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komende jaren wordt meegewogen in de inzet op ontwikkeling van technologie; de 
investeringsplannen voor benodigde infrastructuur en de planning voor ruimtelijke inpassing.  
Meer doen dan wat in dit Klimaatakkoord is afgesproken impliceert een (verdere) stimulering 
van CO2-reducerende opties (productie en vraag) voorbij wat nodig is voor de -49% in 2030, 
via normering, beprijzing en subsidie. Dat is mogelijk, in de zin dat het technisch potentieel 
groter is dan het potentieel dat met de afspraken in dit Klimaatakkoord moet worden 
ontsloten. De sectoren hebben ten behoeve van het voorstel van Hoofdlijnen in de zomer 
aanvullende opties geïnventariseerd voor verdergaande CO2-reductie. Veelal gaat het om 
intensivering van de technische maatregelen die onderdeel zijn van dit akkoord, waarbij de 
kanttekening past dat over de technische haalbaarheid van nu nog duurdere opties grote 
onzekerheden bestaan. 
 
De afspraken in dit Klimaatakkoord zijn gericht op de realisatie van 49% reductie in 2030 
binnen de financiële en niet-financiële kaders van het kabinet; en rekening houdend met 
andere voorwaardelijkheden die in de gesprekken aan de tafels naar voren zijn gekomen, ten 
aanzien van onder andere technische mogelijkheden, ruimtegebruik, en maatschappelijk 
draagvlak. Instrumentatie van eventuele aanvullende maatregelen is dus geen onderdeel van 
dit akkoord. Afspraken over (verdere) stimulering van CO2-verarming van productie en vraag, 
alsook een kosteneffectieve verdeling van in 2030 te reduceren ‘extra tonnen’, kunnen alleen 
dan worden gemaakt als de veranderde context na besluitvorming in 2020 (en 
marktverwachtingen) daadwerkelijk aan de orde is. Binnen de huidige internationale context – 
waarin bijvoorbeeld het ETS nog geijkt is op 40% reductie in Europa - stuiten afspraken over 
een hogere (nationale) ambitie dan -49% onvermijdelijk op de grenzen van de kaders die 
door het kabinet aan dit Klimaatakkoord zijn gesteld, in het bijzonder de wens om weglek van 
nationale inspanningen te vermijden. 
 
Omdat een eventuele verhoging van het ambitieniveau naar verwachting gerealiseerd zal 
moeten worden door een zeer  stevig deel elektrificatie, waaronder de conversie naar andere 
energiedragers in de sectoren  industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw, zijn 
aan de elektriciteitstafel afspraken gemaakt over voorbereiding op dit opschalingsscenario en 
de randvoorwaarden die dan aan de orde zouden moeten zijn. 
 
Nadere verkenning van aanvullende maatregelen vindt plaats na ommekomst van de 
doorrekening. 
 
 

B3 Uitgangspunten monitoring  
In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die vanaf 2019 jaarlijks in oktober verschijnt, zal 
gerapporteerd worden over de verwachte CO2-emissies in 2030, op basis van de stand van 
zaken rondom de klimaat- en energiehuishouding in Nederland en te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen.   
Het referentiescenario in de KEV wordt jaarlijks geactualiseerd.  
 
De prognose van de verwachte emissies in 2030, en het doelbereik van 49% reductie in 2030, 
zal jaarlijks kunnen wijzigen als gevolg van zowel het op dat moment vastgesteld en 
voorgenomen beleid (al dan niet uit het Klimaatakkoord), als veranderingen in de 
(internationale) omgeving.   
 
Als achterblijvende inspanningen de oorzaak zijn van vertraging in de uitvoering van de 
afspraken, is het evident dat betrokken partijen elkaar hierop aanspreken. Het kunnen echter 
ook omstandigheden zijn in de (internationale) omgeving, waarop partijen geen invloed 
hebben, die maken dat het doelbereik in 2030 afwijkt (mee- of tegenvalt) ten opzichte van de 
indicatieve opgaven in dit Klimaatakkoord. PBL zal in de KEV zo goed mogelijk inzichtelijk 
maken in welke mate mee- en tegenvallers in het doelbereik van het Klimaatakkoord (49% 
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reductie in 2030) veroorzaakt worden door exogene factoren (bijvoorbeeld: een hoger of 
lager dan verwachte groei van de economie) of door internationaal en nationaal beleid, 
waaronder onvoldoende voortgang in de uitvoering van afspraken in dit Klimaatakkoord.  
 
