IAK
1) Wat is de aanleiding?

In het Coalitieakkoord 2021-2025 van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie
is afgesproken dat de doelstellingen in de Klimaatwet worden
aangescherpt en in lijn worden gebracht met de Europese Klimaatwet: ten
minste 55% CO₂-reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050. Ook zijn in
het Coalitieakkoord zijn maatregelen aangekondigd om deze doelstellingen
te realiseren. De minister voor Klimaat en Energie (MKE) heeft in de
Kamerbrief van 11 februari aangegeven dat het klimaatbeleid opgenomen
in het Coalitieakkoord zal worden uitgewerkt in een beleidsprogramma.
Met het Klimaatfonds kan worden voorzien in de hiermee gepaard gaande
aanvullende investeringsbehoefte.

2) Wie zijn betrokken?

MKE is de coördinerende bewindspersoon voor het klimaat- en
energiebeleid. De verschillende vakministers zijn verantwoordelijk voor de
uitwerking van het beleid in de sectoren elektriciteit (MKE), industrie
(MEZK), gebouwde omgeving (MVRO), mobiliteit (MI&W, SI&W) en
landbouw en landgebruik (MLNV en MN&S). De staatssecretaris van
Fiscaliteit en Belasting is samen met betrokken vakministers
verantwoordelijk voor de uitwerking van fiscale maatregelen. De
besluitvorming over het klimaatbeleid vindt plaats in de Ministeriële
Commissie Klimaat en Energie.
Het beleidsprogramma wordt uitgevoerd met verschillende partijen in de
samenleving.

3) Wat is het probleem?

Het probleem is de opwarming van de aarde. Volgens een recente,
uitgebreide studie van het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) is nog zekerder geworden dat deze opwarming door menselijk
toedoen wordt veroorzaakt en een nog grotere bedreiging voor mens,
natuur en milieu vormt dan eerder gedacht1.

4) Wat is het doel?

Het doel is CO2 te reduceren in Nederland conform de doelstellingen in de
Klimaatwet. Als onderdeel van het ontwerp-beleidsprogramma klimaat
worden de doelstellingen aangescherpt.

5) Wat rechtvaardigt

Door marktfalen, coördinatiefalen en transitiefalen zijn projecten om de
CO₂-reductiedoelstellingen te behalen vooralsnog onvoldoende tot stand
gekomen. De transitie is afhankelijk van technologische innovaties maar
deze zijn in de beginfase vaak nog relatief duur en kunnen niet voldoende
concurreren met fossiele alternatieven, mede doordat de negatieve
externaliteiten dus niet volledig worden ingeprijsd. Om de gevaarlijke
gevolgen van klimaatverandering terug te dringen is overheidsinterventie
noodzakelijk, bijvoorbeeld door negatieve externaliteiten in te prijzen,
duurzame alternatieven te normeren en te subsidiëren.

overheidsinterventie?

Hierdoor creëert de overheid de randvoorwaarden om invulling te geven
aan de doelen in de Klimaatwet en de gevolgen van klimaatverandering
tegen te gaan.
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6) Wat is je voorstel/wat is het
beste instrument?

Het beleidsprogramma bevat een beschrijving van het beleid in de
sectoren industrie, elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit en
landbouw en landgebruik. Per sector dient een samenhangend
beleidspakket te worden opgesteld die negatieve externaliteiten inprijst,
duurzame alternatieven normeert en tegelijkertijd mensen en bedrijven
helpt de overstap te maken door het beschikbaar stellen van subsidies.
Deze beleidsmix is per sector verschillend, afhankelijk van de beschikbare
alternatieve en mogelijkheden voor actoren om maatregelen te nemen.

7) Wat zijn de gevolgen?

Met het beleid opgenomen in het ontwerp-beleidsprogramma worden
burgers en bedrijven geprikkeld om maatregelen te treffen die tot directe
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vermindering van de CO₂-uitstoot zullen leiden. Er ontstaan kansen zoals
nieuwe verdienmodellen en een lagere energierekening maar ook kosten
om over te stappen op nieuwe technieken. Er zijn ook positieve
neveneffecten te verwachten zoals bijvoorbeeld een schonere lucht of
negatieve bijvoorbeeld door de invloed van de maatregelen op de
inrichting van het landschap.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal in de Klimaat en
Energieverkenning (KEV) 2022 een raming geven van doelbereik van het
beleid opgenomen in het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat. Dan wordt
ook duidelijk of het beleid voldoende is om invulling te geven aan de
aangescherpte doelen in de Klimaatwet.
Sommige maatregelen uit het ontwerp-beleidsprogramma hebben
gevolgen voor de lasten van burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Dit kan in sommige gevallen leiden tot lastenverzwaringen,
maar daar staat tegenover dat de kosten van niets doen vele malen groter
zijn. Uitgangspunt is dat lasten eerlijk worden verdeeld volgens het ‘de
vervuiler betaalt’ principe. Voor maatregelen waar een significante
impact op de lasten wordt verwacht worden diverse impactanalyses
uitgevoerd. Het kabinet heeft extra middelen gereserveerd voor
klimaatonderzoek door het Centraal Planbureau (CPB). Met het CPB is
afgesproken om een deel van deze extra middelen in te zetten om de
effecten van het klimaatbeleid op de lasten van huishoudens in de kaart te
brengen. Specifiek zal daarbij aandacht zijn voor de gevolgen voor
huishoudens van normering in de gebouwde omgeving. Het CPB start met
de ontwikkeling van een model dat dit in kaart kan brengen. De eerste
resultaten worden volgend jaar verwacht. Het CPB beoogt daarnaast om
met de aankomende MEV-raming het effect van de maatregelen in de
energiebelasting te verwerken in de koopkrachtberekeningen, waarbij
het effect op verschillende groepen inzichtelijk wordt.
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