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CNV standpuntnota over de invulling van de Green 

Deal klimaatopgave in Nederland 

Datum: 11 februari 2021 

Deze standpuntnota is opgesteld voor het gesprek over de invulling die Nederland kan geven 

aan een opgehoogd Europees 2030-broeikasgasreductiedoel van 55%. Het gesprek vindt 

plaats op 15 februari 2021 naar aanleiding van de recente publicatie van het rapport 

‘Bestemming Parijs’. Het rapport is opgesteld door de ambtelijke Studiegroep Invulling 

Klimaatopgave Green Deal onder leiding van Laura van Geest.  

De Europese Commissie (EC) heeft in december 2019 haar Green Deal voor de Europese Unie 

gepresenteerd en in december 2020 haar klimaatdoelstellingen aangescherpt. De EC wil in 

2030 een vermindering van de CO2-uitstoot met ten minste 55% ten opzichte van de uitstoot 

in 1990. Nederland heeft zich in juni 2019 in het Klimaatakkoord een CO2-reductiedoel van 

49% in 2030 gesteld. Het CNV heeft het Klimaatakkoord, onder voorwaarden, ondertekend 

en erkent ook de noodzaak om het nationale klimaatbeleid in lijn te brengen met het 

Europese. 

CNV en klimaatbeleid 

Het CNV is sterk betrokken bij het klimaatbeleid. Bovenal vanuit één van de grondbeginselen 

van het CNV: het rentmeesterschap. Daarbij vertegenwoordigt het CNV de belangen van zijn 

leden en werkenden in algemene zin, die te maken krijgen met de gevolgen van de 

klimaattransitie. Zoals werknemers in de energie-intensieve industrie. Daarom heeft het CNV 

deelgenomen aan de voorbereiding van het Klimaatakkoord en neemt het nu ook deel aan de 

implementatie daarvan via het overleg ‘Arbeidsmarkt en scholing’. 

Mede geïnspireerd door het rapport ‘Bestemming Parijs’ geeft het CNV in deze nota zijn visie 

op de wijze waarop Nederland kan voldoen aan die opgehoogde doelstelling. Dit met oog voor 

de gevolgen voor werknemers en de werkgelegenheid. 

Visie op de Nederlandse invulling van de Green Deal  

We verwelkomen het rapport ‘Bestemming Parijs’. Het biedt veel inzicht en een goed beeld 

van de beleidsopties waarmee het nationale klimaatbeleid in lijn gebracht kan worden met de 

aangescherpte klimaatdoelstelling van de EC. 
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Het rapport biedt tevens een goed beeld van het Europese beleid. Hierdoor is het rapport een 

solide basis voor de benodigde politieke en maatschappelijke discussie over het klimaatbeleid 

in de komende jaren. 

Het rapport laat zien dat: 

1. het Nederlandse beleid voor industrie en elektriciteitsproductie meer op Europa gericht 

moet worden; 

2. Nederland veel meer moet investeren in energie-infrastructuur en in 

doorbraaktechnologieën richting 2050; 

3. de financiering van het klimaatbeleid anders moet; 

4. er een aanvullende arbeidsmarktanalyse nodig is bij aanscherping van de 

klimaatdoelstellingen; 

5. de uitvoeringskracht van de overheid versterkt moet worden. 

 

Ook maakt het rapport een duidelijk onderscheid tussen emissies die binnen het EU 

emissiehandelssysteem (ETS) vallen en non EU ETS emissies die onder de Effort Sharing 

Regulation (ESR) vallen. De klimaatopgave voor de ETS sectoren wordt voor de EU bepaald 

en die voor de ESR sectoren per lidstaat. 

  

Het CNV beveelt het kabinet aan om aan te sluiten bij de afspraken op Europees niveau voor 

de ETS sectoren. Dan wordt alleen een nationale doelstelling vastgesteld voor de ESR 

sectoren. Een dergelijk keuze minimaliseert de kans op weglekeffecten van zowel bespaarde 

CO2-uitstoot als werkgelegenheid. Daarbij vermindert deze keuze de spanning die er in het 

Nederlandse klimaatbeleid lijkt te zitten tussen grote energie-intensieve industriebedrijven en 

‘gewone burgers’ en andere bedrijven. 

 

1. Een meer Europees klimaatbeleid met ‘beleidsvariant C’ 

Het rapport Bestemming Parijs schets in drie beleidsvarianten, A, B en C, hoe om te gaan 

met de aangescherpte klimaatdoelstelling vanuit Europa. 

 

Het CNV staat voor een beleid gericht op CO2-besparing bij bedrijven dat niet leidt tot 

verplaatsing van werkgelegenheid, investeringen en emissies naar het buitenland. In variant 

A en B bestaat er op individueel bedrijfsniveau een risico op een ongelijk speelveld en weglek 

van werkgelegenheid en emissies naar het buitenland. Variant C veronderstelt de aansluiting 

van Nederland bij EU ETS, waardoor er voor de ETS sectoren een gelijk speelveld ontstaat in 

de EU. Het CNV geeft daarom de voorkeur aan de variant C. 

 

 

 

Pagina 3 van 52



 

 

3 

Het CNV zet expliciet vraagtekens bij de haalbaarheid en wenselijkheid van variant B. Deze 

variant vereist al op korte termijn een fundamentele verandering van de economie en 

industriële structuur. Deze variant veronderstelt een aanscherping van de CO2-heffing voor 

de industrie met een groot risico op weglek van werkgelegenheid, investeringen en emissies 

naar het buitenland. De relatief stevige beprijzing van gasgebruik voor de gebouwde 

omgeving in deze variant kan leiden tot een lastenverzwaring en mogelijk denivellerend 

effect voor huishoudens. De nadruk van deze beleidsvariant ligt op een kosteneffectieve uitrol 

van technieken richting 2030. Er moeten dus op korte termijn en op grote schaal CO2 

besparende technologieën uitgerold worden, terwijl deze nu vaak nog in de ontwikkelingsfase 

zitten. Ook kan het beperkte korte-termijn potentieel van deze variant ertoe leiden dat veel 

aandacht en middelen besteed worden aan het halen van het tussendoel, met lock-in risico’s 

als gevolg. 

 

2. Inzetten op privaat-publieke investeringen in doorbraaktechnologieën 

richting 2050 

Voor deze transitie zijn grote investeringen nodig in infrastructuur en in technologieën, die nu 

nog onrendabel zijn, maar wel noodzakelijk voor het behalen van de doelstellingen. Het CNV 

is het eens met het rapport dat een sterke focus op kosteneffectieve uitrol richting 2030, 

zoals in variant B, het risico met zich mee brengt dat er onvoldoende ingezet wordt op de 

ontwikkeling van klimaatneutraal handelingsperspectief richting 2050, het ultieme doel van 

het klimaatbeleid. 

 

Variant C moet daarom aangevuld worden met beleidsmaatregelen voor intensief investeren 

in de ontwikkeling van nieuwe doorbraaktechnologieën zodat hogere klimaatreductie 

doelstellingen behaald kunnen worden. Deze investeringen moeten z.s.m. plaatsvinden zodat 

de versnelling van de emissiereducties tijdens de hele periode, vanaf nu tot 2050, plaatsvindt 

en niet wordt beperkt tot 2030. 

 

De aanvullende beleidsmaatregelen moeten private investeringen in nieuwe technologieën en 

private-publieke samenwerking stimuleren. Het CNV is daarbij een voorstander van afspraken 

met grote bedrijven met veel uitstoot over emissiereductiedoelen en ondersteuning. 

 

De basis van deze afspraken is een te ontwikkelen lange-termijn klimaatstrategie die 

gedragen wordt door alle betrokken partijen. Zo’n strategie geeft perspectief aan bedrijven 

en hun werknemers om zich actief voor de klimaattransitie in te zetten. 
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3. Financiering van het klimaatbeleid moet anders 

De klimaatmaatregelen hebben forse impact op de inkomens van gezinnen en bedrijven. En 

zoals het rapport opmerkt, de omvang en verdeling van de lastenverzwaringen over 

(groepen) burgers en bedrijven is een politieke keuze die direct raakt aan acceptatie en 

draagvlak voor het beleid. 

 

Het CNV acht daarom de budgetplus-uitwerking1 relevanter voor de succesvolle 

implementatie van de klimaattransitie dan de budget-neutrale-uitwerking van de drie 

beleidsopties. De extra middelen zijn, volgens het CNV, cruciaal voor het vergroten van de 

maatschappelijke acceptatie en draagvlak van de klimaattransitie maatregelen. Het CNV stelt 

voor om hier een stap verder te gaan dan in het rapport aangegeven en een andere wijze van 

bekostiging en financiering te overwegen. 

 

Dit houdt in dat de bekostiging van de klimaatmaatregelen plaats zal vinden vanuit de 

algemene middelen, die meerjarig beschikbaar zijn. Ter illustratie, het belangrijkste subsidie-

instrument voor verduurzaming, de Stimulering Duurzame Energie (SDE++)2,  wordt 

bekostigd uit de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Hierdoor worden alle 

extra verduurzamingsinspanningen vertaald naar een hogere energierekening. De politieke 

discussie over meer of minder verduurzamingsmiddelen is hierdoor beperkt tot de keuze 

tussen een lagere of hogere energierekening. Dit zet vervolgens het draagvlak voor 

verduurzaming onder druk en creëert ook tegenstellingen.  

 

Klimaatinvesteringen kunnen, naast de belastingeninkomsten, ook gefinancierd worden via 

schuldafgifte. Zo’n aanvullende financiering is, in de ogen van het CNV, gerechtvaardigd. Het 

klimaatbeleid kan gezien worden als een verzekering tegen de risico’s van 

klimaatveranderingen die pas op de langere termijn zichtbaar worden. Daarom kunnen de 

kosten daarvan ook uitgesmeerd worden over de toekomstige generaties en niet alleen voor 

rekening komen van de huidige generaties3. 

 

 

 

 

                                                           
1 In de budget-plus uitwerking stijgen de lasten voor burgers en bedrijven in mindere mate omdat +20% extra 
overheidsbudget wordt ingezet. 
2 Met de SDE++ wordt niet alleen technieken in de ETS-sectoren gestimuleerd, maar ook technieken in  
de mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw. Een voorbeeld is geothermie en aquathermie. 
3 https://esb.nu/esb/20061740/vaart-maken-richting-een-duurzaam-verdienvermogen 
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4. Aanvullende arbeidsmarktanalyse nodig bij aanscherping 

klimaatdoelstellingen 

Het CNV begrijpt de tijdsbeperking, maar betreurt het dat er geen doorrekening van de 

inkomenseffecten gedaan is in het rapport. Door het beperkte tijdsbestek bij de 

totstandkoming van dit rapport is er geen doorrekening gemaakt van de nationale kosten of 

inkomenseffecten van de beleidsvarianten. Volgens het CNV zouden namelijk 

werkgelegenheids- en inkomenseffecten van de klimaattransitie een centrale plek in moeten 

nemen.  

 

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid gerelateerde onderwerpen worden in dit rapport niet 

besproken. Dat vindt het CNV een groot gemis, want, zoals het rapport zelf aangeeft: ‘De 

impact op de arbeidsmarkt dient expliciet onderdeel te zijn van toekomstig klimaatbeleid. 

Zonder dat zal er geen succesvolle transitie plaatsvinden.’ Het CNV is van mening dat de 

impact op de arbeidsmarkt ex ante in kaart gebracht moet worden. De impact moet 

meegenomen worden in de politieke afwegingen over de klimaattransitie in Nederland. 

 

Het CNV beveelt daarom aan om de geschetste beleidsvarianten aan te vullen met een 

analyse van de impact op de arbeidsmarkt. Zo’n analyse kan zich richten op onderwerpen 

zoals werkgelegenheid (aantal banen) en implicaties voor scholing en ontwikkeling van 

werkenden. De impactanalyse kan starten met het in kaart brengen van de 

klimaattransitieveranderingen met gevolgen voor de arbeidsmarkt. Zoals de voor de industrie 

geschetste transformatie van raffinaderijen naar bijvoorbeeld het produceren en 

transporteren van synthetische of biogene kerosine voor de luchtvaart. En de ontwikkeling 

van werknemers die daarbij nodig is. 

 

5. De uitvoeringskracht van de overheid moet versterkt worden 

Het CNV onderschrijft de noodzaak om de overheid te versterken zodat deze de beoogde 

regie- en investeringsrol voor het behalen van een opgehoogd broeikasgasreductiedoel 

succesvol kan uitvoeren. 

 

De overheid is een belangrijke partner van bedrijven en wetenschap bij de ontwikkeling van 

innovaties en nieuwe technologieën. Deze samenwerking moet verder versterkt worden in lijn 

met een moderne industriepolitiek die nodig is. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat 

de industrie de keuze voor technologieën maakt die gebruikt gaan worden om het doel te 

bereiken.  
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Zo kan de overheid functioneren als een katalysator voor innovatie, zonder dat ze zelf alles 

ter hand hoeft te nemen4. Maar net zo belangrijk is de rol van de overheid als partner in de 

samenleving, als verbinder tussen maatschappelijke partijen die gezamenlijk tot een 

beweging komen5.  

 

                                                           
4 Mazzucato en Dibb, 2020 
5 Hajer, 2011; Van der Steen et al., 2014 
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Position paper Extinction Rebellion n.a.v. Rapport Bestemming Parijs 
11 februari 2021, Politieke Vertegenwoordiging Extinction Rebellion Nederland, 
politicalstrategy@extinctionrebellion.nl 

Graag geven we een reactie op het rapport Bestemming Parijs van de ambtelijke Studiegroep Invulling 
Klimaatopgave Green Deal onder leiding van Laura van Geest. 

Onze positie is ingegeven door de drie kerneisen van Extinction Rebellion (XR): 
● Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen.  
● Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van 

broeikasgassen naar netto nul in 2025—doe dit op een rechtvaardige manier. 
● En laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het organiseren van een 

burgerberaad. 

Wij zijn van mening dat de strikte afbakening van het rapport en de daaruit volgende procedures 
desastreus zijn voor toereikendheid van toekomstig klimaatbeleid. 

Wees eerlijk over de ernst van de crises 
Het ontbreekt in het Nederlandse klimaatbeleid nog steeds aan urgentie. Wie eerlijk is over de ernst 
van de klimaatcrisis en van catastrofaal verlies van biodiversiteit moet erkennen dat we te maken 
hebben met een existentiële crisis. We overschrijden verschillende planetaire grenzen en dreigen 
onomkeerbare veranderingen in gang te zetten die grote delen van de aarde onbewoonbaar zullen 
maken.1 Op dit moment is een opwarming van 4ºC in 2100 nog veel waarschijnlijker dan een beperking 
tot 2ºC.2 We volgen nog steeds het business as usual-scenario van het IPCC.3 Zelfs de uitstootdaling als 
gevolg van wereldwijde lockdowns heeft ons niet van dit pad afgebracht. Onderzoek toont aan dat de 
ingezette opwarming waarschijnlijk kantelpunten in het klimaatsysteem zal activeren, waardoor we de 
opwarming niet meer kunnen temperen, met als gevolg een onleefbare zes-graden-wereld.4 De 
gevolgen van klimaatontwrichting zijn nu al wereldwijd voelbaar. De economische schade loopt in de 
honderden miljarden euro’s, aldus onderzoek van de BIS Bank.5 Hoe lang kunnen we echte actie nog 
uitstellen? 

Tegelijkertijd voltrekt zich een andere, ecologische, catastrofe: het wereldwijde verlies van 
biodiversiteit. Natuurwetenschappers spreken al jaren van de Zesde Uitstervingsgolf—de eerste sinds 
het uitsterven van de dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden. Het IPBES waarschuwt, parallel aan het 
IPCC, voor de enorme risico’s verbonden aan het instorten van ecosystemen wereldwijd.6 
Overbevissing, vervuiling en oceaanverzuring bedreigen visvangst; het verdwijnen van insecten 
bedreigt de bestuiving van gewassen; en de afname van soortenrijkdom maakt ecosystemen 
kwetsbaar voor klimaatverandering. Dit is niet alleen een risico voor de Nederlandse banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen die wereldwijd 510 miljard euro aan investeringen hebben uitstaan 

 
1 Will Steffen et al., ‘Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet’, Science 347(6223) (13 
February 2015).  
2 United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2020 (Nairobi 2020). 
3 Ove Hoegh-Guldberg et al., ‘Impacts of 1.5°C Global Warming on Natural and Human Systems’, in Masson-Delmotte, V. et 
al. (eds), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report (2018). 
4 Will Steffen et al. ‘Trajectories of the Earth System in the Anthropocene,’ PNAS 33 (2018) 8252-8259. 
5 Patrick Bolton et al. [BIS Bank], “The Green Swan. Central banking and financial stability in the age of climate change, ” 
January 20, 2020.  
6 IPBES, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (2019). 
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met een hoge afhankelijkheid van gezonde ecosystemen.7 Dit raakt de basale voedselvoorziening en 
gezondheid van miljarden mensen. 

Natuurwetenschappers laten geen twijfel: de toekomst van ons klimaatsysteem ziet er bijzonder slecht 
uit. Maar er zijn meer redenen om snel een grondige transitie in gang te zetten. Financiële instellingen 
wereldwijd waarschuwen voor enorme verliezen door klimaatschade en voor grote kosten die elk jaar 
van uitstel met zich meebrengt, maar zij wijzen ook op de economische kansen voor de landen die snel 
duurzame technologieën ontwikkelen. Arme landen die als eerste geraakt worden door verhitting en 
biodiversiteitsverlies wijzen terecht op de morele verantwoordelijkheid van het geïndustrialiseerde 
Westen in het bestrijden van de klimaatcrisis. Nederland zou zich in het bijzonder aangesproken 
moeten voelen: ons land is één van de grootste uitstoters van broeikasgassen per hoofd van de 
bevolking in de EU. Als de uitstoot door scheepvaart, luchtvaart en de neveneffecten van onze 
vleesindustrie zouden worden meegeteld, zijn Nederlanders zelfs de grootste vervuilers.8 

Het rapport Bestemming Parijs is, zoals de auteurs zelf schrijven, “geen complete handleiding voor 
verstandig beleid”.9 Het is een sterk ingekaderd antwoord op de vraag wat Nederland kan bijdragen 
aan een hoger Europees reductiedoel voor 2030. Maar wie eerlijk is over de ernst van deze crises 
redeneert niet vanuit mogelijkheden maar vanuit noodzaak. De parallel met de corona-pandemie 
dringt zich op. Het dreigende bezwijken van ons zorgsysteem onder druk van de pandemie vormt al 
bijna een jaar de leidraad voor het regeringsbeleid. Daarop worden alle andere beslissingen afgestemd. 
In het geval van het klimaat en biodiversiteitsverlies dreigt het bezwijken van onze leefwereld. “De 
politieke realiteit moet gebaseerd zijn op de fysieke realiteit, anders is ze compleet nutteloos,” zegt 
klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber terecht. Daarom vraagt XR een grote versnelling 
van actie om deze crises te stoppen en roepen we de overheid op te doen wat nodig is. 

Ga uit van het noodzakelijke, niet van het mogelijke 
Dat betekent een razendsnelle reductie van uitstoot tot netto nul en een einde aan 
biodiversiteitsverlies in 2025.10 Het moet en het kan. Anders dan uitstootdoelen zijn planetaire grenzen 
niet onderhandelbaar. We kunnen niet langer hopen op miraculeuze innovaties die het probleem 
oplossen met een paar grote technische ingrepen. We kunnen niet langer sturen op 
reductiepercentages zoals deze studiegroep voorstelt. Toch dreigt dit rapport de basis te worden voor 
het klimaatbeleid van een nieuwe regering na de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Deze 
blauwdruk zal toekomstig klimaatbeleid desastreus inperken. Ongeachte de goede intenties van de 
studiegroep benadrukt dit rapport niet dat, zoals het PBL recent weer onderstreepte, “versnelde actie 
en transities” noodzakelijk zijn. De laatste rapporten van het IPCC waarschuwen ons bovendien dat 
zelfs het Parijsakkoord (2015), dat kantelpunten niet meerekent, hopeloos tekort schiet om 
catastrofale klimaatverandering af te wenden.11 Willen we 66% kans hebben om onder 1,5°C 
opwarming te blijven, dan moet de hele wereld in 2036 CO₂-neutraal zijn, als we uitgaan van een 
lineaire CO₂ reductie.12 Daarom hebben we nieuwe politieke kaders nodig die uitgaan van de 
onverbiddelijke grenzen van het klimaatsysteem. 

