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

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

B. Samenloop trajecten

Bespreekpunt:

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

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

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

(2020/2021). Indien de maatregelen pas na 2020/2021 COz-reductie realiseren, levert dit geen 
bijdrage aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis.

Bij het nemen van aanvullende maatregelen voor zowel stikstof als Urgenda is het, voor 
zowel het politieke als het maatschappelijk draagvlak, van belang dat sprake is van een 
evenwichtige inzet over sectoren.

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

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

Het kabinet ziet zich op dit moment geconfronteerd met twee grote milieu-gerelateerde 
opgaven: de aanpak van de stikstofproblematiek en de uitvoering van het Urgenda-vonnis. 
Beide opgaven vragen zowel om actie op de korte termijn, als een structurele aanpak voor 
de langere termijn.
In alle sectoren van de samenleving zijn maatregelen nodig om deze twee opgaven te 
realiseren. Daarbij zijn ingrijpende maatregelen niet uit te sluiten.
Het kabinet heeft in de besluitvorming over maatregelen nadrukkelijk oog voor de 
samenhang tussen deze twee opgaven: het is voor het effect op een bedrijf, een 
ondernemer of een burger immers niet relevant voor welk specifieke doel een maatregel 
genomen moet worden; het is enkel van belang wat van hem of haar gevraagd wordt en 
hoe de overheid hier ondersteuning bij biedt.
Doel daarbij voor het kabinet is om zoveel mogelijk te zorgen dat maatregelen aan beide 
opgaven een bijdrage leveren en er een eerlijke inspanning van alle betrokken partijen 
wordt gevraagd.

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

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



Bijlage 2a - Overzicht maatregelen stikstof/Urgenda

Kosten- Kosten-

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

Maatregelen met mogelijk dubbel effect

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

68,5 205,6 9,4 102 2500

nb nb 0,5-0,9 94 103

0,55 0,21 0,6 3291 1166

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

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

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

0,81 1,25 0 NB

NB

3,32 6,56 214

NB NB NB

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

Mogelijk 
negatief

Mogelijk 
negatief

Effect 
CO2 
2020/ 
2021

Effect 
2021

Verhogen budget Saneringsregeling 
varkenshouderijen (180 miljoen)

Retrofit binnenvaart - schonere motoren 
(inclusief walstroom) en elektrificatie

Effect 
2030 
Stikstof

effectiviteit 
Stikstof

Verduurzaming GWW (Mobiele 
werktuigen en bouwlogistieke 
voertuigen)

Stimulering specifieke maatregelen 
industrie

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

Sluiten industriële installaties via 
wettelijke verplichting, subsidietender of 
onderhandeling

Maatregelen met mogelijk negatief effect 
op het CO2-reductiedoel

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

Krimp -5% generieke korting 
productierechten

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

effectiviteit
CO2

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b



Bijlage 2b - Planning besluitvorming stikstof en Urgenda

[ Opmerking /wat te bespreken

Woe 4/3, 18.15-19.15 BWO Stikstof

vd

Maatregelenpakket bronmaatregelen stikstof tbv VJN2020

Eerste ronde bespreking maatregelenpakket Urgenda

Voor 1/4 Kamerbrief conform motie Van der Lee

Do 5/3, 15.00-16.00
Vr 6/3, 08.45-09.30

DG-overleg Urgenda
BWO Urgenda (aanwezig MEZK, MFIN, MJV,

■ Lijst met bronmaatregelen stikstof
■ Stukken BWO Urgenda, waaronder mogelijke maatregelenpakketten
■ Stukken BWO Stikstof (dat ook op 6/3 plaatsvindt)
■ Samenloop met stikstof, zowel maatregelen als (planning) 

besluitvorming
■ Bespreking selectie bronmaatregelen,
■ Voorstel streefwaarden
■ Taakbeschrijving werkgroep beprijzen en normeren
■ Voorbespreken BWO 6/3
■ Redenering om te komen tot mogelijke maatregelenpakketten (incl. 

kolenopties en industriële opties), opties voor mogelijke 
maatregelenpakketten.

■ Dekking / beschikbaarheid SDE middelen
Besluitvorming maatregelen stikstof VJN en streefwaarde

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

Di 17/3
Woe 18/3 of do 19/3
Ma 23/3
Ma 23/3
Di 24/3
PM
Vr 27/3
Vr 27/3

MCKE
Nog in te plannen: woordvoerdersoverleg
Nog in te plannen: Coalititeoverleg
CO Stikstof
MCKE
Inplannen overleg MEZK -
MR
MR

Vr 6/3, na MR

PM

Ma 16/3

BWO Stikstof

Nog in te plannen: DG-overleg Urgenda

CO Stikstof

Wanneer
Vr 28/2
Di 3/3, 11.15-12.15
Woe 4/3, 8.15-9.15

Wat
Doorrekening NOx-bronmaatregelen PBL+RIVM 
BWO Stikstof (MLNV, MEZK, MFIN, MSZW)

' DG-overleg Urgenda en Stikstof

NVWS, SFIN, MLNV, MIW, 
PM: MIW, MenW, MRB)

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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i) Uitgangspunten

ii) Overzicht geïnventariseerde maatregelen

de uitgangspunten van het kabinet voor de invulling van een pakket, 
de geïnventariseerde maatregelen van het kabinet, 
enkele constateringen op basis van deze uitgangspunten en
de samenstelling van diverse maatregelenpakketten.

In de MCKE van 4 februari is de strategie voor de uitvoering van het vonnis vastgesteld. Op basis van deze strategie ligt het voor de hand om een 
maatregelenpakket vast te stellen op basis van onderstaande uitgangspunten:

Significant - Om een geloofwaardig maatregelenpakket te kunnen presenteren, dienen verschillende maatregelen te worden genomen waarmee op 
korte termijn een significante emissiereductie (>0,3 Mton) kan worden gerealiseerd.
Draagvlak - Voor een succesvolle transitie op de langere termijn is breed politiek en maatschappelijk draagvlak essentieel. Om draagvlak voor het 
klimaatbeleid te behouden, is het belangrijk dat maatregelen mensen in staat stellen mee te doen. Hierbij worden expliciet ook maatregelen 
betrokken die door Stichting Urgenda zijn aangedragen, en waarbij Urgenda mogelijk kan bijdragen aan de uitvoering.
Kosteneffectief - Om de kosten voor een maatregelenpakket zoveel als mogelijk te beperken, dient bij de selectie van maatregelen aandacht te zijn 
voor de kosteneffectiviteit van maatregelen. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor de kosten voor de Staat, maar ook de nationale kosten. 
Snelle uitvoerbaarheid - Maatregelen moeten op korte termijn na besluitvorming snel in gang kunnen worden gezet. Het ligt niet voor de hand om 
maatregelen waar het kabinet pas eind dit jaar of later mee aan de slag kan en die pas ruim na 2020 effect hebben, onderdeel uit te laten maken van 
een geloofwaardig maatregelenpakket.
Dubbel effect - Naast bovenstaande elementen, wordt de voorkeur gegeven aan maatregelen die i) richting 2030 een extra bijdrage leveren aan de 
49%-doelstelling van het Klimaatakkoord en/of ii) een positief effect hebben op de reductie van de stikstofuitstoot.

i) 
ü) 
iü) 
iv)

In bijlage 3a is een overzicht opgenomen van de geïnventariseerde maatregelen, gesorteerd op kosteneffectiviteit (€/ton) en ingedeeld op basis van 
verschillende typologieën, te weten:
- Type I - Maatregelen met een effect groter dan 0,3 Mton in 2020/2021
- Type II - Maatregelen met een effect tussen de 0,1 - 0,3 Mton in 2020/2021
- Type III - Maatregelen met een effect kleiner dan 0,1 Mton in 2020/2021

Door de betrokken departementen zijn meer dan 80 maatregelen geïdentificeerd en uitgewerkt die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van 
het vonnis. Deze maatregelen zijn uitgewerkt op verschillende criteria, waaronder:

de binnenlandse CO2-reductie, in 2020/2021 (kwantitatief)
de kosten voor de Staat en indien mogelijk een (kwalitatieve) inschatting van de nationale kosten;
het effect op stikstof (kwalitatief en indien mogelijk kwantitatief)
de uitvoerbaarheid van maatregelen
of de maatregel een versnelling is van de afspraken uit het Klimaatakkoord of additioneel effect heeft in 2030

Bijlage 3 - Notitie samenstelling maatregelenpakket Urgenda - BWO 6 maart 2020
In de MCKE van 4 februari jl. is de strategie vastgesteld om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis. Onderdeel van die strategie is het vaststellen 
van een geloofwaardig aanvullend maatregelenpakket. Hiertoe zijn in totaal meer dan 80 maatregelen geïnventariseerd door de betrokken 
departementen. In deze notitie wordt inzicht gegeven in:



iii) Constateringen uitqewerkte maatregelen
Zoals eerder in de notitie aangegeven dient een maatregelenpakket te worden samengesteld dat zicht biedt op een CO?-reductie van minimaal 7 Mton in 
2020/2021. Op basis van de geïnventariseerde maatregelen en bovenstaande uitgangspunten kunnen enkele constateringen worden gedaan op basis 
waarvan verschillende maatregelenpakketten worden voorgesteld.

N.B. Deze maatregelen en de effecten ervan zijn in een zeer korte periode uitgewerkt en in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van de experts op 
de verschillende beleidsterreinen en zijn diverse onderzoeksbureaus ingeschakeld om de maatregelen te valideren. Door het korte tijdsbestek kent de 
uitwerking en het effect van de maatregelen nog onzekerheden en is er bij veel maatregelen een onzekerheidsmarge opgenomen. Eventuele 
onzekerheden in de uitwerking kunnen worden beperkt door bij het samenstellen van het maatregelenpakket oog te hebben voor de onderkant van de 
onzekerheidsbandbreedte.

Maatregelen met een significant effect
- Er is een beperkt aantal maatregelen die het kabinet kan treffen die nog in 2020 of zeer kort daarna een significant effect sorteren. Nagenoeg al deze 

maatregelen gaan gepaard met nadelige effecten, bijvoorbeeld omdat ze maatschappij-ontwrichtende effecten kennen, een marktverstorende werking 
hebben, niet kunnen rekenen op draagvlak en/of ingaan tegen de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord.

- Maatregelen gericht op het beperken van de productie van elektriciteit uit kolencentrales zijn het meest kosteneffectief en zullen om deze reden 
onderdeel uitmaken van elk maatregelenpakket gericht op een kosteneffectieve invulling van de uitvoering van het Urgenda-vonnis. Verderop in deze 
notitie wordt nader ingegaan op de verschillende mogelijkheden gericht op het beperken van de productie van elektriciteit uit kolencentrales.

Maatregelen met draagvlak
- Het is van belang om ook maatregelen te treffen die op maatschappelijk en/of politiek draagvlak kunnen rekenen en mensen in staat stel om mee te 

doen. De maatregelen die zijn voorgesteld door Stichting Urgenda dragen hieraan bij.
Deze kennen over het algemeen een beperkt reductie-effect in 2020/2021, maar zijn qua kosteneffectiviteit echter niet slechter dan andere 
geïnventariseerde maatregelen met een beperkt effect (Type II en III). Daarnaast betreft het veelal maatregelen die de draagvlak voor het 
klimaatbeleid kunnen vergroten. Er is een maatregelenpakket opgesteld met maatregelen die i) op draagvlak kunnen rekenen en aansluiten bij de 
afspraken uit het Klimaatakkoord; ii) mensen zo veel als mogelijk in staat zelf een bijdrage te leveren aan de uitvoering; iii) waar Stichting Urgenda 
betrokken kan worden bij de uitvoering; iv) zo veel mogelijk kosteneffectief zijn.

- Op basis hiervan is een maatregelenpakket samengesteld dat ca. 1,2 Mton CÜ2-reductie (0,8 - 1,95 Mton) realiseert en om ca. €243 miljoen aan 
additionele middelen vraagt. In bijlage 3c wordt ingegaan op de vormgeving van dit maatregelenpakket en de wijze waarop samenwerking met 
Urgenda kan worden ingericht.

Maatregelen met dubbel effect
Een beperkt deel van de geïnventariseerde maatregelen heeft een (zeer) beperkt CO2-effect op de korte termijn, maar heeft wel een aanvullend 
effect op de stikstofreductie en/of is additioneel ten opzichte van het Klimaatakkoord. Deze maatregelen zijn over het algemeen niet kosteneffectief 
met het oog op CÜ2-reductie op korte termijn, maar zijn dit mogelijk wel in 2030 en/of voor de stikstofproblematiek.
Deze maatregelen kunnen evenwel overwogen worden om een aanvullende bijdrage te leveren aan de CO2-reductie op de langere termijn en/of de 
stikstofreductie.



Voor het blijven draaien op een technisch minimum van 25% ligt vanwege het bieden van zekerheid wetgeving met nadeelcompensatie voor de hand.

Toelichting opties kolencentrales
De afgelopen weken zijn verschillende opties en instrumenten onderzocht waarmee de inzet van kolencentrales kan worden verminderd en waarmee 
op korte termijn een significante CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Hiertoe zijn onder andere de leveringszekerheidsrisico's onderzocht door 
TenneT en is een juridische analyse uitgevoerd. Op dit moment wordt nog nader in kaart gebracht wat de kosten zijn voor de maatregel.

Opties
De volgende opties zijn de afgelopen periode onderzocht:

Definitieve sluiting van 1 of 3 moderne centrales.
Tijdelijke sluiting van 1 of 3 centrales
(Tijdelijke) verlaging van de inzet van kolencentrales naar een technisch minimum van 25%.

Conclusie:
Op basis van bovenstaande inzichten zijn de opties die resteren om de inzet van kolencentrales te verminderen:
1. het blijven draaien van drie moderne kolencentrales op een technisch minimum van 25%;
2. In aanvulling hierop kan één moderne kolencentrale middels een tenderregeling worden gesloten;

Overwegingen t.a.v. juridische haalbaarheid en effect op leveringszekerheid
Instrumenten die onderzocht zijn om bovenstaande opties te bereiken zijn wetgeving, subsidies, tenderregelingen en fiscale maatregelen. Vanuit 
juridische overwegingen en om schadeclaims te voorkomen zijn fiscale instrumenten onwenselijk. Daarom wordt gekeken naar wetgeving, 
subsidies en/of tenderregelingen om deze opties te instrumenteren.
Het tijdelijk volledig sluiten stuit op juridische problemen omdat dat feitelijk neerkomt op het definitief sluiten.
Tennet heeft aangegeven dat er bij sluiting van 3 centrales per direct, sprake is van leveringszekerheidsrisico's die worden veroorzaakt door de 
vele onzekerheden op de Europese elektriciteitsmarkt en beleidskeuzes in ons omringende landen.



iv) Verschillende samenstellingen maatregelenpakket

Pakket Al en A2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton
O

o

Pakket BI en B2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket met een additioneel maatregelenpakket gericht op draagvlak
o

o

Additionele maatregelen gericht stikstof en aanvullende CQ2-reductie in 2030.
o

]
Gevraagd besluit:____________________________________________________________________________________________________________
| Het BWO wordt gevraagd de verschillende maatregelenpakket te bespreken en een voorkeur uit te spreken voor een maatregelenpakket.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten en constateringen wordt hieronder een zo kosteneffectief mogelijk maatregelenpakket A gepresenteerd. In 
aanvulling op dit maatregelenpakket kunnen diverse additionele maatregelen worden opgenomen. Daarbij zijn de volgende mogelijkheden te 
onderscheiden op basis waarvan het pakket kan worden ingevuld:

In pakket BI wordt een combinatie gemaakt van i) zo kosteneffectief mogelijke significante maatregelen, ii) aangevuld met een 
maatregelenpakket gericht op draagvlak waarbij ook samenwerking met Stichting Urgenda wordt gerealiseerd.
In pakket B2 wordt in aanvulling op pakket BI één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling.

