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Ten geleide
In hun verkiezingsprogramma’s laten politieke partijen zien wat voor beleid zij in de komende kabinetsperiode graag zouden willen voeren, onder meer op het gebied van de leefomgeving. Het is
aan de kiezers om te bepalen welke voornemens zij gerealiseerd willen zien, en op basis van welke
uitgangspunten. Voor zowel de kiezers als voor de partijen onderling is vaak niet meteen duidelijk
wat de verschillende effecten zijn van de voorgenomen beleidsmaatregelen. Daarin voorziet deze
analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zoals altijd gebeurt dat op verzoek van politieke partijen. Dit keer hebben VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrijzinnige
Partij het PBL gevraagd om een analyse van de leefomgevingseffecten van hun verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021.
De leefomgeving is een breed terrein. Vanwege de beschikbare tijd en in overleg met de partijen
zijn thema’s gekozen die naar verwachting de komende jaren politiek en maatschappelijk het
meest relevant zullen zijn. De PBL-analyse is gericht op:
•
•
•

Mobiliteit en bereikbaarheid
Landbouw en natuur
Energie en klimaat.

De inspanningen van de politieke partijen en de onderzoekers van het PBL hebben een resultaat
opgeleverd dat naar mijn stellige overtuiging nuttig is als onafhankelijke informatie voor zowel de
Tweede Kamerverkiezing als voor het formatieproces daarna.

Prof. dr. ir. Hans Mommaas
Directeur PBL
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1 Achtergrond en
aanpak
1.1 Hoofdlijnen werkwijze
Zeven Nederlandse politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL.
Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op drie leefomgevingsthema’s, namelijk mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat. Deze analyse beoogt
partijen en kiezers te informeren over de effecten van de verschillende beleidsvoornemens.
De drie thema’s zijn gekozen vanwege het belang ervan voor de leefomgeving en in het bijzonder
omdat deze politiek en maatschappelijk relevant zijn voor de komende kabinetsperiode. Binnen elk
thema is een set indicatoren vastgesteld die de effecten van de voorgestelde maatregelenpakketten voldoende representeren en waarvan de effecten binnen de beschikbare periode met het beschikbare instrumentarium bepaald kon worden. Naast de weergave van de kernindicatoren worden
andere relevante effecten kwalitatief besproken.

1.1.1 Tijdpad en aanpak
Rond de zomer van 2016 heeft het PBL alle partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer, aangeboden om hun verkiezingsprogramma’s te laten analyseren voor wat betreft de effecten
op de leefomgeving. Partijen die hun interesse hiervoor kenbaar maakten, zijn in oktober geïnformeerd over de voorgestelde aanpak in de vorm van een startnotitie (PBL 2016a) met de selectie
van de thema’s, de te bepalen indicatoren en het tijdpad. Na een overleg met de partijen is deze
startnotitie vastgesteld en een notitie met aanvullende informatie geschreven (PBL 2016b) met onder meer een overzicht van mogelijke maatregelen en relevante literatuur, die gebruikt kon worden
bij het opstellen van een programma/maatregelenpakket.
De deelnemende politieke partijen hebben hun partijprogramma zelf vertaald naar maatregelen.
Deze maatregelenpakketten zijn in november in gesprekken met de partijen doorgenomen en vervolgens nader geoperationaliseerd. In december ontvingen de partijen de voorlopige uitkomsten
van hun maatregelenpakketten. Op basis hiervan konden partijen hun maatregelenpakketten aanpassen. In januari en februari zijn de analyses verder afgerond en is de rapportage opgesteld.
Deze analyse is dus niet gebaseerd op partijpublicaties, maar op de maatregelenpakketten zoals
die door partijen aan het PBL zijn aangeleverd. Deze informatie is voor verificatie door derden in
bijlage A van dit rapport opgenomen. Wel hebben PBL en CPB gecheckt dat partijen hun dezelfde
maatregelenpakketten hebben aangeleverd.

1.1.2 Aard van de analyses
De analyses betreffen de structurele effecten van maatregelen die politieke partijen overwegen,
welke de Rijksoverheid in de komende kabinetsperiode kan nemen. Daarbij gelden drie kanttekeningen. Ten eerste kunnen maatregelen waarover de Rijksoverheid niet kan beslissen, bijvoorbeeld
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omdat het de bevoegdheid van de EU betreft, niet worden meegenomen in de bepaling van effecten. De analyse richt zich op de nationale effecten van nationale maatregelen, terwijl bijvoorbeeld
klimaatbeleid een internationaal vraagstuk betreft waarover ook veel op internationaal niveau
wordt besloten. Ten tweede moet het mogelijk zijn om de voorgestelde maatregelen te implementeren binnen een tijdvak van vier jaar, de komende kabinetsperiode. En ten derde geldt dat alleen
dan de effecten van maatregelen kunnen worden bepaald, wanneer de voorstellende partij voldoende concreet is over hoe de maatregelen geïnstrumenteerd worden. Een voorbeeld: stimuleren
van een bepaalde ontwikkeling kan een nobel streven zijn, maar dit krijgt pas een concrete betekenis wanneer duidelijk gemaakt wordt welke stappen men voornemens is te zetten om ‘stimuleren’
in de praktijk vorm te geven. De operationalisering van voorgestelde maatregelen heeft deels
plaatsgevonden in een onderlinge afstemming tussen het PBL en de partijen.
De effecten op de leefomgeving worden berekend ten opzichte van een basispad (zie bijlage B). Dit
basispad ontlenen we aan de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) (Schoots & Hammingh
2016), een coproductie van ECN, PBL, CBS en RVO. Het basispad is in de NEV uitgewerkt voor alle
thema’s die in deze analyse van verkiezingsprogramma’s aan bod komen en past bij de economische ontwikkeling zoals die ook in de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s wordt aangenomen. Omwille van de compactheid en onderlinge vergelijkbaarheid is de analyse gericht op
één enkel zichtjaar: 2030. Op die termijn zijn de effecten van maatregelen goed zichtbaar. Een
aantal maatregelen kan al sneller effect hebben, maar daarvoor geldt veelal dat het effect in 2030
een goede representatie daarvan is. Bij het thema energie & klimaat is daarnaast een indicator opgenomen die de voortgang in beeld brengt van de energietransitie op langere termijn (2050). De
reden hiervoor is dat niet alle maatregelen die voor de energietransitie van belang zijn al leiden tot
een emissiereductie in 2030.
De samenhang binnen en tussen de drie thema’s, mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur,
energie & klimaat, is meegenomen in de analyse. In de eerste plaats zijn de maatregelen niet afzonderlijk maar als pakketten geanalyseerd, waardoor interactie-effecten tussen maatregelen zijn
meegenomen. Daarnaast zijn de relaties tussen de thema’s ook meegenomen. Zo hebben landbouwmaatregelen effect op natuurindicatoren en vice versa; maatregelen bij mobiliteit & bereikbaarheid en landbouw & natuur werken door op de effectindicatoren bij energie & klimaat.
Niet alleen rapporteren we de effecten van voorgenomen maatregelen op de leefomgeving, we rapporteren ook welke kosten daarvoor gemaakt worden in de vorm van de nationale kosten van de
maatregelenpakketten. Ze omvatten investeringskosten (vertaald naar jaarlijkse kapitaalkosten),
exploitatiekosten (zoals onderhoud en beheer), eventuele besparingen en uitvoeringskosten. Alle
kosten zijn vertaald naar jaarlijkse kosten in het zichtjaar 2030. Op deze manier zijn ze goed te
vergelijken met de jaarlijkse effecten in dat zichtjaar. De nationale kosten omvatten de materiële
kosten van de maatregelen alsmede de kostenbesparingen ten gevolge van maatregelen, ongeacht
wie de kosten maakt. De kosten en kostenbesparingen voor overheid, bedrijven en huishoudens
worden dus opgeteld. Overdrachten binnen Nederland, zoals subsidies en belastingen inclusief fiscale vrijstellingen, zijn geen onderdeel van de nationale kosten. De effecten van verkiezingsprogramma’s op de overheidsfinanciën en de koopkracht zijn een thema in de analyse van het
Centraal Planbureau.
De uitkomsten van deze analyse zijn niet in beton gegoten. De toekomst is immers onzeker. Bij andere omgevingsontwikkelingen dan in het basispad zijn verondersteld, bijvoorbeeld een hogere of
juist lagere economische groei, snellere of minder snelle technologische ontwikkeling, meer of minder internationaal klimaatbeleid, kan de wereld in 2030 anders zijn. Dat kan ook zijn weerslag hebben op de effecten van maatregelen; dit geldt dan voor alle partijen op een vergelijkbare manier.
Daarmee verschaft de analyse – op basis van de kennis en modellen van nu – inzicht in hoe de
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programma’s van politieke partijen onderling verschillen in hun effecten Als voorstellen in de verdere toekomst worden omgezet in concrete beleidsbeslissingen is het raadzaam deze te analyseren
bij verschillende omgevingsscenario’s en de dan heersende inzichten.
Binnen de beschikbare termijn zijn 600 maatregelen geanalyseerd. De maatregelen konden in de
beschikbare tijd niet gedetailleerd worden uitgewerkt. Soms moesten er flinke interpretatieslagen
gemaakt worden om tot modelinvoer te komen. Ook de modellen zelf kennen onzekerheidsmarges.
Het is ook voor een gedetailleerd model niet eenvoudig om voor een gemiddelde werkdag in 2030
het fietsgebruik of de files op de procent nauwkeurig te berekenen. Partijen stond het vrij om
maatregelen in te dienen, los van de vraag of het rekeninstrumentarium op dergelijke maatregelen
was toegerust. De maatregelen die niet direct in het instrumentarium konden worden meegenomen
zijn op basis van kennis uit de literatuur met rekenregels in de analyses ingebracht. De analyse
geeft dan ook geen exacte uitkomsten maar een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten effecten van de maatregelenpakketten.
Niet alle effecten waren op deze termijn kwantitatief te bepalen. Daarom wordt een deel van de effecten kwalitatief geduid. Er was ook weinig ruimte om uitvoeringsaspecten van maatregelen te
analyseren. Als er onvoldoende wetenschappelijke kennis/onderbouwing was om een effect aan
een maatregel toe te kennen, is dat benoemd.

