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Samenvatting en aanbevelingen

De klimaatproblematiek

De mens heeft ten gevolge van de uitstoot van broeikasgassen naar alle waar-

schijnlijkheid een merkbare en verstorende invloed op het mondiale klimaat. Zelfs bij

vérgaand beleid gericht op het terugdringen van broeikasgasemissies zal de aarde waar-

schijnlijk nog fors opwarmen. Het versterkte broeikaseffect is een bedreiging voor 

ecosystemen, voor de voedselproductie, en voor een duurzame ontwikkeling van de 

economie.

De geïndustrialiseerde landen zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de

broeikasgassen die de afgelopen 150 jaar zijn uitgestoten. Dit aandeel neemt inmiddels

wel af hoewel de uitstoot per hoofd nog steeds vele malen groter is dan in de Derde

Wereld. De geïndustrialiseerde landen moeten daarom een relatief grote bijdrage leveren

aan de beheersing van het klimaatprobleem. Zij moeten dat doen uit welbegrepen eigen-

belang omdat zij daartoe technisch en economisch het best in staat zijn, terwijl de Derde

Wereld vooralsnog te kampen heeft met armoede en voldoende emissieruimte nodig

heeft voor de gewenste welvaartsgroei.

CO2 is de kern van het probleem omdat meer dan 60% van de toename van het

broeikaseffect hierdoor wordt veroorzaakt. Het is ook het meest weerbarstige deel aange-

zien het vrijkomt bij het gebruik van fossiele brandstoffen in talrijke productie- en con-

sumptieprocessen. Er valt niet aan de conclusie te ontkomen dat de energiehuishouding

ingrijpend zal moeten veranderen (transitieproces) om de emissiereductiedoelstelling

voor CO2 op langere termijn te realiseren.

Het Klimaatverdrag, het Kyoto-protocol en de taakverdeling in de EU

Het Klimaatverdrag is gesloten om tot beheersing van het versterkte broeikas-

effect te komen. In Kyoto hebben de geïndustrialiseerde landen zich ertoe verplicht in de

periode 2008-2012 per jaar gemiddeld zo’n 5% minder broeikasgas uit te stoten dan in

1990. Er is sprake van een gedifferentieerde taakstelling tussen de landen en de economi-

sche blokken zoals de Europese Unie. De EU als geheel heeft een reductieverplichting van

8%. De EU heeft de vrijheid de inspanningen tussen de lidstaten onderling te herverde-

len.

Nederland heeft zich zonder clausules verplicht tot -6% ten opzichte van 1990,

hetgeen naar verwachting overeenkomt met ongeveer 50 Mton CO2-equivalenten (-20%)

ten opzichte van de autonome ontwikkeling. In het Regeerakkoord 1998 worden echter

voorwaarden gesteld, wil Nederland zijn reductie daadwerkelijk kunnen realiseren. Deze
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voorwaarden zijn: ratificatie van het Klimaatverdrag door de VS en Japan, daadwerkelijke

implementatie van communautaire maatregelen, invoering van een substantiële 

EU-energieheffing uiterlijk in 2002 ook voor grootverbruikers, en voldoende ruimte

(circa 50%) voor de inzet van de flexibele instrumenten. Deze voorwaarden mogen niet

achteraf als ontbindingsgrond worden gehanteerd aangezien Nederland daarmee een

internationale overeenkomst zou schenden. De taakverdeling tussen de lidstaten van de

Europese Unie is een politiek feit. Het is goed dat de regering ervan uit gaat dat de voor-

waarden, die genoemd staan in het Regeerakkoord 1998, worden gehaald en zich inspant

om een Europees klimaatbeleid van de grond te krijgen.

Landen die een verplichting zijn aangegaan mogen onderling emissieruimte ver-

handelen. Ook kunnen zij projecten uitvoeren in een ander land met een plafond,

waarna de emissiereductie volgens afspraak wordt verdeeld (Joint Implementation, JI).

Tot slot kunnen zij in ontwikkelingslanden projecten uitvoeren (Clean Development

Mechanism, CDM). In Buenos Aires (CoP 4) is afgesproken dat de voorwaarden voor

deze zogenoemde flexibele instrumenten in 2000 zullen worden vastgesteld.

Het Nederlandse klimaatbeleid

Het huidige klimaatbeleid heeft zich tot dusver vooral gericht op: verbetering van

de energie-efficiency in de productie en ruimteverwarming, stimulering van de toepas-

sing van hernieuwbare energiebronnen, reductie van de energievraag bij de kleinverbrui-

kers en vergroten van de opname van CO2 in nieuwe bossen. De resultaten van het

Nederlandse klimaatbeleid blijven sterk achter bij de doelstellingen voor 2000. Dit is

vooral het gevolg van de groei van de industriële productie en bepaalde vormen van con-

sumptie. De energiebesparing blijft achter bij het streven. Van ontkoppeling van de 

CO2-uitstoot en de economische groei in absolute zin is vooralsnog geen sprake.

Tot op heden viel het effect van het beleid op de uiteindelijke broeikasgasemissies

vaak tegen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het huidige beleid onvoldoende is om

de doelstellingen te bereiken. Dit roept de vraag op hoe het instrumentarium kan worden

verbeterd.

De CO2-intensiteit (CO2-uitstoot in kg per ƒ BBP) bij een economische groei

overeenkomstig het GC-scenario moet tussen 1997 en 2010 jaarlijks fors afnemen. Dit

vergt historisch over een langere periode gezien een uitzonderlijke prestatie.

Bij de samenstelling van een doeltreffend beleidspakket zal naar alle mogelijke

opties gekeken moeten worden. Hiervoor is ten eerste een veel hogere efficiency in het

energie- en materiaalgebruik per eenheid product nodig. Ten tweede is een sterke toe-

name van de inzet van hernieuwbare bronnen noodzakelijk (inclusief import van bio-





massa). Ten derde kan doorberekening van de emissies in de prijs van producten het

consumptiepatroon veranderen en zo een gunstig structuureffect hebben. Ten vierde kan

er verder worden overgeschakeld op koolstofarmere brandstoffen. Ten vijfde is het ook

noodzakelijk dat bij het fossiele energiegebruik minder CO2 wordt uitgestoten. Er zal

derhalve gewerkt moeten worden aan ontkoling van processen waarin fossiele brandstof-

fen worden gebruikt en aan de opslag van CO2. Deze optie lijkt wellicht symptoombe-

strijding, maar past goed in de overgang naar een waterstofeconomie en het grootschalig

gebruik van schone en energie-efficiënte brandstofcellen. Buiten deze ingrepen in de

nationale energiehuishouding kunnen in het klimaatbeleid nog andere soorten maatre-

gelen getroffen worden zoals CO2-vastlegging door bebossing, emissiereducties in het

buitenland (JI of CDM), aankoop van extra emissieruimte in het buitenland en emissie-

reductie van de overige broeikasgassen.

Oriëntatie

De Kyoto-afspraken vormen slechts een eerste stap op weg naar een mondiale

emissiereductie van 50% ten opzichte van het niveau van 1990 en voor de geïndustriali-

seerde landen met ongeveer 80%, aan het eind van de komende eeuw. Voorts is het hui-

dige Nederlandse beleid voor de korte termijn sterk achtergebleven bij de doelstellingen.

De Raad beziet het klimaatbeleid daarom vanuit een samenhangend duurzaam lange

termijnperspectief en acht de volgende drie oriëntaties essentieel voor een strategie voor

het klimaatbeleid.

¬ Een aanpak die zowel het mondiale en langetermijnkarakter van het versterkte 

broeikaseffect centraal stelt als de verwevenheid met het gebruik van fossiele 

brandstof als motor van de internationale economie. De aandacht moet zich 

vooral richten op de reductie van de CO2-uitstoot als grootste en meest weer-

barstige deel van het probleem. Dit vraagt om een transitie van de energiehuis-

houding.

¬ Verzoening van enerzijds kosteneffectiviteit van maatregelen met anderzijds een 

redelijke lastenverdeling over landen en sectoren.

¬ Een institutionele structuur en instrumentatie die optimaal gebruik maken van 

het zelfsturend vermogen van de maatschappij en die kunnen rekenen op een zo 

groot mogelijk draagvlak (instrumentele vernieuwing).

Opgaven voor het nationale beleid

De onzekerheid over verdere technologische ontwikkelingen en de toepassing

ervan is nog zeer groot. Beleid gericht op innovatie moet derhalve een belangrijke bij-

drage leveren aan het verlagen van de kosten van maatregelen en gedragsalternatieven.

Dit beleid moet ook gericht zijn op de infrastructurele en institutionele voorwaarden om

de nieuwe technieken toe te passen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de energievoorziening in
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de gebouwde omgeving en in het vervoer. De onzekerheid noopt ook tot een open bena-

dering die ruimte laat aan het voortdurend beschikbaar komen van nieuwe opties.

Het klimaatbeleid kost volgens het Optiedocument tussen één en vier miljard

gulden per jaar in het jaar 2010. Daarna stijgen, bij verdergaande emissiereductie, de kos-

ten snel. Kosteneffectiviteit is belangrijk, maar de kost gaat voor de baat uit.

Investeringen in op lange termijn veelbelovende opties zijn nu reeds nodig opdat de kos-

ten van reducties na 2010 beheersbaar blijven. Structureel-technische opties zijn van

belang omdat het beleidseffect ervan persisteert, terwijl dat bij gedragsverandering sec

minder zeker is. In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid moet daarom een ontwikkelings-

perspectief voor het klimaatbeleid geschetst worden, dat aanzienlijk verder gaat dan 2010

en dat een basis vormt voor technologische vernieuwing en investeringsbeslissingen voor

de lange termijn.

De Raad stelt vast dat de effectiviteit van het klimaatbeleid met het huidige in-

strumentarium op voorhand lastig bepaald kan worden. De overheid heeft onvoldoende

zicht op de technische en economische mogelijkheden om het transitieproces van de

energiehuishouding zelf te kunnen sturen. Meer regelgeving is geen antwoord. De markt-

partijen zijn veel beter in staat zelf de meest efficiënte maatregelen te selecteren om de

emissies te verminderen. Het is daarom essentieel dat het klimaatbeleid aansluit op het

vermogen tot zelfsturing onder het Nederlandse en Europese emissieplafond.

Marktconform instrumentarium leent zich daarvoor het best.

Internationale aspecten van de beleidsopgave

Het klimaatprobleem wordt - fysisch gezien - niet beïnvloed door de plaats van

de reducties. De historische bijdrage in combinatie met de economische en technologi-

sche mogelijkheden rechtvaardigen de grotere bijdrage van de geïndustrialiseerde landen

aan het beheersbaar maken van het versterkte broeikaseffect. Dit biedt de mogelijkheid

om rekening te houden met verschillen in welvaartspeil, economische structuur (specia-

lisaties) en de lokale beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, cultuur en klimaat-

omstandigheden. Omdat de plaats van de reducties er voor het klimaat niet toe doet,

kunnen deze gerealiseerd worden waar dat het goedkoopste kan. Landen krijgen dus

terecht flexibiliteit, temeer omdat gefixeerde plafonds per land op gespannen voet staan

met de dynamische verschillen in reductiekosten. Ze zouden kunnen leiden tot het ver-

leggen van handelsstromen en verplaatsen van productie naar plaatsen waar dat met het

oog op economie en milieu minder optimaal is.

Beoordeling van het Optiedocument

De regering heeft een inventarisatie laten maken van de mogelijkheden om in

ons land te voldoen aan het Kyoto-protocol. Dit Optiedocument beschrijft die opties





waarover voldoende bekend is, die geacht worden instrumenteerbaar te zijn, die vol-

doende kunnen bijdragen en die niet te duur zijn. De 61 beschreven opties, samen goed

voor ruim 70 miljoen ton CO2-equivalenten, zijn in volgorde van oplopende eindver-

bruikerskosten gezet. De Raad is nagegaan of het Optiedocument voldoende aankno-

pingspunten biedt om in de Uitvoeringsnota een strategie te kunnen formuleren voor

het klimaatbeleid die ook perspectief biedt voor de lange termijn.

Het Optiedocument geeft systematisch een schat aan informatie die nuttig is

voor het klimaatbeleid. Het is echter volgens de Raad niet verstandig om uitsluitend op

basis van de daarin aangegeven rangschikking een optiepakket te kiezen om de volgende

redenen.

¬ Het is een redelijke keus om in het Optiedocument uit te gaan van het GC-

scenario. Men moet zich evenwel realiseren dat dit geen maximumraming is.

¬ De kosten van de verschillende opties zijn onzeker.

¬ De gepresenteerde lijst bevat te weinig opties die vooral op langere termijn effec-

tief zijn.

¬ De opties worden gerangschikt op basis van een daartoe ongeschikt kostenbegrip.

De macro-economische doorrekening heeft plaatsgevonden op basis van het

Global Competitionscenario van het CPB. Dit is voor het uitstippelen van het klimaat-

beleid het meest veilige van de drie scenario’s, aangezien de economische groei daarin het

hoogst is. De prognoses van het GC-scenario hangen met elkaar samen. Mocht evenwel

blijken dat ze toch te optimistisch zijn, dan wordt ook het gat van 50 Mton groter en het

beleid lastiger en duurder.

De Raad denkt dat de kosten van enkele opties hoger zijn dan geschat (zoals

import biomassa). Er is anderzijds weinig rekening gehouden met kostendalingen als

gevolg van technologische vooruitgang, schaalvergroting en leereffecten. Ook is geen

rekening gehouden met lagere energieprijzen.

Het Optiedocument beperkt zich tot die opties die in 2010 al voldoende effect

hebben. Daardoor vallen opties met een langere realisatietijd uit de boot. Ook worden

opties te veel op zichzelf beoordeeld. Zo wordt de samenhang onvoldoende helder

gemaakt. De keuze voor goedkopere opties op korte termijn is terecht, maar dan wel in

samenhang met voldoende investeringen in de technische en institutionele voorwaarden

voor CO2-reductie na 2010.

In het Optiedocument worden de opties gerangschikt volgens afnemende kosten-

effectiviteit voor de eindverbruiker. Deze benadering is niet geschikt om te bepalen of

een optie voor de samenleving als geheel kosteneffectief is, vooral omdat voor de eind-
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verbruiker fiscale kosten een grote rol spelen. Bovendien gaat de gehanteerde methode

voorbij aan het welvaartsverlies dat in het consumptiedomein vaak met maatregelen ver-

bonden is. Hierdoor zijn deze eindverbruikerskosten in het consumptiedomein weinig

bruikbaar om de weerstand tegen de maatregelen in te schatten.

Het vertrouwen dat de overheid een adequaat beeld heeft van de opties en hun

kosten (nu en in de toekomst), komt de Raad wat naïef voor vanwege de complexiteit en

de dynamiek van de technologie en de markt. De Raad bepleit een meer open benade-

ring, waarin meer ruimte is voor onzekerheden en nieuwe mogelijkheden. In het docu-

ment wordt voor iedere optie een eigen instrument voorgesteld in aansluiting op de 

huidige instrumentatie. Dit leidt tot een hoge bestuurslast en er dreigt (opnieuw) tegen-

vallende effectiviteit.

Het Nederlandse energiebeleid staat voor een drievoudige uitdaging: een kosten-

effectieve invulling van de -6% ten opzichte van 1990, investering in opties passend in de

transitie van de energiehuishouding en instrumentele vernieuwing. De Raad maakt daar-

bij een onderscheid tussen die sectoren die bloot staan aan substantiële internationale

concurrentie waardoor ze milieukosten niet kunnen doorberekenen in de prijs (exposed)

en de sectoren waarvoor dat niet geldt (sheltered). De belangrijkste opgave voor de over-

heid is het creëren van randvoorwaarden zodat de betrokken sectoren en bedrijven zelf

opties kunnen selecteren. De belangrijkste van deze randvoorwaarden is een snelle tot-

standkoming van marktconform instrumentarium (verhandelbare emissierechten of

forse emissieheffing) voor de sheltered sectoren.

Voor die sectoren waar die vernieuwing niet snel genoeg verloopt, moet de over-

heid zelf nog de regie in handen houden. De opties die worden geselecteerd moeten bij

voorkeur bijdragen aan de transitie van de energiehuishouding of door hun hoge kosten-

effectiviteit daarvoor ruimte creëren. De Uitvoeringsnota moet doelstellingen bevatten

op alle drie genoemde elementen, voor 2002, 2006 en 2010. De doelstellingen moeten

zorgvuldig worden gemonitord. De monitoring moet zich ook uitstrekken tot factoren

die het bereiken van de doelstellingen in de toekomst beïnvloeden. In aanvulling hierop

moet van iedere optie bekend zijn op welk moment uiterlijk met de implementatie moet

worden gestart om nog bij te kunnen dragen aan de reductie in 2008-2012.

Instrumentele vernieuwing

In het klimaatbeleid is het nodig om de effectiviteit van beleid belangrijk te ver-

hogen, moet een redelijke taakverdeling - zowel tussen landen onderling, maar ook tus-

sen sectoren - gerealiseerd worden, en moet een optimale kosteneffectiviteit worden

bereikt. Een redelijke lastenverdeling vergt dat rekening gehouden wordt met verschillen

tussen sectoren in hun mogelijkheden kosten door te berekenen aan hun afnemers.





Ontkoppeling van CO2-uitstoot, energiegebruik en economische groei zijn met het hui-

dige instrumentarium zeer lastig te bereiken. De kosten van het klimaatbeleid dreigen

onnodig hoog op te lopen. De overheid zal zelf altijd achter de feiten aan blijven lopen,

omdat ze onvoldoende zicht heeft op de actuele verschillen tussen sectoren wat betreft

hun technische mogelijkheden tot reductie van uitstoot van broeikasgassen en de kosten

daarvan. De sterke internationale verbondenheid in bepaalde sectoren maakt ook dat de

overheid er heel lastig kan ingrijpen, terwijl juist deze exportgerichte en energie-inten-

sieve bedrijven een fors aandeel in de maatregelen zouden moeten hebben, gezien hun

aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen, hun kennispotentieel en hun innovatie-

vermogen. Dit noopt tot instrumentele vernieuwing.

Bij benchmarking verplichten bedrijven zich qua milieuprestatie tot de wereldtop

te gaan behoren. Deze benadering van de exposed sectoren lijkt op het eerste gezicht

goed indien deze op koolstof-efficiency wordt gericht in plaats van op energie-efficiency.

Het evenwicht tussen de inspanningen van de exposed sectoren en van de sheltered 

sectoren om de uitstoot onder het voor Nederland afgesproken plafond te brengen, zou

echter zoek kunnen raken. De VROM-raad bepleit om vanuit de overweging van een

redelijke lastenverdeling een bijdrage te blijven vragen van die bedrijven die de bench-

mark reeds bereikt hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het treffen van die

investeringen die voldoen aan de interne discontovoet die in de betreffende sector

gebruikelijk is, tenzij dit tot een onaanvaardbaar concurrentienadeel zou leiden.

Instrumentele vernieuwing: naar regulerende heffingen of verhandelbare 

emissierechten

De actieve medewerking van bedrijven, burgers en lagere overheden in het 

klimaatbeleid is onontbeerlijk, zowel bij de strategische keuzen als bij het zoeken van

oplossingen in de concrete praktijk. Daartoe is een andere verdeling van verantwoorde-

lijkheden tussen overheid en maatschappij nodig, waarin kan worden voorzien met 

generieke, marktconforme instrumenten. De keus is tussen regulerende heffingen of

verhandelbare emissierechten. Deze alternatieven zijn in veel kenmerken vergelijkbaar,

hoewel elk ook zijn eigen voor- en nadelen kent. De Raad is van mening dat thans met

voorrang de mogelijkheden van een systeem van verhandelbare emissierechten moeten

worden onderzocht, daar met de Europese energieheffing weinig voortgang wordt 

geboekt. De invloed van de overheid op de kosten(verschillen) in de marktsector bij 

verhandelbare emissierechten is minder groot dan bij heffingen, waaraan immers een

terugsluizing verbonden is. De Raad realiseert zich dat er aan het uitvoeringsvraagstuk

nog veel aandacht besteed moet worden.

Het risico bestaat dat als de exposed sectoren onder een plafond worden

gebracht, zij hun emissierechten in Nederland verkopen en hun productie naar het bui-
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tenland verplaatsen. Dat is vanuit internationale klimaatoptiek een ongewenst effect.

Daarom moet er eerst voldoende ruimte komen voor inkoop op de internationale markt

van emissieruimte tegen een voor deze sectoren redelijke prijs. De Raad acht daarom een

emissieplafond voor de exportgerichte industrie alleen verstandig indien verhandeling

internationaal mogelijk wordt, op voldoende grote schaal, via een systeem van verhandel-

bare emissierechten (VER) voor bedrijven. In de eerste fase kan dit via emissiehandel

tussen Nederland en andere landen, mogelijk aangevuld met interne emissiehandel tus-

sen diverse vestigingen van multinationals.

Er kan in principe een verdeling van initiële emissierechten worden gevonden

waarbij elke betrokken partij er beter vanaf komt dan bij elke andere denkbare taakver-

deling. “Grandfathering” op basis van huidige emissies lijkt een redelijk startpunt voor

onderhandeling over de verdeelsleutel.

Een systeem van verhandelbare emissierechten moet zorgvuldig worden opgezet.

Zowel wat betreft de initiële verdeling, de juridische regelingen, de voorwaarden voor de

handel als de monitoring van de resultaten. Het kan het best worden opgebouwd op een

nationaal niveau met enkele sectoren en later worden uitgebreid naar meer sectoren en

internationaal niveau.

Een start maken langs een dubbel spoor

De Raad stelt voor dat gestart wordt met een systeem van verhandelbare kool-

stofemissierechten voor een deel van de sheltered sectoren en voor huishoudens wat

betreft energie- en benzinegebruik. Voor het deel van de sheltered sectoren dat daar in de

eerste fase nog buiten valt, blijven regelgeving en convenanten het uitgangspunt.

