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11 Mobiliteit 
11.1 Samenvatting totaal streefbeeld 

De kernpunten uit het VHKA met betrekking tot mobiliteit zijn hieronder samengevat. 
• De mobiliteitstafel heeft breed geïnventariseerd welke maatregelen en beleidsinstrumen-

ten bij kunnen dragen aan de realisatie van de opgave van 7,3 Mton emissiereductie. Het 
bepalen welke instrumenten men met welke maatvoering wil gaan nemen is nu de vol-
gende stap. Voor realisatie van de reductieopgave voor mobiliteit in 2030 kunnen de vol-
gende drie zaken een grote bijdrage leveren. 

• De overstap naar elektrisch rijden vormt in potentie een belangrijke maatregel. Als alle 
nieuwverkopen in 2030 elektrisch moeten zijn, moet ook de particuliere markt bereikt 
worden, de export van tweedehands auto beperkt worden, moet de laadinfrastructuur 
meegroeien en het energiesysteem erop ingericht worden. De onzekerheid over de ont-
wikkeling van elektrisch rijden vereist een adaptieve strategie. Grootschalig elektrisch rij-
den betekent een forse afname van de accijnsinkomsten en kan door de lagere 
gebruikskosten extra autogebruik in de hand werken.  

• Een tweede belangrijke maatregel is de inzet van duurzame biobrandstoffen. Ook hier 
kan mogelijk een substantiële reductie van de CO2-emissie bereikt worden, maar is er 
onzekerheid of het mogelijk is om de vereiste grote hoeveelheden duurzame biomassa te 
verkrijgen en voor wegtransport beschikbaar is. Door de beperkte beschikbaarheid van 
biomassa binnen Nederland is de import van biomassa of biobrandstoffen noodzakelijk.  

• Een derde belangrijke categorie zijn maatregelen gericht op het veranderen van het mo-
bilteitsgedrag, zoals betalen naar gebruik van autowegen. CO2-reductie is maar een van 
de effecten van deze maatregelen, naast de effecten op o.a. bereikbaarheid, verkeers-
veiligheid, luchtkwaliteit en overheidsfinanciën.  

• De CO2-emissies die voortkomen uit de Nederlandse afzet van bunkerbrandstoffen aan 
de internationale scheep- en luchtvaart bedroegen 52 Mton CO2-equivalenten in 2015. 
Deze emissies vallen volgens internationale afspraken buiten de nationale emissies en 
vormen geen onderdeel van de door het kabinet aan de tafel meegegeven emissie-op-
gave. Wel zijn ook voor de zeevaart en luchtvaart overlegtafels gestart en worden ambi-
ties, doelstellingen en acties geformuleerd. Door hun omvang, vanwege de verbanden 
tussen deze afzet met het overige Nederlandse energieverbruik (zoals de inzet van duur-
zame biobrandstoffen) en vanwege de mogelijke interacties tussen voorstellen uit het 
Klimaatakkoord lijkt het zinvol deze trajecten met het Klimaatakkoord te verbinden. 

11.2 Afbakening en onzekerheden  

Om recht te doen aan de onzekerheden bij de geschatte effecten zijn de resultaten als band-
breedte gepresenteerd. De effecten van de maatregelen en instrumenten zijn hierbij afhan-
kelijk gemaakt van omgevingsfactoren. Als deze ‘meezitten’ mogen grotere effecten worden 
verwacht dan wanneer deze ‘tegenzitten’. De effecten van de bijmenging van biobrandstoffen 
zijn met de grootste onzekerheid omgeven, afhankelijk van de verwachte beschikbaarheid.  
 
Een aantal maatregelen zijn niet genoeg in concrete beleidsinstrumenten omgezet om de ef-
fecten daarvan te analyseren. Mede daardoor vallen de effectramingen lager uit dan de eer-
der geformuleerde streefbeelden. Dit speelt met name bij zorgeloze logistiek. 
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De geraamde effecten kunnen niet zondermeer opgeteld worden. Er bestaan belangrijke in-
teracties, waardoor de invulling van de ene maatregel, de effecten van een andere maatregel 
beïnvloeden. Een deel van de automobilisten zal bijvoorbeeld door investeringen in het spoor 
overstappen van de auto naar de trein. Als een deel van die auto’s echter elektrisch is zal die 
overstap minder CO2-effect hebben. Maatregelen in een samenhangend pakket kunnen el-
kaar ook onderling versterken.  

11.2.1Totaal streefbeeld: maatregelen, emissies, kosten 
De tafel mobiliteit heeft als streefbeeld het reduceren van de emissie van broeikasgassen tot 
25 Mton in 2030, als tussen doel voor een transitie naar duurzame en zorgeloze mobiliteit. Er 
zijn een groot aantal (circa 200) mogelijke voorstellen gedaan, maar de mobiliteitstafel heeft 
hierin nog geen keuzes gemaakt. Na de zomer wil de mobiliteitstafel uit het grote aantal 
maatregelen gaan bepalen met welke concrete beleidsinstrumenten men de beoogde reduc-
tie tot 25 Mton wil gaan behalen.  
 
Omdat er nog geen maatregelen of beleidsinstrumenten gekozen zijn richt deze analyse zich 
op het in beeld brengen van de te verwachten effecten van de afzonderlijke maatregelen of 
instrumenten. De analyse heeft zich gericht op de maatregelen en beleidsinstrumenten zoals 
die vanuit de Mobiliteitstafel via het secretariaat zijn aangeleverd. De analyse is uitgevoerd 
door het PBL, met ondersteuning door TNO en CE. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het 
PBL.  
 
De voorstellen zijn behoorlijk omvattend voor alle emissies die samenhangen met mobiliteit. 
Alleen de emissies van het internationaal scheepvaart- en luchtvaartverkeer worden niet 
door de maatregelen aangesproken. Dat is omdat landen op basis van het Klimaatakkoord 
van Parijs niet verantwoordelijk worden gesteld voor de CO2 die vrijkomt uit bunkerbrand-
stof. 
 
De voorstellen voor de sector mobiliteit zijn gegroepeerd in 5 clusters (elektrisch rijden, al-
ternatieve brandstoffen, fiets en OV, zakelijk rijden, logistiek). De voorgestelde maatregelen 
en beleidsinstrumenten zijn bij fiets en OV en bij logistiek in twee pakketuitwerkingen inge-
deeld; een ambitieuzer pakket ‘large’ en een gematigder pakket ‘small’. 
 
Het effect van de maatregelen is aan onzekerheden onderhevig, zoals de snelheid waarmee 
de kosten dalen en de gedragsreactie van consumenten. Daarom is in de analyse gewerkt 
met ‘meewind’ en tegenwind’. Bij ‘meewind’ zijn de omgevingsontwikkelingen gunstiger en 
de gedragsreacties groter dan bij ‘tegenwind’. Tabel 11.1 geeft daarom per cluster een band-
breedte, die een indicatie geeft van de mogelijke effecten. 
 
De opgave aan de tafel is gesteld op een emissie van maximaal 25 Mton in 2030. De emissie 
in de referentie bedraagt 32,3 Mton CO2-eq met een bandbreedte van 29 tot 39 Mton CO2-
eq. Ten opzichte van de referentie betreft de opgave dus een reductie van 7,3 [4-14] Mton 
CO2-eq. Daarvan wordt 1 Mton al gerealiseerd door de aangescherpte Europese normering 
van vrachtwagens en de voorgenomen invoering van een kilometerheffing voor het vracht-
verkeer.  
 
Tabel 11.1 geeft de resultaten van de analyses van de voorstellen in het VHKA. Vanwege 
dubbeltelling kunnen de resultaten per cluster niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld. 
Desondanks lijkt het mogelijk om met een combinatie van de voorgestelde maatregelen aan 
de tafelopgave te voldoen. De bandbreedtes zijn wel groot, waardoor het maatregelpakket 
ambitieuzer zal moeten worden ingevuld als het op meerdere terreinen ‘tegenzit’. 
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Tabel 11.1 Overzicht van de CO2 reducties in Mton en nationale kosten in miljoen 
euro’s per jaar per cluster 
 Reductie CO2-equivalenten 

2030 (Mton) 
Jaarlijkse nationale kosten 
(mln Euro) 

 Small Large Small Large 
EU-normen en Maut-vrachtwagens 1  
Streefbeeld elektrisch rijden 3-5 PM 
Alternatieve brandstoffen 0-4,9 0 - 1000 
Fiets en OV 1,6 - 2,8 2,9 - 4,4 550 1150 
Zakelijk reizen 0.8-1.4 PM 
Logistiek 0,5 - 1,1 0,7 - 1,9 80-100 100-120 
Overig 0,1-0,2 PM 

NB: Vanwege dubbeltelling van effecten mogen de getallen per cluster niet worden opgeteld. 
  
Het streefbeeld voor elektrisch rijden (nieuwverkoop personenauto’s in 2030 100% zero 
emissie) komt, afhankelijk van het ingroeipad, neer op circa 1,8 tot 2,8 miljoen elektrische 
auto’s in het wagenpark in 2030. Wanneer dat wordt gerealiseerd kan dat een reductie van 3 
– 5 Mton CO2 in 2030 betekenen. In welke mate dit wordt behaald en tegen welke kosten zal 
afhangen van de instrumenten die men hier toe wil inzetten, op de korte termijn maar ook 
tussen 2025 en 2030. Welke instrumenten men met name na 2025 wil inzetten was ten tijde 
van deze analyse niet bekend.  
  
Met de inzet van alternatieve brandstoffen kan tussen 0 en 4,9 Mton gereduceerd worden. 
De grote bandbreedte komt voor uit de grote onzekerheid over de beschikbaarheid. Bij vol-
doende beschikbaarheid zijn, afhankelijk van de kostprijs de jaarlijkse kosten 0,7 miljard of 1 
miljard euro.  
 
Met de instrumenten uit het fiets en OV-pakket kan tussen 1,6 en 4,4 Mton gereduceerd 
worden. Een belangrijk deel hiervan wordt bereikt met de invoering van kilometerbeprijzing. 
Zonder kilometerbeprijzing is het effect 0,2 tot 1,9 Mton. De jaarlijkse nationale kosten (ex-
clusief het effect op de brandstofkosten) variëren tussen 550 en 1150 miljoen euro.  
 
Met de instrumenten rond zakelijk reizen kan 0,8 tot 1,4 Mton CO2-reductie worden behaald, 
met name de aanpassing van de woon-werkvergoedingen en verdere uitrol van het koploper-
beleid.  
 
Bij logistiek is de mogelijke reductie tussen 0,5 en 1,9 Mton, waarvan 0,2 tot 1,1 met Zero  
emissies stadslogistiek, 0,3 a 0,4 bij mobiele werktuigen en 0 tot 0,4 Mton bij de binnenvaart 
(met name door de inzet van biobrandstoffen).  
 
In de categorie overig valt het programma zuinige banden met een geschatte reductie van 
0,1 a 0,2 Mton. 

11.2.2 Reflectie samenhang tussen maatregelen en ander beleid 
De sector verkeer en vervoer (exclusief internationale lucht- en scheepvaart) is verantwoor-
delijk voor bijna 20 % van de emissie van CO2 in Nederland (Schoots, Hekkenberg en Ham-
mingh, 2017). De emissie van broeikasgassen door het binnenlandse verkeer en vervoer 
daalt naar verwachting van 35,5 Mton in 2015 naar 33,1 Mton in 2020 [bandbreedte 31 tot 
36] en 32,3 Mton in 2030 [bandbreedte 29 tot 39 Mton]. De geraamde emissie in 2030 ligt 
daarmee op ongeveer hetzelfde niveau als die in 1990. In het Klimaatakkoord wordt voor de 
sector verkeer en vervoer gestreefd naar een emissie van 25 Mton in 2030. Dat betekent een 
reductie van 7,3 Mton ten opzichte van de raming in de Nationale Energie Verkenning (NEV) 
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2017, het referentiescenario waartegen de hier voorliggende maatregelen beoordeeld wor-
den. 
 
De emissies hebben betrekking op de binnenlandse emissie van de voer- en vaartuigen 
(tank-to-wheel), de emissie in de productieketen van de energiedragers zoals benzine, diesel 
of elektriciteit (well –to-tank) is hierbij niet inbegrepen. Voor zover die productie in Neder-
land plaatsvond, is het opgenomen bij andere sectoren. Emissies in het buitenland zijn niet 
meegenomen.  
 
Ook zijn door de mobiliteitstafel geen maatregelen opgenomen die de emissies van lucht- en 
zeescheepvaart beperken. De CO2-emissies die voortkomen uit de Nederlandse afzet van 
bunkerbrandstoffen aan de internationale scheep- en luchtvaart bedroegen in 2015 52 Mton 
CO2-equivalenten. Deze emissies vallen volgens internationale afspraken buiten de nationale 
emissies en vormen geen onderdeel van de door het kabinet aan de tafel meegegeven emis-
sie-opgave. Wel zijn ook voor de zeevaart en luchtvaart overlegtafels gestart en worden am-
bities, doelstellingen en acties geformuleerd. Door hun omvang, vanwege de verbanden 
tussen deze afzet met het overige Nederlandse energieverbruik (zoals de inzet van duurzame 
biobrandstoffen) en vanwege de mogelijke interacties tussen voorstellen uit het Klimaatak-
koord lijkt het zinvol deze trajecten met het Klimaatakkoord te verbinden. 
 
In totaal zijn er door de verschillende mobiliteits-deeltafels zo’n 200 maatregelen en instru-
menten geformuleerd op 5 deelgebieden (elektrisch rijden, alternatieve brandstoffen, open-
baar vervoer en fiets, zakelijk rijden en logistiek). In dit rapport zijn de maatregelen en 
instrumenten per deelgebied gegroepeerd en worden ook per deelgebied beoordeeld. Er is in 
deze fase niet gestreefd naar consistentie tussen de deelgebieden. Dit rapport beoogt, voor 
zover het binnen de beperkte tijd mogelijk is, een eerste indruk te geven van het CO2-
reducerend effect en de kosten van maatregelen en instrumenten per deelgebied. De mobili-
teitstafel zal in een later stadium een keuze maken uit de maatregelen en instrumenten.  
 
Het totaal aan mogelijke CO2-reductie is niet gelijk aan de optelling van de reducties per 
deelgebied, omdat er bij een aantal maatregelen en instrumenten onderlinge interacties zijn 
die ervoor zorgen dat het totaal effect kleiner (of soms ook groter) zal zijn. In de slotpara-
graaf wordt hier nader op ingegaan.  
 
De beoordeling gaat uit van het jaar 2030. Om enigszins recht te doen aan de onzekerheden 
die dat met zich meebrengt, worden de resultaten als bandbreedte gepresenteerd, zonder 
hiermee te suggereren dat we daarmee alle onzekerheden hierin gevangen hebben. De ef-
fecten van de maatregelen en instrumenten zijn hierbij afhankelijk gemaakt van omgevings-
factoren. Als deze ‘meezitten’ mogen grotere effecten worden verwacht dan wanneer deze 
‘tegenzitten’. Zo is bij het meewind-scenario sprake van ontwikkelingen die buiten de in-
vloedssfeer van het nationale beleid liggen, maar wel gunstig zijn voor het effect van de (na-
tionale) maatregelen. Daarbij valt te denken aan voortvarend Europees klimaatbeleid, maar 
ook aan bijvoorbeeld grotere gedragsreacties dan nu geraamd. Bij het tegenwind-scenario is 
juist het omgekeerde het geval. Voor zover mogelijk zijn de beleidspakketten large (L) en 
small (S) tegen deze omgevingsscenario’s afgezet.  
 
De maatregelen worden geanalyseerd op basis van de verwachte effecten op de reductie van 
CO2-emissies en de daarmee gemoeide kosten. Voor sommige maatregelen en instrumenten 
zijn er ook andere effecten, die wellicht net zo belangrijk zijn. Zo hebben maatregelen om 
het fietsen te bevorderen vaak belangrijke effecten op de gezondheid van de verkeersdeel-
nemers en op de leefbaarheid en bereikbaarheid van steden. Getracht is die effecten wel te 
benoemen, maar ze zijn in deze analyse niet gekwantificeerd. 
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Nieuw beleid sinds NEV 2017 
Maatregelen en instrumenten worden getoetst aan de emissies zoals die in de NEV 2017 
worden voorzien voor 2030. Sinds het verschijnen van NEV 2017 zijn er nieuwe beleidsvoor-
nemens en is er een beleidswijziging doorgevoerd. Deze worden hieronder behandeld waarbij 
een inschatting wordt gegeven van hun effecten op de emissies in 2030. In totaal wordt het 
gezamenlijke effect ingeschat op een reductie van de CO2-emissies in 2030 van ongeveer 1 
Mton.  
 
Tolheffing vrachtwagens 
‘In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor 
vrachtverkeer (‘Maut’) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssys-
teem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur 
benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden terugge-
sluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s 
en gelden voor innovatie en verduurzaming’, aldus het regeerakkoord. De minister van Infra-
structuur en Waterstaat heeft toegezegd zo spoedig mogelijk, maar vermoedelijk niet voor 
2023 de heffing in te voeren. Hoe hoog de tarieven zullen zijn en op welke wegen precies tol 
wordt geheven is nu nog niet bekend. Maar als de tarieven vergelijkbaar zijn met de Duitse 
tarieven, zal het ook effect hebben op het aantal verreden vrachtwagenkilometers. Recente 
analyses ten behoeve van de kilometerheffing voor vrachtauto’s wijzen op een afname van vracht-
wagenkilometrages van circa 4%. Deels is dat vraaguitval, deels efficiencyverbetering en 
deels een verschuiving naar spoor en in mindere mate binnenvaart. De totale emissie van 
CO2 door vrachtwagens in 2030 zou naar verwachting ongeveer 6 Mton zijn (zie de NEV 
2017). De CO2-reductie als gevolg van de heffing voor vrachtwagens ligt daardoor naar ver-
wachting rond de 0,2 Mton. 
 
EU-normering voor vrachtauto’s 
Strenger EU-bronbeleid met CO2-normen voor nieuwe vrachtauto’s wordt al geruime tijd in 
Brussel besproken. Een eerste voorstel voor CO2-emissienormen voor zwaar wegtransport 
voertuigen is in mei 2018 gepubliceerd [zie COM (2018)284/976483] en stelt voor de emis-
sie van nieuwe voertuigen (ten opzichte van de referentie in 2019) te reduceren met 15% 
vanaf januari 2025 en met 30% vanaf januari 2030. Een reductiedoelstelling van 30% voor 
nieuwe voertuigen ten opzichte van een 2019 referentievoertuig zou betekenen, dat de CO2-
emissie van de vloot met ca. 20% gaat dalen tussen 2015 en 2030. Voor vrachtwagens en 
trekkers komt dit neer op een reductie van in totaal 1,2 Mton CO2-eq. Door beperkingen in 
de modelaanpak van de ‘Vehicle Energy Consumption Calculation Tool’ (VECTO) is de wetge-
ving voorlopig alleen van toepassing op 70% van de vloot, waardoor de reductie in 2030 
neerkomt op ruim 0,8 Mton CO2-eq. Dit effect wordt iets geringer (0,8 Mton in plaats van 
ruim 0,8 Mton), als we rekening houden met de reductie van voertuigkilometers als gevolg 
van een kilometerheffing voor vrachtauto’s. Deze reductie is additioneel ten opzichte van het 
NEV2017 referentiescenario, waarin geen CO2-normen voor vrachtauto’s zijn opgenomen. De 
aangescherpte EU-normering voor vrachtauto’s draagt als voorgenomen beleid bij aan het 
emissiedoel: een deel van het reductiepotentieel zal als gevolg van het voorgenomen EU-
bronbeleid dus ‘vanzelf’ worden behaald waardoor de nationale beleidsopgave kleiner wordt. 
Daarnaast heeft het EU-bronbeleid ook impact op de effecten van nationale beleidsinstru-
menten. 
 
Of de reductie daadwerkelijk wordt gehaald heeft ermee te maken of de handhaving en mo-
nitoringsmethodiek effectief is. Hiervoor wordt het voertuigmodel VECTO ingezet, waarmee 
de impact van technische innovaties geraamd wordt. Hierop is veel kritiek. Zo worden de in-
novaties op vaste routes en vaste gebruiksprofielen gemodelleerd (stedelijk, regionaal en 
lange afstanden). De dynamiek van daadwerkelijk rijgedrag en (weer-) omstandigheden 
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worden hierin niet meegenomen. Toch zijn geraadpleegde experts van TNO redelijk positief 
dat de berekende reductie zich ook zal vertalen in een reductie in de praktijk.  
 