1.2 De indicatoren
Voor de vergelijking tussen partijen maken we gebruik van een set van kernindicatoren. Deze dekken niet alle effecten op de leefomgeving. Het betreft hier een selectie binnen de thema’s die een
goede indruk geeft van de meest wezenlijke effecten die binnen de beschikbare tijd met het beschikbare instrumentarium bepaald konden worden.

1.2.1 Indicatoren mobiliteit & bereikbaarheid
Mobiliteit

Bij ‘mobiliteit’ rapporteren we het aantal autokilometers op het Nederlandse wegennet (personen-,
bestel- en vrachtauto), het aantal reizigerskilometers per trein, tram/bus/metro en het aantal afgelegde kilometers langzaam verkeer (lopen en ﬁetsen). Daarmee geven we een beeld van de verandering
in de omvang en samenstelling van de mobiliteit in Nederland.
Bereikbaarheid

Hier rapporteren we de ﬁles (het aantal voertuigverliesuren op het Nederlandse hoofdwegennet), de
reistijdbaten, het welvaartseﬀect van vraagverandering en de verandering in de bereikbaarheid van
arbeidsplaatsen. Daarmee geven we een zo compleet mogelijk beeld van de bereikbaarheidseﬀecten.
De omvang van de ﬁles beschrijven we met het aantal voertuigverliesuren op het Nederlandse hoofdwegennet. Het gaat daarbij om de totale extra reistijd van weggebruikers op het hoofdwegennet door
een lagere rijsnelheid dan in een situatie met een ongehinderde verkeersstroom.
De reistijdbaten beschrijven voor auto, openbaar vervoer en ﬁets samen de waarde van de deur-totdeur-reistijdwinst door kortere routes, hogere reissnelheden, korte wachttijden of kortere afstanden
door compactere verstedelijking.
Het welvaartseﬀect van vraagverandering ontstaat doordat maatregelen het reizen met de auto of
openbaar vervoer goedkoper of duurder maken. Hierdoor zullen mensen meer of minder gaan reizen.
Het welvaartseﬀect omvat het gemonetariseerde nut van de extra verplaatsingen, of het vervallen nut
van niet gemaakte verplaatsingen.
De bereikbaarheid van arbeidsplaatsen beschrijft de verandering in de reistijd en reiskosten die nodig
zijn om vanuit de woning hetzelfde aantal banen te bereiken als in het basispad. Een toename van de

PBL | 10

bereikbaarheid betekent een afname van deze reistijd en reiskosten. Dat kan komen door veranderingen in reissnelheid (bijvoorbeeld door extra infrastructuur voor auto, openbaar vervoer of ﬁets), reiskosten (bijvoorbeeld door prijsbeleid) of in de af te leggen afstand (bijvoorbeeld door ruimtelijk beleid).
Emissies mobiliteit
Hier rapporteren we de verandering in de CO2-emissies van binnenlands verkeer en vervoer. Deze
emissies zijn een resultante van het brandstofverbruik door verkeer en vervoer en daarmee van de
omvang van het verkeer en de samenstelling van het wagenpark. De effecten op de CO2-emissies
van verkeer en vervoer komen ook terug bij het thema energie en klimaat. Daar worden ook de
CO2-effecten gerapporteerd van maatregelen voor de internationale luchtvaart en scheepvaart.
Daarnaast vermelden we in de tekst het effect op de emissies van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof
(PM10) door verkeer en vervoer en duiden we kwalitatief het effect op geluidshinder en verkeersveiligheid.
Kosten transportmaatregelen
Bij de laatste indicator rapporteren we de verandering in nationale kosten door maatregelen binnen
het thema mobiliteit & bereikbaarheid. Nationale kosten betreffen de kosten voor de overheid,
huishoudens en bedrijven samen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om meer of minder aanleg van infrastructuur, veranderingen in de brede doeluitkering (BDU), invoerings- en exploitatiekosten van een
kilometerheffing et cetera. Het gaat zowel om de materiële kosten van maatregelen als de kostenbesparingen ten gevolge van maatregelen, zoals verminderd brandstofverbruik. Daarmee omvatten
ze investeringen (vertaald naar jaarlijkse kapitaalkosten), kosten voor onderhoud en beheer, en
uitvoeringskosten van de overheid. Transfers van middelen tussen overheid, huishoudens en bedrijven, zoals accijnsinkomsten, opbrengst kilometerheffing en dergelijke, tellen bij de nationale
kosten niet mee. Alle kosten zijn vertaald naar jaarlijkse kosten. Op deze manier zijn ze goed te
vergelijken met de effecten.

1.2.2 Indicatoren landbouw & natuur
Broeikasgasemissies landbouw
We rapporteren de broeikasgasemissies die onder andere het gevolg zijn van de omvang van de
veestapel, het voerrantsoen, de mestaanwending en mestvergisting. Daarbij gaat het om de zogeheten overige broeikasgassen (methaan en lachgas). Daarnaast nemen we ook de CO2-emissie
door landgebruik en uit de glastuinbouw mee. De broeikasgasemissies uit de landbouw zijn momenteel goed voor circa 10 procent van de totale nationale broeikasgasemissies en vallen niet onder het ETS. De emissies van broeikasgassen door landbouw (ook van glastuinbouw) komen ook
terug bij het thema energie en klimaat.
Ammoniakemissie landbouw
We rapporteren de emissie van ammoniak die hoofdzakelijk vrij komt uit mest, in de stal, bij opslag, bij het uitrijden en bij weidegang, en bij het gebruik van kunstmest. De ammoniakemissie uit
de landbouw is goed voor circa 90 procent van de totale nationale ammoniakemissie. Ammoniak
draagt bij aan de (voor natuur nadelige) stikstofdepositie.
Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw
We rapporteren hoeveel mest er buiten de landbouw wordt afgezet. Welk deel van de in Nederland
geproduceerde mest buiten de Nederlandse landbouw moet worden afgezet is de resultante van de
mestproductie en de gebruiksruimte voor dierlijke mest in Nederland. Deze indicator is een benadering voor de mate waarin de veehouderij in Nederland grondgebonden is. De mestproductie
wordt bepaald door de omvang van de veestapel en de voerefficiëntie. De hoeveelheid mest die op
landbouwgrond mag worden uitgereden wordt bepaald door de omvang van het landbouwareaal en
de wettelijke gebruiksruimte voor dierlijke mest. Ruwweg geldt dat naarmate er meer mest wordt
uitgereden, de uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater toeneemt. In de huidige
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situatie wordt er meer mest geproduceerd dan volgens de wettelijke gebruiksruimte mag worden
uitgereden op de Nederlandse landbouwgrond; circa 25 procent van de in Nederland geproduceerde mest wordt verwerkt en/of geëxporteerd.
Biodiversiteit
Biodiversiteit drukken we uit als het ‘percentage duurzaam beschermde VHR-soorten’. Deze indicator sluit aan op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en focust op een selectie van beschermde planten- en diersoorten. De indicator legt het accent op broedvogels, dagvlinders en
vaatplanten, waarover voldoende bekend is. Aquatische biodiversiteit wordt buiten beschouwing
gelaten. In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die gericht zijn op verschillende leefgebieden, zoals het agrarisch gebied en de Natura 2000-gebieden. Voor natuurgebieden
zijn ook maatregelen bij landbouw en mobiliteit relevant die gericht zijn op het terugdringen van de
stikstofdepositie. Daarnaast analyseren we de neveneffecten op biodiversiteit van landgebruiksmaatregelen voor klimaat.
Kosten van landbouw- en natuurmaatregelen
Hierbij rapporteren we de verandering in nationale kosten van landbouwmaatregelen en van natuurmaatregelen. Het gaat zowel om de materiële kosten van maatregelen alsmede de kostenbesparingen ten gevolge van maatregelen. Daarmee omvatten ze investeringen (vertaald naar
jaarlijkse kapitaalkosten), kosten voor onderhoud en beheer, brandstofkosten en uitvoeringskosten
van de overheid.