Daarnaast moet er voor de sheltered sectoren een procedure komen waarbij zij in staat

gesteld worden op een relatief kosteneffectieve wijze bij te dragen aan de reducties die

benodigd zijn voor de taakstelling tot 2010. Dit is mogelijk door subsidiëring, door een

systeem van verhandelbare reductiecertificaten of een combinatie van beide. De belang-

stelling voor emissiehandel bij bedrijven en overheden groeit.

Voor de exposed sectoren blijven, totdat er voldoende internationale emissiehan-

del mogelijk is, MJA’s het aangewezen instrumentarium.

Nu in Kyoto reeds emissiehandel tussen landen is mogelijk gemaakt, kan emissie-

ruimte worden verworven, die (door)verkocht kan worden aan al die sectoren die onder

een plafond zijn gebracht. Indien langs deze weg voldoende emissieruimte kan worden

verworven, kunnen ook de exposed sectoren onder het plafond worden gebracht.





Reducties in het buitenland dankzij flexibele instrumenten

Een veel genoemd bezwaar tegen het benutten van goedkope opties in het bui-

tenland is dat dit een essentiële prikkel tot innovatie zou wegnemen. De Raad wijst er

hierbij op dat het benutten van goedkope opties in binnen- en buitenland juist ruimte

geeft, in termen van tijd en geld, om te investeren in ontwikkelingen die passen bij de

transitie van de energiehuishouding. Overheid en bedrijfsleven samen zullen ervoor

moeten zorgen dat de door “flexibele instrumenten” verworven financiële armslag in vol-

doende mate voor dit doel gebruikt wordt. Daarvoor zijn verschillende vormen denkbaar

zoals convenanten.

Ook binnen de Europese Unie bestaan grote verschillen in marginale kosten,

waar echter slechts weinig aandacht aan wordt besteed. De Raad bepleit de mogelijkheden

voor emissiehandel en Joint Implementation binnen de Europese Unie te onderzoeken.

Ontwikkelingslanden kunnen profiteren van emissiehandel en CDM-projecten

dankzij de overdracht van financiën en technologie, terwijl de kosten van nu nog dure

opties gaan dalen. In een volgende ronde van besprekingen over het Klimaatverdrag zul-

len reducties bovendien slechts worden geaccepteerd, als rekening wordt gehouden met

het verschil in ontwikkelingspeil. Tot slot is de overdracht van emissiecredits geen eeu-

wigdurend recht, maar projectgebonden en tijdelijk.

De Raad ziet geen principiële redenen waarom een maximum aan het benutten

van emissiereducties in het buitenland zou moeten worden gesteld. De Raad vermoedt

dat de in het Regeerakkoord 1998 genoemde 50% van het totaal aan additionele emissie-

reducties, een redelijke schatting is van het maximale aandeel dat flexibele instrumenten

in praktijk zullen krijgen. De reductiemogelijkheden buiten de OESO worden immers

beperkt door organisatorische en bestuurlijke problemen. Daarnaast zijn in elk land, de

Verenigde Staten niet uitgezonderd, in meerdere of mindere mate maatregelen te treffen,

die goedkoper zijn dan de prijs (US$ 50,- per ton CO2) die naar schatting op de wereld-

markt voor emissieruimte zal kunnen ontstaan.

Aanbevelingen

Het voorgaande laat zich samenvatten in de volgende centrale aanbevelingen.

1 Om de door de mens veroorzaakte klimaatverandering beheersbaar te 

houden, moet de uitstoot van broeikasgassen aan het eind van de 21e

eeuw mondiaal gehalveerd zijn. Voor de geïndustrialiseerde landen komt 

dat neer op een reductie met 80%. Deze enorme uitdaging is alleen te 

realiseren indien binnen de samenleving voldoende probleembewustzijn 

en steun voor het beleid aanwezig zijn.
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2 Gezien het mondiale langetermijnkarakter van het klimaatvraagstuk zijn 

structurele stappen op het langetermijntraject naar een koolstofarme 

energiehuishouding van fundamenteler belang dan incidentele successen 

op de korte termijn. Het streven naar een langetermijntransitie van de 

energiehuishouding moet richtinggevend zijn voor het beleidsproces, ook

reeds in de komende jaren.

3 De vermindering van de CO2-uitstoot die moet worden bereikt, vergt 

niet alleen een verdere en versnelde ontwikkeling en toepassing van 

opties om tot energie- en materiaalbesparing te komen. Ook zal moeten 

worden gewerkt aan een zodanig gebruik van fossiele brandstoffen, dat de

CO2-emissie daarvan wordt beperkt. Dit vergt aandacht voor onder meer

het ontkolen van brandstoffen en het afvangen en opslaan van CO2.

4 Realisering van de langetermijndoelen van het klimaatbeleid vergt op 

zeer veel plaatsen in de samenleving vérgaande maatregelen met betrek-

king tot de omvang en aard van het energiegebruik. Proberen om ieder 

van die maatregelen gericht te sturen is voor de overheid een heilloze 

weg. Strategie en instrumentatie van beleid moeten erop gericht zijn het 

zelfsturend vermogen binnen samenleving en economie maximaal te 

benutten. Actoren moeten er zelf belang bij krijgen stappen te nemen op 

weg naar de transitie van de energiehuishouding.

5 De voortgang van het klimaatbeleid is gebaat bij maximale flexibiliteit met

betrekking tot de keuzen van locaties en van de manier waarop CO2-emis-

sies worden gereduceerd. Voor het milieueffect maakt het niet uit waar 

broeikasgassen worden uitgestoten. De discussie over taakstelling voor 

landen en sectoren enerzijds en plaats van de maatregelen anderzijds moe-

ten dus onderscheiden worden. Flexibiliteit biedt de gelegenheid om ener-

zijds de lasten en verantwoordelijkheden rechtvaardig te verdelen (meer 

lasten bij de geïndustrialiseerde landen) en anderzijds die maatregelen te 

selecteren die de meest kosteneffectieve CO2-reductie mogelijk maken.

6 Het streven naar een klimaatbeleid dat zich kenmerkt door zelfsturing en

flexibiliteit leidt logisch tot een keuze voor marktconforme instrumenten.

De schaarste van CO2-emissieruimte moet in de prijzen tot uitdrukking 

komen. Dit kan bereikt worden door een systeem van hetzij heffingen,

hetzij verhandelbare emissierechten. Ook combinaties zijn denkbaar. De 

Raad pleit ervoor de komende jaren het spoor van de verhandelbare 

rechten verder te verkennen en te ontwikkelen.





7 Ook op internationaal niveau moet Nederland de mogelijkheden tot 

handel in emissieruimte helpen ontwikkelen en deze zelf benutten,

evenals de mogelijkheden tot internationale reducties van emissies in het 

kader van Joint Implementation- en Clean Developmentprojecten.

Speciale aandacht verdienen de (op basis van het Kyoto-protocol onbe-

perkte) mogelijkheden tot handel binnen de Europese Unie.

Randvoorwaarde bij het realiseren van een substantieel aandeel van de 

Nederlandse Kyoto-verplichting door middel van flexibele instrumenten 

moet wel zijn dat het behaalde financiële voordeel in voldoende mate ten 

goede komt aan de noodzakelijke langetermijntransitie, want de kost gaat

voor de baat uit. Daartoe moeten specifieke afspraken gemaakt worden.

8 Er is een lange weg van instrumentele vernieuwing te gaan, alvorens de 

selectie van te nemen maatregelen geheel op eigen kracht door markt-

partijen plaatsvindt. Met het oog op realisering van de Kyoto-verplichting

zal de overheid daarom de komende periode nog regie moeten voeren en 

ook nog zelf opties moeten selecteren en gericht moeten instrumenteren.

Een open benadering is nodig, waarin ook opties aan bod komen die nu 

buiten de optiek van het Optiedocument vallen. Daarbij gaat het om twee

categorieën opties. Ten eerste opties die relatief goedkoop en omvangrijk 

zijn (zoals reducties van de overige broeikasgassen) en ten tweede opties 

die aantoonbaar bijdragen aan het gewenste transitieproces in de energie-

huishouding (waaronder bepaalde maatregelen in de bouw, verkeer en 

vervoer, de elektriciteitssector en in de energie-intensieve industrie).

9 De Raad beveelt aan om voor de eerste budgetperiode de mogelijkheden 

te onderzoeken van een drievoudig, maar onderling verbonden spoor.

a Een start maken met een binnenlands systeem van verhandelbare 

koolstofemissierechten voor de zogenoemde sheltered sectoren (hier-

toe rekenen wij ook de huishoudens wat betreft hun energie- en ben-

zinegebruik). De handel vindt plaats onder een voor de gezamenlijke 

deelnemende sectoren vastgesteld totaalplafond en op basis van een 

binnen dit plafond nader te bepalen initiële verdeling van emissie-

rechten. De aan dit handelssysteem deelnemende sectoren zouden de 

mogelijkheid moeten krijgen - bijvoorbeeld door middel van een sys-

teem van verhandelbare reductiecertificaten - om de hun initieel 

toegewezen emissieruimte te vergroten door ook gebruik te maken 

van opties binnen de niet-deelnemende sectoren (met name de expo-

sed sectoren, voorzover deze opties buiten de voor die sectoren af te 

spreken MJA’s of benchmarking vallen).
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b Voor de nog niet aan het handelssysteem deelnemende sheltered 

sectoren en voor de exposed sectoren zal het systeem van meerja-

renafspraken over energie-efficiency voortgezet moeten worden, aan-

gevuld met gerichte regelgeving en benchmarking. De Raad is in 

beginsel positief over benchmarking. Toch is er reden voor bezorgd-

heid vanwege de mogelijkheid dat de technologische vooruitgang bij 

die bedrijven die de benchmark hebben bereikt onvoldoende zou 

zijn. Bovendien zou er een structureel verschil kunnen ontstaan tus-

sen de inspanningen die de sheltered en de exposed sectoren zullen 

verrichten. Daarom suggereert de VROM-raad met bedrijven, die de 

benchmark hebben bereikt, af te spreken dat deze toch een inspan-

ning blijven verrichten, onder voorbehoud dat dit binnen de econo-

mische mogelijkheden blijft.

c Ook de exposed sectoren moeten zo snel mogelijk onder een inter-

nationaal systeem van verhandelbare emissierechten gebracht worden.

Ook al is rechtstreekse emissiehandel tussen bedrijven op inter-

nationaal niveau nu nog niet mogelijk, als het handelssysteem tussen 

regeringen van landen gaat functioneren kan de overheid op de 

internationale markt wellicht extra emissieruimte kopen en het aldus 

mogelijk maken de exposed sectoren toch onder een plafond te brengen.

Zo nodig kunnen internationale afspraken over een plafond voor 

specifieke sectoren, met bijbehorende intrasectorale verhandeling, als 

alternatief hiervoor worden gebruikt.





1 Inleiding

1 .1 De adviesaanvragen

De toenmalige Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer, mevrouw M. de Boer, heeft de VROM-raad op 28 mei 1998 gevraagd

advies uit te brengen naar aanleiding van de derde Conferentie der partijen in het

Klimaatverdrag. Het advies wordt gevraagd ten behoeve van de Uitvoeringsnota

Klimaatbeleid. Deze nota is aangekondigd in het derde Nationaal Milieubeleidsplan met

het oog op verbreding en intensivering van het klimaatbeleid. Ter voorbereiding van de

Uitvoeringsnota hebben ECN en RIVM een Optiedocument opgesteld, dat de mogelijke

maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken opsomt en daarover gege-

vens verstrekt. Ook worden enkele optiepakketten doorgerekend, die van elkaar verschil-

len in de te realiseren reductie en de selectiecriteria. De adviesaanvraag is opgenomen als

bijlage 2 bij dit advies. Op 9 november 1998 heeft de huidige Minister van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de heer drs. J.P. Pronk, een aanvullende

aanvraag aan de Raad gericht. Hierin verzoekt hij de uitkomsten van de vierde

Conferentie der Partijen in het Klimaatverdrag in Buenos Aires in het advies te betrek-

ken. Verder verzoekt hij de Raad een discussie te entameren over het advies van de

VROM-raad en het Optiedocument. Deze aanvullende adviesaanvraag is opgenomen als

bijlage 3.

De adviesaanvragen strekken zich uit over de volgende onderwerpen.

1 Het Optiedocument en de daarin aangegeven optiepakketten.

2 De mate waarin Nederland gebruik moet maken van flexibele 

instrumenten (Joint Implementation, Clean Development Mechanism,

emissiehandel) op grond van de kosteneffectiviteit, het internationale 

draagvlak ervoor en de effecten op het binnenlands reductiebeleid na 

2012.

3 Instrumentatie van het beleid (accent op regelgeving, belastingen,

heffingen of verhandelbare rechten).

4 Het beleid gericht op het realiseren van de -6%, mede tegen de 

achtergrond van verdergaande verplichtingen na 2012.

5 Risicobeperkend beleid indien de reductieverplichting niet wordt gehaald 

zoals emissieplafonds, sancties en “reservebeleid”.

6 Maatregelen die uitsluitend een bijdrage leveren aan het realiseren van 

klimaatdoelstellingen. Een voorbeeld van zo’n maatregel is CO2-opslag.

7 De uitkomsten van de vierde Conferentie der Partijen in het 

Klimaatverdrag in Buenos Aires.
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De Minister verzoekt de Raad het advies vóór de jaarwisseling vast te stellen.

Tot slot verzoekt hij de adviesraden van de Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij, van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken bij de advisering te

betrekken.

1 .2 De or iëntat ie  van di t  advies

De VROM-raad beziet het klimaatbeleid vanuit een samenhangend duurzaam

langetermijnperspectief. Hij acht de volgende drie oriëntaties essentieel voor een strate-

gie voor het klimaatbeleid.

¬ Een aanpak die zowel het mondiale en langetermijnkarakter van het versterkte 

broeikaseffect centraal stelt als zijn verwevenheid met het gebruik van fossiele 

brandstof als motor van de internationale economie. De aandacht moet zich 

vooral richten op de reductie van de CO2-uitstoot als grootste en meest weer-

barstige deel van het probleem.

¬ Verzoening van enerzijds kosteneffectiviteit van maatregelen met anderzijds een 

redelijke lastenverdeling over landen en sectoren.

¬ Een institutionele structuur en instrumentatie die optimaal gebruik maken van 

het zelfsturend vermogen van de maatschappij en die kunnen rekenen op een zo 

groot mogelijk draagvlak.

1 .3 Werkwi jze en opzet  van het  advies

Dit advies is opgesteld naar aanleiding van het Optiedocument en bevat geen

technische of methodische beoordeling van afzonderlijke maatregelen. De Raad is uitge-

gaan van de juistheid van de gegevens in het Optiedocument. Hij heeft ten behoeve van

dit advies het Optiedocument laten beoordelen door twee deskundigen van buiten de

Raad, uitgaande van de oriëntatie die in paragraaf 1.2 is geformuleerd. De resultaten zijn

aan de orde geweest in een workshop van de Raad1 en verwerkt in het advies.

De Raad heeft de Algemene Energieraad (AER), de Raad voor het Landelijk

Gebied (RLG), de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) en de Raad voor

verkeer en waterstaat (RVW) verzocht bij te dragen aan dit advies. De AER heeft op 15

juli 1998 eigenstandig een advies over de implementatie van het Kyoto-protocol2 uitge-

bracht, waarvan de VROM-raad gebruik heeft gemaakt. De RMNO heeft een inventarisa-

tie gemaakt van de behoefte aan beleidsondersteunend onderzoek. De RVW en de RLG

hebben beide vanuit hun eigen invalshoek een standpunt over het klimaatbeleid geformu-

leerd. De reacties van deze vier raden zijn bij dit advies gevoegd als bijlagen 4, 5, 6 en 7.

1 VROM-raad, Bundel workshop Klimaatbeleid, 6 oktober 1998, Den Haag, 1998.
2 AER, De Kyoto-afspraken, gevolgen voor Nederland op energiegebied, Den Haag, juli 1998.





Hoofdstuk 2 schetst het klimaatprobleem en gaat in op het Klimaatverdrag, het

Protocol van Kyoto en de afspraken over de uitvoering daarvan in de Europese Unie. In

hoofdstuk 3 komt het nationale beleidsvraagstuk aan de orde. Het beleid tot dusver

wordt gekarakteriseerd en beoordeeld, waarna de aangrijpingspunten voor toekomstig

beleid in kaart worden gebracht. Hoofdstuk 4 presenteert de essentiële elementen voor

een strategie voor het klimaatbeleid. In hoofdstuk 5 wordt het Optiedocument bespro-

ken en wordt ingegaan op de rol die het zou moeten vervullen in het beleidsproces.

Hoofdstuk 6 stelt de door de Raad noodzakelijk geachte instrumentele vernieuwing aan

de orde.
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2 Het klimaat als internationaal 

vraagstuk 

2.1 De k l imaatproblematiek

Het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door verhoogde atmosferische

concentraties van een aantal gassen die door menselijke activiteiten worden uitgestoten.

Het gaat daarbij om CO2 (bijdrage meer dan 60%), CH4, N2O, HFK’s, PFK’s en SF6
3. De

productie van CFK’s, halonen, tri, tetra en chloroform, die zowel de ozonlaag aantasten

als het broeikaseffect versterken, is inmiddels dankzij het Verdrag van Montreal sterk

gedaald. Alle broeikasgassen zijn relatief stabiele verbindingen die lang in de atmosfeer

blijven en daar accumuleren. Daardoor versterken ze op de korte en de lange termijn het

broeikaseffect. Door de vrijwel volledige menging van deze gassen in de atmosfeer maakt

het voor de toename van het broeikaseffect niet uit waar ze worden uitgestoten of waar

deze uitstoot wordt gereduceerd.

Sinds 1850 is de CO2-concentratie gestegen van 280 ppmv (parts per million by

volume) tot momenteel rond 360 ppmv. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het

gebruik van fossiele brandstoffen en door verandering van het grondgebruik zoals ont-

bossing. Door de verhoogde concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer stijgt de

hoeveelheid energie die - in de vorm van infrarode straling - op het aardoppervlak valt.

Hierdoor kan het klimaat veranderen. Dit kan tot uiting komen in de ruimtelijke en tem-

porele patronen van bijvoorbeeld temperatuur, wind, zonnestraling en neerslag. Dit kan

gevolgen hebben voor onder meer voedselproductie, ecosystemen, afvoer van rivieren,

zeestromen en zeeniveau. De gemiddelde temperatuur op het aardoppervlak is één van

de indicatoren voor klimaatverandering. Volgens het Intergovernmental Panel on

Climate Change (IPCC)4 komt uit wetenschappelijke waarnemingen het beeld naar

voren dat de mens naar alle waarschijnlijkheid een merkbare invloed heeft op het mon-

diale klimaat5.

3 De zes (groepen) gassen zijn: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), onvolledig 

gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwavel-

hexafluoride (SF6).
4 In 1995 publiceerde het IPCC zijn Second Assessment Report. De verdragspartijen aanvaarden het 

als wetenschappelijk uitgangspunt voor de uitvoering van het Klimaatverdrag. De IPCC-rapporten

onderscheiden zich van eerdere assessments door de wetenschappelijke degelijkheid en het draagvlak 

in zowel wetenschappelijke kring als daarbuiten.
5 “.... the balance of evidence suggests that there is a discernable human influence on global climate...”





Zelfs bij vérgaand beleid gericht op het terugdringen van broeikasgasemissies zal

de aarde waarschijnlijk nog fors opwarmen. Bij ongewijzigd beleid kan deze opwarming

nog aanzienlijk groter zijn. Om hiervan een beeld te krijgen, heeft het IPCC een aantal

scenario’s opgesteld voor de autonome ontwikkeling van het klimaatprobleem tussen

1990 en 2100. In het middenscenario IS92a wordt aangenomen dat de CO2-emissie bijna

zal verdrievoudigen in 2100. De CO2-concentratie in de atmosfeer passeert dan de 700

ppmv. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur zal dan 2ºC zijn gestegen en de zee

gemiddeld 50 cm hoger staan6. Dit scenario verwacht dat in 2100 ook de uitstoot van de

overige broeikasgassen fors zal zijn gestegen.

Volgens veel wetenschappers is een temperatuurstijging van 0,1ºC per decennium

voor mens en natuur hanteerbaar, hoewel daar kanttekeningen bij kunnen worden

geplaatst7. Uiteindelijk zou de temperatuurstijging zich tot 2ºC moeten beperken. Om

dat te garanderen moet de mondiale uitstoot van broeikasgassen rond 2100 ten opzichte

van 1990 waarschijnlijk zijn gehalveerd. De geïndustrialiseerde landen waren en zijn ver-

antwoordelijk voor het leeuwendeel van de uitstoot van broeikasgassen. Deze landen

zouden daarom een relatief grote bijdrage moeten leveren aan de beheersing van het kli-

maatprobleem om de Derde Wereld voldoende emissieruimte te laten voor de gewenste

welvaartsgroei. Een mondiale beperking van de emissies met 50% kan zo worden ver-

taald naar een emissiebeperking met ongeveer 80% die door de geïndustrialiseerde lan-

den moet worden gerealiseerd. De Raad constateert dat het versterkte broeikaseffect de

internationale gemeenschap voor een gemeenschappelijke uitdaging heeft gesteld. Die

uitdaging moet een belangrijke impuls betekenen voor verdere stappen op weg naar

samenwerking tussen de naties, en kan niet geïsoleerd worden bezien van andere mon-

diale problemen zoals het veiligheidsprobleem. De voor alle partijen zo noodzakelijke

samenwerking bij het klimaatbeleid kan wellicht ook bijdragen aan het overbruggen van

de huidige tegenstellingen tussen Noord en Zuid en tussen energieproducerende en ener-

gieconsumerende landen.

De voortgaande economische groei in combinatie met het gebruik van fossiele

brandstof leidt tot het vrijkomen van veruit het belangrijkste broeikasgas: CO2. Sommige

landbouwprocessen waarbij CH4 of N2O ontwijkt, zijn moeilijk te veranderen. De ove-

rige emissies zijn lekverliezen en bijproducten, die relatief gemakkelijk kunnen worden

aangepakt.