EU-normering voor personen- en bestelauto’s 
In november 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor aanscher-
ping van de CO2-normen voor personen- en bestelauto’s per 2025 en 2030. Voor 2025 geldt 
een aanscherping van 15% en voor 2030 van 30% ten opzichte van de normen die in 
2020/2021 gelden. Dit voorstel was niet tijdig beschikbaar om in de NEV 2017 mee te ne-
men. In plaats daarvan is in de NEV 2017, net als in eerdere edities, een voorgenomen ver-
laging van de CO2-norm voor nieuwe personenauto’s verondersteld naar 73 g/km per 2025, 
ofwel een aanscherping van 23% ten opzichte van de norm voor 2021. Deze in de NEV 2017 
veronderstelde aanscherping is ambitieuzer dan het Commissievoorstel van eind 2017 en le-
vert in 2030 daarom bij personenauto’s meer CO2-reductie op dan het recente Commissie-
voorstel doet. In de NEV 2017 is echter na 2020 geen aanscherping verondersteld van de 
CO2-norm voor bestelauto’s. Uit indicatieve berekeningen van TNO en het PBL blijkt dat het 
Commissievoorstel in zijn totaliteit (personenauto’s en bestelauto’s samen) per saldo in 2030 
tot dezelfde CO2-emissiereductie leidt als de in de NEV 2017 veronderstelde aanscherping 
voor alleen personenauto’s. Het voorstel leidt dus niet tot een wijziging van de in de NEV 
2017 geraamde CO2-emissie door verkeer en vervoer in 2030. 

11.2.3 Passendheid bij langetermijntransitie (2050) 
Om mobiliteit op lange termijn voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en tege-
lijk tot de gewenste emissiereductie te komen is een transitie naar duurzame mobiliteit no-
dig. Vaak wordt daarbij als leidraad het zogenaamde ‘Avoid-Shift-Improve’-concept gebruikt 
(EEA, 2010). Daarvoor is het ten eerste nodig dat de vraag naar mobiliteit beperkt wordt. 
Accijnsverhoging en rekening rijden zijn voorbeelden van beleidsinstrumenten gericht op het 
beperken van de vervoersvraag. Ten tweede moet vervoer waar mogelijk met zuinigere mo-
daliteiten plaatsvinden (stimuleren om de fiets i.p.v. de auto te nemen is een voorbeeld van 
zo’n maatregel). Ten slotte moeten transportmiddelen met inzet van technische maatregelen 
zo zuinig mogelijk worden. Veel voorstellen hebben op deze laatste categorie betrekking. Er 
wordt veel verwacht van biobrandstoffen voor die modaliteiten, waar nu nog nauwelijks an-
dere (technische) opties beschikbaar zijn. Op korte termijn kan daarbij aan zwaar wegver-
keer gedacht worden. Dan zal er wel fors geïnvesteerd moeten worden in fabrieken die de 
biobrandstoffen produceren. Gelet op het feit dat de eerste elektrische vrachtwagens nu al 
op de markt komen, is het op langere termijn wellicht ook mogelijk om het wegtransport vol-
ledig te elektrificeren of op waterstof te laten rijden. Dat betekent wel dat er voor de lange 
termijn geïnvesteerd moet worden in de benodigde waterstof-infrastructuur. Vanuit transitie-
oogpunt heeft dat de voorkeur, gezien de onzekerheid in het toekomstige aanbod van bio-
brandstoffen en de mogelijkheid dat biobrandstoffen voor andere sectoren worden ingezet. 
De productie van biobrandstoffen zou zich op termijn kunnen richten op brandstof voor de 
lucht- en scheepvaart, waar minder technische opties voorhanden zijn. 
 
Het stimuleren van waterstof voor personenauto’s heeft het voordeel dat meerdere opties 
open gehouden worden, maar houdt ook twee risico’s in. Ten eerste bestaat het gevaar dat 
het een mis-investering blijkt te zijn, met name omdat de elektrische auto in dezelfde markt 
al veel verder is om een aantrekkelijk product voor de consument te worden. Ten tweede 
vergroot het stimuleren van waterstof de onzekerheid bij de consument om eventueel over 
te stappen op een auto op niet-fossiele brandstof. Daarmee ontstaat dus het risico, dat het 
investeren in waterstof voor personenauto’s de overgang naar elektrisch rijden belemmert. 
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11.3 Analyse streefbeeld per (cluster van) maatregel(en)  

11.3.1 Elektrisch rijden in de consumentenmarkt en in de zakelijke markt 
Ongeveer de helft van de huidige CO2-emissies van de sector verkeer en vervoer (exclusief 
internationale lucht- en zeescheepvaart) is afkomstig van personenauto’s. Het elektrificeren 
van personenauto’s is een veelbelovende maatregel om de emissie te verminderen. Momen-
teel zijn veel consumenten nog huiverig om een elektrische auto te kopen, vooral omdat ze 
duur zijn in aanschaf, een beperkte actieradius hebben en het opladen tijd kost en niet 
overal mogelijk is. In de nabije toekomst zullen er steeds meer elektrische modellen op de 
markt komen, die goedkoper zijn dan hun voorgangers en een grotere actieradius hebben. 
Met die ontwikkeling in het achterhoofd streeft het Kabinet ernaar dat in 2030 alle nieuw 
verkochte personenauto’s (jaarlijks ongeveer een half miljoen) emissieloos zijn. Op basis van 
de huidige ontwikkeling lijkt het meest voor de hand te liggen dat dit vrijwel uitsluitend ver-
kopen van batterij-elektrische voertuigen zal betreffen.18 In deze analyse is het aandeel van 
brandstofcelauto’s in 2030 als nihil verondersteld.  
 
Momenteel is 2 tot 3% van de nieuw verkochte auto’s elektrisch. Dat zijn vrijwel uitsluitend 
auto’s voor de zakelijke markt. Als alle nieuw-verkopen elektrisch moeten zijn, is het van be-
lang niet alleen de zakelijke, maar vooral ook de particuliere markt te bereiken. Daarnaast is 
het verstandig om de export van elektrische auto’s te beperken als ze eenmaal op de twee-
dehands markt belanden. Zo wordt voorkomen dat een deel van de CO2-reductie op den 
duur ‘weglekt’ naar het buitenland. Daarbij kan flankerend beleid (parkeerbeleid, milieuzo-
nes, woon-werkvergoedingen) ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt een elektrische 
auto (in plaats van een benzine- of dieselauto) te kopen. Het is daarnaast noodzakelijk dat 
de laadinfrastructuur meegroeit en dat het energiesysteem erop ingericht wordt (smart char-
ging, smart grids, buffering). Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een mogelijk toekom-
stige doorbraak van elektrische auto’s. 

Streefbeeld 
De uitgangspositie voor het stimuleringsbeleid van elektrisch rijden is het streefbeeld van het 
kabinet van 100% nieuwverkoop van emissieloze personenauto’s in 2030. Aangezien het 
aandeel in de nieuwverkopen voor het bereiken van dit streefbeeld al ruim voor 2030 zal 
moeten toenemen, zou dit tussen de 1,8 en 2,8 miljoen elektrische auto’s in het wagenpark 
in 2030 betekenen. Uitgaande van dit streefbeeld kan ten opzichte van de referentie in 2030 
circa 3 – 5 Mton CO2-reductie behaald worden. In welke mate dit streefbeeld wordt bereikt, 
hang af van wanneer de elektrische auto echt doorbreekt en in welke mate de inzet van be-
leid en/of middelen daaraan kan bijdragen. 

Voorgestelde maatregelen en instrumenten   
In het VHKA zijn voor de periode tot 2025 de volgende maatregelen en instrumenten voorge-
steld: 
• Wegwerken van het prijsverschil tussen elektrische en conventionele auto’s tot 2025 met 

fiscale maatregelen en instrumenten: 
o Particulier: financiële compensatie a) ten hoogte van de omvang van het bijtel-

lingsvoordeel van zakelijke rijders, b) aanschafsubsidie, BTW-vrijstelling. Behoud 
BPM/vrijstelling FEV, afschaffen CO2-tabel voor PHEV, behoud MRB-vrijstelling 
FEV. 

                                                
18 De ontwikkeling van waterstofauto’s heeft vooralsnog tijd nodig om als technologie marktrijp te worden. Bo-
vendien is de productieprijs van groene waterstof in alle gevallen hoger dan die van (hernieuwbare) elektrici-
teit. Om groene waterstof te maken is immers bovenop de groene stroom nog omzetting via elektrolyse nodig. 
Het is evenwel denkbaar dat waterstofauto’s op langere termijn een technologische inhaalslag maken, het 
brandstofprijsverschil verkleind wordt en dat gepercipieerde pluspunten van waterstofauto’s dit prijsverschil 
rechtvaardigen. 
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o Zakelijk: behoud bijtellingspercentage 4% met cap, gedifferentieerde onbelaste 
reiskostenvergoeding, verhoging van de MIA-grens. 

• Extra maatregelen om tweedehands elektrische auto’s aantrekkelijk te maken 
• Onderzoek naar mogelijkheden voor ‘betalen naar gebruik’ na 2025  
• Flankerende maatregelen en instrumenten: Gebruik van busbanen, korting op parkeerta-

rieven, milieuzones, stimuleren van werkgevers, communicatiecampagnes 
• Verdere uitrol van de laadinfrastructuur via diverse maatregelen. 
 
Hoe groot de stimulans is die van bovengenoemde maatregelen en instrumenten uitgaat en 
wat voor beleid onder welke omstandigheden effectief is in de periode 2025-2030 is onzeker 
en is momenteel nog onderwerp van modelstudies. Gezien de omvang (het gaat om hon-
derdduizenden auto’s zo niet om miljoenen auto’s) is het logisch dat gezocht wordt naar een 
goed doordachte maatvoering van de stimulering. Hangende de lopende modelstudies zijn er 
aan het begin van de zomer geen voorstellen zijn ingediend voor maatregelen en beleidsin-
strumenten de periode tussen 2025 en 2030. Juist deze zijn sterk bepalend voor het emissie-
effect in 2030 en voor de totale kosten. Daardoor kon er in deze analyse nog geen raming 
gemaakt worden van het emissie-effect in 2030 en de kosten.  

Omgaan met onzekerheid 
Als duidelijk wordt welke maatregelen en beleidsinstrumenten na 2025 worden voorgesteld, 
kan een dergelijke raming wel gemaakt worden. Ook dan zal er een sterke mate van onze-
kerheid blijven. Het blijft onzeker hoe snel elektrische auto’s qua prijs concurrerend worden. 
Als elektrische auto’s sneller dan verwacht als voorwaardig alternatief wordt beschouwd, is 
overstimulering denkbaar. Maar het is ook onzeker of het streefbeeld los van de stimule-
ringsmaatregelen gehaald kan worden. Vanuit consumentenoogpunt spelen namelijk speci-
fieke niet-financiële kenmerken een rol: het risico van een nieuw en relatief onbewezen 
voertuigtechnologie, de bezorgdheid over de beschikbaarheid van laadstations en de daaraan 
gerelateerde angsten over een mogelijk te beperkte actieradius. Ook speelt de vraag of er 
voor 2030 voldoende aanbod is van elektrische automodellen verspreid over de verschillende 
autosegmenten. Het emissie-effect in 2030 wordt sterk bepaald door wat er tussen 2025 en 
2030 gebeurt, waardoor de onzekerheid voorlopig nog groot blijft. Het is van belang deze 
onzekerheid te onderkennen en de inzet van beleidsinstrumenten met adaptief beleid hierop 
te enten.  

Aanschafkosten, gebruikskosten en bereikbaarheidseffecten 
Bij de aanschaf van een auto (op fossiele brandstof of elektrisch) wordt gelet op aanschaf-
prijs, gebruikskosten en zaken als comfort en imago. Daarbij weegt de aanschafprijs relatief 
zwaarder dan men op basis van een rationale integrale kostenberekening zou verwachten. 
Gebruikskosten wegen minder zwaar. Elektrische auto’s zijn duurder in aanschaf. Om de 
consument te verleiden tot de aanschaf van een elektrische auto zijn stimuleringsinstrumen-
ten er op gericht de hogere aanschafprijs te verzachten. 
 
Elektrische auto’s zijn goedkoper in gebruik. Het rijden in een benzineauto kost circa 10 eu-
rocent per kilometer aan brandstofkosten, het rijden van een elektrische auto kost bij thuis-
laden momenteel circa 4 cent per kilometer. Verschillende mogelijke voorstellen uit het 
VHKA, zoals het voorstel om de energiebelasting in de eerste schijf op elektriciteit op termijn 
fors te verlagen, kunnen de gebruikskosten verder verlagen.  
 
Bij het dagelijkse autogebruik zijn de gebruikskosten leidend. Veel lagere gebruikskosten bij 
elektrische auto’s nodigen uit tot meer rijden, waardoor het aantal files sterk kan toenemen. 
De combinatie van vervallen accijnsinkomsten en een dreigende sterke toename van de in-
frastructuuropgave maakt kilometerbeprijzing te overwegen.  
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11.3.2 Innovatieve brandstoffen 

Voorgestelde maatregelen en instrumenten  
Voor biobrandstoffen in de transportsector liggen de volgende voorstellen op tafel (daarnaast 
liggen er nog voorstellen gericht op biobrandstoffen in de binnenvaart, zie aldaar): 
• Inzet van 65 PJ biobrandstoffen in zwaar binnenlands wegtransport als sector waarvoor 

nog geen alternatieven beschikbaar zijn en het tijdig aanpassen van regelgeving voor ac-
cijnsdifferentiatie op basis van CO2-emissie. Vaststellen van specificaties voor Green 
Truck Fuel; inrichten van toezicht; financieren van meerkosten indien nodig ook na in-
voering van de accijnsdifferentiatie voor de periode tot de invoering van de kilometerhef-
fing voor vrachtwagens. Daarna worden de meerkosten gefinancierd uit de opbrengsten 
van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Deze inzet is additioneel ten opzichte van de 
reeds in de NEV voorziene 9,4% bijmenging van biobrandstoffen bij dieselolie in het 
vrachtvervoer over de weg.  

• Het instellen van een verplichte, voortschrijdende norm, tot aan bijmenging van 10% 
voor benzine, 30% voor diesel, en 100% voor LPG, CNG en LNG in 2030, waarbij het 
verplichte bijmengpercentage jaarlijks stapsgewijs wordt verhoogd naar de volumes die 
maximaal kunnen worden bijgemengd volgens de geldende brandstofspecificaties.  

• In 2020 zou 300 miljoen liter HVO geproduceerd moeten worden voor de binnenlandse 
markt. 

• Biobrandstoffen waaronder biodiesel (B30 en HVO), bioLNG, en biowaterstof produceren, 
mede te financieren door uitbreiding van de SDE+ regeling: beginnend in 2020 oplopend 
tot 40 miljoen per jaar in 2030, meegroeiend met een bijmengverplichting van 30% in 
2030 (10% vanaf 2021, en elke 5 jaar 10% erbij).  

• Financieren van onderzoek en ontwikkeling van bio-raffinaderijen in Nederland en finan-
ciering voor het opzetten van de benodigde grondstofketens, vanaf 2021. Investering 
vanuit Topsector Energie in totaal 10 miljoen euro tot 2030, door Rijk en bedrijfsleven.  

Belangrijkste bevindingen  
Het Platform Duurzame Biobrandstoffen (PDB) werkt aan een programma, om ongeveer 100 
PJ aan duurzame biobrandstoffen voor de Nederlandse transportmarkt beschikbaar te krijgen 
in 2030, leidend tot CO2-emissiereductie van ca 7,5 Mt CO219. De productie zou in Nederland 
plaats moeten vinden. Ongeveer 65 PJ zou in de markt terecht kunnen komen als dieselver-
vanging en verder ca 10 PJ biomethanol (bioCNG, bioLNG) en ca 20 PJ ethanol als vervan-
ging van benzine.  
 
De genoemde 65 PJ biobrandstoffen zijn bedoeld voor zwaar vrachtverkeer waarvoor jaarlijks 
0,7 tot 1 miljard aan meerkosten gemaakt zouden moeten worden en levert 4,9 Mton CO2-
reductie op. De overige 35 PJ zou bij de binnenvaart en personenauto’s terecht kunnen ko-
men. Daarvoor zijn echter geen concrete plannen of financiering opgenomen en wordt 
daarom hier niet verder geanalyseerd. Het voorstel om een verplichte, voortschrijdende 
norm voor het percentage bij te mengen biobrandstoffen in transportbrandstoffen in te stel-
len kan alleen in Europees verband genomen worden en wordt daarom in deze analyse ook 
niet meegenomen.  
 
In het voorstel om 65 PJ biodiesel te maken wordt gesteld dat biobrandstoffen over de hele 
keten (WtW) minstens 50% CO2-reductie moeten opleveren. Dit is onvoldoende in het kader 
van de te herziene Europese richtlijn over hernieuwbare energie (RED), die minimaal 60% 
eist voor nieuwe installaties en 65% vanaf 1 jan 2021. Vanuit duurzaamheidsoogpunt en in 
de context van Europese wetgeving zal de nadruk afnemen van biobrandstoffen gebaseerd 

                                                
19 Dit is op basis van een Tank-to-Wheel (TtW) emissie van 75 gCO2/MJ van fossiele brandstoffen. In het uitein-
delijke akkoord zal een Well-to-Wheel berekening gemaakt moeten worden. 
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op landbouwgewassen (eerste generatie), maar ook van biobrandstoffen op basis van b.v. 
frituurvet en dierlijk vet. Steeds meer zal er gebruik gemaakt (moeten) worden van bio-
brandstoffen op basis van vooral houtige biomassa en agrarische reststromen.  
 
De veronderstelde inzet van HVO (hoogwaardige biodiesel op basis van vetten of plantaar-
dige oliën) van 4 miljoen liter nu tot 300 miljoen liter (ca 10 PJ) in 2020 lijkt daar minder 
goed bij te passen (tenzij deze in de plaats komt van de huidige FAME-productie maar in dat 
geval is er geen sprake van een netto CO2-reductie).  

 
Een belangrijke route lijkt vergassing van (houtige) biomassa tot bioCNG of bioLNG. Op dit 
moment bevindt deze route zich in de demo-fase en zou een omvangrijke opschaling op 
korte termijn noodzakelijk zijn om de beoogde volumes te realiseren. Concrete voorstellen 
hoe die opschaling te realiseren en te financieren ontbreken. 
 
Bij de productie van biodiesel op basis van biomassavergassing en Fischer-Tropsch synthese 
komt een pure stroom CO2 vrij (ongeveer 140 kton per PJ biobrandstof) die afgevangen en 
opgeslagen kan worden (BECCS of negatieve emissies). De productie van 10 PJ biobrandstof, 
waarvoor bij 40% efficiency 25 PJ houtige biomassa als grondstof nodig zou zijn, zou samen-
gaan met 1,4 Mton biogeen CO2 die bij opslag evenzoveel negatieve emissies oplevert. 
  
Op basis van de huidige, deels nog onbenutte beschikbaarheid van duurzame biomassa in 
Nederland zou ongeveer 23 PJ biobrandstoffen geproduceerd kunnen worden, waarbij de mo-
gelijkheden binnen Nederland voor uitbreiding van de biomassabeschikbaarheid beperkt zijn. 
Zeker in combinatie met de vraag van andere partijen naar biomassa (chemie, hoge tem-
peratuur warmte in de industrie, groen gas voor woningen en wellicht elektriciteit in een 
overgangsperiode) zal import van biomassa of biobrandstoffen noodzakelijk zijn. De Euro-
pese beschikbaarheid van 2e generatie (houtige) bio-energiegewassen, inclusief landbouw- 
en bosbouwresiduen, wordt geschat op 6,3 tot 22,1 EJ in 2030. Als Nederland daarvan een 
evenredig deel op basis van inwonertal zou importeren, dan zou de ondergrens onvoldoende 
zijn om de beoogde 65 PJ biodiesel te produceren, waarvoor 130 tot 160 PJ biomassa nodig 
zou zijn. Op basis van BBP zou het wel voldoende zijn. Import van buiten Europa kan een 
belangrijke aanvulling zijn. 
  
Afhankelijk van de vraag in andere sectoren zou er dus voldoende biomassa beschikbaar 
kunnen zijn, ook als de import wordt beperkt tot met name Europa (zoals nu ook al het geval 
is), mits actief wordt ingezet op vergroting van het duurzame aanbod en wordt voldaan aan 
bestaande en nog binnen het akkoord overeen te komen (duurzaamheids)voorwaarden. Maar 
als toepassen van biomassa in andere sectoren efficiënter is, duurzaamheid onvoldoende ge-
garandeerd kan worden en/of onvoldoende initiatieven worden ontplooid om het duurzame 
aanbod te vergroten, zou de beschikbaarheid voor brandstoffen ook 0 kunnen zijn. Los van 
de exacte veronderstelde maximale beschikbaarheid en alle onzekerheden is het in elk geval 
van belang dat initiatieven worden ontplooid ter vergroting van het duurzame aanbod. 