 
7 PBL en DNB, Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving? Verkenning van risico's van biodiversiteitsverlies 
voor de Nederlandse financiële sector (2020). 
8 ‘Greenhouse gas emissions’ volgens Eurostat. 
9 Laura van Geest et al., Bestemming Parijs Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050 (2021) 11. 
10 Als we zouden rekenen volgens een koolstofbudget moet Nederland al in 2026 klimaatneutraal zijn om waarschijnlijk 
onder de 1,5ºC opwarming te blijven. 
11 Masson-Delmotte, V. et al. (eds), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report (2018). 
12 ibid. 

Pagina 9 van 52



 

Laat burgers beslissen in een nationaal burgerberaad 
Hoe geef je binnen zulke dwingende kaders vorm aan een rechtvaardige en democratische transitie?13 
Wij zeggen: laat burgers beslissen. Al dertig jaar slagen gekozen volksvertegenwoordigers er niet in 
om toereikend klimaatbeleid te ontwikkelen. Electorale belangen op korte termijn beïnvloeden 
besluitvorming over de lange termijn. Bovendien smoort de polder ongemakkelijke waarheden in 
ingewikkelde en ondoorzichtige overlegstructuren. Hier tellen fossiele belangen nog steeds mee, 
terwijl deze industrie onze wereld onleefbaar maakt. Wij zien een nationaal burgerberaad over 
klimaat en milieu als dé manier om ingrijpende maatregelen mogelijk te maken en van een breed 
draagvlak te voorzien.14 

Diverse landen gingen ons al voor. Frankrijk organiseerde vorig jaar de Convention Citoyenne pour le 
Climat, waar 150 door loting geselecteerde Franse burgers, ondersteund door wetenschappers en 
andere experts negen lange weekenden delibereerden over rechtvaardige klimaatmaatregelen. In het 
kader van de Regionale Energiestrategieën groeit in Nederland sinds kort ook de interesse voor 
burgerberaden en aanverwante participatie-instrumenten. De Commissie Brenninkmeijer onderzoekt 
in opdracht van het Ministerie van EZK en de Tweede Kamer de mogelijkheden voor een Nederlands 
burgerberaad voor het klimaat. 

Omdat de politieke besluitvorming rond klimaat te helpen, willen wij dat in 2021 een burgerberaad 
wordt georganiseerd. Dit burgerberaad bestaat uit minimaal 150 gelote Nederlanders en krijgt het 
mandaat om sociaal rechtvaardige maatregelen te formuleren die de klimaatcrisis en 
biodiversiteitsverlies tegengaan. Dit burgerberaad wordt gecombineerd met een breed 
maatschappelijk debat om zoveel mogelijk burgers te betrekken. Het is cruciaal dat de kaders voor een 
burgerberaad eerlijk zijn over de ernst van de crisis en aansturen op noodzakelijke maatregelen. De 
kaders van het rapport Bestemming Parijs doen dat niet. 

Een van de meest basale plichten van de staat is de bescherming van haar burgers. Zolang overheden 
falen om noodzakelijk klimaatbeleid te maken ziet Extinction Rebellion zich genoodzaakt om 
vreedzaam in opstand te komen. Wij zien het als onze morele plicht om ons met directe actie en 
burgerlijke ongehoorzaamheid te verzetten tegen overheden die de vernietiging van onze leefwereld 
nog altijd faciliteren—onder meer door subsidies aan de fossiele industrie en door het uitblijven van 
toereikend klimaat- en milieubeleid. Het uitblijven van dit beleid betekent een grove schending van 
het sociale contract waar onze samenleving op is gebouwd. 

 
13 Dit onderwerp werd recent ook aangekaart door klimaatjournalist Jelmer Mommers. 
14 Voor een heldere introductie tot het idee van een burgerberaad zie Eva Rovers en Jelmer Mommers, ‘Meer dan een 
inspraakavond’, De Correspondent 15 oktober 2020. En het position paper van Rovers voor een recente rondetafel over 
burgerpanels in de Tweede Kamer. 
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De FNV heeft waardering voor het vele werk dat door de ambtenaren in de studiegroep onder leiding 
van Laura van Geest het afgelopen najaar is verricht. In dit position paper geven wij onze reactie op 
het rapport Bestemming Parijs. 
 
Inleiding 
De FNV is in de voorbereiding op dit rapport gevraagd om input te leveren voor de te maken analyse. 
In een uitgebreide brief d.d. 15 oktober 2020 hebben wij –samen met CNV en VCP- een bijdrage 
geleverd. We hebben de sectoren bouw, industrie en energie geanalyseerd en voorstellen gedaan die 
aansluiten bij de boodschap van de Europese Unie: “No Green Deal without a Social Deal”. De 
Energietransitie dient plaats te vinden onder goede randvoorwaarden voor werkenden en burgers: 
een eerlijke transitie met fatsoenlijke banen (Just transition and decent jobs, Klimaatakkoord Parijs 
2015). In de bijlage de brief. We zijn dan ook verheugd met de slot alinea op pagina 8 van het rapport 
Bestemming Parijs die luidt:  
 
“Werken aan maatschappelijke acceptatie is dan ook voorwaardelijk voor een succesvolle transitie. Dat 
geldt zowel voor de betrokkenheid van burgers bij totstandkoming van het klimaatbeleid, de verdeling 
van de lasten tussen burgers en bedrijven, maar ook de impact op de arbeidsmarkt dient expliciet 
onderdeel te zijn van toekomstig klimaatbeleid. Zonder dat zal er geen succesvolle transitie 
plaatsvinden.” 
 
Het is goed dat de werkgroep naast de eerlijke verdeling van de lusten en lasten ook het belang van de 
arbeidsmarkteffecten benoemd; en de invulling ervan is cruciaal. Hier komen wij straks op terug. Eerst 
lichten we er een paar afvinkopties die de werkgroep benoemt uit. 1 
 
Ambitieus klimaatbeleid….. 
De werkgroep benoemt drie reductie opties zijn in het eindrapport vertaald naar drie beleidsopties: 

 Variant A (‘Invulling opgave ESR’): waarin bovenop het Klimaatakkoord (incl. nationale CO2 
heffing) alleen de aanvullende ESR-opgave wordt ingevuld (van 36 naar 45%). Verwachte 
reductie 2030: 48% 

 Variant B (‘55% als nationaal doel’): waarin Nederland zichzelf een nationaal doel stelt van 
55% reductie (in plaats van de huidige 49%), ingevuld in de ESR- én ETS-sectoren. Verwachte 
reductie: 55%  

 Variant C (‘Europese borging 55%’): waarin de aanvullende opgave ESR-opgave wordt 
ingevuld, maar een nationaal doel voor de ETS-sectoren en bijbehorende beleid uit het 
Klimaatakkoord deels wordt losgelaten vanwege de verwachte aanscherping van het ETS. In 
deze variant wordt de nationale CO2-heffing voor industrie losgelaten en stopt de SDE++ voor 
ETS-sectoren vanaf 2023. Verwachte reductie 43-44%. 

 
Uit de missie en statuten van FNV blijkt onze inzet voor een duurzame samenleving en in de FNV visie 
Klimaatbeleid en Energietransitie (2018) geven we aan te staan voor een ambitieus klimaatbeleid, 
minimaal 49% CO2 reductie maar dat we streven naar 55%. FNV koerst daarom op variant B :  we 
willen een vooruitstrevend klimaatbeleid waar ook de toekomstige generaties baat bij hebben. Echter 
dat betekent niet per definitie dat we ons daarmee uitspreken vóór alle eventueel te nemen 
maatregelen die het rapport benoemt bij deze variant. Inzet op kernenergie zien wij niet als een 

                                                             
1 We komen wellicht in later stadium op meerdere punten terug. We consulteren hiervoor eerst onze leden en sector- en regio- en 

lokaalbestuurders, waarbij we ons als vakbond alleen met alle techniek bemoeien als dat voor onze leden relevant is.    
 

 
Position paper FNV naar aanleiding van het rapport  
Bestemming Parijs van de ambtelijke studiegroep  
o.l.v. Laura van Geest 
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wenselijke oplossing.  Kernenergie is immers geen duurzaam alternatief, het is een lange 
termijnoplossing die voor 2030 niets gaat doen, en de klimaatdoorrekeningen van PBL vandaag laten 
zien dat de klimaatdoelen gehaald kunnen worden zonder kernenergie.  
 
…maar wel sociaal-rechtvaardig 
FNV zet in op een rechtvaardige maatschappij waarin duurzaam beheer van de aarde hand in hand 
gaat met een sociaal-rechtvaardige oplossing voor de gevolgen van klimaatbeleid op arbeid. Dus 
koersen op een ambitieuze variant maar alleen als dat gepaard gaat met flankerend beleid. Het kan 
niet zoals nu bijvoorbeeld de importheffing op afval wordt ingevoerd zonder maatregelen die weglek 
van werkgelegenheid tegen te gaan of compenseren: dat is niet hoe we het voor ons zien.  
 
Ook de industrie krijgt te maken met extra heffingen (o.a. nationale CO2 heffing, stopzetten 
compensatie indirecte kosten ETS) die kunnen zorgen voor een ongelijk speelveld en eventuele 
productieverliezen in Nederland. In het rapport wordt gesteld dat een gerichte terugsluis van 
belastingopbrengsten ten behoeve van verduurzaming van de productieprocessen de weglek van CO2 
zal beperken. Maar de werkgroep geeft wel aan dat voor een aantal subsectoren (staal, etc.) er wel 
sprake zal kunnen zijn van grotere effecten. Als deze weglek daadwerkelijk plaatsvindt heeft deze 
natuurlijk impact op de werkgelegenheid. Al helemaal in een regio als Groningen die al zo kwetsbaar 
is. Als deze regio daarbovenop met weglek en verdwijnen van werkgelegenheid vanwege de 
energietransitie te maken krijgt, heeft dat een enorme impact. De FNV maakt deel uit van het 
Groninger Gasberaad dat opkomt voor de belangen van de getroffen bewoners ten gevolge van 
aardbevingen en ziet hoe weinig er tot nu toe gebeurt. Alleen al daarom is een flankerend 
arbeidsmarktbeleid met voldoende budget ten behoeve van de gevolgen voor werkgelegenheid 
noodzakelijk en is het toch een gemiste kans dat over de impact op werkgelegenheid niets is 
opgenomen in het rapport.  
 
De opmerking in het tekstblok Tekstbox 15 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt dat in het  
Klimaatakkoord (en het Klimaatplan) een uitgebreide, doorsnijdende inzet op het terrein van 
arbeidsmarkt en scholing is geformuleerd klopt. Maar in de praktijk wordt nu al duidelijk dat de 
uitvoering vooral projectmatig wordt opgepakt. Dat is prima maar als het voorstelbaar is dat 
maatregelen effecten gaan hebben op arbeidsmarkt zou flankerend beleid standaard eraan 
toegevoegd moeten worden. Zodra er dan sprake van is kan het onmiddellijk in de werking gesteld 
worden.  
 
Eerlijke verdeling lusten en lasten 
De studiegroep geeft aan dat burgers en bedrijven door middel van normering, beprijzing en 
subsidiering worden aangezet tot klimaatvriendelijk gedrag. Of de SDE++ de geëigende manier om 
klimaatbeleid te bekostigen of moet dat liever via algemene begrotingsmiddelen daar doen we geen 
uitspraak over. Voor FNV is het van belang dat er sprake is van eerlijke verdeling. 
 
Het is goed dat in dit rapport gezien wordt sommige burgers niet voldoende hebben aan de 
subsidiering van klimaatvriendelijke en energiebesparende maatregelen. Het is de studiegroep 
duidelijk dat er aandacht voor groepen moet zijn die niet mee kunnen in klimaatbeleid omdat ze “niet 
over voldoende hulpbronnen beschikken om überhaupt gebruik te maken van de subsidies die 
beschikbaar worden gesteld”. De opmerking dat zonder aanpalend beleid de maatregelen kunnen 
leiden tot groeiende ongelijkheid tussen armere en rijkere burgers onderschrijven we geheel. We 
herkennen daarbij ook het gevaar van het zogenaamde spillover-effect ofwel dat burgers meer 
lasten/kosten op verschillende terreinen tegelijk ervaren, zoals rondom mobiliteit, energiekosten en 
consumptie en dat dit kan zorgen voor het verminderen van draagvlak bij de ene maatregel als gevolg 
van de andere maatregel.  
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Wat geven wij mee voor op de formatietafel 
 
1. Doordenk gevolgen van maatregelen of beleid op gevolgen voor arbeidsmarkt, draagvlak en 

kosten voor burger 
 
Er wordt te weinig gekeken naar de impact van klimaatregelen voor arbeidsmarkt, draagvlak en 
burger. We kunnen hiervoor meerdere voorbeelden aanleveren, twee lichten we er nu uit. Allereerst 
Kostenefficiëntie en betaalbaarheid; het wordt ook in dit rapport veel genoemd. Terecht maar het zou 
niet ten koste moeten gaan van fatsoenlijke betalingen, vaste contracten, kwaliteit van werk en 
arbeidsomstandigheden van werknemers. In de bouw zien we al sinds de financiële crisis een 
moordende concurrentie, lage marges en hoge druk om snel productie te leveren. Het resulteert in 
een toestroom van goedkope (buitenlandse) arbeidskrachten, schijnzelfstandigen en een eindeloze 
keten van onderaannemers. Een wankel en kwetsbaar geheel. Zo gaan we de grote klimaat-opgave 
niet realiseren. We zien dit bij de woningbouw en renovatie en ook bij de bouw van windmolens. Ten 
tweede: Inzetten op veranderend gedrag op gebied van mobiliteit. Inzet op gedrag klinkt goed maar 
wordt er wel voldoende nagedacht wat de impact hiervan is als je niet in de Randstad of in een grote 
stad woont? De kosten voor mobiliteit buiten de Randstad worden hoger, terwijl burgers dagelijks 
grotere afstanden maken en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer–mede door marktwerking- 
afgelopen decennia achter is uitgegaan. En dan zijn er ook nog plannen om buitenlandse vervoerders 
op de binnenlandse treinlijnen te laten rijden, waarbij niet alleen voorwaarden over prijs, 
duurzaamheid of hoe vaak de treinen rijden ontbreken maar kunnen deze bedrijven zelfs elk moment 
beslissen of ze stoppen met de treindienst, bv als een lijn mindert rendeert. Dat geeft reizigers dan 
geen enkele zekerheid of die dienst volgend jaar nog steeds rijdt.  
 
Het instellen van een Commissie Eerlijk Transitie zoals die functioneert in Schotland kan behulpzaam 
zijn bij het doordenken van maatregelen of beleid. Deze Commissie adviseert de regering over 
verstandig klimaatbeleid vanuit een breed maatschappelijk perspectief met aandacht voor o.a. 
arbeidsmarkt, draagvlak en kosten voor de burger. Een aantal partijen (vakbonden, milieuorganisaties 
en andere belangenpartijen) hebben zich afgelopen jaar hiervoor hard gemaakt. Samen met Ministerie 
Economische Zaken en Klimaat en SER is gesproken hoe zo’n Commissie vorm te geven, maar het plan 
is bij het aftreden van het kabinet controversieel verklaard. Het zou- zeker maatschappelijk gezien- 
goed zijn dit zo snel mogelijk weer op te pakken.  

 
2. Vervolmaak de arbeidsmarktanalyse en realiseer aantrekkelijk groene banen 
 
Er is nog onvoldoende bekend over de effecten van het klimaatbeleid en de energietransitie op de 
regionale arbeidsmarkt. Regionale arbeidsmarkt analyses waarin de relevante sectoren opgenomen 
zijn, zijn cruciaal om relevante zinvolle arbeidsmarktagenda’s met passende maatregelen op te stellen. 
Maar de combinatie van sectorale met regionale data ontbreekt. De koppeling tussen de ambities 
geformuleerd in de regionale energie strategieën en de regionale arbeidsmarkt komt nog nauwelijks 
van de grond. Voorkomen moet worden dat de arbeidsmarkt straks het sluitstuk is en er snel 
menskracht geregeld moet worden onder slechte voorwaarden. 
 
Terwijl juist de energietransitie en de circulaire economie een enorme kans kunnen zijn om 
aantrekkelijke groene en duurzame banen te creëren in een duurzame economie. Daarom stelt de FNV 
voor te investeren in aantrekkelijke banen met een goede kwaliteit van werk, scholingsmiddelen en 
een bijpassende, soepel werkende arbeidsmarktinfrastructuur mét sociale partners, zodat de stap naar 
groene banen snel en in volle overtuiging gemaakt wordt. Vergeet daarbij niet de jongeren. Biedt ze 
aanlokkelijke arrangementen met betaalde stages en zicht op vaste banen zodat ze meer 
handelingsperspectief krijgen op de arbeidsmarkt. Sociale criteria stellen bij aanbestedingen ihkv 
energietransitie horen en helpen hier ook bij.  
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3. Zorg voor flankerend beleid in vorm van scholing, werk naar werk en zo nodig compensatie via 
een transitiefonds 

 
In het rapport komt naar voren dat in de relevante sectoren middelen voor R&D hard nodig zijn om de 
transitie te kunnen maken en ook voor de infrastructuur zijn middelen nodig. Wat ons betreft 
betekent dat wel dat er in flankerend beleid voorwaarden worden gesteld over behoud en groei 
werkgelegenheid en scholing. 
 
En als er sprake is van weglek van werkgelegenheid vanwege ingestelde maatregelen en beleid zoals 
eerder geschetst bij afvalsector en de industrie dan kan een zorgvuldig vormgegeven flankerend beleid 
deze effecten voor werkenden verzachten en een nieuwe duurzame toekomst betekenen. 
 
Afgelopen najaar heeft FNV in haar voorstel met plannen om gebruik te maken van de Europees 
beschikbaar gestelde RFF middelen ook een aantal thema’s opgenomen die aansluiten bij dit 
onderdeel. Het geld voor een flankerend beleid is er in Europa. Ons pleidooi aan de formatietafel is 
dan ook snel gebruik te gaan maken van deze middelen. 
 
4. Zorg dat niet-draagkrachtige burgers financieel tegemoet worden gekomen.  
 
Zoals ook in onze brief van d.d. 15 oktober 2020 gemeld is niet elke burger financieel in staat zijn 
woning te verduurzamen bij gebrek aan eigen vermogen om te investeren. Subsidie vergoedt slechts 
een deel van de kosten. Daarom onderschrijven wij bovenstaande dat subsidiering voor sommige 
burgers niet werkt en dat aanpalend beleid nodig is voor de kostenverhogende maatregelen om 
groeiende ongelijkheid tussen armere en rijkere burgers te voorkomen. Een oplossing zou kunnen zijn 
dat gemeenten geoormerkte voorziening vanuit rijk ontvangen voor burgers zonder kapitaal om 
subsidies aan te vragen. Dit sluit ook aan bij de brief van G40 gemeenten die onlangs verzonden is 
waarin gesteld wordt dat de betaalbaarheid aandacht verdient. Ook kunnen er projecten door 
gemeenten worden geïnitieerd  
 
Het rapport Bestemming Parijs geeft van elke variant telkens twee financiële uitwerkingen: een 
budgetneutrale uitwerking, waarin tegenover de stijging van overheidsuitgaven een even grote 
lastenverzwaring voor burgers en bedrijven staat; en een ‘budgetplus’-uitwerking, waarin de lasten 
voor burgers en bedrijven ook stijgen, maar in mindere mate omdat +20% extra overheidsbudget 
wordt ingezet. Wat de FNV betreft moet vooral de stijging van lasten van burgers (bv extra hoge 
vermindering energiebelasting) en energiearmoede voorkomen worden.  
 
Afsluiting 
Het is iedereen duidelijk dat een toekomstig klimaatbeleid vraagt om betrokkenheid van burgers. Maar 
het is nog lang niet vanzelfsprekend dat arbeidsmarkt en werkgelegenheid expliciet onderdeel moeten 
zijn van dat klimaatbeleid. Het is daarom goed dit zo duidelijk benoemd te zien in het rapport 
Bestemming Parijs. Nu is het tijd voor de politiek om hier vervolg aan te geven. We zijn gaarne bereid 
bovenstaande in een gesprek toe te lichten. 
 
