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Redeneerlijn overleg 31 mei 2021

Er is aanvullend klimaatbeleid nodig

o

o

o

Ik kan het niet permitteren niks te doen. Op de volgende momenten zal het kabinet in ieder geval 
de Kamer informeren:

Voor 1 juli a.s. moet ik de Kamer informeren over de wijze waarop wordt omgegaan met 
de uitvoering van het Urgenda-vonnis.
In de zomer presenteert de Europese Commissie haar wetgevingsvoorstellen (het Fit-for- 
55 pakket). Het kabinet zal uiterlijk 6 weken na het verschijnen van dit pakket de Kamer 
informeren over haar standpunten.
Dit najaar schrijft de Klimaatwet voor dat het kabinet plannen presenteert om invulling 
te geven aan het streefdoel van 49%.
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Ik realiseer me dat voor het klimaatbeleid er nog een schep bovenop moet. Dat geldt zowel voor 
de emissiereductie op korte termijn als richting 2030, alleen al om het doel uit de klimaatwet van 
-49% te halen.

Bovendien komt deze zomer de Europese Commissie met haar voorstellen voor de invulling van 
de 55% reductie. Ook die aanscherping zal vragen om een extra maatregelen in Nederland.
Er ligt de komende tijd dus nog een enorme bulk werk, ik ben me daar zeer van bewust.

- Dit kabinet heeft zich duidelijk gecommitteerd aan het doel van 49% in 2030. De Klimaatwet 
schrijft voor dat het kabinet dit najaar de plannen presenteert om dit doel binnen bereik te 
brengen. Daarvoor zal nog een forse aanvullende stap nodig zijn - in alle sectoren.

l/l/e treffen voorbereidingen - maar demissionaire status maakt besluitvorming complex

- Tegelijkertijd is het ook een lastige periode: het huidige kabinet is demissionair, de 
onderhandelingen over de formatie lopen. Dit geeft beperkingen aan de politieke ruimte voor 
grote besluiten.
Dat neemt niet weg dat ik het als mijn verantwoordelijkheid zie om maatregelen voor te 
bereiden die genomen moeten worden om Nederland minimaal weer terug te brengen op het 
pad naar 49%. Dat is een doestelling van het huidige kabinet — en de klimaatwet schrijft voor dat 
de Kamer hierover eind oktober geïnformeerd wordt.

- Dat kan alleen met forse ingrepen, in alle sectoren. Ook de maatregelen die je vandaag genoemd 
hebt, zullen hierin terugkomen. Die hebben zowel op korte termijn, als richting 2030 effect. Ik 
maak de komende periode dan ook graag gebruik van je ideeën.
De komende maanden werkt het kabinet in ieder geval aan de voorbereiding van dat pakket, 
zodat het mee kan in de Klimaatnota dit najaar. Voor zo'n pakket moeten voldoende middelen 
worden vrijgemaakt, maar ook normering en beprijzing horen bij ieder pakket dat leidt tot een 
geloofwaardig pad naar-49% in 2030.

- Wie daarover besluit, het huidige kabinet, of het toekomstige, kan ik nu nog niet voorzien.
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Q&A's Overleg 31 mei

Wat komt er precies in de Kamerbrief van 1 juli te staan? 

Wanneer kan ik een plan van het kabinet verwachten?

Zoals gezegd zal ik de komende periode de voorbereidingen 

treffen zodat hierover een besluit kan worden genomen.

Daarbij richt ik me op de systematiek uit de klimaatwet - dat 

betekent dat dit de komende maanden besloten moet 

worden.

Ik ben daarbij afhankelijk van de politieke inzet van een 

demissionair kabinet en snelheid van de formatie. Eind juni 

kan ik daar een update van geven - maar of dat al een 

concreet besluit bevat durf ik nu nog niet te zeggen.

De Kamer verzoekt in de motie om voor 1 juli te laten weten 

wat er voor nodig is om invulling te geven aan het Urgenda- 

vonnis.
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Waarom verhoogd Nederland het doel voor 2030 niet, zoals 

Duitsland onlangs wel gedaan heeft?

Duitsland heeft inderdaad een stap naar voren gezet in 

ambitieniveau.

- Daarbij worden ze wel geholpen doordat ze in 1990 in mate 

name Oost-Duitsland nog veel vervuilende industrie hadden 

staan. Een forse emissiereductie t.o.v. 1990 is dan 

eenvoudiger gerealiseerd.

- Dat wil niet zeggen dat het Nederlandse streefdoel niet ook 

moét worden aangepast - maar dit zie ik wel als een besluit 

voor een nieuw kabinet.
------

- Ik richt me dan ook op de doelen van het huidige kabinet, 

waaronder die vastgelegd in de Klimaatwet. Ook daar is nog 

een flinke extra stap voor nodig.

I'P
I

en
‘l



i

Info over specifieke maatregelen

o

o

o

o

o

Daarbij is ook dankbaar gebruik gemaakt van de 54 

maatregelen die Stichting Urgenda heeft aangedragen. 

Een flink deel van die maatregelen heeft het kabinet ook 

overgenomen, bijvoorbeeld:

Welke maatregelen heeft het kabinet overqenomen van 

het 54-puntenplan?

Het kabinet heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen 

ingezet om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het 

vonnis.

Diverse maatregelen in de gebouwde omgeving, 

waaronder het (opnieuw) openstellen van de 

verhuurdersheffing — s

Extra middelen en inzet op de handhaving van de 

energiebesparingsplicht

Het inlassen van een extra voorjaarsronde van de SDE+ 

en het verhogen van het budget

Een subsidieregeling voor stimulering van LED- 

verlichting bij kassen

Strengere controle op gefluoreerde broeikasgassen
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Verduurzaminq TA TA -steel

Achtergrond:

Reactie:
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o

o
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dat de klimaatdoelstelling van het kabinet in 2030 wordt 

behaald, evenals de doelen voor 2050;

Dat zorgen over gezondheid in de omgeving 

geadresseerd worden, en;

Het technisch haalbaar moet zijn - en behapbaar qua

U kunt aangeven dat u de haalbaarheidsstudie die is 

aangekondigd door FNV toejuicht, en datTata Steel hieraan 

medewerking heeft toegezegd.

Belangrijke uitdaging voor de industrie is om ervoor te 
zorgen dat banen behouden blijf en de industrie de nodige 

stappen zet voor verduurzaming.

De komende periode wordt dit onderzoek naar het voorstel 

van de FNV nader uitgewerkt. Daarbij is belangrijk:

vertelt in de Volkskrant dat het belangrijk 

is om grote stappen te maken met de verduurzaming van de 

industrie-clusters in Nederland, in het bijzonder rond Tata 

Steel. Bijvoorbeeld door versneld in te zetten op een 

productieproces wat draait op groene waterstof.

- Ook de FNV heeft hier onlangs een plan voor gepubliceerd 

wat aansluit bij deze ideeën.

s8-
•X

5.1.2.e



5

Extra inzet op Energiebesparing

Achtergrond:

Reactie:

C)V

- Veel maatregelen die door Stichting Urgenda zijn 

aangedragen in het 54-puntenplan, zien toe op betere 

naleving van de energiebesparingsplicht uit de Wet 

Milieubeheer. Hierin is vastgelegd dat bedrijven verplicht zijn 

energiebesparende maatregelen te treffen die zich in 5 jaar 

of minder terugverdienen.

- Mogelijk zal Urgenda vragen om de inzet op de handhaving 

(verder) te versterken en de plicht uit te breiden naar 

bedrijven die onder het ETS vallen. Deze zijn op dit moment 

nog van de verplichting uitgesloten.

- Met de invoering van de informatieplicht heeft dit kabinet al 

een belangrijke stap gezet om naleving van de Wet 

Milieubeheer te verbeteren. Door deze plicht rapporteren 

bedrijven vierjaarlijks over de uitgevoerde 

besparingsmaatregelen.

- Dankzij onder andere aanbevelingen van Stichting Urgenda 

heeft het kabinet de afgelopen jaren op verschillende 

momenten extra middelen ingezet om de handhaving hierop 

te intensiveren. Er is veel aandacht en inzet om gemeenten 

en uitvoeringsdiensten (verantwoordelijk voor toezicht) 

hierbij te helpen. —2



- Op dit moment doe ik onderzoek naar het effect en de 

wenselijkheid van het opleggen van de 

energiebesparingsplicht aan ETS-bedrijven. Hiermee geef ik 

uitvoering aan de motie Van der Lee (oktober 2020).

- Ik ben van plan om rond de zomer de uitkomsten van deze 

verkenning aan de Kamer te sturen. Uit onderzoek blijkt dat 

er inderdaad sprake is van een besparingspotentieel.

- Ik kijk nu nog of dit potentieel ontsloten kan worden door 

een energiebesparingsplicht of dat bestaande instrumenten 

zoals het EU ETS en de CO2-heffing dit potentieel al 

aanboren.
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Verder teruqschroeven inzet kolencentrales

Achtergrond:

o

Reactie:

Door tender te openen om één centrale vrijwillig te 

sluiten.