Europees beleid 
Het Europese beleid is er op gericht het gebruik van landbouwgewassen voor biobrandstoffen 
te ontmoedigen en het gebruik van afval, residuen (vooral uit de landbouw) en houtige bio-
massa ten behoeve van ‘geavanceerde’ biobrandstoffen te stimuleren. De herziening van de 
Renewable Energy Directive (RED), waarvan nog niet besloten is hoe de beleidsmatige/poli-
tieke implementatie gaat plaatsvinden, heeft een aantal belangrijke implicaties voor de pro-
ductie van biobrandstoffen in de EU (EC, 2018a): 
• Een toename van het gebruik van vetten als grondstof voor biodiesel ligt niet voor de 

hand. Dit heeft enerzijds te maken met de beperkte beschikbaarheid ervan, anderzijds 
met de vermeende fraudegevoeligheid. De veronderstelde inzet van HVO, momenteel 
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vooral geproduceerd uit frituurvet, van 4 miljoen liter nu tot 300 miljoen liter (ruim 10 
PJ) in 2020 lijkt daarom niet vanzelfsprekend, tenzij deze in de plaats zou komen van de 
huidige FAME-productie maar in dat geval is er geen sprake van een netto CO2-reductie.  

• Landbouwgewassen voor voer of voedsel worden nauwelijks gebruikt voor biodiesel en 
het ligt voor de hand dat dit zo blijft, maar mag voor Nederland in 2030 niet meer zijn 
dan 5% van het totaal (26 PJ op basis van de huidige energielevering). 

• Voor de uitbreiding van de productie van biodiesel voor (zwaar) wegtransport zal de na-
druk moeten liggen op het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen. Dit strookt ook 
beter met de gewenste duurzaamheid (zie hieronder). 

Duurzaamheid van biomassa 
Het al dan niet duurzaam zijn van biomassa is een belangrijke maar ook gecompliceerde dis-
cussie, die binnen de klimaatonderhandelingen in de komende maanden nog verder gevoerd 
zal worden. Binnen het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord is als uitgangspunt 
geformuleerd dat ‘de inzet van biomassa gepaard moet gaan met behoud van biodiversiteit, 
bodemkwaliteit en natuurlijke kringlopen en niet mag leiden tot sociale misstanden en onder-
mijning van inheemse culturen’ (SER, 2018). In de voorgestelde maatregelen (Fiche GTF) 
wordt daar nog aan toegevoegd dat duurzame biobrandstoffen niet mogen concurreren met 
de wereldvoedselproductie. 
 
Wat in elk geval zeker is, is dat biomassa ten minste zal moeten voldoen aan de Europese 
duurzaamheidseisen zoals geformuleerd in de herziene RED (EC, 2016, EC, 2018a) en de 
ILUC-richtlijn (EC, 2015). Dit betekent dat de biomassa alleen legaal geoogst mag worden 
waarbij de oogst niet groter mag zijn dan de regeneratieve capaciteit van het bos, gekapt 
bos wordt herbeplant, dat het niet afkomstig mag zijn van gebieden met een hoge biodiver-
siteit (zoals oerbossen), kwetsbare natuurgebieden, gebieden met een hoge koolstofopslag in 
de bodem of van gebieden die van bosgrond zijn omgevormd tot landbouw- of productie-
grond. Ook moeten de grondstoffen tot de bron kunnen worden getraceerd (het land waar 
het gewas van afkomstig is c.q. de locatie waar de afval- of de reststroom ontstaat). Alle be-
drijven in de biobrandstofproductieketen moeten gecertificeerd zijn op basis van een of meer 
van de vijftien door de EU erkende certificatieschema’s (EC, 2018b) en moeten jaarlijks aan 
een audit worden onderworpen, ook wanneer deze buiten de EU zijn gevestigd. Elke beleve-
ring van biobrandstoffen moet worden begeleid met een ‘Proof of Sustainability’ document. 
In Nederland worden deze documenten uiteindelijk ingediend en beoordeeld door de Neder-
landse emissieautoriteit.  
 
Binnen de totstandkoming van het Energieakkoord heeft een discussie plaatsgevonden met 
betrekking tot biomassa voor de bij- en meestook in elektriciteitscentrales (25 PJ output). Dit 
heeft geleid tot een set duurzaamheidseisen voor vaste biomassa die tot de strengste ter we-
reld behoren en die gedetailleerd zijn uitgewerkt door RVO in het verificatieprotocol (RVO, 
2017). De eisen van het Energieakkoord zouden ook gebruikt kunnen worden binnen het Kli-
maatakkoord, maar daarbij moet men zich realiseren dat de effectuering van met name bio-
massa uit bossen in de praktijk de nodige complicaties met zich meebrengt. Op dit moment 
is nog steeds het ‘overgangsregime’ in werking dat eigenlijk in de zomer van 2017 beëindigd 
had moeten worden (Ministerie van EZ, 2016). 
 
Een benaderingswijze kan zijn dat men zich eerst richt op die typen biomassa die een lager 
risico (bijvoorbeeld ten aanzien van verandering in landgebruik, ILUC) met zich meebrengen 
en waarop minder eisen uit het verificatieprotocol van toepassing zijn, te weten reststromen 
uit natuur- en landschapsbeheer, agrarische reststromen en, in minder mate, biogene rest- 
en afvalstromen (categorieën 3, 4 en 5 in het verificatieprotocol). De vraag is dan in hoe-
verre deze stromen in voldoende mate beschikbaar (te maken) zijn, ook in het licht van de 
aanspraak die andere sectoren maken op duurzame biomassa. 
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Beschikbaarheid duurzame biomassa  
 
Nederland 
Vanuit hiervoor behandelde duurzaamheidsoogpunt heeft het gebruik van biomassa uit Ne-
derland de voorkeur. Zoals aangegeven in de recente PBL-notitie aan het klimaatberaad 
(Hekkenberg et al., 2018) over het mogelijk gebruik van biomassa in Nederland wordt het 
huidige ‘ongebruikte potentieel’ geschat op ongeveer 150 PJ. Hierbij werd direct aangetekend 
dat het grote potentieel aan drijfmest voor een belangrijk deel is gekoppeld aan grootscha-
lige import van veevoer, waarvan de productie en het transport samengaan met forse broei-
kasgasemissies en direct is gekoppeld aan de discussie over de wenselijkheid van het in 
standhouden van de intensieve veehouderij in Nederland. Voor andere stromen kan het (te) 
omslachtig (lees: kostbaar) zijn om het grootschalig in te zamelen (bijvoorbeeld natuur- en 
bermgras). Het aanbod zou vergroot kunnen worden als het huidige ‘gebruikte potentieel’ 
van zo’n 120 PJ efficiënter wordt ingezet of als de binnenlandse productie actief wordt uitge-
breid, maar de mogelijkheden daarvoor zijn in Nederland beperkt.  
 
Europa 
Voor realisering van de beoogde 65 PJ biobrandstof, zeker in combinatie met de behoefte 
aan biomassa binnen andere sectoren, zal import noodzakelijk zijn. Zowel vanuit het oog-
punt van duurzaamheid als voorzieningszekerheid is het dan zinvol te kijken naar het toe-
komstig Europese potentieel. Zoals ook aangegeven in de eerdere notitie over biomassa aan 
het klimaatberaad (Hekkenberg et al., 2018), lopen de schattingen sterk uiteen. In een over-
zichtsstudie uit 2011 op basis van 150 studies kwam men uit op 2,3 tot 23,8 EJ voor 2020 
(Koch, 2011). Voor 2030 kwamen de Wit en Faaij (2010) voor de EU28 uit op 6,2 tot 22,1 EJ 
(2e generatie bio-energiegewassen en landbouw- en bosbouw residuen). Als Nederland een 
evenredig deel van die biomassa zou weten te verkrijgen, zou dat voldoende zijn voor de 
productie van 65 PJ aan biobrandstoffen, mits die evenredigheid wordt berekend aan de 
hand van het bruto nationaal product. Bij evenredigheid naar inwonertal zou het onvol-
doende kunnen zijn.  
 
Mondiaal 
In eerdergenoemde notitie aan het klimaatberaad werd aangegeven dat ook de schattingen 
van de mondiale beschikbaarheid van duurzame biomassa ver uiteen lopen (Hekkenberg et 
al., 2018). De conclusie was dat import van buiten Europa significant zou kunnen bijdragen 
aan de beschikbare biomassa in Nederland, mits de duurzaamheid gewaarborgd is.  
 
Samenvattend zou, afhankelijk van de vraag uit andere sectoren, er voldoende biomassa be-
schikbaar kunnen zijn voor de productie van 65 PJ biobrandstoffen, ook als de import wordt 
beperkt tot met name Europa (zoals nu ook al het geval is), mits actief wordt ingezet op ver-
groting van het duurzame aanbod en wordt voldaan aan bestaande en nog binnen het ak-
koord overeen te komen (duurzaamheids-)voorwaarden. Maar als toepassen van biomassa in 
andere sectoren efficiënter is, duurzaamheid onvoldoende gegarandeerd kan worden en/of 
onvoldoende initiatieven worden ontplooid om het duurzame aanbod te vergroten, zou de 
beschikbaarheid voor brandstoffen ook 0 kunnen zijn. Los van de exacte veronderstelde 
maximale beschikbaarheid en alle onzekerheden is het in elk geval van belang dat initiatie-
ven worden ontplooid ter vergroting van het duurzame aanbod. 

Productie en meerkosten biobrandstoffen 
Vanuit eerdergenoemde duurzaamheidsoverwegingen zal verdere groei van de productie van 
biobrandstoffen waarschijnlijk steeds meer moeten plaatsvinden op basis van (houtige) niet-
voedsel- en voedergewassen. Het produceren van biodiesel op basis van dergelijke grond-
stoffen is per definitie een ingewikkeld en kostbaar productieproces waarbij vergassing van 
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biomassa gevolgd door Fisher-Tropsch (FT) synthese veelal als sleuteltechnologie wordt ge-
zien. Dit zou gecombineerd kunnen worden met CO2-afvang (CCS). 
Naast onzekerheid over de beschikbaarheid van duurzame biomassa is er grote onzekerheid 
over de kosten van biobrandstof-productie op basis van FT. De FT-technologie vindt nog 
geen brede toepassing en de uitrol van grotere fabrieken stagneert. De commercialisering 
wordt met name bemoeilijkt door het prijsverschil met fossiele brandstoffen en de grote in-
vesteringen die nodig zijn om een commerciële FT-fabriek te bouwen en de daarbij horende 
risico’s voor investeerders. Rond 2013/2014 werden grote en veelbelovende plannen voor 
FT-fabrieken ontwikkeld in Europa, maar ondanks de toegezegde EU-subsidies, zijn al deze 
projecten gestopt of bevroren. Stimulering van de FT-technologie middels regelgeving en 
subsidie is cruciaal om de FT-technologie in het komende decennium in Europa in enige mate 
verder te ontwikkelen en uit te rollen (ETIP, 2017). Voorgesteld wordt om vanuit de Topsec-
tor energie in totaal tot 2030 10 miljoen euro te investeren voor het financieren van onder-
zoek en ontwikkeling van bio-raffinaderijen in Nederland en voor het opzetten van de 
benodigde grondstofketens. Dit dekt slechts een klein deel van de kosten. Alleen al voor het 
opzetten van de benodigde biobrandstof-fabrieken op basis van FT voor 65 PJ is naar schat-
ting ruim 2 miljard aan investering nodig. 
 
Volgens Atsonios et al. (2015) zijn de productiekosten, omgerekend naar prijzen voor 2018 
van FT-biobrandstoffen circa 93 eurocent per liter. De meerkosten van FT-biobrandstoffen 
ten opzichte van fossiel diesel of benzine bedragen in dat geval circa 40 eurocent per liter 
dieselequivalent. De productiekosten worden gedomineerd door kapitaalkosten (investerin-
gen) en kosten van de biomassa. Daarentegen komt de kostenupdate van het PBL (Koele-
meijer et al., 2018), op basis van veronderstelde schaarste in 2030, en daarom gerekend 
met 10 euro/GJ uit op aanzienlijk hogere productiekosten van 1,43 euro (ongeveer 9 euro-
cent per euro/GJ), een meerprijs van 53 eurocent per liter (rekening houdend met een stij-
gende olieprijs). Onderhouds- en beheerskosten zijn eveneens relevant maar duidelijk lager. 
Een kostenreductie is mogelijk met goedkopere biomassa en door opschaling van het proces. 
Voor vergassingstechnologie geldt dat grote fabrieken beduidend lagere kapitaalkosten heb-
ben per eenheid product dan kleinere fabrieken.  
 
De beoogde 65 PJ biobrandstoffen als dieselvervanger komt overeen met 1,8 miljard liter en 
levert 4,9 Mton CO2-reductie voor verkeer op (op basis van een reductie van een TtW-reduc-
tie van 75 gCO2/MJ). Dit kost dus, afhankelijk van de meerkosten per liter, 0,7 tot 1 miljard 
euro extra per jaar. De opbrengst van de vrachtwagenheffing is onzeker, maar zou in het 
gunstigste geval (40 cent per liter extra) ongeveer voldoende zijn. In het ongunstige geval 
(53 cent meerkosten per liter) is het onvoldoende. 

11.3.3 Duurzaam OV en fiets 

Voorgestelde maatregelen en instrumenten  
In het cluster OV en fiets zijn in totaal 24 maatregelen en instrumenten ingediend. Twee 
maatregelen richten zich op elektrificatie van het bus- en railvervoer. De overige maatrege-
len en instrumenten richten zich op een modal shift van de auto naar fiets en openbaar ver-
voer. Het ambitieuze pakket L gaat hierin verder dan het gematigde pakket S. In tabel 11.2 
zijn de voorstellen samengevat. 
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Tabel 11.2 Voorgestelde maatregelen en instrumenten Duurzaam OV, MAAS en fiets 

  Pakket S Pakket L 
1 Zero emissie bussen  Tot 2030 1,1 mld voor meerkosten 

van materieel en laadinfrastructuur 
2 Dieseltreinen vervangen voor 

waterstof of elektriciteit 
 Tot 2030 0,55 mld investeren in in-

novatie waterstoftreinen en bovenlei-
dingen 

3 Investeren in OV- infrastruc-
tuur 

0,44 mld euro extra tot 2030 8,44 mld euro extra tot 2030 

4 Investeren in fietsinfrastruc-
tuur 

4,46 mld euro extra tot 2030 9,9 mld euro extra tot 2030 

5 Ombouw van weginfrastruc-
tuur tot busbaan 

0,2 mld euro besteden aan om-
bouw rijstroken HWN tot busbaan 

0,2 mld euro besteden aan ombouw 
rijstroken HWN tot busbaan 

6 Investeren in weginfra  4 mld euro minder tot 2030 
7 Accijns  10% verhoging accijns  
8 Belastingvrije woon-werkver-

goeding 
Voor auto van 19 cent naar 12 cent 
OV blijft vrijgesteld, fiets naar 30 
cent 

Voor auto van 19 cent naar 0 cent 

9 Tarief voor de fiets binnen de 
Werkkostenregeling 

Verlagen naar 0% Verlagen naar 0% 

10 Parkeren Verhoging parkeertarieven met 
50%, 
20% minder parkeerplaatsen bij 
nieuwe omgevingsplannen  
Binnenstedelijk maximaal 1 par-
keerplaats per woning 
Toepassen gemeentelijke fietspar-
keernormen 

Verhoging parkeertarieven met 
100%, 
20% minder parkeerplaatsen bij 
nieuwe omgevingsplannen 
Binnenstedelijk maximaal 0,5 par-
keerplaats per woning 
Toepassen gemeentelijke fietspar-
keernormen 

11 Stimuleren autodelen In totaal 1,5 mln euro In totaal 1,5 mln euro 
12 Rekeningrijden 3,1 cent per km voor personen-

auto’s 
5,8 cent voor bestelauto’s 
11 cent per km op drukke wegvak-
ken in de spits 

3,1 cent per km voor personenauto’s 
15 cent voor bestelauto’s 
15 cent per km op drukke wegvak-
ken in de spits 

Totaal inschatting CO2-emissiereductie en nationale kosten OV en fiets 
Tabel 11.3 vat de verwachte reducties van de maatregelen en instrumenten samen. Bij de 
Zero-emissiebussen en vervanging dieseltreinen varieert het CO2-effect tussen 0,3 Mton af-
name en 0,3 Mton toename. De toename ontstaat indien in het S-pakket het bij de NEV 2017 
reeds veronderstelde effect van Zero Emissie bussen zonder extra stimulering komt te ver-
vallen. 

De combinatie van meer investeren in OV- en fietsinfrastructuur, minder investeren in weg-
infrastructuur, accijnsverhoging, aanpassingen in de belastingvrije woon-werkvergoeding,  
parkeerbeleid en stimuleren autodelen geeft een emissiereductie van 0,5 tot 1,7 Mton. Met 
rekening rijden kan tussen 1,4 en 2,8 Mton bespaard worden. Door interactie-effecten is het 
totale effect iets lager dan de som der delen. In totaal kan met het S-pakket 1,6 tot 2,8 Mton 
bespaard worden, en bij het L-pakket 2,9 tot 4,4 Mton. 
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Tabel 11.3 Overzicht CO2-effecten (Mton) maatregelen en instrumenten Duurzaam 
OV, MAAS en fiets 

    Reductie emissie broeikasgas-
sen 2030 (Mton) 

Nr Maatregel of instrument S L 
1/2 Zero emissie bussen en dieseltreinen vervangen voor 

waterstof of elektriciteit 
-0,3 – 0 0,1 – 0,3 

3-11 Investeren in OV- en fietsinfrastructuur, minder in-
vesteren in weginfrastructuur, accijnsverhoging, be-
lastingvrije woon-werkvergoeding 
Parkeerbeleid en stimuleren autodelen 

0,5 – 0,8 1,2 – 1,7 

12 Rekeningrijden 1,4 – 2,1 1,9 – 2,8 
 Totaal 1,6 – 2,8 2,9 – 4,4 

 
Hierna gaan we dieper op de CO2-effecten en de nationale kosten (investeringskosten en 
brandstofkosten). Het CO2-effect is echter maar een van de effecten van de maatregelen en 
instrumenten. De effecten op bereikbaarheid (per auto, fiets en OV), geluidhinder, luchtkwa-
liteit, verkeersveiligheid en gezondheid kunnen aanzienlijk zijn. Binnen de beschikbare ter-
mijn konden niet al deze effecten geraamd worden, maar het is wel van belang met deze 
effecten mee te nemen in de afweging of en in welke maatvoering deze maatregelen of in-
strumenten genomen worden. 
 
Zero-emissiebussen  
De sector heeft in 2015 het Zero Emissie Bus akkoord getekend. Hierin is vastgelegd dat 
vanaf 2030 alle OV – bussen zero emissie aan de uitlaat hebben. In de praktijk betekent dit 
dat er in lopende en nieuwe concessies wordt gezocht naar manieren om de busvloot zo snel 
mogelijk elektrisch aangedreven te maken. Aangegeven wordt dat concessieverleners, ge-
meenten en vervoerbedrijven tegen hogere investeringen en kosten voor laadinfrastructuur 
aanlopen, dan eerder werd aangenomen. Er is hier dus mogelijk sprake van een tegenvaller 
in de uitvoering van een bestaande afspraak. Zonder financiële ondersteuning zal hierom 
volgens de sector de reeds bij de NEV ingeboekte broeikasgasreductie niet behaald worden. 
Voorgesteld wordt om financiële ondersteuning vanuit het Rijk te geven voor zowel investe-
ringen in materieel als laadinfra.  
 
De bij de NEV ingeboekte reductie bedraagt 0,3 Mton op een totaal van 0,5 Mton voor lijn-
bussen. In het tegenwindscenario gaan we ervan uit dat zonder deze ondersteuning inder-
daad de ingeboekte reductie in de NEV komt te vervallen. In het meewind scenario gaan we 
ervan uit dat ook zonder deze stimulering het Zero Emissie Bus akkoord kan worden gereali-
seerd en dat met de ondersteuning ook de resterende 0,2 Mton kan worden gereduceerd. 
 
Dieseltreinen vervangen voor waterstof of elektriciteit  
In deze maatregel wordt voor 500 miljoen euro alle 150 dieseltreinen in Nederland a 2 mil-
joen euro meerkosten per stuk vervangen en worden de benodigde extra investeringen in in-
fra en waterstofvoorzieningen (200 miljoen euro) gedekt. In de NEV bedraagt de emissie van 
broeikasgassen van dieseltreinen 0,07 Mton. Dat is dan ook de reductie die maximaal be-
haald kan worden. 

