesteld. Volgens het 
plan wordt de capaciteit van kolencentrales in de eerste tien jaar al meer dan gehalveerd, van 
de huidige capaciteit van ruim 45 GW tot minder dan 20 GW in 2028.

NRC Handelsblad

23 januari 2016 zaterdag

Leg kolencentrales norm op: niet meer C02-uitstoot dan 

gascentrales
Hans Warmenhoven, Jan Paul van Soest partners De Gemeynt, duurzame adviseurs en entrepreneurs

Het recente Energierapport mijdt pijnlijke maar onvermijdelijke keuzes. Alle opties moeten voorlopig open blijven. 
Maar uit onderzoek blijkt dat 'uitfasering' van kolen een kosteneffectieve manier is om strengere klimaatdoelen te 
halen; onvermijdelijk gezien het Parijse klimaatakkoord en de Urgenda-zaak.
De Kamer drong aan op uitfasering van kolencentrales. Minister Kamp (EZ) meldt in zijn Energierapport dat 
kolencentrales niet passen in een energiehuishouding met minimale uitstoot van broeikasgassen. Maar concrete 
stappen blijven achterwege, wellicht uit angst voor financiële claims van de bedrijven die kolencentrales exploiteren, 
waaronder drie gloednieuwe. Maar als het spel goed wordt gespeeld, is die angst onnodig. Om te beginnen konden de 
kolenstokers aanvullend C02-beleid zien aankomen toen ze met de bouw begonnen. De minister waarschuwde 
destijds: hou rekening met stringentere C02-elsen. De centrales zijn daarom al gereed gemaakt voor C02-afvang en 
opslag. Voor de hand ligt de centrales een norm op te leggen: ze mogen niet meer C02 per kilowattuur uitstoten dan 
een gascentrale. Laat de exploitanten dan kiezen of ze de centrale sluiten of doen wat ze al jaren beloven: C02-afvang 
en -opslag realiseren. Als ze dat doen, is te overwegen subsidie op biomassabijstook te continueren, omdat via 
biomassa plus C02-afvang en -opslag netto C02 uit de atmosfeer wordt verwijderd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat met 
zo'n inzet de kolenbedrijven grote schadebedragen van de staat mogen verwachten.

25 January 2016

O
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris

O
beslisnota

mogelijk gesprek met de Caux van BP

Bestuurskern
Dir.Klimaat, Lucht en Geluld 
Afd. Klimaat

Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag
Contactpersoon

Coördinerend
Beleidsmedewerker

T 070- 
M +31(0)!

mlnlenm.

Datum
6 juni 2017
Kenmerk

O

Inleiding

juni te spreken over de trends en ontwikkelingen op het energieterrein met fH
is in

Nederland. Hij spreekt met Kamerleden en in de middag geeft hij een lezing op 
Clingendael over de BP Energy Outlook 2017.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd niet op deze uitnodiging in te gaan aangezien het niet 
echt gaat om de CEO en aangezien de BP Energy outlook waarover hij in de 
middag spreekt terugkijkt op basis van statistieken en dus niet echt een 
beleidsmatige visie van BP en een toekomstperspectief schetst. Daarmee lijkt 
hij voor u niet een goede gesprekspartner. Mogelijk kunt u suggereren dat hij 
die dag met de dg of pdg van DGMI spreekt.

Beslistermijn
Op korte termijn.

Coördinerend Beleidsmedewerker

O paraaf paraaf
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6.5

Ministerie van Economische Zaken

O

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

nota Beantwoording doorrekening New Climate Economy 
Report

Parafenrouts

akkoor
Medeparaaf

MJJM _ 
Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Dlrectoraat-fimeraal 
Energie, Telecom k 
Me<ledln9iflg
Directie Eners« en 
Duurzaamheid

Auteur

;3|Ri
iminez.ni

Datum
U maart 2015
Kenmerlt
OGETM-ED / 15026720

Kopie aan

Bfjlage(n)
1. Beantwoording uraag New 
Olmate Economy report

2. Verzoek vaste commissie 
voor Economische Zaken

Aanleiding
De vaste commissie voor Economische Zaken sprak tijdens de 
procedurevergadering van 10 februari over het New Qimate Economy report. Dit 
rapport is een initiatief van de "Global Commission on the Economy and Climate" 
onder leiding van oud-president van Mexico, De leden van de
vaste commissie vragen of het mogelijk Is om deze doorrekening ook voor 
Nederland uit voeren en indien dit mogelijk is, dit ook te doen. Bijgevoegd vindt u 
de reactie op dit verzoek.