Om stabiliteit te bieden aan alle partijen die uitvoering moeten geven aan het klimaatbeleid 
zal worden aangesloten bij de plan- en actualiseringscyclus die wordt vastgelegd in de 
Klimaatwet (en aansluit bij het Klimaatakkoord van Parijs, en de Lange Termijn Strategie en 
het Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan die voortkomen uit EU-regelgeving). Dit houdt 
in dat herijking van de resterende opgave(n), en daarmee de heroverweging van benodigde 
inzet van (aanvullende) maatregelen en instrumenten, iedere vijf jaar plaatsvindt. Op dit 
vijfjaarlijkse moment van herijking wordt, vertrekkend vanuit het centrale CO2-reductiedoel, 
een integraal perspectief gehanteerd: over sectoren heen, met oog voor beleid in ons 
omringende landen en met een horizon van 10 jaar (inclusief doorkijk naar 2050). Dit 
betekent dat niet gestuurd wordt op de restemissies per sector. 
 
In de tussenliggende jaren staat de voortgang van de concrete afspraken in dit 
klimaatakkoord centraal zoals die (jaarlijks) wordt vastgesteld op basis van de KEV en de 
jaarlijkse monitoring van de voortgang van het Klimaatakkoord. In deze voortgangsmonitor, 
die in de eerste helft van 2019 wordt uitgewerkt als onderdeel van de bredere governance 
van het Klimaatakkoord, zullen per sector operationele indicatoren worden gehanteerd daar 
waar dit noodzakelijk is om de jaarlijkse voortgang (beter) in het oog te kunnen houden en/of 
de effectiviteit van ingezet beleid te kunnen evalueren.  
 
Het kabinet in heeft in zijn reactie op de beleidsdoorlichting Klimaatbeleid aangekondigd in te 
zetten op een integrale evaluatie voor het (nationaal) klimaatbeleid, waarin aandacht zal zijn 
voor de samenhang tussen instrumenten en sectoren die bijdragen aan het behalen van de 
nationale doelstellingen.1 De ontwikkeling van het evaluatieplan (voorzien in het voorjaar, en 
nadat het Klimaatakkoord is gesloten) zal worden afgestemd met de ontwikkeling van de 
voortgangsmonitor Klimaatakkoord. 
   
‘Indirecte emissiereductie’: CO2-keteneffecten en CO2-voetafdruk 
Het doel van het Klimaatakkoord is een nationaal reductiedoel, zoals volgt uit de Klimaatwet. 
Voor het klimaatbeleid en doelbereik van het klimaatakkoord wordt uitgegaan van de in VN-
verband (IPCC) afgesproken systematiek voor monitoring en rapportage van 
broeikasgasemissies. Deze systematiek monitort de emissies daar waar ze daadwerkelijk 
plaatsvinden (‘schoorsteenbenadering’).  
 
Zowel maatregelen binnen sectoren als maatregelen die sectorgrenzen overstijgen dragen bij 
aan het nationale CO2-doel. In die tweede categorie vallen bijvoorbeeld de levering van 
restwarmte vanuit de industrie aan de gebouwde omgeving en de installatie van 
zonnepanelen op huizen. Dergelijke maatregelen worden in de emissieboekhouding niet 
dubbel geteld, maar tellen mee in de sector waar de reductie plaatsvindt. Voor het doelbereik 
van het Klimaatakkoord is het niet relevant aan welke sector CO2-reductie in de boekhouding 
wordt toegerekend. 
 