Tabel 11.4 laat zien dat de reductie van de emissie van broeikasgassen door het vervangen 
van dieseltreinen en het inzetten van zero-emissie bussen in het L-pakket 0,1 – 0,3 Mton is. 
Daarmee is in totaal 1,65 miljard euro gemoeid. In het S-pakket worden geen extra investe-
ringen gedaan en is geen sprake van broeikasgasreductie, maar mogelijk juist van extra 
emissies van 0 – 0,3 Mton in verband met de genoemde mogelijke tegenvaller bij de zero-
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emissie bussen. Omgerekend naar jaarlijkse kosten bedragen de investeringskosten 160 mil-
joen euro.  

Tabel 11.4 Reductie emissie broeikasgassen Zero-emissiebussen en Dieseltreinen 
vervangen 

  S L  
Meewind Tegenwind Meewind Tegen-

wind 
Bussen 0,0 Mton +0,3 Mton -0,2 Mton 0,0 Mton 
Treinen   -0,1 Mton -0,1 Mton 
Totaal 0,0 Mton +0,3 Mton -0,3 Mton -0,1 Mton 
Jaarlijkse kosten  0 0  160 mln 160 mln 

 
Investeren in infrastructuur 
In deze pakketten wordt voorgesteld om grootschalig extra te investeren in infrastructuur 
voor OV en fiets, en om minder te investeren in infrastructuur voor wegverkeer. Ook wordt 
geïnvesteerd in het beter op elkaar laten aansluiten van verkeersmodaliteiten. Doel van de 
investeringen is ervoor te zorgen dat OV en fiets vaker (deels) de voorkeur krijgen boven de 
auto.  
 
In het gematigde S-pakket gaat het om: 
• 4 miljoen euro per jaar voor onderhouden en ontwikkelen IT-platform, inclusief partner-

management. MAAS software en betalingsproduct ontwikkelen dat later kan opschalen 
naar gehele mobiliteitssector. 

• Van 2019 tot 2025 20 miljoen euro per jaar voor bottlenecks uit landelijke systeem voor 
betere doorstroming en meer reizigers, bijvoorbeeld perronverlenging en seinaanpassing. 

• Van 2019 tot 2025 20 miljoen euro per jaar voor bottlenecks uit stedelijke systeem voor 
betere doorstroming en meer reizigers. 

• Van 2019 tot 2030 15 miljoen euro per jaar voor first en last mile aanpassingen bij OV-
knooppunten, waardoor overstap tussen modaliteiten versneld kan worden en extra 
diensten worden waardoor mensen eerder kiezen voor een andere vervoersmogelijkheid 
dan de auto. 

• Van 2020 tot 2025 10 miljoen euro per jaar om 100 kleinere overstappunten tussen 
weg/fiets/ov te realiseren. 

• Van 2019 tot 2025 wordt in totaal 200 miljoen euro ingezet om rijstroken van snelwegen 
te veranderen in vrije busbaan. 

• Van 2019 tot 2030 300 mln euro per jaar (gelijk verdeeld over rijk, provincies en ge-
meenten) voor het ontwikkelen en aanleggen van snelle fietsroutes tussen woon-werkge-
bieden en OV hubs. 

• Van 2019 tot 2030 105 mln euro per jaar (gelijk verdeeld over rijk, provincies en ge-
meenten) voor opschaling van fietsnetwerk met gebiedsgerichte aanpak. De fiets wordt 
veel strategischer door gemeenten en provincies ingezet om een modal shift te bereiken 
en te vergroten en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 
In het ambitieuzere L-pakket komt daar nog bij: 
• In de periode 2022-2042 wordt 1 miljard euro per jaar extra in OV infrastructuur geïn-

vesteerd. De middelen worden gebruikt voor: 
o Uitbreiden capaciteit en versnellen spoor, zodat Intercity-verbindingen gediffe-

rentieerd kunnen worden tussen snelle hart-op-hart IC’s en IC’s die vaker stopt 
o Introductie lightrail met, waar mogelijk en wenselijk, doorkoppeling de steden in 
o Vergroten capaciteit light rail en aanleg nieuwe lijnen 
o Aanpassing en gerichte uitbreiding van de infrastructuur omwille van toevoegen 

capaciteit, verkorten reistijd en verhogen frequenties 
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o Investeringen in ERTMS en het 3kv net, emplacementen & opstelplaatsen, stati-
ons 

o Oplossen knelpunt capaciteit en doorstroming tussen Muiderpoort-Overtoom in 
centrum Amsterdam, Railnetwerk Utrecht door versterking oostzijde: Utrecht Uit-
hof – Blauwkapel / Driebergen-Zeist 

• Van 2022 tot 2030 een verschuiving binnen het MIRT ter omvang van 0,5 miljard per 
jaar van asfalt naar OV en fiets infra ten behoeve van de financiering van de OV en fiets 
infra maatregelen 

• Van 2019 tot 2030 niet 105 mln euro per jaar maar 600 mln euro per jaar (gelijk ver-
deeld over rijk, provincies en gemeenten) voor opschaling van fietsnetwerk met gebieds-
gerichte aanpak.  
 

Deze pakketten resulteren in een totale investering tot 2030 van 0,4 miljard euro (S-pakket) 
of 8,4 miljard euro (L-pakket) in openbaar vervoer. In fietsinfrastructuur wordt 4,5 miljard 
euro (S-pakket) of 9,9 miljard euro (L-pakket) geïnvesteerd. In het L-pakket wordt in totaal 
voor 4 miljard aan weginfrastructuur geschrapt. Het is niet bekend hoeveel rijstrookkilome-
ters voor 200 miljoen euro kunnen worden omgebouwd tot busbaan. Ombouwen zal goedko-
per zijn dan aanleg. We zijn er van uitgegaan dat bij tegenwind ombouw een factor 4 
goedkoper is en bij meewind een factor 8.  
 
De pakketten leiden tot een forse verschuiving binnen het MIRT. In deze analyses is er bij de 
herprioritering binnen het MIRT geen rekening gehouden met mogelijke juridische verplich-
tingen. In de analyse is wel rekening gehouden met de onderhoudskosten van de nieuwe in-
frastructuur. In de genoemde bedragen is dit reeds inbegrepen.  
 
In de beperkte beschikbare tijd zijn de voorstellen niet vertaald in concrete netwerkwijzigin-
gen. Voor de Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s (PBL, 2017) is het ver-
band afgeleid tussen 1 miljard investeren in weg, OV of fietsinfrastructuur. Op basis van de 
onzekerheid over de invloed van reistijd op mobiliteit geven we invulling aan het meewind- 
en tegenwindscenario. Bij tegenwind gaan we uit van een kleinere gevoeligheid en bij mee-
wind van een grotere gevoeligheid van reistijd op mobiliteit. 
 
Tabel 11.5 Effect meer investeren in OV en fietsinfrastructuur, minder in wegen  

  S L  
Meewind Tegenwind Meewind Tegenwind 

Autokilometers -1,5% -0,8% -3,1% -2,0% 
Reductie emissie broeikasgassen 0,3 Mton 0,1 Mton 0,6 Mton 0,4 Mton 
Jaarlijkse investeringskosten  240 mln 240 mln 690 mln 690 mln 
Jaarlijkse brandstofkosten  -40 mln -110 mln -140 mln -210 mln 

 
Het kleine pakket geeft een reductie van het autogebruik van tussen 0,8% en 1,5% en dat 
betekent 0,1 tot 0,3 Mton minder broeikasgassen (tabel 11.5). Het grote pakket geeft tussen 
2,0% en 3,1% minder autokilometers, en dat betekent 0,4 tot 0,6 Mton minder broeikasgas-
sen en minder brandstofkosten. De totale investering bedraagt 5,1 miljard euro in het kleine 
pakket en 14,5 miljard in het grote pakket. Omgerekend naar jaarlijkse kosten is dat 0,24 of 
0,69 miljard per jaar. De reductie van de emissie van broeikasgassen is maar een van de ef-
fecten van meer investeren in fiets- en OV-infrastructuur en minder investeringen in wegin-
frastructuur. Meer investeren in fiets- en OV-infrastructuur zal ook bereikbaarheidsbaten 
geven voor met name de fietsers en OV-reizigers. Daarnaast zal het positieve effecten kun-
nen hebben op verkeerveiligheid, gezondheid en luchtkwaliteit. Minder investeren in wegin-
frastructuur zal de bereikbaarheid per auto verminderen, al zal de toename van de files 
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minder groot zijn indien door andere maatregelen of instrumenten het autogebruik wordt ge-
remd. De omvang van deze effecten konden op deze termijn niet worden bepaald en zijn 
daarom PM.  
 
Accijnsverhoging 
In het L-pakket wordt voor de dekking van de financiering van de investeringen in het OV de 
accijns op brandstof met 10% verhoogd. Een 10% hogere accijns maakt benzine 4,9% duur-
der, diesel 3,5% en lpg 2,3%. Dat betekent 4,2% hogere brandstofkosten voor personen-
auto’s en 3,5% hogere brandstofkosten voor bestelauto’s. Het effect van hogere 
brandstofkosten op het autogebruik hangt af van de kostengevoeligheid. Die is hoger bij het 
sociaal recreatief verkeer en lager bij het zakelijk verkeer, maar ook in bepaalde mate onze-
ker. Bij meewind gaan we uit van een sterkere kostengevoeligheid dan bij tegenwind. Bij 
meewind geeft de 10% accijnsverhoging 1,7% minder autokilometers en -0,3 Mton CO2-
reductie (tabel 11.6). Bij tegenwind geeft de 10% accijnsverhoging 1% minder autokilome-
ters en -0,2 Mton CO2-reductie. De opbrengst van een accijnsverhoging van 10% bedraagt 
ruim 500 miljoen per jaar. Omdat een accijns een transfer is van weggebruikers naar de 
overheid, zijn de nationale kosten verwaarloosbaar.  
 
Tabel 11.6 Effect accijnsverhoging 

  S  L  
  Meewind Tegenwind Meewind Tegenwind 
Autokilometers  n.v.t. n.v.t.  -1,7% -0,9% 
Broeikasgasemissies  n.v.t. n.v.t.  -0,3 Mton -0,2 Mton 
Extra accijnsopbrengst  n.v.t.  n.v.t. 520 mln 530 mln 
Nationale kosten  n.v.t.  n.v.t. 0 0 

 
Belastingvrije woon-werkvergoeding 
Bij de inzet van dit beleidsinstrument wordt in het S-pakket de fiscale vrijstelling van de 
woon-werkvergoeding voor de auto beperkt tot 12 cent. De woon-werkvergoeding voor het 
OV is fiscaal onbelast en ook de fietsvergoeding is tot 30 cent per kilometer fiscaal vrijge-
steld. In het L-pakket is de fiscale vrijstelling van de woon-werkvergoeding voor de auto af-
geschaft. Daarnaast is in beide pakketten het tarief voor de fiets in de werkkostenregeling 
verlaagd naar 0%. 
 
Bij het bepalen van de effecten van een volledig afschaffing van de fiscale vrijstelling van de 
woon-werkvergoeding voor de auto nemen we aan dat voor degenen (50%) die eerst een 
onbelaste vergoeding kregen en nu een belaste vergoeding dat dit voor 50% doorwerkt als 
variabele reiskosten (o.a. afstandseffect) en voor 50% als inkomenseffect (o.a. effect op het 
autobezit, minder of kleinere auto’s en reisweerstand via inkomen). Het volledig afschaffen 
van de fiscale vrijstelling van de woon-werkvergoeding voor de auto reduceert het woon-
werkverkeer met de auto met 4% tot 7% afhankelijk van meewind of tegenwind. In samen-
hang hiermee zal ook het overige autogebruik iets afnemen, waardoor het autoverkeer in to-
taal met circa 2 tot 3% afneemt. Dit geeft een reductie van de emissie van broeikasgassen 
van circa 0,4 tot 0,6 Mton (tabel 11.7). Als de fiscale vrijstelling van de woon-werkvergoe-
ding voor de auto beperkt is tot 12 cent is het effect op het autogebruik beperkter, circa 1%. 
Het effect op de emissie van broeikasgassen bedraagt dan 0,1 a 0,2 Mton. Een afname van 
het woon-werkverkeer per auto zal normaal gesproken leiden tot een afname van de files. 
 
Omdat de fiscale vrijstelling van de woon-werkvergoeding een transfer betreft, zijn de natio-
nale kosten daarvan verwaarloosbaar. De automobilist bespaart 0,1 – 0,3 miljard euro aan 
brandstofkosten, doordat hij minder rijdt. Het is overigens goed denkbaar, dat de beperking 
van de vergoeding voor de auto deels wordt gecompenseerd door de werkgever, waardoor 
de reductie van CO2 lager uitvalt dan hier gepresenteerd. 
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Tabel 11.7 Effecten aanpassingen belastingvrije woon-werkvergoeding  

  S L 
  Meewind Tegenwind Meewind Tegenwind 
Autokilometers -1,1% -0,7% -2,9% -1,8% 
Broeikasgasemissies -0,2 Mton -0,1 Mton -0,6 Mton -0,4 Mton 

 
Parkeerbeleid 
Bij het realiseren van nieuwe omgevingsplannen wordt het gemiddelde aantal parkeerplaat-
sen met 20% verlaagd. De parkeertarieven worden met 50% verhoogd in 2030, exclusief in-
flatie. Bij nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied wordt gerekend met maximaal 1 (S) of 
0,5 (L) parkeerplaats per nieuwe woning. De norm per arbeidsplaats wordt met 10% ver-
laagd. Gemeenten en projectontwikkelaars mogen onderbouwd de norm naar beneden bij-
stellen, bijvoorbeeld wanneer ze deelautosystemen aanbieden. Bij het realiseren van 
strengere parkeernormen bij bedrijven, zorgt de gemeente voor handhaving van parkeren in 
omliggende straten/wijken.  
 
Er wordt een convenant afgesloten tussen overheden die ruimtelijke plannen maken en daar-
bij worden afspraken gemaakt over toepassing van ruime fietsparkeernormen (vergelijkbaar 
met de normen van de gemeente Utrecht) bij bedrijven en woningen. Men richt zich vooral 
op steden met meer dan 50.000 inwoners. Dat gebeurt in eerste instantie op nieuwbouwlo-
caties maar secundair ook bij het vernieuwen van alle omgevingsvergunningen en plannen. 
Daarvoor hanteren ze minimaal de herziene kengetallen 2018 (in voorbereiding). 
 
Parkeernormen worden verlaagd bij nieuwe omgevingsplannen of nieuwe woningen. Tot 
2030 zijn 600.000 nieuwe woningen nodig. Dat is circa 8% van de woningvoorraad. 20% la-
gere parkeernormen bij 8% van de woningen betekent 1,6% minder parkeerplaatsen bij de 
woning. Bij arbeidsplaatsen wordt de norm met 10% verlaagd. Als dit eveneens voor 8% van 
het totaal geldt, betekent dat 0,8% minder parkeerplaatsen in werkgebieden. Het effect op 
het autobezit en gebruik is naar verwachting beperkt tot 0,1% a 0,2%.  
 
Meer effect mag verwacht worden van de verhoging van de parkeertarieven met 50%. In Hil-
bers et al. (2009) is het effect geraamd van een verdubbeling van de parkeertarieven in de 
Randstad. Dit gaf een 2,3% reductie van het autokilometers. Dan zou 50% hogere tarieven 
neerkomen op 1,2% reductie, uitgaande van een lineair verband. Omdat betaald parkeren in 
de Randstad meer voorkomt dan daarbuiten zal dat effect over geheel Nederland wat lager 
zijn. Geilenkirchen et al. (2010) vond in de literatuur een elasticiteit van 0,07, hetgeen bij 
een prijsverhoging van 50% neerkomt op 3,5% reductie. De elasticiteit geldt voor gebieden 
waar bestaande parkeertarieven worden verhoogd en beschrijft alleen de effecten binnen 
deze gebieden. Aangezien maar in een beperkt deel van Nederland betaald parkeren wordt 
gevoerd, zal het nationale effect beduidend kleiner zijn. Over het geheel genomen lijkt 0,8% 
tot 1,2% minder autoverkeer ten gevolge van een de hogere parkeertarieven een redelijke 
aanname. Inclusief de lagere parkeernormen wordt het totale effect dan 0,9% a 1,4% min-
der autokilometers. Dat betekent een vermindering van de broeikasgasemissies van 0,2 a 
0,3 Mton (tabel 11.8). 
 
De eerdergenoemde studie gaf ook aan dat vooral het autoverkeer binnen de steden zou af-
nemen. Dat kan bijdragen aan de minder geluidhinder en betere luchtkwaliteit. Het verkeer 
op het autosnelwegennet zou gelijk blijven of zelf toenemen, omdat een deel van de automo-
bilisten hun bestemmingskeuze aanpast (naar een snelweglocatie in plaats van naar de bin-
nenstad). 
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Tabel 11.8 Effecten parkeerbeleid 

  S L 
  Meewind Tegenwind Meewind Tegenwind 
Autokilometers -1,4% -0,9% -1,4% -0,9% 
Reductie emissie broeikasgassen 0,3 Mton 0,2 Mton 0,3 Mton 0,2 Mton 

 
Autodelen 
Het doel is om bewezen effecten van autodelen op te schalen naar toepassing op grotere 
schaal in meer gemeenten. Een groeiend aanbod van deelauto’s en flankerend beleid gericht 
op lager autobezit draagt bij aan het verduurzamen van reisgedrag. Daartoe worden ge-
meenten geactiveerd, de algehele bekendheid van diverse vormen van autodelen vergroot 
en een convenant over autodelen op ov-locaties en ruimtelijke ordening met BZK afgesloten. 
 
In de fiche wordt als doel gesteld dat in 2030 2 miljoen mensen aan autodelen doen, waar-
voor 300.000 deelauto’s nodig zouden zijn. Stel dat het zou lukken om in 2030 2 miljoen 
mensen zover te krijgen dat ze deelauto’s gebruiken, wat is dan het effect in termen van 
CO2-reductie? Voor sommige mensen zal het gebruik van een deelauto leiden tot bewuster 
(en daardoor minder) autogebruik. Een deel van die ‘uitgespaarde’ ritten zullen ze met an-
dere vervoerwijzen maken, waar ook CO2-emissie mee gemoeid is. Voor mensen die geen 
eigen auto hadden betekent toegang tot een deelauto de mogelijkheid dat ze autoritten ma-
ken, die ze voorheen niet maakten. Onderzoek (PBL, 2015) heeft uitgewezen dat het netto 
effect per autodeler in 2015 een reductie van ongeveer 1600 km per jaar is.  
 
Momenteel zijn er ongeveer 30.000 deelauto’s, verreweg de meeste daarvan zijn in het bezit 
van particulieren (peer-to-peer sharing). In die categorie wordt ook de grootste groei ver-
wacht. Het is niet eenvoudig om met (gemeentelijk) beleid het gebruik van dergelijke parti-
culiere deelauto’s te stimuleren. Immers, zij onderscheiden zich niet van ‘gewone’ 
particuliere auto’s. Zonder nadere invulling van een (uitgebreid) instrumentarium om auto-
delen te stimuleren wordt een groei van 30.000 naar 300.000 deelauto’s daarom niet haal-
baar geacht.  
 
Bij meewind gaan we uit van 200.000 extra autodelers. Dat geeft een reductie van het aan-
tal autokilometers van 0,3%, en 0,04 Mton reductie van broeikasgassen (tabel 11.9). Bij te-
genwind gaan we uit van 1/3 van dat effect: 0,1% minder autokilometers en 0,01 Mton 
reductie van broeikasgassen. 
 
Tabel 11.9 Effecten stimuleren autodelen 

  Meewind Tegenwind 
Autokilometers -0,3% -0,1% 
Reductie emissie broeikasgassen  0,04 Mton 0,01 Mton 

 
Rekeningrijden 
Voorgesteld wordt pilots met betalen naar gebruik uit te voeren, zoals ook opgenomen in het 
Regeerakkoord, die na 2025 worden opgeschaald naar toepassing van rekening rijden op 
landelijk niveau. In het S-pakket wordt gerekend met 3,1 cent per kilometer voor personen-
auto, 5,8 cent voor bestelauto’s en 11 cent extra als congestieheffing op drukke wegvakken 
in de drukke uren. In het L-pakket wordt gerekend met eveneens 3,1 cent per kilometer 
voor personenauto, 15 cent voor bestelauto’s en 15 cent extra als congestieheffing op 
drukke wegvakken in de drukke uren. 
 
Het effect van hogere kilometerkosten op het autogebruik hangt af van de kostengevoelig-
heid. Die is hoger bij het sociaal recreatief verkeer en lager bij het zakelijk verkeer, maar is 



 

 PBL | 135 

ook onzeker. Het S-pakket geeft naar verwachting een reductie van het autogebruik van 
7,6% a 11% (tabel 11.10). Bij het L-pakket met een hoger tarief voor bestelauto’s en een 
hoger spitstarief is dat effect 9,1% of 13,5%. De reductie van de emissie van broeikasgassen 
varieert tussen 1,4 en 2,8 Mton.  
 