Hiermee wordt een overzicht gegeven van de maatregelen met een dubbel effect, dat wil zeggen dat ze een significante bijdrage kunnen 
leveren aan de stikstofreductie of een aanvullend CO2-reductie effect hebben in 2030. Deze maatregelen leveren geen kosteneffectieve 
bijdrage aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis.

Hieronder wordt de samenstelling van bovenstaande mogelijkheden nader toegelicht, evenals de effecten en financiële conseguenties van deze 
pakketten.

In pakket Al wordt een zo kosteneffectief mogelijke invulling gegeven aan de opgave op basis van de middenwaarde van de meest recente 
ramingen van PBL (7 Mton).
In pakket A2 wordt in aanvulling op Al één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling.



Pakket Al - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton
Effect in 2030

Sector

Elektriciteit 0

Industrie 0,5-0,9 55 78 Beperkt

Pakket A2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket va» ca. 7 had shsitinq moderne kolencentrale
Effect in 2030

Sector

Elektriciteit 0

Elektriciteit 0

Industrie 0,5-0,9 55 78 Beperkt

* De bandbreedte in de kosten van de maatregel wordt veroorzaakt doordat onzeker is tegen welke kosten een centrale bereid is te sluiten. In deze bandbreedte is wel de
besparing op de nadeelcompensatie voor de maatregel, gericht op de tijdelijke beperking van de productie voor de betreffende centrale, verwerkt.

Effect op 
stikstof

Effect op 
stikstof

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Kosten Staat 
(in miljoen €)

Kosten Staat 
(in miljoen €)Maatregel_____________________________

Tijdelijke beperking productie 
moderne kolencentrales (tot een 
technisch minimum van 25%) middels 
wetgeving in 2021/2022/2023 
Stimulering specifieke maatregelen in 
de industrie
Totaal

Kosteneffectiviteit in 
2021 (C/ton)

Kosteneffectiviteit in 
2021 (C/ton)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)

Overwegingen
- In pakket Al en A2 wordt de productie van elektriciteit door kolencentrales gereduceerd tot een technisch minimum van 25%. Daarnaast worden 

diverse specifieke kosteneffectieve maatregelen gestimuleerd in de industrie. Met dit maatregelenpakket wordt een zo kosteneffectief mogelijk een 
opgave van 7 Mton ingevuld, met behoud van leveringszekerheid

- In pakket A2 wordt aanvullend op de maatregelen uit Al één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling.
- Bij een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton is het niet nodig om maatregelen op te nemen die gericht zijn op draagvlak en 

samenwerking met Urgenda. Echter, met dit maatregelenpakket wordt niet tegemoetgekomen aan onzekerheden in de ramingen van PBL en de 
kritiek van Stichting Urgenda dat er een grotere opgave moet worden gerealiseerd. Er bestaat een risico dat Stichting Urgenda alsnog een 
dwangsomprocedure start.

- Dit pakket draagt beperkt bij aan reductie van stikstofuitstoot, en zorgt in 2030 voor beperkte extra CO2-reductie.

Maatregel
Tijdelijke beperking productie 
moderne kolencentrales (tot een 
technisch minimum van 25%) middels 
wetgeving in 2021/2022/2023_______  
In aanvulling op de tijdelijke 
beperking productie moderne 
kolencentrales: Tender sluiting één 
moderne kolencentrale_______________  
Stimulering specifieke maatregelen in 
de industrie
Totaal

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



Pakket BI - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton incl. maatregelen met draagvlak

Sector

Elektriciteit 0NOx: -0,7 kt/j

Stimulering specifieke maatregelen in de industrie Industrie 0,5 - 0,8 55 78 Beperkt

Urgenda maatregelen 0,8 - 1,95 243,7 0177

Totaal

Pakket B2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton incl. maatregelen met draagvlak en sluiting van één kolencentrale

Sector

Elektriciteit 0

Elektriciteit 0

Stimulering specifieke maatregelen in de industrie Industrie 0,5 - 0,8 55 78 Beperkt

Urgenda maatregelen 0,8 - 1,95 243,7 0177

Totaal
* De bandbreedte in de kosten van de maatregel wordt veroorzaakt doordat onzeker is tegen welke kosten een centrale bereid is te sluiten. In deze bandbreedte is wel de
besparing op de nadeelcompensatie voor de maatregel, gericht op de tijdelijke beperking van de productie voor de betreffende centrale, verwerkt.

Effect op 
stikstof

Effect op 
stikstof

Effect in 
2030

Effect in 
2030

Sector
overstijgend

Sector
overstijgend

Kosten-effectiviteit 
in 2021 (C/ton)

Kosten-effectiviteit 
in 2021 (C/ton)

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

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

Maatregel
Tijdelijke beperking productie moderne 
kolencentrales (tot een technisch minimum van 
25%) middels wetgeving in 2021/2022/2023 
In aanvulling op de tijdelijke beperking productie 
moderne kolencentrales: Tender sluiting één 
moderne kolencentrale

Kosten Staat (in 
miljoen €)

Kosten Staat (in 
miljoen €)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)

Overwegingen
Maatregelenpakket BI en B2 zijn kosteneffectieve maatregelenpakketten, waarbij tevens maatregelen zijn opgenomen gericht op het vergroten van 
het draagvlak.
Met maatregelenpakket BI en B2 wordt de samenwerking gezocht met Urgenda op diverse maatregelen.
In pakket B2 wordt aanvullend op de maatregelen uit BI één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling.
Deze pakketten komen niet volledig tegemoet aan onzekerheden in de ramingen van PBL en de kritiek van Stichting Urgenda dat er een grotere 
opgave moet worden gerealiseerd. Echter, door maatregelen te nemen waarbij de samenwerking met Stichting Urgenda wordt gerealiseerd, is de 
inschatting dat de kans wordt verkleind dat Stichting Urgenda een dwangsom procedure zal starten.
Dit pakket draagt beperkt bij aan reductie van stikstofuitstoot en zorgt voor beperkte CO2-reductie in 2030.

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



Additionele maatregelen gericht stikstof en aanvullende CO2-reductie in 2030.

Sector

Industrie

Landbouw 0,2-0,3 260 Significant1040

Mobiliteit 0,6 820 1366 Significant

Landbouw 0,4 800 2.500 Significant

Beperkt
Mobiliteit 0,1-0,3 Budgetneutraal

Industrie 0 - 0,2 Opbrengst Beperkt

* Uitgaande van huidige vormgeving CO2-heffing.
** Kosten voor de maatregel in 2020 en 2021 zijn €160 miljoen. Echter, om deze maatregel uit te kunnen voeren, moet voor een langere periode (tot 2028) de markt

o

o
o

Effect op 
stikstof

0,8 Mton 
additioneel

4,2 Mton 
additioneel

3-4 Mton 
additioneel

Beperkt 
additioneel

worden gegarandeerd dat zij de meerkosten kunnen terugverdienen voor duurdere ZE-machines en -voertuigen. De totale kosten voor de maatregel (tot 2028) bedragen 
daarmee €820 miljoen voor de gehele periode. De kosteneffectiviteit van de maatregel in 2021 is, evenals bij de overige maatregelen, gebaseerd op totaal benodigde 
cumulatieve kosten voor de uitvoering van de maatregel (€820 miljoen) en het CO2-effect van de maatregel in 2021.

1 Mton 
additioneel

Gerichte sluiting door onteigening van installaties is juridisch zeer complex.
In geval van onteigening moet niet alleen de waarde van het onteigende worden vergoed, maar ook elke (andere) schade die rechtstreeks 
gevolg is van de ontneming van de eigendom (bijvoorbeeld werkgelegenheidsverlies). Dat maakt onteigening zeer kostbaar.
Gerichte sluiting van installaties gaat gepaard met forse regionale werkgelegenheidseffecten.

Effect in 
2030

CO2-reductie 2021 
(Mton)

Hoog (nog nader te 
bepalen)

Hoog (nog nader te 
bepalen)

Kosteneffectiviteit in 
2021 (C/ton)

Kosten Staat (in 
miljoen €)

Overwegingen
Deze maatregelen zijn niet kosteneffectief met het oog op het realiseren van CO2-reductie op korte termijn. Deze maatregelen kunnen evenwel 
overwogen worden om een additionele bijdrage te leveren aan de stikstofreductie en/of CO2-reductie richting 2030.
Met betrekking tot maatregelen gericht op de sluiting van specifieke industriële installaties zijn de volgende overwegingen van belang:

Maatregel 
Sluiten industriële 
installaties via wettelijke 
verplichting________________  
Verhogen budget 
Saneringsregeling 
varkenshouderij 
Verduurzaming bouw& 
GWW (Mobiele werktuigen 
en bouwlogistieke 
voertuigen)** 
Beëindigingsregeling 
veehouderijen (100.000 
koeien, 6% melkveestapel) 
BPM verhoging en 
intensivering 
stimuleringspakket EV 
Versterkte CO2-heffing voor 
industriële ETS-bedrijven en 
AVI's

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i
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Maatregelen aangedragen door de Stichting Urgenda zijn zo veel mogelijk opgenomen in de maatregelenlijst. In sommige gevallen is gekozen voor een andere vorm van 
instrumentatie en uitwerking, maar beoogt de maatregel van het kabinet hetzelfde doel te realiseren als wat Urgenda voorstelt.

Type I
Type II
Type III

- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van > 0,3 Mton
- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van 0,1 - 0,3 Mton
- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van < 0,1 Mton

Typering van maatregelen
Om goed inzicht te krijgen in de verschillende type maatregelen die het kabinet kan treffen, zijn deze ingedeeld in verschillende categorieën, Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen:

De maatregelen zijn gesorteerd op kosteneffectiviteit (€/ton). Belangrijke kanttekening hierbij is dat het niet mogelijk om de kosteneffectiviteit (€/ton) volgens de 
gangbare definitie op basis van nationale kosten te benoemen. Wat wel - ter illustratie - is gedaan, is het benoemen van de kosteneffectiviteit op basis van de reductie 
per €-overheidsuitgaven. De uitkomsten hiervan komen voor deze maatregelen grofweg overeen, met wat de verwachte kosteneffectiviteit die volgens de gangbare 
methodiek gevonden zou worden. Dit geldt echter niet voor maatregelen die bijvoorbeeld toezien op wettelijke verplichtingen of fiscale maatregelen. Hierbij zijn de 
kosten voor de Staat vaak gering, terwijl de nationale kosten van de maatregel hoger zullen liggen. Indien de nationale kosten afwijkend zijn ten opzichte van de kosten 
voor de Staat, is dit bij de maatregel aangegeven.

N.B. Deze maatregelen en de effecten ervan zijn in een zeer korte periode uitgewerkt en in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van de experts op de 
verschillende beleidsterreinen en zijn diverse onderzoeksbureaus ingeschakeld om de maatregelen te valideren. Door het korte tijdsbestek kent de uitwerking en het 
effect van de maatregelen nog onzekerheden en is er bij veel maatregelen een onzekerheidsmarge opgenomen. Eventuele onzekerheden in de uitwerking kunnen 
worden beperkt door bij het samenstellen van het maatregelenpakket oog te hebben voor de onderkant van de onzekerheidsbandbreedte.

Bijlage 3a - Overzicht geïnventariseerde maatregelen
Door de betrokken departementen zijn maatregelen geïdentificeerd en uitgewerkt die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het vonnis. Deze maatregelen 
zijn uitgewerkt op verschillende criteria, waaronder:

de binnenlandse CO2-reductie, in 2020/2021 (kwantitatief)
de kosten voor de Staat en indien mogelijk een (kwalitatieve) inschatting van de nationale kosten;
het effect op stikstof (kwalitatief en indien mogelijk kwantitatief)
de uitvoerbaarheid van maatregelen
of de maatregel een versnelling is van de afspraken uit het Klimaatakkoord of additioneel effect heeft in 2030



Type I - Maatregelen > 0,3 Mton in 2020 en 2021

Nationale kosten

Sector

Industrie 0,5-0,9 55 Beperkt103

0

0

Industrie 0,3 125 - 250 Beperkt625

Industrie Additioneel

Mobiliteit 0,6 700 Significant1166

Landbouw O 4*** Ca.8680 2.500 Significant

Landbouw 0 - 1,2 0 0 Beperkt Beperkt

* Voor de berekening van kosteneffectiviteit wordt uitgegaan van een scenario waarbij 80% van de weggevallen productie wordt opgevangen door Nederlandse

Effect afhankelijk van maatvoering maatregel***

Effect op 
stikstof

Afhankelijk 
installaties

Afhankelijk 
installaties

0,3 Mton 
additioneel

0,4 Mton 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021 
(Mton)

Kosten Staat (in 
miljoen €)

Kosteneffec 
tiviteit in 
2021 (€/ton)

Effect in 
2030

gascentrales en 20% door buitenlandse productie, overeenkomend met de onderwaarde van de bandbreedte.
** Houdt geen rekening met het wegvallen van de subsidie voor de bij- en meestook van biomassa, en de kosten van de alternatieve invulling voor het behalen van de 
doelstelling voor hernieuwbare energie en de overige kosten (personeel, compensatie recente investeringen) die gepaald gaan met het sluiten van kolencentrales.