6 IPCC 1995 geeft als bandbreedte, behorend bij de laagste en hoogste waarde voor de klimaatgevoelig-

heid: 1,5 tot 3,5° C temperatuurstijging en 15 tot 95 cm zeespiegelstijging. Zelfs na stabilisatie van de

temperatuur kan de zeespiegel overigens nog eeuwen blijven stijgen.
7 Sluijs, J.P. van der, en W.C. Turkenburg, NMP3 Thema klimaat: een kritische analyse van het pro-

bleemveld, de beleidsdoelstellingen en de maatregelen, VROM-raad, achtergrondstudie 004,

Den Haag, 1998, p. 19.
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2.2 Het Kl imaatverdrag

Om tot beheersing van het versterkte broeikaseffect te komen, is in Rio de

Janeiro in 1992 het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

(Klimaatverdrag) gesloten. Doel is het tijdig stabiliseren van de concentraties van broei-

kasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau dat ecosystemen zich aan de verande-

ring van het klimaat kunnen aanpassen, de voedselproductie niet in gevaar wordt

gebracht en de economie zich duurzaam kan ontwikkelen. Ruim honderdzestig landen

hebben het Verdrag inmiddels ondertekend en geratificeerd8 en op 31 maart 1994 is het

in werking getreden. Overigens is het stabilisatieniveau tot op heden nog niet kwantita-

tief vastgelegd. Het Klimaatverdrag maakt een onderscheid tussen de landen (opgesomd

in bijlage 1 van het Verdrag: Annex 1-landen9) die het “voortouw moeten nemen bij de

bestrijding van klimaatverandering” en andere landen. Deze andere landen hebben wel

algemene verplichtingen de emissies zo laag mogelijk te houden maar het Verdrag mag

voor hen “geen onevenredige of abnormale last zijn”, gezien hun primaire opgave de

armoede te bestrijden.

Afgesproken is dat de Annex 1-landen als eerste stap zouden aangeven met welk

beleid de emissies afzonderlijk of gezamenlijk in 2000 weer op het niveau van 1990 wor-

den gebracht. Op de Eerste Conferentie der Partijen in het Klimaatverdrag (CoP 1), die

in 1995 in Berlijn is gehouden, is geconcludeerd dat deze stap onvoldoende is om de

doelstelling van het Klimaatverdrag te realiseren. Veel landen bleken bovendien de sta-

bilisatie van de emissies in 2000 niet te zullen bereiken. De verdragspartijen hebben be-

sloten dat op de derde conferentie in 1997 in Kyoto (CoP 3) een protocol of een ander

juridisch instrument moest worden aangenomen waarmee richting wordt gegeven aan de

ontwikkeling van de emissies in de periode na 2000.

2.3 Het Kyoto-protocol

De uitkomst van Kyoto is dat de geïndustrialiseerde landen zich ertoe verplichten

in de periode 2008-2012 per jaar gemiddeld zo’n 5% minder broeikasgas (in CO2-equi-

valenten) uit te stoten. De reductie wordt gemeten voor CO2, CH4, N2O ten opzichte van

1990, en voor HFK’s, PFK’s en SF6 ten opzichte van 1990 of 199510. Dit is de eerste ver-

plichtende en concrete taakstelling in het mondiale klimaatbeleid en de eerste stap op de

lange weg die de internationale gemeenschap zal moeten afleggen om het versterkte

broeikaseffect onder controle te krijgen11. Het protocol treedt in werking nadat minstens

8 Nederland ratificeerde het Verdrag op 21 december 1993.
9 Voor een overzicht zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 785, nrs. 1-2. Vervolgnota

Klimaatverandering, p. 96.
10 Door economische groei zou bij “business as usual” de mondiale emissie in 2012 naar verwachting

25% hoger zijn dan in 1990.
11 VROM-raad, Advies over het derde Nationaal Milieubeleidsplan, advies 007, Den Haag, 1998.





55 partijen het geratificeerd hebben die tevens in 1990 samen verantwoordelijk waren

voor minstens 55% van de emissies door Annex I-landen. Zo heeft de VS geen vetorecht,

maar zouden twee grote partijen de inwerkingtreding wel kunnen blokkeren.

In het Kyoto-protocol gaat het om de netto-uitstoot van broeikasgassen. CO2 kan

uit de atmosfeer worden gehaald door bomen die het tijdens hun groei omzetten in

hout. Het kan weer vrijkomen bij ontbossing. Voor het Protocol telt alleen de netto-

verandering in de koolstofvoorraad in de periode 2008-2012 als gevolg van bosaanplant,

herbebossing en ontbossing ten opzichte van 1990.

Bij de overeengekomen reductieverplichting is sprake van differentiatie tussen de

landen en groepen landen. De uitkomst van CoP 3 is dat de EU als geheel voor de onder-

scheiden zes broeikasgassen samen een reductieverplichting van 8% heeft. Als de EU

haar verplichting haalt, hebben ook de afzonderlijke lidstaten daarmee aan hun verplich-

ting voldaan. Daarmee hebben zij de vrijheid de inspanningen onderling te herverdelen.

Het protocol laat ook toe dat andere Annex I-landen koepels vormen. Andere landen

hebben nog geen verplichting op zich genomen12.

Landen met een verplichting mogen onderling emissieruimte verhandelen. Ook

kunnen zij projecten uitvoeren in een ander land met een plafond, waarna de emissiere-

ductie volgens afspraak wordt verdeeld (Joint Implementation, JI). Tot slot kunnen zij in

ontwikkelingslanden projecten uitvoeren (Clean Development Mechanism, CDM), waar-

bij zij de emissiereducties vanaf 2000 mogen sparen. Het was de bedoeling dat de voor-

waarden voor deze drie zogenoemde flexibele instrumenten tijdens de conferentie in

Buenos Aires (CoP 4) zouden worden vastgesteld. Aldaar is afgesproken dat deze in 2000

zullen worden vastgesteld.

2.4 Taakverdel ing in de EU

Tijdens de conferentie in Kyoto zette de EU in op een reductie in 2010 van 15%

(CO2, CH4 en N2O) ten opzichte van 1990 met een gedifferentieerde verdeling over de

lidstaten, op voorwaarde dat andere geïndustrialiseerde landen zich tot vergelijkbare

reducties zouden verplichten. De overeengekomen onderlinge verdeling binnen de EU

zoals voorgesteld in Kyoto houdt rekening met de verschillen in ontwikkelingsniveau,

energie-opwekking, klimaatomstandigheden en sectorstructuur (zie tabel 1). Nederland

heeft zich daarbij bereid verklaard tot een reductie van 10% in 2010 ten opzichte van

12 Het Kyoto-protocol voorziet niet in de mogelijkheid dat landen vrijwillig emissieplafonds op zich

nemen. Desondanks hebben Argentinië en Kazakstan tijdens CoP 4 aangekondigd hun emissiegroei vrij-

willig te zullen beperken. Niet duidelijk is of ze ook willen toetreden tot Annex B van het Kyoto-

protocol.
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199013. Het onderhandelingsresultaat van Kyoto betrof voor de EU een reductiever-

plichting van 8% voor zes gassen. De EU-Milieuraad heeft in juni 1998 in Luxemburg

besloten hoe de reductie van deze 8% over de lidstaten van de EU wordt verdeeld (de

“Burden Sharing”). De inzet van Nederland was een reductie met 6% onder voorwaar-

den. Het resultaat was dat Nederland zich zonder clausules verplicht heeft tot die 6%14.

De Nederlandse voorwaarde betreffende invoering van een Europese energieheffing staat

niet in het verslag van de Milieuraad vermeld. Wel wordt het essentiële belang bevestigd

van spoedige aanmerkelijke vooruitgang op het gebied van doeltreffende gemeenschap-

pelijke gecoördineerde beleidslijnen en maatregelen. In 2002 zal een algemene evaluatie

van de voortgang hiervan plaatsvinden. De overeengekomen Nederlandse inspanning

wordt door het kabinet gezien als een bovenproportionele bijdrage aan de totale inspan-

ning van de EU en moet geplaatst worden in het licht van de aanzienlijke inspanningen

die Nederland reeds moet verrichten om te komen tot stabilisatie van de emissie15.

Voor de opstelling van Nederland binnen de EU is van belang dat het

Regeerakkoord 1998 stelt dat Nederland in 2008-2012 gemiddeld 6% minder broeikas-

gassen zal uitstoten dan in 1990. Daaraan worden echter voorwaarden gesteld, wil

Nederland zijn reductie daadwerkelijk kunnen realiseren. Deze voorwaarden zijn: ratifi-

catie van het Klimaatverdrag door de VS en Japan, daadwerkelijke implementatie van

communautaire maatregelen, invoering van een substantiële EU-energieheffing uiterlijk

in 2002 ook voor grootverbruikers, en voldoende ruimte (circa 50%) voor de inzet van

de flexibele instrumenten16.

13 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 24 785, nr. 4. Kyoto-brief.
14 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 21 501-08, nr. 78. Milieuraad.
15 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 21 501-08, nr. 77. Milieuraad.
16 Regeerakkoord 1998, pp. 52-53. Het is onduidelijk of deze 50% betrekking heeft op de reductie ten

opzichte van de autonome ontwikkeling, of op de absolute reductie ten opzichte van 1990. Impliciet

gaat men althans in Nederland uit van het eerste.





lidstaat voorstel onderhandelings- verdeling

Nederlands resultaat juni 1998 

voorzitterschap maart 1997

CO2, CH4, N2O CO2, CH4, N2O zes gassen

België -15 -10 -7,5

Denemarken -25 -25 -21

Duitsland -30 -25 -21

Griekenland +5 +30 +25

Spanje +15 +17 +15

Frankrijk -5 0 0

Ierland +5 +15 +13

Italië -10 -7 -6,5

Luxemburg -40 -30 -28

Nederland -10 -10 -6

Oostenrijk -25 -25 -13

Portugal +25 +45 +27

Finland -10 0 0

Zweden +5 +5 +4

Verenigd Koninkrijk -20 -10 -12,5

totaal EU -15 -10 -8,0

Tabel 1 Voorstel Nederlands voorzitterschap, overeengekomen onderhandelings-

doel EU voor CoP 3 en de definitieve verdeling overeengekomen in Luxemburg, ten

opzichte van 1990, uit Milieu 1998/5. Ook de absolute omvang van de reductietaakstel-

ling verschilt sterk, aangezien de omvang van de economieën, de brandstofmix, de econo-

mische sectorstructuur, de reeds voor 1990 en sinds 1990 genomen maatregelen per lid-

staat sterk uiteenlopen. In sommige landen is als gevolg van ofwel economische

teruggang ofwel herstructurering van de energieproductiesector de emissie in 1997 klei-

ner dan die in 1990. De zuidelijke lidstaten hebben, ondanks vele mogelijkheden tot

goedkope emissiereductie een relatief bescheiden taakstelling. Voor Italië, Denemarken

en Nederland zouden de taakstellingen relatief zwaar zijn.
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3 Het nationale beleidsvraagstuk

3.1 Het  huidige k l imaatbele id

Het doel van het Nederlandse klimaatbeleid tot Kyoto was een emissiereductie

van 3% CO2, 10% CH4 en 10% N2O in het jaar 2000 ten opzichte van 199017. Voor de

periode daarna gold onder meer een internationale inzet voor een reductie van gemid-

deld 1 à 2% per jaar. Het beleid heeft zich tot dusver vooral gericht op: verbeteren van 

de energie-efficiency in de productie en ruimteverwarming, stimuleren van de toepassing

van hernieuwbare energiebronnen, reductie van de energievraag bij de kleinverbruikers

en vergroten van de opname van CO2 in nieuwe bossen. In totaal is sinds 1996 1,5 mil-

jard gulden extra beschikbaar gekomen voor het klimaatbeleid waarvan een deel bestemd

is voor Joint Implementation. In aanvulling hierop is in het NMP3 het voornemen aan-

gekondigd om de energiebelastingen met 3,4 miljard gulden te verhogen, een apart 

reductieplan voor de overige broeikasgassen op te stellen en maatregelen in de sfeer van

de automobiliteit te treffen. Om de aangekondigde klimaatdoelen te bereiken, heeft de

Nederlandse overheid diverse instrumenten ingezet zoals afspraken, regelgeving, subsidies,

fiscale regelingen, regulerende heffingen, voorlichting en demonstratie (zie kader 1)18.

In het Milieuprogramma 1999-200219 wordt aangegeven tot welke maatregelen al

is besloten. Kader 2 geeft hiervan een overzicht. Hieruit kan men concluderen dat het

beleid wordt geïntensiveerd, echter met instrumentarium dat in grote lijnen gelijk is aan

dat van de afgelopen periode.

3.2 Terugbl ik  en prognose bi j  voortzett ing van het  huidige bele id

De resultaten van het Nederlandse klimaatbeleid blijven sterk achter bij de doel-

stellingen voor 2000. Weliswaar is bijvoorbeeld de emissie van CH4 in de periode 1990-

1997 boven verwachting verminderd (zie tabel 2), maar de emissies van alle broeikas-

gassen samen zijn niet verminderd maar juist met circa 7% gestegen. Deze stijging was

vooral het gevolg van de groei van de industriële productie in het algemeen, en met

name van de relatief sterke groei van energie-intensieve branches zoals de elektriciteits-

voorziening, de chemie en het goederentransport. Ook de consumptiegroei speelt een

rol, met name door toenemende automobiliteit en “huishoudverdunning”. Verder blijft

het energiebesparend gedrag achter bij het streven.

17 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 785, nrs. 1-2. Vervolgnota Klimaatverandering.
18 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 887 nr. 1. Nationaal Milieubeleidsplan 3.
19 Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 205, nrs. 1-2. Milieuprogramma 1999-2002.





Kader 2 Reeds voorgenomen klimaatbeleid volgens het Milieuprogramma 

1999-2002

¬ Voor de tweede maal ƒ 750 miljoen additionele middelen voor Joint 

Implementation-projecten, reductieplan overige broeikasgassen,

CO2-vastlegging in Nederlands bos, energiebesparing, verkeer en vervoer 

en stimulering nieuwe en schone energiedragers.

¬ CO2-reductieplan van totaal ƒ 1 miljard subsidies onder meer ten behoeve 

van benutting van restwarmte in de industrie, glastuinbouw en de 

bebouwde omgeving, warmtepomp/warmtekrachtsystemen, duurzame 

energiebronnen, industriële doorbraaktechnologieën.

¬ Tot 2010 is ƒ 400 miljoen gereserveerd voor een duurzame energie-impuls.

¬ Sinds 1998 geldt voor de REB het nihiltarief voor groene stroom.

¬ Voortzetting voorlichtingscampagne broeikaseffect gericht op het vergroten 

van het probleembesef en inzicht in energiebesparing en duurzame 

energiebronnen.

Kader 1 Belangrijkste elementen van het Nederlandse klimaatbeleid en 

energiebesparingsbeleid volgens het derde Nationaal Milieubeleidsplan

¬ Verbeteren van de efficiency in de productie en het stimuleren van warmte-

krachtkoppeling (middels MJA’s, CO2-convenant met de Sep en diverse 

fiscale regelingen zoals VAMIL, binnenkort wellicht aangevuld met bench-

marking).

¬ Verbeteren van de efficiency van ruimteverwarming (middels de energie-

prestatienorm, subsidies, DuBo, voorbeeld- en demonstratieprojecten).

¬ Verbeteren van de energie-efficiency van voertuigen (middels Europese 

convenanten en regelgeving).

¬ Verbeteren van de efficiency van huishoudelijke apparaten (middels de Wet 

energiebesparing toestellen).

¬ Intensiveren energiewinning uit afval.

¬ Stimuleren hernieuwbare bronnen (middels het stimuleren van onderzoek,

demonstratie- en proefprojecten en verschillende subsidies en fiscale 

regelingen).

¬ Vergroten van de opname van CO2 in nieuwe bossen (in Nederland en in 

het buitenland middels het FACE-programma).

¬ Vraagreductie bij kleinverbruikers (middels de REB en voorlichting).

¬ Afremmen van de groei van het verkeer en verbeteren van rijgedrag (middels 

regelgeving, discriminerende infrastructurele faciliteiten, fiscale regelingen en 

voorlichting).
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Tabel 2 Aandelen in totale broeikasgasemissie van Nederland voor de drie voornaam-

ste broeikasgassen afzonderlijk en het totaal van de zes gassen die onder het Kyoto-protocol

vallen en de realisaties, doelen en prognoses van broeikasgasemissies ten opzichte van 199020.

Tabel 3 toont hoe deze verschillen doorwerken in het energiegebruik. Zo is tussen

1991 en 1995 de verbetering van de energie-efficiency (besparingseffect) jaarlijks gemid-

deld geen 1,7% maar 1,0% geweest. De energie-intensiteit (structuureffect) van de eco-

nomische structuur vertoonde geen daling maar een groei (+0,2% per jaar in plaats van

-0,1%), hoewel deze trend de laatste jaren lijkt te keren. Gevolg van dit alles is dat in de

periode 1991-1995 het energiegebruik jaarlijks gemiddeld met 1,2% is gestegen. Het BBP

groeide overigens in die periode jaarlijks gemiddeld met 2,0%. De energie-intensiteit van

de Nederlandse economie is tussen 1991 en 1995 derhalve gedaald. Van ontkoppeling in

absolute zin is echter geen sprake.

Tot op heden werd de CO2-emissie vaak te optimistisch ingeschat21. Daar zijn de

volgende vier oorzaken voor aan te wijzen.

Ten eerste wordt er in de prognose van het beleid te vaak vanuit gegaan dat de

beleidsmaatregelen allemaal en ongewijzigd zullen worden getroffen. De praktijk wijst

echter uit dat een deel van de voorstellen wordt afgewezen, aangepast of uitgesteld.

Ten tweede neemt de doorlooptijd van acties in het klimaat- en energiebeleid

over het algemeen vele jaren in beslag. Men zou deze willen bekorten, maar zorgvuldige

besluitvorming over de uitvoering vraagt ook tijd. Daarom moet men toch rekening

houden met de lange doorlooptijd. De Raad beveelt aan nog in deze kabinetsperiode de

besluitvorming over de hoofdlijnen van het klimaatbeleid tot 2010 af te ronden opdat er

een redelijke kans is dat dit in 2008 zal zijn geïmplementeerd.

gas aandeel voornaamste sectoren 1997 doel 2000 prognose 2002

CO2 75% industrie en energiesector +10,8% -3% +16 tot 20%

CH4 10% landbouw en stortplaatsen -14% -10% -29 tot -27%

N2O 10% industrie en landbouw +9% -10% +19 tot 24%

zes gassen +6,7% -

20 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Milieubalans 98, Samsom H.D. Tjeenk Willink,

Alphen aan de Rijn, 1998.
21 Voorbeelden van beleidsvoorstellen die niet tot het verwachte effect hebben geleid zijn rekening-

rijden (keer op keer uitgesteld), verlaging van de maximum snelheid (minder naleving dan verwacht),

geregelde driewegkatalysatoren (teruglopen van het effect door veroudering) en de Wet energiebe-

sparing toestellen (slechts zelden geïmplementeerd).





Ten derde moet gewaakt worden voor te groot optimisme over het effect van het

instrumentarium. Tot nu toe bleek in de praktijk vaak dat een deel van de doelgroep niet

goed bereikt werd, viel de mate van gedragsverandering tegen of deed zich een onver-

wacht “rebound”-effect voor. De Raad beveelt daarom aan beter te onderzoeken welk

bereik en effect kunnen worden verwacht22.

Ten vierde hebben allerlei exogene factoren vaak een veel groter effect dan

beleidsmaatregelen. Zo is als gevolg van de prijsdaling van ruwe olie, ondanks verschei-

dene accijnsverhogingen (kwartje van Kok, dubbeltje van Zalm), de prijs van benzine

aan de pomp in reële termen toch gedaald.

De Raad is het daarom eens met de analyse en de conclusies die de Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid reeds jaren geleden naar voren heeft

gebracht. “Uit CPB-berekeningen valt af te leiden dat het huidige energiebesparings-

beleid veel minder effectief is dan in de Nota Energiebesparing werd verondersteld.

(Daardoor zal) het energiegebruik in 2000 ten opzichte van 1989 met 10% zijn gestegen

(...) Hieruit kan worden geconcludeerd dat het huidige beleid onvoldoende is om de

doelstellingen te bereiken. Dit roept de vraag op hoe het instrumentarium kan worden

verbeterd. (...) Hoge kosten en grote kostenverschillen vormen het dominante kenmerk,

hetgeen pleit voor financiële instrumenten23.”

Tabel 3 Realisaties, doelen en prognoses van het energiegebruik in Nederland en de

daarvoor bepalende factoren24.

grootheid realisatie doelstelling realisatie prognose GC

(trend in % per jaar) 1986-1990 1991-1995 1991-1995 1996-2020

BBP +3,0 +1,9 +2,0 +3,3

energie-intensiteit -0,7 -1,8 -0,8 -1,9

structuureffect +0,3 -0,1 +0,2 -0,6

besparingseffect -1,0 -1,7 -1,0 -1,3

energiegebruik +2,3 +0,1 +1,2 +1,4

22 Zie bijlage 4: Reactie van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek.
23 Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, Milieubeleid, Strategie, instrumenten en hand-

haafbaarheid, Rapporten aan de Regering, nr. 41, Den Haag, 1992, p. 155.
24 Bron CPB.
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CO2-intensiteit van de economie

De Raad gaat hier in op de CO2-intensiteit omdat CO2 in de totale uitstoot van

broeikasgassen in Nederland verreweg het grootste aandeel heeft25. De CO2-uitstoot is

sterk gekoppeld aan de economische groei. Het Regeerakkoord 1998 verwoordt met

nadruk de noodzaak van ontkoppeling voor CO2
26. Hoewel er voor de periode tot 2010

nog substantiële mogelijkheden bestaan voor emissiereductie bij de overige broeikasgas-

sen, die de opgave voor CO2 kunnen verlichten, zal dit segment uiteindelijk opdrogen.