Voor deze analyse voor het klimaatakkoord zijn alleen de effecten voor de rijksfinanciën en 
de nationale kosten berekend. De geschatte opbrengst bedraagt in 2030 tussen de 4,8 en 
6,5 miljard euro per jaar. Als rekeningrijden wordt gecombineerd met verlaging van de be-
lasting op autoaanschaf en bezit (MRB en BPM) wordt de netto opbrengst lager. De jaarlijkse 
exploitatiekosten worden geschat op 360 mln euro. Daarnaast leidt de heffing door de af-
name van het autogebruik tot een accijnsderving van 200 a 500 miljoen per jaar. Daarnaast 
leidt de afname van het autogebruik tot een besparing van brandstofkosten van 500 a 1000 
miljoen per jaar. Zoals gezegd treden er bij naast het CO2-effect en deze kosten en opbreng-
sten nog significante andere effecten op. Files en geluidhinder nemen af, verkeersveiligheid 
en luchtkwaliteit verbeteren. Daar staat tegenover dat de weggevallen autoverplaatsingen 
wel gepaard gaan met een welvaartsverlies, het vervallen ‘nut’’ van de verplaatsing. De stu-
die ‘Maatschappelijke kosten en baten prijsbeleid personenauto’s’ van CPB en PBL (Hilbers et 
al., 2015) gaat hier dieper op in.  
 
Tabel 11.10 Effecten rekening rijden 

  S L 
  Meewind Tegenwind Meewind Tegenwind 
Effect autokilometers -11% -7,6% -13,5% -9,1% 
Reductie emissie broeikasgassen 2,1 Mton 1,4 Mton 2,8 Mton 1,9 Mton 
Opbrengst 4,8 mld 4,9 mld 6,2 mld 6,5 mld 
Exploitatiekosten 0,3 mld 0,3 mld 0,3 mld 0,3 mld 
Brandstofkosten -0,7 mld -0,5 mld -1,0 mld -0,7 mld 
Accijnsderving  0,4 mld 0,2 mld 0,5 mld 0,3 mld 

11.3.4 Zakelijk reizen 
Het pakket zakelijk reizen bevat 13 afzonderlijke maatregelen en instrumenten. Grofweg is 
het pakket in te delen in de inzet van fiscale instrumenten en maatregelen gericht op werk-
gevers- en nemers. In het laatste geval gaat om het uitrollen van de werkwijze en ‘best 
practices’ van de Coalitie Anders Reizen en het Programma Beter Benutten. Aan 5 van de 13 
maatregelen kon een effect worden toegekend. 6 van de 12 maatregelen of instrumenten ty-
peren we als ondersteunend of flankerend. Flankerende maatregelen en instrumenten leiden 
als ze op zichzelf staan niet tot CO2-reductie maar zijn wel nodig om de CO2-reductie van de 
overige maatregelen te realiseren en/of te versterken. Eén maatregel kon niet van een ef-
fectschatting worden voorzien omdat de uitwerking nog onvoldoende concreet is. 

Totaal CO2-effect zakelijk reizen 
In tabel 11.11 zijn de afzonderlijke maatregelen en instrumenten weergegeven met hun CO2 
effecten. Het totale effect van het hele pakket is niet gelijk aan de som van de individuele 
maatregelen. Zo is de maatregel Fiscaal stimuleren fiets onderdeel van maatregel 2, het uit-
breiden van Anders Reizen naar 80 en 500 bedrijven. Tot slot moeten we corrigeren voor de 
dubbeltelling van reducties in autokilometers die maatregelen 2, 9 en 12 tot gevolg hebben. 
Wanneer we compenseren voor deze interactie-effecten komt de totale bijdrage aan de CO2-
reductie van het pakket zakelijk reizen uit op circa 0,8 tot 1,4 Mton. Dit effect is inclusief de 
afschaffing van de onbelaste woon-werkvergoeding van 0,19 ct/km, die ook onderdeel is van 
de maatregelen in het pakket OV en fiets. 
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Tabel 11.11 CO2-effecten maatregelen en instrumenten zakelijk reizen 

  Reductie CO2 in 2030 (in Mton) 
Nr Maatregela S L 
2a Koploperbeleid (AR naar 80) NBb 0,1 
2b Koploperbeleid (AR naar 500) NB 0,3 – 0,5 
3 Best practices fiets NB NB 
4 Gedragscampagne   Flankerendc 
5 Maatschappelijk regisseur   Flankerend 
6 Borging   Flankerend 
7 Vaststelling normstelling   Flankerend 
8 Fiscaal stimuleren fiets N.v.t. 0,1  
9 Betalen naar gebruik N.v.t. 0,1 – 0,3 
10 Differentiëren onbelaste reiskostenvergoeding N.v.t. 0,4 – 0,6 
11 Variabiliseren autobelasting N.v.t. NB 
12 Mobiliteitsbudget N.v.t. 0,1  
13 Fietsenstallingen   Flankerend 
14 Verschuiving spits   NB 
 Totaal  0,8 – 1,4 

a In de lijst ontbreekt maatregelnummer 1. Maatregel 1 is een maatregelbundel bestaande uit maatrege-
len 2 t/m 7.  
b NB is niet bepaald. 
c Een additioneel effect van 5% als gevolg van gedragscampagne is onderdeel van het effect van maat-
regel 2a en 2b. 

Kosten 
Voor de maatregelen waaraan een CO2-reductie is toegekend zijn ook de belangrijkste kos-
ten in beeld gebracht. De nationale kosten zijn in tabel 11.12 weergegeven. De nationale 
kosten bestaan uit kapitaalkosten, brandstofkosten en bedienings- en onderhoudskosten. In 
de nationale kosten komen (veranderingen in) belastinginkomsten en- uitgaven niet tot uit-
drukking. Deze worden gezien als overdrachten van de overheid naar eindgebruikers of vice 
versa. Apparaatskosten (uitvoeringskosten voor de overheid) zijn in dit rapport niet gekwan-
tificeerd. Ook zijn bredere welvaartseffecten geen onderdeel van de kostenschattingen. Dat 
betekent dat milieu- en gezondheidsbaten, verkeersveiligheidsbaten, bereikbaarheidsbaten 
en vraaguitval niet zijn meegenomen in de kostenberekening. Voor maatregel 9 is vraaguit-
val (minder gereden kilometers) de belangrijkste reden voor de CO2-reductie. 

 

Tabel 11.12 Nationale kosten van die maatregelen die concreet genoeg zijn 

 Maatregel Nationale kosten (mln 
euro) 

8 Fiscaal stimuleren fiets 10  
9 Betalen naar gebruik NB 
12 Mobiliteitsbudget 30 
13 Fietsenstalling 30 

Beoordeling afzonderlijke maatregelen en instrumenten 
Maatregel 2 – Koploperbeleid voor 80 en 500 grootste werkgevers 
Deze maatregel behelst het uitbreiden van het ‘koploperbeleid’, zoals uitgevoerd door de An-
ders Reizen coalitie, naar de 80 grootste werkgevers in 2022 en 500 grootste werkgevers in 
2030. Deze 500 grootste werkgevers dienen zich te committeren aan een halvering van de 
CO2-emissies als gevolg van zakelijke mobiliteit in 2030 ten opzichte van 2016. Deze ver-
duurzaming wordt deels via autonome ontwikkelingen bereikt en deels via ‘best practices’ en 
nieuwe maatregelen. De ‘best practices’ en nieuwe maatregelen bestaan uit: 
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• Niet reizen/delen van kantoren/connected working; 
• Invoeren van parkeerbeleid in het voordeel van duurzame keuze (<15km geen recht 

parkeerplaats, >50km maximaal helft werkbare dagen aanbieden parkeerplaats); 
• Vestigingsbeleid nabij hoogwaardig OV-station; 
• Nieuwe medewerkers eerst OV aanbieden; 
• Aanbieden van gratis OV voor privé en zakelijk aan medewerkers met privéauto; 
• Alle leaserijders verstrekken van mobiliteitskaart: stimuleren gebruik OV; 
• Invoeren mobiliteitsbudget met bonus-malus systeem voor duurzame keuzes; 
• Internationaal <700km reizen per trein in plaats van vliegtuig en >700km minder vlie-

gen; 
• Activeringscampagne/wedstrijd duurzaam reizen 
• Schonere/elektrificatie leaseauto’s. 
 
Aannames 
De maatregelen gericht op minder vliegen en de maatregel ‘Schonere/elektrificatie van lea-
seauto’ laten we hier buiten beschouwing, omdat de CO2-reductie door vliegen in het buiten-
land plaatsvindt en daardoor buiten de analyse valt. Elektrisch rijden wordt al behandeld in 
paragraaf 2. 
 
CO2-effecten 
Tabel 11.13 laat zien dat de huidige CO2-emissie van 80 bedrijven naar schatting 660 kton 
bedraagt (volgens CE Delft (2018) stoten de huidige 40 bedrijven 330 kton uit). Daarmee 
worden in totaal naar schatting 600.000 werknemers bereikt.  
 
Het committeren aan 50% CO2 reductie per bedrijf in 2030 ten opzichte van 2016 komt neer 
op een reductie van 40% in 2030 omdat de totale CO2-emissie tot 2030 afneemt volgens de 
NEV 2017. Dit is een reductie van 0,3 Mton CO2. Vervolgens treedt circa de helft van de 40% 
reductie autonoom op door zuiniger worden van personenauto’s en elektrificatie van het wa-
genpark. Dit deel van de reductie kan dus niet worden toegeschreven aan de uitbreiding van 
het ‘koploperbeleid’. Op basis van CE Delft (2018) concluderen we dat bij bedrijven die de 
40% reductie halen, gemiddeld ongeveer de helft van deze reductie zal worden gerealiseerd 
door modal shift en minder reizen (thuiswerken). Van de 0,3 Mton resteert dan nog 0,1 Mton 
die het gevolg is van het koploperbeleid.  
 
Vervolgens zijn er nog een aantal redenen waarom dit effect in de praktijk moeilijk te halen 
zal zijn: 
• Suboptimale locaties. De extra werkgevers die zich aansluiten zijn op steeds minder opti-

male locaties gevestigd dan de eerste toetreders. Bij de doorrekening van de Anders Rei-
zen-bedrijven is naar voren gekomen dat de huidige 40 Anders Reizen bedrijven veel 
vaker op goed per OV ontsloten locaties liggen dan gemiddeld (73% ten opzichte van 
36%); 

• Ander type bedrijven. Nieuwe bedrijven die zich aansluiten zullen (in steeds mindere 
mate) dienstverlenende bedrijven zijn. Naar verwachting kunnen extra bedrijven die toe-
treden steeds moeilijker de 40% reductie realiseren; 

• Terugval effecten. De maatregelen zijn niet volledig ‘slijtvast’. Een deel van de werkne-
mers en werkgevers kan na verloop van tijd weer terugvallen in oude mobiliteitspatro-
nen. De slijtvastheid neemt wel toe naarmate er sterker fiscaal beleid is 
geïmplementeerd is. 

 
We veronderstellen dat door deze zaken bij tegenwind nog eens 50% van het effect ‘weg-
lekt’, en bij meewind 25%. Per saldo blijft een CO2-reductie van 0-,07 tot 0,1Mton over in 
2030.  
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Voor opschaling naar 500 werkgevers is dezelfde redeneerlijn gevolgd. De grootste 500 
werkgevers hebben naar schatting 3,5 miljoen werknemers in dienst. Door lineair te extrapo-
leren op basis van aantallen werknemers is de huidige emissie van 500 werkgevers naar 
schatting 3,9 Mton. Na correctie voor lagere emissies in 2030 in de NEV 2017 en autonome 
ontwikkelingen blijft er een reductie over van 0,8 Mton die kan worden toegeschreven aan 
het koploperbeleid voor 500 werkgevers. Daarvoor is het echter nodig dat al deze werkge-
vers 40% reductie in 2030 realiseren. De drie redenen die hierboven zijn aangehaald gelden 
echter ook voor opschaling naar 500 werkgevers. De aspecten suboptimale locaties en ander 
type werkgevers gelden zelfs nog in sterkere mate. We veronderstellen dat door deze zaken 
bij tegenwind nog eens 60% van het effect ‘weglekt’ en bij meewind 30%. Per saldo blijft 
dan een CO2-reductie van 0,3 tot 0,5 Mton over in 2030.  
 
Ten slotte zijn de effecten met nog eens 5% opgehoogd als gevolg van de gedragscam-
pagne, zoals beschreven onder maatregel 4. Aan de maatregelen 5, 6 en 7, die in dit rapport 
als flankerend zijn bestempeld, wordt geen additioneel effect toegekend. We verwachten wel 
dat met name maatregel 6 (normstelling) een sterk sturend effect kan hebben als emissiere-
ductie kan worden afgedwongen bij werkgevers. In dit stadium is echter nog onvoldoende 
duidelijk hoe deze normstelling moet worden vormgegeven. Er kan daarom geen effectin-
schatting gegeven worden. 
 
Tabel 11.13 Opbouw van CO2-effect Maatregel 2a en 2b - Koploperbeleid voor 80 en 
500 grootste werkgevers 

 2a - Opschaling naar 80 be-
drijven 

2b - Opschaling naar 500 
bedrijven 

Huidige emissie CO2  0,7 Mton 3,9 Mton 
40% reductie in 2030 0,3 Mton 1,5 Mton 
Waarvan autonoom 0,1 Mton 0,8 Mton 
Waarvan modal shift en minder 
reizen 

0,1 Mton 0,8 Mton 

Aanvullende correcties (subopti-
male locaties, ander type bedrij-
ven, rebound) 

Meewind 
-25% 

Tegenwind 
-50% 

Meewind 
-30% 

Tegenwind 
-60% 

Netto reductie (Mton CO2) 0,1 Mton 0,1 Mton 0,5 Mton 0,3 Mton 
Gedragscampagne +5% +5% +5% +5% 
Totaal effect  0,1 Mton 0,1 Mton 0,5 Mton 0,3 Mton 

 
Kosten 
Het betrekken van een groter aantal werkgevers leidt tot kosten. Deze zijn door de deeltafel 
zakelijk reizen geraamd op 1,2 miljoen euro per jaar. Het is niet duidelijk of dit bedrag be-
doeld is om Anders Reizen uit te breiden naar 80 of naar 500 werkgevers. Daarnaast is ook 
niet duidelijk of de geschatte budgetten van de flankerende maatregelen (maatregel 2 t/m 
maatregel 7) toereikend zijn voor 500 deelnemende werkgevers. Naast de operationele kos-
ten van het programma zijn er kosten voor deelnemende werkgevers. Deze kosten zijn door 
de deeltafel geschat op circa 0,3 miljoen euro per jaar voor elk deelnemend bedrijf, al is on-
duidelijk waaraan dit bedrag specifiek besteed wordt. Bij 80 werkgevers gaat het om 24 mln 
euro per jaar en bij 500 werkgevers om 150 mln euro per jaar. 
 
Het Anders Reizen programma zorgt er verder voor dat het aantal autokilometers daalt. Als 
we uitgaan van brandstofkosten van 0,10 euro per km zorgt dit bij 500 werkgevers bij Mee-
wind voor een kostendaling van 660 miljoen euro (inclusief accijns) per jaar. De overheid 
derft voor 220 miljoen euro aan accijnsinkomsten per jaar. Bij Tegenwind zijn deze bedragen 
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respectievelijk 380 miljoen en 130 miljoen euro per jaar. Aangezien er nog veel kostenpos-
ten zijn die niet kunnen worden gekwantificeerd is het in dit stadium nog niet mogelijk een 
uitspraak te doen over de totale kosten voor het Rijk en de totale nationale kosten. 
 
Maatregel 3 – Uitrol best practices fiets Anders Reizen 
Van de best practices van Anders Reizen (zie Maatregel 2) hebben twee beleidsinstrumenten 
betrekking op de stimulering van de fiets, te weten: het uitrollen en introduceren van een 
fiets van de zaak en een kilometervergoeding voor de fiets bij de (Anders reizen) werkge-
vers. 
 
CO2-effecten 
Aangezien de CO2-inschatting bij maatregel 2 gebaseerd is op de haalbaarheid van 40% re-
ductie per werkgever in 2030 zitten hier de maatregelen van fietsen al bij in: een werkgever 
kan immers kiezen uit de diverse best practices. Deze maatregel levert dus geen additioneel 
effect op. Merk ook op dat er overlap is met maatregel 8, waarin de WKR fiets is opgenomen. 
Bij de beschrijving van die maatregel worden wel CO2 effecten gegeven.  
 
Kosten 
De kosten voor het ontwikkelen van fiets best practices en het uitrollen hiervan bij de Anders 
Reizen werkgevers wordt geschat op 2 Miljoen euro per jaar. Het is niet duidelijk of dit be-
drag gericht is op 80 of 500 Anders Reizen bedrijven. Er zijn om deze reden geen kosten ge-
specificeerd.  
 
Maatregel 4 - Gedragscampagne 
Het voeren van een brede gedragscampagne gericht op duurzame mobiliteit gericht op min-
der reizen en anders reizen (zowel qua modaliteiten als reispatronen). De campagne richt 
zich op meerdere modaliteiten en meerdere doelgroepen met uitingen op zowel nationaal als 
regionaal niveau. De campagne loopt continue door om wegebbende bewustwording te voor-
komen.  
 
Aannames 
De schattingen voor de effectiviteit van gedragscampagnes variëren en hangen sterk af van 
de opzet en reikwijdte van campagnes. Volgens een rapport van het CPB zijn gedragsinter-
venties als het Low Car Diet een kansrijke methode om werkgerelateerd autogebruik te ver-
minderen. Omdat zulke interventies er op gericht zijn het maximale effect te bereiken voor 
de mensen die meedoen is het lastig om deze effecten door te trekken naar een programma 
op nationale schaal gericht op de gemiddelde werkende Nederlander. Hoewel de effectschat-
tingen sterk uiteenlopen voor gedragscampagnes acht het CPB het reëel dat met een goed 
ontworpen campagne een paar procent reductie in het autogebruik gerealiseerd kan worden.  
 
In een conceptrapport van het ministerie van Algemene zaken ‘Gedragsverandering via cam-
pagnes’ worden verschillende effecten gegeven afhankelijk van het type gedragscampagne. 
Zij onderscheiden: 
• Gemiddeld 17% voor naleving- en handhavingscampagnes; 
• Gemiddeld 5% voor niet-handhavingscampagnes 
• Gemiddeld 3% voor preventiecampagnes; 
• En gemiddeld 3% voor campagnes gericht op het beëindigen van ongewenst gedrag. 
 
Een campagne gericht op duurzame mobiliteit zal consumenten proberen te verleiden en dus 
onder de niet-handhavingscampagnes vallen.  
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CO2-effecten 
Dit beleidsinstrument wordt als flankerend beleid getypeerd. Er wordt dus geen afzonderlijk 
CO2-effect aan toegekend. Wel wordt bij maatregel 2 aangenomen dat deze gedragscam-
pagne een additioneel effect van 5% geeft.  
 
Kosten 
De kosten van de campagne worden geschat op 1 miljoen euro per jaar. De start is in 2019 
en het loopt tot 2030. Het doel van dit beleidsinstrument is om interne gedragscampagnes 
op te zetten binnen bedrijven. Het programma Low Car Diet is vergelijkbaar in opzet als de 
in dit instrument bedoelde gedragscampagne. Uit CPB (2018) bleken de kosten per deelne-
mer (één werknemer) 13 Euro per maand te zijn, uitgaande van 4.000 deelnemers. Schaal-
voordelen bij opschaling zijn echter waarschijnlijk. Het aantal werknemers bij de grootste 
500 werkgevers bedraagt circa 3,5 miljoen. Als de kosten door schaalvergroting dalen tot 5 
euro per maand dan kost een deelnemende werknemer 60 euro per jaar. Met een budget 
van 1 miljoen euro zouden 16.700 werknemers kunnen deelnemen, wat aanzienlijk minder is 
dan het aantal werknemers bij de grootste 500 werkgevers. Als 3,5 miljoen werknemers 
deelnemen aan de gedragscampagne dan is een budget nodig van 210 miljoen euro. De 
deeltafel zakelijk reizen heeft voor de gedragscampagne 1 miljoen euro als budget gereser-
veerd. Het is onduidelijk of dit 80 of 500 Anders Reizen werkgevers is. Omdat deze inschat-
tingen zo ver uit elkaar liggen hebben wij besloten om geen kosten van de gedragscampagne 
te specificeren.  
 