Beperkt 
additioneel

Tenderregeling ombouw productie in de 
industrie

Sluiten industriële installaties via 
wettelijke verplichting of onderhandeling

Maatregel
Stimulering specifieke maatregelen in de 
industrie

In aanvulling op de tijdelijke beperking 
productie moderne kolencentrales: 
Tender sluiting één moderne 
kolencentrale

Verduurzaming bouw& GWW (Mobiele 
werktuigen en bouwlogistieke 
voertuigen)

Beëindigingsregeling veehouderijen 
(100.000 koeien, 6% melkveestapel) 
Vergroenen energiebelasting (EB) en 
opslag duurzame energie (ODE) 
3 varianten

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

Elektricite 
it

Elektricite 
it

3 Mton 
additioneel

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Hoog,nader te 

bepalen

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



Type II - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van 0,1 - 0,3 Mton

Effect in 2030Nationale kosten
Maatregel

StikstofSector Kosten Staat

Sectoroverstijgend 0-0,1 0,2 Beperkt4

0,1-0,2 6,6 Beperkt1

CE 0,1 - 0,3 6 30 Beperkt

Mobiliteit 0,2 10 50 Beperkt

0 - 0,2 5 50 Beperkt

BeperktMAAS pilots Mobiliteit 0,1 10 100

BeperktCE 0 - 0,1 7,5 150

BeperktSectoroverstijgend 0 - 0,3 30 200

Beperkt

Industrie 0,2 50 250

Beperkt
Industrie 0,1 30 300

Beperkt
Landbouw 0 - 0,15 26 346

Beperkt

Mobiliteit 0 - 0,1 25 500

Gebouwde 
omgeving

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021

CE/Gebouwde 
Omgeving

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Kosteneffectiviteit 
in 2020/2021

Strengere controle F-gassen
Urgenda #44 - Strengere 
controle F-gassen
Retourpremie Koel- en 
vrieskasten
Urgenda #43 - Actieplan 
Inwisselen koelkasten
Circulaire ambachtscentra en 
circulaire wijken 
Snelheidsverlaging (100 
km/uur)
Verdere versterking en 
ondersteuning uitvoering 
energiebesparingsverplichting 
(Wm+)
Urgenda #05 Verlichting 
uitzetten na werktijd 
Urgenda #26 Inregelen warmte- 
installaties bedrijven

Circulaire maatregelen in de 
GWW
Aanpassingen in de 
MIA/Vamil 
Actieplan voorfinanciering 
energiebesparing
Urgenda #13 Actieplan 
Elektromotoren
Ophoging subsidieregeling 
Energiebesparing en CO2- 
reductie industrie VEKI 
Restwarmte levering 
Westland als onderdeel van 
warmterotonde 
Innovaties in de 
transportsector
Urgenda #48 Innovaties in de 
transportsector



Effect in 2030Nationale kosten
Maatregel

StikstofSector Kosten Staat

3 tonLandbouw 0,1 50 500

Beperkt

0 - 0,5 150 600

BeperktDEI+ Circulaire maatregelen CE 0 - 0,15 20 666

BeperktCE 0 - 0,15 50 666

Landbouw 0,2-0,3 260 Significant1040

Beperkt
0,1 150 1500

Beperkt

0,1 1500

Beperkt

Elektriciteit 0,4 1846

Beperkt

0,1 75 2500

BeperktLandbouw 0 - 0,2 PM PM

Industrie 0 - 0,2 Opbrengst Beperkt0

Beperkt
Industrie 0,1 Opbrengst 0

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

150 (dekking 
via kasschuif)

554 (dekking 
via kasschuif)

4,2 Mton 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021

Beperkt 
versnellend

Beperkt 
versnellend

Beperkt 
versnellend

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Kosteneffectiviteit 
in 2020/2021

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Hoog,nader te 
bepalen

Hoog,nader te 
bepalen

Versneld vernatten veengrond
Urgenda #12 Versneld vernatten 
veen wei de
Regeling Reductie
Energiegebruik
Urgenda #41 Extra LED 
huishoudens
Urgenda #42 Doorvoerstekkers
sluipgebruik
Urgenda #46 Deuren dicht
Urgenda #49 Groen Wonen

Opschalen chemische en 
mechanische recycling 
Verhogen budget 
Saneringsregeling 
varkenshouderij
Versnelling verduurzaming 
koopwoningen (ophoging 
ISDE, SEEH, NEF) 
Versnelling verduurzaming 
huurwoningen
Urgenda #1 100.000 huurhuizen 
energieneutraal
Extra zon op dak 
najaarsronde SDE+
Urgenda #54 Zonnepanelen op 
overheidsgebouwen
Verduurzaming en zon-pv 
scholen en overig 
maatschappelijk vastgoed
Urgenda #20 Zonnepanelen op 
overheidsgebouwen

Extra Co2-levering GTB

Versterkte CO2-heffing voor 
industriële ETS-bedrijven en 
AVI's
Afschaffen vrijstellingen en 
teruggaaf metallurgische en 
mineralogische industrie



Effect in 2030Nationale kosten
Maatregel Sector Kosten Staat

Mobiliteit 0 - 0,1 Opbrengst 0

Beperkt
Mobiliteit 0,1-0,3 budgetneutraal 0

Beperkt0,2-0,3 Beperkt 0

0- 0,3 Beperkt Beperkt Beperkt0

Totaal 2,0 - 5,0 900

*Deze maatregel is lastig handhaafbaar waardoor effectiviteit van maatregel onzeker is.

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021 Stikstof

Beperkt

1 Mton 
additioneel

Sector 
overstijgend

Mobiliteit

Kosteneffectiviteit 
in 2020/2021

Hoog, nader te 
bepalen

Hoog,nader te 
bepalen

Hoog,nader te 
bepalen
Hoog,nader te 
bepalen

Versobering onbelaste 
vergoeding woon
werkverkeer 
BPM verhoging en 
intensivering 
stimuleringspakket EV

Winkelsluiting op zondag

Autoloze zondag (1 zondag 
per maand)*



Type III - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van < 0,1 Mton

Maatregel
StikstofKosten Staat

21,8 Beperkt

CE 0 Beperkt additioneel 833 Significant

Landbouw 0-0,1 Beperkt additioneel Beperktpm

Landbouw 0,05 Beperkt additioneel 30 Beperkt

0,08 Beperkt additioneel 90 Beperkt

Verhoging milieuprestatie-eis 0,05 Beperkt additioneel 0 Beperkt

Mobiliteit 0,05 Beperkt additioneel 3 - 6 Beperkt

Mobiliteit 0,02 Beperkt additioneel 8 Beperkt

Mobiliteit 0.015 Beperkt additioneel 20 13 - 26 mln./kton NOx +

Mobiliteit 0-0,05 Beperkt additioneel 100 Beperkt

Landbouw 0,002 Beperkt additioneel 4

Mobiliteit 0,001 Beperkt additioneel 3,5

Beperkt0,01 Beperkt additioneel PM

BeperktLantaarnpalen op ledverlichting 0,08 Beperkt additioneel 200

Beperkt
0,04 Beperkt additioneel 60

Elektriciteit Beperkt Beperkt additioneel 119 Beperkt

Landbouw

Industrie

Beperkt

Beperkt

Beperkt
Beperkt

Beperkt additioneel

0,57 Mton versnellend

0,3
68

0,05

0

Sectoroverstijgend

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Industrie / 
Landbouw

Sector
LandbouwAanleg bos Staatsbosbeheer 

Vermindering Nederlandse 
afvalverbrandingscapaciteit 
Minder N in de landbouw
Urgenda #45 Minder N in de 
Landbouw
LED in de glastuinbouw (1OO 
hectare)
Urgenda #24 Ledverlichting bij 
bedrijven en kassen
Subsidieregeling CO2 afvang 
industrie en levering 
glastuinbouw

Stimulering Aardgasvrüe 
Koopwoningen (uitgaande van 
15.000 woningen) 
Netspanning optimaliseren
Urgenda #52 - 
Spanningsoptimalisatie
Stimulering zon-PV GTB

Lachgasreductie

Biobrandstoffen in bagger via 
GWW
Verduurzaming energiedragers 
bij Defensie (biobrandstof) 
Maatregelen verduurzaming 
zeevaart (walstroom)
Verduurzaming 
goederenvervoer 
distributiecentra
Aquathermie in de GTB
Verduurzaming mobiliteit bij 
defensie
Ruim je data op
Urgenda #50 - Ruim je data op

CO2-reductie 2030
Beperkt additioneel

Co2 
reductie 
2020/2021 

0



Maatregel
Stikstof

Beperkt

Elektriciteit 0 Significant additioneel 100-150 / ton Beperkt

Elektriciteit 0 0 575 Beperkt

Inzet waterstof (3 varianten) Elektriciteit 0 Significant additioneel 1000 Beperkt

0-0,1 Beperkt additioneel 75 Beperkt

Landbouw 0 Beperkt additioneel 8 Beperkt

Mobiliteit 0 Significant additioneel 1,8 mlrd Significant

Sectoroverstijgend 0 25 / ton 0

Landbouw 0 0 Beperkt

Landbouw Beperkt additioneel BeperktPM

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel 5 Beperkt

Mobiliteit 0 0 50 Beperkt

Sectoroverstijgend 0 Beperkt additioneel 25 Beperkt

Landbouw 0 Beperkt additioneel Beperkt

Landbouw/Industrie 0 Beperkt additioneel Beperkt

Industrie 0,04 Beperkt additioneel Beperkt

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Verhoging btw op vlees Landbouw 0 Beperkt additioneel Beperkt

Gebouwde 
omgeving

Beperken inputvrijstelling EB 
voor aardgas gebruikt in WKK's

Energiebelasting
Grootverbruikers

Sector

Elektriciteit

MRB bestelauto en CO2-toeslag 
MRB personenauto

Verbod op WKK

Reductie methaanslip uit WKK- 
gasmotoren 
Elektrisch vliegen
Vervangingsregeling 
bestelbussen
Opwek hernieuwbaar op 
Rijksvastgoed

Afschaffing lagere EB en ODE 
tarief glastuinbouw

Emissievrij bouwen door 
industrialisatie en prefab 
Meer gebruik van hout in de 
bouw
Retrofit binnenvaart - schonere 
motoren
Inzet CO2-rechten 0

-0,3- -
0,06

0

Toepassen CCS bij gascentrales
Het toepassen van CCS bij 
biomassacentrales
Stimuleren bijstook biomassa 
kolencentrales

BPM bestelauto's en 
motorrijwielen

CO2-reductie 2030

Beperkt additioneel

Opbrengst 
(nationale kosten 

zijn hoger) 
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger) 
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger 
+700-900 

(nationale kosten 
zijn hoger) 

+400 (nationale 
kosten zijn hoger) 

+ 1,1 miljard 
(nationale kosten 

zijn hoger)

Co2 
reductie 
2020/2021 

0

Kosten Staat

100-150 / ton



Maatregel
C02-reductie 2030 StikstofSector

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Landbouw 0 Beperkt additioneel 50 Beperkt

Vergroening luchthavens Mobiliteit 0 Beperkt additioneel 5 Beperkt

CE / Industrie 0 0,3 Mton additioneel Beperkt

voor plastic
Gezien de type 3 maatregelen een zeer beperkt CO2-effect in 2020/2021 realiseren, kan de kosteneffectiviteit niet worden berekend. Het ligt niet voor de hand om de 
nationale kosten van deze type maatregelen weer te geven omdat deze niet kunnen worden vergeleken/afgezet tegen de kosteneffectiviteit op basis van de kosten voor de 
staat.

Co2 
reductie 
2020/2021

Stimulering toepassing 
biobased en gereyclede plastics
Urgenda #47 - Ambitieuzer plan

Een dag per week zonder vlees
Urgenda #11

Afschaffen accijnsvrijstelling 
binnenvaart

Verhoging leeftijdstoepassing 
youngtimerregeling

0 (nationale kosten 
zijn hoger)

Kosten Staat
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger) 
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger)
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Bijlage 3c - Maatregelenpakket gericht op draagvlak

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

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

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

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

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

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

i) 
ü) 
iii) 
iv)



Sector Kosten Staat Stikstof

Sectoroverstijgend 0 - 0,1 0,2 04

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

0 - 0,2 5 50 0

CE 0 - 0,1 7,5 150 0

Industrie 0,2 50 250 0

150 600 0

30 600 0

0

0

0 - 0,17 1250 0

Landbouw 0 0 0 Beperkt 0

CE 0 0 0 0,3

0,8 - 1,95 243,7

Gebouwde 
omqevinq

Gebouwde 
omqevinq

Landbouw

Gebouwde 
omqevinq

Elektriciteit

Gebouwde 
omgeving

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

0 (nationale kosten zijn 
hoger)

75 (dekking via 
kasschuif)

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

0 - 0,5

0,05

1875
(Nationale kosten: 625)

1846

Maatregel

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

Kosteneffectiviteit in 
2020/2021

Effect in 
2030 
0

0,06-0,1
0,4
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Bijlage 4- Notitie timing van de besluitvorming en dekking

Bespreekpunt:

Het BWO wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie en aandachtspunten hierbij te bespreken.

■ MCKE, d.d. 17 december 2019
Tijdens deze MCKE heeft MJenV, in zijn rol als juridisch adviseur van het Kabinet, aangegeven 
dat bij een negatieve uitspraak van de HR de kans klein is dat Urgenda al in januari naar de 
rechter stapt en de Staat meteen een dwangsom opgelegd krijgt. Wel moet er in februari/maart 
een geloofwaardig maatregelenpakket getoond kunnen worden, waarmee redelijkerwijs de 
doelstelling kan worden gehaald.

■ Presentatie MJenV in het Coalitieoverleg, d.d. 10 februari 2020
MJenV heeft deze bovengenoemde presentatie van de LA zelf gegeven tijdens het 
Coalitieoverleg van 10 februari jl.

Dekking
Ten aanzien van de dekking van het aanvullende maatrelenpakket vindt overleg plaats tussen MFIN 
en MEZK. Tijdens het BWO zal hierop een mondelinge toelichting gegeven worden.

■ De brief van de minister van JenV aan de Minister-President, d.d. 9 december 2019
Betreft een brief van 9 december 2019, waarin MJenV stelt dat "het kabinet in februari/maart 
2020 met een geloofwaardig pakket van aanvullende maatregelen moet komen om te kunnen 
bepleiten dat de doelstelling in 2020 alsnog kan/za! worden behaald" (p. 1);

■ Presentatie van de landsadvocaat (LA) in BWO, d.d. 9 januari 2020
Betreft presentatie van de LA, in aanwezigheid van MJenV en MEZK, die op 9 januari 2020 
gegeven is in het BWO Urgenda. De LA benadrukt "dat het noodzakelijk is dat de Staat kan 
laten zien dat hij al het redelijkerwijs mogelijke doet om een reductie van 25% in 2020 te 
realiseren"(zie sheet 7 van 10).

Timing van de besluitvorming
In de MCKE van 17 december 2019 als de MCKE van 4 februari 2020 is afgesproken dat ten 
aanzien van de besluitvorming over het aanvullende maatregelenpakket, indien mogelijk wordt 
aangesloten bij de reguliere besluitvormingsmomenten. Meer specifiek is afgesproken dat 
besluitvorming over het maatregelenpakket plaatsvindt bij VJN, tenzijn eerdere besluitvorming 
opportuun is.
In dat licht is het ook van belang om te bezien wat zowel door MJenV en de Landsadvocaat (LA) de 
afgelopen drie maanden hebben aangegeven over de timing van de besluitvorming (onder meer 
met het oog op het risico op een dwangsomprocedure):

Uit bovenstaande blijkt dat:
De Staat gehouden is tijdig en volledig aan het reductiebevel te voldoen. Daarvoor is een 
pakket van aanvullende maatregelen nodig;
Het pakket van aanvullende maatregelen zodanig van omvang moet zijn dat geloofwaardig is 
dat aan het reductiebevel kan worden voldaan;
De besluitvorming over dit pakket op korte termijn zou moeten plaatsvinden, om ervoor te 
zorgen dat de maatregelen zo snel mogelijk effect kunnen sorteren.