Advies
U kunt de brief tekenen.

Kernpunten
• Het rapport 'Better Growth, Better Climate: the New Climate Economy Report' 

is een initiatief van de Global Commission onder leiding van oud-president van 
Mexico Felipe Calderon.

• Het rapport concludeert dat klimaatverandering en het realiseren van 
economische groei samen kunnen gaan.

• In uw beantwoording geeft u aan dat het niet mogelijk is om een doorrekening 
te maken voor Nederland aangezien er geen model is gebruikt dat voor een 
individueel land is toe te passen.

• In uw beantwoording geeft u een aantal voorbeelden voor Nederland en 
Europa waaruit blijkt dat het tegengaan van klimaatverandering en 
economische groei samen kunnen gaan. Eén voorbeeld is de Nederlandse 
klimaatcoalitie. Dit is een coalitie van overheden, bedrijven, NGO's en 
netwerk- en kennisorganisaties, die zich in de aanloop naar de VN

Ontvangen B8R

Pagina 1 van Z
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Olrectoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en 
Duurzaamheid

O

klimaatconferentie in Parijs (december 2015), inzet om een duurzame 
economie te realiseren door de ontwikkeling van innovaties en business 
modellen. Deze coalitie bestaat uit bedrijven zoals AkzoNobel, Delta, DSM, 
Dura Vermeer en Eneco. Vanuit de NGO's zijn MVO Nederland,
Klimaatverbond Nederland en Natuur en Milieu in deze coalitie 
vertegenwoordigd.
Deze reactie is opgesteld mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu.

»1

Kenmerk
DGETM-ED / 15026720

Directie Energie en Duurzaamheid

O

Pagina 2 van 2
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu

O

Staatssecretaris

3eslisnota
antwoorden op kamervragen van Beckerman (SP)

Bestuurskern
Dlr.KlImaat, Lucht en Geluld 
Afd. Klimaat

Den Haag 
Postbus 209C1 
2500 EX Den Haag
Contactpersoon

Coördinerend
Beleidsmedewerker

T 070 
M +31(0)6

mlnlenm.

Datum
30 augustus 2017 
Kenmerk

O

Inleiding
Door het lid Beckerman (SP) zijn aan u en de minister van Economische Zaken 
kamervragen gesteld over het bericht dat huishoudens twee derde van de 
milieubelastingen betalen (ingezonden 16 augustus 2017, kenmerk 
2017Z10847).

Geadviseerd besluit
U wordt gevraagd een medeparaaf te geven op bijgaande brief van minister 
Kamp mede namens u aan de Tweede Kamer. De antwoorden zijn in lijn met 
eerdere antwoorden aan de Tweede Kamer en ambtelijk afgestemd met EZ en 
FIN.

Argumentatie
Kern in de beantwoording is dat betaalbaarheid en behoud van draagvlak 
belangrijk is bij de besluitvorming over milieubelastingen en - heffingen.

Een eerdere set antwoorden, op dezelfde soort vragen en van hetzelfde 
kamerlid, zijn door Kamp, mede namens u naar de TK gestuurd. Vragen zijn 
weer aan beide bewindspersonen gesteld, maar nu ais eerste aan u gericht. We 
stellen voor om de antwoorden, net als de vorige keer, door minister Kamp 
mede namens u te laten versturen.

G paraaf paraaf

Pagina 1 van 1
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6.7

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Staatssecretaris

nota ter informatie

DIrectoraat-Generaal
Milieu
Unit DGM

Rijnstraat 8 
Postbus 20951 
2500 EZ
Interne postcode 910 
www.rijksoverheld.nl

Contactpersoon

Datum

O

o

Inleiding:
• Woensdag 14 september heeft het PBL de notitie "milieuschadelijke 

subsidies" gepubliceerd.
• In deze notitie noemt PBL verschillende milieuschadelijke subsidies die 

zouden kunnen worden afgeschaft.

