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1. Voorwoord
Tijdens Springtij, dat ieder jaar in september gedurende drie dagen op Terschelling
plaatsvindt, komen 600 duurzame koplopers bijeen, om in 60 bijeenkomsten van gedachten
te wisselen over de duurzame toekomst. Aan bod komen de thema's Energie, Klimaat,
Grondstoffen, Voedselproductie, Milieu, Innovatie, Natuur en de Financiële sector.
Om het energie- en klimaatdossier een paar stappen verder te helpen hebben we in 2016 de
spelvorm van een Jury ingevoerd.
We nodigden alle denkbare belanghebbenden en kennisdragers uit, die hun visie gaven, hun
analyses en perspectieven.
We vroegen 25 prominenten om zich beschikbaar te stellen als jurylid.
We benoemden voorzitters en griffiers, getuigen-deskundigen en notulisten.
En het werkte.
Dit verslag of rapport is het resultaat over 2016 en 2017. Het verschijnt onder eindredactie
en eindverantwoordelijkheid van griffier Tammo Oegema en Wouter van Dieren,
wetenschappelijk directeur en grondlegger van Springtij.
Mede-griffiers Siegbert van der Velde en Klaas-Jan Noorman schreven een eigen analyse
van de Juryzittingen september 2017, bijgevoegd in essayistische zin.
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2. Werkwijze
Deze rapportage omvat het geheel aan activiteiten van het Open Society proces Springtij
Energie- en Klimaatjury zoals dat in 2016 en 2017 heeft plaatsgevonden.
Het wordt aan het publieke domein aangeboden met dank aan de Juryleden 2016/2017 en
aan de griffiers, c.q. medeauteurs Tammo Oegema, Wieke de Jong, Kirsten van Reisen, Leo
Meyer, Siegbert van der Velde, Klaas Jan Noorman en Hans Warmenhoven.
Behalve de aangehoorde 31 pleidooien is ook gebruik gemaakt van de overige
Springtijbijeenkomsten over energie en klimaat (2016-2017). In 2014 en 2015 hebben
sessies plaatsgevonden in Pakhuis de Zwijger over de Energie-agenda van EZ en de
Energie Wende in Duitsland.
Format
Uitgenodigde pleiters werd verzocht vanuit hun invalshoek de opdracht vorm te geven en
hun verhaal te doen ten overstaan van een jury. De Energie- en Klimaatjury is geen officiële
instantie, maar een spelvorm.
Springtij is de Open Society At Work zoals dat heet in de theorie van Karl Popper.
We luisteren goed, brengen ratio in het debat, genieten van inspiratie, toetsen moraliteiten
aan elkaar. De combinatie van deze ingrediënten leidt tot gezamenlijkheid, beleid en actie.
De Jury heeft geen formele beslissingsbevoegdheid met betrekking tot beleid, maar door de
combinatie van een informele sfeer en de inhoudelijke kwaliteit van de deelnemers kan wel
richtinggevend advies worden gegeven. Alle partijen en zienswijzen komen aan bod.
(Springtij is geen groene NGO in de zin van een actiegroep.)
Keuzes
De keuzes die wij maken m.b.t. pleidooien en richtingenstrijd worden aangedragen door een
veelheid van personen en partijen. De zogenaamde Klimaatsceptici en de kernenergielobby
vielen af. De eersten omdat deze scepsis niet relevant of zelfs maar een beetje integer is,
(zie De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest), de tweede omdat wij geen solide
pleitbezorgers konden identificeren.
De opdracht in 2016 luidde: hoe wordt Nederland in 2050 klimaatneutraal, en wat voor regie
is daarvoor nodig?
Februari 2017 is de Jury bijeen geweest en heeft als extra thema gekozen het Carbon
Budget als sturingsinstrument. Daartoe is een werkgroep bijeen geweest bestaande uit Hans
Warmenhoven (De Gemeynt), Leo Meyer (ClimateContact-Consult), Jan Ros (PBL), Rob
Weterings (SER), Peter Schmeitz (Min EZ), Guido Schotten (DNB), allen op persoonlijke
titel, en de griffie Kirsten van Reisen, Allard Friedrich en Tammo Oegema. De notitie is
vervolgens geschreven door Leo Meyer en Hans Warmenhoven.
Pleiten en sessies
Per pleit vond een voorgesprek plaats over onderwerp en setting tussen pleiter, griffie en
wetenschappelijk directeur.
De Klimaatjury heeft acht zittingen gehouden, vier in september 2016, een zitting in april
2017 bij de SER en drie zittingen in september 2017. Per zitting werden meerdere pleiten
aangehoord en getuige-deskundigen geraadpleegd.
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Het pleit zelf duurde maximaal een kwartier, gevolgd door vragen van de Jury aan de pleiter,
en vragen van de zaal. De aanwezige juryleden hebben per pleit een kort verslag gemaakt
dat door de griffie is verwerkt en de basis is voor deze verslaglegging.
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3. Stellingen
1. De Klimaatwet moet een Tweede Grondwet zijn. Daarin wordt de maximaal uit te
stoten netto hoeveelheid Carbon (BKG) vastgelegd, waarmee Nederland zal moeten
leren leven. Deze grondwet dient ter toetsing van datgene dat al ons samenleven
mogelijk maakt.
2. Sturen op maximaal beschikbare Carbonbudgetten (op=op) sluit aan bij de fysieke
realiteit, kan de juiste mindset bewerkstelligen en leidend zijn in
investeringsbeslissingen, de immer fluctuerende en kunstmatig laag gehouden ETSprijs doet dat niet.
3. Er dient een KlimaatRAAD te komen die ordening brengt in de chaos aan meningen,
hypes, belangen, rapporten, doorrekeningen en financiën. Een dedicated afdeling
van het PBL? Qua status vergelijkbaar met de Deltacommissie.
4. Innovatie als HET antwoord op de klimaatverandering dient gekoppeld te worden aan
kwantiteiten, tempo en materiaalbehoefte. Ofwel: haal je op tijd de doelen van 2050,
ook met de veronderstelde gloednieuwe voorzieningen? En met de enorme
grondstoffenlast ervan?
5. Alle aanpassingen van de energievoorziening naar 100% duurzaam in 2050 kosten
een vermogen; geen € 200 mrd maar een veelvoud. Elektriciteit uit zon en wind komt
niet gratis uitgebalanceerd en storingsvrij uit een stopcontact.
6. Aanpassingen of adaptatie aan de onvermijdelijke weeromslag van 2030-2050
dienen met spoed geagendeerd en doorgerekend te worden.
7. De schade van klimaatverandering, zowel in het verleden als de directe toekomst,
staat ten onrechte niet op de politieke agenda en in de prognoses voor de economie.
8. Ceteris Paribus (al het andere gelijk blijvend) is onhoudbaar in transitietijd. PBL, ECN
en het CPB moeten integrale bedrijfstakprognoses maken waarin de
transitiemaatregelen door de hele economie heen worden doorgerekend: industriële
productie, materiaalbehoefte, infrastructuur, landschap, betalingsbalans,
pensioenvoorziening. Er mist een SYSTEEMBLIK.
9. Een 100% gasloze toekomst is niet wijselijk. De aardgassector moet worden verplicht
tot scenario’s waarbij de uitfasering van aardgas wordt gekoppeld aan de tijdelijke
voordelen van aardgas, de ontwikkeling van groengas en alternatieve energiegassen, en technische doorbraken in CO2-reductie. Nodig om de gebouwde
omgeving in beweging te krijgen is minimaal een verdubbeling van de aardgasprijs.
Aardgas zal nog zeker enkele decennia een sleutelrol hebben in de
energievoorziening.
10. De omvang van alle transitiepaden wordt onderschat: gebouwde omgeving, zware
industrie, betrouwbare elektriciteitsvoorziening, vervoer. Grote blinde vlekken zitten in
voorzieningen voor leveringszekerheid van de groeiende elektravraag en de
benodigde aantallen windmolens en vierkante kilometers zonnepanelen.
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11. Het waterbed-effect is met de huidige liberalisering van de Europese markt
onvermijdelijk; wat hier door sluiting kolencentrales aan minder CO2-emissie
resulteert gaat elders bij steenkool- en bruinkoolcentrales de lucht in.
12. Grootschalige opslag van elektra, via accu, H2 of andere gassen vereist zowel een
technische als financiële versnelling die onvoldoende wordt onderkend. Er zijn te
weinig incentives c.q. zekerheden voor investeerders.
13. Sluiting van kolencentrales kan alleen worden verantwoord als de leveringszekerheid
daardoor geen gevaar loopt en als over de juridische kosten ervan duidelijkheid
bestaat.
14. De dialoog met een aantal grote BKG-veroorzakers in de zware industrie moet
structureel worden aangepakt.
15. De complexiteit van decentrale systemen is nog niet goed in beeld. Er dient een
algemeen geldend werkzaam systeem te komen voor eigen opwekking, lokale
opwekking, saldering, net-balancering en opslag. De bijna 400 lokale initiatieven
zullen daardoor veel effectiever worden.
16. Voor transport en mobiliteit is elektrificatie niet de enige vanzelfsprekende toekomst.
Of de opslag van elektra in accu’s of H2 plaats zal vinden is ongewis. Als met alle
nieuwe technologie stuit ook deze hype op tekortkomingen. Er dienen betere
materiaal-, milieu- en ruimtelijke analyses te komen om te verwachten problemen
vóór te zijn.
17. De afwezigheid van de landbouw in het klimaatdebat en de vigerende akkoorden is
verontrustend: de NL landbouw is een belangrijke economische speler, die door de
klimaatcrisis zwaar wordt getroffen.
18. Het vliegverkeer en zware zeetransport blijft politiek buiten schot. Wat in systeem A
wordt gewonnen aan CO2 reductie wordt door dit transport teniet gedaan.
19. De Hajer doctrine over effectief en efficiënt bestuur moet worden toegepast;
lusten/lasten-rekeningen op diverse niveaus kunnen duidelijkheid bieden.
20. Er is geen behoefte aan een Grand Design voor de hele periode van ruim 30 jaar; er
dient een lerend systeem uitgerold te worden waarin voor een aantal afgesproken
jaren (3 – 5 – 8 – 10 – 30 jaar) bepaalde spelregels NIET tussentijds worden
aangepast tenzij de doelstellingen daarmee buiten beeld komen.
21. Herbebossing, met name in buitenland blijft een kosteneffectieve wijze om
klimaatverandering te mitigeren; het uitsluiten (‘Parijs’) van deze weg om politieke
redenen is een systemische weeffout die ons op den duur gaat opbreken.
22. Niemand heeft een antwoord op de vraag hoe de 2050 "Parijs" taakstellingen te
rijmen vallen met de minuscule effecten van Nederlands klimaatbeleid op de
wereldwijde klimaatverandering. Dit is politiek dynamiet. Plan B, dat hiervoor het
antwoord moet formuleren, is er niet.
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4. Samenvattend rapport
•

Het is nodig dat het energiedebat verschuift van infrastructurele doelstellingen met
betrekking tot wind, zon, etc. naar instrumenten die daar de essentie aan toevoegen,
nl. de CO2-emissies zelf. Niet de fossiele brandstoffen zijn het probleem, maar wat zij
uitstoten. Hoe bereik je dat deze emissies naar NIHIL gaan in de periode 2025 2050?

•

Bij alle antwoorden vallen de volgende principes zwaarder dan tot nog toe.
Gegeven is dat Nederland voor 0,54% van het wereldvolume aan CO2-emissies
verantwoordelijk is. In het publieke debat wordt een directe koppeling gelegd tussen
CO2-reductie in Nederland en de oplossing van het klimaatprobleem. Dat plaatst ons
voor paradoxale dilemma's en halsbrekende tours-de-forces om drastische ingrepen
toch te rechtvaardigen. Het morele principe is hier gekoppeld aan internationale
afspraken: ieder land moet zijn best doen. Het politieke principe is gecompliceerder:
de transitie gaat om zeer grote bedragen die grotendeels door de belastingbetaler
opgebracht moeten worden, nog afgezien van de adaptatiekosten. Als het publiek de
discrepantie ziet tussen deze kosten en het minimale effect van de maatregelen, dan
heeft dit politieke consequenties. Het klimaatdebat mijdt deze paradox. Dat is zeer
riskant.

•

Dit heeft gevolgen voor extra strategische besluiten. Als je de burger niet kunt
uitleggen dat de energietransitie in Nederland géén direct verband heeft met een
betere bescherming van onze kinderen dan vereist dat nieuwe argumenten.
Lastenverschuiving is er zo één. Daarbij worden emissiemaatregelen gekoppeld aan
voordelen op andere terreinen, zoals minder inkomstenbelasting en betere
pensioenvoorzieningen, met een transparante verklaring waarom dit nodig is. Nieuwe
werkgelegenheid is een andere: de nihil effecten op de CO2-uitstoot worden
vereffend met meso-positieve effecten op innovatie en economische stabiliteit, zo zou
men kunnen redeneren.

•

Toename van de energie-efficiency en efficiënter verbruik van grondstoffen leidt per
definitie tot reductie van allerlei economische handelingen. De afvalindustrie
bijvoorbeeld reduceert zichzelf door nieuwe circulaire economische technieken. De
perfect automobile zorgt voor reductie van handelingen in verkoop, reparatie,
fueling, etc. Als inderdaad deze trend zich doorzet dan neemt de (klimaat) welvaart
toe, worden burgers eigenaar/ producent van de eigen energievoorziening en
neemt de hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten per eenheid BNP af.
En daarmee vertraagt of stopt de economische groei. Dit gegeven dient uitgewerkt
te worden door o.a. het PBL. Andere maatstaven voor werkelijke vooruitgang zijn
voorhanden in de vorm van SDGs.

•

De politiek zal dit niet vertalen als progressie. Dat betekent dat de automatische
koppeling tussen (veel) energie- en grondstoffenverbruik en het BNP een revisie
behoeft. Pensioenfondsen zullen hun inkomen zien dalen als de oude consumptieniveaus worden ingehaald door nieuwe welvaart. Tijdige analyses en maatregelen in
het hele economische bestel zijn dus 1:1 verbonden aan klimaat-, energie- én
grondstoffenakkoorden.

•

Sturing op CO2-emissies is een consequentie van de doelstellingen in het Energie
Akkoord. Dat laat tot nog toe 86% (84%) van het eindverbruik ongemoeid. De vraag
www.springtij.nu
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is dus hoe die overige procenten in een akkoord op te nemen.
Sturing op de N-Petajoules, op te wekken door combinaties van PV, wind, besparing
en overig (waaronder geothermie) is ontoereikend.
Dat heeft te maken met technologie, besluitvorming, tempo, calorische dichtheid en
zgn. Negatieve Emissies.
Dit laatste concept is verwarrend en zorgt voor veel onbegrip. In de aangehoorde
pleidooien wordt de behandeling van deze emissies soms gezien als ongewenst,
want gericht op het verleden c.q. als End of Pipe, hetgeen het heldere vergezicht op
de duurzame nieuwe bronnen zou verduisteren. (Want daar ligt de echte, zonnige
toekomst.)
•

De reeds in de lucht aanwezige en nog (2017 - 2050) te produceren CO2hoeveelheden worden daardoor voorlopig niet minder. In de meeste scenario's komt
CCS (Carbon Capture and Storage) dan ook als realistisch naar boven: Een
stofzuiger op deze CO2 bron is onvermijdelijk en de vraag is hoe dit te doen c.q. in te
passen in een klimaat akkoord.

•

Herbebossing is het belangrijkste antwoord. Er moet een afweging komen m.b.t. de
beschikbare Euro's die nodig zijn en waaraan die met voorrang te besteden. Een
Global Forest Fund, te koppelen o.a. aan de UN en de Wereldbank zou de hoogste
prioriteit moeten krijgen. De extreme droogte in het noorden van Irak, Syrië en Iran, in
Jemen, Soedan en Nigeria is te wijten aan de klimaatsverandering. De technologie
om daar het (schaarse) water op te vangen en de regio te vergroenen is aanwezig.
De bestuurlijke kracht ontbreekt.

•

Dit is geen afleidingsmanoeuvre om hier te lande te ontsnappen aan een binnenlands
klimaat akkoord, maar een fysische realiteit. Herbebossing kan ook binnen de eigen
grenzen een factor van betekenis zijn. Samen met een verhoging van de waterstand
in veenweidegebieden kan dit tot 5% CO2-winst leiden, een getal dat niets voorstelt
op de mondiale schaal, maar in de binnenlandse optelsom aanzienlijk is. Hetzelfde
geldt voor CCS, dat ten onrechte wordt gezien als een 'knieval voor fossiel'. De
realiteit gebiedt, dat de bestaande zware industrie voorlopig zal blijven draaien op
deze brandstoffen, de uitfasering ervan zal 25 - 35 jaar beslaan. En dan zijn er niet
veel keuzes. Ofwel, deze industrie wordt extreem innovatief en elimineert alle CO2emissie uit zijn productieproces, ofwel men gaat over op technieken als CCS en
CCU. In de praktijk zullen er combinaties komen. Niet of/of maar en/en.

•

In die periode zijn technische oplossingen als CCS, CCU, warmtenetten en biofuel
bijstook onvermijdelijk. Hetzelfde geldt voor aardgas, waarvan de calorische dichtheid
en de leveringszekerheid (ervan) in de komende decennia niet vervangen zullen
worden door evenwaardige nieuwe systemen. Maatregelen in deze zin worden door
sommige partijen gezien als een obstructie van de ultieme duurzame doelstellingen
voor 2050. En die obstructie zou er zijn teneinde het enorme industriële complex van
de Rotterdamse haven in stand te houden, hetgeen een keuze voor het verleden zou
betekenen. Dat is onjuist.
In de System Dynamics modellen van de Club van Rome worden zgn. Stocks +
Flows met elkaar verbonden en voorzien van tijdschalen of Delay Times (= hoe lang
duurt het om Stock-variabele A om te zetten in variabele B). Voor de Energie
Transitie moeten we dus refereren aan de tijd die gemoeid is met de introductie van
de vernieuwing.
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•

Ook hier stuiten we op dilemma's. In de analyse van CarbonTracker / Rockström et
al. is het mondiale CO2-budget over ZES jaar op, als we binnen de beoogde 1,5 oC
temperatuurstijging willen blijven. Er is dus reden om een noodwet aan te nemen die
het mogelijk maakt om in ongekend tempo te investeren in alles wat groen, schoon
en duurzaam is. Het gaat dan om 50 grote windparken op zee en een oppervlak van
1/5 van heel Nederland aan PV-panelen en een eerste investering van €200 miljard
(McKinsey) of een veelvoud daarvan. Omdat de zon zeven maanden per jaar niet
schijnt moet er een equivalent van dit PV-park worden aangelegd met andere
bronnen die zo stabiel zijn, dat ze de schommelingen van SOLAR kunnen opvangen.
Ofwel: 10.000 MW aan DE vereist 10.000 MW aan support- of parallelvermogen, ook
wel schaduw-vermogen geheten. Dit telt ook voor windenergie. De veelgehoorde
uitweg uit deze dilemma's heet opslag. In theorie bestaan hier veel opties, zoals
omzetting in waterstof en opslag in waterbekkens, en inzet van smartgrids, maar tijd
+ schaal + ontbrekende incentives zijn de beperkende factoren.

•

Er wordt veel verwacht van innovaties in nieuwe batterijsystemen. Waterstof en dus
elektrificatie van de zware industrie is deels mogelijk, maar de bottleneck wordt
gevormd door een combinatie van tijd, besluitvorming, innovatie en investeringen, en
beschikbare grondstoffen. Er zijn momenteel weinig prikkels voor het bedrijfsleven
om op deze schaal te investeren, ook omdat de politieke onrust rond de
energietransitie zo groot is. Het ROAD project met een warmtenet is afgeblazen.
Eventuele sluiting van moderne (fossiele brandstof) centrales zorgt voor onzekerheid
bij aandeelhouders en investeerders: het is immers nog maar 10 jaar geleden dat de
politiek de investeringen in deze energie heeft gestimuleerd, en hoewel de mindset
van grote ondernemingen hier en daar vergroent, is het voor hen voorlopig
ondenkbaar om te moeten afzien van het stabiele CONSTRUCT van olie, gas en
steenkool. Welke incentives of juridische instrumenten hier ingezet kunnen worden is
onduidelijk.