Het advies van de LA van 23 december 2019
Hierin benadrukt de LA:

"dat het van belang is dat de Staat op korte termijn een standpunt inneemt over de vraag 
of aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen", en
"dat voorkomen dient te worden dat de Staat wel kan nakomen, maar weigert 
redelijkerwijs nog mogelijke maatregelen te nemen."

(punt 3.2, p. 4 van 4).
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iemegbo

2513 AA DEN HAAGMINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Den Haag, 9 december 2019

(

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

De reactie dient als volgt te worden opgebouwd:

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

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

Ministerie van Algemene Zaken
Aan de Minister-President
Binnenhof 19

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

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

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

5.1.2.e



12

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

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

5.1.2.e
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Timing van de besluitvorming en dekking - MCKE17 maart 2020

■ De brief van de minister van JenV aan de Minister-President, d.d. 9 december 2019 (bijlage A) 
Betreft een brief van 9 december 2019, waarin MJenV stelt dat "het kabinet in februari/maart 
2020 met een geloofwaardig pakket van aanvullende maatregelen moet komen om te kunnen 
bepleiten dat de doelstelling in 2020 alsnog kan/za! worden behaald" (p. 1);

■ MCKE, d.d. 17 december 2019
Tijdens deze MCKE heeft MJenV, in zijn rol als juridisch adviseur van het Kabinet, aangegeven 
dat bij een negatieve uitspraak van de HR de kans klein is dat Urgenda al in januari naar de 
rechter stapt en de Staat meteen een dwangsom opgelegd krijgt. Wel moet er in februari/maart 
een geloofwaardig maatregelenpakket getoond kunnen worden, waarmee redelijkerwijs de 
doelstelling kan worden gehaald.

■ Presentatie MJenV in het Coalitieoverleq, d.d. 10 februari 2020
MJenV heeft deze bovengenoemde presentatie van de LA zelf gegeven tijdens het 
Coalitieoverleg van 10 februari jl.

■ Presentatie van de landsadvocaat (i-A) in BWO, d.d. 9 januari 2020 (bijlage C)
Betreft presentatie van de LA, in aanwezigheid van MJenV en MEZK, die op 9 januari 2020 
gegeven is in het BWO Urgenda. De LA benadrukt "dat het noodzakelijk is dat de Staat kan 
laten zien dat hij al het redelijkerwijs mogelijke doet om een reductie van 25% in 2020 te 
realiseren"(zie sheet 7 van 10).

Uit bovenstaande blijkt dat:
De Staat gehouden is tijdig en volledig aan het reductiebevel te voldoen. Daarvoor is een 
pakket van aanvullende maatregelen nodig;
Het pakket van aanvullende maatregelen zodanig van omvang moet zijn dat geloofwaardig is 
dat aan het reductiebevel kan worden voldaan;
De besluitvorming over dit pakket op korte termijn zou moeten plaatsvinden, om ervoor te 
zorgen dat de maatregelen zo snel mogelijk effect kunnen sorteren.

■ Het advies van de l A van 23 december 2019 (bijlage B)
Hierin benadrukt de LA:

"dat het van belang is dat de Staat op korte termijn een standpunt inneemt over de vraag 
of aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen", en
"dat voorkomen dient te worden dat de Staat wel kan nakomen, maar weigert 
redelijkerwijs nog mogelijke maatregelen te nemen."

(punt 3.2, p. 4 van 4).

2. Dekking van maatregelen
Door EZK en FIN zijn met de andere departementen voor de verschillende maatregelen 
dekkingsopties in kaart gebracht. In de voorgestelde maatregelenpakket is voor een aantal 
maatregelen dekking verkregen door de beschikbare middelen naar voren te halen, middels een 
kasschuif. Dit is echter niet mogelijk voor het gehele pakket aan maatregelen. Aangezien het gaat 
om maatregelen gericht op CO2-reductie, is door MEZK en MFIN gekeken naar ruimte binnen de 
SDE+ middelen. Geconcludeerd is dat er eenmalig voor maximaal € 1,5 miljard aan ruimte binnen 
de SDE+ middelen kan worden vrijgemaakt voor de bekostiging van de gekozen extra

1. Timing van de besluitvorming
In de MCKE van 17 december 2019 en 4 februari 2020 is gesproken over het moment van 
besluitvorming over een maatregelenpakket Urgenda. Hierbij is afgesproken dat besluitvorming 
over het maatregelenpakket plaatsvindt bij VJN, tenzij eerdere besluitvorming opportuun is. In dat 
licht is het van belang om te bezien, wat zowel door MJenV als de Landsadvocaat (LA) de afgelopen 
drie maanden is aangegeven over de timing van de besluitvorming (onder meer met het oog op het 
risico op een dwangsomprocedure):



Bespreekpunt:

De MCKE wordt gevraagd:

Indien met bovenstaande middelen dekking kan worden gerealiseerd voor het volledige 
maatregelenpakket Urgenda, is het - gegeven de eerder genoemde juridische overwegingen t.a.v. 
de timing van besluitvorming - opportuun te besluiten over een maatregelenpakket voorafgaand 
aan de Voorjaarsnota 2020.

maatregelen. Indien maatregelen worden toegevoegd aan het maatregelenpakket, waardoor de 
additionele kosten hoger zijn dan €1,5 miljard, dient dit te worden gedekt door de middelen van de 
begroting van de betreffende departementen.

in te stemmen om voorafgaand aan de VJN2020 besluitvorming plaats te laten vinden, mits het 
maatregelenpakket Urgenda gedekt kan worden met maximaal €1,5 miljard aan additionele 
SDE+ middelen.
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Opgave en omvang van maatregelenpakket Urgenda - MCKE17 maart

i Aandachtspunt hierbij is dat de rechter de middenwaarde nooit genoemd heeft als de opgave waarvan het kabinet kan

2 Vanwege de doorlooptijd van maatregelen kan het kabinet rederlijkwijs geen maatregelen meer treffen waarmee de opgave
volledig in 2020 wordt gerealiseerd. Om deze reden wordt bij het samenstellen van het maatregelenpakket ook gekeken naar 

het reductie-effect in 2021.

2. Toelichting juridische overwegingen
Zowel de minister van J&V als de Landsadvocaat hebben op diverse momenten aangegeven dat het 
pakket van aanvullende maatregelen (i) zodanig van omvang moet zijn dat geloofwaardig is dat 
aan het reductiebevel kan worden voldaan, en (ii) de besluitvorming hierover op korte termijn zou 
moeten plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat de maatregelen zo snel mogelijk effect kunnen 
sorteren.
Van belang is dat duidelijk blijkt dat het kabinet al het redelijkerwijs mogelijke doet om een 
reductie van 25% in 2020 te realiseren (zie tevens de verschillende achtergrond documenten bij 
agendapunt "Timing besluitvorming en dekking maatregelenpakket Urgenda").

3. Reductieopgave
Gegeven de onzekerheid in de ramingen en de juridische overwegingen t.a.v. de uitvoering van het 
vonnis, wordt voorgesteld uit te gaan van de middenwaarde van de meest actuele ramingen van 
het PBL. Rekening houdend met alle maatregelen die het kabinet de afgelopen maanden rond 
Urgenda, stikstof en hernieuwbare energie heeft genomen, betekent dit dat de resterende opgave 
6-8 Mton is (uitgaande van de middenwaarde). Dit betreft bijvoorbeeld de maatregelen gericht op 
de reductie van lachgas, het afschaffing van de vrijstelling voor verbranding buitenlands afval, 
subsidie voor energiebesparing, de aanvullende SDE+ ronde dit voorjaar en de snelheidsverlaging 
overdag.

uitgaan. Vanuit juridisch oogpunt zou het dus kunnen dat nog een extra inspanning vereist is. Ook Stichting Urgenda heeft 
aangegeven dat zij verwacht dat de opgave groter is (ca 15-16 Mton) in plaats van de door PBL geraamde middenwaarde van 
9-11 Mton. Om te verduidelijken waar deze verschillen vandaan komen zal op korte termijn overleg plaatsvinden tussen PBL en 
Stichting Urgenda.

Al deze factoren hebben een grote invloed op de daadwerkelijke CO2-uitstoot. Dit betekent dat de 
middenwaarde omgeven wordt door een onzekerheidsbandbreedte, waarbij de uiteindelijke 
gerealiseerde emissiereductie mee of tegen kan vallen. Zo wordt de aanvullende opgave, die 
volgens de KEV2019 voor 2020 nodig is, weergegeven met een bandbreedte van ca. -13/-14 tot 
+2 Mton (19 - 26%).

Besluit:
De MCKE wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel een maatregelenpakket samen te stellen 
waarbij minimaal zicht is op een CO2-reductie van ca. 7 Mton in 2020/2021, en bij voorkeur meer 
dan 7 Mton.

1. Toelichting ramingen PBL
In december jl. heeft het PBL de ramingen voor de CÜ2-uitstoot in 2020 geactualiseerd. Op basis 
hiervan komt de middenwaarde uit op 20-21% emissiereductie in 2020 (t.o.v. 1990). Om in 2020 
25% emissiereductie te kunnen realiseren (cf. het Urgenda-vonnis), betekent dit een 
reductieopgave van ca. 9-11 Mton. De ramingen van PBL gaan gepaard met een 
onzekerheidsbandbreedte, de daadwerkelijke uitstoot is afhankelijk van bijvoorbeeld i) de 
ontwikkeling van de brandstof en CO2-prijzen gedurende 2020 en daaraan gekoppeld de inzet van 
gas- en kolencentrales in Nederland, ii) weersomstandigheden, bijvoorbeeld of sprake is van een 
warme of koude winter en iii) economische ontwikkelingen.

Om geloofwaardig te betogen dat het kabinet uitvoering geeft aan het vonnis, dient bij de 
samenstelling van het maatregelenpakket minimaal zicht te zijn op een CÜ2-reductie van ca. 7 
Mton in 2020/2021; in aanvulling daarop is het - gezien de onzekerheden in de ramingen van PBL 
- wenselijk om te streven naar een pakket dat op korte termijn meer dan 7 Mton reduceert ('7+').12
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Notitie samenstelling maatregelenpakket Urgenda - MCKE17 maart 2020

i) Uitgangspunten

ii) Overzicht geïnventariseerde maatregelen

de uitgangspunten van het kabinet voor de invulling van een pakket, 
de geïnventariseerde maatregelen van het kabinet, 
enkele constateringen op basis van deze uitgangspunten en 
de samenstelling van diverse maatregelenpakketten.

In de MCKE van 4 februari jl. is de strategie vastgesteld om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis. Onderdeel van die strategie is het vaststellen 
van een geloofwaardig aanvullend maatregelenpakket. Hiertoe zijn in totaal bijna 90 maatregelen geïnventariseerd door de betrokken departementen. In 
deze notitie wordt inzicht gegeven in:

In de MCKE van 4 februari is de strategie voor de uitvoering van het vonnis vastgesteld. Op basis van deze strategie ligt het voor de hand om een 
maatregelenpakket vast te stellen op basis van onderstaande uitgangspunten:

Significant - Om een geloofwaardig maatregelenpakket te kunnen presenteren, dienen verschillende maatregelen te worden genomen waarmee op 
korte termijn een significante emissiereductie kan worden gerealiseerd.
Draagvlak - Voor een succesvolle transitie op de langere termijn is breed politiek en maatschappelijk draagvlak essentieel. Om draagvlak voor het 
klimaatbeleid te behouden, is het belangrijk dat maatregelen mensen in staat stellen mee te doen en handelingsperspectief biedt. Hierbij worden 
expliciet ook maatregelen betrokken die door Stichting Urgenda zijn aangedragen, en waarbij Urgenda mogelijk kan bijdragen aan de uitvoering. 
Kosteneffectief - Om de kosten voor een maatregelenpakket zoveel als mogelijk te beperken, dient bij de selectie van maatregelen aandacht te zijn 
voor de kosteneffectiviteit van maatregelen. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor de kosten voor de Staat, maar ook de nationale kosten. 
Snelle uitvoerbaarheid - Maatregelen moeten op na besluitvorming snel in gang kunnen worden gezet. Het ligt niet voor de hand om maatregelen 
waar het kabinet pas eind dit jaar of later mee aan de slag kan en die pas ruim na 2020 effect hebben, onderdeel uit te laten maken van een 
geloofwaardig maatregelenpakket.
Dubbel effect - Naast bovenstaande elementen, wordt de voorkeur gegeven aan maatregelen die i) richting 2030 een extra bijdrage leveren aan de 
49%-doelstelling van het Klimaatakkoord en/of II) een positief effect hebben op de reductie van de stikstofuitstoot.

i) 
ü) 
iii) 
iv)

Door de betrokken departementen zijn bijna 90 maatregelen geïdentificeerd en uitgewerkt die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het 
vonnis. Deze maatregelen zijn uitgewerkt op verschillende criteria, waaronder:

de binnenlandse CO2-reductie, in 2020/2021 (kwantitatief),
de kosten voor de Staat en indien mogelijk een (kwalitatieve) inschatting van de nationale kosten,
het effect op stikstof (kwalitatief en indien mogelijk kwantitatief),
de uitvoerbaarheid van maatregelen,
of de maatregel een versnelling is van de afspraken uit het Klimaatakkoord of additioneel effect heeft in 2030.



In bijlage 2 zijn alle factsheets van de geïnventariseerde maatregelen opgenomen.

iii) Constateringen uitaewerkte maatregelen

N.B. Deze maatregelen en de effecten ervan zijn in een zeer korte periode uitgewerkt en in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van de experts op 
de verschillende beleidsterreinen en zijn diverse onderzoeksbureaus ingeschakeld om de maatregelen te valideren. Door het korte tijdsbestek kent de 
uitwerking en het effect van de maatregelen nog onzekerheden en is er bij veel maatregelen een onzekerheidsmarge opgenomen. Eventuele 
onzekerheden in de uitwerking kunnen worden beperkt door bij het samenstellen van het maatregelenpakket oog te hebben voor de onderkant van de 
onzekerheidsbandbreedte.

Zoals in het voorgaande agendapunt ("Opgave en omvang maatregelenpakket Urgenda") voorgesteld, dient een maatregelenpakket te worden 
samengesteld dat zicht biedt op een CO2-reductie van minimaal 7 Mton in 2020/2021, en bij voorkeur meer dan 7 Mton.
Op basis van de geïnventariseerde maatregelen en bovenstaande uitgangspunten kunnen enkele constateringen worden gedaan op basis waarvan 
verschillende maatregelenpakketten worden voorgesteld.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de geïnventariseerde maatregelen, gesorteerd op kosteneffectiviteit (€/ton) en ingedeeld op basis van 
verschillende typologieën, te weten:
- Type I - Maatregelen met een effect groter dan 0,3 Mton in 2020/2021;
- Type II - Maatregelen met een effect tussen de 0,1 - 0,3 Mton in 2020/2021;
- Type III - Maatregelen met een effect kleiner dan 0,1 Mton in 2020/2021.