De CO2-emissie steeg tussen 1990 en 1997 met circa 11%. Het GC-scenario gaat

uit van een trendmatige economische groei van 3,3% per jaar tot 202027. In 2010 is dat

cumulatief 52%. Ten opzichte van 1990 zou dit bij een gelijkblijvende koolstofintensiteit

van de economie leiden tot een toename van de CO2-uitstoot met 74%. Zou Nederland

in 2010 de uitstoot van elk broeikasgas op zich met 6% willen reduceren, dan moet in dit

scenario de CO2-intensiteit tussen 1997 en 2010 jaarlijks met 4,4% afnemen. Dit zou his-

torisch over een langere periode gezien een uitzonderlijke prestatie zijn. De vraag is der-

halve of dit haalbaar is in het licht van recente ervaringen en theoretische mogelijkheden.

Tijdens de jaren zestig steeg de CO2-intensiteit28 van de Nederlandse economie

met gemiddeld 3,8% per jaar. Vanaf de oliecrises zette zich een trendmatige daling van

de CO2-intensiteit in, die echter in de negentiger jaren lijkt te zijn afgevlakt (zie figuur 1).

De CO2-intensiteit kan verminderen door verbetering van de energie-efficiëntie,

door toepassing van energiebronnen en -technieken die leiden tot minder CO2-uitstoot,

en door structuurveranderingen in ons productie- en consumptiepakket. Voor elk van

deze drie mogelijkheden zijn de verwachtingen van het kabinet hoog gespannen. De

energie-efficiëntie zou met 2% per jaar kunnen verbeteren, zo luidt het uitgangspunt in

de Energiebesparingsnota29. Dat is wellicht mogelijk, maar men moet zich realiseren dat

een verbetering van de energie-efficiëntie met 2% per jaar over een lange periode in

internationaal en historisch perspectief gezien een geweldige prestatie zou zijn30.

25 In 1995 was de emissie in Nederland 180 Mton CO2 bij een totale emissie van 238 Mton.
26 ”het is zelfs voor vrijwel alle milieuproblemen gelukt een absolute ontkoppeling tot stand te brengen:

de vervuiling daalt terwijl de productie en comsumptie groeien. De ontkoppeling moet worden doorge-

zet. Voor het hardnekkige vraagstuk van energiegebruik en klimaatverandering moet de trendbreuk nog

binnen bereik komen. Maar vastgesteld moet worden dat deze opgave voor alle landen geldt.”
27 Bij gelijkblijvende CO2-intensiteit van de Nederlandse economie zou in het GC-scenario ook de CO2-

uitstoot jaarlijks met 3,3% stijgen.
28 Dat is de CO2-uitstoot in kg per ƒ BBP (1990).
29 In deze verkennende nota van EZ van 1998 wordt aangegeven dat het mogelijk is om de energie-

efficiëntie te verhogen van 1,6 à 1,7% tot circa 2,0% per jaar tegen een extra investering van alle ver-

bruikssectoren samen van ƒ 2,7 tot 3,1 miljard per jaar bedragen.
30 De IIASA-studie “Global Energy Perspectives”, gepubliceerd door de World Energy Council, London,

1998, noemt een verbetering van de energie-efficiëntie met 0,8% tot 1,4% per jaar haalbaar.





Ook het beleidsdoel van gemiddeld 0,4% per jaar extra inzet van hernieuwbare bronnen

geldt als uiterst ambitieus31. Tot slot kent het GC-scenario een verschuiving in de sector-

structuur, die leidt tot een afname van de koolstofintensiteit met 0,6%32, hetgeen in het

licht van het afgelopen decennium bijna een trendbreuk mag heten, al tekent zich deze

tendens de laatste jaren inderdaad af.

Voegt men deze prognoses op de drie onderdelen samen, dan valt de conclusie te

trekken dat volgens de meest optimistische prognose de CO2-intensiteit in Nederland

langs de drie genoemde lijnen met ten hoogste 3% per jaar zal afnemen33, aanzienlijk

minder dan de hierboven genoemde vermindering met 4,4% per jaar. Om deze kloof te

kunnen overbruggen zal bij de samenstelling van een doeltreffend beleidspakket ook

gekeken moeten worden naar andere CO2-opties zoals verschuiving in de brandstofinzet

naar CO2-arme of CO2-loze brandstoffen (ook door import), CO2-vastlegging door

bebossing, afvang en ondergrondse opslag van CO2, emissiereducties in het buitenland

of aankoop van extra emissieruimte in het buitenland. Daarnaast kan dit pakket dus

voorlopig nog worden aangevuld met reducties van de overige broeikasgassen.

Figuur 1 Ontwikkeling

van de CO2-intensiteit

van de Nederlandse eco-

nomie naar Universiteit

Utrecht/Vakgroep

Natuurwetenschap en

Samenleving

31 Heden is de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen circa 1%. Om het doel van 10% in 2020 te

bereiken, is jaarlijks gemiddeld 0,4% toename nodig.
32 Het zogenoemde “structuureffect” treedt onder meer op dankzij een sterke tertiairisering onder

invloed van een snelle ontwikkeling van de ICT-technologie.
33 Sluijs, J.P. van der en W.C. Turkenburg, NMP3 Thema Klimaat: een kritische analyse van het 

probleemveld, de beleidsdoelstellingen en de maatregelen, VROM-raad, achtergrondstudie nr. 004,

Den Haag, 1998.
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4 Naar een langetermijnstrategie

4.1 Algemene kenmerken van k l imaatprobleem en -bele id

Het klimaatprobleem speelt op de langere termijn. Het gaat er uiteindelijk om

dat de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen op mondiaal niveau verminderd is met circa

50% ten opzichte van het niveau van 1990 en voor de geïndustrialiseerde landen met

ongeveer 80%, aan het einde van de komende eeuw. De omvang van deze taak krijgt nog

meer reliëf indien men rekening houdt met de mondiale economische groei die gedu-

rende de 21e eeuw nog verwacht mag worden. De Kyoto-afspraken voor Europa en de

vertaling van die afspraken voor Nederland, waarbij de uitstoot anno 2008-2012 moet

zijn verminderd tot 6% onder ons niveau van 1990, vormen dus slechts een eerste stap.

De Raad meent daarom dat de maatregelen die voor 2010 worden getroffen,

bezien moeten worden vanuit de vraag of deze zicht bieden op het ontwikkelen van een

langetermijnbeleid.

Er bestaan tal van onzekerheden over zowel de effecten van het versterkte broei-

kaseffect als over de potenties, kosteneffectiviteit en neveneffecten van de maatregelen

die getroffen zullen moeten worden. Bovendien moeten de maatregelen op korte termijn

getroffen worden terwijl de effecten pas op de zeer lange termijn in hun volle omvang

zichtbaar zullen zijn. Het klimaatbeleid vergt daarom een stevig draagvlak.

De Raad vindt dat er veel communicatie en debat nodig is over de risico’s en

onzekerheden die aan de klimaatproblematiek kleven, en over een verstandige omgang

met dergelijke risico’s.

CO2 is de kern van het probleem. Het is het meest uitgestoten broeikasgas en

meer dan 60% van de toename van het broeikaseffect wordt erdoor veroorzaakt. Het is

ook het meest weerbarstige deel van het probleem, omdat het vrijkomt bij het gebruik van

fossiele brandstof dat verbonden is met talrijke productie- en consumptieprocessen. Er

valt niet aan de conclusie te ontkomen dat de energiehuishouding ingrijpend zal moeten

veranderen om de emissiereductiedoelstelling voor CO2 op langere termijn te realiseren.

Hiervoor is ten eerste een veel hogere efficiency in het energie- en materiaalge-

bruik per eenheid product nodig, mede door aanpassing van de energie-infrastructuur

aan de nieuwe eisen en mogelijkheden. Te denken valt aan het ontwikkelen en toepassen

van doorbraaktechnologieën in de industrie, vergaande woningisolatie, decentrale con-

versiesystemen, warmtepompen, micro-warmtekrachtinstallaties, integratie van energie-

stromen op bedrijfsterreinen, en nieuwe voertuigtechnologie die gebruik maakt van





brandstofcellen. Dit alles vergt echter nog ingrijpende technologische vooruitgang en

vernieuwing in de energie-infrastructuur, zo nodig gepaard gaande met een verandering

van technische trajecten over een gehele keten van productie-activiteiten. Reeds in deze

kabinetsperiode moeten de randvoorwaarden worden gehanteerd, die deze ontwikkeling

mogelijk maken, bijvoorbeeld met betrekking tot veranderingen in de energievoorzie-

ning, in de gebouwde omgeving wat betreft schaalniveau, techniek en energiedragers.

Ten tweede is een sterke toename van de inzet van hernieuwbare energiebronnen

noodzakelijk.

Deze beide elementen vormden reeds de pijlers van het beleid tot op heden.

Maar zelfs bij een krachtige beleidsintensivering waarbij ook import van biomassa en

koolstofarm opgewekte elektriciteit een belangrijke bijdrage kunnen leveren, zullen deze

twee wegen de komende decennia nog niet voldoende resultaat kunnen bieden 

(zie paragraaf 3.2). Er is meer nodig.

Ten derde zou een verschuiving in de sectorstructuur van de economie tot min-

der CO2-uitstoot kunnen leiden. Zulke structuurverschuivingen voltrekken zich in hoge

mate autonoom en staan onder invloed van ontwikkelingen op de wereldmarkt, interna-

tionale handelsstromen en wijzigingen in het consumptiepakket (zoals meer diensten en

kwaliteitsproducten). Verwacht wordt: structuureffect, tot 2010 met 0,6% per jaar34. Een

sectorstructuurbeleid is in een kleine open markteconomie buitengewoon lastig en in de

huidige politieke constellatie vrijwel onbespreekbaar. Vanuit een internationale klimaat-

optiek zou het beleid zich moeten richten op de koolstofintensiteit van consumptie-

patronen. Voor overheidsinvloed daarop lijken instrumenten die doorwerken in de prijs,

zoals heffingen of verhandelbare emissierechten, het meest aangewezen.

Ten vierde kan op de kortere termijn ook de substitutie naar koolstofarmere

energiedragers (aardgas) een bijdrage leveren.

Ten vijfde is het ook noodzakelijk dat bij het fossiel energiegebruik zelf minder

CO2 wordt uitgestoten, al was het maar omdat dit voorlopig nog zeer omvangrijk zal

blijven. Er zal derhalve gewerkt moeten worden aan ontkoling van processen waarin fos-

siele brandstoffen worden gebruikt, al was het slechts omdat in grote delen van de wereld

het gebruik van olie en kolen onvermijdelijk zal toenemen. Daarbij kan aan afvang,

opslag en soms ook hergebruik van CO2 gedacht worden. Met name het veilig en verant-

woord opslaan van CO2 in de ondergrond vergt hierbij aandacht. Deze optie lijkt wel-

34 Nederlandse specialisatie in energie-intensieve sectoren gaat per definitie gepaard met relatief energie-

extensieve economieën elders en vormt vanuit internationale klimaatoptiek geen probleem.
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licht symptoombestrijding, maar ontkolen van fossiele brandstof waarbij waterstof ont-

staat, past goed in de overgang naar een waterstofeconomie en het grootschalig gebruik

van schone en energie-efficiënte brandstofcellen.

Kernenergie acht de Raad echter, naar huidige inzichten, geen aantrekkelijke

oplossing vanwege de daaraan verbonden problemen op het gebied van veiligheid, afval

en proliferatie. Mede daarom is het maatschappelijk draagvlak voor een grootschalige

toepassing van deze vorm van energie-opwekking onvoldoende.

De Raad is er zich van bewust dat realisatie van deze elementen in belangrijke

mate afhankelijk is van technologische vernieuwing35. De Raad is het eens met de

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat nieuwe technologie ook een

belangrijke bijdrage kan leveren aan gedragsverandering. “Voor zover het (in het energie-

besparingsbeleid gaat) om gedragsveranderingen, vooral als die met lage kosten gepaard

gaan, speelt ook sociale regulering (voorlichting, convenanten) een rol. (...) Maar deze

instrumenten zijn, zeker bij een situatie met een groot aantal bronnen, ontoereikend om

maatregelen te genereren die gepaard gaan met hoge investeringskosten. Technologie-

beleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van deze kosten36.”

De onzekerheid over verdere technologische ontwikkelingen en de toepassing

ervan is nog zeer groot. Een beleid dat op technische innovatie is gericht en dat ook de

infrastructurele en institutionele voorwaarden schept om de nieuwe technieken toe te

passen, is onontbeerlijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de energievoorziening in de

gebouwde omgeving en in het vervoer.

De Raad is van mening dat bij de invulling van de reductieverplichting voor 2010

belangrijke stappen gezet moeten worden in de richting van de technologische, infra-

structurele en institutionele vernieuwing die ook op de langere termijn nodig is om tot

een CO2-arme energiehuishouding te komen. Dit vergt een open benadering, waarin ook

opties aan bod komen die nu buiten de optiek van het Optiedocument vallen omdat zij

op korte termijn weinig soelaas lijken te bieden of duur zijn, maar die op langere termijn

duidelijk perspectief bieden37.

Het is duidelijk dat het klimaatbeleid geld kost. De kosten liggen volgens het

Optiedocument tussen één en vier miljard gulden per jaar in het jaar 2010, als we aan de

35 Zie bijlage 5: Reactie van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek.
36 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Milieubeleid, Strategie, instrumenten en hand-

haafbaarheid, Rapporten aan de Regering, nr. 41, Den Haag, 1992, pp. 155-156.
37 Zie bijlage 6: Reactie van de Raad voor verkeer en waterstaat.





Kyoto-verplichtingen willen voldoen. Daarna stijgen bij een verdergaand reductiedoel,

naar huidige inzichten, de kosten in snel tempo verder38.

De kosten nopen ertoe dat in het klimaatbeleid sterk rekening wordt gehouden

met de kosteneffectiviteit. Maar niet ten koste van alles. Het is duidelijk dat de kost voor

de baat uitgaat. Investeringen in veelbelovende opties op de langere termijn zijn verant-

woord als daarmee later met minder maatschappelijke inspanning een reductie van de

uitstoot van met name CO2 kan worden bereikt. Dergelijke investeringen zijn ook van

belang omdat structureel-technische maatregelen meer zekerheid bieden dat hun

beleidseffecten blijvend zijn, dan maatregelen die primair op gedragsveranderingen zijn

gericht. Dit geldt vooral wanneer gedragsveranderingen worden afgedwongen door

regelgeving of niet vergezeld gaan van daarmee corresponderende technische, institutio-

nele en infrastructurele aanpassingen.

De Raad is van mening dat bij de afweging van opties niet alleen op de kosten-

effectiviteit op de kortere termijn gelet mag worden. De Raad adviseert de regering in de

Uitvoeringsnota Klimaatbeleid expliciet aandacht te besteden aan het investeren in de

toekomst en daarbij een ontwikkelingsperspectief van het klimaatbeleid te schetsen voor

een periode die aanzienlijk verder gaat dan 2010.

De Raad stelt vast dat de effectiviteit van het klimaatbeleid op voorhand lastig

bepaald kan worden. Tot nu toe is dit beleid in belangrijke mate gericht op verbetering

van de energie-efficiency. In het verleden bleek de effectiviteit van het beleid achteraf

vaak beneden verwachting (zie paragraaf 3.2). Ook al is de overheid wel in staat om de

meest voor de hand liggende kosteneffectieve opties voor emissiereductie te selecteren, zij

heeft onvoldoende zicht op de technische en economische mogelijkheden om het transi-

tieproces zelf te kunnen sturen. Voorts is de CO2-uitstoot bij een groeiende economie

afhankelijk van de ontwikkeling in het sectorpatroon en daarop heeft de overheid weinig

invloed.

Op deze onzekerheid is toenemende regulering op allerlei gebied geen afdoend

antwoord. Daarvoor is het terrein te breed, zijn de nodige veranderingen te ingrijpend, is

het belang van innovatie te groot en is de internationale verwevenheid te sterk. Maar

overheidsbeleid gericht op een ingrijpende transitie naar een CO2-extensieve energie-

huishouding kan slechts dan voldoende effect sorteren, als het belang ervan door alle

partijen wordt gevoeld, beter gezegd, als CO2-reductie voor alle partijen (bedrijven,

instellingen, consumenten) een eigen belang is geworden. Dan kunnen deze marktpar-

tijen, die veel beter inzicht hebben in de innovatiemogelijkheden, hun kosten en toepas-

38 CPB, Centraal Economisch Plan 1998, Den Haag, 1998. CPB, Werkdocument 106, Den Haag 1998.
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singen dan de overheid - de relevante opties zelf opsporen en selecteren. Daartoe moet

het voor actoren aantrekkelijk gemaakt worden om innovaties te ontwikkelen en toe te

passen. Hiervoor is het essentieel dat het klimaatbeleid in veel sterkere mate dan tot nu

toe gebaseerd zal worden op een marktconform instrumentarium. Hierbij moet het voor

actoren aantrekkelijk worden gemaakt om kosteneffectieve maatregelen te nemen en

nieuwe opties te ontwikkelen. Daarbij kunnen twee verschillende wegen worden ingesla-

gen: de weg van een energie- of koolstofheffing, of de weg van een verdeling van de

beschikbare emissieruimte over sectoren en bedrijven in de vorm van verhandelbare

emissierechten.

Beide wegen leiden ertoe dat de marginale kosten van verdere emissiereductie per

eenheid CO2 overal naar een zelfde niveau tenderen. De Raad beveelt zo’n marktconform

stelsel overigens niet primair aan vanwege de mogelijke kostenreductie op de korte ter-

mijn, maar meer nog om de institutionele en economische voorwaarden te creëren voor

een voortgaande reductie van broeikasgassen op de langere termijn. Het maakt een rede-

lijke lastenverdeling tussen marktpartijen mogelijk en is dan ook een noodzakelijke voor-

waarde voor een voldoende draagvlak voor het klimaatbeleid. De betekenis van een

marktconforme aanpak neemt sterk toe naarmate deze zich over meer landen en secto-

ren kan uitstrekken.

De Raad beveelt aan het klimaatbeleid veel meer te gaan richten op zelfsturing.

Dit moet worden bereikt door ontwikkeling van marktconform instrumentarium. Daar-

bij moet een keuze gemaakt worden tussen hetzij een uitbouw van het stelsel van heffin-

gen op energiedragers en/of broeikasgassen, hetzij het opbouwen van een marktstelsel

van verhandelbare emissierechten, nationaal en internationaal. Eventueel kan aan een

combinatie van beide worden gedacht, waarbij (vooralsnog) voor een deel van de econo-

mie vooral het eerste, en voor een ander deel vooral het tweede instrument wordt toege-

past. In hoofdstuk 6 gaat de Raad verder in op de vernieuwing van het instrumentarium.

De Raad is overigens van mening dat het klimaatprobleem ook op andere gebie-

den van het kabinetsbeleid een rol van betekenis behoort te spelen. Zo heeft de Raad 

eerder geadviseerd met de ICES-gelden structuurveranderingen te bevorderen in de 

richting van een informatiemaatschappij en diensteneconomie39.

4.2 Internat ionale  aspecten van het  k l imaatbele idsprobleem 

Het klimaatprobleem is mondiaal van karakter. Het probleem wordt - fysisch

gezien - niet beïnvloed door de gebieden waar de uitstoot plaatsvindt. De plaatsen waar de

reducties het beste kunnen plaatsvinden, mogen dus geheel op andere gronden worden

39 VROM-raad, Naar een duurzamer ruimtelijk-economische structuur, advies 009, 1998.





gekozen. De verantwoordelijkheid van de ontwikkelde landen voor het klimaatprobleem

is echter groot. Sinds de industriële revolutie namen deze landen het grootste deel van de

uitstoot van broeikasgassen, die nu in de atmosfeer zijn geaccumuleerd, voor hun reke-

ning. Voor de ontwikkelingslanden zou bovendien onvoldoende ruimte voor groei en

welvaartsverbetering bestaan, indien deze vanaf heden evenredig aan de reductietaak-

stelling moeten bijdragen. Dat de geïndustrialiseerde landen, met hun hoge welvaartspeil

en technologisch vermogen, relatief veel moeten bijdragen aan de oplossing van het

broeikasprobleem is dus naar het oordeel van de Raad rechtvaardig en terecht in het

Klimaatverdrag vastgelegd.

Overigens impliceert een hoge uitstoot van broeikasgassen per inwoner, bijvoor-

beeld in Nederland, allerminst dat deze tot een Europees of mondiaal gemiddelde zou

moeten worden teruggebracht. De plaats van de reductie doet immers, zoals gezegd, van-

uit klimaatoptiek niet ter zake. Deze constatering geeft beleidsruimte die om twee rede-

nen van belang is.

Ten eerste zijn er aanzienlijke kostenverschillen voor CO2-reductiemaatregelen

per land. Als de OESO-landen aan hun verplichtingen zouden voldoen door maatregelen

te treffen waar dat het goedkoopst is - niet per land apart, maar in het OESO-gebied als

geheel - dan zouden de kosten 40-50% lager uitvallen40. Daar komt bij dat de dynamiek

groot is. In de loop der tijd veranderen de verschillen van reductiekosten per ton broei-

kasgas sterk doordat de welvaartsgroei, economische structuur en technische ontwikke-

lingen tussen landen uiteen lopen. Gefixeerde plafonds per land voor een langere periode

staan met die dynamiek op gespannen voet en zijn op termijn moeilijk hanteerbaar.

Ten tweede omdat het energiegebruik in een land onder invloed staat van de

internationale arbeidsdeling. In Nederland heeft bijvoorbeeld de exportgerichte energie-

intensieve bedrijvigheid een groot aandeel in het energiegebruik. In 1997 werd per saldo

22% van de CO2 uitgestoten ten behoeve van het buitenland41. Vanuit klimaatoptiek is

zo’n specialisatie geen probleem, mits er sprake is van een hoge graad van koolstofeffi-

ciency. Eerder is het omgekeerde het geval: energie-intensieve productie zou vooral op

die plekken moeten plaatsvinden waar dat gepaard gaat met de minste uitstoot42.