1.2.3 Indicatoren energie & klimaat
Emissie van broeikasgassen in 2030
We rapporteren het effect van de voorgestelde maatregelenpakketten op de broeikasgasemissies
op Nederlands grondgebied, waarbij wordt gecorrigeerd voor interacties tussen effecten van verschillende beleidsopties. De totale emissieverandering is uitgesplitst naar de verschillende sectoren: industrie en energie, gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, en landbouw en natuur. De
emissie-effecten op Nederlands grondgebied worden ook uitgesplitst naar emissies die onder het
ETS (het emissiehandelssysteem) vallen en die daar niet onder vallen.
Aanvullend op de emissies op Nederlands grondgebied zijn ook de directe EU-brede emissie-effecten in het ETS gerapporteerd, om zo inzicht te geven in grensoverschrijdende effecten in het geval
van elektriciteitsproductie. Meer elektriciteitsproductie uit wind op Nederlands grondgebied leidt
immers niet alleen tot minder emissies door fossiel gestookte elektriciteitscentrales in Nederland
zelf maar ook buiten Nederland. Omgekeerd wordt de emissiereductie in Nederland als gevolg van
het sluiten van kolencentrales deels tenietgedaan door extra emissies van fossiel gestookte elektriciteitscentrales buiten Nederland. Het EU-brede effect is daarmee anders dan het effect in Nederland zelf. Ook het aankopen van CO2-emissierechten door de Nederlandse overheid, hetgeen leidt
tot minder emissieruimte voor bedrijven binnen het ETS, is meegerekend in het EU-brede effect.
We ramen bovendien het effect op de mondiale emissies van broeikasgassen. Deze houdt zowel rekening met carbon leakage (emissiereductie in Nederland en tegelijkertijd emissiestijging in het
buitenland als gevolg van het verplaatsen van bedrijven en daaraan gerelateerde emissies naar
buiten Nederland) als het waterbedeffect binnen het ETS. Het waterbedeffect betreft een binnen
het EU-ETS vaste emissieruimte; een verlaging van de emissies onder invloed van nationaal beleid
biedt ruimte voor verhoging van emissies elders en/of later binnen het EU-ETS. Op dit waterbedeffect is één uitzondering: dit betreft het opkopen van rechten door de overheid. Door het opkopen
van rechten verminderen de emissierechten voor bedrijven die onder het ETS vallen.
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Kosten emissiereductiemaatregelen broeikasgassen
Naast emissie-effecten in 2030 worden ook nationale kosten in 2030 gerapporteerd. Deze kosten
omvatten onder andere investeringskosten, brandstofkosten en operationele kosten. Deze zijn hier
uitgesplitst naar industrie en energie en gebouwde omgeving. De nationale kosten bij verkeer en
vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering van de bereikbaarheid, en
die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op vermindering van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.
Bijdrage aan het energietransitieproces
Het PBL heeft tot slot geanalyseerd in welke mate de voorgestelde beleidsmaatregelen de energietransitie op langere termijn stimuleren. Hoewel er geen blauwdruk bestaat voor een transitie, is er
wel inzicht in welke maatregelen nodig zijn om de voortgang van het energietransitieproces te faciliteren. Er wordt gerapporteerd in welke mate de maatregelenpakketten opties aanreiken die bijdragen aan de (energie)transitie, en in welke mate ze effect hebben. In een achtergronddocument
is de gevolgde methodiek in meer detail beschreven (Ros 2017).

1.3 Samenhang met doorrekening door CPB
Waar het PBL leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s heeft geanalyseerd, heeft het
CPB economische effecten van de programma’s doorgerekend; de twee planbureaus rapporteren
hierover afzonderlijk. De politieke partijen waren zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun
pakketten bij het PBL en het CPB en daarmee ook voor de consistentie in die pakketten. Er is gedurende de loop van het project contact geweest tussen het PBL en het CPB om inconsistenties te
voorkomen, zowel bij de ingediende maatregelenpakketten, als bij de raming van de kosten en effecten. Het basispad dat PBL heeft gehanteerd past bij de economische ontwikkeling zoals die ook
in de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s wordt aangenomen.

1.4 Leeswijzer
Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk zetten de we de resultaten van
de analyse op hoofdlijnen uiteen, waarbij de zeven partijen per thema naast elkaar worden bekeken. In dat tweede hoofdstuk treft u ook de kerntabel aan, met de scores van alle partijen op de
hoofdindicatoren. Vervolgens zijn er hoofdstukken per partij, waarin in nader detail de door hen
voorgestelde maatregelen worden besproken. Nadere toelichtingen zijn in de bijlagen opgenomen.
Bijlage A omvat een meer gedetailleerd overzicht van alle door partijen ingediende maatregelen.
Bijlage B beschrijft het basispad. Bijlage C geeft nadere uitleg over de gehanteerde analysemethoden. Bijlage D omvat een lijst van begrippen en afkortingen. Bijlage E omvat de referenties.
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Tabel 2.1

Kerntabel: resultaten per partij in 2030 (verschil t.o.v. het basispad)
VVD

PvdA

SP

D66

CU

GL

VP

+1%

-7%

-10%

-7%

-4%

-20%

-12%

Openbaarvervoergebruik

0%

+7%

+9%

+5%

+3%

+29%

+4%

Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

0%

+3%

+1%

+1%

+2%

+8%

+2%

-10%

-20%

-40%

-40%

-35%

-60%

-35%

+0,2

+0,3

-0,2

+0,4

+0,2

+0,2

+0,4

0

-0,2

-0,3

-0,2

-0,2

-0,6

-0,3

+1%

-3%

-3%

-3%

-3%

-3%

-5%

-1

-7

-15

-7

-2

-13

0

Mestafzet buiten landbouw: stikstof (kton/jaar)

0

-84

-87

-86

-25

-89

0

Mestafzet buiten landbouw: fosfaat (kton/jaar)

0

-31

-25

-30

-8

-38

0

+10-

+15-

+ 20-

+ 5-

+ 20-

15%

20%

25%

10%

25%

MOBILITEIT & BEREIKBAARHEID
Mobiliteit
Autokilometers (personen en vracht)

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten (mld euro/jaar)
Baten vraagverandering (mld euro/jaar)
Bereikbaarheid banen
LANDBOUW & NATUUR
Landbouw
Ammoniakemissie (kton/jaar)

Natuur
Biodiversiteit (procentpunten)

+ 0-5%

+ 0-5%

ENERGIE & KLIMAAT
Emissie broeikasgassen
Op Nederlands grondgebied (Mton/jaar)

0

-36

-54

-70

-70

-86

-28

· waarvan Industrie en energie (Mton/jaar)

0

-27

-42

-50

-49

-58

-22

· waarvan Gebouwde omgeving (Mton/jaar)

0

-1

-2

-8

-7

-12

0

· waarvan Verkeer en vervoer (Mton/jaar)

0

-2

-2

-4

-3

-6

-1

· waarvan Landbouw (Mton/jaar)

0

-6

-8

-9

-10

-10

-4

· waarvan in het ETS (Mton/jaar)

0

-27

-42

-50

-50

-59

-23

· waarvan niet in het ETS (Mton/jaar)

0

-9

-12

-20

-20

-27

-6

ETS EU-breed (Mton/jaar)

-4

-16

-27

-62

-50

-67

-11

Mondiaal (Mton/jaar)

-4

-8

-6

-36

-23

-26

-5

+½

+3 ½

+3 ½

+5

+5

+6

+1

Nationale kosten (mld euro/jaar)

+0,5

+2,6

+7,2

+9,5

+8,4

+16,4

+2,4

· waarvan Industrie en energie (mld euro/jaar)

+0,1

+1,1

+5,3

+5,5

+4,8

+8,4

+1,4

· waarvan Gebouwde omgeving (mld euro/jaar)

+0,1

+0,5

+1,0

+2,5

+2,0

+6,4

+0,3

· waarvan Verkeer en vervoer (mld euro/jaar)

+0,3

+0,5

+0,2

+0,5

+0,5

+0,3

+0,4

· waarvan Landbouw en natuur (mld euro/jaar)

<0,1

+0,5

+0,7

+1,0

+1,1

+1,3

+0,3

Mate waarin het energietransitieproces wordt
gefaciliteerd (kwalitatieve score)
KOSTEN

PBL | 14

2 De hoofdlijnen van de
verkiezingsprogramma’s
2.1 Samenvatttend overzicht
De effecten van de zeven maatregelenpakketten op de thema’s mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat zijn samengevat in tabel 2.1. Onder in de tabel staat met
welke nationale kosten de maatregelen gepaard gaan. De resultaten zijn weergegeven ten opzichte
van de ontwikkeling in het basispad; voor nadere uitleg over het basispad, zie bijlage B. In de volgende paragrafen zullen we deze resultaten per thema nader bespreken en duiden. Verdere details
treft u aan in de afzonderlijke partijhoofdstukken (hoofdstuk 3 tot en met 9).

2.2 Mobiliteit & Bereikbaarheid
2.2.1 Maatregelen
De maatregelenpakketten op het gebied van mobiliteit & bereikbaarheid zijn gegroepeerd in de
thema’s ‘infrastructuur’, ‘prijsbeleid en fiscale maatregelen’ en ‘overige maatregelen’ (zie tabel 2.2
voor de verschillende maatregelen en effecten op hoofdlijnen).
Alle partijen, met uitzondering van de Vrijzinnige Partij, zetten in op een andere verdeling van de
budgetten uit het Infrastructuurfonds over de vervoerswijzen. In een aantal gevallen gaat het alleen om een herverdeling. Zo verschuift de SP geld van weginfrastructuur naar ov-infrastructuur en
binnenvaart, en verschuift D66 geld van weg en openbaar vervoer naar fietsen en ruimtelijke verdichting. Bij de andere partijen gaat een verschuiving samen met een verhoging van het totale
budget. De VVD verhoogt het budget voor weginfrastructuur, alle andere partijen verlagen dat
budget juist ten faveure van openbaar vervoer en/of (meestal) fiets. GroenLinks en de SP gaan
daarbij het verst. Zij verlagen het wegenbudget met respectievelijk 8,8 en 5,75 miljard euro (totaalbedrag tot 2030). Bij GroenLinks gaat dat gepaard met een forse verhoging van het ov-budget
van 11 miljard euro. PvdA en SP investeren respectievelijk 3,3 miljard en 3,45 miljard euro extra in
het openbaar vervoer en ChristenUnie 1,82 miljard euro. D66 is de enige partij die het budget voor
ov verlaagt, met 0,5 miljard euro. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en VVD investeren extra in
infrastructuur voor lopen en fietsen, al lopen de bedragen uiteen. Bij de VVD gaat het namelijk om
0,08 miljard euro, bij D66 om 0,5 miljard euro, bij ChristenUnie om 0,65 miljard euro en bij GroenLinks en PvdA om 1,15 miljard euro. De SP investeert 2,3 miljard euro extra in de binnenvaart.
Twee partijen opteren voor een aanpassing van de maximumsnelheid. ChristenUnie wil de verhoging naar 130 kilometer per uur op de snelwegen weer ongedaan maken. GroenLinks gaat verder
en wil op alle hoofdwegen de snelheden verlagen (bijvoorbeeld naar 80 waar nu 100 geldt) en in
de binnensteden naar 30 kilometer per uur.
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Tabel 2.2