Maatregelen met een significant effect
- Er is een beperkt aantal maatregelen die het kabinet kan treffen die nog in 2020 of zeer kort daarna een significant effect sorteren. Nagenoeg al deze 

maatregelen gaan gepaard met nadelige effecten, bijvoorbeeld omdat ze maatschappij-ontwrichtende effecten kennen, een marktverstorende werking 
hebben, niet kunnen rekenen op draagvlak en/of ingaan tegen de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord.

- Maatregelen gericht op het beperken van de productie van elektriciteit uit kolencentrales zijn het meest kosteneffectief en zullen om deze reden 
onderdeel uitmaken van elk maatregelenpakket gericht op een kosteneffectieve invulling van de uitvoering van het Urgenda-vonnis. Verderop in deze 
notitie wordt nader ingegaan op de verschillende mogelijkheden gericht op het beperken van de productie van elektriciteit uit kolencentrales.

Maatregelen met draagvlak en handelingsperspectief
- Het is van belang om ook maatregelen te treffen die op maatschappelijk en/of politiek draagvlak kunnen rekenen en mensen in staat stel om mee te 

doen. De maatregelen die zijn voorgesteld door Stichting Urgenda dragen hieraan bij.
- Deze kennen over het algemeen een beperkt reductie-effect in 2020/2021, maar betreffen veelal maatregelen die de draagvlak voor het klimaatbeleid 

kunnen vergroten. Er is een maatregelenpakket opgesteld met maatregelen die i) op draagvlak kunnen rekenen en aansluiten bij de afspraken uit het 
Klimaatakkoord; ii) mensen zo veel als mogelijk in staat zelf een bijdrage te leveren aan de uitvoering; iii) waar Stichting Urgenda betrokken kan 
worden bij de uitvoering; iv) zo veel mogelijk kosteneffectief zijn.

- Op basis hiervan is een maatregelenpakket samengesteld dat ca. 1,3 Mton CO2-reductie (0,8 - 1,95 Mton) realiseert en om ca. €243 miljoen aan 
additionele middelen vraagt. In bijlage 3 wordt ingegaan op de vormgeving van dit maatregelenpakket en de wijze waarop samenwerking met 
Urgenda kan worden ingericht.



1 Er is hier een onderscheid gemaakt tussen 1 OF 3 centrales, aangezien uit de juridische analyse blijkt dat de beschikbare beleidsinstrumenten alleen in gezet kunnen
worden op één of op alle drie de centrales. Het is niet mogelijk om met wetgeving 2 centrales te sluiten.

Toelichting opties kolencentrales
De afgelopen weken zijn verschillende opties en instrumenten onderzocht waarmee de inzet van kolencentrales kan worden verminderd en waarmee 
op korte termijn een significante CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Hiertoe zijn onder andere de leveringszekerheidsrisico's onderzocht door 
TenneT en is een juridische analyse uitgevoerd. Op dit moment wordt nog nauwkeuriger in kaart gebracht wat de kosten zijn voor deze maatregel.

Maatregelen met dubbel effect
Bij zowel stikstof als Urgenda is ambtelijk, met betrokken departementen, in alle sectoren een groot aantal maatregelen geïnventariseerd die een 
bijdrage kunnen leveren aan respectievelijk vermindering van de stikstofdepositie en CO2-uitstoot.
Een uitgebreidere beschrijving van de samenloop van deze trajecten, en een toelichting op de inhoudelijke overlap van maatregelen in de 
verschillende sectoren, is opgenomen bij bijlage 4 van deze notitie.
Samenvattend kan worden gesteld dat:
(i) de maatregelen die eerder in het kader van de stikstofproblematiek zijn genomen, in veel gevallen ook een positief effect hebben op de CO2- 
reductie (snelheidsverlaging, warme sanering varkenshouderij, gerichte opkoop),
(ii) in aanvulling op bovenstaande stikstofmaatregelen de overlap tussen maatregelen, die zowel voor stikstof als CO2 een bijdrage aan de reductie 
leveren, beperkt is.
De maatregelen die beide doelen dienen, zijn over het algemeen niet kosteneffectief met het oog op CÜ2-reductie op korte termijn. In het kader van 
stikstof worden enkele maatregelen overwogen die ook een bijdrage leveren aan CO2-reductie op korte termijn. Gezamenlijk kunnen deze 
maatregelen in potentie ca. 1 Mton extra reductie opleveren.
In de communicatie over zowel Urgenda als stikstof dient benadrukt te worden dat er nadrukkelijk oog is geweest voor een integrale benadering van 
zowel stikstof als Urgenda, waarbij sprake is van een evenwichtige inzet van maatregelen over de verschillende sectoren.

De volgende opties zijn hierbij onderzocht:
Definitieve sluiting van 1 of 3 moderne centrales1.
Tijdelijke sluiting van 3 centrales
(Tijdelijke) verlaging van de inzet van kolencentrales naar een technisch minimum van ca. 25%.

Leveringszekerheid
Tennet heeft aangegeven dat er bij sluiting van 3 centrales per direct leveringszekerheidsrisico's worden gelopen, die worden veroorzaakt door de 
vele onzekerheden op de Europese elektriciteitsmarkt en beleidskeuzes in ons omringende landen.

Juridische haalbaarheid
Instrumenten die onderzocht zijn om bovenstaande opties te realiseren zijn wetgeving, subsidies, tenderregelingen en fiscale maatregelen 
(waaronder de ophoging van de minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector).
Vanuit juridische overwegingen en om schadeclaims te voorkomen zijn fiscale instrumenten onwenselijk. Daarom is vervolgens gekeken naar 
wetgeving, subsidies en/of tenderregelingen om deze opties te instrumenteren.
Daarbij stuit het tijdelijk volledig sluiten van 3 kolencentrales op juridische problemen omdat dat feitelijk neerkomt op het definitief sluiten.



per

In vergelijking met de kosten
van het terugbrengen van een kolencentrale naar een technisch minimum, bedragen de aanvullende kosten van definitieve sluiting van één
centrale dus ca. Dit is verwerkt in de verschillende maatregelenpakketten (pakketten A2 en B2).
Daarbij is het de verwachting dat er één kolencentrale is, die bereid is tegen minder dan te sluiten. Indien de betreffende centrale
bijvoorbeeld bereid is om voor te sluiten, bedragen de totale kosten in vergelijking met het produceren

De invoering van een minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector, heeft zowel invloed op de rentabiliteit van de Nederlandse kolencentrales als 
op de rentabiliteit van de Nederlandse gascentrales. Onderzoek van Frontier Economics uit 2018, toonde aan dat invoering van een nationale 
minimum CO2-prijs ertoe leidt dat direct per 2020 een fors aantal gascentrales 'in de mottenballen' zullen worden gezet voor langere periode en 
een beperkter aantal gascentrales zal worden gesloten. Ook deze optie leidt dus tot leveringszekerheidsrisico's, die - bij de uitwerking van de 
afspraken uit het Regeerakkoord, ten tijde van de overleggen over het Klimaatakkoord - beperkt zijn door de minimum CO2-prijs op een lager 
niveau vast te stellen dan de (verwachte) ETS-prijs.
Op dit moment is een notitie in voorbereiding waarin een meer uitgebreide analyse en toelichting wordt opgenomen van de juridische 
(on)mogelijkheden en gevolgen voor de leveringszekerheid t.a.v. de minimum CO2-prijs. Dit zal op maandag 16 maart worden nagezonden 
(aangezien input voor deze notitie pas op 13 maart ontvangen wordt).

de hand. Deze nadeelcompensatie bedraagt voor 3 centrales, op basis van een eerste inschatting, 
centrale, met een zekere bandbreedte).
De totale kosten voor het definitief sluiten van één centrale bedragen naar verwachting

N.B. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op grove inschattingen en kennen nog grote onzekerheden. Bij de verdere uitwerking van de 
verschillende opties zullen - op basis van o.a. analyse van onderzoeksbureaus, contacten met de eigenaren van de kolencentrales en TenneT - de 
technische uitwerking van maatregelen, de kosten, en de CO2-effecten scherper in beeld worden gebracht en in de besluitvorming verder worden mee 
genomen.

op een technisch minimum van de betreffende centrale
Dat zou betekenen dat de kosten van het laten draaien van drie moderne kolencentrales op een technisch minimum van ca. 25%, min of meer 
gelijk zijn aan de kosten van (i) het laten draaien van 2 moderne kolencentrales op een technische minimum en (ii) het aanvullend sluiten van één 
kolencentrale.

Conclusie:
Op basis van bovenstaande inzichten zijn de opties die resteren om de inzet van kolencentrales te verminderen: 

het blijven draaien van drie moderne kolencentrales op een technisch minimum van ca. 25%;
In aanvulling hierop kan één moderne kolencentrale middels een tenderregeling worden gesloten;

Toelichting kosten
Voor het blijven draaien op een technisch minimum van ca. 25% ligt - vanwege het bieden van zekerheid - wetgeving met nadeelcompensatie voor

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



iv) Verschillende samenstellingen maatregelenpakket

Pakket Al en A2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton
O

o

Pakket BI en B2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket met een additioneel maatregelenpakket gericht op draagvlak
o

o

Additionele maatregelen gericht op stikstof, aanvullende CO2-reductie in 2030 en fiscale maatregelen.
o

o

Op basis van bovenstaande uitgangspunten en constateringen wordt hieronder een zo kosteneffectief mogelijk maatregelenpakket gepresenteerd. In 
aanvulling op dit maatregelenpakket kunnen diverse additionele maatregelen worden opgenomen. Daarbij zijn de volgende mogelijkheden te 
onderscheiden op basis waarvan het pakket kan worden ingevuld:

Hieronder wordt de samenstelling van bovenstaande mogelijkheden nader toegelicht, evenals de effecten en financiële consequenties van deze 
pakketten. De dekkingsmogelijkheden van deze maatregelenpakket worden behandeld bij agendapunt "Timing besluitvorming en dekking 
maatregelenpakket Urgenda".

Hiermee wordt een overzicht gegeven van de maatregelen met een dubbel effect, dat wil zeggen dat ze een significante bijdrage kunnen 
leveren aan de stikstofreductie, en/of een aanvullend CO2-reductie effect hebben in 2030 en/of fiscaal worden geïnstrumenteerd en beperkte 
kosten kennen voor de Staat, maar wel gepaard gaan met nationale kosten.
Tevens zijn hierin, op verzoek van de Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, enkele fiscale maatregelen opgenomen.

In pakket BI wordt een combinatie gemaakt van i) zo kosteneffectief mogelijke significante maatregelen, ii) aangevuld met een 
maatregelenpakket gericht op draagvlak waarbij ook samenwerking met Stichting Urgenda wordt gerealiseerd.
In pakket B2 wordt in aanvulling op pakket BI één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling.

In pakket Al wordt een zo kosteneffectief mogelijke invulling gegeven aan de opgave op basis van de middenwaarde van de meest recente 
ramingen van PBL (ca. 7 Mton).
In pakket A2 wordt in aanvulling op Al één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling.

Gevraagd besluit:____________________________________________________________________________________________________________
De MCKE wordt gevraagd:

in te stemmen met maatregelenpakket BI, en
in aanvulling daarop te onderzoeken of één kolencentrale bereid is te sluiten voor een maximum van ca. €300 miljoen (maatregelenpakket B2). In
dit geval wordt de CO2-reductie van maatregelenpakket B2 gerealiseerd, tegen de kosten van maatregelenpakket BI;
eventuele additionele maatregelen te bespreken.



Pakket Al - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton
Effect in 2030

Sector

Elektriciteit 0

Industrie

Pakket A2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton incl sluiting moderne kolencentrale
Effect in 2030

Sector

Elektriciteit 0

Elektriciteit 0

Industrie 0,5-0,9 55 78 Beperkt

* De bandbreedte in de kosten van de maatregel wordt veroorzaakt doordat onzeker is tegen welke kosten een centrale bereid is te sluiten. In deze bandbreedte is de
besparing op de nadeelcompensatie verwerkt voor de maatregel gericht op de tijdelijke beperking van de productie voor de betreffende centrale. Indien de centrale bereid is
voor ca.

Dit is

Effect op 
stikstof

Effect op 
stikstof

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Kosten Staat 
(in miljoen €)

Kosten Staat 
(in miljoen €)

te sluiten, bedragen de totale kosten inclusief de lagere uitgaven voor het produceren op een technisch minimum
extra kosten die gemaakt moeten worden voor statistische overdracht, om aan het Europese doel voor hernieuwbare energie

Kosteneffectiviteit in 
2021 (C/ton)

Kosteneffectiviteit in 
2021 (C/ton)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)Maatregel

Tijdelijke beperking productie 
moderne kolencentrales (tot een 
technisch minimum van ca. 25%) 
middels wetgeving in 2021/22/23 
In aanvulling op de tijdelijke 
beperking productie moderne 
kolencentrales: Tender sluiting één 
moderne kolencentrale_______________ 
Stimulering specifieke maatregelen in 
de industrie
Totaal

Maatregel____________________________  
Tijdelijke beperking productie 
moderne kolencentrales (tot een 
technisch minimum van ca. 25%) 
middels wetgeving in 
2021/2022/2023____________________  
Stimulering specifieke maatregelen in 
de industrie
Totaal

te voldoen.
Overwegingen
- In pakket Al en A2 wordt de productie van elektriciteit door kolencentrales gereduceerd tot een technisch minimum van ca. 25%. Daarnaast worden 

diverse specifieke kosteneffectieve maatregelen gestimuleerd in de industrie. Met dit maatregelenpakket wordt een zo kosteneffectief mogelijk een 
opgave van 7 Mton ingevuld, met behoud van leveringszekerheid

- In pakket A2 wordt aanvullend op de maatregelen uit Al één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling.
- Bij een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton is het niet nodig om maatregelen op te nemen die gericht zijn op draagvlak en 

samenwerking met Urgenda. Echter, met dit maatregelenpakket wordt niet tegemoetgekomen aan onzekerheden in de ramingen van PBL en de 
kritiek van Stichting Urgenda dat er een grotere opgave moet worden gerealiseerd. Er bestaat een risico dat Stichting Urgenda alsnog een 
dwangsomprocedure start.

- Dit pakket draagt beperkt bij aan reductie van stikstofuitstoot, en zorgt in 2030 voor beperkte extra CO2-reductie.
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Pakket BI - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton incl. maatregelen met draagvlak

Sector

Elektriciteit 0

Stimulering specifieke maatregelen in de industrie Industrie

Urgenda maatregelen

Totaal

Pakket B2 - Een kosteneffectief maatregelenpakket van ca. 7 Mton incl. maatregelen met draagvlak en sluiting van één kolencentrale

Sector

Elektriciteit 0NOx: -0,7 kt/j

Elektriciteit 0NOx:-0,1 kt/j

Stimulering specifieke maatregelen in de industrie Industrie 0,5 - 0,8 55 78 Beperkt

Urgenda maatregelen 0,8 - 1,95 0744

Totaal
* De bandbreedte in de kosten van de maatregel wordt veroorzaakt doordat onzeker is tegen welke kosten een centrale bereid is te sluiten. In deze bandbreedte is de
besparing op de nadeelcompensatie verwerkt voor de maatregel gericht op de tijdelijke beperking van de productie voor de betreffende centrale. Indien de centrale bereid is

Dit is exclusief
te voldoen.