- In april 2020 zijn maatregelen aangekondigd gericht op het 

terugdringen van de uitstoot van kolencentrales:

o Door een wetsvoorstel wordt de Co2-uitstoot van 

kolencentrales gelimiteerd tot 35% t/m 2024

heeft eerder betoogd dat inzet van centrales 

best verder dan 35% kan worden teruggedrongen, mogelijk 

zelfs gesloten.
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- Sluiting van alle kolencentrales op korte termijn geeft risico's 

op leveringszekerheid. Daarom is bewust gekeken naar 

andere opties.

- Het terugdringen van de inzet lager dan 35% is om 

technische redenen niet mogelijk. Één centrale heeft een 

productieproces waardoor gedurende het jaar een inzet van 

35% technisch noodzakelijk is.

- Dit is de afgelopen maanden uitvoering onderzocht - en deze 

details zijn ook op ambtelijk niveau met u besproken en 

gedeeld.

- Het wetsvoorstel is onlangs goedgekeurd door de Tweede 

Kamer en zal spoedig worden behandeld in de Eerste Kamer. 

Ik hoop dat de wet binnen enkele maanden in werking kan
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r treden, zodat dit jaar nog zo veel mogelijk reductie wordt 

gerealiseerd. Hierbij is relevant dat de Tweede Kamer een 

voorhangprocedure van de AmvB heeft geëist, wat tot 

vertraging kan leiden.

- Tijdens debat bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft 

mijn voorganger aangegeven om te onderzoeken of inzet van 

andere centrale mogelijk wel lager dan 35% kan.

- Dit zou dan moeten op basis van vrijwilligheid met een 

subsidie, want juridisch kan ik geen onderscheid tussen deze 

centrales maken. Een verdere verlaging met subsidie 

betekent dat hier dan wel extra kosten aanzitten. Op dit 

moment onderzoek ik hiertoe de mogelijkheden.

o
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Datum
2 juni 2021

worden genomen over aanvullende klimaatmaatregelen.
Op 31 mei heeft u samen met de MP gesproken met

-
+

alle sectoren.
Voorstel is om maatregelen uit te werken en besluitvorming voor te bereiden 
over aanvullende klimaatmaatregelen waarbij:

Besluitvorming over maatregelen dient bij de augustusbesluitvorming te 
worden geregeld om te borgen dat:

Aan
de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat KE

zij ideeën heeft aangedragen die zowel op de korte als de langere termijn een 
reductie realiseren.
Voor realisatie van de 49% is begin dit jaar een rapport opgeleverd door een

In deze nota treft u een voorstel voor een notitie die kan worden ingebracht bij dit 
agendapunt, om ook klimaat een beleidsrijk onderdeel te maken.

i) zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de aanbevelingen van de 
Studiegroep, en

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Advies
U kunt instemmen met de notitie en het aanbiedingsformulier voor de MR 
ondertekenen.

ii) de maatregelen die 
besluitvormingsproces meelopen

Aanleiding
In de MR van 11 juni ligt een voorstel van MFIN voor, over de onderwerpen 
waarvoor het huidige demissionaire kabinet een beleidsrijke begroting 
voorbereidt. Eerder is in de MR afgesproken dat LNV in ieder geval een notitie 
hiervoor inbrengt om op het gebied van stikstof besluitvorming voor te bereiden.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21152281

Bijlage(n) 
2

Parafenroute
DG K&E

Kernpunten
In de notitie wordt het volgende toegelicht:

Zowel voor de uitvoering van het Urgenda-vonnis als het realiseren van de 
doelstelling uit de Klimaatwet (49%) moet de komende periode een besluit
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belangrijke klimaatbijdrage leveren.
De komende weken zal worden bezien in welke mate het voorstel van LNV 
aansluit bij de maatregelen die Stichting Urgenda voorstelt. Dit wordt op 
donderdag 3 juni ook hoogambtelijk besproken tussen DGKE, DG-Stikstof t 
DG-Landbouw.

i) maatregelen nog op korte termijn effect hebben (ivm. Urgenda), en 
ii) maatregelen kunnen meelopen in de Klimaatnota, die begin 
september in concept naar de Raad van State gaat (en die eind 
oktober, na verwerking van het advies van de RvS aan de Kamer 
wordt aangeboden).

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21152281

Samenloop stikstof
In de MR van 11 juni zal ook een notitie voorliggen die ingaat op noodzaak 
voor aanvullende maatregelen voor stikstof. Deze gebiedsgerichte aanpak zal 
ook leiden tot een andere aanwending van gebieden - wat gepaard kan gaan 
met extensiveren van (melk)veebedrijven en vernatting van veenweide 
gebieden.
Stichting Urgenda had in haar presentatie van 31 mei een concreet beeld van 
de maatregelen die op het gebied van stikstof nodig zijn, en tegelijkertijd een

Toelichting
Dekking maatregelen

Ambtelijke FIN heeft aangegeven in te stemmen met een aanvullend pakket 
indien dit binnen de budgettaire kaders past (en dus netto niet tot extra 
uitgaven leidt).

- Reden hiervoor is dat FIN het belangrijk vindt dat in sectoren maatregelen 
worden getroffen die niet alleen toezien op subsidies, maar dat een betere 
balans wordt gevonden met beprijzing en normerering. De noodzaak om een 
betere balans te realiseren, sluit ook aan bij de aanbevelingen uit het rapport 
van Van Geest. Dit is ook als uitgangspunt opgenomen in de notitie. 
Belangrijke kanttekening hierbij is dat het Studiegroeprapport juist ook 
aandacht vraagt voor de extra kosten, die de komende tijd voor Klimaat nodig 
zullen zijn. In de varianten die hierbij zijn uitgewerkt nemen de overheids
uitgaven toe met € 3,5 - 5,5 miljard per jaar. Daar staan ook inkomsten door 
lastenverzwaringen tegenover.
Een pakket dat 49% realiseert en tegelijkertijd geen extra kosten bevat, zal 
dus gepaard gaan met (forse) lastenverzwarende maatregelen. Alhoewel dit 
uitgangspunt helpt om bij andere sectoren aandacht te vragen voor meer 
normeren en beprijzend beleid, kan hierdoor ook draagvlak onder druk komen 
te staan. Dit dient tijdens de augustusbesluitvorming dan ook alsnog 
nadrukkelijk te worden meegewogen. Ter indicatie: in het rapport wordt 
gewerkt met een variant waarbij de overheidsuitgaven netto toenemen met 
€1,5 miljard.

De notitie stelt voor om budgetneutraliteit als uitgangspunt te nemen voor 
een nieuw maatregelenpakket. Dat komt overeen met de inzet van (ambtelijk) 
FIN. Dit uitgangspunt leidt wel tot grote lastenverzwaringen.

golecec, -—6 Pagina 2 van 3
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Voor 1 juli dient de Kamer te worden geïnformeerd over de wijze waarop het se.

QO
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Op 16 juni is een vervolg overleg met stichting Urgenda ingepland, samen 
met de MP. Het ligt hierbij voor de hand om

kabinet omgaat met de uitvoering van het Urgenda-vonnis en welke 
maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden. Indien de MR instemt met uw 
voorstel, kunt u dit als basis gebruiken voor deze Kamerbrief en aangeven dat 
u hiermee aansluit bij de aanbevelingen van de Studiegroeprapport en ideeën 
van Stichting Urgenda.
De komende maanden zult u naar verwachting met diverse bewindspersonen 
overleg hebben over de uitgewerkte maatregelen en mogelijkheden voor 
maatregelenpakketten. In augustus dient besluitvorming hierover plaats te 
vinden.
Dat loopt samen met het vaststellen van de BNC-fiches over de Europese 
voorstellen van het fit-for-55 pakket - wat deze zomer wordt verwacht 
In september moet de concept Klimaatnota naar de Raad van State worden 
gestuurd. Eind oktober wordt de definitieve Klimaatnota naar de Tweede 
Kamer gestuurd.

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

i) nader in te gaan op de specifieke maatregelen voor de industrie die 
zij had voorgesteld
ii) eventueel in te gaan op de overige maatregelen het 
besluitvormingsproces over aanvullende maatregelen. Daarbij kunt u 
zich baseren op datgene wat in de MR van 11 juni is besproken.

Kenmerk
DGKE-K / 21152281
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Voorgesteld besluit

Overleg Stichting UrgendaL

Op 31 mei jl. vond een overleg plaats tussen de voorzitter van Stichting Urgenda

I SEZK-KE en de MP. Tijdens dit overleg heeft enkele (ideeën voor)
maatregelen aangedragen die de komende periode emissiereductie realiseren. Een aantal van deze

k
ii. Voorstel besluitvorming aanvullende maatregelen

Het Urgenda-vonnis en de (borgingscyclus van de) Klimaatwet vragen om besluitvorming

maatregelen hebben effect op de kortere termijn (bijvoorbeeld: verder terugdringen inzet 
kolencentrales, meer inzet op energiebesparing, inkrimping veestapel); andere maatregelen 
leveren richting 2030 (en verder) CO2-reductie op (verduurzaming industrie door inzet (groene) 
waterstof). Op 16 juni is het vervolgoverleg met MP en SEZK-KE.om-éeze specifieke voorstollon- 
nader te,, bespre ken. ---- --------------- •-------- —---------

Deze notitie gaat in op i) het overleg met stichting Urgenda op 31 mei, ii) een voorstel voor 
uitwerking maatregelen, iii) vervolgproces en dekking van maatregelen.

