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BIJLAGEN 

 

Kabinetsappreciatie dwarsdoorsnijdende thema’s 

 

Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om de aanpak om tot een Klimaatakkoord te komen in 

te richten met sectorale tafels. Daarbij heeft het kabinet echter als kader benoemd dat een 

integrale aanpak nodig is. Sommige onderwerpen kunnen alleen over de tafels heen op een goede 

manier opgepakt worden. Deze dwarsdoorsnijdende onderwerpen worden in het voorstel voor 

hoofdlijnen ook geadresseerd en zodoende moeten de voorstellen die partijen hierbij doen, 

voorzien worden van een reactie van het kabinet.  

 

Ten algemene geldt dat er over de sectoren heen en binnen de sectoren sprake moet zijn van een 

goede balans in de gekozen instrumentenmix, oftewel een combinatie van beprijzen, normeren en 

subsidiëren. Hieronder ga ik op dit punt nader in. Vervolgens ga ik hieronder in op de rol van 

biomassa in de toekomstige energiemix, de infrastructuur die nodig is voor de transitie, de aanpak 

van wet- en regelgeving voor de transitie, de inzet op innovatie, de samenloop van de 

klimaatopgave met de overgang naar een circulaire economie, de voorbeeldfunctie van het Rijk in 

de transitie en de ruimtelijke inpassing van de klimaatopgave. In een aparte bijlage ga ik in op het 

dwarsdoorsnijdende thema Arbeidsmarkt en scholing zoals dit in het voorstel voor hoofdlijnen is 

opgenomen. 

 

Instrumentenmix 

In mijn brief van 10 juli jl., waarin ik uw Kamer het voorstel voor hoofdlijnen aanbied, heb ik al 

beschreven hoe ik aankijk tegen de toepassing van verschillende instrumenten. Beprijzen heeft in 

principe de voorkeur, maar kent beperkingen in een open economie als die van Nederland. 

Normeren is eveneens een nuttig instrument, maar ook hierbij moet rekening gehouden worden 

met het gelijke speelveld. Subsidiëren is alleen als laatste middel in te zetten, onder de 

voorwaarde dat dit zoveel mogelijk beperkt is in omvang en tijdsduur. Het voorstel voor 

hoofdlijnen bevat een beperkt aantal voorstellen voor beprijzen en normeren. Veel vaker wordt 

subsidiëring als instrument voorgesteld. Het kabinet stuurt erop dat hierin meer evenwicht wordt 

gebracht en maakt zodoende keuzes waarbij het principe “de vervuiler betaalt” zoveel mogelijk 

centraal staat. Om die reden houdt het kabinet vast aan invoering van een minimum CO2-prijs per 

2020 voor de elektriciteitssector, maar neemt de risico’s voor de leveringszekerheid in overweging.  

Naast een ambitieuze inzet op kostenreductie van CO2-reducerende technologieën in de industrie 

zal, als stok achter de deur, een borgingsmechanisme zoals een CO2-heffing op het niveau van de 

sector worden uitgewerkt.  

 

Biomassa  

Een veel genoemd aandachtspunt voor de klimaatopgave is de toekomstige energiemix en de rol 

van biomassa hierin1. Voor het kabinet staat vast dat biomassa, nu en richting 2030 en 2050, van 

belang is voor de verduurzaming van onze economie. Op 27 januari 2016 heeft het kabinet een 

strategische visie opgesteld voor de inzet van biomassa richting 2023 (Kamerstuk 33 043, nr. 63). 

Deze visie is nog immer actueel, maar vergt een concrete vertaling naar de voorstellen die door de 

verschillende sectoren zijn gedaan. De komende periode zal het kabinet deze concrete vertaling ter 

hand nemen zodat dit in het Klimaatakkoord een plek kan krijgen. Het kabinet realiseert zich dat 

alleen duurzame biomassa kan worden ingezet voor de transitie, omdat deze niet ten koste mag 

gaan van ecosystemen, bodems of de beschikbaarheid van voedsel. Het kabinet wil in dit kader 

een onafhankelijke partij vragen om een advies te geven over een duurzaamheidskader voor 

biomassa. Inzet van alleen duurzame biomassa vraagt daarbij om een keuze in prioritering binnen 

Nederland. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de korte en middellange termijn aan 

de ene kant, en de lange termijn aan de andere kant. Voor de korte en middellange termijn kan 

biomassa voor meerdere toepassingen dienen als transitiebrandstof. Voor de lange termijn is de 

inzet om duurzame biomassa in te zetten voor hoogwaardige toepassingen in de economische 

sectoren waar weinig alternatieven zijn, bijvoorbeeld als grondstof in de industrie en als brandstof 

in zware voertuigen en de lucht- en scheepvaart. Het kabinet zal ten behoeve van het 