Samenvatting, kern of boodschap
• Volgens PBL bestaan er in Nederland voor 5 tot 10 mid aan milieuschadelijke 

subsidies.
• Dit Is echter slechts een indicatie, en er is weinig informatie beschikbaar over 

de te realiseren milieubaten.
• We kunnen niet zonder meer alle genoemde subsidies schrappen zonder 

ongewenste gevolgen voor onze economie en handel.
• In het kader van de nieuwe bezuinigingsronde kan het toch de moeite waard 

zijn om nogmaals naar deze subsidies te kijken.
• I&M heeft PBL uitgenodigd om dit rapport verder toe te lichten. Op basis 

hiervan zullen wij ons beraden op mogelijke vervolgstappen.

Toelichting
Samenvatting notitie PBL
• Volgens PBL bestaan er in Nederland voor 5 tot 10 mId euro aan 

milieuschadelijke subsidies.
• Hiertoe rekent PBL niet alleen directe subsidies, maar ook fiscale voordelen, 

prijsregulatie en overheidsgaranties op kapitaal, eet.
• De meest omvangrijke subsidies zijn:

o Korting op energiebelasting voor grootverbruikers ( €1.8 mid) 
o Vrijstellingen voor kerosine en scheepsvaartbrandstof (€2.1 mid)

• De belangrijkste subsidies op een rijtje die volgens PBL kunnen worden 
afgeschaft.
o Op nationaal niveau:

■ Landbouw: Vlees, vis, zuivel en sierteelt naar hoger BTW tarief 
(opbrengst; =/- Imid)

■ Fiscale voordelen woon-werkverkeer (1 mid)
• Afschafing laag tarief energiebelating glastuinbouw. Ong. 0.15 mid.
■ Afschaffen rode diesel (0.13 mid)

Pagina 1 van 2
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o Volgens PBL op EU niveau, (opbrengst voor NL schatkist onduidelijk, 
ongeveer tussen 1 en 5 mid. )

■ Lage tarieven van energiebelasting voor grootverbruikers €1,8 mid
■ Vrijsteliing BTW op kerosine, viiegtickets en Scheepvaart.

• PBL onthuit geen nieuwe informatie in deze notitie, slechts gegevens die al 
bekend zijn.

• PBL laat zich niet uit over de milieubaten van eventuele afschaffing van deze 
milieubelastende subsidies.

• Volgens PBL hebben de meest omvangrijke milieuschadelijke subsidies 
betrekking op brandstof en energie. Deze maatregelen vallen onder EL&I. Als 
gevolg van de subidies voor energiegrootgebruikers, faalt het principe van 
'de vervuiler betaalt.

Analyse
• Zoals PBL zelf in de openingszin van het rapport stelt: Milieuschadelijke 

subsidies zijn subsidies of belastingvrijstellingen met een onbedoeld negatief 
effect op milieu en natuur. Afschaffen vermindert weliswaar de milieudruk, 
maar stelt ook de vraag of dit voordeel opweegt tegen de nadelen die elders 
in de samenleving zullen worden ervaren.

• De overheid maakt een voortdurende afweging tussen de verschillende 
behoeftes van de samenleving. We kunnen niet zonder meer alle genoemde 
subsidies schrappen zonder ongewenste gevolgen voor onze economie en 
handel.

• PBL bevestigt dit weliswaar in het rapport, maar voegt vervolgens geen 
informatie toe over welke kosten en baten afschaffing tot gevolg zou hebben, 
naast een indicatie van de te realiseren bezuiniging.

• Voordat er verdere stappen ondernomen zouden kunnen worden, is die 
informatie essentieel.

• In het kader van de nieuwe bezuinigingsronde kan het de moeite waard zijn 
om nogmaals naar deze subsidies te kijken.

• Daarbij gelden wel de volgende aandachtspunten:
o Precieze omvang milieueffecten lastig te voorspellen als gevolg van 

substitutie effect en ontbreken ijkpunt, 
o PBL stelt dat NL bijv. BTW voor vlees vis en zuivel eenzijdig naar hoger 

tarief kan tillen. Dat is strict gesproken correct, maar verslechtert wel de 
concurrentiepositie van de Nederlandse telers t.o.v. telers in het 
buitenland. Samenwerking op Europees niveau vangt dit op.

Proces
• Wij hebben PBL uitgenodigd om dit rapport verder toe te lichten. Op basis 

hiervan zullen wij ons beraden op mogelijke vervolgstappen.

DIrectoraat-Generaal
Milieu
Unit DGM

Datum

O
Pagina 2 van 2
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6.8
STAF-STAS DGMI 29 maart 2017

Onderwerp: doorrekening kosten energietransitie

Directie: KLG

Bijlage:

Doel van agendapunt:

Informeren over publicatie komende donderdag van notitie van P^L/ECN over de 
kosten van de energietransitie tot 2030.