•

Dat er technische doorbraken komen, zoals een hoog efficiënte windturbine,
varianten op Tesla-technologie (niet het automerk maar de uitvinder) staat vast. Voor
de stabiliteit van de transitie en de besluitvorming noemen we dit echter de magische
factor die nu niet mee kan tellen. Liggen kwantumsprongen in het verschiet als met
de smartphone? Naast nieuwe technieken is reële hoop gevestigd op systemische
veranderingen, nieuwe combinaties op technisch / organisatorisch gebied. We
noemen cogeneratie van elektra + warmte op daken (Solarus, opbrengst 750W/m2
i.p.v. gebruikelijke 250 W/m2), wind meteen omzetten in motorbrandstof (Lagerwey
met H2-windmolen), open warmtenetten (Roermond/ Smurfit-Kappa), elektraopslag/net-balancering op wijkniveau (Haarlemmermeer) en andere innovaties uit de
nu bijna 400 plaatselijke energie-coöperaties, opname van CO2 t.b.v.
productieprocessen en in de loop houden met circulaire benadering (Interface); in het
verschiet ligt met een aantal Europese voorlopers te zorgen voor een goedwerkende
West Europese capaciteitsmarkt voor elektra, zoals in Portugal.

•

De factor TIJD werkt tegen, wachten tot de ideale oplossing over x jaar wellicht
bereikbaar is kunnen we ons niet permitteren. Snelle implementatie die misschien
suboptimaal is maar wel voor kwantitatief substantiële vermindering van CO2emissies zorgt heeft voorrang. Dus aardgasnetten voor biogas, en in de gebouwde
omgeving hard inzetten op warmtepomp + elektra + groen gas.
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•

Hoofdzaak is dat sturing op louter CO2-emissies plaatsvindt, en de vraag is hoe dat te
organiseren. Naar analogie van successen met NOx en SO2 regelgeving zien wij
grote mogelijkheden voor een CO2-budget als sturingsinstrument. Zolang het ETS
een te lage CO2 prijs kent, zullen we eigen systemen moeten ontwikkelen die
innovatief en effectiever kunnen zijn.
Hoewel partijen nog lang niet uitgepraat zijn over de variabelen van een CO2-budget,
zijn de contouren ervan veelbelovend. De kern bestaat uit de toedeling van een CO2budget aan overzichtelijke bestuurlijke systemen die zich kunnen organiseren.

•

Neem de landbouw. De organisatiegraad ervan is hoog. De koepel LTO is groot en
vertegenwoordigt veel deelbelangen. Je zou LTO een CO2 Budget kunnen toedelen
voor de totale uitstoot van land- en tuinbouw. In een variant hierop zou je
deelsystemen kunnen benoemen waarvan efficiënte bestuurskracht verwacht kan
worden. Zoals de regio Westerwolde, regio Friese Wouden, regio de Kempen, regio
Zuid Hollandse melkveehouders, de Westlandse kassen, de bollensector, enz.
Per bestuurseenheid of wel Emissie Unit wordt een CO2-budget toegedeeld; met de
opgave dit terug te brengen tot NIHIL in 2050.
Wie het niet haalt kan budgetten aankopen van die systemen die bijvoorbeeld restbudgetten hebben omdat ze voor de deadlines targets hadden gehaald.

•

Neem de regio Havengebied Rotterdam, goed voor 20% van het nationale CO2budget. In het industriële landschap is de potentie tot CO2-efficiency groot. De
complexiteit ervan wordt door interne krachten bestuurd, het enorme netwerk van
bestuurders, ondernemers en technici. Geef hen het CO2-budget van 20% en men
komt zelf met oplossingen. Wat gebeurt er als een Emissie Unit zijn targets niet
haalt? Als de targets over bijvoorbeeld perioden van steeds vijf jaar omvatten, en
men heeft al eerder succes, dan wordt het overschot ofwel toegedeeld aan de
volgende periode, ofwel verkocht aan die Emissie Units die het nog niet hebben
gered. Als deze achterblijver zijn time-lines c.q. targets niet haalt dan moet er ook een
sanctie zijn. Die kan bestaan uit reducties of verzwaring van het budget. Wij
veronderstellen dat er een budget-markt ontstaat. CO2-budgets zullen zo valuta
worden.

•

Neem de gassector. In het vigerende debat is uitfasering van aardgas een NoBrainer. Men verwacht dat tegen 2025 ongeveer 20 BCM aardgas uit de markt wordt
gehaald. Dat moet dus worden aangevuld door de nieuwe energie. Het equivalent
van 20 BCM gas is 52 windparken van ieder 700 MW plus opslag. Die zullen er tegen
die tijd niet zijn. De besluitvorming moet zich daarom verplaatsen naar het
mechanisme van het CO2-budget. De aardgas sector kan zijn budget verdelen over
zijn afnemers en daar sub-budgets vaststellen: zoveel industrie, zoveel voor
vastgoed, zoveel voor woningen. Het is aan deze Emissie Units zelf om dan de
doelen te halen.

•

De olie industrie en de kolencentrales krijgen hun eigen targets toebedeeld. Sluiting
van kolencentrales wordt politiek gewenst, is juridisch ingewikkeld en kost €6 tot €14
miljard. Met een toegedeeld CO2-budget vervallen deze bezwaren en kosten. Je kunt
verwachten dat men zelf besluit tot bijvoorbeeld vroegtijdige sluiting, tot ombouw, tot
CCS, CCU, warmtenetten, Industrial Ecology. Binnen budget en tijd.
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•

Biomassa zal een grote rol spelen in de transitie. Ook hier zien wij onopgeloste
vragen en onvolledige antwoorden. Feit is dat er een massieve wereldmarkt in
biofuels is ontstaan, niet alleen van resthout en pallets, maar uit tientallen andere
bronnen. De realiteit is dat Nederland geen publieke of andere middelen heeft om
eigen selecties te maken naar goede of foute biomassa.
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5. Overzicht Energie- en klimaatpleidooien
September 2016 hebben in vier sessies van negentig minuten twaalf energie-partijen hun
visie gepresenteerd op het einddoel, een CO2-netto-emissievrije energievoorziening in 2050;
op 19 april 2017 in twee sessies met zes andere pleiters.
De pleiten van september 2016 werden ingebracht door Olof van der Gaag (NVDE), Aris
Blankenspoor (Uniper), Tom O’Meara (ABB), Hans Coenen (Gasunie), Jan Willen van
Hoogstraten (KVGN/ EBN), Joris Thijssen (Greenpeace), Ton van Dril (ECN), Ron Wit
(Eneco), Tom Bakkum (Climate-KIC), Tjerk Wagenaar (Natuur en Milieu), Pallas Agterberg
(Alliander), Leo Meyer (ClimateContact Consult).
In april 2017 werden pleidooien gehouden door Frans Rooijers (CE-Delft), Jan Paul van
Soest (De Gemeynt), Martien Visser (Hanzehogeschool), Taco Douma (RWE), Douwe Jan
Joustra (Implement Circular Economy), Boudewijn Klaversteijn (Fairchar).
September 2017 waren de pleitbezorgers André Faaij (Energy Academy Europe), Eveline
Speelman (McKinsey), Piet Sprengers (ASN, PCAF), Reinier Gerrits (VNCI), Eilard
Hoogerduijn Strating (NAM), Theo Verleun (Groen Gas Nederland), Dorine Putman-Devilee
(ASN), Donald van den Akker (Klimaatverbond Nederland), Jaap Baarsma (Holland Solar),
Meindert Smallenbroek (Min EZ), Bouwe de Boer (Fossyl Frij Fryslân), Ron Wit (Eneco/
Transitie-coalitie) en Sandor Gaastra (Min EZ).
September 2016 werden als getuigen gehoord: Martijn Katan (KNAW), Jan Paul van Soest
(Energie- en klimaatdeskundige), Peter Schmeitz (Energiedialoog EZ) en Helga van Leur
(klimaatdeskundige, inspirator), april 2017 Ruud Koornstra en september 2017 Rob van
Dorland (KNMI), Leo Meyer en Hans Warmenhoven (ClimateContact Consult resp. De
Gemeynt), Ed Nijpels (Borgingscommissie Energieakkoord).
De Jury bestond uit (in wisselende samenstelling): Kees den Blanken, Manon van Beek,
Colette Alma, Nico van Dooren, Annemiek Nijhof, Ad van Wijk, Heleen van Soest, Remco de
Boer, Sybren Bosch, Christel van Eck, Marjolein Demmers, Marieke van der Werf, Karel
Noordzij, Annemiek Roobeek, Jacco Minnaar, Titia Siertsema, Marcel Wubbolts, Anno
Drenth, Rein Willems, Teun Bokhoven, Carlos de Bourbon de Parme, Peter Schmeitz, Tjerk
Wagenaar en Jacco Minnaar.
Juryvoorzitters waren: Elfrieke van Galen, Eric-Jan Tuininga, Jacqueline Cramer, Tjerk
Wagenaar, Kees den Blanken, Rob Weterings, Siebe Schootstra, Doekle Terpstra en Willem
Vermeend.
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Per pleit September 2016
Olof van der Gaag, NVDE
Een pleidooi voor een klimaatwet als kader, met stip op de horizon, definiëring van
subdoelen in de tijd, sturen op CO2. Review instrumentarium en doelen om de 5 jaar. Daar
waar doelen niet ‘vanzelf’ worden gehaald eigen beleid in vorm van normstelling, CO2beprijzing, verplichte investeringen indien terugverdientijd <5 jaar, en tijdelijke subsidiëring
als instrumenten. De opdracht is groot, accepteer dat er tijdelijk zaken niet helemaal de
beoogde CO2-reductie bewerkstelligen, of er ongewenste neveneffecten blijken, pas dat aan
bij de review van instrumentarium, bijt je niet vast in instrumentarium. CO2-opslag is niet
elegant maar kan een noodzakelijke maatregel blijken. Hoop wordt geput uit snelle
verspreiding van nieuwe technologie zoals de smartphone. Het energie-akkoord heeft voor
doorbraken gezorgd op gebied van DE1, nu zijn andere activiteiten aan de beurt zoals
verwarming van huizen; eenzelfde gezamenlijke inspanning is nodig. Dat is niet makkelijk,
evenmin als een echt industrie-programma maken. Pleit voor een proces dat lijkt op
Energiewende in Duitsland: beperkte zekerheid voor bedrijven en investeerders,
vastgestelde review, meenemen verschuivende inzichten en technologieontwikkeling.

Aris Blankenspoor, Uniper
Pleiter behandelt de vraag hoe de investeringen in de nieuwe centrale (€ 1,3 miljard)
aangewend kan worden in de benodigde energie-transitie. Een plaatsing van de centrale in
een biobased economiecomplex in Rotterdam e.o. is technisch haalbaar. De centrale zelf
kan net zo snel op- en afschakelen als een moderne gascentrale. Wanneer het energetische
complex in ogenschouw wordt genomen is er netto minder CO2-uitstoot op dat
systeemniveau; met CCS kan er zelfs positieve CO2-balans resulteren. Er zouden andere
grote investeringen met lange lead-times nodig zijn om een gelijksoortig energetisch efficiënt
complex te bouwen. Er is nu SDE-subsidiëring nodig, op den duur kan het zonder subsidies.
Vinden van het juiste systeem/schaal niveau waarop gewerkt en besloten wordt is belangrijk:
Warmte + CO2-opslag op regionale schaal, elektriciteitsvoorziening moet op een subnet van
Europese landen die via netten met elkaar verbonden zijn. Oude vieze centrales ‘langs de
randen van EU’ openlaten en de schoonste centrale sluiten dient het klimaat niet. Met wat
aanpassingen kan er een groot percentage biomassa worden gestookt. CO2-opslag is nog
steeds per vermeden ton CO2 betaalbaar.
Ontstaan van een biobased complex is essentieel voor het voortbestaan van de
werkgelegenheid in Rotterdamse regio. Biomassa-cascadering kan op vele manieren,
gebeurt ook al. Wetenschappelijk correcte CO2- en biomassa-balansen zijn nodig om reële
CO2-effect te controleren. Er zou voldoende biomassa aanwezig zijn. Dat werd betwijfeld in
de discussie. Zijn de zgn. Cramer-criteria te streng?

1

DE = Duurzame Energie
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Tom O’Meara, ABB
De elektriciteitsvoorziening moet op het juiste systeemniveau worden beschouwd, en dat is
vanwege de interconnectie-capaciteiten en de werking van de elektriciteitsmarkt Europees
niveau. Visualisatie van interconnecties is ter hand gesteld van de jury. Qua CO2-emissies
wordt de Nederlandse winst van sluiting van de Uniper centrale op Europees niveau voor
minimaal 70% teniet gedaan. Er is nog een argument en dat betreft de dynamiek van de
markt en van de centrales: er gaan centrales dicht de komende jaren, deels nog onzeker
welke dat zijn. De meest robuuste strategie is om centrales met de grootste energetische
mogelijkheden open te houden, als diversificatie-optie. Het is niet de centrale maar de
voeding ervan die voor problemen zorgt. Als het om grote stappen gaat op wereldgebied dan
moeten Indiase en Chinese emissies worden beschouwd, de Nederlandse zijn en blijven
peanuts.
Hans Coenen, Gasunie
BAU is geen optie meer, er is te weinig begrip voor de omvang van de gevergde
inspanningen: minimaal 50% efficiencyverbetering tot 2050, elke dag een nieuwe windmolen
van 5MW erbij, 200.000 woningen isoleren per jaar, 100.000 nul-op-de-meter woningen per
jaar. CO2-emissies drastisch naar beneden is niet gelijk aan 100% DE. Er zal in 2050 nog
(aard)gas worden gebruikt, CO2 worden afgevangen, verplaatst, en hergebruikt, H2 worden
gemaakt, opgeslagen, en geconverteerd naar elektriciteit; verschillende gassen zullen nodig
blijken. Biomassa: conflicten te over maar kan niet gemist worden; cascadering is mogelijk
een way-out. Conversie van de zware industrie is nodig, hun producten eveneens, daar zit
spanning. Mede daarom is het nu niet zinnig om opties uit te sluiten, alles moet worden
ingezet: P2G. CCS, biomassa, CCU, groei gas, geothermie. Vervend tegenstander van NU
al snel kiezen: dat kunnen we ons niet permitteren. Gasunie is tegenstander van een groot
centraal masterplan. In de komende tijd zijn innovaties nodig, lang niet alles wat nodig is, is
al voorhanden (bv. bij nul-op-de-meter); trial & error is acceptabel en onderdeel van proces,
subsidies zijn onontbeerlijk, en wezenlijke keuzes mogen niet aan het bedrijfsleven alleen
worden overgelaten; Gasunie bespeurt hang naar dooddoeners als wat is de business case?
Daar kun je in deze omstandigheden niks mee.
Jan Willem van Hoogstraten, KVGN
De Nederlandse bijdrage aan DE in 2023 bedraagt 1/90.000.000ste deel van het globale
energieverbruik. Onderwerpen in het betoog: belangrijke vraag is waar het resterende gas uit
NL zelf het beste voor kan worden ingezet in de transitie tijd. Gas uit buitenland levert
andersoortige problemen: politiek/strategisch. Volgende vraag: waar is de (diepere)
ondergrond voor te gebruiken in de transitie?
Gas is het Methadon van de transitie, een verslaving waarvan je wilt afkicken maar die
enorme inspanning vergt, en ongetwijfeld heel erg duur is. Welke technologie gaat
prevaleren? Weten we nog niet. Overlaten aan de markt is niet het antwoord; daarvoor staat
te veel publiek belang op het spel. Pleit voor overheidsregie, duidelijke kaders van hoe
aardgas en de ondergrond benut kan en gaat worden. CO2-afvang en opslag en conversie
kan een KVGN/EBN-taak zijn, voorlopig technisch alleen mogelijk bij puntbronnen, niet bij
huizen en auto’s. Huidige CO2-prijs is lang niet stimulerend genoeg.
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Joris Thijssen, Greenpeace
Geen pleidooi op basis van scenario-studie, maar vooruitlopen op te verschijnen studie.
Stevig pleit voor versnelling van de transitie, versnelling is nodig om tijd te kopen en andere
landen ‘ademruimte’ te geven.
Klimaat is geen issue dat kan worden afgewogen tegen andere belangen, het is primair,
bovenliggend, binnen strikte kaders over BKG2-uitstoot kan worden overlegd over beste
aanpassingsstrategie. Strikte kaders worden vastgelegd in een dwingend Deltaplan.
Nieuwe studie–samenvatting “What does the Paris Agreement mean for climate policy in the
Netherlands?” i.o.v. Greenpeace door Next Climate Institute:
Huidige baseline wereld-emissie leidt tot 3,6o temperatuurstijging, bij implementatie van wat
er nu ligt aan INDC’s (toegezegde reducties Parijs COP21) resulteert in 2,7o.
NL beleid: Kolencentrales per direct dicht, vanaf 2025 worden alleen nul-emissie-auto’s
verkocht, in 2035 is volledig overgegaan naar DE, krimp in de glastuinbouw, majeure
ingrepen in veeteelt nodig (ook elders in de wereld), BKG-emissies veeteelt (methaan en
lachgas) naar nul in 2080-2085, en de industrie moet er veel harder aan trekken. CCS alleen
als het echt niet anders kan, niet op voorhand rekenen daarop. Nederland heeft ‘historic debt
to pay’, ‘polluter pays’-principe, en nemen van ‘fair share’ zijn motivaties achter deze
maatregelen, middelen: voorschriften, scherpe normen, verboden.
Ton van Dril, ECN
Zware industrie is ‘verborgen’ voor de politiek en consument, verbruikt minstens 25%
primaire energie: raffinage, staalproductie, basischemie, glasindustrie, zetmeel- en
suikerindustrie, cementproductie. Doorgaan met besparingen en optimalisaties is vergaand
onvoldoende om doel te bereiken. Een behoorlijke CO2-prijs kan versnellen betekenen maar
ook verhuizen naar elders, met grote gevolgen. Relatietherapie nodig in de driehoek
industrie – overheid – bezorgde burger. Echt verdiepen in angsten, mogelijkheden,
onmogelijkheden, resulterend in een lange termijn omschakelingsprogramma met forse
financiering, orde enkele miljarden euro’s per jaar over 30 jaar; fundamentele wijzigingen in
productiewijzen onontkoombaar.
Ron Wit (2016) Eneco
Eneco-rapport is opgesteld om voor NL zo effectief mogelijk (minste welvaartsverlies)
Urgenda-doelstelling te halen, is niet (voorgenomen) pleit. In plaats daarvan lessen over
sturing in Nederland. Zomaar aan tafel zitten en praten helpt niet, dat werkt pas als er
gezamenlijke en dwingende context is zoals een klimaatwet. Vermogen in Nederland om zelf
beleid te maken, vast te houden en te evalueren op gebied energie is klein, meeste
maatregelen die echt hout sneden kwamen uit de EU: Eco-design, energie-normen, CO2methodiek, E-normen voor nieuwe huizen. Nederlandse (extra) instrumentele mogelijkheden:
een E-belasting en terugploegen van opbrengsten t.b.v. klimaatbeleid. Voorbeeld: extra CO2belasting op emissies van elektriciteitsproductie boven 350gr/kwh. Bovenal nodig:
transparante, goede rekenmeesters (ECN) met hoge kwaliteit standaarden, model
Energiewende. Voor de zware industrie is zwaar beleid nodig, afgeleid van een goed
verhaal: overleven, innoveren.
2