Klimaatakkoord preciezer aangeven hoe deze prioritering is uitgewerkt, waarbij ook wordt ingegaan 

                                                
1 PBL constateert in de analyse van het VKHA dat er een potentiële schaarste aan duurzame biomassa is.  
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op cascadering van biomassa. De beschikbaarheid van met name duurzame biomassa is nog 

beperkt en verduurzaming en verhoging van het beschikbare volume is daarmee noodzakelijk. Het 

kabinet zet daarom in op het stimuleren van de inzet van beschikbare duurzame biomassa en van 

de binnenlandse productie. 

 

Systeem en infrastructuur  

De transitie heeft grote gevolgen voor markten. Er is sprake van nieuwe markten die nog tot 

wasdom moeten komen en van bestaande markten die zullen gaan veranderen. De sectortafels 

hebben aandacht gevraagd voor keuzes die de overheid zal moeten maken betreffende de ordening 

van bestaande en nieuwe markten. Daarbij is specifiek aandacht gevraagd voor de omgang met 

toekomstige infrastructuur voor CO2, waterstof en warmte. Naarmate de transitie vordert krijgen 

de verschillende markten, waaronder voor elektriciteit en gas, in toenemende mate met elkaar te 

maken. Systemen integreren in een samenspel van elektronen en moleculen. Het 

ordeningsvraagstuk speelt daarmee niet alleen binnen sectoren, maar snijdt ook dwars door de 

sectoren heen. Het kabinet ziet de behoefte aan een ordeningsagenda die partijen duidelijkheid 

biedt. Tegelijkertijd is sprake van een veelomvattend vraagstuk, waarin fasering zal moeten 

worden aangebracht. Dit om tot zorgvuldige afwegingen te kunnen komen en om ervoor te zorgen 

dat lange termijn discussies korte termijn actie niet in de weg staan. Het kabinet zal in 2020, mede 

op basis van de input van partijen aan de tafels de komende maanden, en met stakeholders, een 

integrale aanpak uitbrengen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste keuzes die op 

systeemniveau aan de orde zijn.  

 

Wet- en regelgeving voor de transitie 

Conform de motie Yesilgöz-Zegerius en Jetten (Kamerstuk 30 196, nr. 595) is belemmerende wet- 

en regelgeving als dwarsdoorsnijdend thema aan het Klimaatakkoord toegevoegd ten opzichte van 

kabinetsinzet van 23 februari 2018. Alle sectortafels is in relatie tot dit dwarsdoorsnijdende thema 

gevraagd om bij het maken van afspraken specifiek ook te kijken naar alle vormen van wet- en 

regelgeving die nodig zijn om de opgave te halen. Regelgeving rond infrastructuur speelt hierbij 

een belangrijke rol. Daar zal het kabinet een apart traject voor starten. In het voorstel voor 

hoofdlijnen zit op dit moment nog geen duidelijk overzicht van andere wet- en regelgeving die 

nodig is of aangepast moet worden voor de transitie. Alle partijen wordt gevraagd hier meer 

aandacht aan te besteden. Daarnaast zullen het kabinet en de decentrale overheden komende 

maanden ook in beeld te brengen waar flankerend beleid en/of regelgeving nodig is.  

 

Innovatie 

In het voorstel voor hoofdlijnen is in alle sectoren een duidelijk beeld over de technologieën die 

richting 2030 ontwikkeld moeten worden. Het ontbreekt echter in veel sectoren aan inzicht wat er 

aan technologische en sociale innovatie noodzakelijk is richting 2050. In dit stadium van het proces 

is dit niet helemaal verrassend, maar in de uitwerking moet deze omissie worden ingevuld. Bij de 

uitwerking van het voorstel voor hoofdlijnen moet helder zijn wat de benodigde onderzoek en 

innovatie-aanpak richting 2050 is. In lijn met de innovatieaanpak die het kabinet per brief van 13 

juli jl. (Kamerstuk 33 009, nr. 63) aan uw Kamer heeft gestuurd, moet er in de tweede helft van 

dit jaar een integrale kennis- en innovatieagenda voor de klimaat- en energieopgave worden 

geformuleerd.  

