
|@minbuza nil I 5 1 2e |l 2^ 1 2^HBFB EKI ^ 5 1 2e |@r
]@minezk nlM 5 i 2e^@minezk nl[| 5 i 2e^@

minfin nl] p 1 26[^ i 2e

minezk nl]] 5 l 2e

5 1 2eTo [ 5 1 2e

fl 5 1 2e I BFBTEKnil 5 i 2e |@mlnfin nn 5 i 2e l@minezk nlll 5 i 2e

@minezk nl] [
|@atradius comil 5 1 2e |@atradius com]

|@atradius com[| 5A 2s |@atradius comi P
@boskalis comil 5 1 2e |@boskali5 com]

^

@royalihc com|| s i 2e |@rovalihc com^|i^tbshipya^ conS[fi^tbshipvards com1

mkb nl] | ii 2 |@minezk nl|l 5 1 2b |@minezk nl] | 5 1 2 ^ 1 2^vnoncw mkb nl]
From

]@minbuza nl]5 l 2e 5 l 2e5 1 2e5 1 2e

5 1 2e

|@vanoord com||
5 1 2e l@damen com]

^@van oord com]

5 i 2e |@vnoncw

5 1 20 5 1 20 5 1 20

5 l 2e 5 1 2e

5 1 20 5 1 20

BFB EKI

Sent Fri 2 11 2022 5 06 23 PM

Subject RE RE Agenda publiek private WG1 interpretatie implementatie COP26 verklaring 2 feb 22

Fri 2 11 2022 5 00 00 PM

5 1 20

Received

WG1 duiding van energletransltiepaden v2 clean l docx

Verslag derde biieenkomst Publiek Private werkgroep COP26 docx

Beste alien

Aanstaande dinsdag om 10 30 vlndt er weer een nleuwe bijeenkomst van de publiek prlvate werkgroep COP26 plaats
Onderstaand een voorstel voor een agenda

1 HLG stuk van |5 1 2e| en| 5 1 2e | zie bijiage en vorige mail

V In de eerste commentaarronde is er door slechts 2 partijen input geleverd Als mensen schriftelijk commentaar
willen leveren dan ontvangt|5 l 20|dit graag maandag voor 13 00 De uiteindelijke veirsie van dit document zal

naar de HLG worden verstuurd

2 Proces

V Vervoigproces over focusgebieden en uitzonderingen Indien er voorafgaand vanuit bedrijven input is dan

ontvangen we deze graag

V Argumentatie wenselijke timing uitwerking beleid

Voorde volledigheid voeg ik het verslag van de vorige bijeenkomst nogmaals toe Mochten er aanvullingen op de agenda zijn
dan hoor ik dit uiteraard graag

Tot dinsdag en alvast een fijn weekend

Met vriendelijke groet

5 1 20

Ministerie van Finanden

Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties
Korte Vooitiout 7 2511 CW D0n Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

M 06| 5 1 20 I
I 5 1 20 l@minfm nl

5 1 20 @minbuza nlVan

Verzonden dinsdag 8 februari 2022 17 41

Aan |
BFB EKI ^ 5 1 20 |@minfin nl | 5 1 20 |@minezk nl

@minbuza nl

^@vanoord com

@ royal he com^T^tbsh ipyards com

y 1 2^vnoncw mkb nl

Onderwerp RE RE Agenda publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 2 feb 22

5 1 20

]{BFB EKI 5 1 20 giminfin nl 5 1 2e 1 20 bfB EKI 5 1 2e giminfin nl 5 1 20 ]5 1 20

5 1 205 1 20 @minezk nl

@atradius com

@damen com

5 1 20 @vnoncw mkb nl 5 1 2e @minezk nl

5 1 26

5 1 20 5 1 20 @atradius com 5 1 20

5 1 20 5 1 20 5 1 205 1 26@ boskalis com

5 1 20 5 1 265 1 26

Beste college s

Met veel dank aan[5 k^voor de bijdragen en fijne samenwerking hierbij het uitgewerkte conceptdocument met onze duiding van

de energletransltiepaden

Ik stel voor dat we tracks en verzoek om aanvullingen die we uiterlijk donderdag COB ontvangen verwerken in een v3 waarover

we de discussie bij de volgende WGl bijeenkomst 15 Feb dan kunnen afronden
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Al werkende kregen we ook het idee om een soortgelijkachtergrond stukover het internationaal speelveld te maken We horen

graag wat jullie van dat idee vinden

Vriendelijke groet en fijne avond 5 1 2e

5 1 2s

climate finance and energy

Inclusive Green Growth department CIGG
Hnistry of Foreign Affairs

RiJnstraatS | 2515 XPDen Haag | The Netherlands

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag | The Netherlands

1 B minbuza nl5 1 2s

B| 5 1 2s |CB[ 5 1 2s

{BFB EKI 5 1 2s ^minfin nl5 1 2sFrom

Seint donderdag 3 februari 2022 19 59

To I 5 1 2s~^|T^ 1 2e| BFB EKI ^ 5 1 2s | aminfin nl 5l 2e | BFB EKI j | aminfin nl | 5 1 2s | a minezk nl

5 1 2s ] 5 1 2spminezk nl 5 1 2s pminbuza nl |
l@atradius com

@damen com

]c| 5 1 2s | a vnoncw mkb nl 5 1 2s Sminezk nl

5 1 2s 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s@minbuza nl @atradius cQm

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2sl@vanoord com

5 1 2s @rovalihc cQm^ l feptbshipyards com [

j l 24@vnoncw mkb nl

Subject CM RE Agenda publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 2 feb 22

@boskalis com r 5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s

Beste alien

Dank voor de goede bijeenkomst gisteren

Bijgaand de volgende documenten

Het verslag van gisteren met daarin een aantal actiepunten afspraken
De presentatie van^

De presentatie van
5 1 2s

Het verslag van de HLG zullen mijn collega s later versturen Mochten er aanvullingen opmerkingen zijn op het verslag van de

bijeenkomst van gisteren dan hoor ik dit uiteraard graag

Met vriendelijke groet

5 1 2s

Ministerie van Finanden

Exportkredistverzekeringen en Investsringsgaranties
Korts Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

H06| 5 1 2s I
I 5 1 2s l@minfiri nl

BFB EKI

Verzonden dinsdag 1 februari 2022 16 32

Aan 5 1 2s T^ 1 2e| BFB EKI 5 1 2s @minfin nl 5 h^ 1 2^ 5 1 2s BFB EKI 5 1 2s @minfin nl 5 1 2s @minezk nl

| 5 1 2s ]@minezk nl

5 1 2sVan

5 1 2s 5 1 2s@minezk nl @minbuza nl5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s@minbuza nl @minbuza nl5 1 2s
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5 1 2e 5 1 2e 5 1 2s@atradius com

5 atradius com

@boskalis com

@atradius com @atradius com

5 1 2e 5 1 2e @vanoord com

^boskalis com | 5 1 2e

5 1 2e 5 vanoord com

5 1 2e 5 1 2s 5 1 2s ^damen com

5 1 2s @royalihc com 5 1 2s @royalihc com f ^■^g tbshipvards com 5 1 i|[i tbshipvards com 5 1 2s

5 1 2s @vnoncw mkb nl 5 1 2s gminezk nl 5 1 2s @minezk nl J 5 1 2s y 1 24g vnoncw mkb nl

Onderwerp Agenda publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 2 feb 22

Beste alien

Morgen vindt weer een nieuwe bijeenkomst van de publiek private werkgroep implementatie COP26 verklaring plaats

Zie hieronder voor een voorstel voor de agenda

1 Opening
2 Terugkoppeling HLG 31 jan 2022 bijgevoegd ter info stuk vanuit WG2

3 Stuk Bedrijven achtergrond informatie bedrijfsieven werkgroep afbakening ekv bijgevoegd]
4 Onderbouwing 1 5 graden
5 Planning en vervoigproces
6 W v t t k