BKG = Broeikasgassen: CO2, CH4, N2O
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Tom Bakkum, Climate Kic
Pleidooi voor kleinschalige warmtenetten waar actoren naar believen aan deel kunnen
nemen, geen verplichte nering bij een warmteleverancier; dit staat innovatie in emissie- en
energiebesparing in de weg. Nul-op-de-meter is nog niet uit-geïnnoveerd. De hoge kosten
gepaard gaande met aanleg van vooral ‘horizontale’ deel van geothermie moeten
terugverdiend worden, voorbereidingstijden zijn erg lang, die tijd is er niet; dit kan een lock-in
teweegbrengen vergelijkbaar met kolencentrales. Op beperkte, targeted schaal wel mogelijk
voor industriële ecologie: warmte voor drogen zeewier/mest als voorbeeld. Elektrificatie van
overtollige warmte draagt, hoe inefficiënt (nog), meer bij aan behalen CO2-neutraliteit op
hoger systeemniveau.
Tjerk Wagenaar, Natuur en Milieu
Noodzaak voor snel veel doen is duidelijk. Drie begrippen worden cruciaal geacht:
Ontzorgen, Timing en de X-factor, die zijn voor alle vier transities noodzakelijk: bebouwde
omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie. Gas moet weg uit de bebouwde omgeving.
Elektriciteit en andere energie: Stip op de horizon en dan back-casten. Mobiliteit: 30%
minder verplaatsingen nodig naast genoemde zaken als emissie vrij rijden. Voor de zware
industrie ontbreekt elke visie, Rijksoverheid moet het voortouw nemen en kader maken
binnen een jaar. Respectvol afscheid nemen van bepaalde activiteiten kan daarbij horen.
Sturing: Klimaatwet nodig, een controlerend orgaan met status van Rekenkamer BKG.
Pallas Agterberg, Alliander
Grote hoop is gevestigd op inventiviteit op alle schaalniveaus, voorop staat om beslissingen
veel dichter bij ‘huis’ te kunnen nemen, Democracy by Design. Vanuit die positie kan
ontzorgd worden, keuzemogelijkheden hebben is essentieel voor slagen van de revolutie van
de energievoorziening. Vergaande ‘democratisering’ van productieprocessen die nu nog bij
industrie thuishoren wordt voorzien, 3D-printing, groenten van eigen dak of balkon, slimme
thuisopslag op meerder manieren, delen van gebruiksgoederen, opslag, kennis op
wijkniveau maakt de wereld weer behapbaar voor de burger. De scheidslijnen tussen
mobiliteit, elektriciteitsvoorziening, productie zullen verschuiven. Katalysator in dat proces is
op wijkniveau afscheid nemen van gas, door wijkteams geregisseerd binnen kaders van rijk
en gemeenten die sturen op CO2. Zoek geen one-fits-all oplossingen, gebruik lerend
vermogen uit pilots, en ervaringen elders.
Leo Meyer, ClimateContact Consult
Voortbordurend op het werk van Turkenburg c.s., m.b.t. urgentie klimaatprobleem en de
noodzaak om alle klimaatopties inclusief Carbon. Urgentie is zeer hoog, tijd kan gewonnen
worden door zeer snel en fors van start te gaan in Europa. Samengevat:
1. Instellen van een ‘Transitie Commissaris’ vgl. Delta commissaris, zware bevoegdheden,
ministerieel mandaat namens kabinet, legt zelf verantwoording af aan de Kamer,
‘bruggenbouwer’.
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2. Opstellen lange termijnstrategie voor 2050 met tussendoelen en per sector o.a. in 2030
om tot netto nul emissies te komen in 2050 of liefst eerder.
3. Doelen vastleggen in Klimaatwet. Deze moet minimaal bevatten: tussendoelen voor BKG
reductie, rapportage-eisen, proces-eisen (welke partijen te betrekken, verantwoording).
Globaal houden, geen kerstboom, en om de 5 jaar herzien zoals in Engeland door zware
externe commissie.
4. Niet-ETS sectoren: uitfaseren aardgas voor ruimte, gasprijs naar €1,- per m3,
compensatie in inkomstenbelasting. Gigantische operatie: 200.000 woningen (600 -1000
woningen per dag). Verkeer en vervoer: rekeningrijden; elektrische auto’s vragen p.p. meer
stroom dan openbaar elektrisch vervoer. Landbouw is ‘vergeten’ sector, niet alleen voor CO2,
maar ook methaan- en lachgasemissies.
5. ETS sector: CO2-bodemprijs instellen – €/Mton CO2-eq, FR en UK geven voorbeeld.
Hiervoor binnen EU afspraken maken met omringende landen inclusief in het Pentalateraal
Overleg.
6. Vrijkomende emissierechten onder ETS opkopen door overheid. Zonder het uit de markt
nemen van de emissierechten blijft het klimaateffect beperkt.
7. De 3 nieuwe kolencentrales: niet blindstaren op ‘kolencentrales snel dicht’. Probleem is de
CO2, niet de centrales zelf. De 3 nieuwe kolencentrales zijn de meest efficiënte vaste-stof
centrales en kunnen bovendien snel op en afschakelen – maar dan zouden ze moeten
draaien op bio kolen. Dus of sluiten of snel CCS invoeren en geschikt maken voor gebruiken
voor bio-kolen (‘torrefaction’).
8. Hoogovens: overheid, organiseer samenwerking tussen Tata Steel, transportbedrijven en
energiebedrijven, om CO2 opslag mogelijk te maken in lege gasvelden in Noord-Holland of
op zee. 8 Mton CO2-reductie per jaar is mogelijk.
9. Bewustwording breed publiek door wetenschappelijk verantwoorde info over KV via TV en
sociale media onder andere via weerpresentatoren, apps, vlogs. Organiseren door
klimaatkennisinstituten, journalisten en (sociale) media experts bij elkaar te brengen en te
financieren.
10. Kritisch kijken naar duurzaamheidseisen aan biomassa en veiligheid CCS. KNAWrapport is pessimistisch maar er moet goed worden gekeken naar: BKG-keten-rendement,
indirecte en verplaatsingseffecten, biodiversiteit, mogelijke competitie met voedselproductie
en ander landgebruik. Nadelen/ risico’s afwegen tegen overschrijding van de Parijs doelen.
11. Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie programma voor negatieve emissies
technologie. Aansluiten bij internationale initiatieven.
12. Inzetten op aanscherping van de EU doelen naar 95-100% in plaats van 80-95% in 2050
t.b.v. ontwikkelingslanden. Voor elkaar zien te krijgen in 2018.
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Pleiten April 2017 inclusief sheets
Frans Rooijers, CE Delft
Pleidooi stringent klimaatbeleid gebouwde omgeving (GO)
1) 2015 Parijs-klimaatakkoord ondertekend door EU/NL: beneden 2C > snelheid geboden
2) Gebouwde omgeving is relevant: 25% energiegebruik
3) Er zijn redenen voor extra snelheid in de GO, 2030 is haalbaar
a) Geen grenseffecten zoals bij transport of industrie
b) Levert extra werkgelegenheid op, geld blijft in NL
4) Rijksbeleid is nodig
a) Zonder Rijksbeleid blijft aardgas favoriet
b) Gemeenten en netbeheerders kunnen niet zelfstandig van aardgas af
5) Sturen op doelen en niet op technieken
a) Elke lokale situatie heeft ander optimum van isolatie/installatie/infra
i) Warmte + isolatie, all electric + extra isolatie, hernieuwbaar gas + isolatie
b) Aangrijpingspunt is CO2-inhoud van de energiedragers
i) Isolatiekwaliteit is te weinig sturend
c) Keuze voor beprijzing CO2 of klimaatbudget separaat voor GO >> Green4sure
d) Subsidie om het proces op gang te brengen
6) Belemmeringen zijn oplosbaar
a) Meeste mensen zitten niet te wachten op anders verwarmen
b) Klimaatneutraal verwarmen is duurder dan aardgas
c) Pas op dat belemmeringen zorgen dat er niets gebeurt
d) Laagste inkomens compenseren (energietoeslag of hogere heffingsvrijstelling)

Subsidie

Beprijzing

Verplichting
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Martien Visser, Hanzehogeschool Groningen
Wie het klimaat liefheeft, moet streng op de kosten letten
Onze energie-efficiëntie is sinds 1990 aanzienlijk toegenomen. Onze apparaten zijn 25%
zuiniger geworden, onze auto’s hebben 30% minder brandstof per kilometer nodig, en onze
huizen hebben 35% minder gas nodig. Toch is onze CO2-emissie nog even hoog als in 1990.
De gerapporteerde daling is vrijwel geheel te danken aan een lagere methaanemissie, vooral
als gevolg van het feit dat we ons afval tegenwoordig verbranden.
We veroorzaken als Nederlanders veel CO2-emissie. Voor een belangrijk deel telt die
emissie niet mee in de nationale statistiek. Ik beperk me in dit pleidooi tot het gedeelte wat
wel meetelt. Dat is gelijk aan 1 ton CO2 per Nederlander per maand. En dat moet terug naar
nul. Dat gaat niet zomaar. Helaas beseffen slechts weinigen hoeveel bloed, zweet en tranen
dat zal vergen. Ook is er weinig besef van kosten. Er wordt niet of nauwelijks op gestuurd.
Het maakt flink uit of vermindering van CO2 straks elke maand €100 per ton kost, of €300.
Let wel, deze kosten komen direct of indirect bij de burger terecht. Dat scheelt een slok op
een borrel voor het maatschappelijk draagvlak achter de energietransitie. En dat draagvlak
hebben we hard nodig, want elke paar jaar zijn er verkiezingen.
Ik doe hierbij een oproep om als maatschappij te gaan kiezen voor goedkope maatregelen
om onze CO2 te verminderen. Naast zon en wind, wat steeds goedkoper wordt, noem ik er
drie, waarbij voor mij meetelt dat we die in Nederland kunnen ontwikkelen, en elders op de
wereld ook toepassen, zodat een hefboomwerking ontstaat. In de eerste plaats is dat
geothermie. Omdat warmtenetwerken duur zijn zouden we moeten beginnen bij de grote
warmtevragers zoals kassen. In de tweede plaats is dat CO2-opslag. Nederland beschikt
over talloze lege gasvelden, ook offshore, en heeft bovendien de benodigde expertise en
bedrijven in huis. In de derde plaats noem ik waterstof. Dit is iets voor de wat langere termijn,
maar waarmee we wel aan de gang moeten. Lang niet alle energievraag kan geëlektrificeerd
worden. Waterstof, geproduceerd met windenergie op energie-eilanden in de Noordzee, is
de missing link om richting een CO2-vrije samenleving te gaan.
Tot slot enkele woorden over de uitvoering. We vergeten dat nogal eens als Nederlanders;
we zijn veel beter in analyseren en studeren. Maar we moeten aan de slag. En graag een
beetje snel! Ik zie drie rollen. De regisseur neemt de belangrijkste beslissingen. Die taak
moet de overheid op zich nemen. De ontwikkelaar vertaalt de visie van de regisseur naar
concrete projecten, regelt vergunningen en zorgt voor maatschappelijk draagvlak. Dat is
volgens mij een mooie taak voor de netwerkbedrijven. Deze ontwikkelfase mondt uit in
tenders, waarop bouwers van infrastructuur dan in concurrentie kunnen inschrijven.
Nederland herbergt een keur aan bouwbedrijven, die deze klus aan kunnen. Kortom: aan de
slag!
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Emissies broeikasgassen in Nederland 1990-2015

Kosten per vermeden ton bij doorrekenen Partijprogramma’s

Emissies volgens nationale rekenmethode (links) en emissies daarbuiten (rechts)
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Bijdragen aan een kosteneffectieve CO2-strategie