 
 
 
FNV, 1 maart 2021      
contactpersoon: marie-therese.rooijackers-bos@fnv.nl 
 
 
 
 
Bijlage: Brief 20-112  Invulling klimaatopgave Green Deal 
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Dhr. Ed Nijpels  

Voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord 

 

Datum: 

5 maart 2021 

Onderwerp: 

Belangrijkste beleidskeuzes voor waterstof de komende jaren 

Contact: 

Robert.dencher@h2-platform.nl; 06-5209 7159 

 

Geachte heer Nijpels, beste Ed, 

Middels deze brief geef ik namens onze deelnemende bedrijven graag een aantal punten aan u mee die volgens ons 

nodig zijn voor realisatie van de ambities van het Klimaatakkoord rond waterstof. Ons Platform zit niet zelf in het 

uitvoeringsoverleg, wel in de cross-sectorale werkgroep onder leiding van Jörg Gigler. Mogelijk kunt u deze punten 

gebruiken in uw signalen richting formerende partijen. 

 

De succesvolle ontwikkeling en toepassing van waterstof vereist fundamentele beleidskeuzes waarvoor we namens 

de ruim veertig bij ons aangesloten bedrijven uw aandacht vragen. We doen dit expliciet met het oog op een nieuw 

regeerakkoord. Op dit moment is er sprake van een kip-ei problematiek: producenten zien nog te weinig vraag; de 

vraagkant is onzeker over voldoende aanbod, infrastructuur is er nog nauwelijks en frustreert de ontwikkeling. Dit 

moet doorbroken worden om vooruit te komen. Hiervoor is er stimulering nodig die gericht is op de realisatie van de 

gehele keten: de waterstofproductie maar ook de toepassing, opslag en transportinfrastructuur. 

Met het huidige beleid – de SDE++ regeling en een apart budget van 35 miljoen per jaar – zal waterstof niet van de 

grond komen. Er is een andere benadering nodig. 

Steun productie van duurzame waterstof 

De SDE++ heeft afgelopen najaar voor het eerst een subsidie voor waterstofproductie geboden: subsidie voor CCS 

waar ‘blauwe waterstof’ van kan profiteren en elektrolyse voor groene waterstof. De subsidie voor groene waterstof 

geldt echter maar voor circa 3.000 uur per jaar door EU-kaders over ‘additionaliteit’, waarbij de stroom voor 

elektrolyse enkel als ‘groen’ wordt bestempeld wanneer de totale (!) Nederlandse productie op dat moment CO2-vrij 

is.  De conclusie vanuit onze sector is dat de SDE++ onvoldoende werkt om de Klimaatakkoord ambities te helpen 

realiseren. Daarom het volgende voorstel. 

1. We pleiten voor een tijdelijke opstart subsidieregeling voor groene elektrolyse-waterstofprojecten voor 5 

jaar. We steunen hierbij de oproep van de Waterstofcoalitie voor een subsidie ter grootte van € 500 miljoen 

voor de komende jaren om projecten te kunnen starten inclusief de kosten voor opslag, infrastructuur 

productie en toepassing. De opstartregeling moet buiten de SDE++ om gelden, als investering ter 

ontwikkeling van een belangrijke energiedrager voor de toekomst. 

2. Blauwe waterstof wordt gehinderd doordat de nieuwe CCS categorieën onvoldoende steun krijgen om de 

meerkosten van het opzetten van de waardeketen te realiseren. Daarom pleiten we voor een (aanvullende) 

SDE++ subsidie voor blauwe waterstof die ook de meerkosten van de fuel-switch bij de eindgebruikers dekt. 

3. Tot slot is van belang dat de EU-kaders over ‘additionaliteit’ een zeker pragmatisme kennen en de 

totstandkoming van groene waterstofprojecten niet nodeloos hinderen. Daarom bepleiten we dat 
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Nederland zich in Europa sterk maakt voor een werkbare ‘gedelegeerde handeling’ over additionaliteit onder 

de tweede Renewable Energy Directive (RED2). Het H2Platform heeft hiervoor de ministeries van I&W en EZK 

diverse suggesties gedaan.  

Stimulering gebruik duurzame waterstof 

De toepassing van waterstof vereist een aanvullende stimulans, want met de voor 2030 verwachte prijzen en 

belastingen is er nog steeds een behoorlijke prijskloof. Dit kan via:  

4. De invoering voor een bijmengplicht in het gasnet voor bepaalde sectoren, zoals ook voorgesteld door de 

commissie onder leiding van Laura van Geest. 

5. Subsidies bij gebruik van groene en blauwe waterstof (Contract for Difference). 

6. Normering voor de maximale CO2-intensiteit bij de productie in industrieën. Dit kan in lijn met de EU-ETS 

regelgeving die per producttype een CO2-benchmark heeft opgesteld.  

7. Stimulering (fiscaal, subsidies) van de productie en aankoop van waterstofvoertuigen en uitrol van 

waterstof-tankstations.  

CO2-prijs en belastingen 

Uiteindelijk zal de (Europese) CO2-prijs een verschuiving naar duurzame energie - inclusief waterstof - moeten 

stimuleren. Dan moet deze prijs per ton CO2 wel aanzienlijk hoger worden dan we nu gewend zijn; zeg boven de 100 

euro per ton. Dat is waarschijnlijk pas ver voorbij 2030 in zicht. 

Daarnaast werkt nu de Energiebelasting verstorend. Waterstof valt in de industrie onder dezelfde Energiebelasting 

als fossiel aardgas.  

8. Wij bepleiten een Europese inzet voor een hogere CO2-prijs (ETS) én vrijstelling van de Energiebelasting voor 

waterstof.  

Prijzen van waterstof naar productiewijze ten opzichte van aardgas en elektriciteit in 2030 

Voorbeeld voor de 3e schijf van de Energiebelasting (groter MKB en industrie) 

Drager 
€ cent/ per eenheid 
in 2030 

Kale prijs 2030 
in € cent / kWh 

Kg CO2/ kWh 
€ cent / kWh 
incl. CO2-prijs 
46 euro/ton 

€ ct. / kWh incl. 
CO2-prijs en 
EB/ODE 3e schijf 

 

Elektriciteit  5,1 ct./ kWh 5,1 0 5,1 7,8  

Aardgas 23 ct./ M3 2,2 0,2 3 3,5  

Grijze waterstof  130 € ct. / kg 3,6 0,4 5,3 5,8  

Blauwe waterstof  220 € ct. /  kg 6,3 0,1 6,9 7,4  

Groene waterstof  340 € ct. / kg 9,7 0 9,7 10,2  

Bronnen: PBL oktober 2020: KEV voor forecast prijzen 2030 voor elektriciteit, gas en ETS-CO2. Voor waterstof: PBL sept. 2020: Waterstof voor de gebouwde 

omgeving. Bij blauwe H2 uitgegaan conform PBL van SMR met 60% afvang.  De energiewaarde van aardgas is 10,5 kWh per M3; waterstof 35 kWh / kg. 

Ondersteuning import van duurzame waterstof 

Ook in de toekomst zal Europa waarschijnlijk veel energie blijven importeren. Het importeren van klimaatneutrale 

energie en energiedragers, zoals groene waterstof, is daarom belangrijk om de energievoorziening zeker te stellen 

en tegelijkertijd aan de recent verhoogde Europese klimaatdoelstellingen te voldoen. 
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9. In dit kader pleiten we voor regelgeving ter certificering van ook geïmporteerde groene en blauwe waterstof 

waardoor deze ook kan profiteren van de bovengenoemde stimuleringsmaatregelen. Daarnaast is het van 

belang dat geïmporteerde groene waterstof meetelt voor de bijmengverplichtingen in Nederland.  

Infrastructuur 

Zoals de commissie onder leiding van Laura van Geest stelt is investeren in waterstof infrastructuur van groot belang 

voor de energietransitie. In de kabinetsvisie staat dat in de toekomstige waterstofmarkt sprake zou kunnen zijn van 

zowel publieke als private netten. Behalve de private leidingen van enkele waterstofproducenten in sommige 

industriële clusters, is er nu nog geen publieke waterstof infrastructuur. Tevens is aanleg, beheer en toegang tot 

publieke waterstofinfrastructuur niet bij wet geregeld zoals bij elektriciteit, aardgas en stadswarmte wel het geval is. 

De overheid is voornemens om een principebesluit (zie antwoorden op Kamervragen over kabinetsvisie H2) te 

nemen over de realisatie van een publiek transportnet op basis van het bestaande aardgasttransportnet.  

10. Naast dat er overheidsondersteuning noodzakelijk is om zo’n netwerk te realiseren is het nodig dat er in de 

aangekondigde Energiewet een haakje komt voor een duidelijke publieke verantwoordelijkheid voor de 

infrastructuur, vergelijkbaar met andere energiedragers. 

We kunnen ons voorstellen dat de door ons bepleite beleidskeuzes nadere toelichting behoeven. Daartoe zijn wij 

uiteraard beschikbaar. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Robert Dencher, voorzitter H2Platform 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Kansen door waterstof 

Waterstof biedt een CO2-vrije gasvormige energiedrager. Het is een goed duurzaam alternatief voor lastig te elektrificeren 

toepassingen in de industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving. Daarnaast kan het een systeemrol vervullen, zoals het 

grootschalig voor langere periodes opslaan van hernieuwbare energie. Tot slot biedt waterstof Nederland in potentie grote 

economische kansen en voordelen. 

Omdat Nederland de grootste waterstofproducent is binnen Europa (circa 800.000 ton), is er nu al een stevige sector met een 

hoge mate van vakkennis waarin duizenden mensen werken. De geplande expansie in waterstof biedt Nederland een nieuw, 

breder macro-economisch perspectief. Denk daarbij aan de bestaande productie van de industriële gassector, energie-hub voor 

Europa en de maakindustrie – bijvoorbeeld leveranciers van systemen: electrolysers, brandstofcellen, compressoren, 

tankinstallaties, et cetera. 

De grootste stappen kunnen we de komende jaren maken met de ontwikkeling van blauwe waterstof, gemaakt uit aardgas 

waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Parallel aan deze ontwikkeling kan middels elektrolyse van water met 

elektriciteit uit bijvoorbeeld zon en wind zogenaamde groene waterstof geproduceerd worden. Hiervoor zijn er veelbelovende 

initiatieven en dit is waar het uiteindelijk naartoe moet.  
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Een 1.5-graadsamenleving kan, als we het willen. Het rapport Bestemming Parijs onderstreept dit nog 
maar eens en laat zien dat de crux voor het behalen van de klimaatdoelen niet zit in het ontbreken 
van voldoende beleidsopties. De crux zit in het ontbreken van politiek leiderschap.  
 
Door opeenvolgende kabinetten is op het gebied van klimaat aan jongeren veel beloofd, maar te 
weinig geleverd. Zonder leiders met lef zal het klimaatbeleid blijven bestaan uit pappen en 
nathouden. We hebben daarom duurzame leiders nodig, geen volgers: 

- Leiders raken niet afgeleid door de voorpagina’s van vandaag, maar richten zich op opgaven 
voor 2030 en verder. 

- Leiders houden rekening met tegenvallers i.p.v. reductiepotentieel structureel te optimistisch 
in te schatten. 

- Leiders beschouwen innovatie niet als vluchtheuvel voor de toekomst. Ze vertrouwen niet 
blindelings op duurzame technologieën die zich nog niet hebben bewezen. 

- Leiders creëren draagvlak voor wat nodig is i.p.v. te wachten op steun vanuit de bevolking. 
- Leiders durven nu keuzes te maken en moeilijke maatregelen door te voeren.  Niet omdat het 

moet van EU of van de rechter, maar vanuit de overtuiging dat het bijdraagt aan een fijner, 
gezonder en leefbaarder Nederland. 

 
Het water staat ons aan de lippen. We rekenen op u. 
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Om de temperatuurstijging te beperken tot 1.5 graad (of 2 graden) zijn significante negatieve emissies 
na 2050 noodzakelijk. Hoe hoger de cumulatieve uitstoot tot 2050, des te groter de benodigde 
omvang van de negatieve emissies na 2050. Elke extra ton CO2 die tot 2050 wordt uitgestoten vormt 
dus een directe hypotheek voor jonge generaties die deze uitstoot weer uit de lucht dienen te halen. 
De Jonge Klimaatbeweging heeft daarom een voorkeur voor de optie met de laagste cumulatieve 
uitstoot: een nationaal reductiedoel van minimaal -55% in 2030. 
 
Weeg de opgave voor negatieve emissies mee 
Een belangrijk manco van het rapport Bestemming Parijs is dat bij de behandeling van de drie 
beleidsvarianten weinig tot geen aandacht wordt gegeven aan de cumulatieve uitstoot van de 
varianten en de opgave voor na 2050. Hoewel alle beleidsvarianten zijn gericht op 0% uitstoot in 
2050, is de cumulatieve uitstoot tot aan 2050 verschillend. Dit leidt dus ook tot verschillende kosten 
na 2050. Het meenemen van de kosten voor het realiseren van negatieve emissies is daarom 
essentieel voor het maken van een juiste afweging tussen de verschillende beleidsvarianten.  
Nederland dient daarnaast nu al voor te sorteren op het realiseren van negatieve emissies na 2050. 
Dit omvat zowel internationale politieke afstemming, als technologieontwikkeling.  
 
Actiepunt: neem de opgave en de kosten voor de essentiële negatieve emissies na 2050 mee in 
besluiten voor klimaatbeleid. 

Een minimaal nationaal reductiedoel van 55% in 2030 vereist een aanvullende nationale ambitie in 
de ESR- en de ETS-sectoren, bovenop de Europese ambities. De overheid dient hiervoor stevige regie 
te nemen. Drie essentiële componenten voor het behalen van dit doel, die doorgaans onderbelicht 
blijven, zijn in dit position paper nader toegelicht: een generatietoets; een verregaande 
systeemtransformatie; een overkoepelende gedragsaanpak.  

Het klimaatvraagstuk vereist een consistente aanpak voor de lange termijn. Momenteel heerst er 
echter in de politiek een preoccupatie met de korte termijn en de laagste kosten. De verre toekomst 
speelt nog te weinig een rol bij de ontwikkeling van klimaatbeleid. Daarnaast heeft de overheid te 
weinig aandacht voor de stapeling van beleid bij jonge generaties. Sommige beleidsmaatregelen voor 
het klimaat zijn als partieel beleid verdedigbaar, maar het cumulatieve beleid heeft een negatief 
effect op jonge en toekomstige generaties.  
In de toekomst zullen regering en Staten-Generaal op meer structurele basis rekening moeten houden 
met de effecten van beleidsmaatregelen voor huidige en toekomstige generaties.  Met de invoer van 
een generatietoets worden nieuwe akkoorden of pakketten van maatregelen voor het klimaat, zoals 
het Klimaatakkoord, getoetst op de gevolgen voor jonge en toekomstige generaties op de lange 
termijn. Zo kan bij nieuwe investeringen en beleid meegewogen worden of en hoe het bijdraagt aan 
de klimaatdoelen voor 2030 en 2050. Momenteel wordt de generatietoets reeds toegepast bij twee 
projecten van het Ministerie van BZK.  
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Het huidige Klimaatakkoord geeft weinig blijk van een visie op de systeemvraagstukken in het licht 
van de doelen voor 2050. Klimaatbeleid bestaat momenteel voornamelijk uit een veelheid aan losse 
maatregelen, gericht op de aanpassing en optimalisatie van bestaande (productie)processen. Dit is 
niet voldoende voor het realiseren van een klimaatneutrale economie. De extra opgaven voor 2030 
en 2050 vragen om een fundamentele verandering van de economie, maatschappelijke systemen en 
de industriële structuur. Dit moet actief worden gestimuleerd. 
 
De volgende stappen zijn essentieel voor het stimuleren en faciliteren van een systeemtransformatie 
naar een klimaatneutraal Nederland: 

- Visie op 2050 en verder - werk met maatschappelijke partijen de geschetste contouren voor 
2050 verder uit tot een samenhangende visie. Laat deze visie de leidraad zijn voor het beleid 
richting 2030. 

- Ruime beschikbaarheid publieke middelen - systeemtransformatie voorkomt lock-ins in 
onduurzame systemen die op termijn vastlopen, maar is aan de start wel kostbaar en niet direct 
kosteneffectief. Spreek daarom de algemene middelen aan en stap af van de tunnelvisie op het 
criterium kosteneffectiviteit voor klimaatbeleid. 

- Regisserende overheid op systeemniveau - de overheid dient de leiding te nemen op basis van 
een planmatige, sector overstijgende aanpak. 

- Maak de koppeling met aanliggende transformaties - Het Van Geest rapport stelt terecht dat de 
klimaat- en energietransitie niet los kan worde gezien van de circulaire economie. Bij de 
beoordeling van de beleidsopties ontbreekt echter de bijdrage aan andere vraagstukken, zoals 
de circulaire economie, verbetering biodiversiteit of klimaatadaptatie. Weeg de koppelingen met 
andere transformaties mee bij beleidskeuzes.  

- Jongeren als motor voor systeemtransformatie - Jonge generaties tonen zich als ‘early adopters’ 
van de nieuwe maatschappelijke systemen die momenteel ontkiemen, zoals: nieuwe vormen 
van vervoer, waaronder deelvervoer; nieuwe, duurzame woonvormen in bijvoorbeeld 
woongemeenschappen; plantaardig, meer seizoensgebonden dieet. Lees de Jonge 
Klimaatagenda voor meer info. Faciliteer jonge generaties als motor van systeemtransformatie. 

In het rapport Bestemming Parijs wordt terecht opgemerkt dat gedragsverandering noodzakelijk is 
voor het realiseren van klimaatneutraliteit in 2050. In de voorgestelde beleidsopties ontbreekt echter 
een samenhangende aanpak voor gedragsverandering. Ook het huidige Klimaatakkoord besteedt 
relatief weinig aandacht aan het aanpassen van consumptiepatronen op het gebied van onder andere 
voeding, mobiliteit en energiegebruik. Deze lacune dient daarom te worden opgevuld met een 
overkoepelende aanpak die consumptievermindering, verduurzaming van consumptiepatronen en de 
acceptatie voor de verhoogde opgave stimuleert. Dit vraagt om een samenhangende aanpak waarbij 
een doordachte combinatie van intensieve voorlichting, fiscale prikkels, normering en samenwerking 
met bedrijven benodigd is. Ook het incorporeren van klimaat en duurzaamheid als thema in het 
onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van.  
Internationale voorbeelden kunnen als inspiratie dienen voor de vormgeving van een dergelijke 
aanpak. 
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INLEIDING 
 

 

 

Met het Rapport Van Geest beschikken de formerende partijen over de belangrijkste onderwerpen in het licht 
van ‘klimaatneutraal in 2050’. Twee kansen zijn helaas onbenut gebleven. Allereerst kan het Nederlandse 
klimaatbeleid internationaal een significante bijdrage leveren. Het nieuwe kabinet kan hiermee inspelen op de 
binnenlandse en buitenlandse kansen voor groen herstel. Ten tweede kan er beter worden voorgesorteerd op 
marine energy. Dat is een mooie kans, aangezien marine energy na 2030 een significante bijdrage kan leveren 
aan de vraagstukken omtrent ruimte, infrastructuur en oplossingen voor flexibiliteit en emissievrij continu en 
regelbaar vermogen.  

Maak ook internationaal impact 
Hoe wij onze CO2-neutrale energiesysteem gaan inrichten kan uitgroeien tot een geweldig Nederlands 
exportproduct. Nu al merken we dat marine energy een nieuwe dimensie geeft aan Nederland waterland. 
Internationaal ontwikkelt zich een groeiende markt voor de slimme integratie van marine energy met 
bijvoorbeeld bruggen en dammen. Dagelijks laten de getijdenturbines van Tocardo in de Oosterschelde 
stormvloedkering de wereld zien dat dit mogelijk is. Ook de Afsluitdijk wordt meervoudig gebruikt door het 
bedrijf REDstack, die als enige in de wereld elektriciteit opwekt uit het verschil tussen zoet- en zoutgehalte 
tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Tot slot demonstreren de getijdenvliegers en golfenergie hoe 
eilanden van een baseload kunnen worden voorzien en windparken efficiënter elektriciteit kunnen opwekken. 
Bovenal laten deze ontwikkelingen zien wat Nederland kan realiseren als onderzoeksinstellingen en de 
offshore sector samenwerken. 

Neem marine energy mee in beleidsopties 
Met de juist beleidskeuzes kan marine energy bijdragen aan groen herstel, regionale vergroening en een CO2-
vrij energiesysteem. Op basis van deze thema's bespreken wij een selectie van de 64 fiches/beleidskansen uit 
Annex 5 van het rapport Bestemming Parijs. De hoofdpunten staan in de 'Route voor uitrol marine energy'. 
Samengevat gaat het om de vraag wat er in gang gezet moet zijn in 2030 wil klimaatneutraliteit in 2050 nog 
een reële optie blijken. Op verzoek van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord is tot slot onze reactie 
toegevoegd op de afvinklijst met 23 wezenlijke keuzes voor een nieuw kabinet.  