Mochten er nog vragen en of opmerkingen vooraf zijn dan hoor Ik het graag

Tot morgenmiddag

Met vriendelijke groet

5 1 2e

Ministerie van Finanden

Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties
Korte VoorhoLit 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

H 06| 5^ 26 I
I 5 1 2s l B minFin nl

BFB EKI

Verzonden dinsdag 25 januari 2022 11 17

Aan 5 1 2s ^|T^ l 2ej] BFB EKI] 5 1 2s @minfin nl 5 1 2sj 1 2^ 5 1 2s BFB EKI 5 1 2s @minfin nl 5 1 2s @minezk nl

@minbuza nr

Van 5 1 2s

5 1 2s aminezk nl 5 1 2s 5 1 2s5 1 2s aminezk nl

5 1 2s 5 1 2s@minbuza nl |
^@atradius com

Satradius com

@minbuza nl5 1 2s

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s@atradius com @atradius com

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s^@vanoord com

tSboskalis com

5 vanoQrd com

5 1 2s 5 1 2s 5 1 2s@boskalis com

5 1 2s groyalihc com 5 1 2s @rovalihc com ^ 1 ^g tbshipyards com S 1 a tbshipvards com [
1 5 1 2s | 5 vnoncw mkb nl | 5 1 2s [gjminezk nl | 5 l 2e pminezk nl

Onderwerp RE publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 13 jan 22

5 1 2s t5 damen com

5 1 2s

Beste alien

Hope this e mail finds you well

Vorige week vend de tweede bijeenkomst van onze publiek private werkgroep interpretatie implementatie COP26 plaats Een

van de onderwerpen tijdens deze bijeenkomst was het stuk voor de HLG

In de bijiage vinden jullie een voorzet voor de rapportage Graag hoor ik jullie opmerkingen commentaar uiterlijk morgen 26

januari COB

Dank alvast

Mede namens mijn collega s van FIN BZ EZK en ADSB

Met vriendelijke groet

5 1 2s
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Ministerie van Finanden

Exportkredietverzekeringen en Investsringsgararities
Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

5 1 2eM 06

5 1 2e l@minFin nl

{BFB EKIVan 5 1 2e

Verzonden vrijdag 14 januari 2022 16 32

Aan 5 1 2e BFB EKI ^ 5A 2e

J 5 1 2e

@minfin nl |55 1 2e |] bfB EKI | 5 1 2e |@minfin nl I 5 1 2e |@minezk nl

l@minbuza nl

5 1 2e

|@minezk nl 5 1 2e 5 1 265 1 2e 5 1 2e

5 1 26 5 1 26 @atradius com

@damen com

1 5 1 2e |@vnoncw mkb nl 5 1 2e |@minezk nl

Onderwerp RE Startbijeenkomst publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 13 jan 22

@minbuza nl

@vanQord com

5 1 2e @rovalihc com§ l4@tbshipyards com

Satradius com

@boskalis com5 1 26 5 1 26 5 1 265 1 26

5 1 26

Beste alien

Dank voor jullie deelname aan de eerste bijeenkomst van de publiek private werkgroep interpretatie implementatie COP26

Onderstaand vinden jullie een kort overzicht van de verschillende procesafspraken

Onderwerp Afspraak Wie

Level Playing Field Overzicht met beleid andere landen met

laatste informatie

Financien

Vast agendapunt
Nieuw beleid landen

documenteren

Relevantie landen

Geen beleid constateren dat er

geen besluit is genomen

Bouwblokken Aanvullen bouwblokken level playing field

financierbaarheid

VNO NCW Bedrijven

Een gezamenlijk
werkdocument

Presentatie gebruiken als gezamenlijk
werkdocument

Werkg roep

Voorstel en onderbouwing op scope in

reactie op voorstel scope in de presentatie

Volgende bijeenkomst scope

discussieren

VNO NCW BedrijvenScope

Werkgroep

Uitzonderingen Input op focus van discussie grond voor

mogelijke uitzonderingen

VNO NCW Bedrijven

Input private kant op focus van de discussie

welke fossiele activiteiten zijn relevant

VNO NCW BedrijvenFocus

Extern Advies Bespreken mogelijkheid voor betrekken van

externe partijen Institute for integrated
economic research bij volgende
bijeenkomst

Werkg roep

Mochten er aanvullingen opmerkingen op bovenstaande tabel zijn dan horen we dit uiteraard graag Dank alvast hiervoor en

tot woensdagmiddag

Met vriendelijke groet

5 1 26
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Ministerie van Finanden

Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties
Korte VoorhoLit 7 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 2500 EE Den Haag

5 1 2eM 06

5 1 26 l@minfin nl

Van 5 1 2e {BFB EKI 5 1 2e | aminfin nl

Verzonden woensdag 12 januari 2022 14 14

Aan ^ 1 26^|T2pT^ BFB EKI j 5 1 26 |@minfin nl n
5 minezk nl

| BFB EKI ] 5 1 2e l@minfin nl 5 1 26 |@minezk nl

5 mi nbuza nl

5 1 26

5 1 26 5 1 2e 5 1 265 1 265 1 26

5 1 26 5 1 26 5 1 26|@minbuza nl

@vanQord com

giatradius com @atradius com

5 1 26 5 1 26 5 1 26@boskalis com @damen com

] | 5 1 26 | avnoncw mkb nl 5 1 26 aminezk nl

5 1 26

5 rovalihc con^ ljjiCtbshipva rds com r

Onderwerp Startbijeenkomst publiek private WGl interpretatie implementatie COP26 verklaring 13 jan 22

5 1 26 5 1 2e

Allen

Morgenmiddag is de startbijeenkomst van de publiek private \werkgroep interpretatie implementatie COP26

Zie hieronder een voorstel voorde agenda

1 Opening
2 Voorstelrondje
3 Doel planning en werkwijze vi erkgroep
4 Bespreking opzet gezamenlijke wrerkdocument

5 W v t t k

Bijgaand treffen jullie een presentatie die we kunnen gebruiken als leidraad voor het overieg In de presentatie wordt op

bepaalde onderdelen ook al een inhoudelijke schot voor de boeg gedaan nadrukkelijk bedoeld voor verdere bespreking

Mochten er nog vragen en of opmerkingen vooraf zijn dan hoor ik het graag

Tot morgenmiddag

Met vriendelijke groet

^ 1 2^5 1 261
5 1 26

Afdeling Export Kredietveriekering en Investeringsgarantie Directie Buitenlandse Financiele Betrekkingen

Ministerie van Financien

mioej 5 1 26

e | 5 1 2^g minfin nl

a Korte Voo lout 7 2511CW Den Haag

□it bericht ksn informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelljk aan u Is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelljkheld voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronlsch verzenden van berichten

This message may contain Infonnatlon that Is not Intended for you If you are not the addressee or Ifthis 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

Help save paper Do you really need to print tins email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseeide 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 aai’d ook die verband houdt met nsico s verbonden aan het

elekti onisch verzenden van berichten

1225601 00028



Tliis message may contain infomiation tliat is not intended for yon If you are not tlie addressee or if fliis message was sent

to you by mistake you are requested to tnfomi die sender and delete tlie message Hie State aecepts no liability for

damage of any kind resulting from die risks iidiereiit in die electronic tiansmission of messages
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WGl Duiding van 1 5 graden energietransitiepaden