Jan Paul van Soest, De Gemeynt
Regie en sturing met CO2-budget
De CO2-concentratie bereikte juni 2016 de ongekende hoogte van 407 ppm, 2017 al 409
ppm, en stijgt versneld. De natuurlijke vastlegging vermindert in warme jaren door het El
Niño-effect dat in frequentie toeneemt. Die onderschatting van het tempo van verandering
geldt voor onomkeerbare processen als het smelten van de Groenlandse ijskap en de
Antarctic, en voor tal van andere klimaateffecten. 1,5 oC temperatuurstijging ligt niet meer
binnen bereik. Voorspellingen over zeespiegelstijging blijken telkens naar boven bijgesteld te
moeten worden.
Naast klimaatverandering staan ook verlies aan biodiversiteit en ecosystemen, verandering
van land- en ruimtegebruik en de stikstof- en mineralen cycli in het rood. Klimaatverandering
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kan het verlies aan biodiversiteit nog verder versnellen, oplossingen voor de
klimaatproblematiek hebben impact op onder meer de biodiversiteit.
Ernstig is dat de wetenschap overtuigd is, maar de burger niet; feiten ontkennen neemt grote
proporties aan. De benodigde maatregelen hebben nauwelijks draagvlak.
Vele illusies worden in stand gehouden, ze bieden voor het klimaatprobleem geen oplossing:
Zoals Nederland doet het best goed, Nederland kan in 2030 fossiel-vrij zijn, zon en wind
lossen het klimaatprobleem op, roepen dat kolencentrales dicht moeten zonder wijziging van
de spelregels aan te brengen (dwars ligt het neo-liberale klimaat, en er is nauwelijks effect
gezien werking internationale elektriciteit markt), de illusie dat we het zonder CCS kunnen
doen, dat de techniek het wel zal oplossen, en de illusie dat ‘Parijs’ daadwerkelijk gaat leiden
tot blijven beneden 2o temperatuurstijging. (De teller na de Parijs-beloftes staat op drie
graden.)
Het ETS-sturingssysteem is boterzacht, in Nederland wordt nauwelijks gestuurd, er is nog
geen klimaatdoelstelling en bijbehorende sturing.
Een systeem dat voor 95% leunt op fossiele brandstoffen die de CO2-uitstoot bepalen is niet
om te duwen door er met subsidiegeld hernieuwbare energie in te duwen. Een kleine
verandering in de fossiele prijzen is voldoende om de beoogde effecten te niet te doen.
EZ/energie-agenda erkent dat sturen op efficiency en middelen (zon, wind, sluiting
kolencentrales etc.) niet werkt en wenst alleen op CO2 te sturen.
Erken dat we een levensgroot probleem hebben, het klimaatprobleem, en dat daar alle pijlen
op gericht moeten zijn. Dat betekent: eenduidig sturen op broeikasgassen. We kunnen ons
geen frivoliteiten meer veroorloven met andere subdoelen en parameters, alle ogen moeten
gericht op CO2-reductie.
Vervang daarbij liefst ook het idee van CO2-reductiedoelen in de tijd door een eenduidig
koolstofbudget: het gaat om de totale hoeveelheid koolstof die nog in de atmosfeer kan
worden gebracht op straffe van overschrijding van het temperatuurdoel. Het gaat niet om het
lijntje naar beneden, maar om het oppervlak onder het lijntje. In die zin zouden ook de
transitiepaden die EZ momenteel uitwerkt op een koolstofbudget niet op doelen in de tijd
moeten zijn gebaseerd.
Taco Douma, RWE
RWE denkt dat biomassa een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Dat is een
goed uitgangspunt voor een biobased economie in Nederland, weg van een op fossiel
gebaseerde economie. Biomassa die voldoet aan de afgesproken duurzaamheid criteria is
een ‘sine qua non’. Het Quintel-rapport over uitfasering van de zware industrie in Nederland
is een idealistisch scenario, niet realistisch. Biomassa is een benodigde aanvulling op wind
en zon, de Amercentrale zal binnen twee jaar voor 80% op biomassa draaien. De 5
resterende vaste brandstof-centrales naar biomassa omzetten leidt tot een vraag naar ca. 15
miljoen ton biomassa per jaar. Is dat beschikbaar, en concurreert het met voedselproductie?
Op korte termijn wordt de vraag naar biomassa ingevuld met houtresten.
Op termijn kan het aanbod komen uit agro-residuen, wereldwijd zijn er honderden miljoenen
tonnen beschikbaar die tot nu toe nog vaak als onbruikbaar restmateriaal in de open lucht
wegrotten of worden verbrand met veel CO2-equivalent uitstoot ten gevolg.
Bagasse bijvoorbeeld, pulp overblijvend na persen van sap uit suikerriet is prima brandstof,
en ook daar is nog cascadering mogelijk.
Snelstartende biomassacentrales hebben een creditfactor van 80% (snel en zeker
beschikbaar), wind en zon (‘weerstroom’) 1%. Grootschalige opslag zou voor Nederland 6
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miljard Tesla Powerwalls vergen. Vertrouwen op wind en zon is niet alleen niet realistisch
maar zelfs gevaarlijk. Weerstroom, indien beschikbaar, levert tegen zeer lage marginale
kosten hetgeen de elektra prijs doet dalen. Goed voor de consument maar het is economisch
en maatschappelijk (overheidssubsidies) niet vol te houden om geen bron te hebben om de
investeringskosten in weerstroom te dekken.
Biomassa is de nieuwe motor achter nieuwe chemie.
Vaste brandstofcentrales hebben een plaats in de energietransitie. Beperkende voorschriften
voor maxima in bijstook biomassa zijn een beperking op die rol. Wees voorzichtig met een
ideaalbeeld duurzaamheidscriteria voor biomassa, het betere kan een vijand zijn van het
goede.
Douwe Jan Joustra, Implement Circular Economy
Circulaire economie is een thema waarin onderscheid en vijandelijkheid tussen economie en
ecologie verdwijnt. De principes zijn simpel: van eigendom naar gebruik. Het gaat over de
wet van behoud van hoogwaardigheid. Hoe verder producten terugvallen in het systeem
naar afval/recycling, hoe meer energie je kwijtraakt en hoe meer energie je erin moet
stoppen om de kwaliteit weer te verbeteren, dat is de tweede wet van de thermodynamica.
Daar ligt de essentie van het klimaatprobleem, niet bij energiecentrales: de inherente
energiebehoefte door alle ketens heen.
De draai van eigendom naar gebruik gaat enorm veel energie schelen. AirBnB behoeft geen
bakstenen om een hotel te runnen. Philips bespaarde zonder het erover te hebben 60%
elektra, omdat zij volledige verantwoordelijkheid had voor de dienst licht op tafel.
Kopieermachines zijn nooit bezit, en ze worden voor 60% gerecycled. Producenten moeten
de verantwoordelijkheid nemen voor de gehele levensduur van het product, en verder.
Pleit voor ‘ecology of things’ (zie separate bijlage).
Circulaire economie kan een game changer zijn voor het klimaatprobleem, nodig is geen set
van regels of certificaten, maar circulair inkopen.
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Boudewijn Klaversteijn, Fairchar
Pleidooi voor Bio-CCUS, CO2 Capture, Usage and Storage
Agri-CCUS (Agricultural Carbon, Capture, Use & Storage) is een samenwerkingsverband
tussen AfricaWoodGrow (AWG) en Nettenergy onder leiding van Fairchar, dat met Biochar
werkt.
AWG heeft bomenplantages in Kenya waar tests zijn gedaan met biochar-humusmengsel
rond de zaailingen, met als resultaat beter groeiresultaat en betere grond.
Nettenergy heeft Pyroflash-technologie ontwikkeld waarmee landbouw en bosbouw
reststromen uiterst energie-efficiënt lokaal omgezet kunnen worden in een biobrandstof,
houtazijn, biochar (houtskool) en synthesegas.
Agri-CCUS werkt nu al lokaal, verdient zichzelf terug, i.t.t. grootschalige CCS.
Agri-CCUS ontwikkelt vele kleinschalige samenwerkingen, op te zetten tussen plantages en
afnemers, Afrikaanse en Nederlandse partners met wederzijds voordelige combinaties.
Slechte bodem wordt weer vruchtbaar, CO2 wordt uit de lucht gehaald, in Afrika en hier
ontstaat waardevolle werkgelegenheid, migratie kan verminderen.
De vraag is om soepele medewerking en participatie vanuit bedrijven en overheid om AgriCCUS-opleidingscentra van de grond te krijgen.
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Getuige deskundigen 2016
Martijn Katan, KNAW
Publicatie van KNAW is bekend, gekant tegen biomassa-gebruik voor energetische
doeleinden. Planten groeien langzaam (iedere 5 min verbranden we de planten die in 9 jaar
zijn gegroeid), het maken van energie uit hout kost veel energie (kunstmest, landbewerking,
versnippering, transport) en verdringing van voedsel en daarmee ook van natuur/oerwoud.
Uitzonderingen zijn mogelijk, met name bij Cascadering. Waarschuwing: aanplant nieuwe
biomassa is vertraging, alleen over zeer lange tijdspanne (30-100 jaar) in de buurt van CO2neutraal, die tijd is (te) kostbaar.
Jan Paul van Soest, Energie- en klimaatdeskundige
Neoliberalisme als ideologie toegepast op energiemarkten heeft gruwelijk gefaald. Er zijn
zeer forse CO2-prijzen nodig om de markt iets te laten doen. Sturing nodig, regelgeving,
normstelling en fondsvorming. Zie in de bijlage zijn overzicht.
Peter Schmeitz, EZ Energie-dialoog
Mist het punt van ‘eigenaarschap’ in de discussie, en het valt op dat perceptie en realiteit in
onze samenleving erg ver uit elkaar lopen:
o
Verkeerd zelfbeeld
o
Andere prioriteiten
o
Geen idee van de urgentie
o
En geen idee van de consequenties
EZ rond nu de energiedialoog af en nodigt de aanwezigen uit om mee te denken.
Helga van Leur
Bezig met driehoek klimaat, duurzaamheid, gedrag. Belang van delen van oplossingen, blijf
het allemaal vastleggen. Sociale media zijn steeds minder geschikt voor delen van
informatie, Twitter e.d. vooral voor negatieve zaken gebruikt. Nodig is werkelijk menselijk
contact, en mensen in plaats van instanties mobiliseren om ieder voor zich zich als
aandeelhouder van de aarde te laten beschouwen. Voorts: Leren omgaan met onzekerheid,
want daar komt meer van, en dat is een levens-gegeven.
De Groene Zaak, Ruud Koornstra (april 2017)
Pleidooi voor creatieve destructie, gebaseerd op heldere punten aan de horizon, en
creatieve ondernemersgeest, en andere rekensommen dan gebruikelijk. Zie website . . . . . .
voor een sprankelend overzicht.
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Pleiten April 2017
Reinier Gerrits, VNCI
In de chemische industrie wordt 2/3e deel van de gebruikte energiedragers vastgelegd in de
geproduceerde materialen. Slechts 1/3e deel wordt gebruikt als brandstof en leidt tot directe
emissies van broeikasgassen. De chemische industrie kan en moet een grote bijdrage
leveren aan de reductie van broeikasgassen: de C in de cyclus houden in plaats van als CO2
er uit, voorkomen dat de vastgelegde koolstofverbindingen aan het eind van de levenscyclus
van het product vrijkomen. Dat kan door het ontwikkelen van duurzame materialen uit
chemische recycling, waterstof of biomassa. Deze potentiële game changer in klimaatbeleid
komt echter niet tot wasdom vanwege de éénzijdige focus op de energiesector. Zelfs een
prijs van € 200/ton CO2 is onvoldoende om echt in beweging te komen. VNCI pleit ervoor het
reduceren van de ingebouwde koolstof(emissies) van materialen onderdeel van het
klimaatbeleid te maken. Dezelfde kaders en randvoorwaarden voor grondstoffen moeten
worden gecreëerd als er zijn voor de energiesector. Dat zou ook een impuls kunnen geven
aan de Nederlandse economie.
Dorine Putman-Devilee, ASN Bank
De gebouwde omgeving is moeilijk in beweging te krijgen. Daar is een marketingstrategie
voor nodig. Kijken naar het succes van de mobiele telefoon. Het energie neutraal maken van
de gebouwde omgeving is financieel en technisch binnen bereik, maar er is weinig
voortgang. Woningcorporaties zouden in 17 jaar 2 miljoen woningen van het aardgas af
willen hebben. Hoe? We verdiepen ons te weinig in de drijfveren en obstakels van de
mensen die in actie moeten komen. Je kunt wel een gasloze woning aanbieden, maar als
mensen willen wokken zullen ze niet overstag gaan. Er moet een verleidingsstrategie zijn die
zich richt op woongenot en gebruiksgemak. De framing van de benodigde aanpassingen
moet anders. Dat moeten aanbieders en marktpartijen zelf doen, volop inzetten op de
aantrekkelijkheid van het product, liefst in een gezamenlijke marketingstrategie. Aan de
overheid het verzoek niet in de weg te staan, het waarborgfonds VVE renovatie snel goed te
keuren, gebouwgebonden financiering toe te staan en prestaties te belonen in plaats van
subsidies vooraf te verstrekken.
Bouwe de Boer, gemeente Leeuwarden en Freonen fân Fossyl Frij Fryslân
In de Friese samenleving heeft een groot aantal burgers, woningcorporaties, gemeenten,
dorpen en scholen zich georganiseerd om fossiele brandstoffen uit hun systeem weg te
organiseren. Het zijn doeners die tevreden zijn met kleinschalige stappen in de eigen
leefomgeving. Hoe kan het dat het bij koplopers blijft en er geen volgers zijn? De Freonen
gaan dat veranderen; zij organiseren zich als een coalitie van willers en doeners die de zaak
van onderop organiseren. Het verbinden en vertellen, naar buiten uitdragen is de grote
uitdaging, ook na 2018. (Freonen zijn Vrienden)
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Ron Wit, Eneco en de TransitieCoalitie
Ron pleitte vorig jaar voor een Klimaatwet die de doelstellingen van Parijs realiseert, inclusief
tussendoelen in 2030 en 2040. In de TransitieCoalitie is de wil er, maar de wet is er nog niet.
We missen dus nog steeds, zoals eerder dringend aanbevolen, een stabiel, langjarig,
afdwingbaar beleidskader.
De TransitieCoalitie pleit voor een aanpak die is geënt op het succes van het ‘Wind-op-Zee’
programma van het Energieakkoord: tenminste tien langjarige programma’s worden
vormgegeven met een dubbeldoelstelling; klimaat en economie, met wederkerige
prestatieafspraken, een regierol van de overheid, stabiel beleid gericht op
investeringszekerheid en het reduceren van risico’s, en een pijplijn van projecten. Dat
betekent dat er geen complete blauwdruk tevoren hoeft te zijn zoals bij Energieakkoord.
Alle betrokken branches moeten gebonden worden aan langjarige afspraken. Er ontstaan
aansprekende iconen, waar dat bij een abstract Energieakkoord ontbreekt. Zorg is de
betaalbaarheid voor burgers, zeker wanneer de benodigde grote stappen genomen moeten
worden.
De rol van de overheid moet per transitie-pad apart worden geformuleerd in reikwijdte,
kaderstelling, looptijd etc. Zo kan bijvoorbeeld een risicofonds nodig blijken om aardwarmte
naar de mensen thuis te brengen.
André Faaij, Energy Academy Europe
Faaij laat zien dat zonder de grootschalige inzet van biomassa en het realiseren van
negatieve emissies via BECCS een maximale mondiale opwarming tot 2 graden buiten
bereik is. Hij laat zien dat de benodigde biomassa op een duurzame en verantwoorde wijze
beschikbaar te maken is, onder een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste is dat de
landbouw mondiaal drastisch moet moderniseren en herstructureren. Dan kan verdringing
met voedselproductie en natuur worden voorkomen. Er kan een bonus worden toegevoegd
aan reductie van broeikasgassen doordat veel koolstof in de bodem wordt vastgelegd, bij
verkeerde productie van biomassa een malus vanwege broeikasgasemissies door
landgebruik. Cascadering hoort bij goede productie. In de EU is men verkeerd bezig, aldus
Faaij, er is gebrek aan integrated assessment.
De ontwikkeling van de biobased economy komt niet of nauwelijks op gang. Faaij wijt dit aan
het debat over biomassa: verschillende wereldbeelden bepalen de percepties en niet
wetenschappelijke gegevens. Dit leidt tot verlamming.
Eilard Hoogerduijn Strating, NAM
De NAM pleit voor een betere balans tussen ambitie en realiteitszin. Het komt erop neer dat
we wel de ambitie moeten hebben om aardgas uit te faseren, maar het is naïef te
veronderstellen dat dit ook echt op korte termijn kan lukken. Het succes van de
energietransitie zal afhangen van 1] betaalbaarheid van energie; 2] sociaal draagvlak; 3]
leveringszekerheid; 4] dat Nederland keuzes maakt.
Het is nodig energie te besparen en tegelijk duurzame energieproductie op te schalen, maar
dit zal voorlopig in combinatie moeten zijn met een fossiele bron. Nederlands aardgas is dan
de beste keuze. Pleiter houdt de jury enkele realiteitschecks voor: 1] er is geen
maatschappelijk draagvlak voor opschaling van duurzame energie; 2] het verminderen van
Nederlandse aardgaswinning leidt tot toename van de CO2 footprint.; 3] het niet verder
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ontwikkelen van nieuwe gasvelden kan nog niet met duurzame energie worden opgevangen.
Het moeilijkste transitiepad is dat van hoge temperatuur in de zware industrie. De transitie
van de NAM begint nu, in 2050 is het een heel ander bedrijf.
Eveline Speelman, McKinsey & Company
Het rapport ‘Decarbonisatie van de industrie; de missing link’ toont aan dat de Nederlandse
industrie zijn CO2-emissies met 60% kan verlagen in 2040 en met 80-95% in 2050. Dit kan
door het creëren, verfijnen en toepassen van nieuwe procestechnologie en grondstoffen op
grote schaal. Hiervoor zijn 6 transitiepaden beschikbaar voor bedrijven die om tot 80%
reductie te komen alle moeten worden toegepast, inclusief de doorontwikkeling van nu nog
minder volgroeide transitiepaden. De rapportage zal een berekening van benodigde
investeringen en aanbevelingen voor stakeholders bevatten.
Speelman presenteert het rapport ‘Versnellen van de Energietransitie; kost of kans?’ De
conclusie is dat het voor Nederland haalbaar is economisch te profiteren van de
energietransitie en tegelijkertijd de EU emissie-reductiedoelen te halen. Er is daarvoor een
extra investeringsprogramma nodig tussen 2020 en 2040 van circa 10 miljard per jaar. Dit
kan leiden tot een extra groei van het BNP van ongeveer 2% jaarlijks. De economische
impact wordt groter als wordt geïnvesteerd in sectoren met veel groeipotentieel: elektrisch
vervoer, duurzame gebouw-verwarming, offshore wind, opslag en balancering, zware
industrie en CCS/CCU. De sleutel hierbij is het vaststellen en volgen van een lange termijn
masterplan, gericht op kostenreductie, het vasthouden van economische opbrengsten en
vervanging van infrastructuur en apparatuur aan het eind van de levenscyclus.
Theo Verleun, Groen Gas Nederland
Pleiter stelt dat biomassa onmisbaar is voor het behalen van 80% CO2-reductie in 2050.
Inzet van biomassa moet echter wel duurzaam en verantwoord zijn en daarvoor moet een
aantal onderwerpen geadresseerd worden: geschiktheid, beschikbaarheid, landgebruik,
cascadering, geopolitieke gevolgen, samenwerking in de keten en buiten de keten. Dit zijn
allemaal onderwerpen die tot stevige discussie leiden, waardoor het onderwerp biomassa
steeds vooruit geschoven wordt. Bio-raffinage kan daarbij een game changer zijn voor
duurzame en verantwoorde inzet van biomassa. Biomassagebruik kenmerkt zich tot op
heden als laagwaardige verwaarding van reststromen. Bio-raffinage daarentegen levert in
één processtap duurzame energie en hoogwaardige, schaalbare, meervoudige verwaarding:
als input zijn alle typen biomassa beschikbaar, de output is productie van grondstoffen, CO2reductie en duurzame energie. Bio-raffinage kan daarmee een doorbraak zijn in het discours
over biomassa, draagt bij aan een circulaire economie en leidt tot meervoudige CO2reductie. Pleiter roept de overheid op een helder en samenhangend stimuleringskader te
ontwikkelen en om samen met kennisinstellingen gerichte innovatie te realiseren. De
raffinage-industrie kan dan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van
energietransitie doelen.
Jaap Baarsma, Holland Solar
Een pleit voor herinrichting van de elektrische infrastructuur. Voor de groei van wind en
zon is de capaciteit van het netwerk een beperkende factor omdat die niet is ingericht op
decentrale productie. Voortgaande netverzwaring alleen is geen goede oplossing; er zal
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een combinatie moeten worden gemaakt met lokale opslag, conversie en smart grids.
Daarbij moet het belang van de energietransitie voorop staan en niet de belangen van de
huidige spelers in de energiemarkt. Op middellange termijn zijn de problemen in de
netinfrastructuur niet meer centraal op te vangen; er moeten nieuwe vormen gevonden
worden om lager in het net te balanceren. De centraal geregelde balancering via de APX
en onbalansmarkt kan wellicht ook lokaal of regionaal worden toegepast. Het mandaat van
DSO’s moet daarvoor worden gewijzigd. Met conclusie dat de infrastructuur en instituties
het verloop van de energietransitie zullen moeten volgen en niet omgekeerd. Een gelaagde
balancering; lokaal, regionaal, nationaal en internationaal maakt de energievoorziening
bovendien minder kwetsbaar en wordt door de burger beter begrepen.
Sandor Gaastra - Ministerie van Economische Zaken
Business as usual is geen optie meer. De veranderingen a.g.v. energie- en klimaattransitie
zijn veel groter en ingrijpender dan wat de Deltacommissie teweegbrengt, onze
leefomgeving, onze manier van leven en organiseren.
De vijf geïdentificeerde transitiepaden die nu verder worden uitgewerkt: lage temperatuur
warmte; - kracht en licht; - duurzame mobiliteit; - hoge temperatuurwarmte; - voedsel en
natuur, met daaroverheen de thema’s innovatie, ruimte en governance.
Er zijn veel game changers nodig, niet alleen technische, maar ook economische en
maatschappelijke. Hij ziet er 5 op korte termijn: [1] Woningbouwcoöperaties die 2,5 mln
huizen hebben te verbouwen; geef ze de verhuurdersheffing terug, plus flankerend beleid
voor lage inkomens. [2] H2-opslag van Elektra; is nog duur maar brengt doorbraak in veel
E-problemen. [3] Eiwittransformatie: veel meer doen met plantaardig i.p.v. dierlijk eiwit. [4]
Zware industrie: pakweg 12 bedrijven hebben samen groot deel in HT-warmtevraag; ga
praten. [5] Veel slimmere prijsprikkels, dicht bij de bron.
Transities zijn per definitie onvoorspelbaar en disruptief; het gaat om op elkaar inwerkende
game changers. Hoe die op elkaar inwerken en hoe de transitie uiteindelijk vorm krijgt is
onvoorspelbaar.
Piet Sprengers, ASN Bank en PCAF (Platform Carbon Accounting Financials)
ASN Bank manifesteert zich als koploper in de financiële sector met de doelstelling dat de
carbon footprint van de balans in 2030 nul moet zijn. ASN heeft een systematiek
ontwikkeld om de carbon footprint van de balans te kunnen bepalen. Als de ASN Bank als
koploper geen volgers krijgt in zijn beleid, ontstaat geen omslag in de financiële sector. De
klimaat-impact van de financiële sector blijft dan onvoldoende om bij te dragen aan de
doelen van Parijs 2015. Sprengers vordert daarom van de jury dat deze een 2e, 3e, en 4e
volger aanwijst. Welke banken doen mee?