Thema 1: Groen uit de crisis 
Thema 2: Naar regionale vergroening 
Thema 3: Naar CO2-vrij energiesysteem 
Route voor uitrol marine energy 
Afvinklijst met 23 keuzes voor een nieuw kabinet 

 

 

Marine energy wordt opgewekt uit getijden, golven en zoet/zout water verschillen 
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Oplossing 

Kijk ook naar alternatieven die na 2030 
kosteneffectieve CO2-vrij continu en regelbaar 
vermogen kunnen leveren zoals marine energy. 

 

Relevante fiches 
19. Bestaand innovatie instrumentarium versterken 
20. Flagships 
62. Subsidie vroege fase opschaling 
 

De coronacrisis heeft geleid tot moeilijke 

economische en maatschappelijke omstandigheden, 

maar biedt ook kansen voor een groen herstel. 

Technieken die noodzakelijk zijn op de lange termijn 

kunnen worden opgeschaald, zoals slimme 

oplossingen voor leveringszekerheid en ruimtelijke 

vraagstukken. Met het juiste beleid realiseren we 

niet alleen de beoogde CO2 reductie in 2030, maar 

bereiden we Nederland juist ook voor op de route 

naar klimaatneutraliteit in 2050. 

 

Nederland staat internationaal bekend als waterland 

en met een sterke offshore- en maritieme sector en 

lopen we voorop op het gebied van innovatieve 

oplossingen voor het winnen van marine energy. De 

unieke samenwerking tussen technologie 

ontwikkelaars, kennisinstellingen, universiteiten en 

grote offshore bedrijven zorgt ervoor dat Nederland 

koploper is in de ontwikkeling van geïntegreerde 

oplossingen voor marine energy vraagstukken (bijv.  

de integratie van zoet-zoutcentrales of 

getijdenturbines in dijken en bruggen of golfenergie 

in windparken). Daardoor heeft Nederland de  

potentie om een significant aandeel van de 

internationale markt te verzilveren. 

 
De Nederlandse industrie heeft een concurrentie- 
voordeel op het gebied van offshore-kennis, 
installatie, exploitatie en onderhoud en dat is ook het 
gebied waar de grootste impact op de kostenreductie 
kan worden verwacht.  
 
Om een exportmarkt te creëren, heeft Nederland het 
thuisland nodig voor het demonstreren van 
showcases. Zonder deze showcases kan geen 
portfolio en track-record worden opgebouwd. Door 
in te zetten op toekomstgerichte oplossingen die 
waterveiligheid, milieu en energieopwekking 
integreren, kunnen integrale en internationaal 
vermarktbare business cases worden ontwikkeld. 
 
 

 

 

GROEN UIT DE CRISIS 
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Oplossing: 

Stimuleer marine energy zodat het na 2030 een 

significante bijdrage kan leveren aan (regionale) 

leveringszekerheid. 
 

 

Relevante fiches  
2. CO2-vrij regelbaar vermogen gascentrales 
19. Bestaand innovatie instrumentarium 
versterken 
62. Subsidie vroege fase opschaling 

 

Oplossing 

Alloceer fysieke ruimte voor marine energy door 
opname in RES-doelstelling hernieuwbaar op land. 

 

Relevante fiches  
1. Extra realisatie van hernieuwbaar op land (wind 
en zon) / Verhogen van de huidige doelstelling van 
35 TWh voor hernieuwbaar op land voor 2030 
19. Bestaand innovatie instrumentarium versterken 
 

Lorem ipsum dolor 
sit amet ommolor ovidell 

In alle drie de illustratieve scenario’s uit het Rapport 

Van Geest is overprogrammering in de Regionale 

Energiestrategieën (RES) opgenomen. Marine energy 

wordt vooralsnog niet in de RES-doelstellingen 

meegenomen, terwijl het volgens TNO een 

significante rol kan spelen in regionale vergroening. 

 

Regio’s vervullen een steeds belangrijkere rol bij het in 

de praktijk brengen van de energietransitie. De 

Regionale Energiestrategiën heeft op dit moment een  

doelstelling van 35 TWh voor hernieuwbaar op land 

voor 2030. In het Rapport Van Geest staat dat er 

bovendien antwoord gegeven moet worden op 

ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken.  

 

Ruimtelijk 

Door marine energy te integreren in dijken en bruggen 

kunnen deze (bestaande) infrastructuren meerdere 

functies vervullen. Bovendien zijn de meeste marine 

energy oplossing onder water en daarmee 

onzichtbaar vanaf land. 

 

Maatschappelijk  

Ondanks dat marine energy niet meetelt in de 35TWh 

doelstellingen zijn er voorlopers als RES Zeeland die 

marine energy hebben opgenomen in hun plannen. 

Dat een derde van de RES naar marine energy (incl. 

visvriendelijke waterkracht) heeft gekeken getuigt van 

een breed maatschappelijke draagvlak. 

 

 

NAAR REGIONALE VERGROENING 
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Oplossing 

Alloceer fysieke ruimte voor marine energy door 
opname in RES-doelstelling hernieuwbaar op land. 

 

Relevante fiches  
1. Extra realisatie van hernieuwbaar op land (wind 
en zon) / Verhogen van de huidige doelstelling van 
35 TWh voor hernieuwbaar op land voor 2030 
19. Bestaand innovatie instrumentarium versterken 
 

Door marine energy op te nemen in de RES 

doelstelling kunnen bovendien kansen worden 

verzilverd op het gebied van netcapaciteit, innovatie 

en economisch herstel.  

 

Netcapaciteit 

Door de continue, voorspelbare en zelfs regelbare 

beschikbaarheid van marine energy wordt bespaard 

op netverzwaring. Als aanbod en vraag regionaal beter 

op elkaar aansluit kan import van  electriciteit worden 

beperkt. 

 

 

 

. 

 
Oplossing 

Neem marine energy mee in de RES-doelstelling 

hernieuwbaar op land. 

 
 

Innovatie kansen 

Innovatieve marine energy projecten kunnen voor 

2030 al een significante impact hebben op regionale 

schaal. Hierdoor kan ervaring worden opgedaan die 

noodzakelijk is voor kostendaling en opschaling.  

 

Economische kansen 

Regio’s kunnen zichzelf (internationaal) in de 

schijnwerpers zetten vanwege kennismultiplier, 

toekomstbestendige werkgelegenheid en  

exportgerichte instelling van de sector. 

 

 

 

 

 

Relevante fiches 

1. Extra realisatie van hernieuwbaar op land (wind en 

zon) / Verhogen van de huidige doelstelling van 35 

TWh voor hernieuwbaar op land voor 2030 

19. Bestaand innovatie instrumentarium versterken 
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Oplossing 

Stimuleer marine energy zodat het na 2030 een 

significante bijdrage kan leveren aan (regionale) 

leveringszekerheid. 
 

 

Relevante fiches  
2. CO2-vrij regelbaar vermogen gascentrales 
19. Bestaand innovatie instrumentarium 
versterken 
62. Subsidie vroege fase opschaling 

NAAR CO2-VRIJ 
ENERGIESYSTEEM 

Het Rapport van Geest heeft een duidelijk 

vertrekpunt; met het Klimaatakkoord alleen zijn we 

er nog niet. Nieuwe stappen zijn nodig om de 

doelstelling te behalen die de Europese Raad in 

december 2019 heeft omarmd.  In het rapport 

wordt erkend dat Nederland zonder gascentrales 

een acuut leveringszekerheidsprobleem heeft, ook 

in 2050. Na 2030 kan marine energy onder de juiste 

omstandigheden significant bijdragen aan de 

oplossing, maar is niet meegenomen omdat de 

meeste studies zich richten tot 2030.   

 

Marine energy kan vóór 2030 bijdragen aan 

lokale/regionale leveringszekerheidsvraagstukken of 

de elektrificatie van olie&gas platforms. Na 2030 kan 

marine energy onder juist omstandigheden een 

significante bijdrage leveren aan de 

leveringszekerheid en daarmee een alternatief 

leveren voor het ombouwen van gascentrales, con-

versieverliezen en investeringen in opslagcapaciteit.  

 

Schoon en CO2-vrij 

Er hoeven geen grondstoffen voor te worden 

gewonnen en vervoerd anders dan voor het 

vervaardigen van de benodigde installaties, en er 

ontstaan geen afvalproducten. 

 

Betrouwbaar 

Wereldwijd dag en nacht beschikbaar, heeft een 

hogere energetische dichtheid dan wind- of 

zonnestromen en kan als energiebron een baseload 

leveren. 

 

Regelbaar 

Beperkt afhankelijk van het weer en fungeert 

daardoor als een natuurlijke batterij. Marine energy 

is daarbij in hoge mate voorspelbaar en vaak zelfs 

continu waardoor het geschikt is als CO2-vrij 

regelbaar vermogen. 
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ROUTE VOOR UITROL 
MARINE ENERGY 

 Nu Tot 2030 Na 2030 

 Groen uit crisis Regionale vergroening Naar CO2-vrij 
energiesysteem 

  Getijden- en 
stromingsenergie  

Integratie in stuwen en 
dammen als 

internationale best 
practice [62]     

Opschaling 
Oosterscheldekering, 

realisatie Brouwersdam 
[1 & 20] 

 Regelbaar vermogen NL 
en wereldwijd uit 

rivieren en max.  451 
Delta’s (Deltares, 2020) 

 Golf- en 
stromingsenergie    

Demonstraties bij 
waddeneilanden als 
internationale best 

practice golf- en tidal 
kite parken [62]   

 Vergroening 
waddeneilanden en 
uitrol medegebruik 

windparken [3]   

Grootschalige 
toepassing medegebruik 
windparken + eilanden 

[20]   

 Zoet-zout verschil    Opschaling naar 
demonstratie [62]     

Eerste grootschalige 
implementatie [1 & 20] 

 1.750 MW baseload [2]  

Aanbevolen fiches / 
beleidsopties   

19. Bestaand innovatie 
instrumentarium 
versterken 

20. Flagships 

62. Subsidie vroege fase 
opschaling 

 

1. Extra realisatie van 
hernieuwbaar op land 
(wind en zon) / 
Verhogen van de huidige 
doelstelling van 35 TWh 
voor hernieuwbaar op 
land voor 2030 

3. Extra windparken op 
zee in combinatie met 
verdringing fossiel bij 
industrie en zwaar 
verkeer 

19. Bestaand innovatie 
instrumentarium 
versterken 

 

 

2. CO2-vrij regelbaar 
vermogen gascentrales 

3. Extra windparken op 
zee in combinatie met 
verdringing fossiel bij 
industrie en zwaar 
verkeer 

19. Bestaand innovatie 
instrumentarium 
versterken  

62. Subsidie vroege fase 
opschaling 
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OPMERKINGEN AFVINKLIJST 
'BESTEMMING PARIJS' 

 
 
 
 
 
Doelstelling 
1. Wel of niet aanpassen van het nationale broeikasgasreductiedoel voor 2030? (Keus tussen behoud van 
huidig streefdoel van 49%, of verhoging van het nationale doel naar 55%) 
Verhoging nationale doel 2030, maar alleen op een manier dat klimaatneutraliteit in 2050 haalbaarder wordt 
gemaakt. Bijvoorbeeld, versnelde uitrol van marine energy zodat het niet alleen vóór 2030 kan bijdragen aan 
regionale vergroeningen, maar ook na 2030 een significante rol kan spelen als CO2-vrij continu, voorspelbaar 
en regelbaar vermogen. 
 

2. Bij aanpassing van de reductiedoelstelling voor 2030: vraagstuk van verdeling aanvullende opgave over (ETS 
en/of ESR-) sectoren. 
-55% ook expliciet als nationaal streefdoel te formuleren en de opgave voor zowel ESR- als ETS-sectoren te 
verhogen. Het effect van een hogere ETS-prijs voor de sector elektriciteit is een stimulans voor de uitrol van 
duurzame elektriciteit, maar kan er ook toe leiden dat gascentrales vaker zullen draaien met een stijging van 
nationale emissies als gevolg. Om toch dichter bij het einddoel van klimaatneutraliteit in 2050 te komen is 
inzet nodig op CO2-vrij continu, voorspelbaar en regelbaar vermogen waarmee marine energy na 2030 een 
significante rol kan spelen.  
 

3. Aanpassing nationale Klimaatwet aan doel 2050 en eventueel doel 2030. 
Ja, variant B. Draagt tevens bij aan geloofwaardigere uitgangspositie in internationale klimaatdiplomatie om 
een internationale innovatieve en duurzame voortrekkersrol te vervullen. 
 

Inzet EU 
4. Positie ten aanzien van het ‘fit-for-55’ pakket (o.a. over aanpassing beleidsarchitectuur ETS, ESR, LULUCF en 
bronbeleid)? 
Zie vraag 2.  
 

Beleid 
5. Blijft het huidig beleid (Klimaatakkoord) in stand of kan het worden heroverwogen? 
Aanvullend beleid is nodig om innovaties die na 2030 nodig zijn richting 2050 beter te faciliteren én voor te 
sorteren op de voorziene revisie van de NECP in 2023. Neem marine energy hierin mee. 
 

6. Gelden er technologische (of politieke) restricties (biomassa, kernenergie, CCS)? 
Op dit moment ontbreekt het vooral aan een toekomstgerichte beleidsvisie, marine energy wordt bijvoorbeeld 
onvoldoende meegenomen in het missiegedreven energiebeleid. Er moeten geen opties worden uitgesloten 
die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. 
 

7. Hoeveel geld is op welke termijn en op welke manier beschikbaar voor klimaat, totaal en per sector (en hoe 
past dit in het totale budgettaire, lasten en koopkrachtbeeld)? 
Investeer ook in kennis & innovatie, maar kijk daarbij ook naar het coördineren van fondsen met de Europese 
Commissie (zoals voor marine energy in de Offshore Renewables Strategy). In het rapport staat terecht: 
"Nederland kan, met een stevige nationale (ook financiële) inbreng aansluiting zoeken bij Europese 
programma’s en samenwerking. Nadruk kan liggen op die technieken waarin Nederland specifieke sterktes 
heeft. Klimaatbeleid en industriepolitiek kunnen hier in elkaars verlengde liggen. Het in Nederland opschalen 
van breed toepasbare technologie (de ‘enablers’) vergroot het handelingsperspectief van de industrie in 
Nederland, en positioneert bedrijven om een plek in te nemen in nieuwe mondiale industriële waardeketens 
voor klimaatneutrale technologie."  
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ETS-sectoren 
8. Keuze ten aanzien van de CO2-heffing industrie (aanhouden, aanscherpen, afschaffen of omvormen) 
Focus moet meer liggen op 2050, waardoor er ook naar nieuwe innovatieve toepassingen kan worden 
gekeken. 
 

9. Hoeveel fysieke ruimte is beschikbaar voor hernieuwbare energie? 
Door medegebruik van windparken en klimaatadaptieve infrastructuur zoals waterkeringen en gemalen beter 
te faciliteren kan er meer ruimte voor hernieuwbare energie beschikbaar komen. Het alloceren van fysieke 
ruimte voor marine energy sluit aan op Fiche 1 & 3 uit Annex 5. 
 

10. Hoeveel financiële middelen zijn beschikbaar voor innovatie, uitrol van technieken en infrastructuur? 
Er moet meer ruimte beschikbaar gemaakt worden op breed toepasbare innovatie, nadruk kan liggen op die 
technieken waarin Nederland specifieke sterktes heeft zoals marine energy; en waar al (first-of-a-kind) 
pilotplants op draaien. Om een significante bijdrage te leveren aan klimaatneutraliteit in 2050 kan marine 
energy bijvoorbeeld het beste worden doorontwikkeld binnen het bestaande innovatie instrumentarium 
[Fiche 19] en de vroege fase opschaling [Fiche 62]. Deze projecten kunnen vervolgens opgeschaald worden tot 
internationale flagship-projecten [Fiche 20] en zelfs gascentrales vervangen met CO2-vrij regelbaar vermogen 
[Fiche 2], zoals de Grevelingendam waar zowel een zoet- en zout- als een getijdecentrale mogelijk is.  
 

11. Is een instrument voor vroegefase-opschaling daar onderdeel van? 
Ja, cruciaal. Nadruk moet liggen op die technieken waarin Nederland specifieke sterktes heeft, zoals marine 
energy. Bijvoorbeeld bij de opschaling van (first-of-a-kind) pilotplants zoals elektriciteitsopwekking uit het 
verschil tussen zoet en zout water. Deze technologie is bovendien tot Nationaal Icoon benoemd door het 
vorige kabinet. 
 

12. Wel/niet normeren van bestaande bouw (bijvoorbeeld via minimumeisen voor woningisolatie en 
warmteinstallaties)? 
Geen mening 
 

13. Wel/geen verhoging energiebelasting op gas; zijn daarvoor wel/niet extra subsidiemiddelen beschikbaar? 
Ja, zoektocht naar CO2-vrij regelbaar vermogen heeft innovatieprikkels nodig. 
 

14 t/m 18 
Geen mening 
 

19. Wel/geen beprijzing van gasverbruik in de glastuinbouw? 
Wel beprijzen, zoektocht naar CO2-vrij regelbaar vermogen heeft innovatieprikkels nodig.   
 

Proces 
20. Wordt een nieuw kabinetsprogramma gemaakt (in aanvulling op, of in plaats van het Klimaatakkoord), of 
gebeurt dit gezamenlijk met de samenleving? 
Gezamenlijk, belangrijk voor ophalen nieuwe inzichten & behouden van draagvlak. Kijk ook naar de wensen 
van regio's, nu zijn daar bijvoorbeeld hoge ambities voor getijdenenergie en visvriendelijke turbines en die zijn 
opgenomen en enkele RESs, maar die tellen niet mee met het nationaal geformuleerde 35TWh doel.  
 

21. Moeten burgers en maatschappelijke organisaties nadrukkelijker worden betrokken bij de totstandkoming 
van klimaatbeleid en zo ja, hoe? 
Geen mening. 
 

Overig 
22. Waar komt de rekening te liggen? > IBO financiering van de energietransitie 
Korte termijn: vervuiler. Lange termijn: terugverdienen met export van kennis & kunde. 
 

23. Ruimtelijk ordening vraagstukken > IBO ruimtelijke ordening 
Door medegebruik van windparken en klimaatadaptieve infrastructuur zoals elektriciteitsopwekkende 

dammen en gemalen kan er meer ruimte beschikbaar komen, maar dit moet worden gefaciliteerd.  
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Dutch Marine Energy Centre (DMEC) 
 

Contact: 
sander@dutchmarineenergy.com 

+31 6 53 19 41 81 
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MVO NEDERLAND POSITIONPAPER BIJ HET 

RAPPORT ‘BESTEMMING PARIJS: WEGWIJZER VOOR 

KLIMAATKEUZES 2030,2050’ 
 

AANLEIDING 

MVO Nederland werkt als beweging van ondernemers in de nieuwe economie aan een 

klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie met eerlijke ketens. Het rapport 

‘Bestemming Parijs: wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030,2050’ maakt inzichtelijk welke 

keuzes het volgende kabinet dient te maken ter invulling van het hogere Europese 

emissie reductiedoel van 55%. Het rapport geeft tevens een overzicht van mogelijke 

bouwstenen voor het uitwerken van deze hogere reductieopgave in het nationale 

klimaatbeleid. 

 

MVO Nederland nam eerder deel aan het proces om tot het Klimaatakkoord te komen. 

MVO Nederland onderkent de urgentie van het klimaatprobleem en draagt deze  actief 

uit. De centrale doelstelling van het Klimaatakkoord onderschrijven wij. Daarbij maken 

we ons hard voor méer ambitie. Het Klimaatakkoord is een goede eerste stap, maar een 

sprong voorwaarts is nodig om de nieuwe economie zo snel mogelijk te bereiken.  We 

verwelkomen het rapport van Laura van Geest daarom ook zeer, omdat deze de route 

naar deze versnelling uitkristalliseert. 

 

MVO Nederland roept het volgende kabinet op om voortvarend met deze keuzes aan de 

slag te gaan, om de versnelling naar de nieuwe economie aan te brengen. Om de 

klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te behalen hebben we de inzet van alle 

betrokkenen nodig. MVO Nederland-partners kiezen voor meer ambitie om 

toekomstbestendig te ondernemen. De ondernemers in ons netwerk laten elke dag zien 

wat er al mogelijk is. Namens hen zet MVO Nederland zich in om met het nieuwe 

klimaatbeleid te koersen richting het kantelpunt naar een nieuwe economie. 