Hoofdpunten

Energietrends wereldwijd laten een toenemende vraag naar energie zien vooral in de

opkomende econonnieen en ontwikkelingslanden en een toename van het gebruik van

fossiele brandstoffen {na een tijdelijke COVID 19 dip De mondiale energie agentschappen

en VN waarschuwen dat de wereld zo afstevent op desastreuze klimaatverandering terwiji

miljarden mensen verstoken zullen blijven van toegang tot moderne energie

1

2 IPCC laat zien dat het 1 5 graden doel vraagt om transitie naar net zero in het midden van

de eeuw 90 van de wereldeconomie heeft zich aan net zero gecommitteerd maar er zijn

zorgen over doorvertaling van plannen naar actie {implementation gap en verdere

verhoging van ambitie {ambition gap De doorvertaling staat inmiddels centraal in de

mondiale beleidsontwikkeling en klimaatdiplomatie

Het mondiale energietransitiebeleid kent vier dimensies betaalbaarheid betrouwbaarheid

duurzaamheid en universele toegang tot elektriciteit en schoon koken zie ook Sustainable

Development Goal SDG7 De VN heeft in 2021 een universele routekaart gepubliceerd die

een pad schetst waarin de SDG7 doelen worden bereikt en klimaatverandering beperkt blijft

tot 1 5 graden

3

lEA en IRENA publiceerden in 2021 gezaghebbende transitiepaden naar net zero op basis

van versnellingvan hernieuwbare energie energiebesparing elektrificatie en waterstof De

paden zijn grotendeels universeel en leiden {volgens berekeningen van IMF en AfDB tot

extra groei en banen zowel wereldwijd als in Afrika De paden zijn geanalyseerd op

betaalbaarheid betrouwbaarheid en universele toegang N b de gemodelleerde

transitiepaden blijven een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid met de nodige

onzekerheid

4

Cruciaal voor het behalen van het net zero pad is een zeer sterke groei van investeringen in

de energietransitie met name tussen 2021 en 2030 lEA IRENA en VN roepen op publieke

steun voor fossiele brandstoffen uit te faseren en ambitieus te richten op transitie

5

In de net zero paden zijn nog wel investeringen nodig in bestaande olie en gasvelden en

diversificatie van fossiele infrastructuur {bijv havens

6

7 Binnen de net zero paden is er geen ruimte voor groei van mondiale productie van kolen

olie of gas Ten opzichte van het 1 5 graden pad zijn de huidige fossiele productieplannen

van overheden zelfs twee keer te hoog

Vanuit geopolitiekperspectief zijn economische diversificatie van fossiele productielanden

en vermindering van afhankelijkheid van gei mporteerde fossiele brandstoffen urgent De

energietransitie kan opiossingen bieden voor prijsvolatiliteit en ongewenste

afhankelijkheden maar introduceert ook nieuwe afhankelijkheden {technologie

grondstoffen en kwetsbaarheden o a cyber

8

1

1225663 00029



Detail onderbouwing

Het IPCC 1 5 graden rapport onderstreept het grote belang van het beperken van

klimaatverandering tot 1 5 graden in 2100 De door IPCC geinventariseerde transitiepaden laten zien

dat het 1 5 graden doel in lijn is met het bereiken van net zero in 2050 waarna in de tweede helft

van de eeuw behoefte zal zijn aan netto negatieve emissies Met de huidige emissies is het mondiale

1 5 graden CO2 emissiebudget binnen 8 jaar overschreden een overshoot lijkt onafwendbaar Een

beperkte overshoot kan worden opgevangen met negatieve emissies in de tweede helft van de

eeuw Met een grotere overshoot is het onzeker of het streven van 1 5 graad in 2100 behaald kan

worden Een update van de IPCC analyse voIgt medio 2022^
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UNEP laat in het Emission Gap report^ zien dat bindende klimaat commitments {NDC s van landen

nog niet optellen tot het 1 5 graden pad maar tot 2 7 graden Mits volledig uitgevoerd brengen de

huidige net zero toezeggingen de wereld tot 2 2 graden
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Het mondiale energiebeleid kent vier {geintegreerde dimensies zoals vastgelegd in Sustainable

Development Goal SDG7^ betaalbaarheid betrouwbaarheid duurzaamheid en universele toegang

tot elektriciteit en schoon koken Jaarlijks publiceren lEA IRENA Wereldbank en VN de voortgang

t a v deze doelen N a v de 2021 High Level Dialogue on Energy publiceerde de VN in 2021 een

universele routekaartvoor het versnellen van actie en investeringen gericht op de SDG7 doelen in

^
Zie Chapter 2 — Global Warming of 1 5 ipcc ch]

^
Zie Emissions Gap Report 2021 [unep orgHo

^
Zie Goal 7 I Department of Economic and Social Affairs fun orgj

2
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2030 op weg naar het net zero doel in 2050^

Global Roadmap for Accelerated SDG 7 Action

2030 MILESTONES S2

iDtm
Univ«r«Bl □out P«

U 2f

Tliple

2025 milestones
»■ Triple

Rhi4
eOmil

ftfS
SOOmilliGn

m

Univei ital

Jiri I ^
iS SDmillio

o
i

Nederland richtte zich tijdens de UN High Level Dialogue on Energy op toegang tot energie in de

armste landen op basis van hernieuwbare energie^

Het traject naar de duurzame ontwikkelingsdoelen en net zero 2050 is doorgerekend door de

mondiale energie agentschappen in 2021 in de vorm van net zero transitiepaden

Het meest gezaghebbende net zero transitiepad is in 2021 gepubliceerd door lEA en bevat 400

heldere tijdgebonden doelen Het pad is door lEA in detail doorgerekend en vereist drastische

veranderingen in de mondiale energie economie Deze zijn behoorlijk universeel van aard met

slechts beperkte ruimte voor regionale verschillen {2021 geen nieuwe olie en gasvelden 2040 net

zero elektriciteit mondiaal etc]
^

2030
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Meraw oil and SKfisIds approved
for dewlopmentj no new coal

rpiiftes Of min»4Mersions

ISO Mt low carbon hydros
aSOGWelecIroPysers

435 Ml low carbon hydrogen
3 OOO GW etecirolysers

4GtCO captirred Z6GI CO^cepiured

Elsctiicity and heat Industry Transport Buildings Other

lEA maakt de kanttekening hierbij is dat dit scenario van alle overheden vraagt om het bestaande

beleid en net zero toezeggingen aan te scherpen Ook moeten overheden inspelen op

afhankelijkheden in fossiele ketens nieuwe afhankelijkheden o a technologic kritieke minderalen

waterstofketens etc inspelen op nieuwe kwetsbaarheden cyber geopolitiek en aandachtvoor

kwetsbare consumenten en kwetsbare werkgelegenheid just energy transition

Zie Global Roadmap I United Nations

^
Zie Schone stroom en schoon kokenvoor 145 miljoen allerarmsten I Nieuwsbericht I Riiksoverheid nl

Zie Net Zero by 2050 Analysis lEA World Energy Outlook 2021 Analysis lEA
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Vanwegede lange levensduur van energie infrastructuur {20 100 jaar heeft het net zero pad

directe implicaties voor energie investeringen Er ligt een grote en urgente uitdaging om voldoende

investeringen te mobiliseren voor de energietransitie

Indien aan de randvoorwaarden van het NZE pad wordt voldaan zullen de resterende fossiele

investeringen verschuiven richting bestaande instaliaties De bestaande fossiele infrastructuur zal

grotendeeis voldoende zijn om het geleidelijk afnemende gebruik van fossiele brandstoffen de

komende decennia te bedienen Het handelsvolume zal sterk krimpen zowel wat betreft olie als gas

De afname in investeringen in fossiel moet wei gepaard gaan met grote investeringen in technoiogie

en energie infrastructuur om voidoende hernieuwbare energie te kunnen verwezeniijken

Figure 2 5 c Total energy supply in the NZE

I
600 r other

■ other renewables
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L Modern liquid bloenergy
■ Modern solid bloenergy
Nuclear