www.springtij.nu

28

Getuige-deskundigen september 2017
Meindert Smallenbroek, Ministerie van Economische Zaken
De roze olifant in de kamer is aardgas. Dat zal worden uitgefaseerd, maar ondertussen
nog jarenlang een sleutelrol hebben in de Nederlandse energievoorziening. De uitfasering
moet een plek krijgen in de transitie-aanpak. Duurzame alternatieven zijn onvoldoende
snel en in onvoldoende volume voorhanden. Een cijfer: 1,5 miljard kuub aardgas levert
evenveel energie als alle bestaande windparken nu samen. Aardgas is de schoonste
fossiele brandstof en voortgang van winning in eigen land lijkt wijs; dit heeft de laagste CO2
footprint en draagt bij aan werkgelegenheid en de staatskas. Aardgas daar gebruiken waar
het in de energietransitie het beste past is zinvol, niet zinvol is onnodige import van
buitenlands aardgas ter vervanging van Gronings gas. Een andere verdeling vinden van
lusten en lasten van gaswinning is dringend noodzakelijk; dit draagt volgens Smallenbroek
bij aan draagvlak voor gaswinning en een stabiele situatie die voor alle partijen acceptabel
kan zijn. Benut de gasinfrastructuur voor de transitie, herijk lasten en lusten, en ontwikkel
per transitiepad een aantal scenario’s voor vermindering naar uiteindelijk nul van de vraag
naar aardgas.
Leo Meyer en Hans Warmenhoven
Meyer en Warmenhoven hebben in opdracht van de Klimaatjury een stuk uitgewerkt over
de mogelijkheden van Carbon budget als sturingsinstrument in plaats van CO2-emissie(reductie)doelen. Zie bijlage.
In ‘Parijs’ is afgesproken ruim onder de 2 graden temperatuurstijging wereldwijd te blijven.
Het is zo goed als uitgesloten dat de wereld door klimaatbeleid de opwarming tot 1,5
graden kan beperken (verwijzing naar Dorland). Als alle huidige toezeggingen worden
uitgevoerd resulteert een mondiale temperatuurstijging van bijna 3 graden. ‘Parijs’ maakt
daarom negatieve emissies noodzakelijk met alle daarvoor beschikbare mogelijkheden.
Die maximale temperatuurstijging laat zich vertalen in een carbon budget; de totale
hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer die binnen deze temperatuurgrens mogelijk is, en
daarmee de uitstoot die nog is toegestaan.
Meyer en Warmenhoven stellen dat in het kader van een Klimaatwet een carbon budget
voor Nederlands grondgebied kan worden ingevoerd voor zowel ETS- als niet-ETSsectoren. Dit naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk; een lange termijn
emissiereductie-doel, ingevuld met carbon budgets voor een periode van 5 jaar, waarop
wordt toegezien en wordt bijgesteld door een onafhankelijke commissie. Naast de
nationale schaal stellen Meyer en Warmenhoven ook voor carbon budgets uit te werken op
transitiepad-niveau en regionaal niveau. Dit kan zorgen voor meer vrijheid en
verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan de benodigde maatregelen en vergroot
ook het bewustzijn over urgentie en benodigde acties.
Meyer en Warmenhoven stellen voor dat de overheid kennisinstellingen vraagt de carbon
budget benadering verder te verkennen en de conclusies te benutten voor het Energie- en
Klimaatplan dat Nederland op 1 april 2018 moet indienen bij de EU in het kader van het
Parijs Akkoord.
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Rob van Dorland, KNMI
Van Dorland stelt de vraag of de 1,5 graden mondiale temperatuurstijging haalbaar is. De
huidige mondiale temperatuurstijging bedraagt ruim 1 graad boven het pre-industriële
niveau. Er zit echter een grote traagheid in het klimaatsysteem waardoor de autonome
stijging nog 0,2 tot 0,6 graden zal bedragen. Daarbij komt nog het opwarmend effect van
de vermindering van zwavel-aerosolen dat geschat wordt op 0,1 tot 0,3 graden. De 1,5
graden mondiale temperatuurstijging lijkt dus al gepasseerd. Dat is geen reden om minder
vaart te maken met uitvoering van klimaatbeleid. De NDC’s (Nationally Determined
Contributions) leiden tot circa 3 graden mondiale opwarming en daarmee neemt de kans
op tipping points ernstig toe. Een route die leidt tot maximaal 2 graden mondiale
opwarming moet daarom worden nagestreefd maar Van Dorland ziet nog geen technieken
voorhanden om grootschalig negatieve emissies te bereiken.
Donald van den Akker, Klimaatverbond Nederland
Klimaat en groene energie wordt door slechts 1,5% van de bevolking als belangrijk
ervaren. Bij rangschikking van belangrijke politieke onderwerpen komt klimaat en energie
op de 11e plaats. Daar stemmen politieke partijen hun prioriteiten op af. Lastig: klimaat en
energie hebben een hoog technocratisch gehalte, en de overheid zelf geniet weinig
vertrouwen als informatiebron. De game changer in het transitieproces is verandering van
eigendomsstructuren, decentralisatie en ‘vermaatschappelijking’ van de
energievoorziening. Transformaties op wijkniveau en ontwikkelingen die gedragen worden
door lokale energiecoöperaties zijn van grote waarde en cruciaal voor het transitieproces.
Voor de overheid betekent dat ‘Zorgen dat het gebeurt’ in plaats van zelf doen en liever
een aandeel nemen dan subsidiëren. Dat klimaat- en energiedoelstellingen op rijksniveau
minder goed stuurbaar worden; het zij zo. Zonder systeemverandering naar decentralisatie
en wijziging van eigendomsverhoudingen blijft een grote doorbraak uit. Dan zijn er wel
ambitieuze doelen, maar geen maatschappelijke beweging waarbinnen uitvoering kan
worden gegeven aan deze doelen.
Ed Nijpels, Borgingscommissie SER Energieakkoord
Continuïteit, doelgerichtheid en consistente uitvoering met oog voor samenhang en
samenwerking zijn nodig om resultaten te halen. De klimaatwet is een middel om de
gewenste resultaten te bereiken, geen heilige graal.
Geen enkele sector of branche kan worden uitgezonderd en deze zullen dus ook betrokken
moeten worden. Het is daarom in de optiek van de SER nodig dat er een consistent
beleidskader in een wet komt waarmee een helder lange termijnperspectief wordt geboden
aan burgers en bedrijven. Dat kader is nodig om richting te geven aan innovaties, die
immers niet als manna uit de hemel komen vallen. Een Carbon Budget-benadering is
moeite van het uitwerken waard, vergelijk de ‘kaasstolp’ benadering bij SO2 destijds.
Daarnaast is een maatschappelijk akkoord nodig (Energieakkoord 2.0) om samenhang te
brengen in de acties van alle betrokken partijen. In het verlengde daarvan wijst Nijpels op
de noodzaak van onafhankelijke monitoring en borging en ook robuust faciliterend beleid
vanuit de rijksoverheid.
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6. Verslag Energie- en Klimaatjury Springtij Forum 2017
door Siegbert van der Velde en Klaas Jan Noorman
Op de laatste dag van het Springtij Forum 2017 is een impressie aangeboden aan DG
Sandor Gaastra van het Ministerie van Economische Zaken. Om die versie te finaliseren is
deze daarna voor commentaar aan de juryleden en voorzitters van de Klimaat- en
Energiejury voorgelegd, tevens zijn alle aangeleverde rapportages van de juryleden per pleit
verwerkt.
Er is in het Regeerakkoord een aantal keuzes gemaakt in kwesties waarover ook de
pleitbezorgers zich hebben uitgesproken. Dat maakt het wenselijk om de pleiten ook te
beschouwen in het licht van de kabinetsvoornemens op het terrein van klimaat en energie.
We hebben ervoor gekozen daaraan enige aandacht te besteden in onze conclusies.
Context Klimaat- en Energiejury Springtij 2017
De basis voor de Klimaat- en Energiejury op Springtij 2017 is het akkoord dat in 2015 in
Parijs werd gesloten. ‘Parijs 2015’ is de afspraak om de opwarming van de aarde in elk geval
tot 2 graden te beperken in streefjaar 2050, liefst tot 1,5 graad ten opzichte van het 19511980 gemiddelde. Het akkoord is inmiddels bindend en in werking getreden. De Klimaat- en
Energiejury neemt Parijs 2015 dan ook als uitgangspunt en gegeven.
Een eerste uitwerking van de consequenties van Parijs 2015 is opgepakt in EU verband. Het
voorstel van de Milieuraad van de EU is om niet langer uit te gaan van meervoudige doelen
(reductiedoelen voor broeikasgassen, hernieuwbare energiedoelen en energieefficiëntiedoelen) zoals tot nu toe het geval was.
Het voornemen is om een EU Roadmap vast te stellen, waarbij het uitgangspunt is dat de
uitstoot van broeikasgassen in 2050 met tenminste 80% is afgenomen. Dit met een
tussendoel van 60% reductie in 2040. In verband hiermee is in Europees verband ook een
aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd; (i) reductie van broeikasgassen moet
binnen de EU plaatsvinden (dat wil zeggen geen compensatie elders); (ii) alle sectoren
moeten evenredig bijdragen (dat wil zeggen geen éénzijdige focus op CO2-reductie in de
energiesector).
De vraag is wat de Nederlandse bijdrage aan invulling van de Europese doelstellingen dient
te zijn. En op welke wijze die bijdrage in Nederland kan worden uitgewerkt in concrete en
effectieve beleidsmaatregelen. Welke ‘game changers’ zijn in beeld?
Plaatsbepaling en hoofdvragen
De Nederlandse ervaringen met het uitwerken van klimaatdoelen zijn zonder meer te
omschrijven als ‘moeizaam’. Na het UN Klimaatverdrag in 1992 en het Kyoto-protocol in
1997, zijn in Nederland op politiek en ambtelijk niveau ambitieuze klimaat- en energiedoelen
aanvaard, terwijl er in praktische zin in ruim 20 jaar maar beperkt concreet invulling is
gegeven aan die ambities. Dat laat zich vertalen naar matige prestaties in Europees
verband.
Een belangrijke oorzaak daarvan is het maatschappelijk debat over uitvoeringskwesties.
Welke (beleids)maatregelen zijn nodig om uitvoering te geven aan klimaat- en
energiedoelen? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wie zorgt voor een gelijk
(Europees) speelveld? Welke opwekkings- en CO2-reductietechnieken zijn acceptabel en
welke niet?
De vertaling van beleidsdoelen naar concrete maatregelpakketten strandde in arena’s waarin
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tegengestelde belangen van departementen, economische sectoren, bedrijven en
maatschappelijke organisaties werden vermengd met NIMBY-discussies. De verlammende
effecten van deze ‘polderdiscussie’ noopten de rechtbank van Den Haag in 2015, in een
door Urgenda aangespannen zaak, om de Staat te verplichten tot meer actie: 25% reductie
van broeikasgasemissie in 2020 ten opzichte van 1990.
Twee jaar daarvoor (in 2013) werd het SER Energieakkoord gesloten als poging vanuit de
Nederlandse samenleving om een brug te slaan tussen beleidsdoelen en praktische
uitvoering. In dat proces stonden niet de doelstellingen ter discussie, maar werd van alle
betrokken partijen gevraagd zich te richten op consensus over een reëel en haalbaar
uitvoeringsprogramma.
Het Energieakkoord heeft niet de benodigde versnelling in het behalen van klimaatdoelen
gebracht. De broeikasgasemissies zijn vanaf 1990 met gemiddeld 0,7% per jaar gedaald van
224 Mton CO2-eq. naar 187 Mton CO2 eq. Een emissiereductie van 80% in 2050 (tot 44 Mton
CO2-eq.) vraagt om een gemiddelde emissiereductie van 2% per jaar. Dat is driemaal de
jaarlijkse reductie die in de periode 1990-2014 is gerealiseerd (zie ook “Versnellen van de
energietransitie, kostbaar of kansrijk van McKinsey&Company). Deze opgave vraagt beslist
om game changers. Zeker als daarbij wordt bedacht dat het aandeel CO2 in de gerealiseerde
broeikasgasemissie slechts 15% bedroeg (van 163 Mton in 1990 naar 158 Mton in 20143).
Dat betekent dat de focus zal moeten liggen op versnelde vermindering van de CO2-uitstoot.
Omdat het overgrote deel daarvan energie gerelateerd is, is verbinding tussen het
energieakkoord en de klimaatdoelen cruciaal. Het energieakkoord is een middel om
klimaatdoelen te realiseren.
Het ontbreken van de verbinding in het Energieakkoord tussen energietransitie en
klimaatdoelen is een belangrijke reden voor het uitblijven van de benodigde versnelling. Op
het eerste gezicht lijken klimaatbeleid en energiebeleid twee handen op één buik. Uit de
discussie over biomassa-bijstook in kolencentrales of het vervroegd sluiten van
kolencentrales blijkt dat een versneld streven naar CO2-emissiereductie niet altijd gepaard
gaat met een groeiend aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening.
De vereiste beleidsbeslissingen worden niet genomen bij gebrek aan politieke en
maatschappelijke consensus. Dat kan doorbroken worden als betrokken partijen het eens
zijn over een afwegingskader voor beleidsbeslissingen. De Klimaat- en Energiejury op
Springtij 2016 stond in het teken daarvan; over welke feiten, gegevens en afwegingscriteria
kunnen we het eens worden en over welke niet?
Wij zien de volgende metamorfoses in het Nederlands klimaat- en energiebeleid:
• De energie-agenda worden omgebogen naar een klimaat-agenda, met een palet aan
beleidsmaatregelen die zich richten op de reductie van broeikasgassen. Dat betekent
in de praktijk dat ook beleidsmaatregelen die zijn gericht op de mijnbouw, landbouw,
veeteelt en veenoxidatie moeten worden meegewogen en dat emissies vanuit de
luchtvaart en zeevaart niet langer buiten beschouwing kunnen worden gelaten. We
moeten ons een beeld vormen van de relatieve waarde van reductiemaatregelen in
Nederland ten opzichte van de reductiedoelen in de EU en de wereld.
• Er dient er een verschuiving van thematiek plaats te vinden in het maatschappelijk
debat en de onderliggende onderzoeksprogramma’s. Een verschuiving van de
energietransitie naar de transitie tot een samenleving zonder emissies van
3

Met daarbij de kanttekening dat in 2015 de CO2 emissie met 5% is gestegen naar 167 Mton, dus
boven het 1990 niveau uitkomt.
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broeikasgassen raakt alle economische sectoren. Dat vraagt een nieuwe set aan
sturingsinstrumenten, onderzoeksgegevens en innovatieve technieken.
Energietransitie wordt dan motor van het totale maatschappelijke innovatieproces.
Deze ‘metamorfoses’ dragen een groot aantal discussiepunten in zich.
Om een nieuw remmend discours te vermijden over de consequenties van Parijs 2015, is
maatschappelijke consensus op een viertal terreinen nodig:
• Overeenstemming over een nationaal (Nederlands) reductiedoel als invulling van het
Akkoord van Parijs voor het jaar 2050 over de tussendoelen voor 2030 en 2040. Waar
werken we naar toe? Consensus over het ambitieniveau is belangrijk om tot effectief
klimaatbeleid te komen.
• Overeenstemming over de reductiedoelen voor broeikasgassen voor de verschillende
economische sectoren. De afgelopen decennia is veel aandacht gericht geweest op
CO2-reductie in de elektriciteitsproductie. De vraag of dat terecht is en leidt tot effectief
klimaatbeleid moet worden beantwoord. De mogelijkheden tot emissiereductie in de
transportsector, landbouw en de industrie horen erbij. Daarnaast dient specifiek
aandacht te zijn voor emissiereductie in de warmtevoorziening, waarbij ook de vraag
geadresseerd moet worden hoe om te gaan met de huidige rol van aardgas. Hoe reëel
zijn ambities voor aardgasloze wijken en het verminderen van de aardgaswinning? Wat
is de impact daarvan op de klimaatdoelen?
• Overeenstemming over de gewenste toekomstige inrichting van de energievoorziening
en de systeemtransformaties die daarvoor nodig zijn. Wat is de waarde van
decentralisatie en lokale zelfvoorziening? Wat is de waarde van een wijziging van
eigendomsverhoudingen in de energievoorziening? Kan civic energy de beoogde
transitie dragen of zijn de effecten daarvan marginaal?
• Overeenstemming over regie en sturingsinstrumentarium. Op welke wijze kan zeker
gesteld worden dat er een stabiel langjarig beleid ontstaat waarmee resultaatgericht
gewerkt kan worden aan het behalen van klimaatdoelen.
Is een klimaatwet effectief? Een CO2-budget per sector of gebied? Een bodemprijs voor
emissierechten?
Pleiten
Korte samenvattingen en conclusies september 2017 door Siegbert van der Velde en Klaas
Jan Noorman.
De pleidooien van september 2017 zoals uitgesproken/ aangeleverd door de pleiters zijn te
vinden op Springtij.nu/klimaatjury. De samenvattingen van ALLE pleidooien (september
2016, april 2017, september 2017) staan in het vorige hoofdstuk van dit rapport.
•

Welke nationale reductiedoelen zou Nederland moeten stellen als bijdrage aan invulling
van het Akkoord van Parijs?
In de bijdragen van André Faaij, Rob van Dorland, Leo Meyer & Hans Warmenhoven
werd ingegaan op de vraag of de doelstelling van het Akkoord van Parijs 2015, ‘well
below 2 degrees’, haalbaar is.
Rob van Dorland heeft daarbij aannemelijk gemaakt dat een streven naar 1,5 graad
temperatuurstijging mondiaal geen haalbaar uitgangspunt is. Op dit moment is al sprake
van een temperatuurstijging van circa 1 graad, terwijl de verwachte effecten van
vertragingsmechanismen in het klimaatsysteem en het verminderen van
zwavelaerosolen opgeteld leiden tot een verwachte stijging van 0,5 graad mondiaal. Dit
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wordt ondersteund door de paper van Meyer en Warmenhoven, die voorrekenen dat het
wereldwijde carbon budget al voor 93% is opgebruikt als wordt uitgegaan van een
streven naar 1,5 graad opwarming.
De Nationally Determined Contributions, de beleidsvoornemens van de nationale staten
die het Akkoord van Parijs hebben geratificeerd, zijn opgeteld volstrekt onvoldoende om
de mondiale temperatuurstijging ‘ruim beneden de 2 graden’ te houden. Een
doorrekening van de Nationally Determined Contributions leidt tot de conclusie dat rond
2100 een stijging van 3 graden of meer waarschijnlijk is. De kans op tipping points in het
klimaatsysteem neemt daarmee sterk toe.
André Faaij heeft aangetoond dat de klimaat- en energiedoelstellingen die nodig zijn om
in het spoor van Parijs 2015 te blijven niet gehaald kunnen worden zonder de
grootschalige inzet van biomassa.
Die inzet is onontkoombaar. Het klimaat- en energiebeleid zal zich ook bezig moeten
bezighouden met landbouwherstructurering en emissies vanuit landbouw en veeteelt.
Faaij heeft het over de mondiale schaal. Het is duidelijk dat het verantwoord
beschikbaar maken van biomassa een uiterst complexe transitie vraagt in veel
economische sectoren en beleidsterreinen. Zonder een concreet en tastbaar
actieprogramma dat ook op nationaal niveau hanteerbaar is komt er –net als de
afgelopen decennia- onvoldoende in beweging. De consequentie is dat de
Parijsdoelen nog verder uit bereik raken en de urgentie om na te denken over
klimaatadaptatie en beleid om negatieve emissies te tackelen toeneemt.
De discussienota van Meyer en Warmenhoven gaat ook in op de doorvertaling van
Parijs 2015 in Europees en in Nederlands beleid. Geconstateerd wordt dat Nederland
in de Milieuraad van de EU voor 36% reductie van broeikasgassen in 2030 wordt
aangeslagen (ten opzichte van 1990). Een reductiepercentage in een zeker jaar is
geen goede maat voor de emissiereductie die nodig is. Een carbon budget houdt
rekening met het cumulatieve effect van emissies. Meyer en Warmenhoven rekenen
voor dat het mondiale carbon budget al voor 74% is opgebruikt als wordt uitgegaan
van de 2 graden-grens. Hoe het mondiale carbon budget zich verhoudt tot een carbon
budget voor Europa en Nederland is niet helder.
•

Wat zouden de reductiedoelen per sector kunnen zijn? Welke bijdragen denken
sectoren daaraan zelf te kunnen leveren?
In de pleidooien zijn veel sectoren daarover zelf aan het woord geweest. Er zijn veel
ideeën naar voren gebracht die een belofte kunnen inhouden voor versnelling van
transitie. Dat is positief, maar wat daarnaast vooral opvalt is dat geen van de sectoren
zich kan of wil vastleggen op harde doelen en transitiepaden. De relatieve
terughoudendheid van de overheid bij het vaststellen van normen en regels voor
economische sectoren werd in de zittingen van de Klimaat- en Energiejury niet
onderschreven door de sectoren zelf. Er werd juist op gewezen dat de rijksoverheid
een grotere rol moet spelen bij het vaststellen van een ondergrens en het bepalen van
het speelveld voor bedrijfstakken en sectoren.
• Industrie
Het rapport van McKinsey&Company maakt inzichtelijk dat de industrie
verregaande CO2-reductie kan realiseren die in lijn is met de Europese doelstellingen
(60% reductie in 2040 en 80-95% in 2050). Dit vraagt een
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stabiel maatschappelijk investeringsprogramma van opgeteld 21 tot 23 miljard tot
2040 en 55 miljard Euro opgeteld tot 2050. De juryleden die afkomstig zijn uit de
industrie zetten een aantal kanttekeningen en vraagtekens bij het rapport. Zo zien zij
geen enkele indicatie dat de overheid de intentie of de ruimte heeft om investeringen
in de industrie te subsidiëren. Daarnaast zijn de kosten van het
investeringsprogramma veel lager dan de berekeningen vanuit industriële sectoren
zelf, waarmee de vraag opkomt welk investeringsprogramma er vanuit de industrie
zelf wordt verwacht. In ETS-sectoren die op de wereldmarkt opereren is dat vanuit
concurrentieoverwegingen vaak geen optie, ook vanwege het feit dat
investeringsbeslissingen meestal niet in Nederland genomen worden. Technisch en
financieel is het evenwel mogelijk om een industrie op te bouwen die functioneert met
vrijwel geen CO2-emissies. Het komt er wel op aan dat de overheid de
randvoorwaarden creëert waarmee investeringen in emissiereductie lonend zijn.
Het pleidooi van VNCI sluit daar goed op aan. Niet meer dan 1/3e van de
energiedragers die worden gebruikt in de chemische industrie wordt gebruikt als
brandstof, tweederde deel wordt vastgelegd in de geproduceerde materialen. Als de
consequentie van het Akkoord van Parijs is dat er meer focus moet komen te liggen
op de klimaatagenda (dat wil zeggen op reductie van broeikasgassen) is het voor de
chemische industrie veel effectiever ervoor te zorgen dat de vastgelegde
koolstofverbindingen aan het einde van de levensduur van het product niet als
broeikasgassen vrijkomen. Het verder uitpersen van de energie-efficiëntie van de
chemische industrie kan de concurrentiepositie aantasten, terwijl product- en
procesinnovaties de concurrentiepositie juist kunnen versterken. Om de kansen te
realiseren is er volgens VNCI een stimuleringskader nodig vergelijkbaar met het
stimuleringskader voor hernieuwbare energie. Dit zou kunnen aansluiten op het
investeringsprogramma dat McKinsey als randvoorwaarde voor industriële transitie
naar voren brengt. Daarnaast is het ook nodig dat er een methodiek wordt ontwikkeld
waarmee de vermeden emissies toerekenbaar zijn aan de Nederlandse
klimaatdoelen. Dit sluit aan op de Carbon Budget benadering die door Meyer en
Warmenhoven naar voren is gebracht. Afhankelijk van de uitwerking daarvan kan de
industrie onder die benadering zelf keuzes maken voor de meest doelmatige manier
om tot reductie van CO2 te komen.
De afspraak in het Regeerakkoord is om tot een nationale CO2-vloerprijs te komen
van –op termijn- € 43,- per ton. Of een nationaal emissiehandelssysteem een
investeringsprogramma of een stimuleringskader voor de industrie kan vervangen is
afhankelijk van de uitwerking van deze maatregel. Het is mogelijk een carbon budget
voor sectoren te bepalen en daaraan een prijs te koppelen. Ook is het in principe
mogelijk investeringen in productinnovaties en niet fossiele grondstoffen te verwerken
in een carbon budget georiënteerd nationaal handelssysteem. De opbrengsten
kunnen dan worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te steunen. Advies aan het
kabinet is om dit te verkennen in de uitwerking en uitvoering van een nationale CO2vloerprijs.
•

Gassector
De bijdrage van de NAM bij de Klimaat- en Energiejury op Springtij 2017 heeft tot
nogal wat stekeligheden geleid bij de toehoorders, juryleden en anderen die kennis
genomen hebben van het pleidooi. Nederlandse energievoorziening voor 40%
afhankelijk is van aardgas, dat het vanuit klimaatoptiek verstandig is eerst kolen uit
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te faseren in de energievoorziening, dat in Nederland gewonnen aardgas een
kleinere CO2 footprint heeft dan geïmporteerd aardgas en dat aardgaswinning in
Nederland substantieel bijdraagt aan de staatskas. Maar bij die constateringen
stopt het denken bij de gassector kennelijk ook. Er werd geen coherent idee naar
voren gebracht om aardgas op termijn uit te faseren in de energievoorziening, of
over bijdragen van de gassector zelf aan verduurzaming van de
energievoorziening.
De NAM wekt daarmee de indruk energietransitie en het Akkoord van Parijs niet al
te serieus te nemen; het zal onze tijd wel duren. Daarom moeten we de gassector
enkele realiteitschecks voorhouden: 1] aardgas zal worden uitgefaseerd in de
energievoorziening; 2] de gassector zelf bepaalt niet het tempo waarin dat gebeurt;
3] het draagvlak voor gaswinning in Nederland kalft af en is waarschijnlijk op relatief
korte termijn politiek onhoudbaar, terwijl de transitie dan nog steeds niet zonder
aardgas kan opereren.
Met het oog daarop is het goed naar het pleidooi van Theo Verleun te kijken.
Verleun stelt dat bio-raffinage een doorbraak kan inluiden in het debat over
biomassagebruik doordat het daarmee mogelijk is (duurzame) biomassa
meervoudig te verwaarden. De inzet van biomassa is nodig en als met bio-raffinage
zowel grootschalig brandstoffen als grondstoffen kunnen worden geproduceerd, kan
het vervangen van aardgas mogelijk worden versneld. Dat is een verkenning waard,
maar over de potentie van bio-raffinage voor de productie van brandstoffen of
grondstoffen ter vervanging van aardgas is het pleit niet concreet. Ook is niet helder
wat er voor nodig is, van de overheid of bedrijven zelf, om bio-raffinage op
afdoende schaal op gang te trekken.
Het is evident dat aardgas de komende jaren nog een sleutelrol speelt in onze
energievoorziening en dat het uitfaseren van aardgas zorgvuldigheid en tijd vraagt.
Daar kan de vraag bij gesteld of die tijd er wel is. De vraag is of de rijksoverheid
dan ook een plan B heeft naast de business-as-usual met Gronings gas. Het lijkt er
niet op.
•

De financiële sector
Wij vonden het pleidooi van de ASN Bank aansprekend omdat het illustreert dat het
goed mogelijk is dat in de financiële sector zelf reductiedoelen worden gesteld die
bij kunnen dragen aan effectief klimaatbeleid. Het pleidooi illustreert ook hoe
moeilijk het is voor koplopers in een sector om een brede beweging op gang te
brengen, ondanks de bereidheid daarin te investeren. Een voorzichtige conclusie
zou kunnen zijn dat het toewijzen van een carbon budget of reductiedoel aan
sectoren een bijdrage kan leveren. De sector wordt zal dan willen leren van de
koploper en volgers zullen zich vanzelf aandienen.