 

Het rapport ‘Bestemming Parijs’ bevat tevens een handige afvinklijst om het volgende 

kabinet te ondersteunen met de keuzes tijdens de formatie. Middels dit position paper 

reageert MVO Nederland op deze afvinklijst, om het volgende kabinet te adviseren over 

welke keuzes wat betreft MVO Nederland  

 

DOELSTELLING: AANPASSEN VAN DE NATINALE 2030 

BROEIKASGASREDUCTIE DOELSTELLING EN KLIMAATWET NAAR 55% 

MVO Nederland is een voorstander van het verhogen van het nationale 

broeikasgasreductie doel in 2030 naar 55% en het aanpassen van de Klimaatwet in lijn 

met deze doelstellingen. Zoals het rapport ‘Bestemming Parijs’ ook aangeeft is het 2030 

doel slechts een tussendoel om het 2050 doel van klimaatneutraliteit te realiseren. Een 

versnelling is nodig om deze doelstelling zo snel mogelijk te bereiken. Het verhogen 

DATUM 

1 maart 2021 

 

ONDERWERP 

MVO Nederland reactie op 

het rapport ‘Bestemming 

Parijs: wegwijzer voor 

klimaatkeuzes, 2030, 2050’ 
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van de nationale 2030 reductiedoelstelling draagt daaraan bij. In het voorjaar van 2019 

liet MVO Nederland met een online campagne zien dat er onder ruim 600 

ondernemers draagvlak is voor ambitieuzer klimaatbeleid. 

 

BELEID: BLIJFT HET KLIMAATAKKOORD IN STAND EN GELDEN ER 

POLITIEKE OF TECHNOLOGISCHE RESTRICTIES? 

MVO Nederland heeft zich gecommitteerd aan de centrale doelstelling van het 

Klimaatakkoord en aan de uitvoering van afspraken waar MVO Nederland direct bij 

betrokken is. Onze inzet is dat het Klimaatakkoord voor doorbraken zorgt. Daarom 

pleit MVO Nederland vóor het in standhouden van het Klimaatakkoord– mits er 

aanvullende afspraken worden gemaakt over meer ambitie in lijn met de verhoogde 

reductiedoelstellingen. 

 

De afvinklijst stelt tevens de vraag of er politieke of technologische restricties gelden 

voor bijvoorbeeld biomassa, kernenergie en CCS. MVO Nederland roept het volgende 

kabinet op om niet voor tussenoplossingen te kiezen om klimaatdoelstellingen te 

behalen, als we ook kunnen investeren in echt duurzame energie. Kernenergie kent 

bijvoorbeeld geen duurzame oplossing voor het afval. De forse inzet op ondergrondse 

CO2-opslag remt de échte vernieuwing in de industrie. Wij pleiten ervoor dat er zoveel 

mogelijk synergie wordt gezocht tussen de klimaat- en energietransitie en de transitie 

naar een circulaire economie. Beide zaken sluiten we niet per definitie uit, maar zien 

wij echt als een sluitsteen als alle andere opties om CO2 te reduceren zijn uitgeput 

Beide vragen veel van ondernemend Nederland en beide vormen een grote opgave. Er 

is veel winst te behalen wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties de overlap en spanning tussen beide transities een plek weten te geven. 

 

ETS-SECTOREN: KEUZES TEN AANZIEN VAN DE CO2-HEFFING INDUSTRIE 

Voor het behalen van de 2030 en 2050 klimaat-en energiedoelstellingen is het 

essentieel om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 door industrie en bedrijfsleven 

te beprijzen. Een stevige CO2-prijs helpt om schone initiatieven concurrerender te 

maken. MVO Nederland wil daarbij verder gaan dan de bestaande CO2-beprijzing voor 

de elektriciteitssector en de industrie en een CO2-prijs breed in de Nederlandse 

economie introduceren. Daar hoort ook een verandering in het fiscale systeem bij. Voor 

duurzame ondernemers wordt met dit soort regelgeving een stap richting een eerlijker 

speelveld gezet, waarbij tegelijkertijd ook circulaire doelen beter binnen handbereik 

komen. 

 

Koplopende bedrijven werken al actief met CO2-beprijzing. In maart 2019 starten we 

met een Innovatieproject interne CO2-beprijzing. Een aantal van de duurzame 

koplopers in ons netwerk hanteert interne CO2-schaduwprijzen tussen de 30 en 110 

euro per ton. Deze interne rekenprijzen worden onder meer gebruikt bij 
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investeringsbeslissingen. Door nu al rekening te houden met hogere emissieprijzen, 

kiezen deze bedrijven eerder voor klimaatvriendelijke oplossingen. 

 

GEBOUWDE OMGEVING: ZOEK NAAR SYNERGIE TUSSEN DE BENODIGDE 

TRANSITIES 

MVO Nederland roept op tot een holistische benadering met betrekking tot CO2-

reductie in de sector gebouwde omgeving. Wij pleiten ervoor dat er zoveel mogelijk 

synergie wordt gezocht tussen de klimaat- en energietransitie en de transitie naar een 

circulaire economie. Oplossingen voor CO2-reductie, zoals zonnepanelen, zijn namelijk 

niet altijd circulair maar kunnen dat wel zijn. Dit voorkomt nieuwe, 

grondstofgerelateerde problemen in de toekomst. Ook de keuzes voor type 

isolatiemateriaal heeft veel impact op de CO2 impact in die ketens. Beide transities 

vragen veel van ondernemend Nederland en beide vormen een grote opgave. Er is veel 

winst te behalen wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de 

overlap en spanning tussen beide transities een plek weten te geven. Houdt ook 

rekening met natuur-inclusieve oplossingen om CO2 te reduceren in de gebouwde 

omgeving. Ook daarvoor is een holistische aanpak van belang, waar gebiedsplanning 

wordt meegenomen. 

 

Daarnaast pleit MVO Nederland voor een eerlijke verdeling van de lasten. Om te 

voorkomen dat kosten alleen bij de consument terechtkomen is een ketenproces 

essentieel. Naast normering, is ook opschaling belangrijk om financiële risico’s voor 

bedrijven te reduceren. Banken, financiers en ook de overheid als opdrachtgever 

kunnen hier een rol in spelen.  

 

PROCES: WIE WORDT BETROKKEN BIJ HET KLIMAATBELEID EN HOE? 

De nieuwe economie is een klimaatneutrale, circulaire, inclusieve economie met 

transparante handelsketens. ‘Inclusief’ betekent ook dat iedereen uitgenodigd wordt 

mee te doen, mee te praten en mee te besluiten. In bedrijven, in de wetenschap, bij de 

overheid en in de politiek. MVO Nederland ziet als beweging voor ondernemers in de 

nieuwe economie in de samenleving de vraag om actiever mee te denken dan door één 

keer per vier jaar te stemmen voor de Tweede Kamer.   

 

Burgerpanels en burgerberaden zijn interessant om de stem van burgers in de breedte 

kunnen horen. We zijn op zoek naar nieuwe vormen van dialoog waarin we de 

verbinding in de samenleving versterken. Dat zorgt ook voor meer draagvlak onder 

burgers in Nederland, wat meer langetermijnzekerheid geeft voor de klimaat- en 

energietransitie. Daarom ondersteunen we het nadrukkelijk betrekken van burgers en 

maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van het klimaatbeleid. 
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OVERIG: WAAR KOMT DE REKENING TE LIGGEN? 

MVO Nederland heeft in de zomer van 2018 in het Klimaatberaad in brede 

samenstelling en in het voorjaar van 2019 de positie van het MKB in de klimaat- en 

energietransitie aangekaart. Het is van groot belang om oog te houden voor deze groep 

bedrijven, die dreigen over het hoofd gezien te worden tussen burgers en grote 

bedrijven. Bij de vormgeving van energiebelasting en heffingen moet het innovatieve 

MKB niet onevenredig belast worden. Een recent voorbeeld van onze partner Koppert 

Cress maakt dit helaas pijnlijk duidelijk. Ook moet het MKB ruim baan krijgen bij het 

verkrijgen van financiering en subsidies. Dit is een aandachtspunt bij de vormgeving 

van de SDE++. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maria van der Heijden 

Directeur-Bestuurder MVO Nederland 
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Aan de heer E.H.Th.M. Nijpels 
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Utrecht, 26 februari 2021 

Betreft: reactie rapport Laura van Geest ‘Bestemming Parijs’ 

Referentie:  202102.002 MD/lt 

Contact: Marjolein Demmers 

 

 

 

 

 

Geachte heer Nijpels, beste Ed, 

  

 

Met vereende krachten brachten we in juni 2019 een indrukwekkend Klimaatakkoord tot stand. 

Een akkoord dat een gezamenlijk doel van minimaal 49% CO2-reductie in 2030 moet realiseren. 

Veel partijen zijn daarmee voortvarend aan de slag gegaan en ook Natuur & Milieu werkt aan de 

verschillende uitvoeringstafels hard mee aan resultaat. Inmiddels weten we dat een verdergaande 

reductie, namelijk minimaal 55%, absoluut noodzakelijk is om zicht te houden op een maximale 

temperatuurstijging van 1,5 graad en dat ook voor de huidige doelstelling van 49% meer 

maatregelen vereist zijn zoals uit de Klimaat-en Energieverkenning 2020 blijkt.  

 

We zijn verheugd dat onze regering bij monde van premier Rutte het doel van de Europese 

Commissie voor (minimaal) 55% CO2-reductie beleidsmatig te verankeren uitdrukkelijk steunt en 

de Nederlandse bijdrage daaraan meermalen nationaal én internationaal onderstreept heeft.  Het 

Kabinet gaf Laura van Geest opdracht om te verkennen welke beleidsinspanningen nodig zijn om 

deze 55% voor Nederland te realiseren, wat uitmondde in het rapport “Bestemming Parijs, 

Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050”.  

Het heldere rapport biedt op pagina 9 een overzicht van de belangrijkste te beantwoorden vragen 

tijdens de formatie. Wij hebben in de verschillende uitvoeringsoverleggen van Klimaattafels reeds 

kenbaar gemaakt welke keuzes wij bepleiten en wij vertrouwen erop dat dat signaal u via de 

tafelvoorzitters bereikt (heeft) in uw hoedanigheid als voorzitter van het Voortgangsoverleg.  

 

Toch hechten wij er aan om onze voorstellen voor antwoorden op deze vragen bij u persoonlijk 

gemotiveerd onder de aandacht te brengen, in de hoop en het vertrouwen dat u deze inzichten 

toevoegt aan de informatie voor de formateurs, en meeweegt in uw advies aan een nieuw te vormen 

Kabinet.  Hierna lopen wij de verschillende vragen langs die als afvinklijst voor de formatie zijn 

opgesomd.  
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Doelstelling 

Wel of niet aanpassen van het nationale broeikasgasreductiedoel voor 2030? (Keus tussen behoud 

van huidig streefdoel van 49% of verhoging van het nationale doel naar minimaal 55%). 

Aanpassing nationale Klimaatwet aan doel 2050 en eventueel doel 2030? 

 

Wij pleiten nadrukkelijk voor de verhoging van het nationale doel naar minimaal 55%, via de in het 

rapport genoemde variant B. Zoals u heeft geconcludeerd in de evaluatie van het energieakkoord is 

het van groot belang om het minimaal te behalen resultaat te definiëren als de ondergrens en 

afspraken te maken die gericht zijn op een hoger doel (60%). Dit is nodig om ruimte te maken voor 

onvoorziene complicaties in de uitvoering. De nationale Klimaatwet zal op de minimale doelstelling 

moeten worden aangepast.  De urgentie van het klimaatvraagstuk verschaft ons niet de luxe te 

wachten op Europese besluitvorming voor een landentoedeling. Daarmee gaat te veel tijd verloren. 

En als signaal naar de EU is het juist van belang dat lidstaten vooruitlopend op Europese 

besluitvorming nu kiezen voor minimaal 55%. Uiteraard zal Nederland dan ook in Europese 

context moeten pleiten voor een hogere EU-doelstelling. De wetenschap laat duidelijk zien dat voor 

de anderhalve graden doelstelling van Parijs het noodzakelijk is dat de broeikasgasuitstoot 

Pagina 42 van 52



 

 

wereldwijd in 2030 met 55% is gedaald. Onderstaande figuur uit het UN Gap report 2020 

illustreert dit.  

 

Europa zal een voorbeeld moeten zijn voor de rest van de wereld. Ook in het klimaatakkoord van 

Parijs is afgesproken dat het redelijk is om te verwachten dat de landen die nog in ontwikkeling zijn 

later hun emissies reduceren dan rijke ontwikkelde landen. Als dit wordt meegenomen is het niet 

meer dan logisch dat Nederland pleit voor een Europese doelstelling van 65% netto reductie van 

broeikasgasemissies in 2030. 

 

Overigens achten wij de overige varianten A en C beleidsmatig niet verdedigbaar: variant A leidt 

slechts tot 48 % reductie en variant C is strijdig met de Klimaatwet. Daarbij doet het afbreuk aan de 

afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord, hetgeen een groot risico is voor het draagvlak bij 

betrokken partijen voor de uitvoering van het KA. 

 

Inzet EU 

Positie ten aanzien van het ‘fit-for-55’ pakket (o.a. over aanpassing beleidsarchitectuur ETS, ESR, 

LULUCF en bronbeleid)? 

 

Onze inzet als Nederland zal zich – parallel aan eigen beleidsintensivering op nationaal niveau - 

moeten richten op aanpassen van het Europees instrumentarium (o.a. aanpassing 

beleidsarchitectuur ETS, ESR, LULUCF en bronbeleid) om op Europees niveau maximaal impact te 

realiseren. Pas als vanuit Europese inzet Europese maatregelen worden genomen die in plaats 

kunnen treden van ons nationaal instrumentarium kan het gesprek gevoerd worden over eventueel 

aanpassing van het nationaal beleid, dat daarmee opgaat in het Europees beleid, mits onomstotelijk 

is aangetoond dat dit tot minimaal dezelfde impact leidt in Nederland.   

 

Beleid 

Blijft het huidig beleid (Klimaatakkoord) in stand of kan het worden heroverwogen? 

 

Met veel maatschappelijke partijen is consensus gevonden over het instrumentarium van het 

Klimaatakkoord. Voor de voortgang van de CO2-reductie is het cruciaal dat het Klimaatakkoord in 

stand blijft, en dat daarbinnen gekeken wordt welke ‘knoppen’/ welk beleidsinstrumentarium uit 

het Klimaatakkoord harder kan worden aangezet om een aangescherpte doelstelling te realiseren. 

Het rapport van Laura van Geest doet daar duidelijke uitspraken over.  

 

Gelden er technologische (of politieke) restricties (biomassa, kernenergie, CCS)? 

 

Wij breken er een lans voor dat voor wat betreft technologie de afgewogen oordelen aangaande 

biomassa (opvolging SER Advies) en CCS (gemaximeerd op 7,2 + 3 Mton en niet blokkerend / lock-

ins voor preventieve CO2-reductiemaatregelen) worden doorgetrokken en nu niet worden 

heroverwogen. Wij zijn geen voorstander van kernenergie gelet op de veiligheidsrisico’s, de 

afvalproblematiek, de lange ontwikkeltijden, en het feit dat het geen kosteneffectieve maatregel is 

om de elektriciteitsproductie CO2-neutraal te maken.  
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Hoeveel geld is op welke termijn en op welke manier beschikbaar voor klimaat, totaal en per 

sector (en hoe past dit in het totale budgettaire, lasten en koopkrachtbeeld)? 

 

Qua financiering voor klimaatbeleid (totaal, per sector en budgettaire lasten) hanteren wij het 

principe van de vervuiler betaalt. Dat betekent in onze beleving beprijzing van CO2-uitstoot en het 

benutten van de opbrengsten daarvan om energiebesparing en CO2-reductie financieel te 

bevorderen. Gestaffelde energiebelastingen en vrijstellingen waarbij grootverbruikers 

aangemoedigd worden om meer te verbruiken, omdat nu naarmate het verbruik oploopt de 

belasting minder wordt, is wat ons betreft de omgekeerde wereld. Het versterken van de business 

case voor energiebesparende maatregelen is immers essentieel om de transitie mogelijk te maken. 

Dat leidt ook tot een eerlijke verdeling van de kosten voor de energietransitie en daarmee voor het 

noodzakelijke maatschappelijk draagvlak. Naast financiering vanuit heffingen op basis van CO2-

uitstoot dan wel CO2-intensiteit van energiedragers zal de energietransitie deels ook uit de 

algemene middelen gefinancierd moeten worden. De energietransitie is van een dusdanig groot 

maatschappelijk belang dat er gekozen moet worden voor een structurele vorm van financiering 

waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het afwentelen van de kosten van de 

energietransitie op financieel minder draagkrachtige ‘huurders in tochtige woningen’ is funest voor 

het draagvlak voor de transitie. De ‘vervuiler betaalt’ moet daarom, waar nodig, worden geflankeerd 

met inkomensbeleid en financiële ondersteunende mechanismen (isolatiefonds). 

 

ETS-sectoren 

Keuze ten aanzien van de CO2-heffing industrie (aanhouden, aanscherpen, afschaffen of 

omvormen)? 

 

Indien de verhoging van het doel naar minimaal 55% CO2-reductie ook een aangescherpte 

doelstelling voor de industrie tot gevolg heeft is het onvermijdelijk dat de CO2-heffing wordt 

aangescherpt. Dat geeft de industrie een extra impuls om versneld te verduurzamen. Verschillende 

studies van het Ministerie van EZK tonen aan dat de industrie zelfs lonende maatregelen (die 

zichzelf binnen enkele jaren terugverdienen) niet treffen omdat vooral investeringen in andere 

onderwerpen nog lonender zijn. Een hogere CO2-prijs (en aanpassen van het 

energiebelastingsysteem) zorgt ervoor dat CO2-reducerende maatregelen wél concurrerend worden 

met andere investeringen. Wel blijft het van belang dat de opbrengsten in de vorm van subsidie 

voor energiebesparende technologieën worden teruggesluisd naar diezelfde industrie, waardoor per 

saldo geen concurrentienadeel optreedt. Sterker nog: de Nederlandse industrie innoveert zo sneller 

naar een toekomstbestendige situatie die in internationale context een voorsprong geeft.  

 

Hoeveel fysieke ruimte is beschikbaar voor hernieuwbare energie? 

 

Een groot deel van de energie kan opgewekt worden op de Noordzee, maar ook daar is de ruimte 

niet onbeperkt. Hernieuwbare energieproductie op land is noodzakelijk om onze 

klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Dit blijkt uit diverse studies. Optimale inpassing in 

samenspraak met de omgeving is hierbij essentieel. De RESsen zijn een belangrijke sleutel voor 

succes, echter het blijft van belang dat er vanuit de overheid regie wordt gevoerd op de 

overkoepelende doelstelling, de verhouding wind en zon, de intraregionale aansluiting, en het 

behoud van een vitale ecologische hoofdstructuur.  
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Hoeveel financiële middelen zijn beschikbaar voor innovatie, uitrol van technieken en 

infrastructuur? 

 

Is een instrument voor vroegefase-opschaling daar onderdeel van?  

Een transitie vraagt om een overheid die regie neemt en een deel van de risico's draagt. Hierbij 

hoort, naast een goed normerend kader, ook een gericht innovatiebeleid en brede stimulering van 

de uitrol van technieken en infrastructuur.  Een risicoloze transitie bestaat niet. Indien Nederland 

wacht tot alle risico's afgedekt zijn wordt het risico van het niet halen van onze 

klimaatdoelstellingen werkelijkheid. Een voorbeeld is het wachten op een exact beeld van de te 

verwachten elektriciteitsvraag per regio voordat infrastructuur wordt aangelegd. Een instrument 

voor vroegefase-opschaling van technieken kan onderdeel zijn van de oplossing.  

 

Gebouwde omgeving 

Wel/niet normeren van bestaande bouw (bijvoorbeeld via minimumeisen voor woningisolatie en 

warmte-installaties)? 

 

Zoals uit de KEV 2020 blijkt, blijft ook de reductie van de uitstoot door de Gebouwde Omgeving  

achter. Daarom pleiten wij ervoor om de bestaande bouw te normeren, met name voor isolatie. 