□ Natural gas

■ Oil

■ Coal

500

dOO ■

300

200

100

2000 2010 2020 2030 2040 2050

[EA All rights reserved

genewabtej and nuclear power displace most fossil fuel use In lire NZE

and the share of fossil fuels falls from 80 in 2020 to just over 20 in 2050

Figure 3Ao Average annual energy Invedmentgou aoeo and inihe

Net Zero Emissions by COSO Scenrvio Figure a 21c Value of ini«nalianal errergy rselofed bade by scemie
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Tabla 6 1 Ep Avwog« annual upsirvam o3 cmd g« inv«shn nf by scenario

USD biNion STEPS APS NZE

2020
2020 2021 2030 2031 2050 2021 2030 2031 2050 2021 2030 2031 2050

2SS 171Exist irtf fields 244 240 2D4 2S8

403 436 77 Driewfiekis 331 251

Total 330 847 891 572 455 385 171

Note New fields also include those that have alreidy been approved

Dit beeld wordt bevestigd door IRENA in de World Energy Transitions Outlook ook gepubliceeerd in

2021^ dat een vergelijkbaar transitiepad schetst en vergelijkbare directe implicaties voor energie

investeringen

^
Worid EnergyTransitions Outlook 1 5°C Pathway firena orgl
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lEA en IRENA laten in hun rapporten nadrukkelijk zien dat de wereld nog niet op koers ligtvoor het

net zero pad

lEA World Energy Outlook illustreert dit aan de hand van de trendscenario s Stated Policies

Scenario STEPS en Announced Pledges Scenario APS die zijn gebaseerd op huidige trends

bestaand beleid STEPS en reeds gedane energie en klimaat toezeggingen APS lEA waarschuwt

zowel voor de implementation gap tussen STEPS en APS en de ambition gap tussen APS en

Net zero Dit houdt in dat er nog uitdagingen zijn om de doelen in de praktijk te verwezenlijken en

dat de doelen op zichzelf ook nog niet voldoende zijn
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Figure 1 5 ▻ Globol median surface temperohire rise over rime in rite

WEO 2 2] scenvios

Figure 1j4 COa emissions In the WBO ZOil scenarios over time
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De trends van het STEPS scenario laten zien dat er na een dip in het energieverbruik door de Covid

19 crisis een sterke rebound is van fossiele brandstoffen en een toename zal zijn in het gebruik van

olie gas nucleaire energie en hernieuwbare energie Met een toename in het energieverbruik van

opkomende en ontwikkelingslanden en een afname bij ontwikkelde landen Overigens heeft het lEA

de projecties t a v olie kolen en gas in het laatste rapport substantieel naar beneden bijgesteld

Figure t 2 Oil rroturd gas and cool demar d in ttie Stated Pdcles

Scenario in Werfd Energy OuKoofc 202 T 2020 and £0J
Figure 1 61 Total energy supply and COi emissions intensity in the STEPS
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lEA AllilehQ reserved

Mote kvriH ^j£ jKinCoat US dscttnss ofj ptataaus and rsnswabtsj ood notorat gas grow substaniialif fo 2CS0

Zowel lEA als IRENA hebben overigens laten zien {i s m IMF en AfDB dat het net zero pad veel extra

economische groei en banen kan opieveren zowel mondiaal als in specifieke regio s zoals Afrika®

Average differences between tS S and PES In the 2OH 2DS0 period

Mere ecAiwny iMde Jobs

i I
More GOP Higtier welfare

iiVdex

1 6 4
h 25 4U

I
1 3 5

l S S IS S 1 5^

Bovendien is hernieuwbare energie op steeds meer plekken op de wereld concurrerend door

drastische kostendaling USD kWh in de afgelopen 10 jaar Nieuwe zonne energiecentrales zijn

inmiddels goedkoper dan het in bedrijf houden van een groot deel van bestaande kolencentrales De

variabiliteit van duurzame energie kan wel een knelpunt vormen en is een belangrijk onderdeel van

de benodigde energietransitie investeringen

s
Zie IRENA AfDB report Energy Transition Central to Africa s Economic Future
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lEA en IRENA dat deze trends zich zal voortzetten {ook voor technologieen zoals batterijen en

elektrolysers voor de productie van waterstof

De energie economie verandertfundamenteel door de verwaarloosbare marginale kosten van zon

en wind door decentralisatie door elektrificatie en door de opkomst van nieuwe technologie

Het 2021 Production Gap report van UNEP^ et al laat zien dat overheden meer dan twee keer zo

hoge productie van fossiele brandstoffen piannen dan het 1 5 graden pad Dit geidt zowei voor

steenkoien olie en gas Het rapport constateert dat internationale publieke financiering voor

productie van fossiele brandstoffen al flink is afgenomen maar roept op fossiele brandstoffen uitte

sluiten van publieke steun en de steun volledig te richten op de energietransitie Overgang van kolen

naar gas

Coal Oil Gas
MCkAJ Tem yt
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Countrin plant ft protvctlwit
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PrcidLctkin comhttnt with 2 C

production conuneni with

Binnen de EU wordt de focus van private financiering op de energietransitie vormgegeven via de EU

taxonomie voor Duurzame Financiering^ De wetenschappelijke onderbouwing van detaxonomie

®
Zie Production Gap Report 2021 I UNEP UN Environment ProRramme
“

Zie EU taxonomy for sustainabie activities I European Commission [europa eul
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{door het Platform on Sustainable Finance gaat uit van een technologie agnostische norm voor

groenenergie van 100 gram COj kWh berekend aan de hand van het EU carbon budget en de

verwachte energievraag Daarnaast hanteert de taxonomie een Does No Significant Harm {DNSH

criterium van 270 gram C02 kWh het gemiddelde van de huidige emissie intensiteit Beide normen

zullen iedere 5 jaar worden verlaagd tot 0 in 2050

OK JOK low carbon 55X low oarbon ItMK low carbon

gases by2026 jases’byJOM gases by 31 Ok 2035gCOZe kWh
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CCOT
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f
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forcntfra

econaniic life

WHnP 7» 7a

SC IM —
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[1C vrO

Op het moment ligt een voorstel voor om tot 2030 een uitiondering te maken op de 100 gram norm

bij vervanging van een kolencentrale door een gascentrale waarbij de emissies met 55

gereduceerd zouden worden en volledig op duurzaam gas werkend vanaf 2035 De taxonomie

bevat vooralsnog geen handvatten voor het beoordelen van de bredere fossiele brandstofketen

De energietransitie heeft substantiele geopolitieke impMcaties IRENA heeft een eerste analyse van

de geopolitieke dimensie^^van de energietransitie gemaakt en wijst op veranderende economise he

afhankelijkheden {van fossiel naar technologie en grondstoffen leveringszekerheids en

cyberrisico s en zorgen omtrent de beperkte mate waarin fossiele productielanden voorbereid zijn

op de energietransitie {zie diagram Nederland bereidt op dit moment met IRENA een vervoigtraject

voor op dit thema

“
Zie A New World The Geopolitics of the EnergyTransformation Irena oral
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Figure 7 The relative preparedness of fossil fuel producing countries

for the energy transition
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Op korte termijn is er veei aandacht voor de toenemende voiatiliteit van fossiele brandstoffenprijzen

en de geopoiitieke risico s van fossiele afhankeiijkheden met name gas lEA duidt de energietransitie

in deze nadrukkeiijk niet ais oorzaak maar als opiossing van de problematiek^^

Concluderende observaties

• De productieplannen van overheden en de trends in de energiesector houden nog weinig

rekening met de klimaatdoelen van Parijs Sterke aanscherping is nodig om het doel van 1 5

graad te verwezenlijken

• Uitgangspunt van bovenstaande analyse is de ambitie om klimaatverandering te beperken

tot 1 5 graden in 2100 en daartoe een net zero energievoorzieningte bereiken in 2050