40 Post-Kyoto, Effecten op het Klimaatbeleid van de Europese Unie. ECN-C-98-040. Juni 1998.

Voor de EU komt het CPB tot een hogere schatting. Centraal Economisch Plan 1998, Hoofdstuk IV,

De economische consequenties van Kyoto, Den Haag, 1998.
41 Buiten, G. en M. de Haan, ESB, 25-9-98, p. 727. In 1997 ging de productie voor export gepaard met een

uitstoot in Nederland van 138 Mton CO2. De uitstoot in het buitenland ten behoeve van onze import be-

droeg 92 miljard CO2 Mton. Het saldo is 46 Mton op een totaal van 211 Mton CO2 in Nederland (22%).
42 Zo is voor de koolstof-efficiency van de aluminiumindustrie vooral bepalend of in zijn vraag naar

elektriciteit wordt voorzien door koolstofarme elektriciteitsopwekking (of -import) in het 

desbetreffende land.
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Daarvoor is een hoge graad van energie-efficiency belangrijk, en daarvan zal bij een spe-

cialisatie in energie-intensieve activiteiten sneller sprake zijn43. Hiermee houdt men in

het internationaal klimaatbeleid weliswaar bij de taakverdeling tussen landen tot op

zekere hoogte rekening, omdat de afgesproken reducties gerelateerd zijn aan de emissie-

niveaus van 1990. Maar eenmaal vastgelegde plafonds per land fungeren in een dynami-

sche wereldeconomie als een rem op verdere specialisatie. Hoe hoger de productie in

deze sectoren - bestemd voor het buitenland - des te groter is de bijdrage aan het uit-

stootvolume in het land van vestiging. Bij een gefixeerd plafond per land rijst dan het

dilemma of de binnenlandse sectoren hun uitstoot extra moeten reduceren, of dat de

uitstoot van de exportgerichte sectoren aan banden moet worden gelegd, met het risico

dat handelsstromen zich gaan verleggen en productie verplaatst wordt. Dat laatste kan

voor het betrokken land overigens uiteindelijk een minder dure oplossing blijken dan

deze bedrijvigheid koste wat kost in eigen land te houden. Bovendien dreigt het gevaar

dat een behandeling die de energie-intensieve sectoren ontziet de productie in die secto-

ren extra stimuleert. Dat neemt echter niet weg dat de verplaatsing van die bedrijvigheid

- die hoe dan ook kostbaar is - vanuit internationale klimaatoptiek alleen interessant is

indien in zo’n bedrijf de uitstoot per eenheid product in andere landen lager zou zijn

dan hier. Specialisaties in energie-intensieve sectoren, zoals staal- en aluminiumindustrie,

petrochemie, scheep- en luchtvaart44 die geïntegreerd zijn in de wereldmarkt, en CO2-

plafonds per land die binnen de eigen grenzen moeten worden waargemaakt, verdragen

elkaar dus niet goed.

Beide overwegingen pleiten ervoor landen de mogelijkheid te geven reducties in

het buitenland te laten plaatsvinden, of emissieruimte via handel tussen landen, en even-

tueel via bedrijven, te laten herverdelen.

De Raad is van mening dat de verdeling van taken over landen voldoende recht

moet doen aan aspecten van internationale rechtvaardigheid, en onderschrijft in dat ver-

band de grotere taak voor het geïndustrialiseerde Westen. Hij onderstreept voorts dat

verantwoordelijkheid van landen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, niet

noodzakelijkerwijs uitsluitend binnen de eigen grenzen moet worden waargemaakt. Deze

verantwoordelijkheid betreft primair hun aandeel in de financiële en technologische

43 Ter vermijding van misverstanden: het gaat hier om een in verhouding met andere landen groot aan-

deel in energie-intensieve productie. Of deze specialisatie ook dominant is in de sectorstructuur van het

betrokken land of sterker groeit dan gemiddeld, is een heel andere kwestie. Een dergelijke specialisatie

kan daarom zeer wel samengaan met een specialisatie in landbouw, of met een verdere tertiairisering

van de economie. De tekst kan overigens niet gelezen worden als een pleidooi voor zo’n specialisatie

voor Nederland.
44 Voor lucht- en scheepvaart vindt de uitstoot niet alleen in economische zin, maar ook in fysieke zin

buiten het territoir van afzonderlijke landen plaats, en deze vallen ondanks hun relevantie voor het kli-

maatbeleid vooralsnog buiten het protocol van Kyoto.





inspanningen om de wereld-energiehuishouding koolstofarm te maken. Hij is daarom

verheugd dat flexibele mechanismen in het Kyoto-protocol zijn opgenomen. Daarmee

worden immers internationaal kosteneffectieve maatregelen gerealiseerd terwijl de

internationale specialisatie (ook in energie-intensieve bedrijvigheid) niet onnodig wordt

belemmerd.

De taakverdeling die in de EU voor Nederland is afgesproken is een politiek feit.

Het aandeel van Nederland is groot in verhouding tot dat van andere landen, gezien onze

relatieve specialisatie in energie-intensieve sectoren, gezien de eerdere inspanningen in

de jaren tachtig, maar vooral gezien het feit dat ons land de omschakeling op minder

koolstofrijke energiedragers (aardgas) al voor een groot deel in een eerdere periode heeft

gerealiseerd. Landen als Duitsland en Engeland kunnen nog in belangrijke mate van deze

relatief goedkope optie gebruik maken. De Raad ondersteunt de stellingname dat de

taakstelling aanmerkelijk zou vereenvoudigen indien er een Europees klimaatbeleid van

de grond zou komen, met als belangrijke elementen: een Europese energieheffing ook

voor grootgebruikers - of, zo voegt de Raad toe, het alternatief van een Europees systeem

van verhandelbare rechten -, eisen aan voertuigmotoren en voldoende ruimte voor toe-

passen van een flexibel instrumentarium in en tussen de lidstaten. Het is terecht dat de

regering zich inspant voor zo’n Europees beleid in het licht van de taakstelling voor de

EU als geheel. Door achteraf, in het Regeerakkoord 1998, aan de zes procent reductie-

doelstelling alsnog voorwaarden te stellen, wordt echter de geloofwaardigheid van

Nederland aangetast. De Raad acht het juist dat de regering bij het formuleren van het

eigen beleid ervan uitgaat dat deze voorwaarden ook gerealiseerd zullen worden.
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5 Beoordeling van het 

Optiedocument

5 .1 Het  Optiedocument

De uitstoot van broeikasgassen zal - indien de ontwikkeling verloopt volgens het

GC-scenario van het CPB - in 2010 circa 50 miljoen ton CO2-equivalenten hoger zijn

dan Nederland zich ten doel stelt om te kunnen voldoen aan het Kyoto-protocol. Ter

voorbereiding van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid heeft het kabinet door ECN en

RIVM een inventarisatie laten maken van de mogelijkheden om in ons land daar aan te

voldoen. Dit zogenoemde Optiedocument45 beperkt zich tot de opties die voldoen aan de

volgende eisen:

¬ beschikbaarheid van voldoende gegevens bij de instituten,

¬ voldoende mogelijkheden tot instrumentatie,

¬ voldoende potentieel voor de taakstelling in 2010,

¬ voldoende kosteneffectiviteit.

Het Optiedocument geeft een gedetailleerd beeld gerangschikt naar opties in het binnen-

land (energiebesparing verkeer en in de overige sectoren, duurzame energie, aanpassin-

gen in de centrale elektriciteitsproductie, overige broeikasgassen en CO2-vastlegging) en

in het buitenland door “flexibele instrumenten”. De 61 opties die samen goed zijn voor

ruim 70 Mton aan mogelijke reducties, zouden bij realisatie meer dan voldoende zijn om

aan de Kyoto-verplichtingen te kunnen voldoen. Per optie is een kostenschatting

gemaakt en is het instrumentarium besproken om de desbetreffende optie te realiseren.

De opties zijn vervolgens gerangschikt naar kosteneffectiviteit waarbij de rangorde wordt

bepaald door de kosten voor de eindgebruiker. Tot slot is een gevoeligheidsanalyse uitge-

voerd om te bezien of significant andere pakketten ontstaan bij andere criteria, zoals de

bijdrage op langere termijn of kosten en baten vanuit de nationale optiek. Dat is slechts

in beperkte mate het geval, want om de benodigde 50 Mton te halen, zal hoe dan ook het

leeuwendeel van de opties moeten worden benut.

De Raad heeft zich op verzoek van de Minister beraden op de vraag welke bete-

kenis het Optiedocument kan hebben bij het ontwerpen van een adequaat klimaatbeleid.

De Raad rekent het daarbij niet tot zijn taak om de afzonderlijke opties ieder op hun

eigen merites te beoordelen, maar heeft zich geconcentreerd op de vraag: “Geeft het

Optiedocument voldoende aanknopingspunten om in de Uitvoeringsnota een strategie

45 Beeldman, M., M.G.M. Harmelink c.s., Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen,

inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, ECN/RIVM, Petten, 1998.





te kunnen formuleren voor het klimaatbeleid die ook perspectief biedt voor de langere

termijn?”. Hij heeft zich laten bijstaan door externe deskundigen die elk vanuit hun eigen

expertise het Optiedocument op deze vraag hebben beoordeeld46. Het toetsingskader

voor de Raad wordt gevormd door de punten die in paragraaf 4.2 zijn geschetst.

5 .2 Beoordel ing van het  Optiedocument

De Raad wil allereerst opmerken dat zijns inziens de instituten die het

Optiedocument hebben opgesteld hun opdracht zorgvuldig hebben uitgevoerd. Het

eindresultaat is daar ook naar. De informatie is zeer nuttig voor de verdere beleidsbepa-

ling. De Raad is niettemin van mening dat deze beleidsbepaling niet tot stand kan komen

door uit het Optiedocument, op basis van de daarin aangegeven rangschikking, een pak-

ket te kiezen waarmee de taakstelling kan worden bereikt. Dan zou voorbij gegaan wor-

den aan de volgende kanttekeningen die de Raad bij het Optiedocument wil maken.

¬ Het is een redelijke keus om in het Optiedocument uit te gaan van het GC-scena-

rio. Men moet zich evenwel realiseren dat dit geen maximumraming is.

¬ Er is onzekerheid over de kosten van de verschillende opties.

¬ De gepresenteerde lijst bevat te weinig opties die vooral op langere termijn effec-

tief zijn.

¬ De opties worden gerangschikt op basis van een daartoe ongeschikt kosten-

criterium.

Hieronder gaat de Raad nader op deze vier punten in.

De omvang van de reductietaak

Men heeft berekend hoe hoog de uitstoot in 2010 zou zijn indien het GC-scena-

rio werkelijkheid zou worden. Op basis hiervan wordt in het Optiedocument geconclu-

deerd dat Nederland om te voldoen aan Kyoto zo’n 50 Mton extra moet reduceren. De

Raad acht dit een redelijk uitgangspunt. In het GC-scenario zijn zowel aannames ver-

werkt die voor het klimaatbeleid vrij optimistisch zijn, zoals ten aanzien van de energie-

prijs, en een verbetering van de energie-efficiency met 1,6% per jaar, als aannames waar-

voor het tegendeel geldt, zoals een hoge BBP-groei, die op zich het energiegebruik

omhoog stuwt. Tussen beide elementen bestaat een samenhang. Zo is de hoge groei in

Nederland verbonden met die van de wereldmarkt en met de snelheid van de technische

ontwikkeling, met name informatie- en communicatietechnologie. Daarmee hangt ook

de verschuiving in de sectorstructuur samen in de richting van “tertiairisering” en “ver-

dienstelijking”die zich ook binnen de industriële sectoren voordoet. Deze verschuiving

sluit aan op sociaal-culturele ontwikkelingen. De hoge wereldwijde groei bevordert daar-

naast de energie-efficiency vanwege een hoger tempo van technologische ontwikkeling

en vervangingsinvesteringen. Voorts zou een snelle mondiale groei op de wereldmarkt de

46 Bundel workshop Klimaatbeleid, VROM-raad, Den Haag, 6 oktober 1998.
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energieprijs trendmatig hoog houden. Tegen die achtergrond lijkt de berekening van de

additioneel vereiste emissiereductie redelijk. Het is echter geen maximumraming en

indien dit samenstel van verbonden prognoses toch te optimistisch blijkt te zijn, wordt

ook het “gat” van 50 Mton groter47 en het klimaatbeleid lastiger en duurder.

De onzekerheid over de kosten van de opties

De Raad meent dat er aanmerkelijk meer onzekerheid bestaat over de kosten van

opties dan uit het Optiedocument blijkt. Enerzijds lijken de prijsdaling van zonnecellen

en de importprijs van biobrandstoffen te optimistisch ingeschat. Anderzijds kunnen de

kosten van bestaande technieken vaak nog dalen door verdere technologische vooruit-

gang, schaalvergroting en leereffecten. De kosten worden ook beïnvloed door de ontwik-

keling van de olieprijs. Is deze structureel lager dan in het Optiedocument verondersteld,

dan nemen de kosten van diverse opties toe. Wanneer men opties wil rangschikken naar

kosteneffectiviteit zou men er verstandig aan doen de onzekerheidsmarges qua kosten

daarbij een rol te laten spelen48.

De effectiviteit op langere termijn

In paragraaf 4.2 heeft de Raad als uitgangspunt genomen dat reeds in deze kabi-

netsperiode prioriteit moet worden gegeven aan dat beleid en aan die maatregelen die

betekenis hebben voor het transitieproces dat langdurig moet worden volgehouden. Een

extra overweging daarbij is dat innovatie ook tijd kost, zowel voor onderzoek als voor

institutionele veranderingen en technische realisatie. Dat geldt zeker als het gaat om ver-

anderingen in de wijze waarop een maatschappelijke functie wordt vervuld, zoals bij

ondergronds buizentransport van goederen. De Raad constateert echter dat bij de 61

opties, genoemd in het Optiedocument, vooral is gekeken naar die opties die (samen) de

reductiedoelstelling van -6% voor 2008-2012 kunnen bewerkstelligen, voorzover de ken-

nis nu strekt. De Raad heeft de indruk dat dit ertoe geleid heeft dat onvoldoende priori-

teit is gegeven aan opties die, omdat zij niet op relatief korte termijn effect sorteren, bui-

ten het bestek van het Optiedocument vallen49. Zonder uitputtend te (kunnen) zijn geeft

de Raad de volgende voorbeelden50:

¬ Het Optiedocument onderzoekt niet op systeemniveau de mogelijkheden voor 

koolstofarmere energievoorziening in de gebouwde omgeving in samenhang met 

47 Ook CPB wijst hierop. Andere hierbij relevante kenmerken van dit scenario zijn: veel dynamiek; snelle

technologische ontwikkeling, vooral ICT. Mede daardoor treedt verdere tertiairisering van de 

economie op en vervaagt het onderscheid tussen industrie en diensten; verschuiving in energiepatroon

naar meer duurzame energie en vervanging kolencentrales door gascentrales.
48 Zie bijlage 5: Reactie van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek.
49 Weterings, R., Eindrapportage toetsing Optiedocument, in: Bundel workshop klimaatbeleid,

VROM-raad, Den Haag, 6 oktober 1998.
50 Zie bijlage 7: Reactie van de Raad voor het Landelijk Gebied.





de relevante opties van energievoorziening en de energie-infrastructuur. Juist 

deze informatie is van belang voor een strategie gericht op transitie in de 

energievoorziening.

¬ Het Optiedocument bespreekt de mogelijkheden van CO2-vastlegging en -opslag 

als geïsoleerde opties, terwijl enkele opties in dit verband vooral betekenis hebben 

bij de ontkoling van fossiele brandstof in het kader van de productie van waterstof

dat gebruikt kan worden in schone en energie-efficiënte brandstofcellen.

¬ Het Optiedocument bevat maar heel weinig opties voor de export gerichte 

energie-intensieve industrie (zoals staal en aluminium) hoewel deze sectoren van

groot belang zijn voor het klimaatbeleid, gezien hun aandeel in het energie-

gebruik. Recent onderzoek geeft aan dat ook hier nieuwe opties voor energie-

besparing kunnen worden ontwikkeld. Er is maar één maatregel voor het 

goederenvervoer waar voor de periode 1990-2010 een groei in tonkilometers

wordt verwacht van 57%.

¬ De opties voor het personenvervoer, waar overigens een veel geringere groei 

wordt verwacht dan in het goederenvervoer, liggen hoofdzakelijk in de sfeer van 

gedragsverandering. Die kunnen vooral tijdelijk effect sorteren en moeten wor-

den afgedwongen door regelgeving of bevorderd door een flinke verhoging van 

de benzineprijs. Aan de trends en grote mogelijkheden van technologische ont-

wikkeling op (middel)lange termijn wordt voorbijgegaan (zuinige motoren, elek-

trische voertuigen op basis van waterstof en brandstofcellen). Zo kunnen hybride

auto’s het effect van gedragsverandering verre overtreffen (en naarmate 

de uitstoot per kilometer geringer wordt neemt het reductie-effect van de optie 

“gedragsverandering” weer af). Ook allerlei opties in het openbaar vervoer blij-

ven buiten beeld.

Kijkt men vanuit de optiek van de effectiviteit van klimaatbeleid op langere ter-

mijn, dan valt op dat in het Optiedocument de reductie van de overige broeikasgassen

veel aandacht krijgt. Het aandeel van deze gassen in de totale uitstoot bedraagt nu zo’n

23%, en dat daalt sowieso al naar 14% in 2010. In het document krijgt de reductie van

deze gassen met 17 Mton in de periode tot 2010 een relatief groot aandeel. Gelet op de

relatief geringe kosten van deze reducties is dat zonder meer terecht. Maar aangezien er

op dit gebied na 2010 veel minder is te halen51, en daarmee de opgave voor CO2-reductie

na 2010 des te groter wordt, mag dit niet de aandacht afleiden van die opgave voor CO2

na 2010.

51 Het ECN schat het totale reductiepotentieel tussen 1998-2020 op 19 Mton.
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De Raad stelt derhalve vast dat de 61 opties die in het rapport worden besproken

niet geselecteerd zijn in het licht van de te verwachten opgaven voor het klimaatbeleid ná

2010. Toch zal er nu al moeten worden nagedacht over wat er moet en kan gebeuren na

2010, en moeten waar nodig nu reeds de voorwaarden worden gecreëerd die daarvoor van

belang zijn. Weliswaar wordt er in het Optiedocument52 ook aan de effectiviteit op langere

termijn enige aandacht besteed, maar weinig transparant, te beperkt, en al met al onvol-

doende om daarop verantwoord beleidskeuzen te kunnen baseren. Naar de mening van de

Raad biedt het Optiedocument onvoldoende materiaal voor het formuleren van een

samenhangende strategie op weg naar veel grotere reducties die na 2010 nog nodig zijn.

De rangschikking van de opties

In het Optiedocument worden de opties uiteindelijk gerangschikt volgens afne-

mende kosteneffectiviteit voor de eindgebruiker, uitgaande van kosten die de beoogde

“actor” moet maken, of de kosten die hij door gedragsverandering kan besparen, inclu-

sief heffingen en andere fiscale afdrachten. Deze “eindverbruikerskosten” verschaffen

inzicht in de mate waarin eindverbruikers - voorzover financiële overwegingen een rol

spelen, en uitgaande van een zekere discontovoet - geneigd zullen zijn bepaalde maatre-

gelen te treffen. Ook kan zo worden nagegaan of extra inspanningen - subsidies, heffin-

gen, regelgeving - nodig zijn om hen alsnog te bewegen de gewenste maatregelen te

nemen. Deze benadering is echter niet geschikt om te bepalen of een optie voor de

samenleving als geheel kosteneffectief is, zoals VROM zelf ook onderkent53, vooral

omdat voor de eindverbruiker fiscale kosten een grote rol spelen. Dan speelt de hoogte

van de energieheffing een belangrijke rol in de mate van kosteneffectiviteit van een maat-

regel54. Bij een rangschikking van opties naar de aldus bepaalde kosteneffectiviteit zou

het beleid zelf en/of beleidsvoornemens, zoals de REB of een verhoging van benzine-

accijns, mede bepalend worden voor die rangschikking in plaats van andersom. Ook

komen opties waarmee heffingen kunnen worden vermeden, zoals energiebesparingsop-

ties, als gunstiger uit de bus dan bijvoorbeeld substitutie-opties. Dat is vanuit de optiek

van het klimaatbeleid niet terecht. Fiscale componenten zoals heffingen, subsidies en

BTW moeten bij de bepaling van de maatschappelijke kosteneffectiviteit van opties bui-

ten beschouwing blijven. Immers, terwijl een eindgebruiker door gedragsverandering wel

fiscale voordelen kan behalen, moeten bij gelijkblijvende overheidsuitgaven de gederfde

belastinginkomsten alsnog elders worden geïnd (zie kader 3).

52 Beeldman, M., M.G.M. Harmelink c.s., Optiedocument, ECN/RIVM, Petten, 1998,

hoofdstuk 13.
53 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kosten en baten in het

milieubeleid, Definities en berekeningsmethoden, Publicatiereeks Milieustrategie, 1998/6, p. 2.
54 Beeldman, M., M.G.M. Harmelink c.s., Optiedocument, ECN/RIVM, Petten, 1998,

p. 25, tabellen 3.1 en 3.2.





55 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kosten en baten in het

milieubeleid, Definities en berekeningsmethoden, Publicatiereeks Milieustrategie, nr. 1998/6, pp. 1-3, 6,

9-11, 13, 45-47.

Kader 3: Mogelijkheden en beperkingen van het gehanteerde kostenbegrip

In het Optiedocument is gerekend met het begrip ‘milieukosten’ zoals gehanteerd

door VROM en gedefinieerd in de publicatie ‘Kosten en baten in het milieubeleid’55.