Maatregel 5 – Maatschappelijk regisseur 
Dit beleidsinstrument behelst het aanwijzen van een maatschappelijk regisseur om tot af-
spraken en regelgeving te komen. Te denken valt dan aan convenanten over Ruimtelijke or-
dening en duurzame mobiliteit of standaardafspraken om bij nieuwbouw van kantoren en 
woningen afspraken over zaken als ontsluiting, verdichting, doelgroepen, deelmobiliteit en 
parkeernormen. Bij een convenant gaat het bijvoorbeeld over een convenant over spitssprei-
ding met onderwijs (voortgezet en hoger onderwijs beginnen 15-30 min later. Basisscholen 
zorgen voor werkruimtes op scholen voor ouders).  
 
Aannames 
De inhoud en strekking van de afspraken die de maatschappelijk regisseur moet gaan maken 
zijn nog onduidelijk. Het geven van CO2-effect is daarom niet mogelijk. Aangenomen wordt 
dat deze afspraken helpen de ambitie van de uitrol van best practices van Anders Reizen be-
drijven naar 500 bedrijven te realiseren. Daarom wordt dit beleidsinstrument als flankerend 
gezien, net als de instrumenten 4, 6 en 7. Er wordt dus geen afzonderlijk CO2-effect aan toe-
gekend.  
 
Kosten 
De kosten zijn door de deeltafel zakelijk reizen ingeschat op 0,5 miljoen per jaar. Het is on-
duidelijk of de gebudgetteerde kosten bedoeld zijn voor 80 of 500 deelnemende bedrijven. 
Het is in dit stadium niet mogelijk om een inschatting te doen van de nationale kosten.  
 
Maatregel 6 – borging voortschrijdende normstelling in wettelijk kader 
Dit beleidsinstrument betreft het vastleggen van voortschrijdende handhaafbare normstelling 
in wet- en regelgeving. Deze wettelijke normstellingen kunnen een belangrijke rol spelen bij 
het garanderen van maatregelen, die als common-sense gezien kunnen worden. Te denken 
valt aan de ‘vervoersparagraaf’ als onderdeel van de Omgevingswet en het opnemen van 
best practices in de lijst van erkende maatregelen in de Wet Milieubeheer. Op deze manier 
kunnen maatregelen met een terugverdientijd binnen 5 jaar verplicht worden gesteld.  
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Aannames 
De inhoud en strekking van dit beleidsinstrument is nog onduidelijk. Het geven van CO2-
effect is daarom niet mogelijk. Aangenomen wordt dat dit voorstel helpt de ambitie van de 
uitrol van best practices van Anders Reizen bedrijven naar 500 bedrijven te realiseren. 
Daarom wordt dit beleidsinstrument als flankerend gezien, net als de instrumenten 4, 5 en 7. 
Er wordt dus geen afzonderlijk CO2-effect aan toegekend.  
 
Kosten 
De kosten zijn door de deeltafel zakelijk reizen ingeschat op 0,3 mln per jaar. Het is ondui-
delijk of de gebudgetteerde kosten bedoeld zijn voor 80 of 500 deelnemende bedrijven.  
 
Maatregel 7 – Vastleggen normstelling in keurmerken en groene inkoop door overheid 
Het betreft hierbij het opnemen van voortschrijdende normstelling in certificeringsschema’s 
van keurmerken, zodat deze ook ‘Paris-proof’ worden. Dit heeft bijvoorbeeld ook betrekking 
op het groen inkopen door overheden. Hoewel overheden nu nog beperkt duurzaam inkopen, 
kan een verplichting ervoor zorgen dat dit wel gebeurt. De reikwijdte hangt af van de bedrij-
ven en overheden die daadwerkelijk van bepaalde certificeringsschema’s gebruik maken. Net 
als een aantal andere instrumenten wordt dit instrument als flankerend beleid gezien. Het 
vastleggen van eisen in normstellingen is een middel om voortgang in CO2-reductie te garan-
deren. Er wordt dus geen afzonderlijk CO2-effect aan toegekend.  
 
Kosten 
Onbekend bedrag voor aanpassen keurmerken. Deel van kosten die werkgevers moeten ma-
ken om voor die keurmerken in aanmerking te komen kunnen ze fiscaal aftrekken. Hoe hoog 
de kosten voor werkgevers zijn is onbekend. 
 
Maatregel 8 – Stimuleren gebruik fiets/OV 
Deze maatregel behelst het fiscaal stimuleren van fiets en OV gebruik door middel van: 
• een vrijstelling voor fiets en OV in de WKR (werkkostenregeling); 
• het verlagen van het BTW-tarief voor de fiets (zowel aanschaf als onderhoud); 
• een 0% Btw-tarief voor internationaal treinverkeer en gelijkstellen BTW internationale 

trein/vliegverkeer: 0%; 
• bijtelling auto van de zaak is inclusief privé gebruik OV en (lease)fiets. 
 
CO2-effecten 
Fietsmaatregelen: Een BTW-verlaging voor fietsen kan Nederland vanwege Europese regels 
niet eenzijdig doorvoeren (zie https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/NL/TXT/?uri=CELEX:32006L0112). Fietsen staan niet op de lijst van goederen waarop 
lidstaten een verlaagd tarief mogen toepassen. Het zal naar verwachting niet eenvoudig zijn 
om toestemming te krijgen fietsen op de uitzonderingslijst te plaatsen. Om deze reden is de 
btw-verlaging voor fietsen buiten beschouwing gelaten in de effectbepaling.  
 
Een vrijstelling voor de fiets in de WKR is in CE (2018) opgenomen als ‘Fiets van de zaak’. 
Deze onbelaste vergoeding van de fiets door de werkgever kan maximaal 0,07 Mton aan 
CO2-reductie opleveren als het landelijk wordt ingevoerd. Het gaat dan om een financiële te-
gemoetkoming van 749 euro voor een gewone fiets en 1500 euro voor een e-bike uitge-
spreid over drie jaar. Met deze korting wordt circa driekwart van de aanschafkosten van de 
fiets vergoed (uitgaande van gemiddelde aanschafprijs van 1010 euro voor een gewone fiets 
en 1974 euro voor een e-bike).  
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We veronderstellen in het Meewind scenario dat een vergoeding van driekwart van de kosten 
het maximale effect uit CE Delft wordt bereikt, ofwel 0,07 Mton CO2 (tabel 11.14). In het te-
genwind scenario veronderstellen we dat slechts driekwart van de mensen een overstap 
maakt naar de fiets. De CO2-reductie bedraagt dan 0,05 Mton. 
 
OV-maatregelen: Het verlagen van het btw-tarief voor internationale treinverplaatsingen is 
om dezelfde reden als bij de fiets niet mogelijk en wordt hier niet meegenomen.  
 
Bij het laatste onderdeel Bijtelling auto van de zaak inclusief privé gebruik OV en 
(lease)fiets) is onvoldoende duidelijk wat het voorstel inhoudt. Voor dit onderdeel is geen ef-
fect ingeschat. 
 
Tabel 11.14 CO2 reductie in 2030 van maatregel 8 - Stimuleren gebruik fiets/OV 

 Meewind Tegenwind 
Stimuleren gebruik fiets/OV 0,07 Mton 0,05 Mton 

 
Kosten 
Het beoogde CO2 effect wordt behaald door een afname van het aantal autokilometers van 
400 tot 475 miljoen kilometers (CE Delft, 2018). We gaan ervan uit dat deze kilometers na 
invoering van de maatregel op de fiets worden afgelegd. Om aan deze groei te voldoen moe-
ten er jaarlijks ongeveer 26.000 tot 31.000 reguliere fietsen en 10.000 tot 13.000 e-bikes 
extra worden verkocht. De investeringskosten als gevolg van deze extra gekochte fietsen 
vormen met 30 tot 40 mln euro per jaar het belangrijkste deel van de nationale kosten. De 
eindgebruiker (koper van de fiets) krijgt een groot deel van de investeringskosten vergoed 
door de maatregel waardoor zijn kosten beperkt worden. De overheidskosten bestaan uit de 
financiële tegemoetkoming uit de WKR.  
 
De reductie in gereden autokilometers zorgt voor een daling in de brandstofkosten voor eind-
gebruikers, terwijl de opbrengsten uit accijnzen afnemen doordat er minder getankt wordt. 
We zijn uitgegaan van brandstofkosten van 0,10 euro per km waarvan 1/3 uit accijnzen be-
staat. Tabel 11.15 geeft een overzicht van de belangrijkste kostenposten.  

De extra aangeschafte fietsen kosten jaarlijks 40 tot 50 miljoen in het meewind scenario. 
Deze kosten worden in eerste instantie gemaakt door de eindgebruiker, indirect worden deze 
grotendeels gecompenseerd door de vrijstelling WKR. De reductie in gereden autokilometers 
zorgt voor een daling in de brandstofkosten voor eindgebruikers, terwijl de opbrengsten uit 
accijnzen afnemen doordat er minder getankt wordt. We zijn uitgegaan van brandstofkosten 
van 0,10 euro per km waarvan 1/3 uit accijnzen bestaan.  

Tabel 11.15 Overzicht kosten van maatregel 8 – Stimuleren gebruik fiets/OV 
 

Kosten (mln 
euro/jaar) 

Nationale kosten 
 

Kapitaalkosten 30 – 40 
Brandstofkosten -20 – -30 
Totaal 10   

Overheidskosten 
 

Vrijstelling WKR 30 – 40 
Accijnsderving 10 
Totaal 40 – 50 
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Maatregel 9 – Betalen naar gebruik 
Dit instrument maakt de bijtelling voor zakelijk auto’s afhankelijk van het privégebruik. Uit-
gangspunt is het huidige systeem van 4% bijtelling voor elektrische auto’s en 22% voor con-
ventionele voertuigen over de catalogusprijs. Over de privé gereden kilometers wordt een 
tarief per kilometer gerekend dat afhankelijk is van de catalogusprijs van de auto en het 
aantal privékilometers. Uit de aangeleverde lijst met maatregelen kan verder worden afge-
leid dat dit beleidsinstrument budgetneutraal wordt vormgegeven. 
 
Een tweede deel van de maatregel Betalen naar gebruik behelst het beschikbaar stellen van 
zakelijke deelauto’s voor privégebruik. Voor het gebruik geldt een tarief dat gelijk staat aan 
het privégebruik van de auto van de zaak zoals dat hierboven is beschreven.  
 
Aannames 
Flexibele bijtelling: Voor een leaseauto met een catalogusprijs van 30.000 euro geldt een bij-
tellingspercentage van 22% (dieseluitvoering). Dat houdt in dat 22% van deze catalogus-
waarde, ofwel 6.600 euro jaarlijks bij het bruto-inkomen wordt opgeteld, waarover 
vervolgens loonbelasting wordt ingehouden. Normaal gesproken betaalt de leaserijder dan 
circa 3.300 euro extra aan loonbelasting (uitgaande van 50% loonbelasting tarief). Bij de 
flexibele bijtelling wordt een kilometertarief berekend op basis van het aantal gereden privé-
kilometers per jaar. Uit AM et al. (2017) blijkt dat zakelijk rijders circa 9.200 privékilometers 
afleggen per jaar met de zakelijke auto. Het kilometertarief wordt dan 6.600 / 9.200 = 0,72 
euro/km bruto (en 0,36 euro/km netto). 
 
CO2-effecten 
Flexibele bijtelling: De flexibele bijtelling zal als gevolg hebben dat zakelijk rijders directer 
met de kosten van het privégebruik worden geconfronteerd en daarop hun mobiliteitsgedrag 
aanpassen. Zakelijk rijders kunnen immers hun jaarlijkse kosten beperken door hun privéki-
lometers te beperken. De grootte van dit effect is niet eenvoudig te bepalen. Op dit moment 
betalen zakelijk rijders namelijk geen kilometertarief voor hun privékilometers. We kunnen 
dus niet aan de hand van een prijselasticiteit uitrekenen hoeveel minder (privé)kilometers ze 
zullen gaan rijden omdat daarvoor het verschil in kilometerkosten tussen de begin en eindsi-
tuatie nodig zijn. 
 
We kunnen wel naar ex-ante effecten van de invoering van een kilometerheffing. In Hilbers 
et al. (2015) zijn de effecten ingeschat van een vlakke heffing van 11 euroccent/km met een 
onderscheid naar werk, zakelijk en overig autoverkeer. Overig verkeer bestaat voor een be-
langrijk deel uit sociaal-recreatief verkeer.  
 
De privékilometers met een zakelijke auto laten zich het beste vergelijken met sociaal recre-
atief verkeer. Door invoering van een vlakke heffing van 11 ct/km neemt het totaal aantal 
recreatieve kilometers met circa 22% af (Hilbers et al., 2015). Een tarief van 36 euro-
cent/km zoals hierboven berekend zal tot nog grotere vermindering van het aantal privékilo-
meters leiden. De afname zal echter niet evenredig groter zijn. Ook zullen zakelijk rijders die 
beschikken over een tweede (particuliere) auto besluiten om die vaker te gaan gebruiken 
voor hun privéritten. Tot slot zullen mensen die relatief veel privékilometers maken minder 
vaak kiezen voor een zakelijke auto. Tegelijkertijd kunnen mensen die weinig privékilometers 
maken juist beslissen een auto van de zaak te nemen. Dit laatste effect achten we bij een 
tarief van 36 ct/km beperkt omdat deze kilometerkosten in de buurt liggen van de totale 
kosten per kilometer van een particuliere auto. In tabel 11.16 staan de belangrijkste aanna-
mes die we doen voor bovenstaande punten. De percentages zijn gebaseerd op expert jud-
gement. 
 
 



 

PBL | 144  

Tabel 11.16 Belangrijkste aannames voor berekening effect flexibele bijtelling 

 Meewind Tegenwind 
Reductie privékilometers bij 0,36 €ct/km 40% 25% 
Verschuiving privékilometers naar 2e auto 40% 80% 
Daling aantal zakelijke auto’s 10% 20% 
CO2-emissie gem. zakelijke auto (g/km in de praktijk) 120 120 

 
In totaal neemt het aantal privékilometers met deze aannames met 12 tot 32% af, wat gelijk 
staat aan 1 tot 2,7 miljard personenautokilometers. Indien de maatregel betrekking heeft op 
alle ruim 900.000 zakelijke autorijders dan bedraagt het CO2-effect ruim 0,1 tot ruim 0,3 
Mton in 2030. Aangenomen dat 15 % van de privékilometers in het buitenland wordt gere-
den en daarmee buiten deze analyse vallen, komt de CO2-reductie van de maatregel uit op 
0,1 tot 0,3 Mton. 
 
Zakelijke deelauto’s 
Veel bedrijven hebben een eigen wagenpark waarvan de auto’s in het weekend veelal onge-
bruikt stil staan. Het beschikbaar stellen van deze auto’s voor de werknemers buiten werktij-
den zal hoofdzakelijk leiden tot een verschuiving van ‘reguliere huurauto’s’ naar zakelijk 
deelauto’s. Maar ook kunnen sommige mensen afzien van een eigen auto en daardoor min-
der autokilometers, of juist meer autokilometers maken omdat ze nu makkelijker toegang tot 
een auto hebben. De CO2 effecten zijn daardoor zonder diepgaand nader onderzoek niet te 
bepalen (tabel 11.17).  
 
Tabel 11.17 CO2 reductie in 2030 van maatregel 9 - Betalen naar gebruik 

 CO2 reductie 
Flexibele bijtelling 0,1 – 0,3 
Zakelijke deelauto Nihil 

 
Kosten 
We gaan ervan uit dat de maatregel budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit betekent dat 
leaserijders over het geheel genomen evenveel kwijt zijn aan bijtelling en dat de overheid 
gelijke inkomsten vanuit de bijtelling behoudt. Dit zal in de praktijk waarschijnlijk lastig te 
realiseren zijn, omdat gedragsreacties moeilijk te voorspellen zijn. Effect en de kosten blijven 
beperkt tot de afname van het aantal autokilometers. De daling van het aantal autokilome-
ters zal ervoor zorgen dat eindgebruikers minder kosten kwijt zijn aan brandstof.  
 
Tabel 11.18 Overzicht kosten van maatregel 9 – Betalen naar gebruik 

  Kosten (mln euro/jaar) 
Nationale kosten 

 

Brandstofkosten -70 - -180 
Uitvoeringskosten NB 
Totaal NB 
  

 

Overheidskosten 
 

Accijnsderving 30 – 90 
Uitvoeringskosten NB 
Totaal NB 

 
Als we uitgaan van brandstofkosten van 0,10 euro per km dan wordt er in het meewind sce-
nario 270 miljoen euro minder uitgegeven aan brandstof door eindgebruikers. In het tegen-
wind scenario is dit 100 miljoen euro minder. De overheid loopt in deze gevallen 90 of 33 
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miljoen euro aan accijns inkomsten mis (tabel 11.18). Naast de kosten die voortkomen uit 
het gebruik van auto’s zal de hervorming van de bijtellingsregeling uitvoeringskosten opleve-
ren voor onder andere de Belastingdienst. Om hoeveel kosten dit gaat is op dit moment niet 
te zeggen.  
 
Maatregel 10 - Differentiëren onbelaste reiskostenvergoeding  
Bij dit beleidsinstrument gaat het om een differentiatie van de onbelaste reiskostenvergoe-
ding naar vervoerwijze. ‘Duurzame’ modaliteiten komen voor relatief hogere vergoeding in 
aanmerking. Het voorstel is om de vergoeding voor conventionele auto’s vanaf 2022 naar 
maximaal 0,15 ct/km te brengen (i.p.v. 0,19 ct/km). Vanaf 2025 vervalt de vergoeding voor 
conventionele auto’s volledig en geldt de 0,15 ct/km alleen nog voor ‘fossiel vrije’ auto’s. De 
verkeerseffecten en de milieueffecten hebben we hierop gebaseerd. 
 
Het primaire effect van dit beleidsinstrument is de afschaffing van de onbelaste woon-werk-
vergoeding voor conventionele personenauto’s. Uit onze analyses met het LMS blijkt dat het 
afschaffen van de onbelaste woon-werkvergoeding voor personenauto’s zou leiden tot een 
afname van het aantal autokilometers (nationaal totaal) met 2 tot 3%. Dit zou in 2030 leiden 
tot een CO2 reductie voor de sector verkeer en vervoer van circa 0,4 tot 0,6 Mton CO2 (tabel 
11.19). In dit effect is reeds verdisconteerd dat er volgens de NEV 2017 in 2030 circa 
230.000 volledig elektrische auto’s rondrijden die nog wel een vergoeding van 0,15 ct/km 
ontvangen. Het additionele effect van de differentiatie naar duurzame vervoerwijzen is naar 
verwachting zeer gering.  
 
Tabel 11.19 CO2 reductie in 2030 maatregel 10 - Differentiëren onbelaste reiskos-
tenvergoeding 
 

CO2-reductie 

Differentiëren onbelaste reiskostenvergoeding  0,4 Mton – 0,6 Mton 

 
De maatregel wordt budgettair neutraal vormgegeven. De lastenverzwaring komt terug in 
een verlaging van de loonbelasting. De reductie van de autokilometers leidt tot 160 a 240 
miljoen lagere brandstofkosten en tot 80 a 120 miljoen accijnsderving (tabel 11.20). De af-
name van het autogebruik met name in het woon-werkverkeer zal ook leiden tot een afname 
van congestie, van de geluidhinder en een afname van de uitstoot van luchtverontreinigende 
stoffen. De uitvoeringskosten voor de overheid (Belastingdienst) zijn niet bekend maar kun-
nen substantieel zijn. Ook is er sprake van vraaguitval dat niet in kosten is uitgedrukt. 
 

Tabel 11.20 Overzicht kosten van maatregel 10 – Differentiëren onbelaste reiskos-
tenvergoeding 

  Kosten (mln euro/jaar) 
Nationale kosten 

 

Brandstofkosten -160 - -240 
Uitvoeringskosten NB 
Totaal -160 - -240 
  

 

Overheidskosten 
 

Accijnsderving 80 – 120 
Onbelaste woonwerkvergoeding -1400 
Loonbelasting 1320 - 1240 
Uitvoeringskosten NB 
Totaal 0 
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In het cluster ‘duurzaam OV en fiets’ staat een soortgelijke maatregel, te weten: S= auto 
van 19 naar 12 ct/km, OV onveranderd en fiets naar 30 ct/km en L= Auto van 19 naar 0 
ct/km, OV en fiets onveranderd. Bij deze maatregel is er dus sprake van een sterke overlap 
met cluster ‘duurzaam OV en fiets’. 
 
Maatregel 11 – Variabiliseren van autobelasting 
Een variabilisering van de motorrijtuigenbelasting (mrb) op basis van milieukenmerken. Dit 
geeft medewerkers een financiële prikkel om een zo ‘groen’ mogelijke auto te rijden.  
 