Nagenoeg alle landen hebben zich aan die doelen verbonden maar de doorvertaling in

kortere termijn doelen en in concreet energiebeleid vergt nog veei werk

• De net zero paden van lEA en IRENA zijn erg gedetailleerd en kunnen een basis bieden om

energieinvesteringen te toetsen of zij in lijn zijn met het 1 5 graden klimaatdoel De lange

levensduur van energieinvesteringen maakt net zero paden relevant voor iedere nieuwe

energie investering Kantekening hierbij is dat deze paden van overheden en private

investeerders vragen om op korte termijn scherp te sturen op financieren van de transitie

naar net zero ondersteund met het juiste enabling environment beleidskader en

diplomatie

• De net zero paden bieden ijkpunten gebaseerd op modelberekeningen met evidente

onzekerheden en risico s Jaarlijks zullen de analyses geupdate worden met de nieuwste

“
Zie Europe and the world need to draw the right lessons from today s natural gas crisis Analysis lEA
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inzichten en de laatste trends Verdere vertraging van de vergroening zal leiden tot radicaler

beleid in de nabije toekomst en verhoging van economische transitierisico s

• Nieuw aan de CoP26 verklaring is dat deze scherpe beleidssturing aanbrengt in de EKVt a v

fossiel terwijl de snelheid van de energietransitie in buitenlandse markten bepaalt in welke

mate er behoefte is aan fossiele exportkredietverzekeringen als vraaggestuurd instrument

• Vanwege padafhankelijkheid zullen de ondertekenaars van de CoP26 verklaring zelf slechts

geleidelijk kunnen stoppen met fossiele brandstoffen en in detussentijd zelfs deels nog

beperkt investeren in fossiel t b v leveringszekerheid bijv kleine veldenbeleid in NLtbv

verkleining gasafhankelijkheid van andere landen Dit zal moeten passen binnen de

wettelijke kaders van net zero 2050 EU en NL klimaatwet De ondertekenaars werken ook

nationaal aan bet uitfaseren van financiele prikkels voor fossiele brandstoffen

coalitieakkoord en roepen mondiaal op datzelfde te doen CoP26 Glasgow Climate Pact

G20 statement etc Voor alle landen is dit work in progress
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Verslag 3e bijeenkomst Publiek Private Werkgroep Implementatie Interpretatie COP26

verklaring

fBZ1 |5 1 2e~

5 1 2e ^EZK | 5 1 2e~

5 1 2e ADSB 5 1 2e ADSB

5 1 29 ^fBZ1 | 5 1 2s IfDamen 5 1 2e IfEZKl

CFINL |51 S«II \ {voorzitter FIN I 5 1 2s ||5 1 26j fin | sTTS ^ IHC [
Oorcl]J 5 1 2s | VMO NCW] | 5 1 2e | VNO MCW

Aanwezia 5 1 2s

] van5 1 2s

1 Opening

Voorzitter stelt agenda vast

2 Teruokoppeling HLG

Voorzitter geeft een korte terugkoppeling van de HLG op 31 jan Elementen die hierin terugkomen

zijn timing uitwerking beleid Level Playing Field gas taxonomie en de samenhang tussen WGl

en WG2

VNO NCW benoemt de oproep in de HLG van bedrijven voor analyse en het gesprek met de

bewindspersonen Werkgroep constateert na korte discussle dat afw achten op het officiele verslag
de beste route is

Afspraak acties

RN stuurt het verslag van de HLG rond zodra deze gereed is

Bedrijven en ADSB worden gevraagd om voorafgaand aan volgende werkgroep 15 feb

input te leveren m b t wenselijke timing uitwerking beleid vanuit hun perspectief als

alternatief voor huidige Q2 toezegging Afwijking van toezegging is een politiek besluit

Werkgroepen na de HLG vinden voortaan pas plaats nadat het HLG verslag is

rondgestuurd

3 Presentatie VHO NCW

VNO NCW 5 1 2s presenteert zienswijze op IRENA en lEA rapporten presentatie bijgevoegd
Discussle gaat vervolgens o a in op de impact van het stoppen van de fossiele ekv in Nederland

Vender benoemt Van Oord dat de ekv vraaggestuurd is en vraagt IHC of het doel van de ekv

exportbevordering of het behouden van het level playing field is

4 Presentatie onderbouwing 1 5 graden

BZ 15 1 2s I licht in presentatie wetenschappelijke onderbouwing op 1 5 graden toe presentatie

bijgevoegd Na afloop van de presentatie wordt afgesproken dat|5 1 2^ i s m r5 1 2s| de

onderbouwing uitschrijft Verschillende bedrijven geven aan dat ze behoefte hebben om deze

analyse vender uit te bouwen met o a geopolitieke elementen en betaalbaarheid

De discussle focust zich vervolgens op een aantal onderwerpen Gas als transitiebrandstof

Suriname niet tekenen van landen e g Noorwegen OESO arrangement energietransitie i r t de

ekv het vermarkten van groen de offshore markt en Afrika

Als reactie hierop geeft BZ o a aan dat er geen bewijs is voor de volgordelijkheid in transitie van

steenkolen gas naar hernieuwbaar l

Oproep aan bedrijven om de landen

te identificeren waar diplomatieke druk op uitgevoerd moet worden Vender wordt er in OESO

verband gewerkt aan de modernisering van de arrangement Tevens constateert de werkgroep dat

de kansen kant van WG2 van belang is

Afspraken acties

|5 1 2s| VNO NCW werkt samen met| 5 1 2^ BZ aan stuk t b v de volgende HLG met

daarin de volgende elementen

1 Onderbouwing klimaatwetenschappelijke basis inclusief overzicht van relevante

rapporten
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2 Context duiding in aanvulling op de klimaatwetenschappelijke basis wordt

gewerkt aan een eerste voorzet op de analyse op geopolitieke elementen en

betaalbaarheid

Doel van dit stuk is het creeren van gezamenlijk begrijp Dit stuk zal in de werkgroep van

15 feb besproken worden Voorafgaand vindt waar nodig schriftelijke afstemming plaats

5 Proces Planning

Afspraken acties

Identificeren van deelgebieden die voor bedrijven relevant zijn om met prioriteit te

bespreken e g havens waarmee we in aankomende werkgroepen naderaan de slag gaan

eventueel in subgroepen Verzoek aan bedrijven om deze input z s m te leveren

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 15 februarl
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[@investinternational nl]

5 1 26 5 1 26 5 1 26

@damen com ri5 1 2e

|@atradius com1|
@minbuza nl]

5 1 26 5 1 265 1 26 5 1 26 5 1 26

DGLMH 5i2e l@minienw nl]

From

Sent Wed 2 16 2022 11 54 29 AM

Subject Agenda en stukken werkgroep flankerend beleid 18 febr

Received

Concept verslaq overleq Werkqroep 2 Flankerend Beleid 4 feb 2022 docx

I 5 1 265 1 26

5 1 26

Wed 2 16 2022 11 54 37 AM

Guidance Note Subqroepen docx

Bespreekstuk biieenkomst WG Flankerend beleid 180222 pptx

Planning van de ministerie voor Klimaat en Enerqie met betrekkinq tot klimaatveranderinq 2 docx

Beste leden van de werkgroep

Voor onze bespreking van a s vrijdag 13 30 15 00 uur hieronder de concept agenda

Agenda

1 Opening vaststellen agenda en vaststellen verslag vergadering 4 februari

V Zie concept verslag bijgevoegd

2 Presentatie overheidsbeleid aan de hand van sheets lOt m 13 van bijgevoegd bespreekstuk

V Toelichting vanait de vier betrokken ministeries over bestaande en mogelijk aanvullende beleidsopties per

ministerie 5 minuten gevolgd door vragen

V Kamerbrief EZK Uitwerking coalitieakkoord Klimaat en Energie bijgevoegd op verzoek VNO NCW