Effect op 
stikstof

Effect op 
stikstof

te sluiten, bedragen de totale kosten inclusief de lagere uitgaven voor het produceren op een technisch minimum
extra kosten die gemaakt moeten worden voor statistische overdracht, om aan het Europese doel voor hernieuwbare energie

Effect in 
2030

Effect in 
2030

Sector
overstijgend

Sector
overstijgend

Kosten-effectiviteit 
in 2021 (C/ton)

Kosten-effectiviteit 
in 2021 (C/ton)

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

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

Maatregel
Tijdelijke beperking productie moderne 
kolencentrales (tot een technisch minimum van ca. 
25%) middels wetgeving in 2021/2022/2023 
In aanvulling op de tijdelijke beperking productie 
moderne kolencentrales: Tender sluiting één 
moderne kolencentrale

243,7 (en 779 via 
kasschuif)

Kosten Staat (in 
miljoen €)

Kosten Staat (in 
miljoen €)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)

CO2-reductie 
2020/2021 (Mton)

Overwegingen
Maatregelenpakket BI en B2 zijn kosteneffectieve maatregelenpakketten, waarbij tevens maatregelen zijn opgenomen gericht op het vergroten van 
het draagvlak.
Met maatregelenpakket BI en B2 wordt de samenwerking gezocht met Urgenda op diverse maatregelen.
In pakket B2 wordt aanvullend op de maatregelen uit BI één moderne kolencentrale gesloten middels een tenderregeling. Het sluiten van een 
centrale resulteert (in tegenstelling tot het tijdelijk beperken van de productie tot een technisch minimum) ook in de periode daarna tot 2030 in extra 
reducties.
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Deze pakketten komen niet volledig tegemoet aan onzekerheden in de ramingen van PBL en de kritiek van Stichting Urgenda dat er een grotere 
opgave moet worden gerealiseerd. Echter, door maatregelen te nemen waarbij de samenwerking met Stichting Urgenda wordt gerealiseerd, is de 
inschatting dat de kans wordt verkleind dat Stichting Urgenda een dwangsom procedure zal starten.
Dit pakket draagt beperkt bij aan reductie van stikstofuitstoot en zorgt voor beperkte CO2-reductie in 2030.



Additionele maatregelen gericht stikstof en aanvullende CO2-reductie in 2030.

Sector

Sectoroverstijgend

Industrie

Landbouw 0,2-0,3 260 Significant1040

Mobiliteit 0,6 820 1366 Significant
**

Landbouw 0,4 800 2.500 Significant

BeperktMobiliteit 0,2-0,3 Budgetneutraal

Industrie 0 - 0,2 Opbrengst Beperkt

Industrie 0,1 +60

Beperkt
Industrie 0,04 Opbrengst

* Uitgaande van huidige vormgeving CO2-heffing.
** Kosten voor de maatregel in 2020 en 2021 zijn €160 miljoen. Echter, om deze maatregel uit te kunnen voeren, moet voor een langere periode (tot 2028) de markt

*** Maatregelen kennen lage kosten voor de Staat, maar gaan wel gepaard met hoge nationale kosten. Deze maatregelen zijn niet in overeenstemming met (afspraken uit)
het Klimaatakkoord.

Gerichte sluiting door onteigening van installaties is juridisch zeer complex.o

0,8 Mton 
additioneel

0,8 Mton 
additioneel

4,2 Mton 
additioneel

3-4 Mton 
additioneel

0,1 Mton 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Zeer 
beperkt 
additioneel

(Mobiele werktuigen en 
bouwlogistieke voertuigen)

worden gegarandeerd dat zij de meerkosten kunnen terugverdienen voor duurdere ZE-machines en -voertuigen. De totale kosten voor de maatregel (tot 2028) bedragen 
daarmee €820 miljoen voor de gehele periode. De kosteneffectiviteit van de maatregel in 2021 is, evenals bij de overige maatregelen, gebaseerd op totaal benodigde 
cumulatieve kosten voor de uitvoering van de maatregel (€820 miljoen) en het CO2-effect van de maatregel in 2021.

Effect op 
stikstof
Beperkt

Hoge nationale kosten, 
nader te bepalen

Hoge nationale kosten, 
nader te bepalen

Hoge nationale kosten, 
nader te bepalen

Hoge nationale kosten, 
nader te bepalen

CO2-reductie 2021 
(Mton)

0 - 0,3

Kosteneffectiviteit in 
2021 (€/ton)

200

Effect in 
2030
0,3 Mton 
additioneel

Kosten Staat (in 
miljoen €)

30
Maatregel
Aanpassingen en intensivering van 
de MIA/Vamil______________________
Sluiten industriële installaties via 
wettelijke verplichting_____________
Verhogen budget Saneringsregeling 
varkenshouderij
Verduurzaming bouw& GWW

Overwegingen
Deze maatregelen zijn over het algemeen niet kosteneffectief met het oog op het realiseren van CO2-reductie op korte termijn. Deze maatregelen 
kunnen evenwel overwogen worden om een additionele bijdrage te leveren aan de stikstofreductie en/of CO2-reductie richting 2030.
Met betrekking tot maatregelen gericht op de sluiting van specifieke industriële installaties zijn de volgende overwegingen van belang:

Beëindigingsregeling veehouderijen 
(IOC,900 koeien, 6% 
melkveestapel) ___________________  
MRB verhoging en intensivering 
stimuleringspakket EV*** 
Verhoging opgave industrie voor 
het Klimaatakkoord van 14,3 naar 
18,5 Mton middels ophogen CO2- 
heffing voor industriële ETS- 
bedrijven en AVI’s*** 
Afschaffen vrijstellingen en 
teruggaaf metallurgische en 
mineralogische industrie***

Verhoging energiebelasting 
Grootverbruikers***

5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b

5.1.2.b 5.1.2.b



o

o

In geval van onteigening moet niet alleen de waarde van het onteigende worden vergoed, maar ook elke (andere) schade die rechtstreeks 
gevolg is van de ontneming van de eigendom (bijvoorbeeld werkgelegenheidsverlies). Dat maakt onteigening zeer kostbaar.
Gerichte sluiting van installaties gaat gepaard met forse regionale werkgelegenheidseffecten.
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TER ONDERTEKENING

Aan de Minister
Auteur

T
@minezk.nl

nota Stukken Urgenda MCKE 17 maart
BHM:20071494

Kopie aan

K, MT-lid BBR

op 10 maart jl. via u aan het hele kabinet heeft

Ontvangen BBR
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brief die 
gestuurd.

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

Aanleiding
Op dinsdag 17 maart zal in de MCKE besluitvorming plaatsvinden over een 
maatregelenpakket Urgenda. N.a.v. bespreking in het BWO Urgenda van vrijdag 6 
maart (zie bijlage voor terugkoppeling), zijn de verschillende notities die 
voorlagen aangepast. Bijgaand treft u de aangepaste notities, inclusief 
aanbiedingsformulieren.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Advies
U kunt de aanbiedingsformulieren voor de MCKE van 17 maart ondertekenen. We 
bespreken de stukken donderdag 12 maart met u, waarna ze diezelfde dag nog 
naar AZ moeten t.b.v. de MCKE van aankomende dinsdag 17 maart.
Daarnaast willen we tijdens het overleg 12 maart ook nog kort stilstaan bij de

Datum
10 maart 2020

Kenmerk
DGKE-K / 20071492

1. Opgave en omvanq maatregelenpakket Urgenda
In het BWO is geconstateerd dat het, gegeven de onzekerheden in de 
ramingen van PBL, wenselijk is een maatregelenpakket samen te stellen dat op 
korte termijn meer dan 7 Mton reduceert ('7+').
Dit is verwerkt in de notitie, waardoor het beslispunt is aangepast naar:
De MCKE wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel een 
maatregelenpakket samen te stellen waarbij minimaal zicht is op een CO2- 
reductie van ca. 7 Mton in 2020/2021, en bij voorkeur meer dan 7 Mton.

Parafenroute
DG K&E

Bijlage(n):
14

Kernpunten
De volgende notities zijn geagendeerd voor de MCKE van 17 maart:

1. Opgave en omvang maatregelenpakket Urgenda;
2. Samenstelling maatregelenpakket Urgenda;
3. Timing en besluitvorming maatregelenpakket Urgenda.

De belangrijkste wijzigingen in de stukken worden hieronder toegelicht. Tot slot 
wordt in deze nota nog antwoord gegeven op enkele aanvullende vragen die 
gesteld zijn in het BWO.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



sluiten voor een maximum (maatregelenpakket B2). In dit
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geval wordt de C02-reductie van maatregelenpakket B2 gerealiseerd, tegen de 
kosten van maatregelenpakket BI;
De samenloop met het stikstoftraject en de uitkomsten van de inventarisatie is 
niet meer opgenomen als separaat agendapunt, maar verwerkt in de notitie 
van de samenstelling van het maatregelenpakket en opgenomen als bijlage. 
Naar aanleiding van een verzoek daartoe in het BWO is in de notitie expliciet 
toegelicht wat de gevolgen voor de leveringszekerheid zijn wanneer de 
minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector wordt verhoogd (dit naar 
aanleiding van de eerdere discussie die hierover, ten tijde van de 
totstandkoming van het Klimaatakkoord, heeft plaats gevonden.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 20071492Samenstelling maatregelenpakket Urqenda

In maatregelenpakket A en B is in de toelichting verduidelijkt dat de kosten 
voor de sluiting van een additionele centrale mogelijk beperkt zijn, en daarmee 
geen meerkosten heeft ten opzichte van de maatregel gericht op het (tijdelijk) 
terugbrengen van 3 kolencentrales naar 25%.
Het BWO heeft de voorkeur uit gesproken om in het maatregelenpakket ook 
maatregelen op te nemen, gericht op draagvlak en samenwerking met 
Urgenda. Het zogenoemde 'draagvlakpakket' is onderdeel van de voorgestelde 
maatregelenpakket BI en B2.
Daarom wordt de MCKE gevraagd;
(I) in te stemmen met maatregelenpakket BI, en,
(II) in aanvulling daarop te onderzoeken of één kolencentrale bereid is te

2. Timing en besluitvorming maatregelenpakket Urgenda
Er is ambtelijk overeenstemming bereikt met FIN dat maximaal €1,5 miljard 
aan SDE+-middelen beschikbaar is voor de dekking van Urgendamaatregelen.
Het voorgestelde maatregelenpakket BI, gaat op basis van de huidige

Aanvullende vragen n.a.v. het BWO
1. Aanvullende informatie kolencentrales

Er zijn verschillende aanvullende vragen beantwoord t.a.v. de maatregelen 
gericht op kolencentrales. Deze zijn (ten dele) verwerkt in de MCKE-stukken. 
In de bijlage is een overzicht van de vragen en beantwoording opgenomen.

inzichten gepaard met de additionele kosten van de Het
ligt hierbij voor de hand om rekening te houden met de bovenkant van de 
bandbreedte.
Dat betekent dat dekking kan worden gevonden voor het voorgestelde 
maatregelenpakket BI (inclusief sluiting aanvullende centrale voor €300 
miljoen), en dat er geen ruimte is in de SDE+ om verdere aanvullende 
maatregelen i.h.k.v. Urgenda te dekken.
Indien er de wens is om maatregelen aan het voorgestelde pakket toe te 
voegen, moet dekking hiervan moet plaatsvinden via de begroting van de 
betreffende departementen. Dit is ook als zodanig gezegd door MFIN in het 
BWO van 6 maart jl.
De MCKE wordt gevraagd:
in te stemmen om voorafgaand aan de VJN2020 besluitvorming plaats te laten 
vinden, mits het maatregelenpakket Urgenda gedekt kan worden met 
maximaal €1,5 miljard aan additionele SDE+ middelen.

5.1.2.b

5.1.2.b



C)
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a)
b)

d)
e)

Bovenstaande afweging wordt nog ambtelijk met FIN gedeeld. Het resultaat van 
ons overleg met FIN zullen we tijdens het overleg van donderdag 12 maart aan u 
terugkoppelen. Mogelijk moet dit nog besproken worden tijdens het overleg over 
Urgenda, dat tussen u en MFIN op vrijdag 13 maart is ingepland.

Versterkte CO2-heffing voor industriële ETS-bedrijven en AVI's 
Geactualiseerd ingroeipad elektrische auto's (dekking met beperkte 
verhoging motorrijtuigenbelasting)
Afschaffen vrijstellingen en teruggaaf metallurgische en mineralogische 
industrie
Energiebelasting Grootverbruikers
Aanpassingen in de MIA/Vamil

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 20071492

Daarnaast is ook maatregel e) niet expliciet in de notitie verwerkt omdat: 
Deze weliswaar een (kosteneffectieve) bijdrage levert aan CO2-reductie 
op korte termijn, maar wel vraagt om een additionele inzet van €30 
miljoen.
Bovendien zijn er ook andere maatregelen die nu in het 
maatregelenpakket zijn opgenomen, die qua kosteneffectiviteit 
vergelijkbaar zijn met deze maatregelen. Bijvoorbeeld maatregelen gericht 
op circulaire economie, of gedragsmaatregelen in de mobiliteit.
Voor deze maatregelen geldt dat deze kunnen worden opgenomen in het 
maatregelenpakket, mits hiervoor dekking wordt gevonden door de 
betrokken departementen. Dit heeft FIN nog niet aangegeven.
Om deze reden zijn alle bovenstaande niet expliciet in de notitie verwerkt, 
maar uiteraard wel in het totale overzicht van maatregelen opgenomen.

2. Fiscale maatregelen
Zoals in het BWO afgesproken heeft FIN een overzicht gemaakt van de fiscale 
maatregelen die onderdeel kunnen uitmaken van een maatregelenpakket. Het 
betreft:

Maatregelen a) en b) zijn reeds expliciet in de notitie over de samenstelling 
van een maatregelenpakket opgenomen, omdat deze een significante bijdrage 
realiseren aan het doelbereik richting 2030 (maatregelen met een "dubbel 
effect").
Voorstel is om maatregelen c) en d) niet expliciet in de notitie te benoemen, 
omdat deze:

Een zeer beperkt effect sorteren qua CO2-reductie op korte (2020/2021) 
maar ook op langere termijn;
Geen significante bijdrage leveren ihkv stikstof en daarmee dus niet 
kwalificeren als maatregelen die een dubbel effect sorteren, 
Naar verwachting zeer hoge nationale kosten hebben, zeker wanneer dit 
leidt tot afname van productie bij industriële installaties en 
ingaan tegen de gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord.