Een aantal ontwikkelingen vraagt op korte termijn om (politieke) besluitvorming over aanvullend 
klimaatbeleid:

Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis dient Nederland in 2020 (en de jaren daarna) de 
uitstoot met minimaal 25% te hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. Als gevolg van de 
maatregelen die het kabinet in april 2020 heeft aangekondigd zal nog dit jaar de CO2-uitstoot van 
kolencentrales sterk worden teruggebracht. Desalniettemin blijft er voor 2021 en voor de komende 
jaren onzeker of het reductietempo van het ingezette beleid hoog genoeg is om 25% 
emissiereductie te realiseren. Grove eerste ambtelijke inschatting is dat in 2021 een aanvullende 
reductie van ca. 4 - 8 Mton nodig is om zeker te stellen dat dit jaar 25% emissiereductie wordt 
gerealiseerd.

Instemmen met uitwerking van maatregelen die Nederland op een geloofwaardig pad brengen 
om in 2030 te voldoen aan -49%, conform de Klimaatwet, en daarbij zoveel als mogelijk aan te 
sluiten bij het rapport van de Studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal.
Instemmen om bij deze uitwerking ook maatregelen mee te nemen die zijn aangedragen door 
Stichting Urgenda en deze te betrekken in het besluitvormingsproces.
Instemmen met besluitvorming hierover bij de augustusbesluitvorming zodat maatregelen op 
korte termijn effect hebben en het risico op juridische consequenties wordt verminderd.

• De Nederlandse overheid voldoet waarschijnlijk niet aan het Urgenda-vonnis in 2021 en er 
bestaat grote mate van onzekerheid over de jaren na 2021. Om aan het vonnis te voldoen 
dienen op korte termijn extra maatregelen te worden getroffen. Op maandag 31 mei jl. heeft 
Stichting Urgenda hierover gesproken met de MP en SEZK-KE.

• Daarnaast is er een wettelijke verplichting, die voortvloeit uit de borgingscyclus van de 
Klimaatwet, dat het kabinet dit (na)jaar in de Klimaatnota plannen presenteert om op een 
geloofwaardig pad richting 49% te komen. De realisatie van het wettelijke nationale streefdoel 
van -49% in 2030 is uit zicht. De huidige raming komt niet verder dan -43% in 2030.
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aanvullende klimaatmaatregelen. Daarbij ligt het voor de hand dat het huidige kabinet in ieder 
geval besluitvorming voorbereidt om het huidige doel uit de Klimaatwet (49%) te realiseren en 
daarbij ook maatregelen treft die op korte termijn al CO2-reductie realiseren. Dit kan de kans 
verkleinen dat Stichting Urgenda een rechtszaak start en middels dwangsommen uitvoering van 
het vonnis afdwingt.

Notitie Klimaatbeleid in demissionaire periode 
MR 11 juni 2021

5.1.2.e
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In de studiegroep Van Geest 'Bestemming Parijs' zijn per sector aanbevelingen gedaan over de
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iii. Proces en dekking

elijkkeworaen meëgewogeïTbij definitieve besluitvorming over”het maatregelenpakket.nadru

Een pakket dat een serieuze stap zet richting de 2030 doelen vereist een combinatie van 
maatregelen in alle sectoren die toezien op beprijzen, normeren en investeren. Dit is nodig

noodzakelijk stappen richting 2030 en zijn indicatieve maatregelenpakketten opgesteld die hier 
invulling aan geven (zie bijlage 1). Daarmee kan naar verwachting ook invulling worden gegeven 
aan de aangescherpte voorstellen die deze zomer door de CIE worden gepresenteerd en waarover 
in augustus BNC-fiches voor worden vastgesteld.

meer zekerheid te krijgen over het tempo van reductie in elke sector. Bovendien geldt dat wanneer 
een aanvullend maatregelenpakket alleen uit investeringen bestaat, de resterende opgave voor het 
nieuwe kabinet (in het geval dat er aan de formatietafel wordt besloten tot een hoger nationaal 
2030-doel) louter uit normerende en beprijzende maatregelen zal bestaan.

Daarnaast heeft Stichting Urgenda in het overleg van 31 mei expliciet enkele maatregelen 
voorgesteld die, mits uitvoerbaar, bij de besluitvorming over een aanvullend pakket kunnen 
meelopen (zie bijlage 2). De meeste van deze maatregelen sluiten aan bij de aanbevelingen uit het 
Studiegroeprapport.

Informeren Tweede Kamer
De minister van EZK heeft de Kamer in een debat op 11 mei jl. toegezegd voor 1 juli te komen met 
een overzicht van maatregelen die op korte termijn voor de uitvoering van het Urgendavonnis 
aanvullende emissiereductie opleveren. Desgewenst kan in die brief al een toelichting worden 
gegeven op de wijze waarop het demissionaire kabinet besluitvorming voor ogen heeft.

Besluitvorming over een aanvullend maatregelenpakket dient dit jaar bij de 
augustusbesluitvorming geregeld te worden. Hiermee wordt de meeste zekerheid gecreëerd dat 
maatregelen nog op korte termijn effect hebben en dit biedt de mogelijkheid om maatregelen mee 
te nemen in de Klimaatnota die dit najaar verschijnt. Dat betekent dat de komende maanden 
samen met de betrokken sector-departementen maatregelenpakketten zullen worden voorbereid.

Dekkingsmogelijkh eden
Uitgangspunt voor het maatregelenpakket is dat dit past binnen de financiële kaders en daarmee 
(netto) budgetneutraal moet zijn. Dit waarborgt dat binnen sectoren voldoende balans wordt 
gezocht tussen zowel normerend, beprijzend als subsidiërend beleid. Daarbij dient wel oog te zijn 
dat dit uitgangspunt tot gevolg kan hebben dat sprake is van (forse) lastenverzwaring voor burgers 
en bedrijven - en daarmee draagvlak voor klimaatbeleid ondePdlmirkóm^te staan? Dit diént
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Bijlage 1 - Aanbevelingen Studiegroep 'Invulling klimaatopgave Green Deal'
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Landbouw & Landgebruik
Integreren en kiezen van een duidelijke aanpak voor de stikstof- en klimaatopgave.
Beprijzen van gasverbruik in de glastuinbouw om gasgebruik minder aantrekkelijk te 
maken.
Stimuleren van terugdringen van emissies in landgebruik.

Gebouwde omgeving
Normeren van emissies in de bestaande bouw, ten behoeve van duidelijkheid en 
zekerheid voor burgers en bedrijven.
Betere beprijzing van het gebruik van aardgas en bieden van extra subsidiemiddelen, 
om beter te sturen op de opgave met oog voor betaalbaarheid.

Elektriciteit, industrie en sectoroverstijgende aanbevelingen
Alloceren van fysieke ruimte voor de uitrol van CO2-vrije elektriciteit in perspectief 
van 2050.
Regie en coördinatie op de ontwikkeling van toekomstige infrastructuur om 'kip-ei' 
problemen te doorbreken en beperken van vollooprisico's voor nieuwe infrastructuur. 
Stimuleren van de opschaling van technieken die noodzakelijk zijn op de lange 
termijn, waarvoor substantiële en risicovolle investeringen nodig zijn.

Mobiliteit
Inzetten op 100% nieuwverkoop van emissievrije personenauto's in 2030 en 
verlengen van de (fiscale) stimulering hiervan tot 2030.
Invoeren van een systeem van 'betalen naar gebruik'.



t Bijlage 2 - Maatregelen aangedragen door Stichting Urgenda tijdens overleg 31 mei jl

Maatregelen met effect op korte termijn (2022-2023)

Maatregelen met effect op langere termijn (2030 en verder)

Verdere inperking kolencentrales
Voorstel voor landbouw (samenloop notitie stikstof)
Intensiveren van energiebesparing en handhaving energiebesparingsplicht
Meer inzet op zon-PV voor RES

Opschalen van Wind op Zee
Opschalen elektrolyse en productie groene waterstof
Inzet waterstof bij industriële installaties (staal, kunstmest, chemie)
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Het 55%-doel in de EU leidt niet automatisch tot een nationaal doel van 55% voor 
Nederland. Zo werkt de Europese regelgeving niet. In de huidige systematiek wordt het EU- 
doel geborgd via aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem (ETS, waar de uitstoot 
van de elektriciteitssector en grote industrieën wordt gereguleerd), de verordening inzake de 
verdeling van de inspanning (ESR, waarin nationale doelen worden gesteld voor emissies in de

De verhoging van de EU-ambitie voor 2030 van -40% naar -55% stelt Nederland voor 
een aanzienlijke aanvullende opgave. Op basis van de meest recente raming van PBL komt 
Nederland in 2030 met vastgesteld en voorgenomen beleid uit op -34% in 2030 ten opzichte van 
1990. Het huidige kabinet raamt in de Klimaatnota 2020 dat een aantal maatregelen in de 
pijplijn ervoor zullen zorgen dat de reductie op -43% kan uitkomen. Hoe de 55% naar lidstaten 
zal worden vertaald is nog niet vastgesteld, maar het is al wel zeker dat de bestaande 
beleidsinspanningen onvoldoende zijn om aan hogere EU-verplichtingen te kunnen voldoen.