 

Circulaire economie 

In het voorstel voor hoofdlijnen wordt bij verschillende onderwerpen de verbinding gezocht met de 

ontwikkeling naar een circulaire economie. Dit juicht het kabinet zeer toe. Zoals de staatssecretaris 

van Infrastructuur en Waterstaat in de kabinetsreactie op de transitieagenda’s circulaire economie 

(Kamerstuk 32 852, nr. 59) heeft onderstreept, kan de transitie naar een circulaire economie een 

significante bijdrage leveren aan het invullen van de opgave voor het Klimaatakkoord. Het kabinet 

waardeert dat de transitieagenda’s circulaire economie actief zijn opgepakt door de verschillende 

sectortafels en steunt de inzet op circulair grondstoffengebruik door onder meer recycling, 

substitutie van fossiele grondstoffen door hernieuwbare alternatieven en innovatieve technieken 

zoals het afvangen en hergebruik van koolstof (CCU). Het kabinet verzoekt partijen om deze 

maatregelen in aansluiting op de transitieagenda’s verder uit te werken.  
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Voorbeeldfunctie Rijksoverheid 

Aangezien van alle partijen een bijdrage wordt verwacht aan de transitie, is het ook passend dat de 

Rijksoverheid zelf het goede voorbeeld geeft. Klimaatdoelstellingen zullen worden geïntegreerd in 

het programma van eisen voor overheidsinkopen en -aanbestedingen. De Rijksoverheid zal daarom 

verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering stimuleren, waaronder het eigen wagenpark, 

opwekking van duurzame energie op Rijksareaal waar mogelijk, circulair inkopen en duurzaam 

aanbesteden en klimaatvriendelijke consumptie in de catering.  

 

Ruimtelijke opgave 

De transitie vraagt de komende jaren veel van de ruimtelijke ordening. Het kabinet hecht er aan 

dat de discussie in het Klimaatakkoord over maatregelen met ruimtelijke consequenties zo breed 

mogelijk wordt gevoerd. Het voorstel voor hoofdlijnen laat duidelijk zien dat partijen hier waarde 

aan hechten. Zo hebben experts de ruimtelijke impact van maatregelen in beeld gebracht en 

hebben partijen aan diverse tafels ruimtelijke overwegingen expliciet betrokken in de voorstellen. 

Voor alle ruimtelijke effecten van het Klimaatakkoord geldt dat deze moeten worden vertaald in de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in relatie tot andere opgaven. In het kabinetsperspectief op de 

NOVI, dat gelijktijdig met de kabinetsappreciatie naar uw Kamer is verstuurd, geeft het kabinet 

voor de uitwerking van de tweede helft van het Klimaatakkoord aan in welke richting zij denkt in 

het kader van zorgvuldig ruimtegebruik voor de energietransitie. In de verschillende sectorale 

appreciaties worden de belangrijkste sectorspecifieke ruimtelijke keuzes nader toegelicht. 

 

Een integrale ruimtelijke afweging is onder andere noodzakelijk voor de Noordzee. Het kabinet 

vindt het belangrijk dat alle belangen, waaronder natuur, visserij, militaire activiteiten, scheepvaart 

en energie, deel uitmaken van de afweging en dat ecologische knelpunten worden opgelost. 

Verdere uitbreiding van windenergie op zee is daarom alleen mogelijk als aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan op het gebied van ecologie, raakvlakken met andere belangen op de 

Noordzee en de inpassing op land van de verbindingen met het hoogspanningsnet. Het kabinet zal 

op basis van een gedegen belangenafweging nog in deze kabinetsperiode extra 

windenergiegebieden op zee aanwijzen. Daarbij is het uitgangspunt dat deze gebieden kunnen 

worden benut wanneer er daadwerkelijk extra energievraag is. 

 

De ruimtelijke vertaling voor hernieuwbare elektriciteit op land en warmte zal worden uitgewerkt in 

de Regionale Energiestrategieën (RES), waarin decentrale overheden het voortouw hebben. De RES 

zijn erop gericht om de inpassing van de transitie in de leefomgeving op een samenhangende 

manier vorm te geven, met betrokkenheid van alle belanghebbende partijen en burgers.  

 

Conform de motie Dik-Faber (Kamerstuk 32 813, nr. 204) wordt in samenspraak met decentrale 

overheden een zonneladder ontwikkeld die richting geeft aan het benutten van de schaarse ruimte 

voor de inpassing van zonne-energie. Het Rijk geeft daarbij al richting door de voorkeur uit te 

spreken voor zon op daken of zonneweides in landelijk gebied met lage landschappelijke, 

ecologische of landbouwkundige waarde en het maximaal benutten van grootschalige clustering op 

land voor de opwekking van duurzame energie (wind en waar nodig ook zon). Het kabinet vraagt 

hier specifiek ook aandacht voor zon-PV en brengt, met andere partijen, in beeld welke 

mogelijkheden er zijn om zon-PV te bevorderen.  
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