Aan de tafels van het Klimaatakkoord is de wens uitgesproken beter zicht te krijgen op de 
interactie tussen sectoren in de vorm van keteneffecten, zodat de gezamenlijke bijdrage van 
sectoren aan CO2-reductie duidelijk(er) wordt. Tevens is aandacht gevraagd maatregelen die 
bedrijven in Nederland kunnen nemen, maar waarvan de emissiereductie plaatsvindt in de 
(internationale) ketens waarin bedrijven opereren. Deze reducties worden niet aan Nederland 
toegerekend, maar dragen in potentie wel bij aan de oplossing van het mondiale 
klimaatvraagstuk. Zicht op dergelijke effecten maakt het mogelijk ook de Nederlandse  
CO2-voetafdruk (beter) te kunnen bepalen.  
                                            
1 Zie: Kamerstuk 30991, nr.34 
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Het Rijk zal in overleg met CBS, RIVM en PBL onderzoeken hoe beter zicht kan worden 
verkregen op bijdragen van verschillende sectoren aan CO2-reductie via sectoroverstijgende 
maatregelen, zoals bij levering van restwarmte, waterstof en CO2. Tevens zal worden verkend 
hoe bestaande systematieken gericht op het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk kunnen 
worden verbeterd, zodat beter zicht ontstaat op (internationale) keteneffecten van 
maatregelen waarvoor bedrijven zich inspannen. 
 
 

B4 Uitgangspunten borging en governance 
 
Ervaringen Energieakkoord 
De ervaringen met het Energieakkoord leren dat er drie mechanismen nodig zijn om een 
effectieve voortgang van afspraken te borgen: 
• Duidelijkheid over de organisaties en personen die verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn 

op de uitvoering van afspraken. 
• Borging door een gezaghebbend, onafhankelijk gremium dat op basis van objectieve 

informatie bijstuurt en escaleert wanneer de voortgang daar aanleiding toe geeft. 
• Ondersteuning door een onafhankelijk secretariaat dat de voortgang inzichtelijk maakt via 

(proces)monitoring en waar nodig begeleidt en bevordert. 
 
Samen zorgen deze drie mechanismen ervoor dat taken en verantwoordelijkheden helder 
worden verdeeld en de voortgang wordt gevolgd en waar nodig bijgestuurd. 
 
Kader: Klimaatwet 
De Klimaatwet is het kader voor het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord zal (een groot deel 
van) de invulling van het Klimaatplan vormen, dat in 2019 voor het eerst wordt vastgelegd. 
 
Uitgangspunten van de Klimaatwet zijn: 
• Het doelbereik voor 2030 en 2050 is leidend. 
• In 2019 wordt voor de eerste keer een klimaatplan vastgelegd, met daarin de hoofdlijnen 

van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar. 
• Vervolgens wordt iedere vijf jaar het plan geactualiseerd. In beginsel vinden ingrijpende 

wijzigingen van beleid alleen plaats in deze vijfjaarscyclus. 
• Eens per jaar wordt een Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en klimaatnota (appreciatie) 

uitgebracht die inzicht geven in de voortgang van het klimaatplan. 
• Eens per twee jaar wordt in het kader van de klimaatnota door het kabinet geëvalueerd of 

de uitvoering op koers ligt. De KEV en actualisatie kunnen aanleiding geven tot aanpassing 
van het bestaande beleid. 

• De Raad van State adviseert de regering over klimaatnota en klimaatplan. 
• De Eerste en Tweede Kamer houden toezicht op de wenselijkheid van het beleid in het plan 

en het doelbereik van de plannen. 
• De borging en governance van het Klimaatakkoord moet worden ingepast binnen het kader 

van de Klimaatwet conform voornoemde uitgangspunten. 
 
Het streefdoel voor 2030 in de Klimaatwet bepaalt het doel van het Klimaatakkoord. Dit 
impliceert dat, indien bij het Klimaatakkoord betrokken partijen niet tot gedragen voorstellen 
kunnen komen, de minister of het kabinet eindverantwoordelijkheid draagt om tot 
besluitvorming te komen.  
 