A O O - 0,2 4,2

B
0,2 0,3 0,8 Budgetneutraal

C
O 0,1 0,1 +60

D
O Opbrengst

Aanpassingen in de MIA/VamilE 0 -/-30
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Maatregel Kosten/ opbrengsten 
Staat (mln.) per jaar

CO2 
reductie 

2020

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 20071492

Versterkte CO2-heffing voor 
industriële ETS-bedrijven en AVI's 
Geactualiseerd ingroeipad 
elektrische auto's (dekking met 
beperkte verhoging mrb) 
Afschaffen vrijstellingen en 
teruggaaf metallurgische en 
mineralogische industrie 
Energiebelasting Grootverbruikers

CO2-reductie
2021

CO2 reductie
2030

Neutraal tot kleine 
opbrengst

0,04 
(afhankelijk van 

maatvoering) 

0 - 0,3

0,12
(afhankelijk van 

maatvoering)

0,3
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Maatregelen aangedragen door de Stichting Urgenda zijn zo veel mogelijk opgenomen in de maatregelenlijst. In sommige gevallen is gekozen voor een andere vorm van 
instrumentatie en uitwerking, maar beoogt de maatregel van het kabinet hetzelfde doel te realiseren als wat Urgenda voorstelt.

Type I
Type II
Type III

- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van > 0,3 Mton
- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van 0,1 - 0,3 Mton
- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van < 0,1 Mton

Typering van maatregelen
Om goed inzicht te krijgen in de verschillende type maatregelen die het kabinet kan treffen, zijn deze ingedeeld in verschillende categorieën, Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen:

De maatregelen zijn gesorteerd op kosteneffectiviteit (€/ton). Belangrijke kanttekening hierbij is dat het niet mogelijk om de kosteneffectiviteit (€/ton) volgens de 
gangbare definitie op basis van nationale kosten te benoemen. Wat wel - ter illustratie - is gedaan, is het benoemen van de kosteneffectiviteit op basis van de reductie 
per €-overheidsuitgaven. De uitkomsten hiervan komen voor deze maatregelen grofweg overeen, met wat de verwachte kosteneffectiviteit die volgens de gangbare 
methodiek gevonden zou worden. Dit geldt echter niet voor maatregelen die bijvoorbeeld toezien op wettelijke verplichtingen of fiscale maatregelen. Hierbij zijn de 
kosten voor de Staat vaak gering, terwijl de nationale kosten van de maatregel hoger zullen liggen. Indien de nationale kosten afwijkend zijn ten opzichte van de kosten 
voor de Staat, is dit bij de maatregel aangegeven.

N.B. Deze maatregelen en de effecten ervan zijn in een zeer korte periode uitgewerkt en in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van de experts op de 
verschillende beleidsterreinen en zijn diverse onderzoeksbureaus ingeschakeld om de maatregelen te valideren. Door het korte tijdsbestek kent de uitwerking en het 
effect van de maatregelen nog onzekerheden en is er bij veel maatregelen een onzekerheidsmarge opgenomen. Eventuele onzekerheden in de uitwerking kunnen 
worden beperkt door bij het samenstellen van het maatregelenpakket oog te hebben voor de onderkant van de onzekerheidsbandbreedte.

Bijlage 1 - Overzicht geïnventariseerde maatregelen
Door de betrokken departementen zijn maatregelen geïdentificeerd en uitgewerkt die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het vonnis. Deze maatregelen 
zijn uitgewerkt op verschillende criteria, waaronder:

de binnenlandse CO2-reductie, in 2020/2021 (kwantitatief)
de kosten voor de Staat en indien mogelijk een (kwalitatieve) inschatting van de nationale kosten;
het effect op stikstof (kwalitatief en indien mogelijk kwantitatief)
de uitvoerbaarheid van maatregelen
of de maatregel een versnelling is van de afspraken uit het Klimaatakkoord of additioneel effect heeft in 2030



Type I - Maatregelen > 0,3 Mton in 2020 en 2021

Nationale kosten

Sector

Industrie 0,5-0,9 55 Beperkt103

0

0

Industrie 0,3 125 - 250 Beperkt625

Industrie Additioneel

Mobiliteit 0,6 700 Significant1166

Landbouw O 4*** Ca.8680 2.500 Significant

Landbouw 0 - 1,2 0 0 Beperkt Beperkt

* Voor de berekening van kosteneffectiviteit wordt uitgegaan van een scenario waarbij 80% van de weggevallen productie wordt opgevangen door Nederlandse

**** Maatregel is op dit moment niet concreet uitgewerkt. Effect van de maatregel is onduidelijk en maximale potentieel ziet toe op het voorkomen van een mogelijk
hogere emissie als gevolg van aanpassing van de ODE in het Belastingplan 2020.

Effect op 
stikstof

Afhankelijk 
installaties

Afhankelijk 
installaties

0,3 Mton 
additioneel

0,4 Mton 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021 
(Mton)

Kosten Staat (in 
miljoen €)

Kosteneffec 
tiviteit in 
2021 (€/ton)

Effect in 
2030

gascentrales en 20% door buitenlandse productie, overeenkomend met de onderwaarde van de bandbreedte.
** Houdt geen rekening met het wegvallen van de subsidie voor de bij- en meestook van biomassa, en de kosten van de alternatieve invulling voor het behalen van de 
doelstelling voor hernieuwbare energie en de overige kosten (personeel, compensatie recente investeringen) die gepaald gaan met het sluiten van kolencentrales.
*** Effect afhankelijk van maatvoering maatregel

Beperkt 
additioneel

Tenderregeling ombouw productie in de 
industrie

Sluiten industriële installaties via 
wettelijke verplichting of onderhandeling

Maatregel
Stimulering specifieke maatregelen in de 
industrie

In aanvulling op de tijdelijke beperking 
productie moderne kolencentrales: 
Tender sluiting één moderne 
kolencentrale

Verduurzaming bouw& GWW (Mobiele 
werktuigen en bouwlogistieke 
voertuigen)

Beëindigingsregeling veehouderijen 
(100.000 koeien, 6% melkveestapel)
Terugdraaien ODE-verhoging elektriciteit 
voor de GTB****

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

Elektricite 
it

Elektricite 
it

3 Mton 
additioneel

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit 

staat
Hoog,nader te 

bepalen

5.1.2.b en 5.1.2.i
5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



Type II - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van 0,1 - 0,3 Mton

Effect in 2030Nationale kosten
Maatregel

StikstofSector Kosten Staat

Sectoroverstijgend 0-0,1 0,2 Beperkt4

0,1-0,2 6,6 Beperkt1

CE 0,1 - 0,3 6 30 Beperkt

Mobiliteit 0,2 10 50 Beperkt

0 - 0,2 5 50 Beperkt

BeperktMAAS pilots Mobiliteit 0,1 10 100

BeperktCE 0 - 0,1 7,5 150

BeperktSectoroverstijgend 0 - 0,3 30 200

Beperkt

Industrie 0,2 50 250

Beperkt
CE 0 - 0,15 20 266

Beperkt
Industrie 0,1 30 300

Beperkt
Landbouw 0 - 0,15 26 346

Beperkt
Mobiliteit 0 - 0,1 25 500

Gebouwde 
omgeving

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel
Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021

CE/Gebouwde 
Omgeving

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Kosteneffectiviteit 
in 2020/2021

Strengere controle F-gassen
Urgenda #44 - Strengere 
controle F-gassen
Retourpremie Koel- en 
vrieskasten
Urgenda #43 - Actieplan 
Inwisselen koelkasten
Circulaire ambachtscentra en 
circulaire wijken 
Snelheidsverlaging (100 
km/uur)
Verdere versterking en 
ondersteuning uitvoering 
energiebesparingsverplichting 
(Wm+)
Urgenda #05 Verlichting 
uitzetten na werktijd 
Urgenda #26 Inregelen warmte- 
installaties bedrijven

Circulaire maatregelen in de 
GWW
Aanpassingen in de 
MIA/Vamil 
Actieplan voorfinanciering 
energiebesparing
Urgenda #13 Actieplan 
Elektromotoren
DEI+ Circulaire maatregelen
Urgenda #32 Innovatieve 
Chemische Recyclingstechnieken 
Ophoging subsidieregeling 
Energiebesparing en CO2- 
reductie industrie VEKI 
Restwarmte levering 
Westland als onderdeel van 
warmterotonde
Innovaties in de 
transportsector



Effect in 2030Nationale kosten
Maatregel

StikstofSector Kosten Staat

3 tonLandbouw 0,1 50 500

Beperkt

0 - 0,5 150 600

BeperktCE 0 - 0,15 50 666

Landbouw 0,2-0,3 260 Significant1040

Beperkt
0,1 150 1500

Beperkt

0,1 1500

Beperkt

Elektriciteit 0,4 1846

Beperkt

0,1 75 2500

BeperktLandbouw 0 - 0,2 PM PM

Industrie 0 - 0,2 Opbrengst Beperkt0

Beperkt
Industrie 0,1 Opbrengst 0

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

150 (dekking 
via kasschuif)

554 (dekking 
via kasschuif)

4,2 Mton 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021

Beperkt 
versnellend

Beperkt 
versnellend

Beperkt 
versnellend

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat

Kosteneffectiviteit 
in 2020/2021

Vergelijkbaar met 
kosteneffectiviteit staat
Hoog,nader te 
bepalen

Hoog,nader te 
bepalen

Urgenda #48 Innovaties in de 
transportsector
Versneld vernatten veengrond 
Urgenda #12 Versneld vernatten 
veen wei de
Regeling Reductie 
Energiegebruik
Urgenda #41 Extra LED 
huishoudens
Urgenda #42 Doorvoerstekkers 
sluipgebruik
Urgenda #46 Deuren dicht 
Urgenda #49 Groen Wonen
Opschalen chemische en 
mechanische recycling 
Verhogen budget 
Saneringsregeling 
varkenshouderij
Versnelling verduurzaming 
koopwoningen (ophoging 
ISDE, SEEH, NEF) 
Versnelling verduurzaming 
huurwoningen
Urgenda #1 100.000 huurhuizen 
energieneutraal
Extra zon op dak 
najaarsronde SDE+
Urgenda #54 Zonnepanelen op 
overheidsgebouwen
Verduurzaming en zon-pv 
scholen en overig 
maatschappelijk vastgoed
Urgenda #20 Zonnepanelen op 
overheidsgebouwen

Extra Co2-levering GTB

Versterkte CO2-heffing voor 
industriële ETS-bedrijven en 
AVI's
Afschaffen vrijstellingen en 
teruggaaf metallurgische en 
mineralogische industrie



Effect in 2030Nationale kosten
Maatregel Sector Kosten Staat

Mobiliteit 0 - 0,1 Opbrengst 0

Beperkt
Mobiliteit 0,1-0,3 budgetneutraal 0

Beperkt0,2-0,3 Beperkt 0

0- 0,3 Beperkt Beperkt Beperkt0

Totaal 2,0 - 5,0 900

*Deze maatregel is lastig handhaafbaar waardoor effectiviteit van maatregel onzeker is.

Beperkt 
additioneel

Beperkt 
additioneel

CO2-reductie 
2020/2021 Stikstof

Beperkt

1 Mton 
additioneel

Sector 
overstijgend

Mobiliteit

Kosteneffectiviteit 
in 2020/2021

Hoog, nader te 
bepalen

Hoog,nader te 
bepalen

Hoog,nader te 
bepalen
Hoog,nader te 
bepalen

Versobering onbelaste 
vergoeding woon
werkverkeer 
BPM verhoging en 
intensivering 
stimuleringspakket EV

Winkelsluiting op zondag

Autoloze zondag (1 zondag 
per maand)*



Type III - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van < 0,1 Mton

Maatregel
StikstofKosten Staat

21,8 Beperkt

CE 0 Beperkt additioneel 833 Significant

Landbouw 0-0,1 Beperkt additioneel Beperktpm

Landbouw 0,05 Beperkt additioneel 30 Beperkt

0,08 Beperkt additioneel 90 Beperkt

Verhoging milieuprestatie-eis 0,05 Beperkt additioneel 0 Beperkt

Mobiliteit 0,05 Beperkt additioneel 3 - 6 Beperkt

Mobiliteit 0,02 Beperkt additioneel 8 Beperkt

Mobiliteit 0.015 Beperkt additioneel 20 13 - 26 mln./kton NOx +

Mobiliteit 0-0,05 Beperkt additioneel 100 Beperkt

Landbouw 0,002 Beperkt additioneel 4

Mobiliteit 0,001 Beperkt additioneel 3,5

Beperkt0,01 Beperkt additioneel PM

BeperktLantaarnpalen op ledverlichting 0,08 Beperkt additioneel 200

Beperkt
0,04 Beperkt additioneel 60

Elektriciteit Beperkt Beperkt additioneel 119 Beperkt

Landbouw

Industrie

Beperkt

Beperkt

Beperkt
Beperkt

Beperkt additioneel

0,57 Mton versnellend

0,3
68

0,05

0

Sectoroverstijgend

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Industrie / 
Landbouw

Sector
LandbouwAanleg bos Staatsbosbeheer 

Vermindering Nederlandse 
afvalverbrandingscapaciteit 
Minder N in de landbouw
Urgenda #45 Minder N in de 
Landbouw
LED in de glastuinbouw (1OO 
hectare)
Urgenda #24 Ledverlichting bij 
bedrijven en kassen
Subsidieregeling CO2 afvang 
industrie en levering 
glastuinbouw

Stimulering Aardgasvrüe 
Koopwoningen (uitgaande van 
15.000 woningen) 
Netspanning optimaliseren
Urgenda #52 - 
Spanningsoptimalisatie
Stimulering zon-PV GTB

Lachgasreductie

Biobrandstoffen in bagger via 
GWW
Verduurzaming energiedragers 
bij Defensie (biobrandstof) 
Maatregelen verduurzaming 
zeevaart (walstroom)
Verduurzaming 
goederenvervoer 
distributiecentra
Aquathermie in de GTB
Verduurzaming mobiliteit bij 
defensie
Ruim je data op
Urgenda #50 - Ruim je data op

CO2-reductie 2030
Beperkt additioneel

Co2 
reductie 
2020/2021 

0



Maatregel
Stikstof

Beperkt

Elektriciteit 0 Significant additioneel 100-150 / ton Beperkt

Elektriciteit 0 0 575 Beperkt

Inzet waterstof (3 varianten) Elektriciteit 0 Significant additioneel 1000 Beperkt

0-0,1 Beperkt additioneel 75 Beperkt

Landbouw 0 Beperkt additioneel 8 Beperkt

Mobiliteit 0 Significant additioneel 1,8 mlrd Significant

Sectoroverstijgend 0 25 / ton 0

Landbouw 0 0 Beperkt

Landbouw Beperkt additioneel BeperktPM

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel 5 Beperkt

Mobiliteit 0 0 50 Beperkt

Sectoroverstijgend 0 Beperkt additioneel 25 Beperkt

Landbouw 0 Beperkt additioneel Beperkt

Landbouw/Industrie 0 Beperkt additioneel Beperkt

Industrie 0,04 Beperkt additioneel Beperkt

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Verhoging btw op vlees* Landbouw 0 Beperkt additioneel Beperkt

Gebouwde 
omgeving

Energiebelasting
Grootverbruikers

Sector

Elektriciteit

Emissievrij bouwen door 
industrialisatie en prefab 
Meer gebruik van hout in de 
bouw
Retrofit binnenvaart - schonere 
motoren
Inzet CO2-rechten 0

-0,3- -
0,06

0

BPM bestelauto's en 
motorrijwielen*

Toepassen CCS bij gascentrales
Het toepassen van CCS bij 
biomassacentrales
Stimuleren bijstook biomassa 
kolencentrales

Verbod op WKK

Reductie methaanslip uit WKK- 
gasmotoren 
Elektrisch vliegen
Vervangingsregeling 
bestelbussen
Opwek hernieuwbaar op 
Rijksvastgoed

Afschaffing lagere EB en ODE 
tarief glastuinbouw

Beperken inputvrijstelling EB 
voor aardgas gebruikt in 
WKK's*

CO2-reductie 2030

Beperkt additioneel

Opbrengst 
(nationale kosten 

zijn hoger) 
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger) 
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger 
+700-900 

(nationale kosten 
zijn hoger) 

+400 (nationale 
kosten zijn hoger) 

+ 1,1 miljard 
(nationale kosten 

zijn hoger)

Co2 
reductie 
2020/2021 

0

MRB bestelauto en CO2-toeslag 
MRB personenauto*

Kosten Staat

100-150 / ton



Maatregel
C02-reductie 2030 StikstofSector

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Mobiliteit 0 Beperkt additioneel Beperkt

Landbouw 0 Beperkt additioneel 50 Beperkt

Vergroening luchthavens Mobiliteit 0 Beperkt additioneel 5 Beperkt

CE / Industrie 0 0,3 Mton additioneel Beperkt

Landbouw 0 BeperktPMvarianten) *

Maatregel is op korte termijn niet uitvoerbaar door de Belastingdienst en heeft daarom in 2020/2021 geen effect.*

Gezien de type 3 maatregelen een zeer beperkt CO2-effect in 2020/2021 realiseren, kan de kosteneffectiviteit niet worden berekend. Het ligt niet voor de hand om de 
nationale kosten van deze type maatregelen weer te geven omdat deze niet kunnen worden vergeleken/afgezet tegen de kosteneffectiviteit op basis van de kosten voor de 
staat.

