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Aanleiding 
• Tijdens de behandeling van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds in de Eerste 

Kamer heeft u toegezegd de Eerste Kamer nader te informeren over de 

doelstelling van het Nationaal Groeifonds. In deze brief aan de Eerste en Tweede 

Kamer gaat u daar op in. Ook gaat u in deze brief in op de motie-Kröger van de 

Tweede Kamer, die vraagt om de actualisatie van de efficiënte CO2-prijs. 

• U heeft toegezegd deze brief uiterlijk met Prinsjesdag te versturen. 

 

Geadviseerd besluit 
• Instemmen met en ondertekening van de Kamerbrief, die mede namens de 

minister van Financiën zal worden verstuurd. De brief gaat parallel in de lijn 

bij FIN.   

 

Kernpunten 
 

Doelstelling  

• Het duurzaam verdienvermogen is in artikel 1 van de wet gedefinieerd als het 

bruto binnenlands product dat Nederland op de lange termijn op structurele 

basis kan genereren, met oog voor een economische, sociale en 

milieuvriendelijke duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en 

toekomstige generaties.  

• In de brief geeft u, net als tijdens het debat in de Eerste Kamer, aan dat “met 

oog voor” kan gelezen worden als “onder voorwaarde dat”: indien een voorstel 

geen bijdrage levert aan een economische, sociale en milieuvriendelijke 

duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en toekomstige generaties, 

zal het niet in aanmerking komen voor financiering vanuit het Nationaal 

Groeifonds. Dit in reactie op de vraag van de heer Van Apeldoorn van de SP. 

• In de brief gaat u verder naar aanleiding van de inbreng van de heer Vendrik 

van GroenLinks, de heer Nicolaï van de PvdD en de heer van Apeldoorn in op 
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de wijze waarop de adviescommissie maatschappelijke effecten op basis van 

haar analysekader meeweegt in de beoordeling van het duurzaam 

verdienvermogen van investeringsvoorstellen.  

• De maatschappelijke effecten worden niet alleen als een randvoorwaarde 

meegewogen (geen negatief saldo van maatschappelijke kosten en baten, niet 

strijdig met kabinetsbeleid), maar wegen ook mee bij de beoordeling van de 

voorstellen op het criterium duurzaam verdienvermogen. Naarmate de 

positieve maatschappelijke effecten van een voorstel groter zijn, zal een 

voorstel eerder in aanmerking komen voor financiering vanuit het Nationaal 

Groeifonds, uiteraard in samenhang bezien en mede afhankelijk van het 

oordeel over de economische impact en bijdrage aan het bbp. Het is aan de 

adviescommissie om hier verder invulling aan te geven. 

 

Motie-Kröger 

• De motie-Kröger stelt voor om de efficiënte CO2-prijs, die gebruikt wordt in 

de MKBA’s ten behoeve van het Nationaal Groeifonds, te actualiseren. 

• In reactie hierop licht u toe dat er vanaf de derde ronde van het Nationaal 

Groeifonds niet meer wordt gevraagd naar volledige MKBA’s (deze waren 

alleen vereist bij voorstellen op het gebied van infrastructuur in de eerste 

twee rondes van het Nationaal Groeifonds). 

• In plaats daarvan is een maatschappelijke-effectenanalyse vereist. Voor 

voorstellen waarbij een significante toename of afname van de CO2-uitstoot 

(of andere broeikasgassen) te verwachten is, is het van belang dat deze toe- 

of afname zo goed mogelijk onderbouwd en gekwantificeerd (in megatonnen 

CO2-equivalent) wordt, zodat de adviescommissie deze effecten kan 

meewegen bij de beoordeling van het duurzaam verdienvermogen van deze 

voorstellen.  

• Omdat de efficiënte CO2-prijs een bredere toepassing heeft dan alleen de 

eerdere MKBA’s voor het Nationaal Groeifonds, is aan het Centraal Planbureau 

en het Planbureau voor de Leefomgeving (verantwoordelijk voor de MKBA 

Leidraad) gevraagd of het mogelijk is de efficiënte CO2-prijs op korte termijn 

te actualiseren. Zij geven aan dat voor actualisatie van de efficiënte CO2-prijs 

de actualisatie van de zogenoemde WLO2015-studie nodig is. Deze is voorzien 

voor 2024. In de brief gaat u daar nader op in. 
 

 