Daarmee geven we een impuls  aan het isolatiebeleid en de bouw- en isolatiesector. Bewoners 

hebben hier baat bij omdat hun woning comfortabeler wordt en de energierekening daalt. Net als 

de commissie Van Geest denken wij dat verplichtingen voor natuurlijke momenten (verkoop, 

renovatie) of bij mutaties de gewenste urgentie geven. Wij denken dat het belangrijk is deze 

wetgeving nu al te gaan voorbereiden zodat eigenaren gaan anticiperen op deze verplichting. In 

2025 wordt de Isolatiestandaard geëvalueerd, zo is afgesproken in het Klimaatakkoord. Als de 

verplichting dan klaar ligt kan het besluit snel genomen worden.  

 

Wel/geen verhoging energiebelasting op gas; zijn daarvoor wel/niet extra subsidiemiddelen 

beschikbaar? 

 

Het rendement voor isoleren en daarmee energiebesparing is op dit moment voor een deel van de 

samenleving (eigen huizenbezitters) klaarblijkelijk niet voldoende om tot grootschalig isoleren over 

te gaan. Verhoging van de gasprijs verbetert dit rendement en geeft particuliere woningeigenaren 

een extra motief om te isoleren. Voor huishoudens, en dan met name de huishoudens met lage 

inkomens, is het wel erg belangrijk om  voorzieningen te treffen om te voorkomen dat zij  de dupe 

worden van achterblijvende isolatie- en renovatieprojecten van verhuurders.  

 

Blijft ‘woonlastenneutraal’ het uitgangspunt, of wordt het ‘betaalbaar’? 

 

Steeds meer wordt duidelijk dat het beginsel ‘woonlastenneutraliteit’ de transitie in de gebouwde 

omgeving gijzelt (zie ook studies van het PBL hierover). Het eerlijke verhaal over de 

energietransitie is dat deze iedereen wat gaat kosten. Op termijn verdienen de meeste betrokkenen 

dat wel degelijk terug, maar dat laat zich moeilijk scharen onder korte termijn 

woonlastenneutraliteit. Daarom pleiten wij ervoor dat het Kabinet kiest voor een betaalbare én 

rechtvaardige benadering in plaats van een woonlastenneutraliteit.  
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Mobiliteit 

Wel/niet vasthouden aan het doel van 100% emissievrije nieuwverkoop personenauto’s in 2030 

door continueren van een fiscaal stimuleringspakket (2025-2030)? 

 

Elektrisch rijden is de weg naar emissievrije automobiliteit. Voor de samenleving en stakeholders is 

het steeds meer evident dat deze omslag de route naar de toekomst is. Toch rapporteert de KEV 

2020 dat elektrisch vervoer niet vanzelfsprekend al binnen handbereik ligt voor de gemiddelde 

consument. Daarom is het essentieel dat de overheid zich in deze een betrouwbare partner toont en 

het fiscaal stimuleringspakket ook in 2025 – 2030 doorzet en niet tornt aan het met stakeholders 

overeengekomen doel.  We pleiten ervoor dit te combineren met extra inzet op deelmobiliteit en 

stimulering van gebruik van OV en fiets (werkgeversregeling). 

 

Worden de autobelastingen, of een deel ervan, hervormd naar een systeem van betalen naar 

gebruik? 

 

Internationale voorbeelden geven aan dat betalen naar gebruik de meest efficiënte manier is om het 

mobiliteitssysteem te optimaliseren en CO2-emissies terug te dringen. Een grote groep van 

(achterban van) stakeholders is daarvan overtuigd, waaronder partijen als de werkgeverscoalitie 

Anders Reizen en de ANWB , BOVAG, RAI en VNA  Bovendien is het een eerlijk systeem, namelijk 

de gebruiker en vervuiler betaalt voor schaarste respectievelijk vervuiling. Daarom pleiten we er 

nadrukkelijk voor om in navolging van andere landen betalen naar gebruik (plaats, tijd én emissie-

afhankelijk) zo snel mogelijk in te voeren.  

 

Landbouw 

Hoe een sterkere koppeling te leggen tussen de klimaat- en stikstofopgave in de landbouwsector 

en daarmee integrale verduurzaming te realiseren? 

 

Voor het realiseren van een integrale verduurzaming zijn het vastleggen van duidelijke nationale 

doelen op het gebied van stikstof en klimaat in 2050, een vertaling naar wat dat betekent voor een 

bepaald gebied (bijvoorbeeld Veenweidegebieden of overgangszones om Natura2000-gebieden) en 

de weg ernaartoe van belang. De nieuwe doelstelling van minimaal 55% CO2-reductie voor klimaat 

betekent dat de landbouw een extra opgave heeft, en voor variant B een extra grote opgave (6 

Mton). Dit heeft tot gevolg dat de snelheid van de transitie tot 2050 over de komende 30 jaar 

ongeveer gelijk blijft. Dit past beter bij het natuurlijke verloop (met pensioen zonder opvolger) in 

de sector, waardoor volumemaatregelen kunnen worden genomen daar waar boeren stoppen in de 

landbouw. Door hiervan veel beter gebruik te maken komt er voor andere boeren ruimte om te 

verplaatsen en te innoveren. Om echt een integrale verduurzaming voor de landbouw te kunnen 

bewerkstelligen is het van belang dat de landbouw weer loskomt van de WTO-handelsverdragen. 

Dan kunnen dezelfde (milieu)eisen worden gesteld aan binnenlandse en buitenlandse producten en 

kan de mineralenkringloop op kleine schaal worden gesloten. Voor de landbouw stellen wij 

daarnaast een systeem van beprijzen en belonen van milieuschade respectievelijk milieuprestaties 

voor. Een van de onderdelen hiervan is een vleesheffing. Gecombineerd met een omschakelfonds 

kan de overheid het zo mogelijk maken dat de boer die de omslag wil maken naar natuurinclusieve 

kringlooplandbouw dit ook bedrijfseconomisch verantwoord kan realiseren.  
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(In welke mate) worden er volumemaatregelen in de veehouderij genomen? Vrijwillig of 

verplicht? 

 

Gelet op de milieugebruiksruimte van Nederland is het huidige volume vee onhoudbaar. Daarnaast 

blijkt duidelijk uit de scenariostudie (WUR) dat een strikter N-beleid (hst 5) als gevolg heeft dat het 

aantal dieren zal moeten afnemen, ongeacht de andere maatregelen die genomen worden. Door het 

natuurlijke verloop te gebruiken om van stoppende boeren de dierrechten/fosfaatrechten uit de 

markt te nemen (tegen vergoeding) en zo te zorgen voor een natuurlijke vermindering van de 

veestapel kan er ruimte worden gemaakt voor boeren die niet verder kunnen in bepaalde gebieden 

en willen verplaatsen.  Op lokaal niveau kan het gebiedsgericht noodzakelijk blijken om ook 

gedwongen volumebeperkende maatregelen te nemen (verplaatsen of stoppen).  

 

Wel/geen beprijzing van gasverbruik in de glastuinbouw? 

 

Wij zijn voor een langzaam stijgende beprijzing van gasverbruik in de glastuinbouw. Dat geeft een 

stimulans om CO2-neutrale of armere technieken toe te passen. Wel pleiten wij er voor de 

opbrengst van deze beprijzing ten dienste te stellen van deze technologieën, zodat de tuinder daar 

ook zelf de voordelen van geniet.  

 

Proces 

Wordt een nieuw kabinetsprogramma gemaakt (in aanvulling op, of in plaats van het 

Klimaatakkoord), of gebeurt dit gezamenlijk met de samenleving? 

 

Wij zijn geen voorstander van het vervangen van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is de 

basis, waarover brede consensus is, en waardoor nu veel in beweging is gezet. Laten we dat 

vasthouden. Vanuit de veranderkunde weten we dat het van zeer groot belang is om dit nu aan te 

houden en door te zetten. Wel stellen wij voor dat de in het Klimaatakkoord benoemde ‘knoppen 

om aan te draaien’ beter worden benut. Het PBL en ook het rapport van Laura van Geest geeft een 

goed overzicht welke dat zijn. Om echt vaart te maken met het klimaatbeleid is het gewenst dat het 

Rijk meer dan in de vorige periode stevige regie neemt en keuzes maakt, en de partijen uit het 

klimaatakkoord hierin meeneemt. Het Klimaatwet-regime en de uitvoeringstafels bewaken dan de 

uitvoering.  

 

Moeten burgers en maatschappelijke organisaties nadrukkelijker worden betrokken bij de 

totstandkoming van klimaatbeleid en zo ja, hoe? 

 

Steun en participatie van de samenleving voor klimaatmaatregelen is van wezenlijk belang. Met 

name op regionaal en lokaal niveau – bij de uitvoering van de RESsen en het aardgasvrij maken 

van wijken - adviseren wij optimale burgerparticipatie te benutten om lokaal maatregelen positief 

te doen landen. De lessen uit de Green Deal participatie zijn daarbij behulpzaam.  

 

Maar ook voor maatschappelijke steun op landelijke niveau is het van groot belang dat de overheid 

als eindverantwoordelijke partij intensief communiceert met de samenleving, de dialoog opzoekt, 

en laat zien hoe verandering wordt gerealiseerd, hoe naar de praktijkeffecten wordt gekeken en hoe 
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afwegingen worden gemaakt tussen verschillende belangen en perspectieven. Overigens zal de 

overheid daarbij soms ook maatregelen moeten durven nemen en uitleggen die in eerste instantie 

van burgers een verandering vragen die niet spontaan wordt omarmd of vanzelf op gang komt.  

 

Geachte heer Nijpels, beste Ed, met dit schrijven brengen we onze inzet ten aanzien van versneld 

Klimaatbeleid voor een nieuw kabinet nadrukkelijk onder uw aandacht.  

 

Het is onze hartenkreet dat een nieuw Kabinet stevig regie durft te gaan voeren op dit thema. Zoals 

vaker aangehaald, wij zijn de eerste generatie die de enorme klimaateffecten indringend merken, 

maar óók de laatste die deze kan voorkomen. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op onze 

schouders. Laten we die waarmaken! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Natuur & Milieu 

 

 

 

 

Marjolein Demmers  

Directeur 
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Betrek mkb en haar belangen meer bij klimaatbeleid – ONL voor Ondernemers 
presenteert afvinklijst met belangrijke speerpunten voor klimaatbeleid voor het 
mkb tijdens formatie. ONL voor Ondernemers, 26 februari 2021.  
 
Het nieuwe kabinet moet rekening houden met een verdubbeling aan klimaateisen voor ESR-sectoren, 
waar een groot deel van het Nederlandse mkb onder valt. Dat concludeert een studiegroep van 
ambtenaren in haar rapport Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050. De EU 
doelen voor CO2-reductie zijn aangescherpt, waardoor extra inspanningsverplichtingen onvermijdelijk 
lijken. In 2030 moet de hoeveelheid CO2 die Europa uitstoot met 55% zijn teruggebracht t.o.v. 1990. 
In het Nederlandse klimaatakkoord is nog rekening gehouden met een CO2-reductie van 49%.   
 
Of, voor wie, welke en wanneer er strengere klimaatmaatregelen komen, ligt aan de partijen in het 
nieuwe kabinet. Na de Tweede Kamer verkiezingen moet tijdens de formatie van het nieuwe kabinet 
hier knopen over worden doorgehakt. In het rapport Bestemming Parijs staat alvast een ‘afvinklijst’ 
die de nieuwe coalitiepartners kunnen gebruiken tijdens de formatie. De klimaatkeuzes die door het 
nieuwe kabinet worden gemaakt zullen vergaande gevolgen kunnen hebben voor het mkb. Daarom 
presenteert ONL voor Ondernemers in aanvulling op het rapport haar eigen afvinklijst voor het 
klimaatbeleid voor het mkb.  
 

 Doelstelling: meerjarenplan voor klimaatbeleid voor bedrijven 
Bij de formatie liggen er veel vragen op tafel over de koers van het klimaatbeleid, bijvoorbeeld of er 
technologische of politieke restricties gelden op biomassa en kernenergie. Dit zijn politieke keuzes. 
Welke keuzes er ook worden gemaakt, het is voor ondernemers belangrijk om duidelijkheid te hebben 
over de plannen van de overheid en hier vervolgens op te kunnen rekenen. Op dit moment is er te veel 
onduidelijk, terwijl ondernemers opzoek zijn naar houvast. 
 
De energie- en klimaattransitie is een uitdaging van de komende twintig jaar. Het is lastig om de aanpak 
van maatschappelijke uitdagingen te organiseren als de implementatie meer tijd vergt dan één 
kabinetsperiode. Het gevaar dreigt dat de richting van het  beleid vaak wijzigt. Diffuus beleid leidt tot 
onduidelijkheid en verlies van draagvlak, terwijl dit één van de broodnodige voorwaarden is voor 
succes. Voorkom dan ook dat een volgend kabinet bijvoorbeeld vier jaar lang inzet op biomassa, maar 
dat het kabinet daarna het gebruik van biomassa uit wil faseren.  
 
Hier ligt een kans voor de overheid: een betrouwbaar meerjarenplan voor de energie- en klimaat- 
transitie. Een integraal klimaat- en energiebeleid, waarbij ondernemers worden betrokken, helpt 
daarbij. Door plannen en regels samen met ondernemers op te stellen en uit te voeren creëer je meer 
draagvlak. Ook verkrijgen ondernemers zo de  zekerheid die nodig is om te investeren en in te zetten 
op de energietransitie. In een routekaart kan de overheid de komende jaren deze benodigde houvast 
en het handelsperspectief bieden.  
 

 Beleid: vereenvoudig en verbeter stelsel belasting- en subsidieregelingen radicaal 
Bedrijven kunnen – en moeten – beter worden ondersteund in de energie- en klimaattransitie. Het 
rapport spreekt over een aanvullend subsidie instrumentarium t.o.v. de huidige subsidies, bijvoorbeeld 
met een nieuw instrument voor vroegefase-opschaling. ONL is hier niet op tegen, maar ziet graag dat 
eerst het huidige instrumentarium tegen het licht wordt gehouden. Het huidig stelsel van belasting- 
en subsidieregelingen moet radicaal vereenvoudigd worden. 
 
Stimuleringsregelingen: nodeloos rondpompen van geld?  
Veel ondernemers die willen investeren in energiebesparing of de opwekking van duurzame energie 
ervaren subsidieregels hiervoor als het nodeloos rondpompen van geld. Zo worden de opbrengsten 
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van de Opslag Duurzame Energie (ODE) rechtstreeks gebruikt om de subsidieregeling Stimulering 
Duurzame Energieproductie (SDE++) te financieren. Daarbij blijken de voorlopers van 
klimaatinvesteringen kind van de ODE-rekening, anderzijds biedt de SDE++ diezelfde bedrijven dan 
weer subsidie voor de inzet van CO2-reducerende technieken. Dat is een sigaar uit eigen doos wat 
ondernemers geen vertrouwen geeft om in te zetten op de energietransitie.  
 
Wet Opslag Duurzame Energie bestraft koplopers in CO2-reductie opgave  
Het rapport stelt terecht dat niet elk beleidsinstrument goed werkt. Nu is het bijvoorbeeld zo dat met 
name bedrijven die fors hebben geïnvesteerd in CO2-reductie de hoogste (stijging van de) ODE-kosten 
betalen. Met name koplopers in de glastuinbouw die nauwelijks of geen CO2-uitstoot meer hebben 
betaalde in 2020 de hoogste rekening voor de ODE-heffing. Dit komt door de hoge elektriciteits- 
tarieven dat het alternatief is voor gasverbruik. Het gevaar dreigt dat deze bedrijven hun investeringen 
terugdraaien en inzetten op fossiele brandstoffen / gasverbruik om de extra ODE-kosten voor 
elektriciteit te kunnen drukken. Daarbij komt weer meer CO2-uitstoot vrij.  
 
Een van de vragen die op tafel ligt bij de onderhandelingen over het regeerakkoord is of gasverbruik 
in de glastuinbouw wel of niet beprijsd moet worden. Als je nu naast de ODE ook nog eens het 
gasverbruik in de glastuinbouw gaat beprijzen, dan zit deze branche helemaal klem. ONL is bang dat 
dit ten koste zal gaan van de innovatiekracht. Een gemiste kans, want het zijn juist de mkb-bedrijven 
die handen en voeten geven aan de energietransitie. Met vooronderzoek kunnen instrumenten beter 
gekozen en vormgegeven worden. Doe dit in overleg met de ondernemer. 
 
Ondernemers verdwalen in subsidiejungle  
Als laatste constateert ONL dat veel (kleine) MKB-ondernemers verdwalen in de ‘subsidiejungle’. Het 
opgetuigde bouwwerk aan subsidieregelingen, heffingen en belastingvoordelen is te complex en 
onoverzichtelijk geworden. Wat ONL betreft komt er zo snel mogelijk een einde aan de wirwar van 
belastingheffingen en subsidieregelingen voor bedrijven die willen bijdragen aan de klimaat- en 
energietransitie. Ondernemers zijn gebaat bij stabiele en langdurige ondersteuning.   
 

 Beleid: vergeet de financiering van (kleinere) innovatieve mkb-ondernemingen niet  
De energie- en klimaattransitie vraagt doorgaans grote investeringen van mkb’ers. Investeringen in 
nieuwe technieken, processen en systemen kunnen mogelijk tot grote innovaties leiden, maar ook een 
financiële strop zijn voor ondernemers. De coronacrisis maakt het er niet makkelijker op. ONL is 
ongerust dat, terwijl bedrijven aan het overleven zijn, er op korte termijn allerlei duurzaamheidseisen 
bijkomen. In plaats daarvan kan de overheid er beter voor kiezen om ondernemers te stimuleren hun 
businessmodel aan te passen en toekomstbestendig te maken door duurzaamheidsinnovatie 
aantrekkelijk te maken. Zo behoud je ook draagvlak. 
 
ONL had de hoop dat het miljardenfonds Invest-NL deels in de financierbaarheid van de benodigde 
investeringen voor mkb-ondernemers kon voorzien, maar mkb-ondernemers met een financierings- 
behoefte onder de vijf miljoen euro kunnen niet aankloppen bij Invest-NL.  
 
Het kabinet en Invest-NL hebben vanuit het parlement opdracht gekregen dat juist het mkb aanspraak 
moet kunnen maken op dit fonds. Toch krijgt ONL weinig signalen van ondernemers dat Invest-NL 
toegankelijk is voor het mkb. Het betrekken van het mkb bij Invest-NL is essentieel om financiering 
voor innovatieve mkb-ondernemingen te verbeteren. Daartoe ziet ONL meerdere mogelijkheden. Zo 
kan Invest-NL alsnog afzien van de ondergrens van 5 miljoen euro voor investeringsaanvragen, 
daarmee maak je het fonds mkb-vriendelijker.  
 
Wanneer de ondergrens van 5 miljoen blijft zal het investeringsfonds niet toegankelijk zijn voor het 
mkb. Diezelfde bedrijven kloppen ook niet aan bij Qredits Microfinanciering Nederland, daar is hun 
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financieringsbehoefte weer te groot voor. Kortom, tussen Qredits en Invest-NL zit een gat waar het 
gros van het mkb tussen valt. ONL stelt daarom voor om te komen met een fonds dat echt toegankelijk 
is voor het midden- en kleinbedrijf, een MKB Future Fund. Een deel van het gereserveerde geld voor 
Invest-NL kan in dit fonds speciaal voor mkb worden gestopt. 
 

 Waar komt de klimaatrekening te liggen?  
ONL zet in op meer aandacht voor de ‘klimaatrekening’, die niet in zijn geheel op het bordje van de 
mkb-ondernemer mag komen te liggen. Op dit moment kunnen klimaatplannen de liquiditeit van 
bedrijven behoorlijk in de weg zitten. Het kabinet heeft bij de totstandkoming van het klimaatakkoord 
onderschreven dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. Toch merkt ONL dat er maar 
weinig aandacht is voor de ‘klimaatrekening’, terwijl juist (aanvullende) verhogingen van duurzaam- 
heidseisen en -belastingen op dit moment voor mkb-bedrijven weleens een nekslag kunnen gaan 
betekenen. De sierteeltsector sloeg eerder dit jaar al alarm, sierteeltbedrijven zien tot wel 4 ton aan 
extra kosten op zich af komen door alleen al de recente aanpassingen van de Wet ODE.  
 