3 Stand van zaken vier subgroepen

V Toelichting op proces stand van zaken vanuit de vier trekkers van de subgroepen bijiage met finale indeling voIgt

donderdag

V Wanneer eerste resultaten te verwachten Wat kunnen we wanneer aanleveren bij de HLG Zie ook planning HLG

proces op sheet 8 van de bijiage

V Bespreken guidance note bijgevoegd als huIpinstrument bij het uitwerken van beleidsopties maatregelen voor de

subgroepen zie bijiage

4 Input HLG 1 maart a s

V Welke input willen en kunnen we aanleveren voor de volgende HLG vergadering van 1 maart a s Waar is evt

staring of buy in op nodig open discussie

5 W v v t k afsiuiting

Als er aanvullingen zijn op de agenda hoor ik het graag

Hartelijke groet

5 1 26
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Verslag overleg Werkgroep 2 Flankerend Beleid

vrijdag 4 februari 13 30 IS OOu MS teams

I BZ DI0 vz

Damen | ^ 2e IHC [
5 l 2e [ Invest International

BZ DIO J 5 1 28

5T2^ ^ EZK

5 1 28 van Oord 5 1 2eAanwezig
Bo5kalis [

5 1 28

5 1 28 1 VMO NCW5 1 2e

5 1 2e Atradius DSB [
] BZ DIO ^

5 1 28

|BZ DDE [5T^
| BZ IGG p^

5 1 28 5 1 2e

5 1 28 FIN | 5 1 28 l FIN

5 1 28 | I W

5 1 28

Afwezig I W 5 1 28 EZK5 1 28

• Geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering

Terugkoppeling HLG

Nog geen verslag maar men geeft aan deze graag te ontvangen zodra het beschikbaar is

Relevant voor deze lAferkgroep
Groen licht voor WG2 om met deze iwerkwijze verder te gaan

Oproep aan private sector om met voorstellen te komen Wat hebben bedrijven

nodig in de energietransitie Door bedrijven \«ordt aangegeven dat er al veel ligt en

nu zaak is met de groepjes te beginnen

Kijk niet te eng naar de energietransitie bijv alleen \windenergie Vormt WG2 een

goede afspiegeling van de private sector

Nadruk op zorgvuldigheid Goed kijken naar welke elementen een rol spelen in de

energietransitie Level playing field is bijvoorbeeld ook een belangrijk element

Gaatom publiek private samenwerking voor de energietransitie Samen nieuwe

markten en nieuwe kansen creeren en daarbij benodigd overheidsinstrumentarium

korte en of lange termijnoplossingen Goed om op deze manier het werk van de

groep te kijken niet in termen van een afkoopsom oid

VNO NCW benoemd nog dat de verwachting is dat er een gesprek zal worden

georganiseerd met de nieuwe bewindspersonen

o

o

O

O

o

o

VNO NCW MKB NL zeggen toe te zorgen voor brede afstemming met de bedrijven die niet

direct aan tafel van werkgroep 2 zitten

Gevraagd wordt naar de visie van de overheid op groene industriebeleid Hoe gaat we het

samen doen Dit punt kan in subgroep 1 groene industriepolitiek worden geadresseerd

Belang van de whole of government approach wordt benadrukt Visie moet ook

voorkomen uit sub werkgroepen
Discussie over het inbrengen van concrete voorstellen vanuit bedrijfsieven Nu een

overzicht van bestaande voorstellen of juist voorstellen inbrengen in de sub werkgroepen

Oproep aan bedrijven is om zo snel mogelijk concreet te maken hoe zij kunnen bijdragen
aan de versnelde energietransitie en welke typen ondersteuning daarbij vanuit de overheid

nodig is Vanuit bedrijven wordt verwezen naar divers materiaal en studies en rapporten
en wordt benadrukt vooral in de sub werkgroepjes te beginnen

Verwijzing naar Denemarken en VK waar industriebeleid is gemaakt om publiek privaat de

energietransitie vorm te geven

Organisatie en bemensing sub groepen

• Lijkt overlap te zitten in sub groepen Financieren en verzekeren overlappen of liggen in ieder

geval in elkaars verlengde
• Zijn meerdere mogelijkheden om de groepen in te delen

• Besproken om werkgroep drie door het bedrijfsieven te laten trekken en werkgroep vier door

de overheid
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De sub werkgroepen zijn allemaal aan elkaar gelinkt De wisselwerking tussen de sub groepen

is belangrijk

Werkgroep 4 kan als voeding voorde andere werkgroepen worden gezien omdat

internationale ontwikkelingen invioed hebben op het te vormen beleid Voorbeeld we weten

welke landen de verklaring hebben ondertekend maar weten niet hoe landen nu gaan

handelen Ook belangrijk voor ons handelen

Wat werkwijze betreft is het voorstel dat de subgroepen zelfstandig aan de slag gaan de

trekkers organiseren ditzelf en hun voortgang terugkoppelen aan de werkgroep in de vomn

van enkele sheets en onderliggende documenten uitwerking beleidsopties

Graag een format vanuit de overheid voorde subgroepen geeft houvast in de verdere

uitwerking en bruikbaarheid voor advisering aan de politiek
De WG2 bespreekt de integrale voortgang en bepaalt de input richting de maandelijkse HLG

overleggen Voorstel is om de werkgroepen twee wekelijks bijeen te laten komen kijkend naar

aansluiting bij het HLG ritme

Volgende HLG is al op 21 februari We zijn waanschijnlijk nog niet klaar om lets in te brengen

Volgende werkgroep gepland op 18 februari
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Guidance Notevoorde subgroepen bij bet uitwerkenvan beleidsopties flankerend beleid

Ga per beleidsoptie maatregel in op de voigende vragen aandachtspunten

NB Niet alle vragen zijn mogelijkin alle gevalien en voor aiie subgroepen even reievant^ zie het dus als een

tooi ter ondersteuning van het denk uitiwerkingsproces

DOELSTELLiNG

Wat is het doel van de beleidsoptie maatregel

Op welke wijze draagt de beleidsoptie bij aan de doelstelling van deze werkgroep^ namelijk de

ondersteuning van het internationaal concurrerend NL bedrijfsieven in de energietransitie in lijn met

de COP26 verklaring en met behoud en groei van zoveel mogelijk banen en kennis in NL

Wat is de aanleiding om de beleidsoptie voor te stellen urgentie^ context^ perspectief

Welke analyse in termen van kansen knelpunten ligt ten grondslag aan de voorgestelde

beleidsoptie maatregel

Geef zoveel mogelijk concrete en praktische voorbeelden vangebruiken toepassing van de maatregel

WIAATREGEL ZELF

Geef een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de beleidsoptie maatregel werking

Wat rechtvaardigt overheidsinterventie Hoe zit het met de additionaliteitten opzichte van de markt

Welktype instrument betreft het Bijv subsidie garantiestelling verzekering ekv wet of

regelgeving off balance fondster risico mitigatie andersoortig nieuw instrument etc

Betreft het een toepassing of aanpassing van een bestaand programma regeling of lets nieuws

Is de keuze voor dit instrument de meest efficiente manier om het doel te bereiken

Zou de maatregel in samenhang met andere publieke maatregelen genomen moeten worden

Zijn er andere partijen dan de overheid nodig om de maatregel te doen slagen zoals banken en of

geldt m b t de beleidsoptie dat er ook aan de private kant een actie nodig zou zijn bijv een privaat

investeringsfonds

Is de maatregel gericht op het ondersteunen van publieke investeringen of gericht op het verrichten

van private investeringen Of is een actie gewenst gericht op codrdinatie van een publieke en een

private investering

Past de maatregel binnen nationale en Internationale wet en regelgeving zoals opgebied van

staatssteun export credits etc of andere Internationale afspraken waar NLzich aan verbonden

heeft

IMPACT EFFECT VAN DE MAATREGEL

Welke partijen hebben belang profijt bij invoering van de maatregel

Wat zijn de verwachte effecten van de maatregel bijvoorbeeld hoeveel bedrijven welke sectoren

gaan ergebruikvan maken in welke mate in welke landen etc

In welke mate draagt de opiossing bij aan een duurzaam betaalbare en betrouwbare

energievoorziening in ontwikkelingslanden

Wat is de verwachte impact van de maatregel wat is de bijdrage aan klimaatmitigatie of adaptatie