Maatregelen met grootste effecten op mobiliteit & bereikbaarheid
VVD

PvdA

SP

D66

CU

GL

+6,1

-1,0

-5,75

-1,0

-1,9

-8,8

+3,3

+3,45

-0,5

+1,82

+11

+0,08

+1,15

+0,5

+0,65

+1,15

ja

ja

VP

Infrastructuur
Weginfrastructuur (mld t/m 2030)
Openbaar vervoer (mld t/m 2030)
Infrastructuur fiets en lopen (mld t/m 2030)
Binnenvaart (mld t/m 2030)

+2,3

Verlaging maximum snelheid
Prijsbeleid en fiscale maatregelen
Beperking onbelaste woon-werkvergoeding

ja

ja***

Kilometerheffing personenauto (ct/km)

3

6*

3,5

3,1

5,8

Kilometerheffing bestelauto's (ct/km)

3

6*

3,5

7,5

15

2,9

Kilometerheffing vrachtauto's (ct/km)

20

20*

18

20

25

1,7

12

11**

15

-3,9

-0,1

Congestieheffing (ct/km)
mrb en bpm personenauto’s (mld opbrengst)

-0,2

Vliegbelasting (mld opbrengst)

-3,1

-3,9

+0,5

+1,1

-4,8

+1,0

Overige maatregelen
Ruimtelijke verdichting

ja

ja

ja

ja

Aanpassen ov studentenkaart

ja

ja

Hogere bijmengverplichting biobrandstoffen

ja

ja

Mobiliteitsmanagementmaatregelen

ja

ja***
ja

* Alleen op hoofdwegennet en regionale hoofdwegen.
** En cordonheffing van 2 euro in de spits en 1 euro daarbuiten rond G4.
*** Door afschaffing hypotheekrenteaftrek over inkomen verdiend op werklocaties verder dan 10 kilometer van
de woonlocatie.

Alle partijen hebben enige vorm van fiscale maatregelen of prijsbeleid in hun programma opgenomen. Bij de VVD gaat het alleen om een verlaging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) en de belasting op aanschaf van motorvoertuigen (bpm). Alle andere partijen introduceren een vorm van
kilometerbeprijzing. Vrachtverkeer (inclusief bestelauto’s) wordt daarbij in alle gevallen beprijsd,
maar wel met uiteenlopende tarieven, variërend van gemiddeld 1,7 cent per kilometer voor vrachtwagens door de Vrijzinnige Partij tot 25 cent per kilometer voor vrachtwagens door GroenLinks.
Tarieven voor bestelauto’s liggen over het algemeen lager dan voor vrachtwagens. Vijf partijen
(PvdA, SP, D66, GroenLinks en de Vrijzinnige Partij) introduceren ook een kilometerprijs voor personenauto’s. Tarieven lopen uiteen van 3 tot 6 cent per kilometer en bij de SP geldt de kilometerheffing van 6 cent alleen op hoofdwegen. D66 en GroenLinks vullen hun vlakke heffing nog aan
met een congestieheffing van 12 of 15 cent per kilometer op drukke wegen in de spitsuren. ChristenUnie introduceert voor personenauto’s geen vlakke heffing maar alleen een congestieheffing van
11 cent per kilometer op drukke wegen in de spits plus een cordonheffing van 1 à 2 euro rondom
de vier grote steden. Vrijwel alle partijen die prijsbeleid in hun maatregelenpakket hebben, verlagen daarbij de mrb en/of de bpm als een compensatie in de kosten voor automobilisten. Alleen
GroenLinks verhoogt de autobelastingen. Ten slotte introduceren PvdA en GroenLinks een vliegbelasting.
Drie partijen streven naar verdere ruimtelijke verdichting als middel om de bereikbaarheid van bestemmingen te vergroten en de mobiliteit terug te dringen. ChristenUnie wil dit met aangescherpt
ruimtelijk beleid bereiken, D66 maakt het ook mogelijk om middelen uit het Infrastructuurfonds
hiervoor in te zetten (1 miljard euro). De Vrijzinnige Partij kiest een andere route. Zij stellen voor
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om de hypotheekrente over een woning niet aftrekbaar te maken over inkomen dat op een werkadres verder dan 10 kilometer van het woonadres wordt verdiend.
Naast prijsbeleid, fiscale maatregelen en investeringen in infrastructuur en ruimte, zetten diverse
partijen (VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks) ook expliciet in op mobiliteitsmanagement als instrument om de vraag naar mobiliteit te beïnvloeden en de doorstroming te verbeteren. D66 verruimt de geldigheid van de ov-studentenkaart, ChristenUnie beperkt deze. Zowel ChristenUnie als
D66 verhoogt de bijmengverplichting voor biobrandstoffen.
Naast de in deze tabel opgenomen maatregelen komen de partijen ook nog met diverse, meer specifieke maatregelen. Denk hierbij aan maatregelen gericht op het schoner maken van goederenvervoer, het stimuleren van zuinige banden, specifieke fiets of ov-maatregelen en maatregelen gericht
op het stimuleren van een transitie naar elektrisch vervoer. De SP maakt geld vrij ten behoeve van
gratis stad- en streekvervoer voor ouderen. Twee partijen stellen voor om de systematiek van verdeling van geld voor infrastructuur en bereikbaarheid via het MIRT aan te passen. Zo ambieert de
VVD een ontschotting van het MIRT zodat de budgetten uit dit fonds niet bij voorbaat worden toegewezen aan een bepaalde vervoerswijze (bijvoorbeeld weg of spoor). D66 ambieert een verdere
ontschotting en wil van het Infrastructuurfonds een bereikbaarheidsfonds maken zodat een breder
pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren (niet alleen infrastructuur) hieruit gefinancierd kan worden.

2.2.2 Effecten
We hebben voor alle deelnemende partijen de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit en bereikbaarheid geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn. De genoemde cijfers en percentages zijn steeds in vergelijking met het basispad (zie
bijlage B) en voor het peiljaar 2030. In deze paragraaf bespreken we de effecten op hoofdlijnen; in
de afzonderlijke hoofdstukken per partij (hoofdstuk 3 tot en 9) zijn nadere details opgenomen.
Mobiliteit: De maatregelenpakketten van de verschillende politieke partijen hebben effect op het
gebruik van auto, openbaar vervoer en fiets in 2030 (figuur 2.1). Bij vrijwel alle partijen is het aantal autokilometers (personen-, bestel- en vrachtauto’s) in 2030 lager dan in het basispad, varierend van minus 4 procent bij de ChristenUnie tot minus 20 procent bij GroenLinks. Invoering van
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Tabel 2.3

Effecten maatregelenpakketten op bereikbaarheid in 2030 (verschil t.o.v.
het basispad)

Files (voertuigverliesuren op
het hoofdwegennet)
Reistijdbaten
Vraagverandering
Bereikbaarheid banen