Verwachte ontwikkelingen in 2021_______________________________________________
De studiegroep geeft een overzicht van de belangrijkste overwegingen tijdens de formatie. Veel 
van de vraagstukken en beleidsopties die beschreven worden, zullen in het maatschappelijke en 
politieke debat in 2021 terugkomen. Ook beschrijft het rapport de Europese ontwikkelingen rond 
de Green Deal en de wetsvoorstellen die in het kader van het opgehoogde EU-doel 55% 
verwacht worden. Deze zullen dit jaar onderhandeld worden.

Het eindrapport genaamd 'Bestemming Parijs' is 29 januari naar de Kamer verzonden. Het bevat 
een analyse voor het klimaatbeleid voor een nieuw kabinet met uitwerking van concrete 
beleidsopties en illustratieve varianten. De studiegroep geeft geen advies, maar maakt (de 
consequenties van) de belangrijkste overwegingen inzichtelijk ter ondersteuning van 
besluitvorming door een volgend kabinet. Achteraan dit fiche volgt (een deel van) de 
samenvatting van het rapport.

Beleidsdoelen & prioriteiten___________________________________________________
Het doel van de studiegroep lijkt op rapportages in het kader van Brede Maatschappelijke 
Heroverwegingen, namelijk het onafhankelijk informeren van de Tweede Kamer en de nieuwe 
regeringsformatie. In dit rapport komt de extra opgave nadrukkelijk aan bod. Er worden 
beleidsmaatregelen geïnventariseerd om aan deze opgave te voldoen, en illustratieve 
beleidspakketten geschetst.

Samenvatting hoofdboodschappen rapport 
Kernpunten aanvullende opgave

Achtergrond__________________________________________________________________
Na een actieve Nederlandse lobby zijn de Europese klimaatdoelen aangescherpt naar 
klimaatneutraliteit in 2050 en 55% emissiereductie in 2030. Ondanks dat er met het 
Klimaatakkoord stappen in de goede richting zijn gezet leidt dit tot ook voor Nederland tot een 
aanzienlijke extra opgave in het klimaatbeleid. Daarom heeft het kabinet eind mei 2020 een 
ambtelijke studiegroep ingesteld onder leiding van een onafhankelijk voorzitter,

De studiegroep werd gevraagd een analyse uit te voeren van de gevolgen van het hogere 
Europese reductiedoel voor het nationale klimaatbeleid en om bouwstenen uit te werken voor de 
invulling van de aanvullende reductieopgave.
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Centrale vraagstukken in de sectoren

De centrale vraag en nationale keuze is de wijze waarop een volgend kabinet met het 
nationale streefdoel voor 2030 in de Klimaatwet wil omgaan. In de Klimaatwet is een 
nationaal streefdoel opgenomen voor 2030 van -49%. Dit streefdoel geldt voor alle sectoren: 
dus ook de sectoren die onder het ETS vallen en waarvoor vanuit Europa geen specifiek 
reductiedoel op lidstaatniveau wordt vastgelegd. De hoogte van het nationale streefdoel voor 
2030 is binnen de kaders van de nieuwe EU klimaatwet een politieke keuze. Een volgend kabinet 
kan vasthouden aan het huidige streefdoel van-49% of er voor kiezen om -55% ook expliciet als 
nationaal streefdoel te formuleren en de opgave voor zowel ESR- als ETS-sectoren te verhogen. 
Maar er kan ook voor worden gekozen aan te sluiten bij de afspraken op Europees niveau - dat 
wil zeggen: een nationale doelstelling voor ESR-sectoren, maar niet voor ETS-sectoren. Bij een 
wijziging van het nationale reductiedoel voor 2030 is het tot slot van belang om rekenschap te 
geven van de bredere betekenis van het Urgenda-vonnis (25%-emissiereductie in 2020).

gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en ongeveer een kwart van de industriële emissies) 
en de verordening voor emissies van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw 
(LULUCF). De ESR. en LULUCF doelen worden doorvertaald naar bindende doelen op 
lidstaatniveau. Het ETS doel wordt geborgd via het emissiehandelssysteem op EU-niveau en niet 
vertaald naar doelen per lidstaat. Tevens kunnen aanscherpingen van de EU-brede doelen voor 
hernieuwbare energie en energiebesparing ook leiden tot hogere vereiste bijdragen van 
Nederland aan deze doelen.

Klimaatneutraliteit in 2050 is van fundamentele betekenis voor het klimaatbeleid in de 
sectoren richting 2030. Het gekozen beleid moet niet alleen reductie realiseren in 2030, maar 
juist ook Nederland voorbereiden voor de route naar klimaatneutraliteit. De elektriciteitssector 
behoeft ruimte, infrastructuur en oplossingen voor flexibiliteit en emissievrij regelbaar 
vermogen. De industrietransitie behoeft infrastructuur en inzet op technologie die nu nog 
marktonrijp is maar wel noodzakelijk voor de toekomst. De landbouw- en landgebruikssector 
vraagt om duidelijke politieke keuzes, marktperspectief voor duurzaam boeren en stimuleren 
van koolstofvastlegging in landgebruik. De gebouwde omgeving vraagt om een gedifferentieerde 
en lokale aanpak, kostenreductie door opschaling en normering. Duurzame mobiliteit vraagt om

Onderhandelingen over de onderliggende regelgeving om het 55%-doel in de EU te 
borgen starten in de loop van dit jaar. Een volgend kabinet zal hierover dus meteen 
mee moeten onderhandelen. Dat betekent dat het kabinet hierover ook een positie zal 
moeten innemen. Aanscherping van het ETS is noodzakelijk om op kosteneffectieve wijze de 
opgehoogde doelen te halen. Aanscherping van Europees bronbeleid, zoals normering voor 
gebouwen en apparaten, kan bijdragen aan CO2-reductie in Nederland. Daarnaast is voor de 
mobiliteitssector een aanscherping van de CO2-normen en een uitfaseerdatum voor fossiele 
brandstofmotoren voor nieuwe voertuigen belangrijk om in 2050 de uitstoot tot bijna nul te 
reduceren. Eventuele uitbreiding van het ETS naar scheepvaart, wegtransport en gebouwde 
omgeving lijkt voor Nederland in algemene zin weinig verschil te maken voor de CO2-uitstoot. 
Bovendien is het de verwachting dat de wijzigingen in het ETS pas per 2026 in werking treden 
en de huidige ESR in ieder geval nog tot 2030 doorloopt. Een eventuele uitbreiding van het ETS 
is daarom relevanter voor de langere termijn (na 2030, richting 2050) dan voor het behalen van 
het 2030-doel. Het is dus belangrijk om in de positiebepaling de implicaties voor EU-brede 
emissiereductie en de periode na 2030 mee te nemen. Voor mondiale sectoren zoals de lucht- en 
scheepvaart kunnen Europese oplossingen via het ETS een aanvulling zijn op weinig ambitieuze 
of achterblijvende mondiale afspraken.

Er kan worden geanticipeerd op een fors hogere nationale reductieopgave in de ESR 
sectoren. De exacte hoogte van de opgave staat nog niet vast: het hangt af van de 
onderhandelingen over de ESR-verordening maar ook de onderhandelingen over aanscherping 
en uitbreiding van het ETS. In deze rapportage is uitgegaan van een ESR-doel van 45%, 
resulterend in een extra reductieopgave van 11 Mton in 2030. Dit is fors, het is bijna een 
verdubbeling van de ambitie uit het Klimaatakkoord voor de ESR sectoren. Hoe deze opgave 
onder de ESR sectoren wordt verdeeld is een politieke keuze en kan bijvoorbeeld gebaseerd 
worden op kosteneffectiviteit, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, het internationale speelveld (met 
name in de landbouw), het langetermijnperspectief, maatschappelijke draagvlak en politieke 
voorkeur. Maar het einddoel is voor alle sectoren hetzelfde: klimaatneutraliteit in 2050. De 
nationale Klimaatwet moet daarom, in lijn met de Europese klimaatwet, voor het 2050-doel 
worden aangepast naar klimaatneutraliteit.



Illustratieve varianten en het tempo richting 2050

emissievrije voertuigen, infrastructuur, C02-vrije brandstoffen en gedragsverandering. Het 
huidige beleid kent nog niet in elke sector een goede balans van (instrumenten voor) normeren, 
beprijzen en subsidiëren. De transitie naar een circulaire economie vraagt (onderzoek naar) 
nieuwe meettechnieken en beleidsinstrumenten.

Dit rapport identificeert tien centrale beleidsvraagstukken in de sectoren die in elk 
geval aandacht verdienen van een volgend kabinet. Een ophoging van de nationale ambitie 
in 2030 zal moeten worden bezien in samenhang met de doelstelling van klimaatneutraliteit in 
2050 en de beperkingen in het huidige beleid die sinds het KIimaatakkoord naar voren zijn 
gekomen. Besluitvorming over de tien centrale beleidsvraagstukken is in alle scenario's van 
belang als antwoord op de huidige beperkingen in het klimaatbeleid en de implicaties van 
klimaatneutraliteit, en kan zo de transitie versnellen.