In dit begrip gaat het om de primaire financiële kosten (verminderd met eventuele

financiële baten) van milieumaatregelen - zowel technische en organisatorische als

volumemaatregelen vanwege milieuredenen - gemaakt door degenen die de milieu-

maatregelen treffen: bedrijven, instellingen, gezinnen. Daarbij worden meegerekend:

de directe financiële gevolgen van een lagere output en daarmee samenhangende 

wijzigingen in het gebruik van inputs (financiële baten zoals uitgespaarde kosten in

verband met lagere energierekening). De gevolgen van heffingen en subsidies (BTW,

accijnzen, bestemmingsheffingen) worden meegenomen voorzover van toepassing.

Bij de kostenvoet van vermogensbeslag wordt in principe voor het bedrijfsleven

(exclusief landbouw) een hoger percentage gehanteerd dan voor de overheid, non-

profitsector, landbouw en huishoudens (bij energiebesparing respectievelijk 15% en

8%). Niet meegerekend worden:

¬ kosten waarvan de waarde niet goed is vast te stellen (bijvoorbeeld comfort-

verlies bij de overstap naar energiezuinige kleinere auto’s, snelheidsbe-

grenzers, opgeofferde vrije tijd, extra onzekerheid omtrent kosten en 

baten van een milieumaatregel);

¬ de afdracht van regulerende heffingen, want de opbrengst gaat naar de 

algemene middelen; deze lastenverzwaring voor actoren heeft geen relatie 

met de kosten die gemaakt worden voor de milieumaatregelen;

¬ afgeleide kosten zoals minder werkgelegenheid of productieverlies door 

terugval in de vraag;

¬ de milieubaten dankzij een verminderde milieubelasting. Deze vallen 

doorgaans slechts voor een gering deel toe aan degene die de maatregel 

neemt.

De Raad merkt op dat in overeenstemming met dit advies, in de genoemde publicatie

van VROM er onder meer op gewezen wordt dat:

¬ deze methodiek minder geschikt is als ‘niet-financiële kosten en baten’ een 

substantiële rol spelen;

¬ heffingen en belastingen - indien milieukosten moeten worden vastgesteld 

vanuit maatschappelijk perspectief - niet moeten worden meegerekend en 

milieubaten ten gevolge van een verminderde milieubelasting wel.
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De Raad acht deze benadering daarom principieel onbruikbaar voor het bepalen

welke opties voor de overheid - vanuit het gezichtspunt van kosteneffectiviteit - het

meest in aanmerking kunnen komen. De overheid behoort dan primair te kiezen op

basis van maatschappelijke kosten en baten, exclusief fiscale elementen en inclusief even-

tuele externe kosten en baten56. Hierbij moet bovendien zoveel mogelijk rekening wor-

den gehouden met mogelijke synergie op andere beleidsterreinen zoals vermindering van

verzuring of van congestie. Eerst moet op basis van deze primaire criteria (te weten:

totaal maatschappelijke kosten, mogelijkheden van synergie) een rangorde worden aan-

gebracht. Dan moet een keuze worden gemaakt. Vervolgens moet worden bezien of de

geselecteerde opties zonder meer te realiseren zijn dan wel of flankerend beleid ingezet

moet worden (bijvoorbeeld heffingen, subsidies, fiscale faciliteiten) die de desbetreffende

maatregelen faciliteren, respectievelijk meer aanvaardbaar maken voor de relevante

actor(en). Voor deze laatste stap zijn de eindverbruikerskosten de aangewezen methodiek.

De Raad wijst erop dat bij de beoordeling van de kosteneffectiviteit van maatre-

gelen in de consumptiesfeer niet alleen gekeken moet worden naar financiële kosten die

consumenten maken of naar financiële baten waarmee voor hen de vermindering van

bepaalde vormen van consumptie gepaard gaan. Het is van principieel belang dat juist

bij beleid met volume-effecten in de consumptiesfeer (in reactie op regulering, heffing of

accijnsverhoging) rekening gehouden wordt met het netto welvaartsverlies dat consu-

menten dan lijden. Gaat men daar niet zorgvuldig mee om dan dreigen er maatregelen

genomen te worden die onvoorzien verzet oproepen juist vanwege dat niet meegerekende

welvaartsverlies. Dit kan vervolgens ook op het draagvlak voor klimaatbeleid als geheel

terugslaan. De Raad constateert daarom met enige zorg dat bij de verkeersmaatregelen

die in het Optiedocument als zeer kosteneffectief worden gepresenteerd het welvaartsver-

lies niet of slechts zeer ten dele (verlaging maximum snelheid) is meegerekend57

56 Een beleidspakket waarbij gestreefd wordt naar de laagste maatschappelijke kosten is per definitie het

goedkoopst voor de samenleving. Blijkens een grafiek op bladzijde 171 van het Optiedocument zou een

pakket maatregelen geselecteerd op basis van de laagste eindverbruikerskosten goedkoper zijn dan een

pakket samengesteld op basis van de laagste nationale kosten. Dit resultaat lijkt logisch gezien niet goed

mogelijk. Het is alleen verklaarbaar indien bij het eerste pakket een deel van de maatschappelijke kosten

buiten beeld blijft en gedragen wordt door andere groepen.
57 Volgens het Optiedocument kan een (verdere) verhoging van de benzineprijs met 50 cent per liter 

leiden - via minder rijden en aanschaf van iets zuiniger auto’s - tot een reductie van 1,2 Mton in het per-

sonenverkeer. Hoewel deze optie wordt aangemerkt als zeer kosteneffectief voor automobilisten (zij zou-

den ƒ 850,- kunnen “verdienen” per gereduceerde ton CO2), blijken zij slechts bereid tot een reductie

van gemiddeld 0,2 ton CO2. Dat is alleen verklaarbaar als men rekening houdt met de baten van autorit-

ten. Dan wordt ook begrijpelijk dat deze maatregelen impopulair zijn en niet als kans op extra verdien-

sten worden gezien. Indien men overigens het personenvervoer inderdaad verantwoordelijk zou willen

maken voor een reductie van deze omvang, dan vergt dat, uitgaande van de maximale (nationale) mar-

ginale kosten van ƒ 150,- per ton, een bedrag van ƒ 180 miljoen per jaar. Dit althans, indien deze sector

wordt toegestaan opties buiten het verkeer te realiseren, zoals projecten met betrekking tot CO2-opvang.

Dat is, bij 5,7 miljoen auto’s, per auto gemiddeld slechts ƒ 30,- per jaar, bijvoorbeeld op te brengen door

een verhoging van de motorrijtuigenbelasting.





De Raad wijst er tot slot nog op dat dit vraagstuk van rangschikking van opties

vooral relevant is indien de overheid zélf de selectie van opties zou bepalen. Beperkt zij

zich tot het bepalen van randvoorwaarden, zoals in dit advies wordt bepleit, dan selecte-

ren de actoren de maatregelen en daarbij spelen dan voor hen de eindverbruikerskosten

uiteraard een belangrijke rol. Dat leidt alleen tot een kosteneffectieve selectie voor de

samenleving als geheel indien de overheid de fiscale sturing zoveel mogelijk direct op de

emissie van broeikasgassen richt en niet op specifieke activiteiten.

5 .3 Optiedocument en instrumentar ium

Het document is opgesteld vanuit een groot vertrouwen in het vermogen van de

nationale overheid om zich een adequaat beeld te vormen van de opties en de kosten

daarvan, nu en in de toekomst. Dit vertrouwen komt de Raad naïef voor, omdat dit zeer

complexe veld voortdurend in beweging is, en zich regelmatig nieuwe opties aandienen,

en de relatieve kosten snelle veranderingen laten zien. Tegenover de nogal “gesloten”

benadering in het Optiedocument, waarbij men met de kennis van dit moment een

beperkt aantal opties selecteert, bepleit de Raad een meer “open” benadering waarin

onzekerheden en verrassingen een plaats krijgen, opties niet te snel voor onmogelijk

worden gehouden, en meer aandacht wordt gegeven aan de condities die van belang zijn

voor haalbaarheid en effectiviteit ervan.

In het Optiedocument wordt bijna elke optie voorzien van een eigen instrument.

Dit leidt tot een riskant grote bestuurslast. Daarbij wordt geput uit de huidige set aan

instrumenten waarbij eerder in dit advies kanttekeningen zijn gezet (zie paragraaf 4.2).

Al met al gaat achter het Optiedocument een beeld schuil van een overheid die

met voldoende grond onder de voeten de relevante opties kan selecteren, die verant-

woordelijk is voor de oplossingen, en die deze met een top-down aanpak ook metterdaad

kan realiseren. De Raad acht een dergelijke kijk op de rol van de overheid niet adequaat,

zeker niet voor het klimaatprobleem. Dat probleem wordt immers gekenmerkt door

onzekerheden, niet alleen over de aard van het klimaatvraagstuk zelf, maar ook over

technische mogelijkheden, maatschappelijke kosten, haalbaarheid en politiek-bestuur-

lijke verhoudingen waarbinnen het beleid uitgevoerd moet worden.
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5 .4 Conclusies ten aanzien van het  Optiedocument en het  bele id 

tot  2010

Het Nederlands energiebeleid staat voor een drievoudige uitdaging.

¬ Ten eerste is op korte termijn een kosteneffectieve invulling nodig voor de taak-

stelling om de uitstoot terug te brengen tot 6% onder het niveau van 1990.

¬ Ten tweede is het nodig om te investeren in reductie-opties op de lange termijn,

die vorm geven aan het transitieproces dat onze economie zal moeten doormaken.

¬ Ten derde is het nodig om uitwerking te geven aan de instrumentele vernieuwing

van het klimaatbeleid.

Voor de tweede en meer nog de derde uitdaging geldt dat hierbij nationaal welis-

waar belangrijke stappen gezet kunnen worden, maar dat deze uiteindelijk mede in

Europees verband vorm moeten krijgen. Uiteindelijk zal een gecoördineerde internatio-

nale inspanning zelfs beslissend zijn voor een succesvol klimaatbeleid, anders moet wor-

den gevreesd dat alle drie de uitdagingen onhaalbaar zullen blijken te zijn.

Voor de komende periode is de belangrijkste opgave voor de Nederlandse over-

heid niet zozeer de selectie van opties, maar het creëren van randvoorwaarden die

bewerkstelligen dat de betrokken sectoren en actoren zelf een dergelijke selectie uitvoe-

ren. Dat waarborgt - bij adequate voorwaarden - een maximale doelmatigheid en kosten-

effectiviteit en voorkomt dat potentiële mogelijkheden, die de overheid over het hoofd

ziet, onbenut zouden blijven. Dit beperkt ook de bestuurslast. Essentiële randvoorwaar-

den zijn het stellen van emissieplafonds (met de daaraan gekoppelde mogelijkheid van

ruil van emissierechten, een zeer krachtige inzet van het prijsinstrument of een verstan-

dige combinatie van deze beide. Het is van belang dat dergelijke randvoorwaarden zoveel

mogelijk internationaal op elkaar worden afgestemd. De Raad is van mening dat het be-

oogde transitieproces veel te traag van de grond zal komen zolang dit niet is gerealiseerd.

De Raad realiseert zich terdege dat er na Kyoto nog een lange weg te gaan is voor-

dat het emissiehandelssysteem op internationaal niveau tot wasdom zal zijn gekomen. Er

moet echter ook op vrij korte termijn voldoende resultaat worden geboekt op weg naar de

taakstelling voor 2008-2012. Er bestaat immers een sterke verleiding om op de oude voet

door te gaan. Geplaatst voor dit lastige dilemma kiest de Raad voor de sprong naar voren,

en pleit hij voor een krachtige aanpak van de instrumentele vernieuwing.

Pas wanneer blijkt dat een internationale energieheffing danwel een emissiehan-

delssysteem niet tijdig tot stand komen, of wanneer bepaalde sectoren daar niet in te pas-

sen zijn, zal de overheid ook zelf opties moeten selecteren en de implementatie daarvan

met geschikte instrumenten verzekeren (in de betreffende sectoren). De opties kunnen

dan getroffen worden in volgorde van de maatschappelijke kosteneffectiviteit (en dus





ook met maatschappelijk draagvlak), waarbij gerekend wordt met een voor het klimaat-

probleem adequate tijdshorizon en in het totale pakket voldoende plaats wordt inge-

ruimd voor maatregelen die van belang zijn voor het beoogd transitieproces in de ener-

giehuishouding: onder meer in de bouw, het verkeer en vervoer, de elektriciteitssector, en

de energie-intensieve industrieën.

De Raad meent dat die opties die aanpassingsinvesteringen vergen bij installaties

die kort na 2010 toch al vervangen moeten worden weinig blijvend effect op de emissies

hebben. Ook opties in de consumptiesfeer, die gekenmerkt worden door een zeer lage

prijselasticiteit, hebben weinig effect en tasten het draagvlak fors aan. Tegen die achter-

grond is de Raad er niet bepaald van overtuigd dat juist ten behoeve van klimaatbeleid

opties van belang zijn zoals het langer open houden van Borssele, de ombouw van

bestaande kolencentrales, een forse verhoging van de benzine-accijns of regelgeving

gericht op de maximum snelheid op snelwegen.

De Raad erkent dat op korte termijn de opties die relatief goedkoop zijn een

voordeel bieden, omdat daarmee als het ware tijd gewonnen kan worden voor de ont-

wikkeling van langetermijnbeleid.

Juist daarom beveelt de Raad aan om voor de jaren 2002 en 2006 tussendoelen te

formuleren die niet zozeer op de reductie van broeikasgassen in fysieke termen betrek-

king hebben, vooral ook omdat in dergelijke korte periodes de conjuncturele schomme-

lingen een te groot effect op de uitstoot hebben en de beïnvloedbaarheid door beleid op

zulke korte termijnen gering is. De tussendoelstellingen zouden veeleer betrekking moe-

ten hebben op de vernieuwing van het instrumentarium in het klimaatbeleid en op de

aanzet tot het transitieproces naar een koolstofarme energiehuishouding. Van beide zou

de Raad in de Vervolgnota Klimaatbeleid een duidelijke fasering en per fase een meet-

baar ambitieniveau verwoord willen zien. De doelstellingen voor de instrumentele ver-

nieuwing zouden bijvoorbeeld kunnen liggen in de omvang waarin gebruik wordt

gemaakt van de mogelijkheden voor nationale en internationale handel, JI en CDM.

Zinvolle tussendoelstellingen kunnen geformuleerd worden op het vlak van de keuze van

het instrumentarium en de totstandkoming van de daarvoor noodzakelijke regelgeving.

De doelstellingen voor de transitie zouden bijvoorbeeld kunnen liggen op het vlak van

de vijf samenstellende elementen (energiebesparing, inzet hernieuwbare bronnen, substi-

tutie naar koolstofarme brandstoffen, ontkoling van fossiele brandstoffen, verschuiving

in de economische sectorstructuur). Tussendoelstellingen kunnen daarvan worden afge-

leid.
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Genoemde nota zou bijgevolg ook voorstellen voor monitoring van de voortgang

op deze twee doelstellingen moeten bevatten, naast monitoring van de realisatie van de

fysieke reductiedoelstelling met de achterliggende ontwikkelingen, opdat vroegtijdig tot

beleidsbijstelling kan worden besloten.

Voorts zal de overheid zolang nog niet zeker is dat een internationale energie-

heffing danwel een nationaal of bovennationaal emissiehandelssysteem tijdig tot stand

zal komen, een aantal opties op de achterhand moeten hebben, teneinde te verzekeren

dat de taakstelling tot 2010 gehaald wordt. Daartoe is het nodig te weten op welk tijdstip

men uiterlijk met de implementatie van elk van deze maatregelen moet starten. Met het

oog daarop zal tijdig voldoende overheidsbudget gereserveerd moeten worden.





6 Instrumentele vernieuwing in 

het klimaatbeleid

De Nederlandse overheid staat voor de taak de uitstoot in 2010 te laten dalen tot

het afgesproken plafond van 205 Mton. Deze taak is niet eenvoudig en vergt een helder

antwoord op de volgende vragen.

¬ Welk instrumentarium is nodig voor een werkelijk effectief beleid waarbij een 

redelijke (initiële) verdeling van de reductielast kan samengaan met voldoende 

efficiency bij de keuze en uitvoering van maatregelen?

¬ Welke betekenis moet worden toegekend aan de in Kyoto geopende mogelijkhe-

den om een deel van de reducties in het buitenland te realiseren, gelet op het 

belang van een kosteneffectieve aanpak van klimaatbeleid, in het zicht van de 

langere termijn aspecten die bij klimaatbeleid zo belangrijk zijn; hoe groot zou 

dan dit aandeel van reducties in het buitenland kunnen zijn?

6.1 Doeltref fendheid en kosteneffect iv i te i t  in  e igen land

6.1 .1 De noodzaak van instrumentele  vernieuwing

In het klimaatbeleid is het nodig om de effectiviteit van beleid belangrijk te ver-

hogen, moet een redelijke taakverdeling - zowel tussen landen onderling, maar ook tus-

sen sectoren - gerealiseerd worden, en moet een optimale kosteneffectiviteit worden

bereikt. Deze punten worden nu kort uitgewerkt.

Redelijke lastenverdeling

Ook over sectoren behoort er sprake te zijn van een redelijke verdeling van lasten

van klimaatbeleid. Daarbij zouden de reductieverplichtingen in principe moeten worden

afgestemd op de mate van uitstoot, rekening houdend met eerdere inspanningen ten

behoeve van klimaatbeleid. De totale hoeveelheid reducties kan dan sterk uiteenlopen.

Het zou onredelijk zijn, als bedrijven alleen aan hun verplichting kunnen voldoen met

maatregelen die veel duurder zijn dan in andere sectoren (als de marginale verschillen

tussen de sectoren groot zijn). Bij de lastenverdeling moet ook rekening worden gehou-

den met verschillen tussen sectoren om die kosten door te berekenen aan de afnemers,

zoals die vooral bestaan tussen de exposed en de sheltered sectoren. Tot op heden

gebeurde dat door de energie-intensieve industrieën te ontzien bij de regulerende ener-

gieheffing.

Nu er een plafond voor CO2-uitstoot is overeengekomen, acht de Raad het nodig

om deze benadering te heroverwegen. Groeit hun productie, dan wordt hun bijdrage aan
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de nationale reductie in absolute zin geringer. Andere sectoren moeten dan hun CO2-uit-

stoot verder terugbrengen om de uitstoot in Nederland onder het voor 2010 afgesproken

emissieplafond te brengen. Hierdoor lopen de kosten van het klimaatbeleid voor de

nationale economie verder op, en dat gaat zich wreken in termen van werkgelegenheid

en concurrentiepositie. Een redelijke lastenverdeling tussen sectoren vergt dus een bezin-

ning op deze problematiek.

Effectiviteit

Eerder in dit advies is al aan de orde geweest dat ontkoppeling van CO2-uitstoot

en economische groei zeer lastig te bereiken is. Het huidige instrumentarium, dat pri-

mair gericht is op het verhogen van energie-efficiency, biedt te weinig zekerheid dat de

beoogde emissiereductie ook werkelijk wordt behaald. In een complexe, dynamische,

geïnternationaliseerde economie heeft de nationale overheid onvoldoende invloed op de

volume-ontwikkelingen in het energiegebruik, en op de product- en procesinnovaties in

internationale bedrijvigheid die voor een sterke verhoging van efficiency noodzakelijk

zijn. Het beleid heeft ook in sterke mate een top-downkarakter, waardoor de overheid

optreedt als de probleemeigenaar, en de andere actoren weinig eigen verantwoordelijk-

heid, belang en manoeuvreerruimte krijgen. Toch zijn zij degenen die over de relevante

technische en economische kennis beschikken. De beperkte effectiviteit heeft een negatief

effect op de beleidsefficiency. Als het effect van het beleid per saldo tegenvalt, dan moe-

ten naast de meest kosteneffectieve opties ook relatief dure opties worden benut om toch

het plafond te kunnen halen en nemen de kosten van klimaatbeleid toe.

Efficiency

De Raad meent dat de kosten van het beleid onnodig hoog dreigen op te lopen.

Deze zouden in 2010 reeds enkele miljarden per jaar kunnen bedragen en daarna verder

kunnen stijgen tot ƒ 8 tot 10 miljard per jaar in 202058. Dit laatste is afhankelijk van het

maatregelenpakket en de mate waarin reducties in het buitenland gerealiseerd worden.

Er is pas sprake van een echt kosteneffectieve selectie van maatregelen indien voor alle

sectoren de marginale reductiekosten ongeveer gelijk zijn. Het instrumentarium voorziet

echter niet in een mogelijkheid deze “kostenverevening” te bereiken. De overheid zelf

heeft onvoldoende zicht op de actuele verschillen tussen sectoren wat betreft hun techni-

sche mogelijkheden tot reductie van uitstoot van broeikasgassen en de kosten daarvan.

Gezien de voortdurende dynamiek op deze beide punten zal de overheid altijd achter de

feiten aanlopen.

58 CPB, Werkdocument 106, Macro-economische effecten van twee beleidsvarianten om emissie van

broeikasgassen te beperken, 1998. Het CPB schatte in De economische consequenties van Kyoto,

hoofdstuk IV, voorjaar 1998, de kosten voor Nederland bij een reductie van 31 Mton op ƒ 2 à 3 miljard

per jaar in 2010.





Voorts is uit onderzoek59 gebleken dat een aantal kosteneffectieve opties, hoewel

tot op zekere hoogte bekend, toch buiten bereik van de overheid blijft doordat het 

instrumentarium tekort schiet. Het gaat dan vooral om opties in het buitenland (zie

paragraaf 6.2), maar ook relatief goedkope opties in de exportgerichte bedrijven. Met

hen worden tot dusverre convenanten afgesloten gericht op energiebesparing (de zoge-

noemde meerjarenafspraken of MJA’s). De markten waarop deze opereren bepalen dan

de grens van wat daarmee kan worden bereikt. Op deze markten bestaat scherpe interna-

tionale concurrentie en, voor de Nederlandse vestigingen, relatief lage energieprijzen in

verhouding tot hetgeen in andere sectoren voor energie betaald moet worden. Zo worden

grootverbruikers ontzien bij de regulerende energieheffing (REB). Met sommige bedrij-

ven (kastuinbouw, aluminium-industrie) zijn relatief lage energieprijzen afgesproken.