VVD

PvdA

SP

D66

CU

GL

VP

-10%

-20%

-40%

-40%

-35%

-60%

-35%

+0,2 mld

+0,3 mld

-0,2 mld

+0,4 mld

+0,2 mld

+0,2 mld

+0,4 mld

+0,0 mld

-0,2 mld

-0,3 mld

-0,2 mld

-0,2 mld

-0,6 mld

-0,3 mld

+1%

-3%

-3%

-3%

-3%

-3%

-5%

kilometerbeprijzing, in combinatie met minder geld voor extra wegenaanleg en soms ook een lagere maximumsnelheid verklaren deze afnames. Alleen het VVD-pakket (zonder kilometerheffing
en met juist extra geld voor wegen) leidt tot iets meer wegverkeer (plus 1 procent). Het openbaar
vervoer laat een vrijwel tegengesteld beeld zien. Geen verandering ten opzichte van het basispad
bij de VVD, 3 tot 5 procent toename bij ChristenUnie, D66 en de Vrijzinnige Partij, 7 à 9 procent
boven het niveau van het basispad bij PvdA en SP en bijna 30 procent meer bij GroenLinks. De effecten van de maatregelenpakketten op het langzaam verkeer (lopen en fietsen) zijn over het algemeen beperkt tot 1 à 2 procent, alleen GroenLinks komt uit op 8 procent meer dan in het basispad
en de PvdA noteert 3 procent meer.
Bereikbaarheid: Bij de bereikbaarheid, in deze analyse uitgedrukt in meerdere indicatoren, zijn ook
duidelijke verschillen te zien in de gevolgen van de politieke keuzes van de verschillende partijen
(tabel 2.3). Alle partijen die opteren voor een vorm van prijsbeleid, met een kilometerheffing en/of
een congestieheffing, slagen erin de files flink terug te dringen. Het maatregelenpakket van GroenLinks leidt tot de sterkste reductie: zo’n 60 procent lager dan in het basispad. De VVD, die als
enige geen prijsbeleid in het pakket heeft opgenomen, realiseert een reductie van 10 procent ten
opzichte van het basispad door de investeringen in het wegennet.
Vrijwel alle partijen realiseren met hun pakket positieve reistijdbaten, met uitzondering van de SP.
Bij de VVD komen de extra baten door de weginvesteringen, bij de overige partijen vooral door de
reistijdwinsten die geboekt worden als gevolg van de lagere congestie, investeringen in openbaarvervoer en fietsinfrastructuur of door kortere reisafstanden als gevolg van ruimtelijke verdichting.
De omvang van die baten varieert tussen de 0,2 en 0,4 miljard euro per jaar, afhankelijk van het
specifieke maatregelenpakket. De negatieve reistijdbaten bij de SP hangen samen met hun keuze
voor de inrichting van het prijsbeleid. SP hanteert alleen op hoofdwegen een kilometerprijs. Hierdoor zullen meer mensen uitwijken naar het onderliggend wegennet dan bij een heffing op alle wegen. De gemiddelde rijsnelheid ligt daar lager en door het toegenomen verkeer wordt de vertraging
door congestie op het onderliggende wegennet ook groter. Dit leidt tot langere deur-tot-deur-reistijden.
Zes van de zeven deelnemende partijen kiezen voor prijsbeleid. Hierdoor wordt reizen in veel gevallen wel sneller, maar wordt reizen met de auto ook duurder. Mensen gaan dan andere keuzes
maken. Deels wijken ze uit naar andere vervoerswijzen. Maar ook zal een deel van de verplaatsingen niet meer gemaakt worden. Deze worden, onder de nieuwe omstandigheden, te duur voor het
nut dat ze de reiziger opleveren. Dat betekent ook dat dat het nut van de verplaatsing niet meer
behaald wordt. Dit effect is gevangen in de indicator ‘vraagverandering’. Alle partijen met prijsbeleid realiseren hier negatieve baten, waarvan de omvang vooral afhangt van de gekozen prijsstelling. Bij de VVD, zonder prijsbeleid in het maatregelenpakket, is geen sprake van baten of verliezen
als gevolg van vraagverandering.
Als laatste bereikbaarheidsindicator is gekeken naar de bereikbaarheid van banen. Deze bereikbaarheid kan veranderen als gevolg van veranderingen in kosten van reizen, in de reistijd en in de
reisafstand. Bij het maatregelenpakket van de VVD neemt de bereikbaarheid van banen licht toe
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ten opzichte van het basispad (plus 1 procent), omdat reizen niet duurder wordt en wel sneller. Bij
de andere partijen ligt de bereikbaarheid juist wat lager: het kost iets meer tijd en geld om hetzelfde aantal banen te kunnen bereiken. Dit komt vooral omdat, met hun respectievelijke maatregelenpakketten, de reistijdwinst door betere doorstroming en/of grotere nabijheid door een andere
ruimtelijke inrichting onvoldoende opweegt tegen de extra kosten van de reis door beprijzing. Met
andere woorden: reizen wordt meer duurder dan sneller. Niet zo verwonderlijk: een afname van
het autoverkeer wijst ook in die richting.
Emissies mobiliteit: Vrijwel alle partijen lukt het om met hun maatregelenpakket de emissies van
broeikasgassen te reduceren ten opzichte van het basispad (figuur 2.2). Deze reducties worden
vooral gerealiseerd via prijsbeleid en de afname van het wegverkeer als gevolg daarvan. Andere
maatregelen met een substantiële impact zijn een lagere maximumsnelheid, het stimuleren van
zuinige banden, fiscale maatregelen gericht op vergroening van het wagenpark en het verhogen
van de bijmengverplichting van biobrandstoffen. GroenLinks bereikt de sterkste reductie in CO2uitstoot: 20 procent minder (6 megaton per jaar minder dan in het basispad). ChristenUnie en D66
halen een reductie van respectievelijk 10 en 12 procent, gevolgd door de SP, de PvdA en de Vrijzinnige Partij met meer bescheiden reductiepercentages. De uitstoot van CO2 ligt bij de VVD net
iets boven het niveau in het basispad.
Dat geldt voor de VVD ook voor de uitstoot van NOx en fijnstof door verkeer en vervoer. De SP
haalt de hoogste reductie in NOx-uitstoot, bijna 15 procent ten opzichte van het basispad. Dit is
vooral als gevolg van hun maatregelen voor vergroening van de binnenvaart. GroenLinks haalt 10
procent reductie (vooral door kilometerbeprijzing) en bij de andere partijen ligt de afname wat lager. Bij de Vrijzinnige Partij is sprake van een vergelijkbare uitstoot van NOx als in het basispad.
De maatregelenpakketten van GroenLinks en de SP bereiken respectievelijk 14 en 13 procent reductie van de fijnstofemissie. De Vrijzinnige partij volgt met 8 procent minder fijnstof. De reductie
bij D66, de PvdA en de ChristenUnie is wat bescheidener.
Op basis van eerdere studies wordt verwacht dat de afnames van het autoverkeer als gevolg van
prijsmaatregelen en een lagere maximumsnelheid zullen bijdragen aan een vermindering van het
aantal verkeersslachtoffers en van de geluidshinder. Bij GroenLinks zal dit effect het sterkst zijn,
gezien de grote afname van het autoverkeer. Bij de SP wordt dit effect beperkt door de verschuiving van het verkeer naar het lokale wegennet.
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Nationale kosten: Aan de maatregelenpakketten zijn ook kosten verbonden. Per saldo zijn die kosten voor alle partijen hoger dan in het basispad. D66, PvdA en ChristenUnie hebben de hoogste nationale kosten voor hun maatregelen gericht op mobiliteit & bereikbaarheid: in totaal circa 500
miljoen euro per jaar. De Vrijzinnige Partij is iets goedkoper uit, rond de 400 miljoen per jaar, gevolgd door GroenLinks en de VVD met 300 miljoen en de SP met zo’n 200 miljoen.
De saldi komen wel steeds op heel verschillende wijze tot stand. Zo zijn de nationale kosten van de
VVD vrijwel geheel het gevolg van extra uitgaven voor weginfrastructuur. De PvdA maakt extra
kosten voor infrastructuur (de toename van de uitgaven voor openbaar vervoer en fiets is groter
dan de besparing bij weginfrastructuur) en maakt kosten voor de uitvoering van het prijsbeleid.
Daar staat een bescheiden voordeel tegenover vanwege een zuiniger wagenpark. Dit leidt immers
tot een lager brandstofverbruik en daarmee lagere kosten. De SP maakt kosten voor de invoering
van prijsbeleid en een schonere binnenvaart. De afname van het autoverkeer door prijsbeleid leidt
tot een besparing van de onderhoudskosten.
D66 maakt vooral kosten voor het uitvoeren van prijsbeleid en het realiseren van een groter aandeel hernieuwbare energie (biobrandstof) in het brandstofverbruik voor mobiliteit. Kosten worden
bespaard doordat er minder brandstof wordt verbruikt door een zuiniger autopark en er wordt bespaard op het wegenonderhoud. ChristenUnie investeert extra in infrastructuur (vooral ov en fiets)
en voert prijsbeleid in. Ook zijn er kosten verbonden aan het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de brandstofmix voor mobiliteit. Een lager brandstofverbruik zorgt daarentegen
voor wat lagere brandstofkosten.
GroenLinks investeert extra in infrastructuur voor openbaar vervoer en fiets, voert prijsbeleid in en
investeert in laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Er wordt bespaard op wegenaanleg en door
het lagere autogebruik ook op onderhoudskosten. De zuinigere auto’s en een lagere maximumsnelheid leiden tot een brandstofbesparing. De Vrijzinnige Partij maakt kosten voor het uitvoeren van
prijsbeleid en hun maatregelenpakket zorgt voor een iets minder zuinig autopark, wat ook tot extra
kosten leidt. De afname van het autogebruik leidt tot een beperkte besparing voor het wegenonderhoud.
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2.3 Landbouw & Natuur
2.3.1 Maatregelen
De maatregelen op het gebied van landbouw & natuur betreffen voorstellen om de veestapel te laten krimpen, voorstellen rond monomestvergisting, landgebruiksmaatregelen, het aanpassen van
de gebruiksnormen voor mest en voorstellen voor veranderingen in budgetten en focus in het natuurbeleid.
Alle partijen, met uitzondering van de VVD en de Vrijzinnige Partij, stellen maatregelen voor om de
veestapel te laten krimpen. De mate waarin en de manier waarop lopen uiteen (zie tabel 2.4). Van
de partijen die de veestapel willen laten krimpen is de krimp het grootst bij GroenLinks, het krimppercentage is het laagst bij de ChristenUnie. De VVD en de Vrijzinnige Partij nemen geen maatregelen om de veestapel te laten krimpen. Bij de ChristenUnie staat behoud van de derogatie voorop
en daarmee de daaraan verbonden voorwaarde dat het nationale fosfaatplafond niet mag worden
overschreden. Om dat te waarborgen heeft de ChristenUnie aangenomen dat – naast het verplichten van de kringloopwijzer – de melkveestapel met 10 procent moet krimpen ten opzichte van het
basispad, via het invoeren en afromen van fosfaatrechten. De PvdA, SP en D66 willen via afromen
van fosfaatrechten de melkveestapel met 20 procent respectievelijk 25 procent laten krimpen.
Deze partijen nemen ook maatregelen om de omvang van de veestapel in de intensieve veehouderij terug te brengen. D66 doet dat door het opkopen van varkensrechten door de overheid, de PvdA
en de SP door afroming van varkens- en pluimveerechten. GroenLinks, ten slotte, krimpt de veestapel het sterkst door een mix van opkopen en afromen van fosfaat- en dierrechten. De kosten
daarvan worden dus gedragen door zowel de overheid als de landbouwsector.
In de analyse is aangenomen dat de voorgestelde afroming van fosfaat- en dierrechten juridisch
uitvoerbaar is of gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door het hanteren van een voldoende ruime
overgangstermijn of een schadevergoeding.
Vier partijen stellen maatregelen gericht op monomestvergisting voor. De ChristenUnie verplicht
bedrijven om alle mest te vergisten en stelt daar overheidssubsidie voor beschikbaar. GroenLinks
verplicht alleen bedrijven die hun mest niet binnen een straal van 20 kilometer kunnen afzetten om
hun mest te vergisten en stelt daar geen overheidssubsidie voor beschikbaar. De PvdA bevordert
monomestvergisting door hiervoor jaarlijks 100 miljoen euro te reserveren in de SDE+-regeling.
De VVD maakt eenmalig 150 miljoen euro vrij voor monomestvergisting. D66, tot slot, kiest niet
voor mestvergisting maar stelt methaanoxidatie van alle mest verplicht. Dit betekent dat methaan
wordt omgezet in kooldioxide, wat een veel geringere broeikasgaswerking heeft dan methaan,
waardoor er een reductie van broeikasgassen optreedt.
Alle partijen – uitgezonderd de VVD – willen regelgeving invoeren die uitmondt in landgebruiksmaatregelen (vernatting van veengebieden) om de broeikasgasemissies terug te dringen. De mate
waarin partijen dit willen doorvoeren loopt uiteen: de Vrijzinnige Partij en GroenLinks willen de
meeste landgebruiksopties gaan benutten terwijl de ChristenUnie de geringste aanpassing beoogt.
Verder kiezen GroenLinks en de SP ervoor om de gebruiksnorm voor mest verder aan te scherpen
waardoor melkveehouders en akkerbouwers minder mest (stikstof en fosfaat) mogen gebruiken.
Tot slot schaffen de SP, D66 en GroenLinks het verlaagde energietarief voor de glastuinbouw af.
Veel partijen, met uitzondering van de VVD en de Vrijzinnige Partij, maken extra budget vrij voor
het natuurbeleid ten opzichte van het basispad. Partijen maken verschillende keuzes in de hoogte
en focus van het extra natuurbudget. GroenLinks en D66 maken het meeste extra geld vrij. Deze
partijen verhogen het natuurbudget structureel met respectievelijk circa 450 miljoen euro en 400
miljoen euro per jaar. Beide partijen willen het natuurnetwerk groter en robuuster maken. D66 wil

