


Achtergrond en opdracht

ACHTERGROND

 Europese Klimaatdoelen zijn gewijzigd

 Doel 2050: klimaatneutraliteit

 Doel 2030: ten minste netto 55%

 Nederland moet zich klaarmaken voor hogere klimaatopgave

OPZET RAPPORT

 Rapport is geen advies – maar een wegwijzer voor verschillende keuzes

 Uitwerking van maatregelen voor een volgend kabinet



Wegwijzer voor klimaatkeuzes

1. Centrale vraagstukken

2. Wat is de extra opgave voor Nederland?

3. Illustratieve beleidsvarianten



1. Centrale vraagstukken

 Uitvoering van bestaande afspraken Klimaatakkoord en verbetering van de 

uitvoering is cruciaal

 Rapport beschrijft 10 centrale vraagstukken

 Bijvoorbeeld:

 Meer inzet op innovatie en infrastructuur

 Meer ruimte vrijmaken voor wind op zee

 Bestaande afspraken verstevigen: meer normering en beprijzing



2. Wat is de extra opgave voor Nederland?

 Europese ophoging leidt tot hogere nationale opgave voor ESR en LULUCF:

 Mobiliteit

 Gebouwde Omgeving

 kleine Industrie

 Landbouw en landgebruik

 Europese ophoging leidt tot hogere Europese opgave ETS:

 Elektriciteit

 Industrie

 Europese afspraken zijn bepalend voor opgave voor Nederland

 Keuze: welke doel stelt Nederland zichzelf?



3. Illustratieve 

varianten



Keuzes voor klimaatbeleid

 Keuze voor klimaatdoel is bepalend voor de opgave richting 2030, maar einddoel is 

in alle varianten gelijk: klimaatneutraliteit in 2050.

 Afvinklijst helpt volgend kabinet met het maken van keuzes voor klimaatbeleid. 

Bijvoorbeeld:

 Wel of niet aanpassen van het nationale reductiedoel voor 2030?

 Wat wordt de inzet bij Europese onderhandelingen?

 Wel of niet normeren van bestaande bouw?

 Wel of niet invoeren van betalen naar gebruik?

 Hoe de stikstof- en klimaatopgave te combineren voor landbouw?



En hoe nu verder?

 Nieuw beleid moet niet leiden tot vertraging van de uitvoering.

 Klimaatbeleid kent veel verschillende aspecten en aanpalende onderwerpen, 

die ook om politieke keuzes vragen:

 Financiering van energietransitie en verdeling van lasten

 Ruimtelijke inpassing

 Maatschappelijke betrokkenheid en acceptatie

 Inzet technologieën biomassa, CCS en kernenergie

 Komende weken met stakeholders in gesprek om aanvullende inzichten op te 

halen.