Momenteel wordt het mkb relatief net zo zwaar belast als grote multinationals, terwijl de winsten daar 
relatief veel hoger zijn. Een verdubbeling van de klimaateisen voor de ESR-sectoren, zoals het 
eindrapport voorstelt, zal moeilijk tot niet realiseerbaar zijn voor het gros van het mkb. Met 
uitzondering van een aantal pioniers zal het grootste gedeelte van de kleinere bedrijven niet het geld, 
de kennis en de middelen hebben om dit te bewerkstelligen. Zij worstelen al met het huidig 
klimaatbeleid en daar komen de kosten van de coronacrisis nog eens bovenop. Vanuit het 
draagkrachtprincipe is ONL voorstander van een verschillend systeem van schijven. Hiermee dragen 
de sterkste schouders de zwaarste lasten en kan het draagvlak voor duurzaamheid onder mkb’ers 
behouden blijven. 
 

 Proces: betrek mkb nadrukkelijker bij de totstandkoming van het klimaatbeleid 
Het is belangrijk dat ondernemers beter en meer betrokken worden bij het bedenken en uitvoeren van 
het klimaatbeleid. Zij hebben de sleutel in handen om klimaatplannen te laten slagen en hebben de 
nodige praktijkkennis. Het kabinet heeft al een onafhankelijke adviescommissie gevraagd te onder- 
zoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid, bijvoorbeeld via een 
burgerforum. Biedt ook ondernemers nadrukkelijker zo’n platform. 
 
Het is niet alleen belangrijk om het mkb te betrekken bij de totstandkoming van het klimaatbeleid, ook 
de uitvoering ervan moet goed in de gaten worden gehouden. Er zijn tal van ideeën die op de Haagse 
tekentafel potentie bieden, maar in de praktijk tot onverwachtse problemen leiden bij ondernemers.  
 
De daken van alle mkb-bedrijfspanden in ons land moeten zo snel mogelijk vol worden gelegd met 
zonnepanelen als het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan de lokale 
Nederlandse overheden ligt. Bedrijven besluiten daartoe tot de aanschaf van zonnepanelen. Vaak gaat 
het om een investering van een paar ton.  
 
In theorie verdient dat zichzelf terug, althans dat dacht men. Bedrijven die zonnepanelen hebben 
gelegd en hun brandverzekering herzien, zien hun premie tot 200% omhoog gaan. Er zijn recent veel 
forse schademeldingen geweest die gekoppeld zijn aan zonnepanelen, dus gaat de premie omhoog. 
Ook zijn er minder verzekeraars geïnteresseerd om dit soort risico’s te verzekeren. Bedrijven die graag 
meedoen aan de energietransitie haken af. Hier ligt een rol voor de overheid om zulke belemmeringen 
snel weg te nemen en betere voorlichting te geven.  
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Inleiding 

Eind 2020 zijn er in Nederland 623 energiecoöperaties en 77 bewonersinitiatieven rond aardgasvrij (Lokale 
Energie Monitor). Ze bouwen aan wind- en zonneparken en doen onderzoek naar de kansen voor lokale 
warmtenetten. En daarnaast werken nog vele andere ondernemende burgers aan lokale zonnedaken en beter 
isoleren van woningen met hun dorp- of wijkgenoten. 
De Participatiecoalitie, bestaande uit Buurkracht, de Natuur en Milieufederaties, LSA Bewoners, Energie 
Samen en Klimaatstichting HIER, ondersteunt bewonersinitiatieven bij het pakken van hun (steeds grotere) 
rol in de energietransitie. Met onze kennis en ervaring komen goede plannen tot stand, worden woningen 
geïsoleerd en duurzame opwek gerealiseerd, waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We weten 
wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in.  

Bestemming Parijs 

Wij verwelkomen het rapport “Bestemming Parijs” van de ambtelijke Studiegroep Invulling Klimaatopgave 
Green Deal onder leiding van Laura van Geest. We moeten het nu echt over het doel in 2050 hebben: nul 
CO2-uitstoot. Cruciaal daarbij is dat we inzetten op minimaal 55% in 2030. De Klimaatwet zal hierop moeten 
worden aangepast. Dit kan niet zonder medewerking van bewoners en bedrijfsleven. Rechtvaardigheid 
(tussen bedrijven en bewoners, en bewoners onderling) en inclusiviteit zijn belangrijke principes voor het 
laten slagen van de energietransitie. Een beter samenhangend en meer wervend verhaal naar de 
samenleving over bovenstaande is daarbij onontbeerlijk. Voorop staat dat de uitvoering van het 
Klimaatakkoord wordt doorgezet. Op een aantal punten zal het Klimaatakkoord versterkt moeten worden. 

Onze punten 

Voor een inclusieve, rechtvaardige en doelmatige energietransitie zijn vanuit bewoners(initiatieven) 
perspectief de volgende drie zaken minimaal nodig: 

 Gooi de ramen en deuren van de energietransitie wijd open voor participatie van bewoners. Het is 
duidelijk dat de overheid dit niet alleen kan. Dus pak die uitgestoken hand van de vele actieve 
bewoners die een bijdrage willen leveren en faciliteer ze in het pakken van die rol. Zo ontstaat er een 
nieuwe normaal over terugdringen van de broeikassen, en gaan meer mensen meedoen. Immers 
goed voorbeeld doet volgen.  
 

 Zorg voor meer lokale capaciteit en geld. Enerzijds voor de ondersteuning van gemeenten in hun 
regierol en het maken van ruimtelijke beleidskaders die sturen op bewoners als (mede-)eigenaar van 
de energieprojecten (50% lokaal eigendom). Anderzijds voor het begeleiden en proces 
ondersteuning (door gemeenten) van bewonersinitiatieven in de warmtetransitie, zodat zij als 
gelijkwaardige stakeholder aan tafel zitten bij de verduurzaming van hun wijk, buurt of dorp.  

 

 We moeten van bewustwording naar borging van lokale participatieprocessen in de energietransitie. 
Nu zoeken gemeente dit zelf uit en kan het vrijblijvend worden ingezet. Als we de ramen en deuren 
wijd open gooien dan willen bewoners overal in Nederland weten waar ze aan toe zijn. Schep 
duidelijkheid over de opgave (het ‘wat’) en over de kaders waarbinnen je als initiatief aan de slag 
kunt, het ‘hoe’. Denk daarbij aan een participatieparagraaf die democratische spelregels beschrijft 
(procedurele rechtvaardigheid). Met ruimte voor lokaal maatwerk maar ook minimale 
participatievereisten per fase en instrumenten die daarbij helpen.  

 
Voor vragen en contact: 
Roel Woudstra – Buurkracht - roel@buurkracht.nl  
Gijs Termeer – Klimaatstichting HIER – gijs@hier.nu 
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Amsterdam, 22 maart 2021 
Onderwerp: reactie op rapport Van Geest ‘Bestemming Parijs’ 
 
 
Geachte heer Nijpels, beste Ed, 
 
In navolging van ons gesprek op 11 maart jl. stuur ik u hierbij graag onze reactie op het rapport van 
Laura Van Geest ‘Bestemming Parijs’.  
 
Op koers blijven  
Nu Nederland de huidige klimaatdoelen niet haalt, de doelen aangescherpt moeten worden om in lijn 
te komen met maximaal 1,5 graad opwarming en experts pleiten voor groen herstel uit de corona 
pandemie, is duidelijk dat extra klimaatbeleid nodig is.  
Op 28 januari jl. heeft Greenpeace een Plan voor groen en eerlijk herstel gepresenteerd. Het 
onderliggende onderzoek, een scenario-studie uitgevoerd door adviesbureau Ecorys, laat zien dat in 
Nederland een bruto emissiereductie van 65% broeikasgas in 2030 haalbaar is. In het UN Emissions 
Gap Report 2019 staat dat tussen 2020 en 2030 de broeikasgasuitstoot jaarlijks met 7,6% moet 
afnemen om op koers te blijven voor 1,5 graden opwarming. Voor de EU komt dit neer op 65% reductie 
in 2030.  
 
Voorstel: wij doen de dringende oproep aan de nieuwe coalitie om in de klimaatwet te verankeren dat 
de reductiedoelstelling automatisch wordt aangescherpt als uit de laatste wetenschappelijke inzichten 
blijkt dat dit nodig is voor het behalen van het 1,5 graden doel. 
 
Doelstelling 2030 
Binnen de keuzes van het rapport Van Geest pleiten wij nadrukkelijk voor de verhoging van de 
nationale reductiedoelstelling conform de in het rapport genoemde variant B. Daarbij hoort meteen de 
“minimaal 55%” aangepast te worden naar minimaal 65%. De overige varianten A en C zijn 
beleidsmatig niet verdedigbaar: variant A leidt tot een veel te beperkte reductie (48%), welke nog lager  
is dan de ambities van het vorige kabinet. Variant C is strijdig met de doelstelling in de huidige 
Klimaatwet en is ook strijdig met het Parijsakkoord in verband met het principle of equity. Om die 
redenen is C onacceptabel. Bovendien zijn beide varianten strijdig met het Klimaatakkoord, de 
wetenschap en – vooral – onze basale verantwoordelijkheid om de volgende generatie een leefbare 
planeet achter te laten. 
 
Voorstel: wij pleiten voor het verhogen van de nationale reductiedoelstelling, waarbij “minimaal 55%” 
uit variant B aangepast moet worden naar minimaal 65%.  
 
 
Algemene opmerkingen 
Offsetting = ondermijning van de globale samenwerking op klimaat 

Op meerdere plekken in het rapport van Van Geest worden beleidsopties besproken die fundamenteel 
in strijd zijn met het Parijsakkoord en ook met het klimaatbeleid van de Europese Unie. Neem 
bijvoorbeeld de suggestie voor een uitruil tussen emissiereductie en LULUCF in een ander land. Dit 
ondermijnt tevens de fundamenten van de internationale samenwerking op klimaat. 

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/44586/plan-voor-groen-en-eerlijk-herstel/
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CO2-opslag 
Het bestaande beleid leunt veel te veel op CO2-opslag. CO2-opslag kost geld, kost veel energie, remt 
innovatie, en voegt geen waarde toe aan de economie. Nederland moet investeren in écht duurzame en 

rendabele maatregelen, zoals energiebesparing, efficiëntere productietechnieken, elektrificatie, groene 
waterstof en industriële warmtepompen. Om ervoor te zorgen dat CCS niet leidt tot ongewenste 
verdringing, wordt voorkomen dat CCS het volledige SDE-budget opsoupeert en CCS enkel wordt 
toegepast indien er binnen afzienbare termijn geen kosteneffectieve alternatieven beschikbaar zijn, 
dienen de volgende maatregelen genomen te worden. 

Voorstel: 

- Invoering van een maximum op de hoeveelheid CCS in de vorm van een maximum SDE+ 
bedrag dat aan CCS toegekend. 

- Gerichte investering in groene waterstof, elektrificatie en procesefficiency. 

Biomassa 
De inzet van biomassa gaat gepaard met vele risico's; voor het klimaat, voor bossen en voor de 
biodiversiteit. Echte reststromen uit de eigen regio leiden mogelijk tot een daadwerkelijke reductie van 
emissies, maar het massale gebruik en de grootschalige import die inmiddels in Nederland realiteit is, 
zal leiden tot een hogere totale uitstoot van CO2 in plaats van een reductie. In landen als Estland en de 
VS beginnen de effecten van onze toegenomen vraag zichtbaar te worden. Zelfs in de optimale theorie 
van de voorstanders van biomassa ontstaat er een koolstofschuld van meer dan 50 jaar. De 
wetenschap is het erover eens dat we die tijd simpelweg niet hebben. De huidige subsidie voor 
biomassa moet daarom sterk beperkt worden tot alleen échte reststromen uit de nabije regio, en 
biomassa zou zeker niet opnieuw gesubsidieerd moeten worden 

Voorstel:  

- De huidige subsidie voor biomassa sterk beperken tot alleen échte reststromen uit de nabije 
regio en geen nieuwe subsidies voor nieuwe biomassa.  

Landbouw 
In Nederland draagt de productie van dierlijke producten voor ca. 12% bij aan de uitstoot van 
broeikasgassen (23 Mton, PBL, 2018). Daarnaast is de landbouw, en dan specifiek de veehouderij, met 
zo’n 65% van de Nederlandse stikstofuitstoot, de sector die het meest bijdraagt aan de natuurcrisis. 
Alleen al in 2018 zorgde de landbouw voor maatschappelijke kosten van 6,9 miljard euro, door schade 
aan natuur, klimaat en gezondheid. Dit vergt dan ook een integrale aanpak waarbij juist die 
maatregelen worden genomen die een oplossing bieden voor zowel het stikstof- als ook het 
klimaatprobleem, zoals ook het rapport Van Geest schetst. Daarbij is het van belang om nu al 
maatregelen te nemen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen die voor de jaren na 2030 
zijn geformuleerd. Het is niet afdoende om vast te houden aan de indicatieve opgave van 7 Mton die 
Van Geest hanteert voor de landbouw in variant B1. Door nu te beginnen met de nodige omslag, in 
plaats van deze opnieuw naar achteren te schuiven en technische oplossingen als tijdelijke pleisters te 
gebruiken, zal deze geleidelijker plaatsvinden, en zal de landbouw efficiënter en effectiever worden 
omgevormd van een oorzaak van natuur- en klimaatproblematiek naar juist een oplossing. Dit draagt 
niet alleen bij aan een juridisch houdbare aanpak van de natuurcrisis, maar levert, conform ons Plan 
voor Groen en Eerlijk Herstel, 12,48 Mton CO2 eq. besparing op.  

Voorstel: 
- Een snellere, forsere en beter onderbouwde aanpak dan de nieuwe stikstofwet. Hiertoe is het 

advies van Remkes het absolute minimum.  
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 Tevens dient eerlijk gerekend te worden t.a.v. de huidige uitstoot van de veehouderij. Waar Van Geest 12 Mton hanteert (exclusief 

mestaanwending, en uitsluitend koeien, varkens en kippen), heeft Ecorys in onze analyses 17,4 Mton als uitgangspunt aangehouden op basis van 
gegevens van CBS.  

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-balans-van-de-leefomgeving-2018-3160.pdf
https://esb.nu/esb/20061500/verduurzaming-veehouderij-betaalt-zich-maatschappelijk-uit
https://www.greenpeace.org/nl/natuur/44586/plan-voor-groen-en-eerlijk-herstel/
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Dit betekent minimaal 50% minder stikstofemissie in 2030 door alle sectoren, wettelijk 
vastgelegd als resultaatsverplichting. Voor de landbouw wordt deze ingevuld door middel 
van.. 

- Een omvangrijk omslagfonds van netto 2,6 miljard euro per jaar zodat boeren de omslag 
kunnen maken en met minder dieren een goede boterham kunnen verdienen.2 

- Geen geld naar dure, veelal ineffectieve technische maatregelen die een lock-in kunnen 
veroorzaken. Dit wordt, wat betreft stikstofreductie, onderstreept door de recente uitspraak 
van de Rechtbank van Noord-Holland over de onbetrouwbaarheid van emissie-reducerende 
maatregelen, of, wat mestverwerking betreft, de fraudegevoeligheid en ineffectiviteit van co-
mestvergisters, die de afgelopen jaren miljarden aan subsidie hebben ontvangen. 

- Stel reductiedoelen voor na 2030 om vóór 2040 in alle Natura 2000-gebieden de 
stikstofdepositie onder de Kritische Depositiewaarde (KDW) te brengen zodat onze 
natuurgebieden zich voor 2050 kunnen hebben hersteld.  

 
CO2-heffing 
Het wordt tijd dat de vervuiler echt gaat betalen en dat de industrie evenredig bijdraagt aan zijn eigen 
subsidie. Dit kan door middel van een (milde) generieke CO2-heffing als instrument dat CO2 reductie 
kan realiseren in de industrie, de lasten van klimaatbeleid rechtvaardiger kan verdelen en andere 
instrumenten effectiever maakt. 
 
Voorstel: 

- De generieke CO2-heffing wordt betaald door de industrie. 
- De CO2-heffing wordt teruggesluisd naar SDE++ voor de industrie. 
- Aanvullend een (hoge) conditionele boeteheffing voor harde borging. 

Met een te dragen CO2-heffing financiert de industrie haar eigen subsidiebehoefte. Huishoudens en 
MKB draaien niet op voor de kosten van de industrie en een eerlijke lastenverdeling is geborgd. Indien 
er meer subsidie voor de industrie nodig is, kan de CO2-heffing worden verhoogd. Samen met de 
generieke CO2-heffing ontstaat er derhalve een tweeledige borging voor een eerlijk en effectief 
Klimaatakkoord. 

Tot slot  
Tot slot: De klimaatcrisis en natuurcrisis wachten niet. Er rust dan ook een grote verantwoordelijkheid 
op de schouders van het nieuwe kabinet. Het verwezenlijken van de bovengenoemde speerpunten zal 
visie, lef en voortvarendheid vergen terwijl de kosten voor te weinig lef gigantisch zijn en in de tijd 
toenemen.  

Mede namens onze achterban roep ik het nieuwe kabinet dan ook op om daadwerkelijk toekomst te 
maken! 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Andy Palmen, 
Directeur a.i. Greenpeace Nederland 
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 Daartoe dient bovendien de invulling van het GLB en het handelsbeleid zodanig te worden ingericht dat het bijdraagt aan een een goed 

verdienmodel voor duurzame landbouw. Tevens valt te denken aan ‘stapeling van waardering’, waarbij alle partijen die baat hebben bij een 
duurzame voedselketen boeren gericht belonen - als een belangrijk instrument om de landbouw schoner en duurzamer te maken. 

https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal
https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal
https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/06/be4da988-mkba-toekomstbestendige-veehouderij-in-2030.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/06/be4da988-mkba-toekomstbestendige-veehouderij-in-2030.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/06/be4da988-mkba-toekomstbestendige-veehouderij-in-2030.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/06/be4da988-mkba-toekomstbestendige-veehouderij-in-2030.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2020/06/be4da988-mkba-toekomstbestendige-veehouderij-in-2030.pdf
https://mobilisation.nl/nl/index.php?id=61
https://mobilisation.nl/nl/index.php?id=61
https://kro-ncrv.nl/persberichten/de-vuilnisman-de-toverdoos
https://kro-ncrv.nl/persberichten/de-vuilnisman-de-toverdoos
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Amsterdam, 24 maart 2021

Betreft: Reactie op rapport van Geest 'Bestemming Parijs'

Geachte heer Nijpels, beste Ed,

Met veel interesse hebben wij het rapport van de studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal onder 

leiding van mevr. van Geest bestudeerd. ‘Bestemming Parijs; wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050’ 

(hierna: het rapport) geeft een duidelijk overzicht van de belangrijke keuzes waar Nederland voor staat. In deze

brief reageren wij op dit rapport en adviseren wij een volgend kabinet over verstandig, klimaatrechtvaardig 

beleid.

Klimaatrechtvaardigheid als leidraad

Milieudefensie voert al jaren campagne voor klimaatrechtvaardigheid. Ongelijkheid speelt een belangrijke rol 

bij het ontstaan van de klimaatcrisis. De rijkste 1% van de wereldbevolking stoot meer broeikasgas uit dan de 

armste 50%.1 De klimaatcrisis vergroot wereldwijde ongelijkheid, omdat de gevolgen vooral neerslaan bij 

kwetsbare mensen. Verkeerd klimaatbeleid kan de ongelijkheid ook verder vergroten. Verstandig, 

klimaatrechtvaardig beleid pakt het klimaatprobleem aan terwijl het ongelijkheid verkleint. Het rapport 

benoemt dit terecht door erop te wijzen dat een eerlijke lusten- en lastenverdeling zeer belangrijk is voor de 

acceptatie van klimaatbeleid.

Doelstelling Parijsakkoord vraagt om nationaal reductiedoel van 65% in 2030

Klimaatrechtvaardigheid begint met ambitieniveau. Vele generaties na ons ondervinden ernstige nadelen als 

wij er niet in slagen de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag te brengen. De belangrijkste keuze die het 

rapport voorlegt is dan ook het nationale ambitieniveau voor 2030. Het rapport schetst vier opties, van het 

loslaten van een nationaal doel tot een nationaal doel hoger dan het Europese doel van 55% in 2030. Vreemd 

1  https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-
poorest-half-humanity
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genoeg heeft dat laatste scenario geen letter gekregen, terwijl dit het enige scenario is dat in lijn is met het 

klimaatdoel van het Parijsakkoord. Om zicht te houden op anderhalve graad opwarming moet de Nederlandse 

uitstoot in 2030 al met 65% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2040 naar nul gaan.2 Nederland is 

hier in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor en daar hoort bij om dat doel nationaal te realiseren. Het 

realiseren van uitstootverlaging over de grens juichen wij toe (zie de laatste paragraaf), maar kan niet 

meegerekend worden voor de nationale doelstelling, omdat dit al onder de nationale doelstelling valt van het 

desbetreffende land. De reden dat meer dan 55% reductie nodig is, ligt in het feit Nederland in het verleden al 

zoveel broeikasgassen heeft uitgestoten dat Nederland sneller naar nul moet dan landen die veel minder 

historische uitstoot hebben. Dit is een belangrijk klimaatrechtvaardigheidsbeginsel. 