PBL | 21

Tabel 2.4

Maatregelen met grootste effecten op landbouw en natuur
VVD

PvdA

SP

D66

CU

GL

Omvang melkveestapel (%)

-20%

-20%

-25%

-10%

-30%

Omvang varkensstapel (%)

-20%

-20%

-25%

Omvang pluimveestapel (%)

-20%

-20%

VP***

Landbouw
-40%
-15%

Verplichting monomestvergisting
Subsidie monomestvergisting
(mld euro)

ja
0,15

0,10 per

een-

jaar*

0,84
per

malig
Landgebruiksmaatregelen

deels**

jaar
ja

ja

ja

ja

ja

0,15

0,2

0,4

ja

ja

Afschaffen verlaagd energietarief

ja

ja

ja

ja

glastuinbouw
Natuur
Extra natuurbudget (mld euro/jaar)
Intensiveren agrarisch natuurbeheer

ja

Aanscherpen criteria EFA’s

ja

PAS-ruimte inzetten voor natuuront-

ja

0,15

0,45

ja

ja

ja

ja

wikkeling
Bufferzones met duurzame landbouw

ja

om Natura 2000-gebieden
* Technologieschot in de SDE.
** Alleen voor mest die niet binnen een straal van 20 kilometer kan worden afgezet.
*** Naast landgebruiksmaatregelen stelt de VP maatregelen voor ter bevordering van een landbouwsysteem
waarbij meer gebruik wordt gemaakt van biologische processen. Deze maatregelen passen echter niet in de
huidige institutionele kaders, zie paragraaf 9.2.2.

vooral investeren in maatregelen die het meest kosteneffectief zijn om VHR-doelbereik dichterbij te
brengen. De modelberekeningen geven aan dat herinrichten van natuur, oplossen van verdroging
en uitbreiden en gericht verzwaren van agrarisch natuurbeheer het meest kosteneffectief zijn.
GroenLinks wil grotendeels op dezelfde manier investeren als D66, maar kiest daarnaast voor betere bescherming van de weidevogels en een tweetal specifieke projecten. Zo wil GroenLinks de
Markerwadden realiseren, een eilandenarchipel in het Markermeer, evenals het Oostvaarderswold,
een ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe.
De SP wil met 200 miljoen euro extra per jaar voor natuurbeleid de dialoog aangaan met provincies
om zo ver mogelijk te komen in het bereiken van de VHR-doelen. Hierbij zoekt de SP de synergie
met het nog niet gealloceerde budget uit het Natuurpact. Uit inventarisaties bij provincies en modelberekeningen blijkt dat circa 10 procent van het budget uit het Natuurpact nog niet gealloceerd
is (PBL 2017). De PvdA en de ChristenUnie maken circa 150 miljoen euro per jaar extra vrij voor
natuur. De ChristenUnie zet in op ecologische verbindingen en zoekt de synergie met het waterveiligheidsbeleid. De PvdA investeert circa de helft van het extra budget in het natuurnetwerk, gericht
op die maatregelen die het meest kosteneffectief zijn voor de VHR-soorten. De andere helft wil de
PvdA gebruiken om binnen de bestaande kaders meer gelden uit het Europese Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid in te zetten voor natuurbeleid. Hiertoe verschuift de PvdA middelen van pijler 1
(directe inkomenssteun) naar pijler 2 (plattelandsontwikkeling), waarvoor cofinanciering vereist is.
GroenLinks zet ook in op deze maatregel maar kiest voor de maximale verschuiving van ruim 100
miljoen per jaar. Opvallend ten slotte is dat alle partijen, met uitzondering van de CU, de relatie
tussen landbouw en natuur op enigerlei wijze willen versterken. Maatregelen die naar voren komen
zijn effectiever agrarisch natuurbeheer, waarbij sommige partijen specifiek inzetten op betere bescherming van weidevogels, en het aanscherpen van de criteria voor EFA’s (ecologische aandachtsgebieden) in de akkerbouw.
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Tabel 2.5

Emissie landbouw in 2030 (verschil t.o.v. het basispad)
VVD

PvdA

SP

D66

CU

GL

VP

0

-6

-8

-9

-10

-10

-4

-1

-7

-15

-7

-2

-13

0

Mestafzet buiten landbouw: stikstof (kton/jaar)

0

-84

-87

-86

-25

-89

0

Mestafzet buiten landbouw: fosfaat (kton/jaar)

0

-31

-25

-30

-8

-38

0

Emissie broeikasgassen(Mton/jaar)
Ammoniakemissie (kton/jaar)

