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Analyses VHKA

Geachte heer Wiebes,
Op 10juli heb ik u het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) aangeboden.
Tegelijkertijd heb ik de planbureaus gevraagd te beoordelen of de voorgestelde maatregelen
in 2030 tenminste de beoogde 49 procent reductie ten opzichte van 1990 binnen bereik
brengen. Hierbij bied ik u de analyses van de beide planbureaus aan.
Tot mijn genoegen laat de analyse van het PBL zien dat de maatregelen die in circa vier
maanden zijn geïnventariseerd voldoende potentieel bieden om een reductie van tenminste
49 procent te realiseren. Een aantal tafels overstijgt zelfs de voor hun sector gestelde
reductieopgave. Dat in vier maanden tijd een stevige basis is gelegd voor een van de grootste
transities van onze tijd, mag bijzonder genoemd worden.
Tegelijkertijd constateren de planbureaus dat het instrumentarium om dat potentieel te
realiseren nog fors moet worden uitgewerkt. Ik sluit mij bij die constatering aan. Aan de
sectortafels zijn voorstellen gedaan voor normering, heffingen, subsidies, bindende afspraken
en wetswijzigingen. Daarnaast is uiteraard gesproken over de budgettaire ruimte die nodig is
om de 49 procent reductie te realiseren. De gesprekken daarover zijn nog niet afgerond en
konden ook niet afgerond worden. Dat kan alleen als het kabinet in zijn appreciatie richting
heeft gegeven ten aanzien van zowel de politieke ruimte voor het bovenvermelde
instrumentarium als aan de financiële mogelijkheden aan de uitgaven- en lastenkant van de
begroting.
Bij de aanbieding van het VHKA heb ik aandacht gevraagd voor de grondslagerosie die
plaatsvindt bij de overgang van fossiele naar duurzame energie. Dit geldt met name voor de
energiebelasting en brandstofaccijnzen. In de analyse vraagt ook het PBL aandacht voor dit
vraagstuk. Het is een van de vele vraagstukken die deelnemers aan de tafels niet kunnen
oplossen zonder richtinggevende politieke keuzes.
De analyse van de planbureaus biedt inzicht in de nationale kosten van de voorgestelde
maatregelen. De jaarlijkse meerkosten ten opzichte van het referentiescenario hebben een
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omvang van circa 0,5 % van het bruto binnenlands product in 2030. Volgens PBL passen de
voorgestelde maatregelen daarmee binnen het beeld van een kosteneffectieve transitie.
Bij het debat over de meerkosten van de energietransitie vraag ik ook aandacht voor de daar
tegenoverstaande brede welvaartsbaten. Het PBL stelt vast dat die baten ruimschoots
opwegen tegen de nationale kosten.
De partijen aan de tafels zijn graag bereid verder te werken aan een definitief Klimaatakkoord.
De adviezen van de planbureaus bieden aanknopingspunten voor de verdere uitwerking. De
appreciatie van het kabinet en het oordeel van de Tweede Kamer zijn nodig om richting te
geven aan die uitwerking. Partijen kijken om die reden reikhalzend uit naar de reactie van het
kabinet en het daarop volgende debat in de Tweede Kamer.

Hoogachtend,

Ed Nijpels,
Voorzitter Klimaatberaad