Aannames 
De beschrijving van de inzet van dit beleidsinstrument biedt onvoldoende houvast voor een 
effectschatting. De hoogte van de verandering van de MRB ontbreekt, evenals de ingangsda-
tum en de looptijd. Ook is onduidelijk hoe de milieudifferentiatie moet worden vormgegeven.  
 
CO2-effecten 
Niet te bepalen. In vergelijking met belastingen die direct aangrijpen op de aanschafprijs zo-
als de bpm vormt een verandering in de mrb naar verwachting een relatief geringe prikkel 
om het mobiliteits- en/of autokeuzegedrag te beïnvloeden (Geilenkirchen et al. 2010; Van 
Meerkerk et al., 2014). Daartegenover staat dat veranderingen in de mrb aangrijpen op het 
gehele wagenpark en er daardoor een grote groep mensen door geraakt wordt. Dit vergroot 
het CO2 reductiepotentieel. 
 
Maatregel 12 – Invoering mobiliteitsbudget 
De toelichting bij dit beleidsinstrument is als volgt: ‘Het voorstel is om een maximum bedrag 
te bepalen (bv. 300 euro per maand) die in fiscale zin wordt vrijgesteld van inkomstenbelas-
ting. Voorwaarde hierbij is dat de medewerker gestimuleerd wordt om duurzame vormen van 
vervoer te kiezen (alleen deze vorm is vrijgesteld, andere vormen kennen andere percenta-
ges).’ 
 
Aannames 
Uit de beschrijving wordt niet duidelijk hoe het mobiliteitsbudget moet worden vormgegeven. 
Eén van de mogelijke varianten is een persoonlijk mobiliteitsbudget, met een deels vaste en 
deels variabele onbelaste vergoeding die gedifferentieerd is voor auto en OV. De hogere ver-
goeding voor bijvoorbeeld fiets, OV en het rijden in een elektrische auto stimuleert de werk-
nemer tot het gebruiken van duurzamere vervoerwijze. MuConsult heeft in 2012 gerekend 
aan deze variant. We nemen gemakshalve die studie als uitgangspunt voor de effectschattin-
gen voor deze maatregel. De zogenaamde B50 variant die door MuConsult is bekeken betreft 
alleen werknemers zonder auto van de zaak. Wellicht ten overvloede merken we op dat de 
hier gepresenteerde effecten niet representatief zijn als de tafel zakelijk reizen een andere 
vormgeving van het mobiliteitsbudget voor ogen heeft. 
 
CO2-effecten 
In MuConsult (2012) staat dat een landelijk ingevoerd mobiliteitsbudget leidt tot 1,7% min-
der woon-werkkilometers met de auto en 1,5% minder woon-werkkilometers met het OV. 
Voor het totale auto- en OV-gebruik (alle motieven) gaat het dan om -0,5% en -0,9% ten 
opzichte van de huidige situatie (Annema en Van Wee, 2012). Bovengenoemde afnames in 
kilometrages zouden in 2020 leiden tot een CO2-reductie van 0,08 Mton ten opzichte van de 
Nationale Energieverkenning 2017.  
 
Kosten 
De combinatie van een flexibel en variabel mobiliteitsbudget geeft werknemers een prikkel 
om minder kilometers te maken voor hun werk. Door de maatregel daalt het totale mobili-
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teitsbudget wat werknemers te besteden hebben. MuConsult (2012) becijferde dat een ge-
middelde werknemer die met de auto naar werk gaat 260 euro per jaar minder te besteden 
heeft. Voor iemand die met het OV naar werk gaat neemt het budget met 235 euro af. Door-
dat het aantal gereden autokilometers afneemt dalen de brandstofkosten van automobilisten 
met 45 miljoen euro. Tegelijkertijd dalen de inkomsten van accijnzen met 15 miljoen euro 
per jaar. De nationale kosten bedragen 1.107 miljoen euro per jaar (tabel 11.21). De uitvoe-
ringskosten voor de overheid (Belastingdienst) zijn niet gekwantificeerd. 
 

Tabel 11.21 Overzicht kosten van maatregel 12 –Invoering mobiliteitsbudget 

  Kosten (mln euro per jaar) 

Nationale kosten 
 

Brandstofkosten -45 
Uitvoeringskosten NB 
Overheidskosten 

 

Accijnsderving 15 
Uitvoeringskosten NB 

 
Maatregel 13 – Investeren in fietsenstallingen 
Dit beleidsinstrument betreft het aanpassen en verbeteren van stationsstallingen volgens de 
afspraken in het bestuursakkoord fietsparkeren, doorgetrokken naar 2030, zoals in het be-
stuursakkoord al afgesproken is. In het Bestuursakkoord wordt tot 2030 uitgegaan van 
150.000 tot 155.000 extra fietsparkeerplaatsen met name rond de middelgrote stations. 
 
Aannames 
Een fietsparkeerplek kan CO2-reduceren als de plek door iemand wordt gebruikt die daarvoor 
met een minder schone modaliteit reisde dan de fiets. Bij een overgang van lopend naar de 
fiets is er bijvoorbeeld geen CO2-effect. Bij de overstap van OV naar de fiets in het voor- en 
natransport is er een klein CO2-effect vanwege de overstap van OV naar fiets. Het grootste 
effect wordt bereikt wanneer niet alleen het voor- en natransport verduurzaamt, maar de 
fiets er ook voor zorgt dat een autorit door een treinrit vervangen wordt. Effectschattingen 
zijn sterk afhankelijk van aannames over bijvoorbeeld de ritlengte van het voor- en na-
transport. 
 
Nieuwe fietsparkeerplekken zorgen echter niet één op één voor meer verplaatsingen met de 
fiets. Er moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten: 
• Weesfietsen, die ruimte in nemen in fietsenstallingen. Bij onbewaakte fietsenstallingen is 

dit ongeveer 20%. Een deel van de nieuwe fietsenstallingen zal ook door weesfietsen 
worden bezet wanneer er geen flankerend beleid ingezet wordt. 

• Foutgeparkeerde fietsen: er bestaat een kans dat een deel van de plekken wordt ge-
bruikt door fietsen, die voorheen foutgeparkeerd stonden. Het percentage foutgepar-
keerde fietsen ligt op ongeveer 20% op piekmomenten. Dit zal met name het geval zijn 
bij plekken dichtbij het station. Er is in dit geval geen CO2-reductie: minder foutparkeer-
ders kan fietsenstallingen wel aantrekkelijker maken. 

 
CO2-effecten 
Er zijn geen gegevens bekend over het afzonderlijke effect van de aanleg van fietsenstallin-
gen op het fietsgebruik en verschuivingen van auto naar OV. Er wordt hier geen afzonderlijk 
CO2-effect toegekend aan dit instrument, omdat hij gezien wordt als flankerend beleid: een 
toename in fietsenstallingen zorgt voor een capaciteitsuitbreiding en zal het aantrekkelijker 
maken om met de fiets naar en van het station te reizen. Hierdoor is het waarschijnlijker dat 
andere maatregelen, die het OV aantrekkelijker moeten maken voor reizigers, die nu nog 
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met de auto reizen, een groter effect zullen hebben dan wanneer capaciteitsproblemen een 
limiterende factor zijn. 
 
Kosten 
In 2019 en 2020 is 40 miljoen euro beschikbaar vanuit het bestuursakkoord ten behoeve van 
de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen. Daarnaast is nog ruim 70 miljoen euro extra 
nodig in de jaren 2019 en 2020. Maximaal 40% van deze bedragen zal gefinancierd worden 
door de Rijksoverheid, de overige 60% zal gefinancierd worden door provincies, gemeentes 
en regio’s. Deze investeringskosten worden gedisconteerd naar jaarlijkse kosten waarbij een 
looptijd van 20 jaar wordt aangehouden, dit is de afschrijvingstermijn die voor een fietsen-
stalling wordt aangehouden. De investeringskosten vertaald naar jaarlijkse kosten bedragen 
8 miljoen euro per jaar. Vanaf 2021 is er jaarlijks 15 miljoen euro beschikbaar vanuit het 
Rijk terwijl gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn voor de onderhoudskosten van de 
fietsenstallingen. In Bekhuis (2014) worden de kosten van fietsenstallingen geanalyseerd. 
Hieruit blijkt dat een fietsenstaling gemiddeld 750 euro aan investeringskosten kost terwijl 
de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten 200 euro per stallingsplaats bedragen. De ge-
middelde jaarlijkse investering bedraagt ruim 20 miljoen euro, waarmee jaarlijks 30.000 ex-
tra fietsenstallingen worden gebouwd. De toename aan onderhoudskosten bedraagt daarbij 
dus 6 miljoen euro. De jaarlijkse nationale kosten bedragen een kleine 30 miljoen euro en 
deze worden volledig gedragen door de overheid. 
 
Maatregel 14 - Prijsprikkels gericht op de spits in het OV 
Met prijsprikkel (korting) wordt er een verschuiving beoogd van 220 mln rkm van hyperspits 
naar schouderspits (ochtend en middag) in trein (35mln euro) en ruim 50 mln rkm (ochtend) 
in bus/tram/metro en regionaal spoor (5 mln euro). Hierdoor komt meer capaciteit vrij in de 
hyperspits, die vervolgens opgevuld kan worden met reizigers, die normaal gesproken de 
auto zouden pakken. Aangezien de hoogte van de financiële prikkel niet is omschreven kan 
de maatregel niet nader geanalyseerd worden. 

11.3.5 Logistiek en goederenvervoer 
Het totale onderdeel logistiek omvat bestelauto’s, vrachtauto’s, binnenvaart goederenver-
voer, spoorgoederenvervoer en mobiele werktuigen. In de referentie zijn de totale CO2-
emissies van de logistiek op Nederlands grondgebied in 2030 14 Mton. 
 
In het cluster logistiek en goederenvervoer zijn tientallen maatregelen en instrumenten inge-
diend, gericht op logistieke optimalisatie, het bewerkstelligen van een modal shift richting 
spoor en binnenvaart, het stimuleren van Zero Emissie stadsdistributie, het sturen op laag-
emissie en beperkt aantal bewegingen van bouwlogistiek, inzet van biobrandstoffen in de 
binnenvaart, het elektrificeren van het goederenvervoer per spoor en over de weg en het be-
perken van het energiegebruik en de emissies van mobiele werktuigen. Niet alle maatregelen 
of instrumenten waren concreet genoeg om door te rekenen, soms was niet duidelijk of het 
extra was ten opzichte van de autonome trend naar efficiëntere logistiek of wat al in het be-
staande beleidspakket in de NEV is meegenomen. Gegeven de beperkte beschikbare tijd 
heeft de aandacht zich gericht op drie thema’s: stadslogistiek, binnenvaart en mobiele werk-
tuigen. Tabel 11.22 geeft een overzicht van de hier geraamde CO2 effecten en nationale kos-
ten. 
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Tabel 11.22 Overzicht CO2-effecten (Mton) en kosten - logistiek en goederenver-
voer 
  S L 

CO2-reductie 
(Mton) 

Kosten 
(mln) 

CO2-reductie 
(Mton) 

Kosten 
(mln) 

Stadslogistiek 0,2 – 0,4 20 0,4 -1,1 30 
Binnenvaart 0 – 0,4 60-80 0 – 0,4 70-90 
Mobiele werktuigen 0,3 – 0,4 2 0,3 – 0,4 2 
Totaal 0,5 -1,2 80-100 0,7 – 1,9 100-120 

Stadslogistiek 
Voor stadslogistiek wordt alleen naar wegvervoer gekeken en wordt aangesloten op de defi-
nitie uit de Outlook City Logistics (Connekt, 2017). Dit betekent dat ook de aan- en afvoerrit-
ten vanuit en naar de steden tot een distributiecentrum binnen de stadslogistiek wordt 
meegerekend. Eventuele modal shift van stedelijk wegvervoer naar Light Electric Vehicles 
(LEV’s) of zero emissie spoor en binnenvaart valt ook binnen de scope van stadslogistiek.  
 
De totale emissie van stadslogistiek wordt geschat op 3,5 Mton, waarvan 1,8 Mton door be-
stelauto’s en 1,7 Mton door vrachtauto’s. De stadslogistiek kan worden onderverdeeld in de 
segmenten vers, stukgoed/retail, post & pakketten, afval, bouw en facilitair. De voertuigen 
en hun inzet kunnen sterk verschillen tussen deze segmenten. Zo worden supermarkten 
vaak met directe ritten door trekker-opleggers bevoorraad, terwijl pakketkoeriers vaak ge-
bruik maken van bestelauto’s met tientallen afleveradressen per rit.  
 
Er zijn grofweg twee soorten maatregelen voorgesteld voor stadslogistiek. Dit betreft effici-
entere logistiek door logistieke optimalisatie en schone logistiek door ZE voertuigen. Deze 
twee reductiemaatregelen kunnen grote overlap hebben. Afhankelijk van de aannames kun-
nen zij zorgen voor 0,2 – 1,1 Mton reductie (tabel 11.23). 
 
Tabel 11.23 Overzicht CO2-effecten (Mton) van stadslogistiek 

 S l 
 Meewind  Tegenwind  Meewind  Tegenwind  
Efficiencywinst 0,06 0,03 0,04 0,01 
Zero emissie voertuigen 0,3 0,2 1,1 0,4 
Totaal 0,4  0,2  1,1 0,4  

 
Het is onzeker hoe sterk het beleidspakket voor Stadslogistiek gaat worden, welke steden 
gecommitteerd zijn of worden om ZE zones in te voeren en hoe snel marktontwikkelingen 
ten aanzien van ZE voertuigen gaan. Daarom wordt met een groot (L) en een klein (S) be-
leidspakket gerekend en met een mee- en een tegenwind scenario. Het small en large pakket 
hebben een verwachte subsidie van circa 17 mln euro en circa 30 mln euro. Aangenomen is 
dat in het S-pakket kleine ZE-zones worden gerealiseerd en het L-pakket middelgrote ZE-
zones. Het meewind scenario gaat uit van grote schaalvoordelen en een snelle kostenreduc-
tie van elektrische voertuigen en een grote lokale commitment. Meewind gaat uit van 32 ste-
den die ZE-zones implementeren. Dit zijn de steden die Greendeal ZES ondertekend hebben 
en/of in de G30 vallen van steden met meer dan 100.000 inwoners. Het tegenwind scenario 
zorgt voor kleinere schaalvoordelen en een langzamere kostenreductie van elektrische voer-
tuigen en een kleine lokale commitment van slechts 14 steden die ZE-zones implementeren. 
Dit zijn uitsluitend de steden die de Greendeal ZES ondertekend hebben. De scenario’s zijn in 
tabel 11.24 samengevat. 
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Tabel 11.24 Vier scenario’s voor ZE-zone voor Stadslogistiek 

 S L 
 Meewind  Tegenwind  Meewind  Tegenwind  
 Aantal steden 
en omvang zone 

Kleine ZE Zone in 
32 steden 

Kleine ZE Zone 
in 14 steden 

Middelgrote ZE 
Zone in 32 steden 

Middelgrote ZE 
Zone in 14 steden 

 
Om de effecten van ZE-zones te bepalen is gebruik gemaakt van een door TNO ontwikkelde 
methode die inmiddels getest is bij gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Aan de hand van 
de verkeermodellen van deze steden is een inschatting gemaakt van intern-, herkomst-, be-
stemmings-, en doorgaand verkeer in deze steden en welke aandelen voertuigkilometers per 
zone vallen. Hiermee kan zowel de directe invloed binnen een ZE-zone als het uitstraaleffect 
buiten de ZE-zone bepaald worden. Het uitstraaleffect buiten de zone kan vervolgens opge-
splitst worden in kilometers binnen de gemeentegrenzen en het verdere uitstraaleffect buiten 
de gemeentegrenzen. De resultaten van Amsterdam en Rotterdam zijn gemiddeld en worden 
toegepast op alle in deze analyse geselecteerde steden voor de bepaling van de effecten. 
 
Uit metingen van TNO bleek dat circa 70% van de bestel- en vrachtauto’s frequente bezoe-
kers20 zijn en 30% meer incidenteel bezoek betreft. Voor bestelauto’s is aangenomen dat 
voornamelijk met volledig elektrische voertuigen gereden zal worden, maar dat de 30% inci-
dentele vervoersbewegingen deels zullen kiezen om het transport uit te besteden of gebruik 
te maken van bundeling via logistieke hubs aan de rand van de stad en andere innovatieve 
last mile oplossingen. Voor het effect buiten de stad is daarom aangenomen dat slechts 50% 
van de voertuigkilometers nul-emissie zal zijn. Binnen de stad is aangenomen dat door de 
maatregel enkel nog met nul-emissie voertuigen zal worden gereden. Bij vrachtauto’s is bui-
ten de stad aangenomen dat 25% van de kilometers nul-emissie zal zijn, omdat daar een 
hoger aandeel plugin-hybrides (PHEVs) verwacht worden die alleen de last mile nul- emissie 
zullen rijden. Voor het bepalen van de CO2-effecten is gebruik gemaakt van de cijfers van de 
nationale emissie registratie per gemeente voor bestel- en vrachtauto’s. De emissie door be-
stel- en vrachtauto’s op grondgebied van de geselecteerde steden (lokale- en snelwegen) is 
weergegeven in tabel 11.25. 
 
Tabel 11.25 Totale emissie (Mton) door bestel- en vrachtauto’s op grondgebied van 
de geselecteerde steden (lokale- en snelwegen) 

 32 steden 14 steden 
Bestel 1,2 0,6 
Vracht 1,5 0,7 
Totaal 2,7 1,3 

Afhankelijk van de aannames bedraagt de emissiereductie tussen 0,2 en 1,1 Mton (tabel 
11.26). Ongeveer de helft daarvan wordt behaald met vrachtauto’s, de andere helft met be-
stelauto’s. 
 
Tabel 11.26 CO2-effecten voor vier scenario’s voor ZE-zone voor Stadslogistiek 

Smal Large 
Meewind  Tegenwind  Meewind  Tegenwind  
32 steden  
Kleine ZE Zone 
Reductie: 0,3 Mton 

14 steden  
Kleine ZE Zone 
Reductie: 0,2 Mton 

32 steden  
Middelgrote ZE Zone 
Reductie: 1,1 Mton 

14 steden  
Middelgrote ZE Zone 
Reductie: 0,4 Mton 

 

                                                
20 Minimaal 5 keer per maand, gemiddeld 20 keer per maand. 



 

 PBL | 151 

Aannemend dat alleen de 70% frequente bezoekers overgaan op zero emissie voertuigen, 
zijn er tussen 30 duizend en 115 duizend nul missie bestelauto’s en tussen duizend en 16 
duizend nul emissie of plug-in hybride vrachtwagens nodig.  
 
De effecten van logistieke efficiency zijn uitsluitend bepaald voor het last mile vervoer vanaf 
de rand van de stad en op lokale wegen (geen snelwegen en geen long haul vanaf DC’s tot 
aan een hub). Bundeling van distributie via hubs biedt mogelijkheden om ook op de long 
haul (langeafstandsvervoer) een andere logistieke invulling te kiezen, zoals minder vaak met 
grotere volumes bij de hub aanleveren. Deze effecten en ook de maatregelen m.b.t. logis-
tieke optimalisatie op in het overige wegvervoer buiten de stad is hier niet meegenomen. Er 
is gecorrigeerd voor de voertuigkilometers van bestel- en vrachtauto’s die reeds binnen de 
ZE-zones of van/naar de ZE-zones plaatsvinden. Er is een gemiddelde potentie van bundelen 
via hubs ingeschat per segment voor de zes grote segmenten binnen de stadslogistiek en ge-
wogen naar de relatieve aandelen van deze segmenten qua CO2-emissie binnen de stadslo-
gistiek. Het additionele effect van logistieke efficiency is relatief het grootst in de scenario’s 
met een kleine ZE-zone en het kleinst in de scenario’s met een middelgrote ZE-zone. Het 
maximale additionele effect is 0,09 Mton CO2-emissie in 2030. De totale efficiencywinst door 
bundeling is vervolgens gecorrigeerd voor de autonome logistieke efficiencyverbetering die 
reeds in de NEV is aangenomen. Deze correctie bedraagt 3,75% efficiencyverbetering in 
2030 qua aantallen ritten en 1% per jaar op basis van voertuigkilometers. Doordat er reeds 
een aanzienlijke efficiencyverbetering is verondersteld in het referentiescenario van de NEV, 
valt het volledige effect van bundeling via hubs binnen de efficiencywinst in het referentie-
scenario. Er is geen additioneel effect ten opzichte van de NEV. 
 