Advies:

Kennis nemen van de hoofdpunten van de notitie . Kernboodschap is dat 
wanneer Nederland op een emissiereductiepad wil komen dat uitkomt op 80-95% 
reductie in 2050 de Jaarlijkse kosten hiervan (in 2030) 1,4 -7,6 miljard 
bedragen. De kosten stijgen bij een scherper doei en bij het uitsluiten van 
goedkopere opties (m.n. CCS).

Stand van zaken/toelichting/korte inhoud:

De notitie komt voort uit het bewindspersonenoverleg van 22 december waar 
m.n. minister Blok heeft aangedrongen op deze doorrekening.

O

O

Hoofdpunten Notitie: Nationale kosten energietransitie tot 2030 (PBL/ECN)
Vier ministeries (EZ, l&M, BZK, FIN) hebben gevraagd de kosten van de energietransitie tot 2030 in 
kaart te brengen. Uitgaand van een lineaire reductie impliceert een bandbreedte van het doel voor 
2050 van 80 tot 95% reductie ten opzichte van 1990 een emissiereductie in 2030 van 43 tot 49%. Dan 
gaat het om 42 tot 56 Mton reductie ten opzichte van het basispad in 2030.

In de analyse die PBL heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma's zijn de extra nationale kosten in 
2030 op basis van de beleidsinstrumenten die de partijen inzetten ruwv/eg 6 tot 9 miljard euro per 
jaar. Als de goedkoopste maatregelen die in deze notitie zijn beschreven zouden worden 
geselecteerd, zouden de kosten voor een dergelijke emissiereductie beduidend lager uitvallen dan in 
de doorrekening van de partijprogramma's o.a. doordat de keuze van de politieke partijen niet alleen 
is ingegeven door kosteneffectiviteit. Zo zetten partijen vaak fors in op de gebouwde omgeving, een 
sector met hoge investeringskosten. Dat kan verstandig zijn vanwege de lange doorlooptijd van 
maatregelen in de gebouwde omgeving, maar dat leidt wel tot relatief hoge nationale kosten in 
2030. Daarnaast maken partijen duidelijke keuzes in de soort COj-reductietechnieken die ze juist wel 
of juist niet willen inzetten, zoals bijvoorbeeld wel of geen kernenergie of vooral wind op zee. Omdat 
deze maatregelen soms sterk in kosteneffectiviteit verschillen, heeft dit ook invloed op de 
kosteneffectiviteit van het gehele pakket.

Vooral in de industrie is een groot potentieel aan kosteneffectieve opties. De opties in de 
elektriciteitsvoorziening bevinden zich in de middenrange van kosten. Opties in het verkeer zijn of
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heel goedkoop of heel duur. Opties in woningen zijn vrijwel allemaal relatief duur, in kantoren soms 
iets goedkoper, maar soms ook nog duurder. Het potentieel in de landbouw en bij wijzigingen van 
het grondgebruik is ook aanzienlijk en de kosteneffectiviteit gunstig of gemiddeld.

O

Op basis van de in de notitie beschreven maatregelen zijn enkele pakketten samengesteld gericht op 
het tegen de laagste kosten halen van een 80-95% emissiereductie in Nederland in 2050. De 
nationale kosten in deze pakketten komen in 2030 uit op 1,6 - 2,6 mld euro/jaar (80%-reductiepad) 
en 3,5 - 5,5 mld euro/jaar (95%-reductiepad). Dit is dus aanzienlijk lager dan de 6 - 9 mid/euro die uit 
de doorrekening van de verkiezingsprogramma's naar voren komt.

In onderstaande tabel staan nationale kosten in 2030 voor transitiepaden richting 80% en 95% 
emissiereductie in 2050. De cijfers zijn indicatief voor verschillende kostenoptimale pakketten:
Maatregelpakket Nationale kosten 

bij 43% reductie 
[mld euro/jaar]

Nationale kosten 
bij 49% reductie 
[mld euro/jaar]

1. Alle maatregelen, excl. LULUCF 1,6 3,5
2. Inclusief LULUCF 1,4 3,0
3. Zonder CCS 4,2 7,6
4. Zonder kernenergie 2,0 4,5
5. Extra maatregelen in Gebouwde 

Omgeving 2,6 5,5

O