Indien Nederland besluit tot een nationaal doel van 55% (variant B), of hoger, is de 
opgave richting 2030 het grootst. De aanvullende reductieopgave voor 2030 in variant B zou 
meer dan verdubbelen ten opzichte van variant A. In deze rapportage is uitgegaan van een extra 
reductieopgave van 27 Mton in 2030 in variant B, in te vullen in ETS en ESR, ten opzichte van 11 
Mton in variant A (alleen in de ESR-sectoren.). Hierdoor komt extra druk te staan op de 
uitvoering richting 2030, maar is het tempo van reductie in de periode van 2030 tot 2050 
aanzienlijk lager en weer gelijk aan het Europese gemiddelde.

Beleidsopties zijn geïnventariseerd en drie illustratieve varianten zijn gemaakt die 
aansluiten bij richtingen in het politieke spectrum. Het gaat voor 2030 om:
1. Variant A ('Invulling opgave ESR.'): waarin bovenop het Klimaatakkoord alleen de aanvullende 
ESR-opgave wordt ingevuld.
2. Variant B ('55% als nationaal doel'): waarin Nederland zichzelf een nationaal doel stelt van 
55% reductie (in plaats van de huidige 49%), ingevuld in de ESR- én ETS-sectoren.
3. Variant C ('Europese borging 55%'): waarin de aanvullende opgave ESR-opgave wordt 
ingevuld, maar een nationaal doel voor de ETS-sectoren en bijbehorende beleid uit het 
Klimaatakkoord deels wordt losgelaten vanwege de verwachte aanscherping van het ETS.

Indien Nederland besluit tot het loslaten van een nationaal doel en bijbehorende beleid 
in ETS-sectoren (variant C), zou het tempo van reductie omlaag gaan. De opgave in de 
industrie schuift dan naar achteren in de tijd. Hiermee wordt dichter aangesloten bij het 
Europees instrumentarium waardoor een gelijker speelveld ontstaat in vergelijking met de rest 
van Europa. Maar dit betekent ook dat Nederland blijft achterlopen op het Europees gemiddelde 
en de druk op de uitvoering tussen 2030 en 2050 voor deze sector toeneemt omdat het 
reductietempo dan aanzienlijk omhoog moet. De impact op de inkomens van gezinnen en 
bedrijven tot 2030 hangt samen met de noodzakelijke investeringen voor klimaatneutraliteit in 
2050, bovenop de kosten om de 2030 doelstelling te bereiken, naast de budgettaire

Elektriciteit & Industrie
• Alloceren van fysieke ruimte voor de uitrol van CO2-vrije elektriciteit in perspectief van 

2050.
• Regie en coördinatie op de ontwikkeling van toekomstige infrastructuur om 'kip-ei' 

problemen te doorbreken en beperken van vollooprisico's voor nieuwe infrastructuur.
• Stimuleren van de opschaling van technieken die noodzakelijk zijn op de lange termijn, 

waarvoor substantiële en risicovolle investeringen nodig zijn.
Gebouwde omgeving
• Normeren van emissies in de bestaande bouw, ten behoeve van duidelijkheid en zekerheid 

voor burgers en bedrijven.
• Betere beprijzing van het gebruik van aardgas en bieden van extra subsidiemiddelen, om 

beter te sturen op de opgave met oog voor betaalbaarheid.
Mobiliteit
• Inzetten op 100% nieuwverkoop van emissievrije personenauto's in 2030 en verlengen van 

de (fiscale) stimulering hiervan tot 2030.
• Invoeren van een systeem van 'betalen naar gebruik'.
Landbouw & Landgebruik
• Integreren en kiezen van een duidelijke aanpak voor de stikstof- en klimaatopgave.
• Beprijzen van gasverbruik in de glastuinbouw om gasgebruik minder aantrekkelijk te maken.
• Stimuleren van terugdringen van emissies in landgebruik.
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Figuur 1. Leeswijzer rapport
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Het nationale reductiedoel blijft een nationale keuze.
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Wat betekent dit voor de klimaatambitie van Nederland in 2030?

Geen nationaal 
overkoepelend 
reductiedoel.

Elk van de gekozen varianten biedt kansen en risico's voor Nederland t.a.v. de kosten, de 
uitvoerbaarheid, weglekeffecten en maatschappelijke acceptatie van het Klimaatbeleid.

Nationaal 
overkoepelend 
reductiedoel 

hoger dan 55%.

randvoorwaarden van de taakopdracht. In alle varianten is een lastenverzwaring voorzien ter 
dekking van de benodigde uitgaven (variërend met de ambitie van 3,6 tot 5,6 mrd). Van elke 
variant zijn telkens twee uitwerkingen gegeven: een budgetneutrale uitwerking, waarin 
tegenover de stijging van overheidsuitgaven een evengrote lastenverzwaring voor burgers en 
bedrijven staat; en een 'budgetplus'-uitwerking, waarin de lasten voor burgers en bedrijven ook 
stijgen, maar in mindere mate omdat +20% extra overheidsbudget wordt ingezet. Een 
doorrekening op inkomenseffecten behoorde tijdtechnisch niet tot de mogelijkheden. De omvang 
en verdeling van de lastenverzwaringen over (groepen) burgers en bedrijven is een politieke 
keuze die direct raakt aan acceptatie en draagvlak voor het beleid.

Dit rapport levert een bijdrage aan het politieke en maatschappelijke gesprek over de 
concrete implicaties voor Nederland van hogere klimaatdoelen op EU-niveau. Het effect 
van klimaatbeleid, en daarmee de slagingskans van het behalen van de klimaatdoelen, is 
afhankelijk van de maatschappelijke en bestuurlijke context waarin dit beleid landt. Als de 
overheid ruimte creëert voor tegenvallers, sturing op de uitvoering van beleid verbetert, en 
beleidsbeslissingen met een klimaatimpact integraal afweegt, vergroot dit het gemak waarmee 
kan worden bijgestuurd als dat nodig blijkt. Tenslotte zullen de (nationale) kosten voor het 
klimaatbeleid onvermijdelijk toenemen. De transitie zal veel vragen van burgers en bedrijven, 
het moment waarop verschilt per scenario. Werken aan maatschappelijke acceptatie is dan ook 
voorwaardelijk voor een succesvolle transitie. Dat geldt zowel voor de betrokkenheid van 
burgers bij totstandkoming van het klimaatbeleid, de verdeling van de lasten tussen burgers en 
bedrijven, maar ook de impact op de arbeidsmarkt dient expliciet onderdeel te zijn van 
toekomstig klimaatbeleid. Zonder dat zal er geen succesvolle transitie plaatsvinden.

• Klimaatakkoord 
uitvoeren

• Aanvullende 
nationale ambitie

• Klimaatakkoord 
uitvoeren
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* Klimaatakkoord 
uitvoeren

* Ophoging ESR
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In de EU is afgesproken het 2030-doel te verhogen naar ten minste 55% om in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken.

Nationaal 
overkoepelend 

reductiedoel ook 
55%.



Figuur 2. Overzicht reductietempo varianten (°/o-punt per jaar, ten opzichte van basisjaar 1990)
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i De KEV heeft in de Klimaatwet een expliciete rol om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren.

in Nederland.

5

6

Eenmaal per jaar brengt de KEV op een integrale wijze verslag van de volle breedte van het gevoerde klimaat- 
en energiebeleid en de verwachte effecten daarvan
2 Kamerstuk 32 813 nr. 341
3 Kamerstuk 32 813, nr. 400
4 Kamerbrief Uitvoering Urgenda-vonnis 24 april 2020

Achtergrond___________________________________________________________________________
Op 20 december 2019 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de Staat in de procedure 
tussen Stichting Urgenda en de Staat, verworpen. Als gevolg hiervan is het reductiebevel dat de 
rechtbank Den Haag aan de Staat in juni 2015 heeft opgelegd onherroepelijk geworden. Dit 
bevel houdt in dat de Staat eraan gehouden is het gezamenlijke volume van de jaarlijkse 
Nederlandse emissies van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% te verminderen ten 
opzichte van 1990. Ook na 2020 moet 25% emissiereductie worden gerealiseerd.

Om aan de uitvoering van het vonnis te voldoen heeft het kabinet op 28 juni 2019 en bij het 
uitkomen van de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV) 20191 in oktober 2019 maatregelen 
aangekondigd, die in 2020 en daarna tot extra CO2-reductie leiden23.

Daarnaast worden in de andere sectoren aanvullende maatregelen getroffen. Dit betreffen o.a. 
(i) gerichte maatregelen in de industrie, op basis van vrijwilligheid, bijvoorbeeld op gebied van 
lachgasreductie, en (ii) ondernemers en huishoudens worden gestimuleerd om zelf 
reductiemaatregelen te nemen die ook in hun eigen portemonnee iets opleveren. De 
maatregelen in deze laatste categorie komen voor een (belangrijk) deel overeen met de 
maatregelen die Stichting Urgenda zelf had voorgesteld.