Uitwerking governance 
De voorzitter van het Klimaatberaad is door het kabinet gevraagd een voorstel voor 
governance uit te werken. De periode van doorrekening zal hiervoor worden benut, zodat het 
voorstel door kabinet, Tweede Kamer en partijen hierna kan worden besproken. 
In het voorstel worden in ieder geval betrokken: 
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• De organisatie van het borging(soverleg), cross-sectoraal, op sectorniveau en met de 
regio. 

• De organisatie van de uitvoeringsstructuur. 
• Borging van de voortgang met onafhankelijke procesmonitoring en de jaarlijkse KEV. 
• De (actieve) betrokkenheid van maatschappelijke partijen uit alle geledingen. 
• De wijze waarop het parlement wordt betrokken. 
 
Een belangrijk deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord ligt in de regio. Uitwerking en 
coördinatie van de regionale uitvoering valt primair binnen de taakstelling van het 
Klimaatakkoord. In aanvulling daarop wordt het nationaal programma Regionale 
Energiestrategieën (RES) ingericht voor afstemming en coördinatie tussen de 
energiestrategieën van regio’s. 
 
Intensivering, bijsturing en aanvullende maatregelen 
Als uit de monitoring blijkt dat de uitvoering van maatregelen onvoldoende effectief is, vormt 
dit reden voor intensivering of bijsturing, binnen het kader van de afspraken in het 
Klimaatakkoord. Intensivering en bijsturing van maatregelen beogen de effectiviteit van de 
aanpak te verhogen, zonder aanpassing van doel en middelen. Het is aan de betrokken 
partijen om, onder regie van het in te richten (sectorale) borgingsoverleg, de uitvoering te 
intensiveren en bij te sturen.  
 
Wanneer de indicatieve opgave niet binnen bereik is, kan het nodig zijn om tussentijds 
aanvullende maatregelen te treffen. Het gaat dan om nieuwe maatregelen, waarvoor extra 
middelen of extra inzet van partijen nodig is en waarover binnen kader van het 
Klimaatakkoord nog geen afspraken zijn gemaakt. Onder regie van het in te richten 
borgingsoverleg kunnen betrokken partijen weliswaar voorstellen doen voor aanvullende 
maatregelen, maar deze gremia zijn gezien hun samenstelling niet in staat om besluiten te 
nemen.  
 
Herijking van de indicatieve opgaven vindt een keer per vijf jaar plaats, waarbij rekening 
gehouden zal worden met alle veranderde externe factoren. Deze herijking betekent dat in 
dialoog tussen partijen dat nieuwe maatregelpakketten worden ontwikkeld om de nieuwe 
indicatieve opgaven binnen bereik te brengen. 
 
Adequate kennisinfrastructuur als randvoorwaarde voor een adaptieve aanpak 
Voor het succes van het klimaatakkoord en daarmee het welslagen van de energietransitie is 
een goede, consistente informatievoorziening van belang: voor politieke besluitvorming, 
innovatie in techniek en beleid en draagvlak bij burgers en bedrijven. Binnen de uitvoering 
van het Klimaatakkoord zal kennisontwikkeling en -ontsluiting goed verankerd moeten zijn.  
  
Partijen aan de tafels zijn het erover eens dat de kennisinfrastructuur die hierin moet voorzien 
kan worden verbeterd. Het Rijk neemt hiertoe, in samenwerking met maatschappelijke 
stakeholders en kennisorganisaties, het initiatief.  
 
In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de (kennis)ondersteuning van het Expertise 
Centrum Warmte en een expertisecentrum hernieuwbare opwek voor decentrale overheden, 
die inbreng kan leveren voor de Leidraad en informatieproducten voor de Regionale 
Energiestrategieën. Hiermee wordt de basis gelegd voor een brede informatievoorziening die 
de komende jaren verder kan worden uitgebouwd. In 2019 wordt gestart met een traject 
waarin nationale databeheerders hun data met betrekking tot de energietransitie zullen 
afstemmen, deze data op een gebruiksvriendelijke wijze zullen ontsluiten, en gezamenlijk 
gaan werken aan tekortkomingen in de datavoorziening.  
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