Wel gelden andere beleidsinstrumenten zoals meerjarenafspraken waarin een verbetering

van de energie-efficiency is overeengekomen. Het gevolg is dat alleen die opties voor

CO2-reductie worden benut die, bezien vanuit de nationale economie, zeer goed renderen.

Dat heeft twee nadelen. Minder of niet renderende maatregelen worden in deze bedrij-

ven niet genomen, ook al is een deel daarvan relatief goedkoop in vergelijking tot maat-

regelen die in de rest van de economie moeten worden genomen om de Kyoto-taak te

halen. Na verloop van tijd zal - naarmate de meest rendabele opties zijn benut - een sub-

stantiële bijdrage aan de nationale emissiereductie, bij gelijkblijvende rendementseisen

op deze markten, afhangen van de voortgaande technische ontwikkeling. Lage energie-

prijzen vormen daarvoor niet een erg krachtige prikkel. Toch zou de rol van deze bedrij-

ven in het klimaatbeleid, gelet op hun aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen,

hun kennispotentieel en hun innovatievermogen, eerder moeten toe- dan afnemen.

Daarvoor is het nodig dat ook in het buitenland een vergelijkbaar beleid wordt gevoerd

zodat verstoring van de concurrentiepositie wordt tegengegaan.

6.1 .2 Instrumentele  vernieuwing door benchmarking?

Bij de energie-intensieve bedrijven is vooral dankzij de meerjarenafspraken veel

gebeurd aan verbetering van de energie-efficiency. De betrokken sectoren hebben aange-

boden dit uit te bouwen met een systeem van benchmarking. Hierbij verplichten ze zich

per fabriek of product qua energie-efficiency tot de wereldtop te gaan behoren. Deze

benadering van de exposed industrie lijkt op het eerste gezicht goed indien deze op kool-

stofefficiency wordt gericht.

Toch kan de Raad zich niet zonder meer vinden in deze aanpak. Een afspraak tot

“benchmarking” is vooral geschikt om de diffusie van minder milieubelastende technolo-

gie te verbeteren. Is de “top” bereikt, dan kan in benchmarking niet de motivatie worden

gevonden om nóg verder te komen. Wat betreft de ontwikkeling van de technologie valt

59 Duijze, P. van c.s., Verhandelbare CO2-reductierechten, VROM-raad, achtergrondstudie 002, 1998.
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men bij benchmarking terug op de innovatiedynamiek op de markt zelf. Dit is zeker

geen statische situatie in een dynamische wereldeconomie met vele, elkaar beconcurre-

rende spelers. Maar het is zeer de vraag of het tempo van de technologie-ontwikkeling

voldoende hoog is in de voor het klimaatbeleid gewenste richting. Wanneer, zoals in

Nederland, de betrokken “exposed” bedrijven reeds tot de wereldtop behoren of daar

zeer dichtbij zitten, kan het tempo van verdere verbetering ver terugzakken onder het

niveau dat tot nu toe in de MJA’s is aangehouden. Het evenwicht tussen de inspanningen

van de exposed en van de sheltered sectoren om de uitstoot onder het voor Nederland

afgesproken plafond te brengen, dreigt dan zoek te raken. De VROM-raad bepleit een

redelijke lastenverdeling en een substantiële bijdrage van de exposed sectoren. De

Nederlandse internationaal concurrerende en energie-intensieve bedrijven moeten - ook

indien ze eenmaal tot de wereldtop behoren - die investeringen blijven doen met een

redelijk rendement gericht op een toename in koolstofefficiency (waarbij gedacht kan

worden aan een interne rentevoet van 15%). Alleen wanneer dit leidt tot onaanvaardbare

concurrentienadelen voor de betreffende bedrijfstakken moet hiervan worden afgeweken.

Hierover is nadere bezinning nodig.

6.1 .3 Instrumentele  vernieuwing:  naar  regulerende hef f ingen of  

verhandelbare emissierechten

De Raad meent dat het adequate antwoord niet gevonden kan worden in een toe-

nemende regelgeving, ook al is dit type instrument op specifieke gebieden zoals in de

bouw belangrijk. Daarvoor is het terrein van klimaatbeleid te breed, de omslag naar een

andere energiehuishouding te ingrijpend, de rol van innovatieprocessen te groot en de

internationale verwevenheid te sterk. De overheid doet er verstandig aan een belangrijk

deel van de aanpassingen niet direct zelf te willen sturen met regelgeving, vergunningen

en dergelijke instrumenten. De Raad acht actieve medewerking van bedrijven, burgers,

en lagere overheden onontbeerlijk, zowel bij de strategische keuzen als wat betreft het

zoeken naar oplossingen in de concrete praktijk. Het antwoord moet gezocht worden in

een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en maatschappij met

behulp van een grotere rol van generieke, marktconforme instrumenten.

Er komen twee in hoge mate vergelijkbare instrumenten in aanmerking om in

het klimaatbeleid beter aan te sluiten bij het zelfregulerend vermogen van de maatschap-

pij: regulerende heffingen en verhandelbare emissierechten. Beide brengen de milieu-

schaarste in de prijzen tot uitdrukking, bevorderen de selectie van de meest kosteneffec-

tieve maatregelen binnen de grenzen van het gebied waarin deze instrumenten worden

toegepast en stimuleren de ontwikkeling van nieuwe technieken voortdurend. In kader 4

worden deze beide instrumenten vergeleken.





Kader 4 Een vergelijking tussen een regulerende heffing en emissierechtenhandel

Bij een regulerende heffing int de overheid een vast bedrag per uitgestoten eenheid

CO2 of CO2-equivalent. De marktpartijen zijn vrij in de keuze van de maatregelen. Ze

zullen de emissie zo ver reduceren tot de kosten van verdere reductie identiek zijn aan

de hoogte van de heffing en verdere reductie niet meer economisch rationeel is.

Overal tenderen dus de marginale reductiekosten naar het niveau van de heffing.

Bij een systeem van verhandelbare emissierechten wordt een plafond vastgesteld

waarbinnen de uitstoot van (een deel of alle) sectoren gezamenlijk moet blijven. De

ruimte daarbinnen wordt verdeeld over die sectoren. Elke emittent krijgt aldus een

quotum. De marktpartijen zijn geheel vrij in de keuze van de maatregelen om binnen

de hen toegemeten emissieruimte te blijven, en kunnen emissieruimte bijkopen of

verkopen aan actoren die relatief hoge reductiekosten dreigen te moeten maken. De

prijs tendeert dan naar de laagste marginale kosten waarbij alle actoren binnen de

emissieruimte kunnen blijven.

Beide instrumenten kennen dus grote overeenkomsten:

¬ de overheid is primair verantwoordelijk voor de vertaling van de klimaat-

doelstelling in hetzij plafonds voor de sectoren hetzij een heffingstarief

(en deze vertaling zal in beide gevallen periodiek aangescherpt moeten 

worden);

¬ actoren zijn vrij in de keuze van maatregelen, de kosten per eenheid 

reductie zullen gelijk zijn (bij dezelfde reductie-omvang);

¬ er is een bovennationaal beleid nodig om de internationaal concurrerende 

bedrijven adequaat te betrekken;

¬ de werking wordt in gelijke mate bemoeilijkt door de geringe elasticiteit 

van het energiegebruik;

¬ monitoring van de emissies is voor beide instrumenten een voorwaarde.

De belangrijkste verschillen zijn:

1    De hoogte van de heffing ligt vast - hetgeen duidelijkheid geeft voor economi-

sche actoren. Het volume van de emissies zal afhangen van de hoogte van de

heffing, en van veelal onzekere factoren die de respons op de prijsprikkel bepa-

len. Via “trial and error” zal de juiste hoogte moeten worden bepaald om de

taakstelling te realiseren. Die hoogte zal indien de internationale verplichtingen

dreigen niet te worden gehaald en de doelen worden aangescherpt, weer moeten

worden bijgesteld. Bij een systeem van verhandelbare emissierechten ligt het

volume van de emissies vast, hetgeen vanuit klimaatoptiek duidelijkheid biedt.

De prijs van emissiereducties hangt af van vraag- en aanbodfactoren, die niet

allemaal op voorhand bekend zijn. Hierdoor kan de prijs schommelen, hetgeen
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voor de economische actoren niet prettig is. “Banking” (uitmiddelen over een

langere periode) kan dit beperken.

2 Bij heffingen drukt een fiscale last op de resterende, niet-bestreden emissies,

hetgeen voor grootverbruikers een aanzienlijke kostenstijging kan betekenen.

Daarom moet de opbrengst van de heffing worden teruggesluisd. Terugsluizing

kan niet geheel naar rato van de emissie, aangezien er dan geen regulerende

werking meer zou bestaan. Er zullen bij deze terugsluizing dus verliezers en

winnaars zijn. Sectoren hebben dus te maken met politieke besluitvorming

zowel over de hoogte van de heffing, als over de mate en wijze van terugsluizing

van heffingsopbengsten.

3 Een substantiële internationale heffing is lastig te combineren met de geldende

praktijk van nationale taakstellingen; het accent moet dan liggen op het halen

van de taakstelling van Europa als geheel. Een internationaal VER-systeem kan

makkelijker met de praktijk van nationale taakstellingen gecombineerd worden.

4 De regulerende heffing sluit goed aan bij de nationale inning van belastingen.

De besluitvorming in de EU over dit fiscale instrument moet unaniem zijn, het-

geen een duidelijke complicatie is. Op nationaal niveau is er een beperkt succes

in de vorm van de regulerende energieheffing voor kleinverbruikers. In de EU is

er vooralsnog veel weerstand tegen zo’n heffing. De totstandkoming van een

mondiale heffing wordt vooralsnog zeer onwaarschijnlijk geacht. Verhandelbare

emissierechten sluiten goed aan bij de mondiale verdeling van taakstellingen en

de flexibele instrumenten volgens het Kyoto-protocol, maar nationaal moeten

de juiste institutionele voorwaarden nog worden opgebouwd. Knelpunt bij ver-

handelbare emissierechten is de initiële verdeling daarvan, die zorgvuldige

afweging en veel politiek doorzettingsvermogen vergt. Daarna is de kans op

overheidsinterventies evenwel gering. In het Regeerakkoord 1998 wordt een

experiment met verhandelbare emissierechten aangekondigd. De besluitvor-

ming in de EU over het gebruik van dit instrument van milieubeleid kan tot

stand komen met een gekwalificeerde meerderheid. De Verenigde Staten blijken

groot voorstander te zijn van internationale vrijhandel in emissierechten. Er

zijn daar ook gunstige ervaringen mee opgedaan in een relatief overzichtelijke

situatie van een klein aantal bronnen, bij de bestrijding van SO2 in de elektrici-

teitsproductie. De Deense regering bereidt een wetsvoorstel voor over verhan-

delbare CO2-quota voor de energieproductiesector. Een enkele multinational

experimenteert reeds met handel tussen vestigingen in verschillende landen.





De effecten van beide instrumenten zijn dus grotendeels hetzelfde, hoewel de

implementatie verschilt. De instrumenten sluiten elkaar ook niet uit. De Raad acht het

essentieel dat één van deze twee, of een combinatie van beide instrumenten, wordt inge-

zet in het klimaatbeleid. De regering zou daarom moeten onderzoeken voor welk van

deze mogelijkheden het meeste draagvlak bestaat, vooral in het bedrijfsleven. De Raad

heeft zelf de indruk dat dit geldt voor een systeem van verhandelbare emissierechten,

omdat de invloed van de politiek bij een heffing aanmerkelijk groter is vanwege de nood-

zakelijke terugsluizing van opbrengsten. Met de uitvoering van zo’n stelsel is evenwel nog

weinig ervaring opgedaan. Het stelsel zou met het oog daarop stap voor stap moeten

worden uitgebouwd en op grond van de ervaringen zorgvuldig moeten worden uitgeba-

lanceerd. In elk geval roept de VROM-raad de regering op om (zolang in de EU voort-

gang op het gebied van heffingen uitblijft) serieus de mogelijkheden voor flexibele in-

strumenten en met name emissiehandel binnen en tussen landen en binnen of tussen

sectoren te gaan onderzoeken.

Marktconforme instrumenten en de exposed sectoren

De Raad realiseert zich dat marktconforme instrumenten (regulerende heffing of

verhandelbare emissierechten) vooral voor de exposed sectoren problemen op zullen

kunnen leveren. Bij een nationale heffing zullen zij, gezien de hoge energie-intensiteit, al

snel concurrentienadeel ondervinden en om die reden worden zij tot op heden sterk ont-

zien bij de REB. Bij een systeem van verhandelbare emissierechten zou, zolang deze sec-

toren slechts op de binnenlandse markt emissieruimte kunnen kopen, de prijs al snel erg

hoog worden (vooral als ze veel moeten kopen). Daardoor worden zij economisch aan

banden gelegd zonder duidelijke voordelen voor het internationaal klimaatbeleid. Dit

kan hen aanmoedigen tot verkoop van emissierechten en verplaatsing van de productie

naar het buitenland. Indien de overheid hen juist ruim bedeelt met emissierechten, blijft

de taakstelling voor de overige sectoren hoog, en krijgen de exposed sectoren een forse

hoeveelheid verhandelbare activa in de schoot geworpen. Dit heeft opnieuw een risico

dat het voor hen aantrekkelijker wordt om emissierechten te verkopen. Deze sectoren

kunnen dus pas onder een plafond worden gebracht als er voldoende ruimte is voor

inkoop op de internationale markt van emissieruimte tegen een voor deze sectoren rede-

lijke prijs. In een eerste fase zou daar ruimte voor kunnen worden geschapen via de weg

van emissiehandel tussen de Nederlandse overheid en andere landen. Dit kan mogelijk

aangevuld worden door interne emissiehandel tussen diverse vestigingen van hetzelfde

concern (waarvoor dan toestemming moet zijn verleend door het desbetreffende land).

Ook het alternatief van een substantiële energieheffing is voor deze sectoren slechts ver-

standig indien zo’n heffing internationaal geldt. De Raad acht daarom het toepassen van

beide vormen van marktconforme instrumenten voor de exportgerichte industrie alleen

verstandig indien toepassing op voldoende grote schaal internationaal mogelijk wordt.
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VER-systeem en initiële verdeling

Wat betreft de initiële verdeling meent de Raad dat er in principe een verdeling

gevonden kan worden waarbij elke betrokken partij er beter vanaf komt dan bij elke

andere denkbare taakverdeling. “Grandfathering” op basis van huidige emissies (een cri-

terium dat ook in het huidige doelgroepenbeleid een belangrijk startpunt vormt) lijkt

dan in principe een redelijk startpunt voor onderhandeling over de verdeelsleutel om tot

gelijkwaardige reductietaken te komen60. De Raad meent per saldo dat de belangrijkste

hindernis niet gelegen is in die verdeling zelf, maar in het politieke principebesluit tot

instelling van zo’n systeem als zodanig.

Natuurlijk moet de overheid geen oude schoenen weggooien voordat men

nieuwe heeft. Maar oude, vertrouwde schoenen zijn, indien er echt teveel gaten in blijken

te zitten, wel aan vervanging toe. Een systeem van verhandelbare eigendomsrechten moet

zorgvuldig worden opgezet, zowel wat betreft de verdeling van de emissieruimte onder

het plafond over sectoren en bedrijven, als wat betreft juridische regelingen van eigen-

dom, monitoring van emissies, verhandeling van emissierechten, enzovoorts. Het ligt

daarom voor de hand dat zo’n systeem eerst op een nationale basis moet worden opge-

bouwd, startend in een aantal sectoren. Daarop kan in internationaal verband worden

voortgebouwd. De Raad bepleit dat Nederland met kracht gaat bevorderen dat er een

internationaal VER-systeem voor bedrijven van de grond komt, waarbij Nederland zich

zo snel mogelijk moet aansluiten. Het Verdrag van Amsterdam biedt hiervoor een duide-

lijk aanknopingspunt, aangezien daarin wordt gesteld dat bedrijvigheid daar zou moeten

plaatsvinden waar dat economisch het beste kan. Daarop vooruitlopend zou reeds voor

zoveel mogelijk sectoren in Nederland een VER-systeem moeten worden ingevoerd direct

of bijvoorbeeld via leveranciers van energiedragers61.

6.1 .4 Een start  maken langs een dubbel  spoor

De Raad pleit ervoor - zodra duidelijkheid bestaat of daarvoor inderdaad het

meeste draagvlak bestaat - in de komende periode reeds een eerste stap naar een VER-

systeem in Nederland te zetten. Daarbij moet voorzichtig te werk worden gegaan.

Onderzocht moet worden welke sectoren in een eerste fase zonder grote problemen

onder een VER-systeem gebracht zouden kunnen worden.

Zolang exportgerichte sectoren hier nog buiten vallen moet er een regeling tot

stand gebracht worden waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van hun

reductiepotentieel zónder dat hun concurrentiepositie in het geding wordt gebracht. Zo

60 Duijze, P. van c.s., Verhandelbare CO2-reductierechten, VROM-raad, achtergrondstudie 002, 1998.
61 Duijze, P. van c.s., Verhandelbare CO2-reductierechten, VROM-raad, achtergrondstudie 002, 1998.





wordt een bijdrage geleverd aan kosteneffectiviteit van het klimaatbeleid: Nederlandse

burgers betalen voor de door hun overheid aanvaarde verplichting om binnen een pla-

fond te blijven, maar die financiële bijdrage wordt beperkt dankzij hun (mede) financie-

ring van relatief goedkope reducties bij de energie-intensieve industrie62.

Dit kan langs twee wegen vorm worden gegeven: via overheidssubsidies, of via

een systeem waarbij een markt wordt gecreëerd voor bewezen reductiemaatregelen63,

waarvoor de sector zelf naar de huidige normen niet toe verplicht is. In het eerste geval

betaalt de belastingbetaler mee aan onrendabele maar wel relatief goedkope emissiere-

ductie-opties in exportgerichte bedrijven. In het tweede geval geschiedt dat via sectoren

die gericht zijn op de binnenlandse markt (en hun afnemers). Zij kunnen dan zelf dank-

zij de verworven reductiecertificaten relatief dure maatregelen achterwege laten, of hun

afdracht aan REB verminderen64. Daarmee zou eigenlijk binnen Nederland een vorm van

Joint Implementation worden geïntroduceerd. Beide mogelijkheden hebben als nadeel

dat het beginsel “de vervuiler betaalt” bij deze exportproducten onvoldoende wordt toe-

gepast. De bijdrage aan het Nederlands klimaatbeleid wordt in deze sectoren dan immers

vooral betaald door de Nederlandse burgers en consumenten in plaats van door de bui-

tenlandse afnemer. Daar de Nederlandse overheid namens de burger voor deze taakstel-

ling heeft gekozen, zijn extra kosten op zichzelf voor hem wel te billijken. Maar als door

zo’n concurrentievoordeel het volume van deze activiteiten op een hoger niveau uitkomt,

leidt dit tot extra CO2-uitstoot en vanwege het ingestelde nationale plafond tot onnodige

kosten voor klimaatbeleid in de binnenlandse sectoren. Het is dus van groot belang dat

toch zo snel mogelijk een manier gevonden wordt om de internationaal opererende sec-

toren te kunnen confronteren met hetzij plafonds, hetzij substantiële internationaal

geldende heffingen.

Dit alles overwegende acht de Raad het verstandig de mogelijkheden te gaan

onderzoeken voor een drievoudig maar onderling verbonden spoor:

¬ Een start maken met een systeem van verhandelbare koolstofemissierechten voor 

een deel van de sheltered sectoren65. Voor het deel van de sheltered sectoren dat 

62 Bezien kan worden of een dergelijke mogelijkheid ook geopend kan worden voor automobilisten,

bijvoorbeeld via fondsvorming uit een verhoging van de benzine-accijns.
63 Dit voorstel van verhandelbare reductiecertificaten (VRC) is ontwikkeld binnen VROM.
64 Een geringe afdracht leidt tot een beperking van het fonds voor terugsluizing, en dus van de mogelijk-

heden tot lagere fiscale druk op arbeid. De REB is echter primair een regulerende heffing die beoogt

actoren te bewegen tot een besparing op belastingen door het nemen van klimaatmaatregelen. De voor-

gestelde constructie voldoet daaraan. Energiedistributiebedrijven - die de REB in rekening brengen bij

hun klanten - zouden die afdracht mogen verminderen naar de mate waarin ze bijdragen aan de finan-

ciering van CO2-reducties bij de exposed sectoren. Zo profiteren de huishoudens van de lagere kosten

van klimaatbeleid.
65 Duijze, P. van c.s., Verhandelbare CO2-reductierechten, VROM-raad, achtergrondstudie 002, 1998.
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daar in de eerste fase nog buiten valt blijven regelgeving en convenanten het uit-

gangspunt. Daarnaast moet er voor de sheltered sectoren een procedure komen 

waarbij zij in staat gesteld worden op een relatief kosteneffectieve wijze bij te dra-

gen aan de reducties die benodigd zijn voor de taakstelling tot 2010, hetzij door 

subsidiëring, hetzij door een systeem van verhandelbare reductiecertificaten.

¬ Voor de exposed sectoren blijven, totdat er voldoende internationale emissie-

handel mogelijk is, MJA’s het aangewezen instrumentarium. Alle maatregelen die 

leiden tot een hogere koolstofefficiency en een redelijk rendement kennen moe-

ten worden genomen, aangevuld met maatregelen die nodig zijn om tot de 

wereldtop qua koolstofefficiency te horen.

¬ Nu in Kyoto reeds emissiehandel tussen landen is mogelijk gemaakt, kan emissie

ruimte worden verworven, die (door)verkocht kan worden aan al die sectoren die

onder een plafond zijn gebracht. Indien langs deze weg voldoende emissieruimte 

kan worden verworven kunnen ook de exposed sectoren onder het plafond worden

gebracht.