Kamerstuk 32813, nr. 568
Belangrijke exogene ontwikkeling is de doorwerking van de daling van de gasprijs die zorgt voor extra uitstoot

In april 2020 heeft het kabinet wederom aanvullende maatregelen aangekondigd waarmee zowel 
op de korte termijn, alsook in de jaren na 2020, extra reductie wordt gerealiseerd4. Zo kiest het 
kabinet er, in aanvulling op de wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (uitfasering 
kolenstroom uiterlijk in 2030), voor om een forse CO2-reductie te realiseren door de komende 
jaren het aantal draaiuren van kolencentrales tot 35% terug te dringen. In aanvulling daarop is 
een call for proposals opengesteld om één van de drie moderne kolencentrales in Nederland de 
mogelijkheid te geven om vrijwillig te sluiten met behulp van een subsidie5. Hier is één voorstel 
binnengekomen. Momenteel wordt beoordeeld of het ingediende voorstel voldoet aan gestelde 
eisen wat betreft ondersteuning van de werknemers en overcompensatie.

Op 30 oktober 2020 is de eerste Klimaatnota naar de Kamer gestuurd, waarin het kabinet een 
appreciatie geeft op de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV2020). De KEV2020 laat zien 
dat de klimaatopgave voor 2030 is gegroeid, als gevolg van factoren die buiten de invloedsfeer 
van het Klimaatakkoord liggen6. Deze exogene ontwikkelingen hebben ook invloed op de 
prognose voor 2020 en daarmee op de uitvoering van het Urgendavonnis. Hierdoor is het uiterst 
onzeker of er zal worden voldaan aan het Urgendavonnis. PBL heeft verschillende 
kabinetsmaatregelen nog niet in deze raming kunnen meenemen (omdat deze nog niet ver 
genoeg uitgewerkt waren), waaronder de in april aangekondigde Urgendamaatregelen.

5.1.2.e 5.1.2.e



Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de emissiecijfers heeft op 7 mei

Kamerbrief Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uitvoering Urgenda-vonnis 9 december 2020 
Idem.

De Kamerbrief van 9 december 2020 geeft een nadere duiding van de prognose voor 2020 en 
bevat enkele maatregelen die het kabinet naast maatregelen gericht op de productiebeperking 
van de kolencentrales treft7.

De scenario's die het PBL schetst laten zien dat de onzekerheid over de ontwikkeling van de 
CO2-emissies groot is en dat deze onzekerheid in belangrijke mate wordt veroorzaakt door 
exogene ontwikkelingen die buiten de invloedsfeer van het kabinet liggen. Gevolg hiervan is dat 
dat in een 'laag' scenario de emissies met meer dan 25% reduceren, ook zonder de nog niet 
meegenomen maatregelen, maar in een 'hoog' scenario nog niet. Daarmee blijft de 
onzekerheidsbandbreedte over de emissies de komende jaren fors, en blijft onzekerheid bestaan 
of de komende jaren een emissiereductie van 25% gerealiseerd wordt.

De meest ingrijpende en significante maatregel die we nemen raakt de 3 nieuwe kolencentrales 
(opgeleverd in 2015). Doel is om een forse aanvullende CO2-reductie te realiseren, terwijl de 
leveringszekerheid in Nederland gegarandeerd blijft. Dit gebeurt via een tijdelijke 
productiebeperking voor elektriciteit op basis van kolen en vergt een aanpassing van de huidige 
wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het wetsvoorstel productiebeperking 
kolencentrales is inmiddels ingediend. Daarnaast is een tender geopend waarin centrales op 
basis van vrijwilligheid konden sluiten. Er heeft zich 1 centrale ingeschreven voor deze tender - 
op dit moment wordt beoordeeld of het voorstel van de centrale voldoet aan de in de tender 
gestelde eisen.

Beleidsdoelen & prioriteiten_____________________________________________________
Om uitvoering te geven aan het vonnis moet het gezamenlijke volume van de jaarlijkse 
Nederlandse emissies van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% verminderd zijn ten 
opzichte van 1990. Ook na 2020 moet 25% emissiereductie worden gerealiseerd. De korte 
termijn maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het Urgendavonnis dragen ook bij 
aan nationale klimaatdoelen op de langere termijn: in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 
95 % gereduceerd t.o.v. 1990 en in 2030 is een tussentijds streefdoel gesteld van 49 % 
broeikasgasreductie.

Dekking van de aanvullende maatregelen komt uit de beschikbare ruimte van de SDE+ en de 
SDE++8.

7

8

Verwachte ontwikkelingen in 2021_______________________________________________
■ Het CBS heeft in maart de voorlopige emissiecijfers van 2020 gepubliceerd. Daaruit blijkt 

dat de Staat het Urgenda-vonnis mogelijk (net) niet heeft gehaald - Nederland komt uit op 
24,5% reductie in 2020, met een onzekerheid van 23-26%. In januari 2022 volgen de 
definitieve cijfers over de uitstoot in 2020.

jl. een brief naar het kabinet gestuurd, waarin ze aangeeft graag te vernemen welke aanvullende 
inzet het kabinet zal plegen om aan het Urgendavonnis te voldoen. Op 31 mei is een overleg met 

de MP en stasEZK hierover.
Daarnaast zijn de recente ontwikkelingen voor de Kamer aanleiding geweest om de motie 
Thijssen (PvdA) aan te nemen. Deze verzoekt de regering, om de Kamer uiterlijk 1 juli te 
informeren over de resterende opgave voor 2021 en welke aanvullende maatregelen mogelijk 
zijn voor de uitvoering van het Urgendavonnis, en die passen binnen het lange termijn 
klimaatbeleid van 2030 en 2050.

5.1.2.e

5.1.2.e



De uitstoot voor 2021 lijkt op dit moment (mei 2021) hoger te liggen dan de uitstoot vorig 
jaar. Dat komt onder andere door een koudere winter, de effecten van de maatregelen 
tegen Covid-19 en de ontwikkeling van de energieprijzen. Later dit jaar zullen de 
maatregelen gericht op kolencentrales in werking treden, waardoor nog enkele Mtonnen 
aan reductie wordt gerealiseerd. Naar verwachting zal voor 2021 en de jaren erna nog 
onzekerheid bestaan of 25% emissiereductie behaald zal worden.
Voor 1 juli 2021 moet de Kamer geïnformeerd worden over de hierboven genoemde motie 
Thijssen. Daarnaast zal in oktober de Klimaatnota aan de Kamer worden aangeboden; deze 
bevat de appreciatie van het kabinet op de Klimaat- en Energieverkenning van PBL 
(prognose doelbereik komende jaren en richting 2030).
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de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - KE

en afspraken te maken t.a.v. het vervolgproces.
aangekondigd ook een briefte zullen sturen aan de informateur

Aanleiding
Op woensdag 16 juni is een vervolgoverleg met de MP en 
ingepland. Na het vorige overleg op 31 mei jl. is afgesproken om verder door te 
praten over haar zogenaamde 'woman on the moon' projecten. Deze projecten 
zijn gericht op snellere verduurzaming van industrie en opschaling van 
hernieuwbare elektriciteit en waterstof.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

waarin ze nader op deze voorstellen ingaat. Deze brief is op dit moment nog niet 
ontvangen.

U heeft aangegeven het overleg met de MP vooral te willen benutten om in te 
gaan op de 'woman on the moon' projecten, die uitgangspunt zullen vormen 
van dit overleg. In de presentatie waren de volgende onderwerpen 
opgenomen:

Opschaling WOZ
Opschaling elektrolyzers
Verduurzaming staal
Verduurzaming kraken
Verduurzaming kunstmest

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

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Datum
9 juni 2021
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In de presentatie waren deze maatregelen niet concreet uitgewerkt. Mogelijk
dat haar ideeën nog nader zal toelichten in de brief die ze in
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aansluiten bij de visie
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voorbereiding heeft voor de informateur.
Hieronder is een korte toelichting en appreciatie opgenomen van wat 
implicaties en aandachtspunten zijn bij elk van deze voorstellen. In de bijlage 
bij deze nota zijn uitgewerkte factsheets opgenomen, met meer 
achtergrondinformatie over de voorstellen.
U heeft op 2 juni jl. ook een brief van o.a. Stichting Urgenda ontvangen over 
Tata-Steel. Deze brief is opgenomen in de bijlage. Antwoord op deze brief zal 
op korte termijn ook aan u en MEZK worden voorgelegd.

Indien gewenst kunt u aanbieden over de overige maatregelen 
(kolencentrales, energiebesparing) op ander moment nog nader door 
te praten.

Ter illustratie: voor uitrol van nieuwe windparken op zee is een 
minimale doorlooptijd van 8,5 jaar.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21156901

Algemene redeneerlijn
U kunt toelichten dat vanwege de mogelijke lange demissionaire periode dit 
kabinet de komende maanden - in afwachting van de formatie - wel 
voorbereidingen zal treffen voor besluitvorming over klimaatmaatregelen.
Zowel voor stikstof als klimaat worden hier nu voorbereidingen voor getroffen, 
met als doel om dit in de begroting voor 2022 mee te kunnen nemen. Het 
kabinet komt dus nog met een aanvullend pakket.
Dat blijft een lastige zoektocht: over welke onderwerpen kan en wil een 
demissionair kabinet zich nog uitspreken?
Daarnaast komt dit onderwerp natuurlijk terug op de formatietafel. Hoe en 
waar welke besluiten hierover worden genomen kan ik op dit moment nog niet 
goed inschatten, maar ik ga zelf in ieder geval aan de slag met voorbereiding 
van de besluitvorming.
Daarbij kijken we ook zeker naar maatregelen die Stichting Urgenda heeft 
aangedragen.
Doel van vandaag is om hier nader op in te gaan om de ideeën nader te 
bespreken. Daarbij is de focus in eerste instantie op de maatregelen gericht 
op verduurzaming van de industrie.