•

Gebouwde omgeving
Om een doorbraak te bereiken in de transitie naar een energie-neutrale gebouwde
omgeving is het nodig om er een aantrekkelijk product van te maken dat ook zonder
klimaatargumenten gewild is. Om ons meer te richten op verleiden in plaats van
overtuigen en om een beloningsstructuur te introduceren in plaats van subsidies
vooraf. Er zijn veel verschillende groepen consumenten bij betrokken, met
verschillende drijfveren en afwegingen. Voor de nieuwbouw is vrijwel altijd de
regelgeving vanuit de rijksoverheid doorslaggevend geweest. Als de overheid ook
stevige normen durft te stellen voor de bestaande bouw ontstaat wellicht een
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dynamiek waarin een verleidingsstrategie kan gedijen. Dat is een andere
benadering, maar leidt misschien wel tot het halen van concrete doelen voor de
gebouwde omgeving.
Welke systeemveranderingen zijn nodig om de energietransitie te faciliteren?
Een deel van de pleidooien was op dit onderdeel van het energiedebat gericht.
Opvallend zijn de pleidooien die ingaan op het belang van lokale en decentrale energie
in het transitieproces. Naast ingrepen in het centrale energiesysteem lijkt er brede
steun voor de stelling dat regelgeving, instituties en stimuleringskaders meer langs de
lijnen van een decentraal energiesysteem moeten worden vormgegeven. Het feit dat
burgers als consumenten en producenten functioneren in het energiesysteem leidt tot
democratisering van het energiesysteem. Het klimaat- en energiebeleid lijkt deze lijn
nog onvoldoende te pakken. Uitvoering van energiebeleid zou meer van onderop
kunnen worden georganiseerd, ook door een carbon budget toe te wijzen aan regio’s.
De komende decennia zal er gewerkt moeten worden aan de ontmoeting van de ‘topdown’ wereld en de ‘bottom-up’ wereld. Micro en Macro dienen elkaar ergens op
Mesoniveau te ontmoeten. Dat vraagt om nieuwe instrumenten, coalities van partijen,
wet- en regelgeving, innovaties, ideeën over waarde(ketens) en
samenwerkingsmodellen. Kortom, energietransitie kan op deze manier worden gezien
als motor voor een brede maatschappelijke innovatie.
In dat verband is er een sterk pleidooi van Donald van den Akker voor het openbreken
van bestaande structuren in de energievoorziening. De gerichtheid op centrale
energiesystemen, (inter)nationale distributie, centrale utilities, een zo groot mogelijke
energiemarkt, zet een rem op de transformaties die nodig zijn. De rijksoverheid zal de
gemeenten meer in positie moeten brengen om uitvoering te geven aan klimaat- en
energiebeleid en decentrale energiesystemen en zal het streven naar regionale
energiemarkten en ‘civic energy’ moeten bevoordelen in plaats van systematisch
marginaliseren, zoals hij in de huidige situatie ervaart. Aan de andere kant bemoeilijkt
deze benadering het sturen op klimaat- en energiedoelen. Het ‘opbouwwerk aan de
basis’ verhoudt zich niet tot het tempo waarmee reductie van broeikasgassen nodig is
om binnen de Parijsdoelstellingen te blijven. Deze benadering richt zich vooral op de
gebouwde omgeving en het energiegebruik van huishoudens. Dan gaat het om een
relatief klein aandeel in het Nederlands energielandschap. Er is om tot 85% reductie
van broeikasgassen in 2050 te komen (veel) meer nodig dan een aanpak die zich richt
op particuliere gebruikers. Een idee waar deze ‘bottom up’ beweging de ‘top down’
benadering zou kunnen ontmoeten is niet naar voren gebracht.
Een vergelijkbare benadering is ook terug te vinden in het pleidooi van Jaap Baarsma,
waarin het belang en de waarde van lokale zelfvoorziening en een decentrale
inrichting van het energiesysteem wordt geduid. Als door een toename van het
aandeel hernieuwbare energie meer decentrale productie ontstaat is het
vanzelfsprekend dat een centraal ingerichte energiemarkt daarop niet past. Het is
eveneens vanzelfsprekend dat de infrastructuur en instituties de ontwikkeling van de
energievoorziening moeten volgen en niet omgekeerd.
Bij de dimensie van decentralisatie van de energievoorziening hoort ook een wijziging
van eigendomsverhoudingen. Een beweging van onderop, waarbij burgers en
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bedrijven zelf eigenaar zijn van energieproductie en deze ook zelf exploiteren, kan als
motor van transitie functioneren. De opbrengsten worden opnieuw geïnvesteerd in het
energieneutraal maken van de lokale gemeenschap, zodat een beweging op gang
komt die los staat van allerlei nationale beleidsmaatregelen. De waarde daarvan wordt
niet voldoende erkend door de beleidsmakers.
Een idee over de samenhang tussen het centraal georiënteerde energiesysteem en de
lokale productie met veel kleine productie-eenheden en veel kleine spelers in de
energiemarkt is er (nog) niet.
Hoe moet regie en sturing op klimaat- en energiebeleid worden vormgegeven? Welke
sturingsinstrumenten zijn beschikbaar om te zorgen voor uitvoering van maatregelen?
Het rapport van McKinsey&Company geeft aan dat de reductiedoelen (60% reductie in
2040 en 80-95% in 2050) voor Nederland haalbaar zijn en onder randvoorwaarden ook
leiden tot economische groei.
Daarvoor moet naar het oordeel van McKinsey&Company een grootschalig
investeringsprogramma (ca. 200 miljard) worden ingezet op basis van een masterplan
met een lange termijn horizon. Wij denken dat dit niet afdoende is om de
klimaatdoelen te halen. Het maken van een kloppend transitiemodel aan de tekentafel
is relatief makkelijk, maar voor uitvoering moeten talloze stakeholders in beweging
komen, elk met hun eigen belangen, investeringsagenda en tijdshorizon.
Waar het gaat om regie en sturing is het pleidooi van Ron Wit voor het splitsen van
verantwoordelijkheden tussen beleid en uitvoering overtuigend. Als de nationale
overheid via een klimaatwet regie neemt wordt mogelijk de angel uit het discours over
doelstellingen en verplichtingen gehaald. Gerichte samenwerking tussen burgers,
bedrijven en overheden, in een akkoord 2.0 dat zich richt op meerjarige programma’s,
kan dan mogelijk de doorbraak in uitvoering brengen. De dubbeldoelstelling klimaat en
economie kan leiden tot een rem op toetreding van nieuwe spelers in de markt en
toepassing van innovatieve technieken en processen. Als veel kapitaal nodig is,
stimulering alleen binnen bestaande programma’s mogelijk is en op voorhand een
gezonde business case nodig is, worden veel spelers (bv lokale initiatieven, start ups)
en technieken uitgesloten. Het lijkt waardevol om na te denken over de vraag hoe
binnen deze vorm van sturing de game changers die we nog niet kennen toch een
kans kunnen krijgen.
Het Energieakkoord heeft veel gebracht met zijn focus op uitvoering en draagvlak. De
gebrekkige verbinding tussen de energiedoelstellingen uit het Energieakkoord en de
doelstellingen voor reductie van broeikasgassen dienen hersteld te worden. Daarnaast
het gebrek aan flexibiliteit in het Energieakkoord; de afspraken laten zich typeren als
een kaartenhuis waarin de belangen en standpunten van deelnemende partijen elkaar
net in evenwicht houden. Daar kan geen kaart uit getrokken worden zonder dat het
gebouw instort en dus is ook tussentijdse bijsturing geen mogelijkheid. De vraag is
uiteraard of een combinatie van een bovenliggende Klimaatwet en een
maatschappelijk akkoord wel voldoende sturing kan bieden om de
klimaatdoelstellingen. Een Klimaat + Energieakkoord 2.0 lijkt een sterke troef om
relevante partijen te betrekken bij uitvoering van beleidsmaatregelen, maar zonder
bovenliggende verplichtingen (bijvoorbeeld voor energiebesparing) bestaat het risico
van een zouteloos maatschappelijk compromis. Of een maatschappelijk akkoord kan
worden bereikt nu afspraken moeten worden gemaakt die verder voeren dan een
relatief pijnloze 16% duurzame energie is twijfelachtig. De 49% reductie van
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broeikasgassen in 2030 uit het Regeerakkoord betekent zonder twijfel dat de NGO’s
een aantal standpunten zullen moeten verlaten (bijvoorbeeld rondom biomassa en
CCS) en dat in een aantal sectoren (landbouw, luchtvaart, scheepvaart, transport)
maatregelen moeten worden genomen die nu nog niet acceptabel worden gevonden.
Wij zijn van mening dat een Carbon Budget benadering de potentie heeft om het
sturingsinstrumentarium te leveren waarmee invulling kan worden gegeven aan het
halen van klimaatdoelen. Het idee om carbon budgetten sectoraal en regionaal uit te
werken is perspectiefrijk. Het Nederlandse klimaat- en energiebeleid komt moeizaam
tot uitvoering omdat maatregelen zonder een heldere verantwoording over de
samenleving worden uitgerold (de bewering dat persé 6000 MW wind op land nodig is
om het klimaat te redden bijvoorbeeld). De vrijheid en verantwoordelijkheid van
sectoren en lokale overheden om binnen een zeker budget eigen keuzes te maken
kan daar radicaal verandering in brengen.
Er is een duidelijke rode lijn zichtbaar in de pleidooien. Er lijkt consensus te bestaan over de
wenselijkheid van een klimaatwet in combinatie met een maatschappelijk akkoord in de vorm
van een Energieakkoord 2.0 of een Klimaatakkoord. Over het laatste zijn wel verschillende
inzichten naar voren gebracht, maar de gemene deler is dat het waardevol wordt gevonden
om maatschappelijke akkoorden vooral te sluiten rondom uitvoeringsprogramma’s, zoals bij
Wind op Zee. Bij een goede invulling van dat principe ontstaat ook gelegenheid om de
randvoorwaarden voor innovatie zo te organiseren dat brede uitrol van nieuwe technieken
wordt vergemakkelijkt. Bovendien zijn de dogma’s van deelnemende partijen dan minder
bepalend voor het resultaat van een akkoord. Er is met enthousiasme gereageerd op het
pleidooi om een Carbon Budget benadering verder uit te werken als sturingsmechanisme
voor het bereiken van de gestelde doelen.
Siegbert van der Velde
Klaas Jan Noorman
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7. De carbon budget benadering – een solide basis onder het
klimaatbeleid?
Op verzoek van de Klimaatjury samengesteld door getuige-deskundigen:
• Leo Meyer, ClimateContact-Consultancy
• Hans Warmenhoven, De Gemeynt.
Samenvatting
Op het Springtij Forum 2016 heeft een ‘Energie- en Klimaatjury’ zich gebogen over de
vraag hoe Nederland de transitie naar een ‘klimaatneutrale’ samenleving in 2050 kan
maken. Eén van de ideeën die in dit proces weerklank vond was de suggestie om te gaan
sturen op CO2-budgetten in plaats van op jaarlijkse CO2-emissiedoelen. Deze notitie werkt
dat idee verder uit.
Het IPCC (2014) laat zien dat er een eindig CO2-budget (of carbon budget) beschikbaar is
voor de mensheid als we de opwarming tot een bepaalde temperatuurlimiet willen beperken.
We hebben sinds de industriële revolutie nu al meer dan driekwart van het beschikbare CO2budget voor de Parijse temperatuurdoelstelling - opwarming beperken tot ruim beneden de 2
graden, liefst niet meer dan 1.5 graden - opgebruikt. Er is dus een urgent probleem.
Overheden en bedrijfsleven formuleren nu hun ambities in termen van procenten minder
jaarlijkse emissies in een toekomstig jaar ten opzichte van een referentiejaar. Maar indien
men de reducties pas op het laatste moment uitvoert, dan is er over de tijd in totaal meer
CO2 uitgestoten dan wanneer men vroeg met reducties was begonnen. Beide paden leiden
tot dezelfde reductiepercentages in een toekomstig jaar, maar met een verschillend effect op
het klimaat. Het werken met budgetten ondervangt dit probleem en brengt de urgentie beter
in beeld.
De EU werkt op basis van emissie-reductiedoelstellingen in 2020, 2030 en 2050. Die kunnen
op zich worden omgerekend in carbon budgets. Het EU beleid is al verregaand
vastgetimmerd en verdeeld over de ETS sector (industrie en centrales) met één doelstelling
voor heel Europa, en niet-ETS sector (gebouwde omgeving, verkeer, landbouw) met
doelstellingen voor iedere EU lidstaat. Aanscherping van het EU klimaatbeleid zou wenselijk
zijn, gezien de snel oprakende CO2-budgetten, maar voor Nederland resteert daarvoor
nauwelijks meer onderhandelingsruimte in Brussel. Wel staat het Nederland vrij om zelf te
kiezen – uit morele en politieke overwegingen – in eigen land een scherpere koers te varen.
Op nationale schaal zou in het kader van een Klimaatwet een carbon budget voor
Nederlands grondgebied kunnen worden ingevoerd, zowel voor de ETS- als niet ETSsector, met het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld: een lange termijn emissiereductie-doel,
ingevuld met Carbon budgets steeds voor een periode van 5 jaar, hierop toegezien en
bijgesteld door een geheel onafhankelijke commissie.
Ook op sectoraal/regionaal niveau zijn ook carbon budget benaderingen denkbaar.
Voorbeelden: Rotterdams havengebied, provincie Gelderland. De glastuinbouw kent al een
budget benadering. Men krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om dan zelf invulling te
geven aan de maatregelen, terwijl een groter bewustzijn over de urgentie kan worden
gecreëerd. Er zijn ook nadelen, maar die kunnen wellicht worden ondervangen door
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voorwaarden te formuleren zoals over regie, flexibiliteitsmechanismen, draagvlak, en
monitoring.
Wij stellen voor dat de overheid de kennisinstituten vraagt om - in samenspraak met de
betrokken partijen- een nationale, sectorale en regionale carbon budget benadering verder te
verkennen en de uitvoerbaarheid daarvan te onderzoeken. De conclusies kunnen worden
benut in het Energie-en Klimaatplan dat Nederland op 1 april 2018 moet indienen bij de EU
in het kader van het Parijs Akkoord.
1. Inleiding
Op het Springtij Forum 2016 heeft een ‘Energie- en Klimaatjury’ zich gebogen over de vraag
hoe Nederland de transitie naar een ‘klimaatneutrale’ samenleving in 2050 kan maken. Dat
vraagstuk is door een aantal pleitbezorgers uit bedrijfsleven, energiesector, wetenschap en
milieuorganisaties van alle kanten belicht (zie voorlopige analyse). Eén van de ideeën die in
dit proces weerklank vond, was de suggestie om te gaan sturen op CO2-budgetten in plaats
van op jaarlijkse emissiedoelen. Een bestuurlijke eenheid, land, sector of een regio zou dan
een aantal tonnen CO2 toebedeeld krijgen over een periode van nu tot bijvoorbeeld 2050,
waarbinnen de volledige transitie naar klimaatneutraliteit dient plaats te vinden. Een kleine
werkgroep (deelnemers zie bijlage) heeft zich hier verder over gebogen, waarna auteurs
deze notitie op eigen verantwoordelijkheid hebben opgesteld.
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de fysische achtergrond van het carbon budget en de
betekenis daarvan op mondiale schaal. In hoofdstuk drie wordt gekeken naar het Europese
beleid en de rol van een Carbon Budget daarbinnen. Hoofdstuk vier behandelt de
Nederlandse situatie: wat zou de rol kunnen zijn van een Carbon Budget op nationale
schaal, en in hoeverre zou je die benadering ook als basis kunnen gebruiken voor sector
specifiek of regionaal beleid.
De ‘Carbon Budget’ benadering komt verder aan de orde in de sessies van de Energie- en
Klimaatjury tijdens het Springtij Forum in 2017.
2. Carbon Budget op mondiale schaal
CO2-budget en temperatuurstijging
Het 5e Assessment Report van het IPCC (2014) laat het natuurkundige verband zien tussen
de totale hoeveelheid broeikasgas die we opgeteld over de jaren heen uitstoten, en de
gemiddelde temperatuurstijging op aarde. CO2 is hierin de dominante factor; hoe hoger de
cumulatieve emissies van CO2, hoe hoger de temperatuur. Het verband is bij benadering
lineair, al zit er een flinke spreiding in – zie figuur 1.
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Fig. 1: relatie cumulatieve CO2-uitstoot en wereldwijd gemiddelde temperatuurstijging in 2100,
berekend met complexe klimaatmodellen. De spreiding (roze band) wordt veroorzaakt door aannames
over de bijdragen van de overige broeikasgassen, de rol van aerosolen en de klimaatgevoeligheid. De
ellipsen geven data afkomstig uit scenario’s met eenvoudige klimaatmodellen (bron: IPCC, The
physical science basis, 2013)

Een temperatuurdoestelling – zoals afgesproken in het Parijs Akkoord, nl. het beperken van
de opwarming van de aarde tot ruim beneden de twee graden ten opzichte van het preindustriële tijdperk – betekent dus automatisch dat er een eindig CO2-budget (of carbon
budget) beschikbaar is voor de mensheid. Stoten we meer CO2 uit dan het beschikbare
cumulatieve budget, dan wordt de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer te hoog
en gaan we over de temperatuurdrempel heen. We hebben sinds de industriële revolutie
inmiddels al meer dan driekwart van het beschikbare budget voor de Parijse doelstelling
opgebruikt.
Waarom een carbon budget benadering als basis voor het beleid?
Door het beleid te baseren op een carbon budget wordt dus rekening gehouden met de
fysische werkelijkheid van het klimaatprobleem. Overheden en bedrijfsleven formuleren
ambities veelal in termen van lagere jaarlijkse emissies in een toekomstig jaar. Voor
sommige types milieuvraagstukken is dat zeker gepast, denk aan luchtverontreinigingen die
betrekkelijk snel uit de atmosfeer spoelen. CO2 hoopt zich echter op. Voor het
klimaatvraagstuk kan een doelstelling in termen van emissies per jaar ver in de toekomst er
echter toe leiden dat er te laat en onvoldoende ingegrepen wordt om de concentratie CO2 in
de atmosfeer en dus de stijging van de temperatuur binnen veilige grenzen te houden.
Anders gezegd: de belangrijkste reden waarom denken in termen van een budget te
prefereren is, is dat er een tijdsvertraging is tussen de emissies (flows, stromen) en de
effecten daarvan op de temperatuur als gevolg van de accumulatie (ophoping) van
broeikasgassen in de atmosfeer (stocks, voorraden). Omdat CO2 gemiddeld 100 jaar in de
atmosfeer verblijft, is er geen momentane relatie tussen de emissies en het effect van die
emissies op het klimaat; dat effect zet nog eeuwenlang door. Wanneer je wilt dat de
gemiddelde temperatuurstijging met een bepaalde zekerheid onder een veilige grens blijft,
dan mag de mensheid vanaf een bepaalde datum in totaal over langere periode niet meer
dan een bepaald budget in tonnen CO2 uitstoten.
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De implicaties van een carbon budget zijn:
1. Alles wat de mensheid tot nu toe aan CO2 heeft uitgestoten telt mee. Dat stuk van
het budget is uitgegeven.
2. Einddata (vaak 2050 en 2100) hebben beperkte betekenis voor klimaat. Uiteindelijk
zal de netto emissie naar nul moeten. Immers, de totale hoeveelheid CO2 die in de
atmosfeer mag zitten, zit er dan in. Er mag niets meer bij.
3. Het maakt binnen een budget periode op zich niet uit op welk moment een reductie
in CO2-uitstoot wordt gerealiseerd. Maar uitstel kan leiden tot afstel en/of hogere
kosten. Hoe eerder maatregelen worden genomen, hoe kleiner de kans dat het
budget wordt overschreden.
Hoewel budget en jaarlijkse emissiedoelstellingen in elkaar zijn om te rekenen (zie figuur 2)
stemt de logica van een budget beter overeen met de fysica van het probleem. Een budget is
op een gegeven moment op, met een emissie doelstelling in jaar doelstelling lijkt het of de
problemen makkelijker naar de toekomst verschoven kunnen worden. Vergelijk
begrotingsdiscipline en de neiging om een voorschot te nemen op de toekomst. In de
financiële wereld kan dat, maar de biosfeer – het life support system – stelt harde grenzen.
We kunnen geen extra aandelen ‘atmosfeer’ uitgeven.
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Zelfde reductiedoel, verschillende mitigatiepaden
Cumulatieve emissies
binnen Carbon Budget

Cumulatieve emissies
overschrijden Carbon Budget
Late actie

Vroege actie

Figuur 2. Emissiedoelen versus budgetdoelen, de twee onderste plaatjes laten zien dat de
cumulatieve emissies, en dus de aanslag op het budget, sterk afhangen van het gekozen pad terwijl
beide paden wel naar hetzelfde emissiedoel in 2050 toewerken.