Wat is de verwachte korte of lange termijn directe of indirecte bijdrage aan de NL

economie werkgelegenheid of het internationaal verdienvermogen van exporteurs Gaat het alleen

om exporttransacties of zijn ook investeringsacties beoogd

Zijn er mogelijke ongewenste risico s neveneffecten of externaliteiten

BUDGET

Zijn erfinanciele consequenties verbonden aan de maatregel zoja welke

Hoeveel gaat de maatregel kosten

UrrVOERING
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Op welke wijze moet de maatregel worden uitgevoerd

Welke partij organisatie moet de maatregel gaan uitvoeren

Op welke termijn is de maatregel in de praktijk te brengen

Zijn er zaken waarmee in de uitvoering rekening dientte worden gehouden

VOOR EN NADELEN

Qeef een overzicht van voor en nadelen van de maatregel

Zijn er verschillende zienswijzen of verschillen van inzichtin de werkgroep die relevant zijn in de

advisering aan de HLG Zo ja welke

Zijn er punten waarbij agree to disagree van toepassing is
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Publiek private

Werkgroep
Flankerend beleid WG2

Bespreekstuk Werkgroep 18 februari 2022
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Bouwstenen

DOEL
WERKGROEP 1

Interpretatie reikwijdte en impact van de

Verklaring WGl belangrijk uitgangspunt
voor WG2

ONTWIKKELINGSLANDEN

{behoefte aan Duurzame betrouwbare en

betaalbare energievoorziening in

ontwikkelingslanden

Ondersteuning NL internationaal

bedrijfsieven in de energietransitie

{obstakels nieuwe kansen markten met

behoud en groei van kennis en banen in NL

AFBAKENING FOCUS

Mitigatie adaptatie

Korte lange termijnoplossingen

Export investeringen

Internationale concurrentiepositie

Type instrumenten

financiering verzekering

BELEIDSKADERS

Regeerakkoord {groene industriepolitiek
etc

Kamerbrief COP26 verklaring

Bestaande en beoordeling van

aanvullende beleidsopties {zie bijiagen

CONSULTATIE

Consultatie met stakeholders bedrijven

maatschappelijk middenveld

kennisinstellingen

Wat doen andere landen
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Doel en samenstelling

Doel WG2 het opstellen van een publiek privaat advies aan de High Level Groep met daarin een inventarisatie

van bestaande en aanvullende befeidsopties voor flankerend beleid op de korte en lange termijn gericht op
ondersteuning van het internationaal concurrerend NL bedrijfsieven in de energietransitie in lijn met de COP26

verklaring en met behoud en groei van zoveel mogelijk banen en kennis in NL

• Inzet is om te komen tot een werkdocument met een gezamenlijk advies common grounds waarin ruimte

is voor verschillende standpunten [agree to disagree

• Planning
• Er is voor Q2 juni 22 een Kamerbrief {op te stellen door de ministeries toegezegd over de uitwerking van het

nieuwe beleid en voor Q1 maart een Kamerbrief over de voortgang
• Kamerbrief COP Verklaring Doel is voor eind 2022 internationale overheidssteun aan de fossiele energiesector te

beeindigen

• Samenstelling WG2
• Overheid MinBZ BHOS MinFIN MinEZK Minl W

• Bedrijfsieven Boskalis Damen IHC Van Oord VNO NCW en MKB NL

• Uitvoerende organisaties Atradius DSB Invest International
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Doel het opstellen van een publiek privaat advies aan de High Level Groep met daarin een inventarisatie van bestaandeen

aanvullende beleidsopties voor flankerend beleid gericht op de ondersteuning van het internationaal concurrerend NL bedrijfslGven
in de energietransitie {in lijn de COP26 verklaring en rnet

l^^d
^ groei van zoveel mogelljk banen en kennis in NL

ri
la Internationaal

verdienvermogen

NL bedrijfsieven

Focus

WG2

lb Groene

energietransitie

2 Kansen en knelpunten
3 Beleidsopties bestaand en aanvullend
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Wat zijn de belangrijkste kansen

• Breed pallet aan kansen voor het bedrijfsieven in de energietransitie groene vervangings en

investeringsgolf

• Kennis kunde en innovatie aanwezig bij het NL bedrijfsieven om een sterk groene propositie te

bieden Zoals bij

• Klimaatadaptatieprojecten in ontwikkelingslanden

• Verstevigen positie bij klimaatmitigatieprojecten bijv windmolenparken

• Vergroening scheepsbouw

• In de toekomst worden ook kansen gezien in waterstof

• PM Er is nog een inventarisatie bezig van de internationale agenda s Topsectoren
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Wat zijn de grootste uitdagingen

• Korte termijn impact van COP26 verklaring op lopende business

• Afnemers zijn vaak nog niet om kapitaalgoederen die zowel groen als fossiel

doeleinden dienen

• Infrastructuur in andere landen nog niet gereed voorgroene alternatieven

bunkeren voor stroom waterstof methanol niet mogelijk
• Business case groen moeilijker sluitend te krijgen duurder looptijd en

concurrentie Business case groene opiossing t o v fossiele opiossing komt niet

uit

• Concurrentiepositie Non OESO maar ook EU lidstaten die een beter

gei ntegreerde industriebeleid voeren

• Rondkrijgen business case adaptatieprojecten cash flow concessionele

financiering en ondersteuning bij aanbestedingen
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Voorstellen voor overheidsbeleid

• Strategische ontwikkelingen
• Duidelijke strategic t o v concurrentiepositie vis a vis landen binnen en buiten EU OESO

• Nederland als springplank voor innovatieontwikkeling
• Actiever industriebeleid t b v rationale maakindustrie

• Het bestaande instrumentarium incorporeren tot een geintegreerde strategic om propositie van bedrijfsieven te ondersteunen

• Productontwikkeling projectontwikkeling financiering en EKV
• Behoefte aan een actiever concurrerender instrumentarium Dit is benodigd om koploper schap te bereiken

• Ondersteuning bij publieke aanbestedingen van klimaatadaptatie en mitigatie projecten in het buitenland

• Alternatieve aanbestedingsvormen om groene opiossingen met NL kennis kunde bedrijfsieven beterte positioneren
• Meer samenwerking en ondersteuning in de projectontwikkelingsfase Building with Nature concept
• Opiossen onrendabele top daar waar groene opiossingen duurder zijn dan conventionele opiossingen
• Opiossen risico rendementsverhoudingen voor groene opiossingen die in experimentele fase zitten

• Concessionele financiering zoals klimaatadaptatiefonds voor infrastructurele projecten
• Langere looptijden hanteren bij groene transacties ekv Nu creatief kijken naar wat direct mogelijk is

• Portfolio benadering na financiering van kapitaalgoederen
• Bredere definitie voor exporteur hanteren NL bedrijfsieven ondersteunen als toeleveranciers

• Sloopsubsidies ter stimulering van groene innovatieve schepen
• CIRR funding scherper flexibeler

• Extra inkomsten voor de business case ontwikkelen zoals via carbon credits
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Planning
Januari Februari Maart

WG2 bijeenkomsten 14 jan en 21 4 en 18 feb bijeenkomsten WG2 11 en 25 mrt bijeenkomsten WG2

jan

28 jan stuk HLG aanleveren {concept 25 feb stuk HLG aanleveren concept 23

feb gereed

18 mrt stuk HLG aanleveren concept

16 mrt gereed26 jan gereed

31 jan HLG 1 maart HLG 21 mrt HLG

31 mrt voortgangsrapportage naarTK

Inbreng HLG presentatie concept

beleidsopties

Inbreng WG presentatie voortgang Inbreng HLG presentatie voortgang

IIApril Mei Juni

8 en 22 apr bijeenkomsten WG2 6 en 20 mei bijeenkomsten WG2

22 apr stuk HLG aanleveren concept 27 mei stuk HLG aanleveren concept 25

april gereed

30 mei HLG

3 en 17 juni bijeenkomsten WG2

17 jun stuk HLG aanleveren concept

15 juni gereed

20 jun HLG

30jun uitwerking beleid naarTK

20 april gereed

25 apr HLG

31 mei Schriftelijke consultatie brede

groep bedrijven en ngo s
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Bijiagen ter informatie