2.3.2 Effecten
Voor alle deelnemende partijen zijn de effecten van de voorgestelde maatregelen op landbouw &
natuur geanalyseerd en is in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn. De
genoemde cijfers en percentages zijn steeds in vergelijking met het basispad (zie bijlage B) en
voor het peiljaar 2030. In deze paragraaf bespreken we de effecten op hoofdlijnen; in de afzonderlijke hoofdstukken per partij (hoofdstuk 3 tot en 9) zijn nadere details opgenomen.
Broeikasgasemissies: De effecten van de partijprogramma’s op de reductie van de broeikasgasemissies uit de landbouw lopen uiteen van vrijwel 0 tot 10 megaton CO2-eq. De emissiereductie is
het grootst bij de ChristenUnie en GroenLinks: 10 megaton. Bij de ChristenUnie wordt meer dan de
helft hiervan gerealiseerd door het verplichten van monomestvergisting van alle mest. Bij GroenLinks tikt de krimp van de veestapel en de aanscherping van de gebruiksnormen aan. Het pakket
van D66 komt uit op een iets minder grote emissiereductie van 9 megaton. Overigens, vergeleken
met de bijdrage van de krimp van de melkveestapel, heeft de krimp van de varkens- en pluimveestapel een relatief geringe bijdrage aan de emissiereductie van broeikasgassen. De PvdA en de SP
bereiken met hun maatregelenpakket respectievelijk een emissiereductie van 6 en 8 megaton CO2eq. De broeikasgasreductie bij de VVD is het gevolg van een eenmalige subsidie voor mestvergisting en van het bevorderen van precisielandbouw door voorlichting. D66 doet dat laatste ook met
dien verstande dat ze de investeringen hiervoor ook toevoegt aan de zogeheten VAMIL/MIA-lijst,
waardoor deze investeringen fiscaal gunstig behandeld worden. Het effect van deze maatregel is bij
D66 dan ook groter dan bij de VVD. De effecten van het afschaffen van het verlaagde energietarief
in de glastuinbouw zijn mede afhankelijk van aanpalende energieprijsprikkels die partijen voorstellen, zie paragraaf 2.4.
Als het verdwijnen van veehouderijbedrijven uit Nederland betekent dat de melk- en vleesproductie
elders toeneemt, zal dit leiden tot carbon leakage: op mondiale schaal nemen de emissies dan niet
af. Indien de productie elders minder efficiënt is, kan ook sprake zijn van een emissietoename. Dit
effect is niet gekwantificeerd.
Ammoniakemissie: De krimp van de veestapel leidt ook tot reductie van ammoniakemissie. De effecten van de partijprogramma’s op de reductie van ammoniakemissies uit de landbouw lopen uiteen van 0 tot 15 kiloton ammoniak. De SP bereikt de grootste reductie van ammoniakemissie.
Naast de krimp van de veestapel, draagt met name de aanscherping van de gebruiksnorm voor
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stikstofmest met 15 procent hieraan bij. Het maatregelenpakket van GroenLinks leidt tot een reductie van 13 kiloton ammoniak. De krimp van de veestapel is bij GroenLinks weliswaar groter dan
bij de SP, maar GroenLinks scherpt de gebruiksnorm minder ver aan dan de SP, namelijk met 5
procent. De maatregelenpakketten van de PvdA en D66 leiden tot een ammoniakreductie van 7 kiloton en de ChristenUnie realiseert een emissiereductie van 2 kiloton ammoniak. De reductie van
ammoniak bij de VVD is het gevolg van precisielandbouw. De Vrijzinnige Partij neemt geen maatregelen die tot emissiereductie van ammoniak leidt.
Mestafzet buiten de landbouw: Krimp van de veestapel leidt er ook toe dat de mestafzet buiten de
landbouw afneemt. Dit effect is het grootst bij GroenLinks, de partij waarbij de veestapel het
sterkst krimpt. Ondanks het feit dat GroenLinks ook de gebruiksnormen voor mest aanscherpt,
waardoor er minder mest in de Nederlandse landbouw gebruikt mag worden, is er door de krimp
van de veestapel geen afzet van stikstofmest buiten de landbouw meer nodig. Ook bij de SP, PvdA
en D66 neemt de afzet van stikstofmest buiten de landbouw substantieel af. Ook in termen van
fosfaat neemt de mestafzet buiten de landbouw af bij de partijen die via afroom- of opkoopregeling
de veestapel laten krimpen: het meest bij GroenLinks en het minst bij de ChristenUnie. Voor fosfaat blijft wel sprake van mestafzet buiten de landbouw. Bij de VVD en de Vrijzinnige Partij treedt
er geen verandering op ten opzichte van het basispad.
Biodiversiteit: De procentuele verbetering van de biodiversiteit is niet op de procent nauwkeurig te
bepalen. Figuur 2.4 geeft aan binnen welke klasse de totale verbetering van de biodiversiteit zal
vallen en een indicatie van de bijdrage van de verschillen soorten maatregelen hieraan. De biodiversiteitswinst is met 20-25 procentpunten het grootst bij GroenLinks en D66. Dit betekent dat bij
uitvoering van de maatregelenpakketten van deze partijen, in 2030 85-90 procent van de VHRsoorten duurzaam voorkomen, tegenover 65 procent in het basispad. Beide partijen zetten in op
een robuuster en groter Natuurnetwerk Nederland (NNN) door extra budget voor het natuurbeleid
vrij te maken. De modelberekeningen geven aan dat de grootste winst wordt geboekt door vermindering van de versnippering en de verdroging van natuurgebieden. Zowel versnippering als verdroging is van grote invloed op de biodiversiteit. Naast het aanleggen van ecologische verbindingen
kan versnippering worden opgelost door het herinrichten van bestaande natuur naar andere typen
leefgebieden. Ten slotte zorgt gerichter agrarisch natuurbeheer op kansrijke locaties, zwaardere
vormen van agrarisch natuurbeheer en effectievere vergroening van het landbouwbeleid door het
aanscherpen van de criteria voor EFA’s voor biodiversiteitswinst. GroenLinks besteedt daarbij in het
bijzonder aandacht aan weidevogels.
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De biodiversiteitswinst bij uitvoering van het maatregelenpakket van de SP is 15-20 procentpunten. Het effect op biodiversiteit valt kleiner uit dan bij GroenLinks en D66 vanwege het lagere extra
budget. De maatregelen van de SP leiden wel tot het verlagen van de stikstofdepositie op natuurgebieden door intensivering van de Programmatische Aanpak Stikstof en krimp van de veestapel.
Ook zet de SP, net als GroenLinks, in op weidevogels.
De PvdA en de ChristenUnie investeren extra in natuur maar zij zijn bescheidener in hun ambities
dan bovengenoemde partijen. De PvdA en de ChristenUnie komen tot een biodiversiteitswinst van
respectievelijk 10-15 en 5-10 procentpunten. Beide partijen verhogen het budget voor het natuurnetwerk licht. De PvdA intensiveert daarnaast het agrarisch natuurbeheer en de ChristenUnie zet
extra in op investeren in waterveiligheid in combinatie met natuurontwikkeling.
De maatregelen van de VVD en de Vrijzinnige Partij leiden tot een biodiversiteitswinst van 0-5 procentpunten. De VVD realiseert een lichte verbetering van biodiversiteit door het agrarisch natuurbeheer te intensiveren. De Vrijzinnige Partij boekt, net als een groot aantal andere partijen, een
kleine biodiversiteitswinst door landgebruiksmaatregelen (uitbreiding natuurareaal voor klimaat).
Dit leidt tot positieve neveneffecten op de biodiversiteit omdat als gevolg van vernatting meer
stukken weiland tijdelijk onder water komen te staan, wat geschikter habitat oplevert voor weidevogels. Behalve de VVD omarmen alle partijen dergelijke landgebruiksmaatregelen, zij het dat de
mate waarin tussen partijen varieert.
Voor alle partijen geldt dat het berekende effect een maximaal effect is, uitgaande van volledige
uitvoering van de maatregelen. Ervaringen uit het verleden leren dat de tijdigheid van realisatie,
met name bij grote uitbreiding van het natuurareaal, tegen kan vallen, evenals hoe lang het duurt
voordat het ecologisch herstel optreedt na het nemen van maatregelen. Bij agrarisch natuurbeheer
zijn de effecten onzeker omdat maatwerk geboden is. De gepresenteerde effecten moeten daarom
als ordegroottes worden gezien.
Nationale kosten: De kosten van de maatregelenpakketten variëren van vrijwel 0 bij de VVD tot
circa 1,3 miljard euro bij GroenLinks (figuur 2.5), vooral omdat partijen uiteenlopende keuzes maken in de soorten maatregelen. Zo is bij GroenLinks de stijging van het natuurbudget de grootste
kostenpost. Ook zijn de kosten van de overige energiegerelateerde maatregelen (onder andere
door maatregelen in de glastuinbouw) bij GroenLinks het grootst. Daarnaast worden kosten gemaakt voor landgebruiksmaatregelen en landbouwmaatregelen, waaronder het krimpen van de
veestapel. De kosten van het maatregelenpakket van de ChristenUnie bedraagt circa 1 miljard
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euro. Het overgrote deel van deze kosten ontstaat door maatregelen bij de landbouw, in dit geval
de verplichting van monomestvergisting. Net als bij GroenLinks is bij D66 de stijging van het natuurbudget de belangrijkste kostenpost van de 1 miljard euro in totaal. Het maatregelenpakket van
de SP bedraagt 0,7 miljard euro waarvan 0,28 miljard komt door natuurmaatregelen. De kosten
van het maatregelenpakket van de PvdA bedragen 0,5 miljard euro, waarvan circa 0,15 miljard
euro door natuurmaatregelen. De kosten van het maatregelenpakket van de Vrijzinnige Partij ligt
daar iets onder en bestaan uit de kosten voor de landgebruiksmaatregelen en energiegerelateerde
maatregelen. Het maatregelenpakket van de VVD kent de laagste kosten.
De kosten voor de krimp van de melkveestapel worden bij alle partijvoorstellen door de sector zelf
gedragen. Alle partijen kiezen immers voor afromen van rechten waardoor bedrijven die krimpen of
stoppen geen compensatie van de overheid ontvangen. Voor de varkens- en pluimveehouderij is
het beeld wisselend: partijen kiezen soms voor afromen, soms voor opkopen of een mengvorm. De
invloed van het afromen en opkopen op de structuur van de veehouderijsector is niet onderzocht.
Die is sterk afhankelijk van de precieze vormgeving van de afroming. In de analyse is aangenomen
dat het opkopen en afromen weliswaar leidt tot krimp maar een levensvatbare veehouderijsector
niet in de weg staat.
De beoogde krimp van de veestapel zal ook invloed hebben op de omvang van de toeleverende en
verwerkende industrie. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet nader onderzocht en maken
geen deel uit van de berekende nationale kosten.

2.4 Energie & Klimaat
In deze paragraaf gaan we eerst in op zowel de maatregelen op het gebied van energie & klimaat
als de effecten daarvan op de broeikasgasemissies in 2030. In het tweede deel van de paragraaf
bespreken we in hoeverre de maatregelenpakketten van de partijen van invloed zijn op de voortgang van de energietransitie.

2.4.1 Maatregelen en effecten op emissies van broeikasgassen in 2030
De maatregelen die de partijen voorstellen (zie tabel 2.6) zijn van invloed op de broeikasgasemissies in de sectoren Industrie en energie, Gebouwde omgeving, Verkeer en vervoer en Landbouw
(zie tabel 2.7 en figuur 2.5). We gaan in deze paragraaf vooral in op de effecten in de industrie- en
energiesector en in de gebouwde omgeving. Voor de emissiereducties bij verkeer en vervoer en
landbouw verwijzen we naar de paragrafen over de thema’s mobiliteit & bereikbaarheid en landbouw & natuur. Alle partijen – met uitzondering van VVD – realiseren de grootste emissiereductie
bij de industrie en energiebedrijven. Alle gerapporteerde effecten zijn ten opzichte van het basispad (zie bijlage B).
Oorzaken voor emissiereductie in Nederland
De maatregelen grijpen op verschillende manieren in op de broeikasgasemissies. We onderscheiden er zes: substitutie van fossiele energie door hernieuwbare energie, vermindering van de vraag
naar energie, toepassing van CO2-afvang en -opslag (ccs), verplaatsing van activiteiten en emissies
naar buiten Nederland (carbon leakage), sluiting van kolencentrales en reductie van emissies van
overige broeikasgassen (OBKG) waaronder methaan en lachgas, en emissies van landgebruik,
landgebruiksverandering en bosbouw (LULUCF) (figuur 2.6).
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Tabel 2.6

Maatregelen met grootste effecten op broeikasgasemissies in 2030 (verschil
t.o.v. het basispad)

Maatregel

Eenheid

Intensiveren SDE+

mld euro

VVD

Sluiten kolencentrales

PvdA

D66

CU

4,5

4,4

4,9

8

ja

ja

ja

ja

67

25**

40

60

37

3

6

6

14

euro/ton

Gemiddelde verhoging EB gas

ct/m3

4

Gemiddelde verhoging EB elektra

ct/kWh

1

Heffing lozen restwarmte

euro/GJ

3

Eis TVT wet Milieubeheer***

jaar

Budget subsidies industrie

mld euro

3

<0,3
ja

Verplichte woningverbetering
4

VP

ja
3

1
7

megaton

GL

ja

CO2-bodemprijs in 2030*

Aankopen emissierechten EU-ETS

SP

1

4

3
7

10

9

1,2

1,2

2

ja

ja

ja

17

5

7

* De sectoren waarop de bodemprijs van toepassing is verschilt tussen partijen.
** Voor de SP betreft dit een CO2-heffing en geen bodemprijs, en komt dus boven op de CO2-prijs in het ETS
van 26 euro/ton in 2030 in het basispad.
*** Dit betreft de eis aan de terugverdientijd (TVT) voor maatregelen onder de wet Milieubeheer. Deze is 5 jaar
in het basispad.