Het Parijs Akkoord en carbon budgets
Het Parijs Akkoord (Paris Agreement, 2015) stelt dat de temperatuurstijging ‘ruim beneden
de twee graden’ moet blijven, liefst niet meer dan anderhalve graad ten opzichte van eind
19e eeuw. Een einddatum wordt niet genoemd, maar dat betekent wel dat er een enorme
versnelling moet plaatsvinden van de emissie-reductie van CO2. Dat wordt geïllustreerd in
figuur 3. In Parijs hebben de landen hun ‘Intended Nationally Determined Contributions’ op
tafel gelegd, en na ratificatie van het verdrag het woordje ‘intended’ doorgestreept. Maar al
die bijdragen zijn volstrekt onvoldoende om de temperatuur in 2100 ‘ruim beneden de 2
graden’ te houden. Dat kan wel 3 graden of meer worden.
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Figuur 3. Reductie van broeikasgasemissies tot 2030 indien landen hun beloften voor het Parijs
akkoord (INDC’s) zouden waarmaken. Om een goede kans te maken om ruim beneden de twee
graden uit te komen in 2100 moeten de inspanningen ten opzichte van de INDC’s zeker worden
verdubbeld. Bron: Rogelj et al, Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well
below 2 degrees, Nature 534, p. 631–639 (30 June 2016) doi:10.1038/nature18307

Wat zou nodig zijn in termen van carbon budgets om wél aan de Parijse
temperatuurdoelen te voldoen?
Bij een maximale opwarming van 2 graden hoort een CO2-budget van 2900 Gton, gerekend
vanaf het pre-industriële tijdperk (Bron, IPCC 2014). Tot en met 2016 heeft de wereld
daarvan al ongeveer 2100 Gton opgebruikt (74%). Er is voor een ‘ruim beneden de 2
graden’-limiet vanaf 2017 gerekend dan nog ‘ruim beneden de 20 jaar’ budget, bij een
gelijkblijvende mondiale CO2-uitstoot van ca. 40 Gton per jaar. En daar zouden we dus nog
‘ruim beneden’ moeten blijven. Bij een maximale opwarming van 1.5 graden hoort een CO2budget van 2250 Gton. Daarvan heeft de wereld nu per begin 2017 al 93 % verbruikt. Er is
dan nog maar voor 4 jaar CO2-budget, eveneens gerekend vanaf 2017 en bij gelijkblijvende
CO2-uitstoot (bron: Carbon Brief, 2017).
Kunnen we nog binnen het CO2- budget van ‘Parijs’ blijven? Onzekerheden en kansen
Nu zijn de berekende CO2-budgetten omgeven met onzekerheden. Het effect van
verdubbeling van de CO2-concentratie heeft een range van 1.5 - 4.5 graden opwarming. Dan
zijn er aannames over de bijdragen van andere broeikasgassen (methaan, lachgas,
fluorgassen), roet en aerosolen, waardoor de klimaatmodellen een flinke spreiding in de
uitkomsten geven. Het IPCC rekent daarom voor het voldoen aan een graden-doelstelling
met kansen in plaats van absolute getallen. Willen we een kans maken van minstens 66%
om beneden de anderhalve graad te blijven, dan is er nu nog budget voor 4 jaar op basis van
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de huidige mondiale emissies. Maar nemen we genoegen met 50% kans dan is het budget
voldoende voor bijna 8 jaar (Carbon Brief, 2017). Het hangt dus ook af van waarden en
normen en subjectieve beoordeling van de risico’s hoe groot het mondiale budget is.
Wel lijkt het nu al zo goed als uitgesloten dat de wereld door klimaatbeleid de opwarming tot
1.5 graden kan beperken, welke kansberekening men ook neemt. De toezeggingen die de
aan het Parijs Akkoord deelnemende landen hebben gedaan de zogenaamde Nationally
Determined Contributions, INDC’s) leiden op zijn best tot ongeveer 3 graden opwarming in
2100, nog afgezien van het feit dat de substantiële emissies van de lucht- en scheepvaart
niet zijn meegenomen in het Parijs Akkoord. Weliswaar is afgesproken dat de landen onder
het Parijsakkoord hun beleid iedere vijf jaar zullen aanscherpen, te beginnen in 2023, maar
dan zijn we al door ons carbon budget voor de 1.5 graden heen. De wereld is nu al 1.1
graden opgewarmd ten opzichte van pre-industrieel (WMO, 2017). Daar komt nog bij dat, al
zou de CO2-uitstoot door de menselijke activiteiten per vandaag geheel worden stilgezet (wat
niet kan), de temperatuur nog enkele tienden graden doorstijgt door vertragingseffecten in
het wereldwijde klimaatsysteem (koelende werking oceanen en aerosolen, Nature Climate
Change 2017 doi:10.1038/nclimate3357).
Negatieve emissies
Om uiteindelijk toch een redelijke kans te maken de Parijse doelstelling ‘well below 2
degrees’ te halen is alleen terugdringen van de CO2-uitstoot (en die van de overige
broeikasgassen) dus niet voldoende. Het is noodzakelijk om ook overschotten CO2 uit de
atmosfeer te verwijderen – en daar zouden we nu al mee moeten beginnen, naast massieve
inzet op de reductie van de CO2-uistoot. De meest in scenario’s veronderstelde techniek voor
deze negatieve emissies is de combinatie van biobrandstof inzet met CO2-opslag (BECCS).
Daarnaast bosaanplant, biochar, olivijn, CO2-verwijdering uit lucht met chemische middelen,
en CO2-hergebruik (met duurzame energie) voor duurzame materialen. Met deze technieken
kunnen we dus meer ruimte scheppen om overschrijding van het beschikbare CO2-budget te
voorkomen.
3. De Europese dimensie
Het klimaatbeleid van de EU werkt niet op basis van een carbon budget maar op basis van
emissiedoelen. Nu gaat de EU uit van een emissiedoel van 80-95% voor 2050 met
tussendoelen voor 2020, 20%, en 2030, 40%, dit alles ten opzichte van 1990. Het is op zich
mogelijk om te berekenen wat de totale emissie is over de tijd, dus het beschikbare carbon
budget, indien er gestreefd wordt naar een lineaire afname van de emissies tussen de
genoemde jaartallen. Opvallend is overigens is dat, hoewel het verschil tussen 80 en 95%
reductie aanzienlijk is – 15% - het verschil tussen de carbon budgets van deze twee paden
slechts circa 4% bedraagt. Het verschil in de mate waarin het budget wordt benut is dus
maar heel klein.
De EU heeft het beleid onderverdeeld in het beleid gericht op de energie-intensieve industrie
en de elektriciteitsproductie aan de ene kant, deze sectoren vallen allemaal onder het
Europese emissiehandelssysteem, het ETS, en de overige sectoren die vallen onder
nationale regelgeving.
• Het ETS werkt met de jaarlijkse uitgifte van emissierechten, dus een soort budget
voor heel de EU. De totaal uit te geven hoeveelheid binnen het ETS daalt tot 2020
lineair met 1,74% per jaar. Tussen 2020 en 2030 daalt de hoeveelheid uit te geven
hoeveelheid emissierechten binnen de EU lineair met 2,2% per jaar. Dit moet EUbreed leiden tot de 43% reductie in 2030 ten opzichte van 2005. Omdat binnen het
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•

ETS een jaarlijkse afname is vastgelegd is er eigenlijk sprake van een carbon
budget.
Voor de niet-ETS- sectoren (verkeer, gebouwde omgeving, landbouw) wordt het
beleid overgelaten aan de lidstaten waarbij er wel per lidstaat bindende afspraken
zijn over de emissiedoelen voor 2020 en 2030. Daarnaast zijn er verschillende
richtlijnen die invloed hebben op het beleid, maar het is aan de lidstaten - binnen de
gestelde emissiedoelen - om daar invulling aan te geven. Het staat de lidstaten dus
vrij om te bepalen hoe snel ze toewerken naar de opgelegde emissiedoelen.

De Milieuraad van de EU (raad van ministers) heeft een voorstel aangenomen voor het nietETS waarin NL voor 36% reductie wordt aangeslagen. Dat betekent dat er in de periode
2021-2030 niet meer dan 881 Mton mag worden uitgestoten (bron: Kamerbrief niet-ETS,
2017) Hier is dus al sprake van een echt carbon budget. Voor beide (ETS en niet ETSsectoren) valt te verwachten dat ergens dit najaar een wettelijk bindend besluit valt, waar dan
ook NL aan gehouden is. NL moet net als andere EU landen een compleet Energie- en
Klimaatplan tot en met 2030 inleveren, in concept op 1 april 2018, definitief op 1 april 2019.
Dat gaat ook over het hele energiebeleid, dus ook diversificatie, besparing, renewables, en
voorzieningszekerheid. Voor de langere termijn (gericht op 2050, of zelfs nog later) moeten
de EU landen, dus ook NL, met een ‘long term low emission development strategy’ komen,
dat in 2020 definitief moet zijn.
Aanscherping van het EU-klimaatbeleid zou wenselijk zijn, gezien de snel oprakende CO2budgetten, maar voor Nederland resteert daarvoor nauwelijks meer onderhandelingsruimte
in Brussel. Wel staat het Nederland vrij om zelf te kiezen – uit morele en politieke
overwegingen – in eigen land een scherpere koers te varen. Het is mogelijk de ETS-sector
extra eisen op te leggen. Dat heeft het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld gedaan met een
bodemprijs voor CO2 in de elektriciteitssector. Die heeft volgens het PBL geleid tot een
aanzienlijke reductie van de koleninzet. In de non-ETS-sector heeft een land in feite vrij spel
binnen het gegeven budget.
4. De Nederlandse dimensie
Carbon budget benadering: nationaal
In Nederland is door vijf politieke partijen voorgesteld om te komen tot een klimaatwet, zoals
reeds ingevoerd sinds in het Verenigd Koninkrijk (2008) en Finland (2015) en in de maak in
Zweden en Noorwegen. Gesteld dat er ook een Klimaatwet komt in Nederland, dan zou een
carbon budget benadering op nationaal niveau daar goed in passen. Het Engelse model
behelst een lange termijn emissiereductie-doel, ingevuld met Carbon Budgets steeds voor
een periode van 5 jaar, hierop toegezien en bijgesteld door een geheel onafhankelijke
commissie. Zo’n wet biedt meer zekerheid voor lange termijn investeringen en die commissie
beschermt de uitvoering tegen de politieke ‘waan van de dag’. Het PBL heeft nuttige lessen
getrokken uit de ervaringen in de UK tot nu toe. In Nederland zouden we in een klimaatwet
kunnen opnemen dat het moet gaan over de optelsom van de emissies op Nederlands
grondgebied, van zowel de ETS als niet-ETS-sectoren, berekend over een periode van
2020-2050, opgedeeld in 6 porties van 5 jaar. Door de emissies op Nederlands grondgebied
als uitgangspunt te kiezen wordt de beperkte effectiviteit van de lage koolstofprijs in het ETS
omzeild. Een in te stellen onafhankelijke commissie moet dan per 5 jaar adviseren wat de
meest kosteneffectieve manier is om binnen het totaalbudget te blijven.
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Carbon budget benadering: lokaal en sectoraal
De vraag is of de carbon budget benadering ook meerwaarde heeft op bijvoorbeeld lokaal of
sectoraal niveau. Het is in theorie namelijk ook mogelijk om een budget tot 2050 vast te
stellen voor een provincie, een regio of een maatschappelijke sector en vervolgens veel
vrijheid te geven aan de beherende entiteit in het bepalen hoe de totale emissies binnen dit
budget gehouden worden. Er zijn een aantal voordelen van zo’n benadering:
• De betreffende entiteit krijgt de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen hoe zij
binnen het budget blijft en heeft daarmee ook de volledige vrijheid en flexibiliteit om
dit zodanig aan te pakken dat het optimaal aansluit bij de wensen van de
betreffende sector of regio.
• Deze benadering sluit aan bij een trend die veel breder zichtbaar is om wel op
nationale schaal vast te stellen wat de doelen zijn maar niet op te leggen hoe die
gerealiseerd moeten worden. De doelgroepen voelen zich daardoor meer
verantwoordelijk en kunnen zelf bepalen wat voor hen de beste benadering is. De
ontwikkeling in de richting van steeds meer lokale autonomie, die ook de basis
vormt onder het succes van een aantal energie–coöperaties, wordt hiermee
ondersteund.
• Het creëert, indien de communicatie rond deze benadering goed is, naar onze
mening ook een groter bewustzijn en betrokkenheid van de doelgroepen bij het
klimaatprobleem als geheel. Een gevoel van: “dit is ons budget en daar moeten wij
het mee doen”. Dan voelt zich men meer probleemeigenaar dan wanneer het beleid
van bovenaf en centraal wordt opgelegd. Daarmee wordt ook aangesloten bij de
beweging van diverse coöperaties die met hun activiteiten meer bewustzijn creëren
op lokaal niveau over de transitie, en over de stappen die mensen zelf kunnen
zetten.
Er zijn ook wel een aantal nadelen van deze benadering, maar die zijn in principe ook te
ondervangen:
• Naarmate het totale carbon budget in steeds kleinere porties wordt onderverdeeld
neemt de flexibiliteit af bij het realiseren van het totale budget. Als de budget
periode korter wordt, verdwijnt bovendien het verschil met de emissiedoelen in een
bepaald jaar. Het is goed mogelijk dat de kosten voor een bepaalde sector of regio
voor het terugdringen van hun totale emissies veel groter zijn dan in andere
sectoren of regio’s. Dit is te ondervangen door flexibiliteitsmechanismen te
introduceren waardoor het mogelijk is om, in plaats van het nemen van te dure
maatregelen, extra budget te kopen van anderen die veel goedkoper emissies
kunnen reduceren en dus budget over hebben.
• De Rijksoverheid, die verantwoordelijk is voor het nationale budget moet wel
kunnen vertrouwen op het vermogen van de beherende instantie om af te dwingen
dat de emissies onder het beoogde budget blijven. De Rijksoverheid heeft over het
algemeen meer (beleids)middelen tot haar beschikking om de realisatie van doelen
af te dwingen dan andere entiteiten.
• Het kan ook een afschuifoperatie worden, door de verantwoordelijkheid op een
lager niveau neer te leggen. Dan moeten ook wel de middelen verschaft worden die
nodig zijn om die verantwoordelijkheid met succes te dragen. Het klimaatprobleem
is dusdanig urgent dat het niet wenselijk is dat er verdere vertraging optreedt door
dit soort benaderingen.
• Hoe kleiner de sector, hoe lastiger het wordt de budgetten en de eventuele handel
daarin te coördineren. Wij zien een carbon budget dus niet als een geschikte tool
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voor individuele kleinverbruikers. Er zou dus een ondergrens gesteld moeten
worden aan de omvang van een sector.
Op basis van deze voor- en nadelen kunnen een aantal voorwaarden geïdentificeerd worden
waaraan een plan voor het op regionaal of sectoraal niveau toedelen van een budget zou
moeten voldoen:
• De aanwezigheid van een entiteit die binnen de sector/ regio een voldoende sterke
positie heeft om een carbon budget doelstelling te realiseren. Bij die positie gaat het
zowel om de zeggingskracht van deze entiteit en het draagvlak bij de belangrijkste
stakeholders als om de mate waarin deze entiteit de middelen, financieel en/of
juridisch, heeft om te waarborgen dat de doelen gerealiseerd worden.
• De introductie van een flexibiliteitsmechanisme, zodat de betreffende entiteit extra
budget kan kopen indien de kosten om binnen het budget te blijven voor hem te
hoog worden - zonder dat daarmee het nationale budget in gevaar komt.
• De aanwezigheid van een breed gedragen plan waarin staat hoe de emissies
stapsgewijs worden teruggebracht zodanig dat de totale emissies onder het budget
blijven. In het plan moeten tussendoelen zijn opgenomen en wat betreft de
instrumentatie moet zeker de eerste fase al behoorlijk concreet zijn ingevuld.
Daarbij moet ook aangegeven worden welke stimulerende rol er van de
Rijksoverheid wordt verwacht.
• De aanwezigheid van een transparant monitoringsysteem op basis waarvan de
voortgang gevolgd kan worden. Het systeem moet zodanig zijn opgezet dat wordt
bijgehouden in hoeverre tussendoelen worden gerealiseerd zodat kan worden
bijgestuurd als dat nodig.
• De aanwezigheid van voldoende afschrikkende sancties waardoor gewaarborgd
wordt dat de betreffende sector/ regio de doelen ook werkelijk gaat halen.
Een budget benadering op sectoraal of regionaal niveau heeft dus een meerwaarde
waarschijnlijk met name als het gaat om de bewustwording. Indien men voor zichzelf op
transparante wijze een budget vaststelt en vervolgens met alle relevante stakeholders
plannen maakt hoe men binnen dit budget gaat blijven, wordt de discussie over de transitie
een stuk minder vrijblijvend. Het dwingt de betrokken partijen om de gemaakte keuzes bij het
vaststellen van het budget te verdedigen en de consequenties onder ogen te zien van
gemaakte keuzes in het plan. Hierdoor laat men zien de volledige verantwoordelijkheid te
willen nemen voor het eigen aandeel in het realiseren van de Parijsdoelen. Natuurlijk wordt
ook de dialoog tussen het Rijk en de betreffende regio’s en sectoren helderder omdat het
Rijk met het eigen nationaal beleid bepaalt hoe ver men op regionaal of sectoraal niveau
maximaal kan komen. Onderstaand een aantal voorbeelden van mogelijke benaderingen:
Regionaal budget, dit zou kunnen binnen een beheersbare en herkenbare regionale
eenheid:
• Een mogelijk voorbeeld is het Rotterdamse havengebied. Het is denkbaar dat het
havengebied bijvoorbeeld onder leiding van het Rotterdamse Havenbedrijf een
budget als basis voor het eigen beleid gaat adopteren. Het Havenbedrijf zou
vervolgens samen met de gemeente, DCMR en de bedrijven de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het budget, een plan kunnen opstellen en zorgen dat het
gerealiseerd wordt.
• Het is ook denkbaar dat een provincie die al vergevorderd is met provinciale
energie- of klimaatplannen zoals Gelderland of Overijssel een carbon budget
adopteren hetzelfde geldt voor een aantal grotere gemeentes.
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Een sectoraal budget:
• Zoals gezegd heeft de industrie via het ETS de factor al een budget toegewezen
gekregen op Europees niveau. Helaas is dit budget zeker in het verleden dusdanig
ruim geweest dat er nauwelijks een prikkel vanuit gaat voor de benodigde transitie
in de betreffende sectoren. Het is belangrijk dat de op Europees niveau wordt
gewerkt aan het versterken van dit systeem. Het is ook denkbaar dat op nationaal
niveau aanvullend instrumentarium wordt ontwikkeld bovenop het ETS zodanig dat
de industrie versneld de eigen emissies terugdringt. Dit zou dan moeten passen in
een nationale budgetbenadering onder een klimaatwet. Om het waterbed effect4 te
voorkomen zouden dan wel de vrijgekomen emissierechten in het ETS opgekocht
moeten worden.
• De glastuinbouw heeft in feite al langer een carbon budget toegewezen gekregen.
De glastuinbouwsector heeft met de overheid een afspraak gemaakt over de totale
CO2-uitstoot van de bedrijven die meedoen aan het CO2-sectorsysteem in 2020 en
hoe stapsgewijs naar deze situatie toegewerkt kan worden. Dit systeem is geborgd
via de Wet Milieubeheer. Dit system levert echter nauwelijks een prikkel op voor de
glastuinbouw om de emissies terug te dringen. De sector heeft daarom zelf een
systeem ontwikkeld dat wel een grotere prikkel oplevert en heeft een verzoek
ingediend bij de overheid om dat algemeen verbindend te laten verklaren. Dat
proces is echter nog niet afgerond.
5. Voorstellen voor volgende stappen
•