Voorstellen Urgenda
U kunt aangeven dat de ideeën van
van het kabinet. Alle voorstellen over de versnelde uitrol van Wind op Zee, de 
opschaling van elektrolyse en de productie waterstof, i.c.m. (versnelde) 
verduurzaming industrie sluiten aan bij de denkrichtingen van het kabinet als 
het gaat om oplossingen gericht op klimaatneutraliteit.
Het gaat om grote, kostbare en complexe vraagstukken. Je kan bedrijven niet 
zomaar een zak geld geven vanwege staatsteunregels - en de inpassing van 
hernieuwbare energie is een tijdrovend proces waarbij ook belangen van 
vissers en natuur zorgvuldig moeten worden gewogen. Dat geldt ook voor de 
aanleg van de infrastructuur die hiervoor benodigd is.

U kunt aangeven dat uitwerking van deze maatregelen tijd kost en dat u zich 
hier de komende maanden voor in zult zetten; het is echter ook niet in een 
paar weken geregeld. Maar voor het vervolg blijft u graag in gesprek met mw. 

en wilt u samen optrekken.
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Daarbij is een belangrijk aandachtspunt in hoeverre deze projecten richting 
2030 al in voldoende mate kunnen zijn uitgerold, om ook al daadwerkelijk 
grootschalig CO2-reductie te realiseren. Dat kan nadelige gevolgen hebben 
voor de realisatie van het 2030-doel.

U kunt aangeven dat u de volgende aandachtspunten belangrijk vindt bij 
uitwerking van dit plan:

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21156901

Vooruitlopend op het onderzoek van FNV lijkt een overstap op het plan van 
Urgenda dan ook niet verstandig. U kunt aangeven dat u nauw aangesloten 
blijft bij het onderzoek van FNV en Tata Steel Nederland, en ook bij de 
partijen aandringt dat zij haast moeten maken, met het oog op de 
beslissingen die dit najaar voorliggen (waaronder een mogelijke SDE++- 
aanvraag door Tata Steel Nederland).

Staal met groene waterstof ipv steenkool
Op 2 juni jl. bent u per brief geïnformeerd over een alternatief voorstel voor 
de verduurzaming van TATA-steel. Deze brief is ondertekend door Urgenda, 
Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Jonge Klimaatbeweging. 
Het sluit aan bij een eerder plan van FNV.
Tata Steel Nederland wil richting 2030 5 Mton CO2 besparen, en heeft deze 
ambitie geuit in een document dat ook is ondertekend door MEZK. Tata Steel 
Nederland voorziet dit richting 2030 te kunnen doen met CCS.
De kern van het plan van o.a. Urgenda is een vervroegde overstap op Direct 
Reduced Iron (DRI), een alternatieve manier van staal maken die op de korte 
termijn op aardgas en op de lange termijn op waterstof kan draaien. Hiermee 
wordt CO2-uitstoot teruggebracht t.o.v. het huidige proces op basis van kolen. 
De optie van DRI is door Tata Steel Nederland voorzien na 2030.
FNV en Tata Steel Nederland laten onafhankelijk onderzoek doen, omdat ze 
het niet eens zijn over enkele belangrijke parameters, zoals de totale hoeveel 
CO2 die met deze techniek vóór 2030 kan worden gereduceerd (volgens Tata 
substantieel minder dan met CCS, volgens FNV ongeveer net zoveel), de 
kosten, de onzekerheden rondom de techniek, etc.

Mogelijk levert het plan van Urgenda/FNV in 2030 minder CO2- 
reductie op dan het alternatief met CCS. Om enigszins in de buurt te 
komen van de benodigde reductie voor 2030, is dan alsnog toepassing 
van CCS nodig, bovenop de DRI.
In het voorstel wordt gevraagd om fin. ondersteuning van de 
rijksoverheid. De verduurzamingsopties van Urgenda/FNV passen 
(nog) niet goed in het huidige beschikbare instrumentarium. Zo biedt 
het Europese milieusteunkader maar beperkte mogelijkheden voor 
ondersteuning, waardoor deze niet binnen de staatssteunkaders valt. 
Een Europees traject hiervoor kan lang duren en is onzeker; er moet 
juist nu begonnen worden met de projecten om zo snel mogelijk CO2 
te reduceren.
Het is vooralsnog niet duidelijk of de plannen van Urgenda/FNV ook 
technisch haalbaar zijn, en, zo ja, of de tijdsschema's daadwerkelijk 
haalbaar zijn. Dat vereist eerste nadere uitwerking en onderzoek van 
de maatregel zelf.
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Er moeten voldoende windenergiegebieden zijn aangewezen in 
Programma Noordzee. Dit moet uiterlijk in oktober 2021 voor 
gebieden die nog t/m 2030 ontwikkeld moeten worden. Vanwege de 
tegenstrijdige belangen op de Noordzee moeten er mitigerende en 
compenserende maatregelen worden genomen voor andere belangen 
en sectoren op zee, denk aan natuurherstel en sanering visserijvloot. 
Er is momenteel veel (lokale) weerstand rondom de aanlanding van 
wind op zee (bv in het Waddengebied). Ook moet de elektriciteit 
opgewekt op zee - in de vorm van elektronen of moleculen - fysiek op 
de plaats van de vraag belanden. Hiervoor zijn aanlandlocaties en 
transportmogelijkheden (hoogspanningsnet of pijpleidingen) nodig. 
Beide zijn momenteel een grote uitdaging.
De prijs die de vraagkant vanuit de industrie bereid is te betalen voor 
wind op zee, is momenteel onvoldoende voor de businesscase van 
wind op zee. Daarom is er een vorm van afdekken van de onrendabele 
top nodig. Dit vraagt om ontwikkeling van nieuw stimuleringskader.

Om de waterstof te transporteren zal waterstofinfrastructuur moeten 
worden aangelegd.
Er zal extra Wind op Zee moeten worden gerealiseerd. Omdat extra 
WOZ op z'n vroegst in 2030 beschikbaar is, is dat ook het moment 
waarop elektrolyse op z'n vroegst grootschalig beschikbaar kan zijn. 
Voor de opschaling naar 500 MW in 2025 zal moeten worden 
uitgegaan van een cumulatief subsidiebedrag van circa € 2 miljard. Op 
dit moment is €250 miljoen hiervoor beschikbaar. Voor 3-4 GW in 
2030 zal dit oplopen naar minimaal € 5 miljard, uitgaande van 
kostendaling van groene waterstof productie. Het vraagt dus om een 
forse investeringen.

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 21156901

2. Extra uitrol 13 GW Wind op Zee
Onlangs hebben de sectortafels Industrie en Elektriciteit gezamenlijk 
onderzocht dat er tot 10 GW extra wind op zee nodig is voor de 
elektrificatieopgave van de industrie in 2030. In het Programma Noordzee 
2022-2027 wordt ook momenteel gewerkt aan het aanwijzen van 10GW extra 
windgebieden voor mogelijke versnelling voor 2030. Het nog verder ophogen 
bovenop de 10GW van de versnelling voor 2030 is waarschijnlijk niet 
realistisch en zal veel weerstand opleveren bij stakeholders in de Noordzee en 
aanlandlocaties.
Om extra uitrol richting 2030 te realiseren gelden enkele belangrijke 
randvoorwaarden, die u in het overleg met kunt toelichten,
waaronder:

3. Opschaling productie groene waterstof (elektrolyse)
Het kabinet heeft evenals de EU en de partijen bij het Klimaatakkoord 
aangeven dat de komende 10 jaar een ambitieuze start moet worden gemaakt 
met de ontwikkeling van een waterstof markt, door uitrol van waterstofinfra en 
opschaling van elektrolysecapaciteit.
De kabinetsambities zijn 500 MW elektrolysecapaciteit in 2025 en 3-4 GW 
elektrolysecapaciteit in 2030. Opschaling van deze productie sluit dus aan bij 
de ambities van het kabinet.
Invulling van deze ambitie is mogelijk, maar vereist wel nog invulling van 
enkele randvoorwaarden, waaronder:

5.1.2.e
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Het lijkt daarom niet realistisch om richting 2030 al veel van de technologie te 
verwachten in termen van Co2-reductie. Verdere inzet op ontwikkeling van 
deze techniek is natuurlijk wel belangrijk.