Nationale kosten 
De kosten voor ZE-vrachtauto’s konden voor deze analyse (nog) niet betrouwbaar worden 
ingeschat. De nationale kosten zijn daarom alleen voor bestelauto’s bepaald. Op basis van 
een recente ‘e-van’ studie van TNO & CE Delft (2018) zijn verschillende ingroeipaden inge-
schat richting het verwachte eindbeeld in 2030 per scenario. De jaarlijkse ingroei van bestel-
auto’s wordt vervolgens gebruikt om de nationale kosten te bepalen. Hiervoor zijn twee TCO 
(Total Cost of Ownership) scenario’s uit de ‘e-van’-studie geconstrueerd voor het verschil in 
TCO tussen conventionele ICEV en ZE bestelauto’s. De berekening gaat uit van een gemid-
delde TCO voor bestelauto’s, terwijl er verschillende onderliggende TCO’s zijn voor kleine, 
middelgrote en grote bestelauto’s. De TCO-verschillen en omslagpunten zouden dus eer-
der/later kunnen liggen voor een deel van de markt voor bestelauto’s. In het meewindscena-
rio ligt het omslagpunt (wanneer ZE-bestelauto’s goedkoper zijn dan bestelauto’s op fossiele 
brandstoffen) in 2024/2025 en daalt het verschil in TCO per km van +4 cent naar -3 cent. In 
het tegenwindscenario blijft de TCO van EV boven die van ICEVs liggen en daalt het verschil 
in TCO per km van +7 cent naar +1,5 cent. De TCO is berekend op basis van een jaarkilo-
metrage van 20.000 km. In de achterliggende aannames voor mee- en tegenwind zijn de pa-
rameters gevarieerd:  
• Inkoopkorting voor grote wagenparkbeheerders van bestelauto’s 
• Elektriciteitsprijzen voor gewone of middel/grootverbruikers 
• Restwaarde ontwikkeling van ZE bestelauto’s die wel of niet toegroeien naar restwaarde 

dieselbestelauto’s.  
 
Voor het berekenen van de nationale kosten is vervolgens uitsluitend gekeken naar de kale 
voertuigprijzen (en afschrijving en restwaarde), de kale brandstof/energieprijzen en de kale 
onderhoudskosten. De nationale kosten zijn weergegeven in tabel 11.27. Naast de nationale 
kosten zijn ook de overheidskosten ingeschat. Hierbij is per scenario bepaald welke accijns-
derving door minder dieselgebruik er plaatsvindt en welke extra opbrengsten uit energiebe-
lastingen er plaatsvinden door extra energievraag. Voor ZE-bestelauto’s bedraagt de 
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cumulatieve accijnsderving 6 tot 44 miljoen euro in 2030 bij ‘tegenwind+small’ en ‘mee-
wind+large’.  
 
Het small en large pakket hebben een verwachte subsidie van circa 17 mln euro en circa 30 
mln euro. Omdat het onduidelijk hoe deze subsidies precies vormgegeven worden zijn deze 
in de berekening voor de overheidskosten buiten beschouwing gelaten. 
 
Tabel 11.27 Nationale kosten (mln euro/jaar) alleen voor bestelauto’s 

  S L 
Jaarlijkse investeringskosten 1 - 2 3 - 3 
Brandstof/energiekosten -4 - -1 -7 - -2 
Onderhoudskosten -1 - -1 -2 - -1 
Totaal -4 - 0 -7 - 0 

 

Mobiele werktuigen 
De emissie van mobiele werktuigen valt in de door het kabinet gehanteerde indeling van de 
onderhandelingstafels bij de tafel mobiliteit. Mobiele werktuigen worden ingezet in verschil-
lende sectoren; de NEV laat zien dat de aandelen van de sectoren landbouw en bouw in de 
CO2-emissie van alle mobiele werktuigen in 2015 beide 39% zijn, het aandeel van HDO 13% 
gevolgd door de industrie met 7% en consumenten met 2% (tabel 11.28). In termen van 
CO2-equivalenten voegen de overige broeikasgassen in elk steekjaar slechts 0,04 Mton toe. 
 
Tabel 11.28 CO2-emissie mobiele werktuigen volgens het referentiescenario (Mton) 

Sector 2015 2020 2025 2030 
Consumenten 0,1 0,1 0,1 0,1 
HDO 0,4 0,4 0,4 0,4 
Industrie 0,2 0,2 0,2 0,2 
Landbouw 1,2 1,0 1,0 1,0 
Bouw 1,2 1,1 1,1 1,0 
Totaal 3,1 2,7 2,7 2,7 

 
Maatregelen 
Het cluster Logistiek van de Mobiliteitstafel heeft maatregelen en instrumenten voorgesteld 
om de emissie van mobiele werktuigen te reguleren. Rijk en provincies zullen de ruimte in de 
Omgevingswet gebruiken om gemeenten dwingende stuurmogelijkheden te geven voor lage 
of zero-emissie werktuigen bij bouwprojecten en in stadscentra. Het Rijk (RWS) zal bij aan-
besteding en inkoop sturen op bouwmachines met een lage emissie. In het maatregelenpak-
ket Large wordt daarnaast extra inspanning op EU-niveau genoemd om normen en wetten te 
wijzigen met als doel dat andere — lees duurzame — werktuigen aangeboden zullen worden. 
Dit valt echter buiten de invloedssfeer van het nationale beleid maar past wel in een mee-
windscenario. De maatregelen en instrumenten leiden derhalve niet tot een onderscheid naar 
een Small en Large pakket, maar wel tot onderscheid naar meewind (voortvarend Europees 
klimaatbeleid) en tegenwind. Voor financiële stimulering van duurzame mobiele werktuigen 
is een rijksbudget van 2 miljoen euro voorzien voor de periode 2019-2025. Het is de vraag of 
dit voldoende is om de maatregelen en instrumenten te bekostigen. 
 
Schattingsmethodiek CO2-reductiepotentieel 
Er worden 4 reductiemaatregelen onderscheiden. De autonome ontwikkeling waarbij nieuwe 
generaties machines zuiniger worden onder invloed van Europees bronbeleid. Ten gevolge 
van de stapsgewijze overgang van emissienorm Stage IV naar Stage VI zou het energiever-
bruik ongeveer 19% zuiniger kunnen worden (10% voor elke stap). De tweede maatregel is 
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het hybridiseren van dieselwerktuigen naar diesel-elektrische werktuigen. Hybride oplossin-
gen zijn geschikt en zinvol voor enkele typen mobiele machines, bijvoorbeeld graafmachines, 
laadschoppen, dumpers en bulldozers. In dit geval kan 5-10% reductie van het energiever-
bruik na aftrek van de autonome ontwikkeling worden gerealiseerd. De derde maatregel is 
het verminderen van stationair draaien. Het reductiepotentieel wordt geschat op 5% van het 
energieverbruik na aftrek van de autonome ontwikkeling. Dit percentage kan worden be-
haald bij machines die niet gehybridiseerd zijn of volledig elektrisch aangedreven worden. De 
vierde maatregel is het volledig elektrisch maken van dieselgeneratoren (in de sectoren 
bouw, HDO en industrie) en van bronbemalingspompen (in de bouw). Dit levert 100% CO2-
reductie op. Er wordt ingeschat dat er in 2030 geen grote mobiele werktuigen met een volle-
dig elektrische aandrijving zijn. 
 
TNO heeft voor het EMMA-project het energieverbruik en de CO2-emissie in 2015 van de Ne-
derlandse vloot van mobiele werktuigen voor een groot aantal machinetypen in kaart ge-
bracht. De dekking van de in het onderzoek opgenomen werktuigen in termen van de totale 
CO2-emissie per sector in 2015 was 85% in de bouw en de landbouw. Van de sectoren HDO 
en industrie zijn alleen de generatoren beschouwd. Hun dekking is respectievelijk een zesde 
en een kwart van de sectorale CO2-emissie. Er zijn geen werktuigen van de sector consu-
menten beschouwd, maar deze sector heeft slechts een aandeel in de totale CO2-emissie van 
2% (tabel 11.28). De gezamenlijke CO2-emissie van de beschouwde werktuigen is 2,2 Mton, 
wat 70% is van de totale CO2-emissie van alle mobiele werktuigen (3,1 Mton) in 2015. TNO 
heeft per sector per machinetype het CO2-reductiepotentieel ingeschat voor de 4 hiervoor 
genoemde reductiemaatregelen. Voor de in het EMMA-project niet beschouwde werktuigen — 
goed voor 0,9 Mton — is aangenomen dat alleen de autonome ontwikkeling aan de CO2-
reductie bijdraagt.  
 
Potentiële CO2-reductie 
Het maatregelenpakket is gericht op de inzet van lage of zero-emissie werktuigen bij bouw-
projecten en in stadscentra met als instrumentatie de Omgevingswet en inkoop- en aanbe-
stedingsbeleid voor bouwmachines met lage emissie door het Rijk. We nemen aan dat de 
maatregelen geen invloed hebben op de landbouw die immers niet in de genoemde zones 
plaatsvindt en voor 85% gedomineerd wordt door landbouwtrekkers. Gezien de inzet van 
landbouwtrekkers blijft alleen de reductiemaatregel ‘autonome ontwikkeling’ over. Ook zal de 
invloed van de maatregelen op werktuigen in de industrie beperkt zijn omdat de industrie 
vaak buiten de genoemde zones ligt. In het tegenwindscenario nemen we de elektrificatie 
van de generatoren in de bouw en HDO en van de bronbemalingspompen mee. In het mee-
windscenario nemen we aan dat de EU de elektrificatie van alle generatoren verplicht stelt, 
waaronder ook de generatoren in de industrie. De inschatting door TNO van het CO2-
reductiepotentieel van de Nederlandse vloot van mobiele werktuigen in 2030 leidt ten op-
zichte van de CO2-reductieraming van de NEV tot een extra CO2-reductie in 2030 van 0,3 
Mton in het tegenwindscenario en van 0,4 Mton in het meewindscenario (tabel 11.29). Zoals 
eerder toegelicht zijn de maatregelpakketten Small en Large identiek.  
 
Tabel 11.29 Reductie CO2-emissie mobiele werktuigen in 2030 (Mton) 
 

Mee-
wind 

Tegen-
wind 

Mobiele werktuigen 0,4 0,3 

Binnenvaart 
Voordat we de potentiële CO2-reductie van de binnenvaart inschatten is het van belang de 
definitie van binnenvaart conform de internationale richtlijn voor nationale broeikasgasinven-
tarisatie toe te lichten. Alleen de emissie van de binnenlandse binnenvaart wordt conform 
deze richtlijn aan Nederland toegerekend. Dit betreft alle verplaatsingen met herkomst en 
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bestemming binnen Nederland. De broeikasgassen van de internationale binnenvaart (met 
hetzij herkomst hetzij bestemming buiten Nederland) behoren niet tot de nationale totalen. 
De componenten van de binnenvaart zijn vrachtvervoer, passagiersvervoer en werk op zee. 
De recreatievaart en de visserij vallen niet onder de binnenvaart maar worden als zelfstan-
dige categorieën behandeld.  
 
Maatregelen 
De maatregelen van de sector binnenvaart om de CO2-emissie te reduceren zijn gericht op 
technologische vernieuwing van schepen en bijmenging van biobrandstof aan diesel. Een 
maatregel betreft een modulaire aanpak van de aandrijflijn waarbij een elektromotor op de 
schroefas wordt gezet en een dieselgenerator voor de energieopwekking zorgt (diesel-elek-
trische schepen). Deze techniek bevindt zich in de uitrolfase. Twee andere maatregelen zit-
ten nog in de fase van ‘pilots en demonstratie’ en ‘onderzoek, ontwikkeling en innovatie’. Het 
betreft accu-elektrische schepen en waterstof-brandstofcel elektrische schepen. Ongeveer 
90% van de sectorale streefwaarde van CO2-reductie in 2030 komt van bijmenging van bio-
brandstof. Wanneer het bijmengen niet via een Europese verplichting wordt afgedwongen 
bestaat het risico dat een deel van het effect weglekt door grenstanken. Een dergelijke ver-
plichting hoeft overigens niet door de gehele EU te worden aangenomen, maar zou bijvoor-
beeld ook via de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCNR) kunnen worden ingesteld. De 
lidstaten van deze commissie zijn Nederland, Duitsland, Zwitserland, België en Frankrijk. 
 
De maatregelen vallen grotendeels onder de Green Deal voor de binnenvaart, zeevaart en 
havens die naar verwachting eind 2018 wordt getekend. De Green Deal en de bijbehorende 
subsidieregelingen hebben betrekking op 2019-2025. In het ambitieuze maatregelenpakket 
Large is 100 miljoen euro aan Rijksbudget voorzien. Dit wordt besteed aan subsidies voor 
het uitrollen van hybride aandrijflijnen (diesel-elektrisch) in de vloot en voor het stimuleren 
van het testen van nieuwe technologie (accu-elektrisch en waterstof-brandstofcel). In het 
pakket Small is het rijksbudget 50 miljoen euro. Men streeft naar het verplicht stellen van 
een bijmengingspercentage biobrandstof van 30% in 2030. De sector binnenvaart is bereid 
de meerkosten van biobrandstof te betalen om de competitie met het vrachtvervoer over de 
weg aan te gaan, onder voorwaarde dat het bijmengen internationaal wordt geregeld, om 
oneerlijke concurrentie en grenstanken te voorkomen. Het budget dat private partijen in-
brengen moet nog worden vastgesteld en ook de financiering van andere kosten — veelal in-
vesteringskosten — wordt in het kader van de Green Deal nader uitgewerkt.  
 
Potentiële CO2-reductie 
Na raadpleging van technische experts bij TNO en ECN lijken de volgende streefwaarden in 
2030 plausibel onder voorbehoud van nadere financiële onderbouwing: 
• 30% van de vloot onder Nederlandse vlag is voorzien van een hybride aandrijflijn. Elk 

van deze schepen verbruikt 5% minder energie dan de dieselvariant. 
• 50 accu-elektrische schepen 
• 6 waterstof-brandstofcel schepen 
• De resterende schepen varen met een bijmengingspercentage van 30% aan biobrand-

stof. 
 
Deze situatie doet zich voor in het maatregelenpakket Large bij het scenario meewind. Bij 
meewind nemen we aan dat de Europese verplichting van bijmenging tijdig tot stand komt 
om de 30% in 2030 te halen. Bij scenario tegenwind nemen we aan dat er geen bijmenging 
van biobrandstoffen plaats vindt, omdat het niet lukt de bijmenging Europees te realiseren. 
In het maatregelenpakket Small is het budget gehalveerd en nemen we aan dat de helft van 
het aantal schepen van Large kan worden uitgerust met de nieuwe technologieën. De reduc-
tie van CO2-emissie in 2030 die hieruit volgt bedraagt 0,4 Mton bij meewind en 0,0 Mton bij 
tegenwind voor zowel pakket Large als Small (tabel 11.30). Dit komt doordat bijmenging van 
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biobrandstof de potentiële CO2-reductie in 2030 domineert. Het introduceren van nieuwe 
technologieën is van belang met het oog op 2050, het jaar waarin de binnenvaartsector 
streeft naar klimaatneutraal en emissieloos varen.  
 
Tabel 11.30 Reductie CO2-emissie binnenvaart in 2030 (Mton) 
 

Meewind Tegenwind 
Binnenvaart 0,4 0,0 

11.3.6 Overige maatregelen 
In deze categorie resterende maatregelen en instrumenten vallen enerzijds de maatregelen 
gericht op het gebruik van zuinige banden en de juiste bandenspanning en anderzijds de 
maatregelen rond inkoop en aanbesteding. 

Zuinige banden en juiste bandenspanning 
Het aantrekkelijke van het bevorderen van het gebruik van zuinige banden en juiste banden-
spanning is dat het geld oplevert. Zuinige banden hoeven niet duurder te zijn in aanschaf en 
zijn door het lagere brandstofgebruik goedkoper in gebruik. 
 
TNO heeft geraamd dat als in 2016 1,3 Mton aan CO2-emissies bespaard zou zijn als alle 
auto’s zuinige (label A) banden zouden hebben en 0,4 Mton als alle banden op de juiste 
spanning zouden zijn. Het technisch potentieel van het gebruik van zuinige banden zal gaan 
afnemen, doordat auto’s zuiniger worden en doordat de nieuwe WLTP testprocedure de intro-
ductie van zuinigere banden onder nieuw verkochte auto’s stimuleert. De verwachting is bo-
vendien dat autofabrikanten in hun instructies ook zullen aangeven dat dealers bij het 
vervangen van de banden zuinigere banden dienen te monteren, om niet af te wijken van de 
technische specificaties bij oplevering. Daarmee is in feite door de nieuwe WLTP-procedure 
door de EU bewerkstelligd dat de auto’s vanaf 2019 met zuinige banden worden geleverd. 
Het technisch potentieel van zuinige banden neemt daardoor af tot 0,25 Mton in 2030. De 
CO2-besparing door de zuinige banden vermindert de noodzaak voor autofabrikanten om op 
andere punten maatregelen te nemen om aan de vereiste norm voor CO2-emissie te voldoen. 
De besparing door de zuinige banden wordt daardoor naar verwachting teniet gedaan door 
vermindering van de besparingen op andere punten. Daardoor leidt de introductie van WLTP 
ondanks de toepassing van zuinige banden niet tot lagere emissies.  
 
Het zuiniger worden van auto’s maakt dat het technisch potentieel in 2030 voor bandenspan-
ning afneemt tot 0,35 Mton. Het totale technisch potentieel bedraagt daarmee in 2030 nog 
0,6 Mton. De ervaring leert dat met gedragscampagnes maar een deel van de technische po-
tentieel wordt behaald. De verwachting is dat met het voorgestelde maatregelpakket in 2030 
0,1 tot 0,2 Mton bespaard kan worden. 
 
Een beperkt effect in 2030 betekent niet dat het niet zinvol is om het gebruik van zuinige 
banden en de juiste bandenspanning te bevorderen. Voorlopig rijden er nog veel auto’s rond 
met niet onzuinige banden, waardoor er de komende jaren wel degelijk bespaard kan wor-
den. 

Inkoop en aanbesteden 
De aanleg en het beheer en onderhoud van onze wegen, vaarwegen en spoorwegen hebben 
een milieu-impact door het gebruik van (primaire) grondstoffen en energiegebruik met bijko-
mende CO2-emissies. Bij de inkoop en het aanbesteden van decentrale overheden zit een 
groot deel van de investeringen in de infrastructuur of GWW-sector (Grond-, Weg- en Water-
bouw). Er worden 12 maatregelen voorgesteld variërend van materiaalgebruik, fietsen en 
wandelen meenemen in de aanbestedingseisen, minder en schonere transportbewegingen bij 
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aanleg, besparing bij mobiele werktuigen, energieopwekking op infrastructuur (zonnewegen) 
tot slimme, geen en zuinige openbare verlichting.  
 
Duurzaam aanbesteden kan bijdragen aan CO2-reductie. Afhankelijk van de maatregelen 
gaat het daarbij om emissies van de sector verkeer en vervoer, elektriciteitsopwekking, of 
industrie. Waar het de emissies van de sector verkeer en vervoer betreft is er een grote 
overlap met de maatregelen in de andere categorieën, en kan er daarom geen additioneel 
effect worden toegekend.  

11.3.7 Aandachtspunten rond potentieel, ingroeisnelheid en innovatie  
De maatregelen en instrumenten zijn per cluster beschouwd, zonder rekening te houden met 
maatregelen en instrumenten in andere clusters. Eventuele interacties tussen maatregelen 
komen daardoor niet in beeld. Zo zal een deel van de automobilisten door investeringen in 
het spoor overstappen van de auto naar de trein. Dat heeft minder CO2-emissies tot gevolg. 
Als een deel van die auto’s echter elektrisch is, zal die overstap minder effect hebben. Zo zijn 
er vele interacties tussen hier gepresenteerde maatregelen en instrumenten denkbaar. 
Meestal zal dat betekenen, dat het uiteindelijk CO2-reducerend effect van twee interacte-
rende maatregelen minder is dan de som van beide apart beschouwd. Door de effecten te 
vermenigvuldigen (als twee maatregelen 20% reductie geven is de resterende emissie 0,8 x 
0,8 = 64% van het oorspronkelijke cijfer) krijgt men wel een indicatie. In een aantal geval-
len is het omgekeerde het geval: de som van het geheel is dan meer dan de som der delen. 
Zo zullen investeringen in fiets-infrastructuur leiden tot meer fietsgebruik, ook door mensen 
die anders de auto hadden genomen. Een verandering van de onbelaste woon-werkvergoe-
ding ten gunste van het gebruik van de fiets zal eveneens leiden tot meer fietsgebruik. Maar 
beide maatregelen samen leiden tot een extra stimulans voor de fiets: twee maal 20% meer 
fietsgebruik betekent bij vermenigvuldiging van 1,2 x 1,2 in totaal 44% meer fietsgebruik. 
Dit soort interacties is hier dus niet meegenomen.  
  