Afhankelijk van een komend Regeerakkoord, eventuele plannen voor de invoering van
een nationale Klimaatwet en een nieuw Energie/Klimaatakkoord, zouden geschikte
instituten (zoals PBL, ECN, RVO) door de overheid kunnen worden benaderd om een
carbon budget benadering verder te verkennen, inclusief de voordelen, nadelen en
uitvoerbaarheid daarvan, in samenspraak met de betrokken partijen. Conclusies
kunnen dan worden benut in des voorbereiding van de op 1 april volgend jaar in te
dienen Energie- en Klimaatplannen in Brussel, als onderdeel van de uitvoering van het
Parijs Akkoord. Wij stellen voor:

Carbon budget op nationaal niveau
Uitwerking van een plan voor een carbon budget benadering voor Nederland op nationaal
niveau, bij voorkeur in het kader van een Klimaatwet. Daarbij kan dan lering worden
getrokken uit de ervaringen in het VK. Een Nederlandse klimaatwet zou niet te veel toeters
en bellen moeten bevatten, dat zou de implementatie ervan ernstig kunnen bemoeilijken. Als
er een nationaal budget is vastgesteld, bijvoorbeeld een eerste fase in 2020-2025, dan
zouden ook tentatief budgetten per sector moeten worden begroot. Daarbij moeten dan ook
redelijke criteria voor verdeling van budgetten worden ontwikkeld. Verder zou er ook
gekeken moeten worden naar de lucht- en scheepvaart, die steeds de dans lijken te
ontspringen.

4

Waterbed effect: Het ETS stelt op Europees niveau een plafond aan de emissies van centrales
en grote bedrijven. Als bijvoorbeeld Nederlandse centrales hun emissierechten niet volledig
benutten (zoals het geval bij het sluiten van kolencentrales) dan ontstaat er meer emissieruimte
voor centrales of grote bedrijven in andere Europese landen, zodat het effect op het klimaat per
saldo nul kan zijn.
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Carbon budget op sectoraal/ regionaal niveau
Een nationale budget benadering zou dus gecomplementeerd moeten worden met een
sectorale/regionale benadering. Als volgende stap zou dus gekeken moeten worden of het
mogelijk is om samen met relevante sectorale of regionale stakeholders een carbonbudget
benadering uit te werken – in eerste instantie op vrijwillige basis. Het zou dan gaan om de
bestuursvorm, de monitoring, rapportage, ondersteuning bij het nemen van maatregelen, en
de technisch/kwantitatieve invulling. Het zou daarbij kunnen gaan om het gezamenlijk
opstellen van een concreet plan van aanpak waarin alle randvoorwaarden en knelpunten die
in hoofdstuk 4 zijn genoemd worden geagendeerd. Indien hier een werkbaar model uit komt
zou het een optie zijn om het plan vast te leggen in een convenant tussen de belangrijkste
initiatiefnemers en de Rijksoverheid.
Werkgroep Carbon Budget
Deze personen hebben deelgenomen aan een inhoudelijke brainstorm over het concept
Carbon Budget. De verantwoordelijkheid voor deze notitie berust volledig bij de auteurs.
• Nico van Dooren (Havenbedrijf Rotterdam)
• Leo Meyer (ClimateContact Consultancy)
• Tammo Oegema (Springtij Griffier Klimaatjury)
• Jan Ros (PBL)
• Peter Schmeitz (Ministerie van Economische Zaken)
• Guido Schotten (DNB)
• Hans Warmenhoven (Spinconsult)
• Rob Weterings (SER)
• Ron Wit (Eneco)
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8. Getuigen-deskundigen Van Soest en Warmenhoven, betoog 19
april 2017
Regie en sturing met CO2 budget
1.

De CO2-concentratie bereikte vorig jaar een ongekende hoogte, 407 ppm gemiddeld in
juni 2016. Dit jaar tikt inmiddels al 409 ppm aan. De CO2-concentratie stijgt niet alleen,
de concentratie stijgt zelfs versneld. Ondergetekende werd geboren in het jaar 312 ppm.

2.

De CO2-emissies lijken te stabiliseren in de afgelopen paar jaar. Iets minder dan de helft
van wat de mens uitstoot wordt door de natuur weggewerkt (vastlegging in biomassa,
oplossen in oceanen). CO2 blijft lang in de atmosfeer. Er zijn aanwijzingen dat de
natuurlijke vastlegging vermindert. Dat is zeker zo in extra warme jaren door het El Niñoeffect. Opname van CO2 in oceanen leidt daarnaast tot oceaanverzuring.

3.

Elke keer als de balans wordt opgemaakt blijken de gevolgen zich sneller en ernstiger
voor te doen dan eerder werd geschat. Delen van de Groenlandse en Antarctische
ijskappen blijken al onomkeerbaar te smelten. De eerdere projecties van het IPCC in
AR5, die een stijging van een halve tot een hele meter per 2100 projecteerden, namen
dergelijke onomkeerbare processen in hun behoedzame schattingen niet mee. Tel er
inmiddels maar rustig 1-1,5 meter bij op. En over een paar jaar vermoedelijk nog weer
meer. Die onderschatting van het tempo van verandering geldt ook voor tal van andere
klimaateffecten.

4.

Klimaatverandering is niet de enige bedreigende zorg die we hebben. Andere processen
die het leven op aarde reguleren staan misschien nóg wel meer in het rood, zoals het
verlies aan biodiversiteit en ecosystemen, verandering van land- en ruimtegebruik en de
stikstof- en mineralencycli. Klimaatverandering kan het verlies aan biodiversiteit nog
verder versnellen, maar oplossingen voor de klimaatproblematiek hebben óók impact op
onder meer de biodiversiteit. Het is vooruitgang dat na tientallen jaren agendering en
debat de klimaatthematiek eindelijk op de agenda staat, maar we raken van de regen in
de drup als de andere planetary impacts niet ook worden erkend en aangepakt.

5.

Een nog grotere zorg is dat bovenstaande zorgen maar in beperkte kring leven. De
klimaatbeweging weet in zijn eigen facebook- en twitterbubbel het gelijk aan zijn zijde.
Maar een recente analyse van het SCP liet zien dat maar 1% van de bevolking zich
zorgen maakt over klimaatverandering. En minder dan de helft van de bevolking is maar
overtuigd van de relatie tussen CO2 uit fossiele brandstoffen en de opwarming van de
aarde, terwijl aan die oorzakelijkheid wetenschappelijk gezien geen eer meer te behalen
is. Dat is gewoon een feit. Maar zoals we voortdurend kunnen zien en horen wordt dat
feit veelvuldig ontkend, en de media smullen ervan als er weer eens een ‘klimaatJomanda’ als Marianne Zwagerman of wie ook roept dat duizenden wetenschappers het
verkeerd hebben. Zeker sinds president Trump met zijn alternatieve feiten aan de macht
is, komt ook in ons land de misinformatie weer volop opzetten.

6.

Maar toch geldt: feelings are facts in het energie- en klimaatdebat. Of we dat nou leuk
vinden of niet. Zonder breder gevoelde noodzaak is het maatschappelijk en politiek
vrijwel niet mogelijk die maatregelen door te voeren die volgens de wetenschappelijke
sommen nodig zijn om de opwarming binnen de perken te houden. De noodzaak wordt
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niet gezien, en alle mogelijke maatregelen roepen weerstand op, vanwege de kosten, de
lokale overlast, angst voor schade en waardeverlies, en - daarmee is de cirkel rond vanwege het idee dat er eigenlijk helemaal niet zoiets is als een klimaatprobleem.
7.
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Wat ook niet helpt zijn de vele illusies waaruit naar believen kan worden gekozen:
De illusie dat we al een heel eind op streek zijn met de energietransitie, en dat we
het als Nederland best goed doen.
De illusie dat het appeltje-eitje is om van fossiele brandstoffen af te komen en per
2030 heel Nederland fossielvrij te laten zijn. Maar in modellen die tot het uiterste
worden gemarteld kan het.
De illusie dat een flinke scheut zon en wind het klimaatprobleem wel zal oplossen.
Helaas. De natuurkunde leert dat de energiebalans van de aarde zich geen moer
aantrekt van hoeveel windmolen en zonneparken er staan. Het enige dat ertoe doet
is de instraling door de zon, de reflectie van die instraling door de witheid, het
albedo, van de aarde, en de uitstraling van energie door de aarde. En die hangt nu
eenmaal af van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer, niet van de
concentratie windturbines op zee of de concentratie zonnecellen op weilanden.
De illusie dat een - overigens kostelijke - stunt van een klein energiebedrijf om voor
een miljoen Euro de Hemweg-kolencentrale in Amsterdam te kopen ook echt tot
sluiting van die centrale zal leiden. Met als tweede-orde-illusie dat als dat gebeurt
de CO2-uitstoot ook echt daalt. Helaas, de internationale elektriciteitsmarkt en het
emissiehandelssysteem werken dat tegen.
En de illusie dat als we nou allemaal heel hard roepen dat de kolencentrales
moeten sluiten, dit ook als vanzelf gaat gebeuren. Vergeet het maar. We hebben
zo'n 15 jaar geleden de elektriciteitsmarkt geliberaliseerd, en de spelers op die
markt zijn aan economische wetten onderworpen. Als ze geen andere spelregels
opgelegd krijgen blijven ze gewoon de huidige economische wetten volgen, en
laten ze de centrales draaien tenzij dat financieel niet meer aantrekkelijk is.
De illusie dat we het ook allemaal wel zonder CO2-afvang en -opslag (CCS) kunnen
doen, dat is immers end-of-pipe en 'dat moeten we niet willen'. Dat alle grote
milieuproblemen sinds Zorgen voor Morgen en het Eerste Nationaal
Milieubeleidsplan in 1989 goeddeels met end-of-pipe-maatregelen zijn opgelost zijn
we collectief vergeten.
Een illusie is dat de techniek het allemaal wel zal oplossen: kijk eens hoe snel de
kosten van zonnecellen dalen? Kijk eens, wind offshore heeft amper nog subsidie
nodig. Kijk eens hoe meneer Elon Musk de auto-industrie op zijn kop zet? We zijn
er bijna, toch?
Of, tenslotte, de illusie dat de wereld ook echt van plan is uit te voeren wat er in het
Parijse klimaatakkoord is vastgelegd: de opwarming tot ruim onder de 2 graden, en
liefst onder de 1,5 graad beperken.

8. Maar zelfs dan. Als alle toezeggingen in Parijs gestand worden gedaan zal de aarde
eind deze eeuw zo'n 3 graden zijn opgewarmd. Het PBL en andere instituten hebben al
die sommen gemaakt. Laat ik daaraan toevoegen dat mijn ervaring van bijna 35 jaar
als milieukundige leeft dat milieuplannen nooit zo en nooit zo snel worden uitgevoerd
als voorgenomen en geaccordeerd is. Ik hoop dat het deze keer anders is - maar houd
er rekening mee dat dat niet zo is.
9. Wat evenmin helpt is dat het energie- en klimaatbeleid nogal een lappendeken is van
opvattingen, aangrijpingspunten en instrumenten. Op Europees niveau sturen we voor
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de energie-intensieve sectoren op CO2, via het emissiehandelssysteem ETS. Maar dat
instrument is zo soft dat de emissierechten maar een handvol Euro's per ton kosten,
zodat ze geen enkele impuls voor bijsturing geven. Albert Heijn kan het zich
veroorloven na de succesvolle moestuintjesactie nu bij elke tien Euro aan
boodschappen een emissierecht mee te geven, zo weinig kosten ze.
En we sturen op CO2-normen voor auto's. En er is een bijmengverplichting voor
biobrandstoffen waarvan het CO2-effect twijfelachtig is en vooral de biodiversiteit verder
aan gort helpt. Op Nederlands niveau sturen we, tja - hoe sturen we daar eigenlijk? We
hebben doelen voor verbetering van de energie-efficiency en voor hernieuwbare
energie die in het Energieakkoord zijn afgesproken. Voor energie-efficiencyverbetering
zijn er eigenlijk geen instrumenten, anders dan boterzachte afspraken met de
woningbouw. Voor duurzame energie is er de SDE+-regeling, een goed instrument, dat
echter op het aandeel hernieuwbare bronnen stuurt, niet op CO2-reductie. De recente
cijfers van het CBS over 2016 laten overigens zien dat het aandeel hernieuwbare
bronnen vorig jaar is gedaald.
Het Energieakkoord kent géén klimaatdoelstelling en bijbehorende sturing. We
proberen maatregelen van honderden Euro's per ton CO2 in de gebouwde omgeving te
bewerkstelligen, en gaven jarenlang nog veel meer Euro's per ton subsidie om 4-wheeldrives van een zelden gebruikt elektromotortje en batterijtje te voorzien. De
Nederlandse CO2-uitstoot neemt momenteel toe, niet verrassend wellicht meer na het
voorgaande. President Trump die het Amerikaanse klimaatbeleid ontmantelt kan trots
zijn: America First, Netherlands Second!
10. It's the system, stupid!
Een systeem dat voor meer dan 90% leunt op fossiele brandstoffen die de CO2-uitstoot
bepalen is niet om te duwen door er met subsidiegeld hernieuwbare energie in te
duwen. Een kleine verandering in de olie-, kolen- en gasprijzen is voldoende om de
beoogde effecten in een klap te niet te doen.
11. Gelukkig beginnen deze inzichten bij Economische Zaken door te dringen, getuige
onder meer de recente en goed doordachte Energieagenda, met onder meer het
pleidooi niet meer op energie-efficiency en hernieuwbare energie te sturen, maar
slechts op de doelstelling CO2-reductie. Een verstandig streven, dat echter weer wordt
tegengewerkt door de Tweede Kamer die onlangs een motie aannam dat toch ook op
energie-efficiency en percentage hernieuwbare energie moet worden gestuurd.
Daarmee wordt het lastiger en duurder de benodigde CO2-reducties te realiseren. Maar
ja, dat is democratie, he? Als de Volksvertegenwoordiging de doelen liever niet of liever
duurder haalt, moeten we ons daarbij neerleggen.
12. Maar niet zonder aan te geven dat er wel degelijk andere wegen zijn, die mogelijk meer
soelaas bieden. Ik resumeer de belangrijkste punten die al impliciet in mijn betoog tot
nu zaten:
a) Erken dat we een levensgroot probleem hebben, het klimaatprobleem, en dat daar
alle pijlen op gericht moeten zijn. Dat betekent: eenduidig sturen op broeikasgassen. We kunnen ons geen frivoliteiten meer veroorloven met andere subdoelen
en parameters, alle ogen moeten gericht zijn op Kwatta, oftewel op CO2-reductie.
b) Vervang daarbij liefst ook het idee van CO2-reductiedoelen in de tijd door een
eenduidig koolstofbudget: het gaat om de totale hoeveelheid koolstof die nog in de
atmosfeer kan worden gebracht op straffe van overschrijding van het
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temperatuurdoel. Het gaat niet om het lijntje naar beneden, maar om het oppervlak
onder het lijntje. In die zin zouden ook de transitiepaden die EZ momenteel
uitwerkt op een koolstofbudget, niet op doelen in de tijd moeten zijn gebaseerd.
c) Herzie alle incentives en sturingsinstrumenten in het energie-, en klimaatbeleid, en
aanpalende terreinen zoals mobiliteit en afvalbeleid, en zorg ervoor dat deze
allemaal gericht zijn op CO2-reductie in plaats van op allerhande andere
frivoliteiten.
d) Stop de vruchteloze discussie over al dan niet sluiten van de kolencentrales, maar
ga aan de slag met beleidsinstrumenten die CO2 versneld kunnen reduceren, bij
voorkeur ook in internationaal (EU) verband maar in ieder geval ook op nationale
schaal.
e) Voor behoud en uitbouw van het nog steeds broze draagvlak voor klimaatbeleid is
het verstandig vooral eerst die maatregelen te nemen die relatief veel CO2reducties kunnen bewerkstelligen tegen relatief lage kosten. Studies als Nationale
Kosten Energietransitie 2030 van het PBL i.s.m. ECN maar ook de eerdere IBOrapportage geven hiervoor goede handvatten. Uit deze analyses blijkt onder meer
dat CO2-reducties bij kolencentrales een groot potentieel paren aan relatief lage
kosten per ton CO2.
f)

Gezien de elektriciteitsmarkt en het ETS leiden binnenlandse maatregelen alléén
tot echte CO2-reductie als de CO2-emissierechten die door binnenlands beleid
worden vrijgespeeld worden opgekocht en uit de markt worden genomen.

g) De overheid moet echter liefst niet zelf de keuzen voor de verschillende opties als
CCS, wind op zee, procesefficiency en dergelijke maken, maar beleidsprikkels zo
ontwerpen dat marktpartijen die maatregelen uit de lijst met mogelijkheden treffen
die in hun situatie passend zijn. Een binnenlandse CO2-prijs is mogelijk, ook
zonder carbon leakage-effecten.
h) De uitkomst kan dan zijn dat kolencentrales maatregelen treffen, en openblijven
maar wel met CO2-reductie, of wellicht toch sluiten als ze door de maatregelen
onvoldoende kunnen blijven concurreren op de elektriciteitsmarkt. Alle uitkomsten
zijn prima, als de CO2 maar naar beneden gaat.
i)

Gezien de gepolariseerde discussie over kolencentrales is het wijs een mediationof arbitrage-traject te regelen om de impasse te doorbreken en perspectief te
geven op daadwerkelijke emissiereducties.

13. En overigens ben ik van mening dat oplossingen voor de klimaatproblematiek de andere
cruciale planetaire processen en voorraden, zoals biodiversiteit, ecosysteemdiensten,
zoetwater, en de stikstof- en fosforkringlopen, niet verder in gevaar mogen brengen.
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