‘Weglek’ is een gelegenheidsargument

Het debat over nationaal ambitieniveau gaat vaak over de kans op ‘weglek’ van uitstoot, doordat vervuilende 

productie zich zou verplaatsen naar andere landen als Nederland eenzijdig maatregelen neemt die vervuilende 

productie duurder maakt. Met die argumentatie zou volledig aansluiten bij Europees beleid beter zijn. 

Milieudefensie komt dat voor als een gelegenheidsargument, dat beoogt een rem te zetten op de nodige 

transitie:

 Andere (Europese) landen implementeren ook klimaatbeleid en vaak sneller dan Nederland. Het 

klimaat- en milieubeleid is in Nederland de afgelopen 10 jaar nauwelijks opgeschoten waardoor 

Nederland in de EU onderin de meeste duurzame lijstjes staat.3 Als er al sprake is van weglek, dan zou 

die weglek eerder uit het buitenland naar Nederland toevloeien. 

 Dat er tijdelijke grenseffecten optreden met betrekking tot productie van goederen door verschillen in 

snelheid van het invoeren van nationaal beleid is een gegeven. Dat gebeurt ook door niet-

klimaatgerelateerd belastingbeleid zoals de vennootschapsbelasting (Nederland is een 

belastingparadijs), maar ook door milieubeleid en arbeidsrecht. Grenseffecten worden ook 

gefaciliteerd door vrijhandelsbeleid. Bij het tegengaan van milieuverontreiniging en kinderarbeid 

spreken we ook niet van weglek naar lagelonenlanden, terwijl dat min of meer op hetzelfde neerkomt. 

 Als elk land consequent het weglek-argument zou hanteren zou de wereldwijde klimaattransitie vrijwel

tot stilstand komen omdat landen op elkaar gaan wachten. 

 Ieder land dat deelneemt aan het Parijsakkoord heeft op basis daarvan een nationale 

klimaatverplichting. Weglek uit het ene land maakt de reductie-opdracht alleen maar groter voor 

landen waar weglek naartoe vloeit. Het is dus hoogstens een tijdelijk waterbedeffect. 

 Het weglek-argument wordt in Nederland vaak gebruikt als het gaat om een nationale CO2-heffing voor

de industrie en het inkrimpen van de veestapel. Gek genoeg wordt het niet gebruikt bij de uitrol van 

duurzame energie, terwijl elk windpark dat in productie wordt genomen tot minder vraag naar 

emissierechten op de Europese ETS-markt leidt en dus tot meer uitstoot elders. Toch pleit  niemand 

tegen stimuleringsbeleid voor duurzame energie in Nederland. Weglek wordt dus selectief gebruikt.

 Wereldwijd wordt de fossiele industrie uitgefaseerd. Als onder druk van nationaal klimaatbeleid één 

van de vijf olieraffinaderijen in Nederland besluit tot afbouw of beëindiging van productie, dan 

2  https://caneurope.org/can-europe-calls-for-an-increase-of-the-eu-s-2030-climate-target-to-at-least-65/
3  https://milieudefensie.nl/actueel/business_as_usual.pdf 



betekent dat niet automatisch dat elders in de wereld die productie weer wordt aangevuld. Nederland 

hoeft industrie die geen duurzame toekomst heeft dan ook niet te faciliteren. 

 Ook de weglek van werkgelegenheid is een relatief probleem, omdat er gelijktijdig een groot tekort is 

aan geschoolde arbeidskrachten om de energietransitie vlot te trekken. Vooral in de isolatiebranche is 

het personeelstekort nu al nijpend. Van belang is wel een goede regeling om werknemers uit de 

fossiele industrie om te scholen naar een baan in de energietransitie. 

 Het weglek-argument zorgt ervoor dat Nederland behoudende keuzes maakt en zo niet in de 

voorhoede gaat staan qua innovatie. Dit is risicovol met betrekking tot economische duurzaamheid en 

toekomstige werkgelegenheidskansen - zeker nu andere landen daar steeds meer op inzetten.

Een economie geschoeid op de verkeerde leest

Het dominante verdienmodel waarop de regeringen in Nederland zich de afgelopen decennia hebben gericht 

laat zich kenmerken door grootschalige import, verwerking in Nederland en export tegen zeer lage marges. De 

vervuiling, overlast en aantasting van de natuur wordt afgeschoven op de samenleving. Dit model is 

onhoudbaar. Bij de elektriciteitsvoorziening is dat al geaccepteerd: de kolencentrales worden gesloten. Bij de 

landbouw is drastisch ingrijpen ook onvermijdbaar. De impact die de vlees- en zuivelindustrie heeft op de 

natuur, volksgezondheid, klimaat, dierenwelzijn en - niet onbelangrijk - de positie van boeren, staat in geen 

enkele verhouding tot de geringe economische baten. Ook bij de luchtvaart groeit het besef. Schiphol als 

goedkope hub voor transferpassagiers levert de economie vrijwel niets op, maar leidt tot enorme overlast en 

gezondheidsschade onder omwonenden. Ook de Nederlandse industrie drijft nog op dit model. Nederland telt 

maar liefst vijf olieraffinaderijen en drie kunstmestfabrieken. Het is tijd voor  een politiek die dit eenzijdige  

verdienmodel voor de grootindustrie niet langer faciliteert, maar het welzijn van burgers, boeren en het mkb 

voorop stelt. 

Doelmatigheid en inclusiviteit in plaats van kosteneffectiviteit

De subsidieregeling voor duurzame energie en klimaattransitie SDE++ stuurt op kosteneffectiviteit: zoveel 

mogelijk CO2-reductie per besteedde euro. Echter, klimaatbeleid dat alleen hierop stuurt creëert grote 

problemen:

 Het Parijsdoel halen betekent klimaatneutraal zijn in 2040. Per sector moet bekeken worden wat er nú 

moet gebeuren om daar te komen. Dat is een hele andere afweging dan eenzijdig sturen op 

kosteneffectiviteit op de korte termijn. Het beleid moet doelmatig zijn in die zin dat in elke sector de 

benodigde transitie op tijd moet worden opgeschaald, zodat die in 2040 kan worden afgerond. Dat 

betekent dat in elke sector nu al alles op alles gezet moet worden. 

 Zeer belangrijke, maar vooralsnog relatief dure technieken zoals geothermie komen nu niet of 

onvoldoende aan bod in de SDE++, terwijl dit juist voor veel mkb-sectoren cruciaal is. Eenzijdig sturen 

op kosteneffectiviteit zet dus een rem op de transitie in die sectoren.  

 Het huidige beleid van verleiding middels subsidies zorgt ervoor dat de baten te eenzijdig terecht 

komen bij hogere inkomens die profiteren van elektrische auto’s en aardgasvrije woningen. 

Klimaatrechtvaardigheid betekent dat klimaatoplossingen voor iedereen bereikbaar moeten zijn, ook 

voor mensen met een lager inkomen. Anders gaan de hakken in het zand, ontstaat brede weerstand en



komt ambitieus klimaatbeleid niet van de grond. Doelmatig en eerlijk klimaatbeleid betekent ook 

sturen op inclusief klimaatbeleid, waarbij ook mensen met een lager inkomen kunnen profiteren van 

een goed geïsoleerde woning en duurzame bereikbaarheid.  

Nationale CO2-heffing is cruciaal

In Nederland is eind 2020 de wet "CO2-heffing Industrie" ook door de Eerste Kamer aangenomen. Die wet 

regelt een CO2-heffing aan de marge voor de ETS-industrie die oploopt tot 125 euro in 2030. Dit is door het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bepaald als minimale hoogte om het doel van 14,3 Mton 

broeikasgasreductie in de industrie in 2030 te borgen, een doel dat cruciaal is om het nationale klimaatdoel 

van 49% reductie in 2030 te halen. In het klimaatakkoord is dit allemaal vastgelegd. De  plannen voor de 

Europese Green Deal voorzien in een ETS-emissieprijs die oploopt naar maximaal 65 euro per ton CO2 in 2030. 

Dit is te weinig om de Nederlandse industrie aan te zetten tot voldoende emissiereductie om het 

klimaatakkoord uit te voeren, laat staan een klimaatdoel dat in lijn is met het Parijsakkoord. Een nationale CO2-

heffing is dus in alle gevallen noodzakelijk. Daarbij is een hogere heffing dan 125 euro per ton nodig als het 

ambitieniveau verder wordt opgeschroefd. 

Mkb betaalt nu de rekening voor vergroening van de zware industrie

De industrie kan gebruik maken van SDE++ subsidies om de eigen CO2-uitstoot omlaag te brengen en zo de 

CO2-heffing aan de marge te ontlopen. Voor de industrie is er een aparte SDE++-regeling die nu oploopt naar 

550 miljoen euro in 2030. De SDE++ wordt gefinancierd uit de Opslag Duurzame Energie (ODE). Doordat de 

zware industrie (staal, chemie, olieraffinage) grotendeels is vrijgesteld van energiebelasting en ODE, betaalt 

vooral het mkb voor het vullen van de SDE++. Dit terwijl het juist de zware industrie is die aanspraak maakt op 

SDE++ subsidies voor het financieren van bijvoorbeeld grootschalige CO2-opslag. Per ton CO2-uitstoot betaalt 

een metaalverwerkend mkb-bedrijf 75 keer meer ODE dan een olieraffinaderij.4 Dit is oneerlijk. Een vlakke CO2-

heffing voor de industrie kan dat rechttrekken. Dan betalen bedrijven naar rato van uitstoot en daarmee kan de

SDE++-regeling voor de industrie worden gevuld. De ODE kan dan verlaagd worden, zodat het mkb niet meer 

de rekening hoeft te betalen voor het vergroenen van de zware industrie.

Isolatie komt niet van de grond zonder voldoende stimulering

Voor de meeste woningeigenaren blijkt de drempel te hoog om te investeren in forse isolatie en een alternatief

voor aardgas. Woningcorporaties worden afgeknepen door de verhuurdersheffing. Daarom pleit Milieudefensie

voor een stevig warmtefonds, waarbinnen mensen met een lager inkomen een isolatievoucher kunnen krijgen. 

Deze voucher kunnen zij bij een aannemer inwisselen voor zo'n goede isolatie van hun woning dat deze 

verwarmt kan gaan worden met een warmtepomp, ongeacht de huidige staat van de woning.5 Huiseigenaren 

betalen dan alleen datgene terug wat zij besparen op hun energierekening, terwijl ze wel profiteren van een 

goed geïsoleerd en waardevoller huis. De overheid kan momenteel tegen negatieve rente geld lenen, dus een 

dergelijk revolverend warmtefonds kan renteloos worden opgezet. Dit heeft grote positieve macro-

economische neveneffecten zoals toegenomen inkomsten uit btw, tienduizenden nieuwe banen en besparing 

4  https://milieudefensie.nl/actueel/wob-onderzoek-mkb-betaalt-vergroening-zware-industrie
5  https://milieudefensie.nl/actueel/warmtefonds-een-warm-huis-voor-iedereen.pdf/view 



op uitkeringen. Ook pleiten wij ervoor de verhuurdersheffing te schrappen en dat geld te steken in 

verduurzaming en uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Alleen op die manier kan de volledige 

woningvoorraad voor 2040 aardgasvrij worden gemaakt. 

Geen papieren werkelijkheid met biobrandstoffen, biomassacentrales en groen gas

Het lijkt verleidelijk om fossiele brandstoffen te vervangen door biobrandstoffen om zo klimaatdoelen te halen.

Biomassa wordt volgens de rekenkundige regels van de IPCC-methodiek op papier klimaatneutraal genoemd. 

Echter, biobrandstoffen gemaakt uit voedsel- of energiegewassen hebben veel landbouwgrond nodig en dragen

daardoor bij aan ontbossing voor uitbreiding van landbouwareaal, waardoor schijnbare  klimaatwinst in 

werkelijkheid klimaatverlies blijkt te zijn. Elke hectare waar de natuur zijn gang kan gaan legt drie keer zoveel 

koolstof vast als een hectare waar elk jaar gewassen worden afgehaald om die te verbranden als 

biobrandstof6 . Bij het verbranden van houtige biomassa uit bossen is de winst voor het klimaat omstreden 

vanwege de koolstofschuld: het kan decennia duren voordat de koolstof die wordt verbrandt in 

biomassacentrales weer is vastgelegd in nieuwe bomen.7 De biodiversiteit staat wereldwijd al onder enorme 

druk en de toenemende vraag naar houtige biomassa en biobrandstoffen veregert die situatie aanzienlijk. 

Groen gas uit dierlijke mest houdt de huidige omvang van de vee-industrie in stand, terwijl afbouw 

noodzakelijk is. Het is daarom belangrijk dat uitbreiding van het aandeel bio-energie geen onderdeel wordt van

de toekomstige verduurzamingsstrategie. 

Van mobiliteit naar bereikbaarheid

Het verkeer is de enige sector waarvan de broeikasgasuitstoot sinds 1990 gegroeid is. Alleen focussen op 

overschakelen naar elektrisch rijden schiet hier te kort, het aantal reisbewegingen moet worden teruggebracht.

Daarvoor is een effectieve en intelligente kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s nodig: een heffing 

gebaseerd op uitstoot, plaats en tijd. Door een spitsheffingsdeel nemen de files af en worden weguitbreidingen

overbodig. Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en kwetsbare natuur te sparen wordt een hoger tarief

gerekend in steden en bij gevoelige natuur. Voor effectiviteit moet het tarief aanzienlijk hoger worden dan in 

het rapport berekend. Om het eerlijk voor iedereen te maken pleiten wij ervoor om de opbrengst jaarlijks terug

te sluizen naar burgers, waarbij lage inkomens een hoger bedrag ontvangen.8 

In de regio en in buitenwijken heeft de afgelopen jaren een leegloop van voorzieningen plaatsgevonden. Dit 

werkt extra reisbewegingen in de hand. Wij pleiten ervoor te investeren in het dichterbij halen van 

voorzieningen, bijvoorbeeld in verzamelgebouwen waar winkels, artsen, bibliotheek, pinautomaat, etc. op 

fietsafstand samengebracht zijn. Om de bereikbaarheid in kleine kernen verder te verbeteren moet ook 

worden ingezet op elektrische deelmobiliteit.

Een progressieve tickettaks die vooral veelvliegers raakt

6  Searchinger, T.D., Wirsenius, S., Beringer, T. et al. Assessing the efficiency of changes in land use for 
mitigating climate change. Nature 564, 249–253 (2018). https://doi.org/10.1038/s41586-018-0757-z

7  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC122719/jrc-forest-bioenergy-study-2021-
final_online.pdf

8  https://milieudefensie.nl/actueel/slim-vervoerspakket-levert-9-miljoen-ton-co2-besparing-op



De luchtvaart moet krimpen om anderhalve graad opwarming in zicht te houden. Daarvoor is een afnemend 

CO2-plafond nodig voor luchthavens. De prijs voor vliegen moet fors omhoog zodat alle externe kosten worden 

betaald, ook voor transferpassagiers. Dat kan zonder vliegen voor de elite te reserveren. Nu is 8% van de 

bevolking verantwoordelijk voor 40% van de vluchten, terwijl 70% van de bevolking niet of nauwelijks vliegt. 

Met een progressieve tickettaks, die stevig oploopt naarmate mensen vaker vliegen in een jaar, kan worden 

bereikt dat de vraag naar vliegen drastisch daalt bij veelvliegers, terwijl vliegen niet onbereikbaar wordt voor 

mensen met een lager of modaal inkomen.6  

De landbouw biedt groot potentieel voor uitstootreductie

Voor de landbouwsector ligt er tot nu toe een beperkte klimaatopgave, terwijl juist daar grote klimaatwinst valt

te behalen. In combinatie met het aanpakken van de stikstofcrisis, zoals ook in het rapport wordt aanbevolen, 

ligt het voor de hand om in te zetten op een drastische krimp van de intensieve veehouderij. CE Delft heeft 

berekend dat een omslag naar 100% biologische veehouderij in Nederland maar liefst 16 miljoen ton 

broeikasgasreductie oplevert in 2030.9 Een fundamentele transitie in de landbouw is onafwendbaar en uitstel 

leidt tot ondermijning van de sector op de lange termijn. Door nu ingrijpende keuzen te maken, kan de 

transitie op een zorgvuldige en rechtvaardige manier plaatsvinden met voldoende (financiële) steun voor 

boeren die stoppen of omschakelen naar biologische kringlooplandbouw. 

Het adagium om de oplossing eenzijdig te zoeken in innovatie en technologie is een doodlopende weg. Dure 

(fors gesubsidieerde) technieken zijn vooral rendabel voor grote bedrijven en stimuleren daarmee de 

schaalvergroting, die een rem zet op de transitie naar kringlooplandbouw. Bovendien blijkt in de praktijk de       

berekende reductie keer op keer ernstig tegen te vallen. De kosten en de risico's zijn daarmee voor de 

belastingbetaler, terwijl de winst uitblijft, temeer omdat de Nederlandse landbouw vooral voor de export 

produceert en relatief weinig economische waarde toevoegt. 

De blinde vlek is onze uitstoot over de grens

De blinde vlek van ons klimaatbeleid is de broeikasuitstoot buiten onze grenzen die wel mede door Nederlands

beleid ontstaat. Nederland heeft een wettelijk vastgelegd nationaal doel voor het terugbrengen van de 

broeikasgasuitstoot. Maar veel Nederlandse bedrijven verdienen geld met activiteiten met een flinke 

klimaatimpact buiten onze grens, zoals de oliewinning van Shell, fossiele infrastructuur van Boskalis of 

zuivelproductie van FrieslandCampina. Nederland faciliteert bedrijfsactiviteiten met een grote klimaatimpact 

onder andere met gunstige belastingtarieven en fiscale voordelen, investeringsverdragen,  

exportkredietverzekeringen en het gebrek aan bindende verplichtingen om te voldoen aan MVO-standaarden. 

Ook via onze consumptie (door zowel burgers als bedrijven) hebben we een grote klimaatimpact over de grens.

De broeikasgasuitstoot over de grens door de Nederlandse consumptie is nog eens 50% hoger dan de nationale

uitstoot. Er is mondiaal drie keer het oppervlakte van Nederland nodig voor onze binnenlandse consumptie 

van goederen.10 

We kunnen onze eigen klimaatverantwoordelijkheid beperkt opvatten en alles wat buiten onze grens gebeurt 

neerleggen bij de landen waar die activiteiten plaatsvinden, maar dat verkleint de kans dat we de 

internationale klimaatdoelen halen en het negeert de invloed die wij hebben op de klimaatinspanningen van 

9  https://milieudefensie.nl/actueel/landbouwtransitiefonds
10  https://www.pbl.nl/publicaties/integrale-circulaire-economie-rapportage-2021



met name mondiaal zuidelijke landen. Kortom, we zouden de klimaatafspraken uit het Parijsakkoord niet erg 

serieus nemen, want dat akkoord vraagt om een ‘global response’. Daarom roepen wij de nieuwe coalitie op 

om een einde te maken aan het faciliteren van activiteiten met een grote klimaatimpact over de grens en actief

beleid te gaan voeren om deze impact te stoppen.

Regelgeving nodig voor de financiële sector

Nederland is een land met een grote financiële sector die sterk internationaal actief is. Bankiers, beleggers en 

overheden steken nog heel veel geld in klimaatontwrichtende projecten en bedrijven. Dat brengt ook gevaren 

mee voor het financiële systeem zelf. Het beleid van de Nederlandse overheid gebaseerd op vrijwillige 

afspraken faalt. Financiële instellingen hebben behoefte aan duidelijkheid om verantwoorde keuzes te kunnen 

maken. Regels die mensen, het klimaat en het behoud van bossen voorop zetten, kan hen dit bieden. 

Het is cruciaal dat een nieuwe regering erin slaagt om op korte termijn klimaatcrisismaatregelen te nemen die 

de nodige trendbreuk forceren om een toekomst veilig te stellen voor mensen die nu al te maken hebben met 

klimaatrampen (over de grens), jongeren en volgende generaties. 

Voor vragen en/of met commentaar n.a.v. deze brief kunt u contact opnemen met: Laura van Tamelen, 

coördinator public affairs Milieudefensie, laura.van.tamelen@milieudefensie.nl, Tel: 06-29593872
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