Neemt in het buitenland de belangstelling voor systemen van verhandeling tus-

sen bedrijven verder toe en zijn in eigen land met het bewandelen van deze weg goede

ervaringen opgedaan, dan kan men een volgende stap gaan zetten in de richting van een

internationale emissiehandel tussen bedrijven, binnen of tussen sectoren. Er zullen nog

jaren nodig zijn zo’n internationaal systeem tot stand te brengen, al lijkt met een verde-

ling van plafonds tussen ontwikkelde landen reeds een zeer belangrijke eerste stap in die

richting gezet te zijn. Een tweede hinderpaal wordt gevormd door het bestaan van grote

bedrijven in ontwikkelingslanden, die niet aan dergelijke plafonds zijn gebonden.

6.2 Reduct ies in het  buitenland dankzi j  f lex ibele  instrumenten

Het principe van reducties in het buitenland

De gedachte dat welvarende landen zoals Nederland of de VS de overeengekomen

emissiereducties voor een belangrijk deel tegen lagere kosten zouden kunnen realiseren

in het buitenland door het gebruik van flexibele instrumenten, zoals emissiehandel of

Joint Implementation- en CDM-projecten, stuit velen tegen de borst. Men associeert het

met het afkopen van milieuschuld bij minder welvarende landen, terwijl men zelf kan

doorgaan met CO2-uitstoot. De Raad acht deze associatie, hoewel begrijpelijk, niet juist.

De verantwoordelijkheid van het Westen behoort, zoals gesteld in paragraaf 4.3, primair

tot uitdrukking te komen in de taakstelling en verdeling van financiële lasten, en niet in

de geografische plaats van reductie zelf. Die verantwoordelijkheid zal tot uitdrukking

moeten worden gebracht in een sterk geïnternationaliseerde economie, waarbij het

nationaal energiegebruik mede onder invloed staat van de internationale arbeidsdeling.

Er bestaan grote verschillen tussen landen in economische ontwikkeling en in de natuur-





lijke mogelijkheden tot vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Zou men landen

verplichten alleen in eigen land reducties te realiseren, dan zou dat leiden tot een sterke

vermindering van de kosteneffectiviteit van het internationaal klimaatbeleid en de eco-

nomische dynamiek door internationale arbeidsdeling belemmeren. Beide effecten zijn

contraproductief voor het internationaal klimaatbeleid dat gebaat is bij de combinatie

van hoge kosteneffectiviteit en financiële ruimte voor investeringen in innovatie- en

transitieprocessen ten behoeve van een CO2-extensieve energiehuishouding. Daarbij mag

overigens niet vergeten worden dat de Derde Wereld een snel toenemend aandeel in de

emissies heeft: van 6000 Mton (30% van de mondiale uitstoot in 1990) tot 12000 in

2010. In de volgende fase van het mondiaal klimaatbeleid zullen dan ook veel meer lan-

den onder een emissieplafond gebracht moeten worden.

Een eerste bezwaar tegen het gebruik van goedkope emissiereducties in het bui-

tenland is dat daarmee grote sommen geld verdwijnen. Zo lijkt een omvangrijke beste-

dingsimpuls voor de eigen economie verloren te gaan. Toch is er economisch gezien geen

principieel verschil tussen de import van bijvoorbeeld een consumptiegoed uit een land,

of de betaling voor emissieruimte in dat land. Telkens ruilt men geld tegen een buiten-

lands product of dienst, zonder dat daar een bijdrage aan de productie of productiviteit

in Nederland uit resulteert. Het genoemde bezwaar zou daarom ook van toepassing zijn

op de import van consumptiegoederen, drieweg-katalysatoren, of vakanties in het bui-

tenland, en komt dan neer op een bezwaar tegen internationale handel als zodanig

(“koop Nederlandse waar”, hoe duur ook). De Raad onderschrijft dit bezwaar tegen flexi-

bele instrumenten dan ook niet. Van emissiehandel of projectgebonden emissiereducties

profiteren beide handelspartners, het ene land omdat er dankzij lagere kosten voor kli-

maatbeleid meer ruimte blijft voor consumptie of voor productieverhogende investerin-

gen, en het andere omdat de uitgaven voor reductiemaatregelen (geheel of gedeeltelijk)

daar gedaan worden. Die voordelen nemen toe naarmate de overdracht van financiële

middelen en technische know-how metterdaad worden benut in de eigen economie.

Kortom, voor beide landen geldt dat het nationale plafond niet langer functioneert als

keurslijf of te ruime jas maar als een overeengekomen emissierecht dat vergroot of te

gelde gemaakt kan worden. Ook ontstaat er meer ruimte voor nationale verschillen in

bestedingspatronen qua energie- of koolstofintensiteit.

Een tweede veel genoemd bezwaar tegen het benutten van goedkope opties in het

buitenland is dat dit teveel zou zijn ingegeven door de koopmansgeest. Het zou de druk

op de ketel in het binnenland verminderen waardoor een essentiële prikkel tot innovatie

zou wegvallen66. De Raad wijst hierbij op het volgende. Nieuwe en efficiëntere technieken

66 Dat bezwaar zou, indien geldig, ook van toepassing zijn op het inzetten van rendabele energie-bespa-

ring, reductie “overige broeikasgassen”, verkeersregels, waarmee ook lastige stappen kunnen worden uit-

gesteld.
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zijn niet op afroep beschikbaar, zodat de taakstelling tot 2010 dus in hoofdzaak via

bestaande technologie gerealiseerd zal moeten worden. Hoe groter de binnenlands te

realiseren taak, hoe duurder, hetgeen ten koste kan gaan van de financiële ruimte die

beschikbaar is voor investeren in innovatie. Het benutten van goedkope opties, ook als

die in het buitenland te vinden zijn, maakt het dus in beginsel gemakkelijker voor over-

heid en bedrijven om te investeren in ontwikkelingen op wat langere termijn die passen

bij de transitie van de energiehuishouding. Wat betreft financiële investeringen gaat het

dan vooral om investeren in research, en vooral ook development, opdat er tijdig innova-

ties rijp zijn voor een volgende periode van reducties. Overheid en bedrijfsleven samen

zullen er voor moeten zorgen dat deze investeringen gepleegd worden, en de door “flexi-

bele instrumenten” verworven ruimte maakt dat gemakkelijker. Een en ander kan in

beginsel worden afgesproken in bijvoorbeeld convenanten, waarin de verschillende secto-

ren zich verplichten tot investeringen in ter zake relevant technologisch onderzoek, in

programma’s van technologiebeleid, en/of in een af te spreken percentage bij gebruik van

flexibele instrumenten waarvan de opbrengst benut wordt voor dergelijke investeringen.

De afspraken in Kyoto

In Kyoto is overeenstemming bereikt over het principe dat een deel van de emis-

siereducties waar nationale staten zich toe hebben verplicht, op kosten van het desbetref-

fende land in het buitenland gerealiseerd mogen worden. Daartoe zijn de volgende

mogelijkheden geopend:

1 de medefinanciering van projecten in het buitenland waarbij emissiereduc-

tie wordt bereikt, en waarbij een deel van deze reductie op naam van 

Nederland mag worden gezet. De verdeling van credits zal door de 

betrokken partijen onderling worden bepaald. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen:

¬ Joint Implementation: het (mede) financieren van projecten in 

Annex I-landen;

¬ Clean Development Mechanism: het (mede) financieren van projec-

ten in ontwikkelingslanden waarbij die projecten ook moeten 

voldoen aan doelstellingen van ontwikkelingsbeleid. Deze landen 

hebben in Kyoto nog geen taakstelling aanvaard, en dus moet er nog 

duidelijkheid komen over de wijze waarop deze reducties 

gecrediteerd kunnen worden.

2 het kopen van emissieruimte in andere landen, zowel binnen als buiten 

Europa, die bereid zijn een deel van hun emissierechten te verkopen. Het 

gaat hierbij alleen om landen die zich in Kyoto gebonden hebben aan 

emissieplafonds. Deze emissiehandel kan in beginsel zowel tussen landen 

als tussen bedrijven uit die landen plaatsvinden. In het geval dat de over-

heid quota aankoopt zou de verkregen emissieruimte in eigen land 





geveild kunnen worden onder doelgroepen van klimaatbeleid. Spelregels 

voor het gebruik van deze instrumenten en voor het gebruik ervan ten 

opzichte van binnenlandse inspanningen moeten nog worden vastgesteld.

Emissiehandel in de Europese Unie

Tot nu toe wordt er nog weinig aandacht besteed aan de mogelijkheden voor

emissiehandel binnen de Europese Unie. De Raad betreurt dat. Het protocol van Kyoto

werpt immers geen enkele restrictie op handel in emissierechten tussen EU-lidstaten

onderling. De EU wordt in het protocol behandeld als een koepel. Gezien de aanzienlijke

verschillen in marginale kosten tussen die lidstaten doet Nederland er verstandig aan snel

te onderzoeken welke mogelijkheden er voor ons land zijn om hiervan gebruik te maken,

en welke mogelijkheden er in relatie daarmee zijn voor Europese innovatieprojecten.

Emissiehandel in Midden- en Oost-Europa 

Veel meer aandacht gaat uit naar handel met Oost-Europa. Dat is begrijpelijk

gezien de nog grotere verschillen in energie-efficiency tussen Oost- en West-Europa, en

Kader 5 Handel in “hot air”

In het Kyoto-protocol is de emissieruimte voor de Annex I-landen voor 2010 geformu-

leerd in procenten ten opzichte van hun uitstootniveau in 1990. Daarbij is men uitge-

gaan van een zekere groei tussen 1990 en 2010. De kans is groot dat landen in Midden-

en Oost-Europa, die in de periode sinds 1990 kampen met stagnatie, de voor hen afge-

sproken emissieruimte niet zullen benutten. Wordt deze in Kyoto aan hen toegekende,

maar door henzelf niet benutte emissieruimte, verkocht aan andere landen dan wordt

die emissieruimte alsnog benut, doordat het kopende land dan naar rato minder in

eigen land hoeft te reduceren. Het doet enigszins wrang aan dat geen van beide landen

aan emissiereductie behoeft te doen. Men spreekt daarom ook wel van handel in “hot

air” die de effectiviteit van het Kyoto-protocol zou ondermijnen. Erkend moet echter

worden dat de emissies van beide landen tezamen binnen de in Kyoto overeengekomen

plafonds blijven. De mondiale uitstoot zal dan ook in 2010 niet lager uitkomen indien

deze handel niet zou kunnen plaatsvinden. De mondiale kosten komen echter wel lager

uit, en Oost-Europa heeft alsnog een klein voordeel aan de onbenut gebleven emissie-

ruimte. De Raad stelt dan ook vast op dat het probleem van deze handel in ‘hot air’ niet

door het principe van de emissiehandel zelf wordt veroorzaakt. Hoewel de stagnatie in

Oost-Europa in principe wellicht de kans leek te bieden om in Kyoto nog scherpere

reductiedoelen af te spreken, acht de Raad de bereikte internationale overeenstemming

over plafonds en internationale emissiehandel belangrijker, en hij acht het begrijpelijk

dat de Oosteuropese landen er weinig voor voelden de door stagnatie onbenutte emis-

sieruimte gratis in te leveren aan de wereldgemeenschap.
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de aanzienlijke mogelijkheden voor CO2-opname in nieuwe bossen. Hoeveel Nederland

op deze “markt” in de praktijk zal kunnen kopen is nog onduidelijk. Veel hangt af van de

economische ontwikkeling in die landen zelf en het daaruit voortvloeiend energiege-

bruik, van de belangstelling die andere landen hebben voor emissiehandel, en van de

belangstelling voor projecten van Joint Implemen-tation67. Kader 5 gaat in op de zoge-

noemde handel in “hot air”.

Joint Implemen-tation en Clean Develop-ment Mechanism 

Indien een land betrokken is bij investeringsprojecten in het buitenland waarbij

aantoonbaar emissiereducties worden gerealiseerd, mogen deze reducties geheel of

gedeeltelijk beschouwd worden als bijdrage aan de eigen nationale emissieverplichting.

Vooral voor ontwikkelingslanden, kan het mogelijk verstandiger lijken de goedkope

reductiemogelijkheden niet als een “schotel linzen” te verkopen, maar te bewaren voor

het moment dat zij zelf met (forsere) reductieverplichtingen geconfronteerd worden.

Toch kan de Raad niet instemmen met deze gedachtegang.

Zij is ten eerste te statisch, want deze landen profiteren in de tussentijd van de

overdracht van financiën en technologie, terwijl de technische ontwikkeling ook niet stil

staat, zodat de kosten van wat nu nog dure opties voor hen zijn, geleidelijk kunnen gaan

dalen.

Ten tweede zal in een volgende “Kyoto-ronde” slechts een mondiaal verdrag kun-

nen worden gesloten, als bij de internationale verdeling van reductietaken - waarbij dan

door niet-Annex I-landen een plafond zal moeten worden geaccepteerd - opnieuw met

equity-overwegingen, en dus met het verschil in ontwikkelingspeil, rekening wordt

gehouden. Ook dan zal men, teneinde voldoende efficiency te bereiken, gebruik willen

maken van de dan actuele kostenverschillen tussen Noord en Zuid68. Daarvan zullen

beide dan opnieuw kunnen profiteren.

Tot slot is de overdracht van emissiecredits geen overdracht van een eeuwigdu-

rend recht, maar projectgebonden, en dus geldig voor een bepaalde periode.

67 Daarbij gaat het immers om investeringen, die bovenop de maatregelen van het land zelf komen,

zodat hierdoor de verhandelbare ruimte kan toenemen. Bij landen die hun plafond niet opvullen, bijten

JI-projecten en emissiehandel elkaar al helemaal niet.
68 Door technische vooruitgang in de tussenliggende periode kunnen de kosten van reductiemogelijkhe-

den dalen. Gebeurt dat mondiaal, dan lokken de kostenverschillen nog steeds handel uit. Treedt zo’n

innovatie alleen in het Westen op, dan neemt aldaar de interesse af in het kopen van reducties elders.





De Raad wil met het voorgaande overigens geenszins suggereren dat er aan

CDM-projecten geen problemen verbonden zouden zijn. Met goede spelregels moet

zowel worden voorkomen dat leveranties van investeringsgoederen vanuit het donorland

worden afgedwongen indien dat strijdig is met de belangen van het desbetreffende ont-

wikkelingsland, en dat credits worden verworven voor zaken die anders ook zouden zijn

gebeurd. Het is voorts te verwachten dat in de internationale spelregels voor CDM die in

het jaar 2000 zullen worden opgesteld een bepaling zal worden opgenomen dat ontwik-

kelingshulpgelden, niet mogen worden ingezet voor CO2-reductieprojecten, zeker niet

ten koste van andere belangrijke bestemmingen69.

Beperkingen aan JI en CDM

Emissiereductie via projecten gaat gepaard met vrij hoge transactiekosten 

(oplopend tot soms 20%) voor zaken zoals project-identificatie, haalbaarheidsstudies,

administratie, vaststellen van referentiescenario en monitoring. Deze kosten verminderen

het kostenvoordeel per ton CO2.

De afspraken in Buenos Aires

De Raad ziet gezien de eerder in deze paragraaf geschetste overwegingen geen

principiële redenen waarom een maximum aan het benutten van emissiereducties in het

buitenland zou moeten worden gesteld. In het Kyoto-protocol is evenwel vastgelegd dat

deze mogelijkheid moet worden gezien “in aanvulling op de inspanningen in eigen land”.

Een belangrijke reden daarvoor was uiteraard een politieke: Westerse landen zullen

vooral het Zuiden moeten laten zien dat ze werkelijk bereid zijn tot aanpassingen in

eigen land. In Buenos Aires zou de betreffende bepaling worden geconcretiseerd, maar

men heeft daarover nog geen overeenstemming kunnen bereiken. De Raad vermoedt dat

de in het Regeerakkoord 1998 genoemde 50% van het totaal aan additionele emissiere-

ducties, die men moet realiseren om te voldoen aan de Kyoto-verplichtingen, een rede-

lijke schatting is van het maximale aandeel dat flexibele instrumenten in praktijk zullen

krijgen. Immers, de reductiemogelijkheden buiten de OESO zijn zeker niet onbeperkt. In

elk land, de Verenigde Staten niet uitgezonderd, zijn wel in meerdere of mindere mate

maatregelen te treffen die goedkoper zijn dan de prijs (door sommigen geschat op US$

50,- per ton CO2) die er op de wereldmarkt voor emissieruimte zal ontstaan. Vast staat

ook dat in de periode na 2010 aanpassingen in de Westerse landen onvermijdelijk zijn.

Het is daarom te verwachten dat geen land ervoor zal kiezen de gehele verplichting in te

vullen met flexibele instrumenten.

69 Het is dus riskant dat Nederland de ƒ 500 miljoen die in de huidige kabinetsperiode is gereserveerd

voor CDM ten laste laat komen van de ODA-middelen.
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Conclusies

De Raad concludeert dat de verdeling van mondiale emissieruimte over landen

tot problemen kan leiden om “ecologie” en “economie” met elkaar te verzoenen, vooral

indien de reducties slechts in eigen land zouden mogen worden gerealiseerd. Hoewel

Nederland volgens het Optiedocument in staat zou moeten zijn geheel in eigen land de

uitstoot terug te brengen tot het afgesproken niveau, acht de Raad het niet raadzaam

deze weg van autarkie in klimaatmaatregelen te volgen. Integendeel, de Raad staat juist

positief tegenover de mogelijkheden om ook in het buitenland aan de reductiever-

plichtingen te voldoen. Hij bepleit ruime mogelijkheden voor ruil van middelen tegen

emissieruimte, zowel binnen als buiten de Europese Unie, en ondersteunt ook de parti-

cipatie in concrete investeringsprojecten zowel in Annex I-landen als ontwikkelingslan-

den om langs die weg ook bijdragen aan de Nederlandse reductietaak te bereiken.

Overheid en bedrijfsleven samen zullen er wel voor moeten zorgen dat de door “flexibele

instrumenten” verworven financiële armslag in voldoende mate gebruikt wordt voor

investeringen in R&D en andere aanpassingen die nodig zijn voor de vereiste transitie-

processen in eigen land. De Raad ziet geen principiële reden dit op voorhand aan een

maximum te binden, maar onderkent dat het Kyoto-verdrag daartoe nadrukkelijk

oproept, en wijst erop dat het op den duur sowieso noodzakelijk zal zijn ook een sub-

stantiële reductie in eigen land te realiseren. Hij meent dat 50% een redelijke schatting is

van het aandeel in het totaal van vereiste reducties dat in het buitenland in de periode

tot 2010 gerealiseerd kan worden.

De Raad betwijfelt echter of overheden zouden moeten opereren op deze markten in

emissieruimte. Bedrijven zijn veel beter dan overheden toegerust om kostenverschillen te

signaleren en te benutten voor handel en investeringen (ook binnen multinationale con-

cerns). Een systeem van emissiehandel vraagt zijns inziens om een rolverdeling tussen

overheden en bedrijven, waarbij de eersten zich zoveel mogelijk moeten beperken tot het

onderhouden van het stelsel, de verdeling van plafonds en de handhaving.
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Bi j lage 1 :  Afkort ingen

AER Algemene Energieraad

BBP bruto binnenlands product

BTW belasting toegevoegde waarde

CDM Clean Development Mechanism, een flexibel mechanisme

CFK’s chloorfluorkoolwaterstoffen, een groep broeikasgassen

CH4 methaan (aardgas), een broeikasgas

CO2 koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas

CoP Conferentie der Partijen (in het Klimaatverdrag)

CPB Centraal Planbureau

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland

EU Europese Unie

FACE Forests Absorbing Carbon dioxyde Emission, initiatief van de Sep voor 

de wereldwijde aanplant van nieuwe bossen in het kader van het klimaat-

beleid

GC Global Competition, het scenario met de hoogste economische groei in 

CPB-berekeningen

HFK’s onvolledig gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, een groep broeikas-

gassen

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change

ICES Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking

ICT informatie- en communicatietechnologie

JI Joint implementation, een flexibel mechanisme

MJA’s meerjarenafspraken over energiebesparing tussen Rijk en sectoren

Mton miljoen ton, miljard kilo

N2O distikstofoxide (lachgas), een broeikasgas

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PFK’s perfluorkoolwaterstoffen, een groep broeikasgassen

REB regulerende energiebelasting

RLG Raad voor het Landelijk Gebied

RMNO Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek

RVW Raad voor verkeer en waterstaat

Sep Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven

SF6 zwavelhexafluoride, een broeikasgas

VAMIL vervroegde aftrek milieu-investeringen, fiscale regeling

VER verhandelbare emissierechten

VRC verhandelbare reductiecertificaten
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Bi j lage 8:  Samenstel l ing VROM-raad

De VROM-raad is  a ls  volgt  samengesteld:

dr.ir. Th. Quené, voorzitter

mw. M.M. van den Brink

mr.drs. L.C. Brinkman

mw. mr. M. Daalmeijer

prof.dr. J.W. Duyvendak

prof.dr. R. van Engelsdorp Gastelaars

ir. J.J. de Graeff

prof.dr. W.A. Hafkamp

mw.ir. F.M.J. Houben

mw. prof.mr. J. de Jong

mw. M.C. Meindertsma

mr. P.G.A. Noordanus

mw.prof.dr.ir. I.S. Sariyildiz

prof.dr.ir. J. van der Schaar

prof.dr. W.C. Turkenburg

drs. T.J. Wams

mw.mr. L.M. Wolfs-Kokkeler

Waarnemers

drs. P.J.C.M. van den Berg, namens het Centraal Planbureau

prof.ir. N.D. van Egmond, namens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu

drs. Th.H. Roes, namens het Sociaal en Cultureel Planbureau

Algemeen secretar is

drs. W.A. Haeser

Extern l id  van de werkgroep die  di t  advies heeft  voorbereid

dr. B. Metz, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bi j  d i t  advies betrokken medewerkers secretar iaat

drs. R.C.H. Flipphi

mw. J. Crince-van der Tol

drs. P.A. van Driel

drs. D.H. van Dijk

ir. J.J.H. Egberts

ir. A.J.F. de Vries

mw. A.C. van der Zwan-van der Kramer