Co2 
reductie 
2020/2021

Stimulering toepassing 
biobased en gereyclede plastics
Urgenda #47 - Ambitieuzer plan 
voor plastic
Vergroenen ODE/EB (2

Een dag per week zonder vlees
Urgenda #11

Afschaffen accijnsvrijstelling 
binnenvaart

Verhoging leeftijdstoepassing 
youngtimerregeling

0 (nationale kosten 
zijn hoger)

0 (nationale kosten 
zijn hoger)

Kosten Staat
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger) 
Opbrengst 

(nationale kosten 
zijn hoger)
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Industrie

In dit fiche worden 3 deelopties beschreven van het sluiten van industriële installaties:

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

6

De globale opzet zou een tender of veiling kunnen zijn van het productiecapaciteit met een 
vergoeding per gesaneerde ton CO2. Voor een gedeeltelijke sluiting kan een lager tarief worden 
gerekend dan voor volledige sluiting van een bedrijf.
De diversiteit van type bedrijven en producten maakt dat er bijna bedrijfsspecifiek gekeken moet 
worden wat de kosten zijn voor het (tijdelijk) sluiten van een installatie.

3. Sluiting individuele bedrijven of installaties via onderhandeling
Er kan via individuele, vertrouwelijke gesprekken verkend worden of bedrijven met een 
substantiële emissie deels of geheel kunnen sluiten met een passende financiële 
tegemoetkoming van de overheid. Deze optie zou betekenen dat het bedrijf installaties sluit 
zonder zicht op nieuwbouw. Een ander fiche 'specifieke investeringen in de industrie', biedt 
ruimte voor een maatwerk aanpak waarbij enkele individuele bedrijven zich vrijwillig al gemeld 
hebben voor een grootschalige ombouw. Het gaat daarbij om meerdere vertrouwelijke 
investeringen.

2. (Tijdelijke) Industriële productiestop middels een subsidietender
Een bedrijf kan er voor kiezen een deel het bedrijf stil te leggen bijvoorbeeld één van de krakers of 

ovens en de installatie te slopen in afwachting van al dan niet nieuwbouw over enkele jaren. Of 

het bedrijf kan een volledige locatie laten sluiten. Beiden zijn ingrijpend waarvan de laatste 

uiteraard meer door verlies van werkgelegenheid dan een gedeeltelijke sluiting. Industriële 
bedrijven kunnen middels een subsidieregeling de productie tijdelijk of definitief sluiten.
Vanwege de doorlooptijd kan het effect op zijn vroegst in midden 2021 gerealiseerd worden. 
De subsidie zal de vergoeding moeten zijn voor volledig sluiten van de installatie of het gehele 
bedrijf inclusief de voorwaarde dat de installatie wordt afgebroken.

1. Sluiten industriële installaties via wettelijke verplichting
Momenteel wordt een Co2 heffing uitgewerkt waarbij individuele bedrijven de CO2 emissie 

gemiddeld met 30 % moeten terugbrengen in uiterlijk 2030. Dat is ingrijpend voor bepaalde 

bedrijven maar met ondersteunend stimulerend instrumentarium wordt sluiting van bedrijven niet 

voorzien. In tegenstelling tot een verbod op kolen bij elektriciteitsproductie is er vooralsnog geen 

wettelijk kader voor sluiting van industriële installaties. Deze optie lijkt voor de industrie niet 

kansrijk.

Juridisch aanvechtbaar is dat er minder aangrijpende maatregelen zijn die op termijn ook tot 

dezelfde reductie leiden. De sluiting moet op korte termijn plaatsvinden om tot reductie te leiden. 

Dat betekent dat er geen overgangstermijn wordt geboden.

1. Sluiten industriële installaties via wettelijke verplichting, subsidietender of 

onderhandeling
Beschrijving maatregel



3. Sluiting individuele bedrijven of installaties via onderhandeling

7

Er dient een fair balance (evenredigheidstoets) te zijn tussen het algemene belang en het 
individueel belang. In dit kader speelt onder meer de vraag of er minder bezwarende maatregelen 
mogelijk zijn die tot hetzelfde resultaat leiden (subsidiariteit en proportionaliteit).
Ook de mate waarin (financiële) compensatie wordt geboden is van belang bij de vraag of sprake is 
van een fair balance. Een sluiting via wetgeving of onteigening betekent ontneming van eigendom 
en dat is (zeer) kostbaar. Het betekent een volledige schadeloosstelling. Sluiting middels wetgeving 
lijkt ook om die reden niet voor de hand te liggen.

Uit de juridische analyse uitgevoerd voor deze maatregel komt naar voren dat een onteigening 
pas aan de orde kan zijn, als aantoonbaar is dat een vrijwillige sluiting niets heeft opgeleverd. 
Dat betekent dat in eerste instantie de mogelijkheden voor een tenderregeling en/of 
onderhandelingen met het bedrijf moeten zijn verkend.

Voor de variant voor het volledig sluiten van bedrijven heeft grote consequenties voor de markt 
van producten. Er zijn bij andere sectoren (visserij en landbouw) wel voorbeelden van subsidie 
voor bedrijfsbeëindiging waarbij dit door beleid van de EU wordt ondersteund maar voor de 
industrie is dit nieuw.

Het effect is beperkter naarmate de regeling later in werking treedt. Het wetgevingsproces van 
een subsidieregeling is in vergelijking tot wetgeving aanzienlijk korter, echter omdat hier sprake 
is van staatssteun zal ten minste rekening gehouden moeten worden met een termijn van 6-9 
maanden voor notificatie.

Met het bepalen van de te sluiten installaties en het doorlopen van de wettelijke procedures lijkt 
sluiting in 2020 niet haalbaar.

Hoofdregel bij het verstrekken van subsidie is dat het gaat om kosten die de aanvrager 
redelijkerwijs moet maken om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren, in dit geval gaat het 
om het niet produceren en gaat het om de misgelopen opbrengsten vanwege minder 
produceren.
De variant van het sluiten van een gedeelte van het bedrijf heeft grote effecten op de markt van 
producten. Het is niet bekend of hier een voorbeeld van is in de industrie binnen Europa.

Uitvoerbaar: Ja, een tender-subsidievariant op vrijwillige basis ligt -gelet op hetgeen 
hierboven is overwogen bij 'wettelijke verplichting'- meer voor de hand. Met een tender kan 
bepaald worden met welke sluiting de goedkoopste CO2-reductie gerealiseerd kan worden. 

Het vaststellen subsidiabele kosten is ingewikkeld op korte termijn. Het gaat om sectorspecifieke 
en bedrijfsspecifieke informatie van de kosten van voortijdig of tijdelijk stoppen.

1. Sluiten industriële installaties via wettelijke verplichting
Het verplicht sluiten van één of meerdere installaties betekent dat er zeer specifiek wordt 
ingegrepen in een aantal sectoren. Het sluiten van een industriële installatie middels wetgeving, 
komt niet overeen met de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Met de betreffende 
wet worden geen kolencentrales gesloten (ontneming van eigendom), maar is een verbod 
ingevoerd om kolen te gebruiken voor de elektriciteitsproductie (regulering van eigendom). 
Daarnaast was een verbod op kolen bij elektriciteitsproductie voorzienbaar voor de exploitanten 
van kolencentrales en dat is bij sluiting van industriële installaties niet het geval.

2. (Tijdelijke) Industriële productiestop middels een subsidietender
Voor deze opties geldt dat voor deze subsidie geen vrijstelling voor staatssteunnotificatie geldt. 
Dit betekent dat de subsidieregeling genotificeerd moet worden. Er geldt in dat geval een stand 
stil bepaling, dit betekent dat de subsidieregeling pas opengesteld mag worden als vanuit 
Brussel goedkeuring is verkregen voor het verstrekken van staatssteun middels de 
subsidieregeling.



voor de

Uitvoerbaarheid en realisatie

Nationale kosten
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voor de verschillende sectoren is verschillend. Recent heeft 
omgevingsvisie een verkenning van de ontwikkeling van sectoren gemaakt.

Voor de sluiting van individuele bedrijven of installaties via een onderhandeling spelen dezelfde 
aspecten als bij een subsidietender doch iets overzichtelijker:
Omdat het om een individueel bedrijf gaat met mogelijk sterke effecten op de afzetmarkt zal de 
staatsteuntoets door de EU nog extra aandacht vragen ten opzichte van een subsidietender.

Voor de raffinage sector wordt geconstateerd: 'De verwachting is dat door de intensivering van 
klimaatbeleid additionele investeringen in de aardolie industrie zullen uitblijven en ook het sluiten van bestaande 
raffinaderijen is niet ondenkbaar'.

Er zijn in de industrie geen voorbeelden bekend van actieve sluiting en financiële compensatie 
van winstgevende bedrijven.

De maatregel kan ingrijpende gevolgen hebben voor prijsvorming op korte termijn door 
vermindering van aanbod in bepaalde deelsectoren. Er zijn bedrijven inde industrie die uniek 
zijn of slecht een paar concurrenten in Nederland hebben. Waarschijnlijk zal er ook een check 
door ACM op mededinging plaats moeten vinden.
Tenslotte maar niet onbelangrijk moet het hoofdkantoor van het bedrijf een besluit nemen. 
Uiteindelijk zou dat pas kunnen na formele goedkeuring van Europese Commissie van de 
staatsteun en de marktverstoring en na duidelijkheid over de financiële compensatie. Naar 
verwachting leidt het gehele traject niet tot stillegging en CO2 reductie in 2020.

Een risico op de effectiviteit van de maatregel bij een gedeeltelijke sluiting is dat er 
overcapaciteit uit de markt wordt gehaald en met de overblijvende installaties hetzelfde wordt 
geproduceerd. Gezien de overcapaciteit in bepaalde sectoren is de kans groot dat sluiting van 
een installatie elders in Nederland wordt gecompenseerd. Met name in de staal en chemie 
markt lijkt er sprake te zijn van een afnemende vraag door de conjunctuur. Het perspectief

Financiële consequenties
Staat

Een gedeeltelijke sluiting is minder kostbaar omdat capaciteit dus deels kan 
worden opgevangen. Ook sanering van de bodem is dan niet aan de orde . Aan de andere kant 
staat de volledige sluiting van winstgevende bedrijven.

In zijn algemeenheid bestaan de financiële consequenties uit:
Versnelde afschrijving van de waarde van de bestaande installaties
Afvloeien van personeel
Afkopen van leverings contracten
Schadeclaims van bedrijven die in een cluster afhankelijk zijn van tussenproducten zoals 
stoom, waterstof of restgassen
Impact op de levensvatbaarheid van de andere bedrijven in een geïntegreerd cluster 
zoals Chemelot
Saneren van de bodem en sloop van oude installaties
Eventueel opbrengst van de locatie

5.1.2.e

5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b



bedrijfSector

Chemie

Kunstmest

Raffinage

Metallurgisch
Tata Steel
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6,22 (12 incl 
Vattenval)

3,78
1,65
5,43

De berekening van de nationale kosten vraagt een gedegen studie. De informatie is nu niet 
beschikbaar. Met name de indirecte effecten op de middellange termijn zijn onbekend van het 
sluiten van industrie in regio's met weinig vervangende werkgelegenheid.

4,27
2,86
2,34
1,54

11,02

In onderstaande tabel staat de emissie per bedrijf weergeven van de top 12 bedrijven met de 
meeste emissie verantwoordelijk voor 61% van de Nederlandse industrie. Het geeft een beeld van 
de emissies van de verschillende grote bedrijven in Nederland.
Met namen in de sector chemie zijn er nog veel middelgrote bedrijven met een substantiële 
emissie. Daarnaast is er nog de sector bouwmaterialen en de sector papier en kartonindustrie. Bij 
een generieke openstelling van een subsidieregeling zouden ook uit deze sectoren bedrijven 
kunnen opteren.

2,79 
2,64
2,43 
1,35 
0,98 
0,90

11,07

In tegenstelling tot de elektriciteitssector bestaat de industrie uit zeer diverse deelsectoren en 
producten zoals staal, kunstmest, chemie en plastics als de sectoren met de meeste CO2 emissie in 
Nederland.
Het is bij een normale procedure niet waarschijnlijk dat de CO2 reductie in 2020 wordt behaald.

Yara 
OCI 
Totaal

Mate van CO2-reductie_______________________________________________________________
Nationale CO2-reductie________________________________________________________________  
Een gedeeltelijke sluiting van een deel van het bedrijf kan leiden dat de productie wordt 
overgenomen door de rest van het bedrijf. Ook is overname van de productie door andere 
bedrijven een optie. Er is in verschillende sectoren een overcapaciteit. De vraag naar staal en 
chemie is waarschijnlijk onder de maximale productie in de Nederlandse sectoren. Bij volledig 
saneren van sectoren is de nationale CO2 reductie gelijk aan emissie van de bedrijven. Bij een 
aantal sectoren zijn er slechts 1 of 2 bedrijven (staal, kunstmest, plastics).
Bij gedeeltelijke sluiting met een reductie van pakweg 10-20% binnen een sector is de kans 
groot dat productie in de blijvende installaties wordt opgevoerd.

SABIC 
DOW 
Air Liquide 
Shell chemie 
Nouryon 
Air Products 
Totaal

Shell
ExxonMobil
BP________
Total
Totaal

Broeikasgasemissies 
Mton in 2015