In de eerste fase wordt een schone waterstoffabriek gebouwd waar 
bijproducten worden omgezet in waterstof en CO2. De waterstof wordt 
gebruikt als schone brandstof in het productieproces, de CO2 wordt 
afgevangen en opgeslagen totdat alternatieve technologieën zijn 
ontwikkeld. Beoogde reductie is 1,3 Mton in 2026
In de tweede fase, tegen 2030, zal DOW CO2 van de 
ethyleenoxidefabriek afvangen en een aantal gasturbines vervangen 
door elektromotoren. Hierdoor zal nog eens 300.000 ton CO2-uitstoot 
per jaar verminderd worden.
In de derde fase zullen stroomkrakers worden geëlektrificeerd. 
Recentelijk hebben DOW en Shell aangekondigd om gezamenlijk te 
gaan werken aan het ontwikkelen van een geëlektrificeerde kraker. 
Mede daartoe heeft dit consortium recent een MOOI subsidie van 
3 miljoen ontvangen om hiertoe de eerste R&D vorm te geven.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K/ 21156901

5. Groen kraken
De chemie produceert op dit moment een groot deel van de grondstoffen voor 
een breed scala aan producten zoals plastics en kunststoffen door nafta (uit 
ruwe olie) te kraken. Bij dit kraakproces worden lange koolstofketens bij hoge 
druk en hoge temperatuur uit elkaar gehaald (gekraakt). Het kraken is een 
zeer energie-intensief proces, bovendien zijn de grondstoffen fossiel.
In Nederlands staan 6 krakers: 3 bij DOW in Terneuzen, 2 bij Sabic in 
Chemelot en 1 bij Shell op Moerdijk.
Elektrisch / groen kraken is nog in een vroege fase van ontwikkeling:
Shell heeft daarnaast recent aangekondigd om de oude fornuizen van de 
kraker op Moerdijk door elektrische te vervangen, een eerste stap op weg 
naar volledige elektrificatie. Sabic is onderdeel van een ander - internationaal 
- consortium met o.a. BASF om elektrisch kraken te ontwikkelen.
DOW heeft,op 9 juni jl. aangekondigd in drie stappen te willen verduurzamen:

4. Groene kunstmest
In Nederland wordt kunstmest geproduceerd door Yara in Sluiskil en OCI op 
Chemelot. De totale uitstoot van deze installaties in 2018 bedroegen
5,1 Mton; ongeveer 95 procent van deze emissies kwam voor het gebruik van 
waterstof, gemaakt door aardgas.
Vervanging van de waterstofproductie middels groene waterstof is daarmee 
een interessante optie.
Voor Yara zou in Nederland bij een volledige groene kunstmestproductie uit 
waterstof een volume aan 1 GW electrolyse voor groene ammoniak/waterstof 
nodig zijn.
Hiervoor is echter wel grootschalige elektrolyse-capaciteit nodig om deze 
waterstof te maken, of moet grootschalig waterstof worden geïmporteerd. Het 
is de vraag in hoeverre deze in 2030 reeds beschikbaar is.

5.1.2.e
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Percentage of Global fossil fuel emissions (since 1751) occurring in my lifetime
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The Keeling Curve: current global average
Atmospheric CO2, parts per million
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Gleitendes Mittel 
über 12 Monate

Globale Temperatur
NASA-Daten bis einschl. Dezember 2020

Über 30 Jahre 
geglattete Trendlinie
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-800
Average rate of change 
-286 billion tons per year

Mass Loss of Greenland’s Ice Sheet since April 2002 
0 , .

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

2

MA

•6
■ !

•MAn gt-.0"a 
g

M,m)
ye ' 48%6

7T-. Nee- 6 e-8

600

300

0

-300

erë

•a

900

-600

-900

2004 2006 2010 2012

Note: In the above charts, mass change is relative tothe average during th

2008
Year

ANTARCTICA MASS VARIATION SINCE 2002 *"
Data source: Ice mass measuroment by NASA’s Grace satellites. 
Credit: NASA
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IJsverlies Antarctica in 10 Jaar tijd verdrievoudigd
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Worst case scenario voor NL max l,30m 2100
Land Ice Pvpt 4

IJS smelt sneller;zeespiegel 
stijgt wereldwijd versneld 
• 2,5 mm/jaar in 90‘s; 5 mm nu 
• Com. Veerman (2008) in 2100:
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Tien jaar later: Worst case scenario nu

40

3,5

10

25

10

10 jaar1,5

20jaar
1.0

65jaar I

Q5

—995 2002 2075

*

2,5 - 3 meter in 2100. Vb Maeslantkering is 
berekend op 50 cm - vele andere op 1 m

20E0 
year

Versnelde zeespiegelstijging RCPB.5
Versnelde zeespiegelstijging RCP4.5

• Deltascenario’s
Levensduur van fictieve adaptatie 
maatregel uoor 50 cm zeespiegelstijging

i
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Figuur 1 Gevolgen van extra versnelüe 
zeespiegsJstijging geillustreerd aan de hand 
•.>an de bandbreedte van de Deltascenaria's en 
de projecties voor 2 en 4°C opwarming in 2 100 
(RCP4.5 en RCP8.5) De functionele levensduur 
van adaptatjemaatregeien wordt Reiner Ginks). 
Bijvoorbeeld: de functionele levensduur van een 
maatregel voor 50 cm zeespiegel stijging kan 
bij een versnellende zeespiegelstijging af nemen 
van circa 65 naar 20. naar 10jaar Knikpunten 
treden eerder op Bijvoorbeeld. Een knikpunt 
bij 1 m treedt volgens de bovenwaarde van de 
Deltascenario's op rond 2100, maar konit bij 
extra versnelde zeespieyelslijging upzijn vroegst 
20 tot 30jaar eerder Een knikpunt bij 2 m treedt 
in de Deltascenario's op ver na 2 WO maar komt 
bij exba versnelde zeespiegelstijging al voor in 
deze eeuw top zijn vroegst rond 2090)
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Wij behoren tot de 20% grootste 
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Daarbinnen in top 10 per capita
Greenhouse Gas Emissions / Person 25
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Emissions data from PRIMAP-hist v2.0, population data from HYDE v3.2. Does not include deforestation or land use change emissions. 
Data for the year 2016. Only countries with a population greater than 10 million are shown.
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Parijs: geen emissiedoelstelling
maar temperatuurdoel

Së United Nations

-a
-

ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT

Proposal by the President

holding the increase in die global average temperature to well below 7

E

Framework Convention on 
Climate Chonge

Conference of the Parties
Twenty-first session
Paris, 30 November to 11 December 2015
Agenda item 4(b)
Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17)
Adoption of a protocol, another legal instrument, or au 
agreed outcome with legal force under the Convention 
applicable to all Parties

industrial levels and pursuing efforts ro limit the temperature increase to 1.5 °C above pre- 
industrial levels.

A

Emphcisizing with serious concern the urgent need to address the significant gap 
between the aggregate effect of Parties’ mitigation pledges in terms of global annual 
emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent with

°C above pre-
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Pathways to net-zero emissions for various CO2 budgets
Whole World
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Elevated risk: Limit to18°C with 66% probability
High risk: Limit to 1.8 °C with 50% probability

2064
1.8°C

50% prob

Actual emissions
• Best case: Limit to 1.5°c with 66% probability

Medium case: Limit to 1.5 °C with 50% probability
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Pathways to net-zero emissions for various CO2 budgets
Netherlands
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Elevated risk: Limit to 1.8 °C with 66% probability
High risk: Limit to 1.8 °L with 50% probability

2044
1.8°C

50% prob

Actual emissions
• Best case: Limit to 1.5 °C with 66% probability

Medium case: Limit to 1.5 °C with 50% probability
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L 50%6 prob A

/2024
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Negative’ emissions
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lllustrative pathway 
consistent with the 
Paris Agreement’s 
"well below 2°C”
(~1.5°C)

1Gt C02 equals 1 billion tonnes CO2

To reach zero emissions in 2050, we need to start planetary-scale carbon dioxide removal (negative emissions) now! 
It is likely that we cannot get positive emissions to zero, thus, we will always need some level of negative emissions

Cumulative CO2 
(1870-2017) 
2250 GtCO2
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Franse en Duitse rechtszaken

• In Frankrijk ook 2 gewonnen zaken4832 urgenda
-6 samen sneller duurzaamsamen sneller duurzaam

• Alleen een doel en vage plannen voor 2050 is 
niet goed genoeg

• Als het carbon budget al op is in 2030 
hebben jongeren geen ruimte genoeg over: 
schending mensenrechten

• Daarom ging Duitsland naar 65% reductie 
binnen een week
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Rechtbank, Hof en Hoge Raad 
25% CO2-reductie in 2020
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Perfect in lijn met eigen doelen
Uitstoot van broeikasgassen

x miljard CO2-equivalenten 
250

•= Koolstofdioxide (energiebedrijven) • Koolstofdioxide (overige sectoren)
Ovenge broeikasgassen • Doel Urgenda •mm Doel Regeerakkoord

Bron: RIVM/Emissieregistratie, CBS
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40 maatregelen voor 25% Co,-reductie in 2020
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। 40 PUNTENPLAN
NAAR 25% CO? REDUCTIE IN 2020
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40 PUNTENPLAN
NAAR 25% CO, REDUCTIE IN 2020
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54 coalities van bedrijven, WOCO’s,
coöperaties, NGOs, koepels, zorg,
boeren, overheden, ZZPers etc
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202014 vd 16,5 gehaald

Netto toename 2021 t/m april is al 3 Mton

samen sneller duurzaam

• Covidl9 (4 Mton mobiliteit)
• Gasprijs lager dan steenkool: kolencentrales 

massaal uit - gascentrales uit de 
mottenballen. Scheelt 50%

• Warme winter(l + 9 Mton elektriciteit)
In 2021: gasprijs weer omhoog, koude winter en 

uitstoot weer op niveau 2019
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