• Inventarisatie bestaande en mogelijk aanvullende beleidsopties instrumenten

voor de vier betrokken ministeries

• Voorbeelden van bestaande transacties illustratief
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BHOS
Bestaand beleid Generieke exportondersteuning SDG s incl klimaat} al focus handelsmissies en ambassadeondersteuning vaak sterk gericht op

duurzaamheid maar somrmige markten nog steeds fossiel

RVO Subsidieregeling voor Demonstratieprojecten Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies DHI voor

ontwikkelde en opkomende markten € 9 min per jaar
BHOS instrumentarium sinds Financieringsbrief 2019 geen steenkolen en exploratie ontwikkeling nieuwe olie en gasvoorraden
Invest International focus SDG 8 en 13 o a

o Investeringskapitaal EUR 833 min

o Dutch Trade Investment Fund 1 2 DTIF 170 min revolverend

o Dutch Good Growth Fund DGGF spoor 1 Financiering voor NL mkb ers in naar OS landen EUR 230 min revolverend

o DGGF spoor 3 Exportverzekering voor NL mkb ers in naar OS landen EUR 102 5 min revolverend

^AtradiusDSB

Handel

Investeringen

Financiering

Exportkredietverzekering EKV NB beperkt aantal fossiele Ekvtransacties in lage inkomenslanden

Invest International o a

o Publieke Infrastructuurontwikkeling DRIVE D2B EUR 165 min per jaar
o Projectontwikkeling tbv NL private partijen EUR 9 min

Private financiering voor commerciele non sovereign klimaatinvesteringen SDG 13 en SDG7

OS hernieuwbare energie portefeuille incl FMO AEF CIO EUR 50 70 mln jr
o Dutch Fund for Climate Development DFCD incl Climate Investor Two nadrukop adaptatie EUR 40 mln jr

o

Private sector

ontwikkeling

Klimaat

o

Vergroening BHOS instrumentarium voorstellen voor versterking van duurzame projecten inclusief op duurzame energie naast

afbouw fossiel waar mogelijk in lijn met bv Invest International en of ekv

Generieke exportondersteuning missies nog meer gericht op duurzaamheid incl duurzame energie en

ambassadeondersteuning in lijn met ekv

Atradius DSB vergroening EKV portefeuille

Beleids

Opties nog geen

beleid

Handel

Investeringen

Financiering
Private sector

ontwikkeling

Aansluiting op het Duitse H2Global waarmee grootschalig waterstof in het buitenland wordt opgekocht voor de industrie

Opiopende NLse bijdrage aan mondiale klimaatfinanciering voor OS landen klimaatadaptatie en klimaatmitigatieKlimaat

Bestuursnotitie

VNO NCW

o a Financiering Internationale klimaatadaptatie projecten premie reductie groene investeringen concessionele

financieringsmogelijkheden SDGfonds dekking voorbereidende projectenkosten etc

Externe

initiatieven

Commitment van 26 NLse partijen aan 2021 High Level Dialogue on Energy toegang tot hernieuwbare energie linkNL Energy

Compact
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MinFin
Bestaand beleid Directe export Verhoogde risk appetite voor kleinere groene transacties

o Voor transacties €5m een grotere risk appetite tot een totaal van €50m

Verruimde dekkingsmogelijkheden bij groene projectfinancieringstransacties
o Voor groene PF zaken een groter gedeelte van de financiering te dekken tegen een hoger dekkingspercentage

Premiekorting bij groene transacties

o Groene transacties kotnen in aantnerking voor premiekorting 15 a 30

Indirecte Ad hoc ongebonden dekking op klimaatgerichte fondsen

o Via Climate Investor 1 Green Shipping Fund ongebonden garanties met prikkels om NL content te creeren

Domestic cover voor groene transactie

o Bredere definitie van export hanteren bij groene transacties focus op exportpotentieel

riTg

Ongebonden fondsgarantie in ontwikkeling
o Product om institutionele beleggers te mobiliseren voor klimaatrelevante projecten waar NL exporteurs van profiteren

Groene exportontwikkelingsgarantie GEOG in ontwikkeling
o Garantie op financiering van een investering t b v groene export productielijn R D etc

Beleids

Opties

In ontwikkeling

Flaalbaarheid

wordt

onderzocht

Ongebonden investeringsverzekering
o Product om toegang tot grondstoffen en halffabricaten voor NL exporteurs te waarborgen

^ Scope GEOG uitbreiden

o Uitbreiding GEOG naar investeringen in sleuteltechnologieen
Verbreden definitie exporteur

o 20 procent NL content eis toepassen ongeacht of hoofd contractant een NL of niet NL exporteur is

Langere looptijd voor exportkredieten
o Verstrekken ekv gedekte leningen voor groene export met looptijd 10 jaar

Flogere risicobereidheid op gebied van ekv

o Verhoogde risicobereidheid vanuit ekv voor groene transacties uitbreiden

Bestuursnotitie

VNO NCW

Externe

initiatieven

1472290 00035



EZK
Bestaand beleid

Financierini Garantieregeling Ondernermingsfinancierin GO

NSDF scheepsfinancieringsfonds met garantie van EZK

Innovatie Generieke innovatie instrumentarium

Innovatie verd

uurzaming

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw t m 2022 €15 min per jaar

R D regeling mobiliteitssectoren €150 min in 2021 €50 min maritiem

Nationaal Groeifonds propositie obv Maritiem Masterplan is ingediend

Beleids

Opties nog geen

beleid

^ Klimaatfonds EUR 35 miljard

Externe

initiatieven
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I W
Bestaand beleid I W beleid

Er zijn bij lenW op dit moment geen subsidie instrumenten beschikbaar voor de zeevaartsector op gebied vergroening

Verduurzaming Rijksvioot rijksrederij als Launching Customer RRF aanvraagBeleids

Opties nog geen

beleid}

Nieuw beleid

NML Maritiem

masterplan

Nationaal Groeifonds aanvraag vanuit Maritiem Masterplan voor R D Launching customer Rijksrederij en verduurzamen

Nederlandse koopvaardij vioot

Externe

initiatieven
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Voorbeelden transacties bestaand

Exportkredietverzekeringen MinFin BH05 ADSB

|j Verruimde dekking projectfinanciering Yunlin windmolenpark Taiwan de ruimere dekking die geboden wordt

I ondersteund Neder andse exporteurs om deel te nemen in het project

I TBS domestic cover middels onze domestic cover dekking is het mogelijk gemaakt dat risico s op een Nederlandse koper
I afgedekt zijn bij de levering van 4 groene schepen

AD5B RVO PiB en ambassadeondersteuning

■ i

Taiwan Boskalis Damen Shipyards Van Oord Heerema en Adviesbureau IX offshore windparken Changfang Xidao

Greater Changhua

Invest International DGGF

• Afrika AMMP Technologies NL start up energiesystemen online te monitoren en te beheren

• Kenia WelMacs off grid zonnepark voor energievoorziening van noten productiefaciliteit

FMQ AEF

Kenia KP P ontwikkeling bouw en exploitatie van een windpark van 300 IVIW nabij Lake Turkana EUR 620 min

Voorbeelden uit buitenland

• DUI actie voor inkoop groene waterstof via overheid

• Deens ondersteuningsbeleid voor bouwen windmolenparken in buitenland

1i
\ 1

\
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