Tabel 2.7

Broeikasgasemissie in 2030 (verschil t.o.v. het basispad)
VVD

PvdA

SP

D66

CU

GL

VP

0

-36

-54

-70

-70

-86

-28

· waarvan Industrie en energie

0

-27

-42

-50

-49

-58

-22

· waarvan Gebouwde omgeving

0

-1

-2

-8

-7

-12

0

· waarvan Verkeer en vervoer

0

-2

-2

-4

-3

-6

-1

· waarvan Landbouw en natuur

0

-6

-8

-9

-10

-10

-4

· waarvan ETS

0

-27

-42

-50

-50

-59

-23

· waarvan niet-ETS

0

-9

-12

-20

-20

-27

-6

-4

-16

-27

-62

-50

-67

-11

-4

-8

-6

-36

-23

-26

-5

Eenheid
Emissie broeikasgassen Nederland

EU-ETS*

megaton

megaton

Mondiaal**

* Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
** Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage zijn verrekend.

Hernieuwbare energie
Enkele partijen verhogen het budget voor de subsidieregeling duurzame energie (SDE+) ten opzichte van het basispad. Dit zijn D66 (+4,4 miljard euro per jaar), de SP (+4,5 miljard euro per
jaar), de ChristenUnie (+4,9 miljard euro per jaar) en GroenLinks (+8 miljard euro per jaar). Naast
intensivering van de SDE+ groeit de toepassing van hernieuwbare energie ook – zij het in veel
mindere mate – door het uitbreiden van mogelijkheden tot saldering van zelf opgewekte energie
(zodat er geen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw over hoeft te worden betaald).
Dit is het geval bij D66 en de Vrijzinnige Partij (postcoderoos naar heel Nederland) en PvdA (postcoderoos naar heel Nederland en verruimen salderingsgrens naar 50.000 kWh). ChristenUnie en
D66 verhogen het aandeel biobrandstoffen in het wegverkeer naar 12 procent (fysiek). Bij de VVD
en de Vrijzinnige Partij blijft het aandeel hernieuwbare energie in 2030 gelijk aan dat in het basispad, namelijk 21 procent. Bij de PvdA stijgt het naar 24 procent, bij de SP naar 34 procent, bij D66
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naar 39 procent, bij de ChristenUnie naar 42 procent, en bij GroenLinks naar 60 procent. De toename van hernieuwbare energie leidt tot een emissiereductie van 2 megaton bij de PvdA, 11 megaton bij de SP, 15 megaton bij D66, 17 megaton bij ChristenUnie en 25 megaton bij GroenLinks.
Vermindering van de vraag naar energie
In het basispad bedraagt het finale energiegebruik 2005 petajoule in 2030. De maatregelenpakketten leiden tot een afname van het finale energiegebruik ten opzichte van het basispad. De vermindering van de energievraag is een gevolg van een variërende mix van prijsprikkels, subsidies,
normstelling en verplichtingen tot energiebesparing. Bij de VVD bedraagt de daling van de finale
energievraag 5 petajoule (minder dan 0,5 procent), bij de Vrijzinnige Partij 65 petajoule (3 procent), bij D66 13 petajoule (6 procent), bij de PvdA 155 petajoule (8 procent), bij ChristenUnie 185
petajoule (9 procent), bij de SP 230 petajoule (12 procent) en bij GroenLinks 395 petajoule (20
procent). De daling van het energieverbruik leidt tot een afname van de emissie van 0, 4, 6, 7, 9,
10 en 21 megaton bij respectievelijk de VVD, Vrijzinnige Partij, PvdA, SP, D66, ChristenUnie en
GroenLinks. De vermindering van de finale energievraag treedt op in alle eindgebruikssectoren (industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw).
De industrie krijgt in de maatregelenpakketten te maken met diverse prijsprikkels, waaronder verhoging van de energiebelasting, invoeren van een CO2-bodemprijs of CO2-heffing, toename van de
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opslag duurzame energie, of een heffing op de lozing van restwarmte. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen partijen wat betreft ingrepen in de energiebelasting voor gas en elektriciteit. In tabel 2.6
is de gemiddelde prijsverhoging aangegeven, waarbij er gemiddeld is over de verschillende schijven van de energiebelasting en gewogen naar het energiegebruik binnen iedere schijf. Veel partijen
verhogen de belasting op gas sterker dan die op elektriciteit, en verminderen de degressieve structuur van de energiebelasting. Het verlaagde tarief van de energiebelasting voor de glastuinbouw
vervalt bij de SP, D66 en GroenLinks. Ook verhogen sommige partijen de terugverdientijdseis in de
Wet milieubeheer van 5 jaar naar 7 jaar (D66, SP, Vrijzinnige Partij), 9 jaar (GroenLinks) of 10 jaar
(ChristenUnie).
Voor de gebouwde omgeving geeft de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) een
prikkel tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Bij GroenLinks draagt ook de CO2beprijzing voor niet-ETS-sectoren daaraan bij. Diverse partijen voeren naast prijsprikkels ook verplichtingen in om woningen en/of bedrijfspanden te verbeteren tot een zeker energielabel, of ze
verhogen de eisen onder de wet Milieubeheer. Dergelijke verplichtende maatregelen hebben doorgaans een groter effect dan prijsprikkels. GroenLinks stelt onder andere voor om kopers van bestaande woningen te verplichten om hun woning te verbeteren naar minimaal label B vanaf 2020,
en eigenaren van bedrijfspanden te verplichten tot label A in 2027 en tot energieneutraal in 2035.
Aangenomen is dat dit laatste uitvoerbaar is, maar dit is onzeker. Ook ChristenUnie, D66 en de SP
voeren verplichtingen in voor het verbeteren van woningen. De PvdA, de Vrijzinnige Partij en de
VVD werken alleen met prijsprikkels.
De maatregelen en effecten in de transport- en landbouwsector zijn zoals gezegd besproken in de
eerdere paragrafen.
Sluiten kolencentrales
In alle maatregelenpakketten, behalve die van de VVD, zijn maatregelen opgenomen die direct of
indirect leiden tot het sluiten van kolencentrales voor het jaar 2030. Dit levert 17 megaton emissiereductie op in Nederland.
Carbon capture and storage (ccs) en carbon leakage
Sommige prijsprikkels en verplichtingen die leiden tot vermindering van de energievraag kunnen
ook een prikkel geven tot het toepassen van ccs (indien de prijsprikkel of verplichting aangrijpt op
de CO2-emissie). D66 voert een verplichting in om ccs toe te passen. De prijsprikkels en verplichtingen kunnen echter ook leiden tot het sluiten van bedrijven, en verplaatsing van activiteiten naar
het buitenland. In dat geval dalen emissies op het Nederlandse grondgebied, maar nemen de emissies buiten Nederland toe (carbon leakage). Sommige partijen (PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) hebben compenserende subsidiemaatregelen genomen voor de industrie, waarmee de
industrie in staat wordt gesteld om de maatregelen zoals energiebesparing en ccs (ten dele) te financieren en waarmee carbon leakage deels kan worden voorkomen.
Als gevolg van deze beleidsintensiveringen kan verwacht worden dat bij ChristenUnie, D66 en
GroenLinks circa 30 procent van de emissies van de industrie en energiebedrijven in 2030 wordt
afgevangen door ccs. Bij de PvdA betreft dit circa 2 procent. Bij de SP, de Vrijzinnige Partij en de
VVD zal ccs naar verwachting niet worden toegepast in 2030. De emissiereductie door toepassen
van ccs is 1 megaton bij de PvdA, 13 megaton bij GroenLinks, 16 megaton bij de ChristenUnie en
18 megaton bij D66.
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NB: De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering
van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen
van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.

Als er sprake is van verhoging van prijsprikkels of het aanscherpen van verplichtingen zonder dat
er compenserend beleid wordt ingezet neemt het risico op carbon leakage toe. De carbon leakage
is het grootst bij de SP (13 megaton), afwezig bij de VVD, en tussen 2 en 5 megaton bij andere
partijen.
Emissiereductie op EU-niveau en mondiaal niveau
Veel partijen zetten in op een ambitieuzer EU-klimaatbeleid. Maar onder de aanname dat het emissieplafond van het ETS niet verandert ten opzichte van het basispad onder invloed van alleen hogere ambities in Nederland, en onder de aanname dat het emissieplafond limiterend is voor de
emissies van de bedrijven die eronder vallen, hebben emissiereducties bij ETS-bedrijven in Nederland geen effect op de realisatie van de EU-brede taakstelling voor de ETS-sectoren. Minder emissie in Nederland geeft bedrijven in andere EU-landen meer emissieruimte (waterbedeffect).
Enkele partijen kopen ETS-emissierechten aan (VVD, PvdA, ChristenUnie en D66). Dit leidt tot vermindering van de emissierechten voor bedrijven die onder het ETS vallen en is niet onderhevig aan
het waterbedeffect. Aankoop van emissierechten leidt tot 1, 4, 5 en 17 megaton emissiereductie in
het EU-ETS als geheel bij respectievelijk PvdA, VVD, ChristenUnie en D66.
De emissiereductie op mondiale schaal, waarbij rekening is gehouden met het waterbedeffect in
het ETS, aankopen van emissierechten in het ETS en carbon leakage, is geschat op 3, 4, 5, 8, 23,
26 en 36 megaton voor respectievelijk de SP, de VVD, de Vrijzinnige Partij, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks en D66.
Nationale kosten
De nationale kosten die samenhangen met de maatregelen in de programma’s zijn weergegeven in
figuur 2.7. De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de
natuurkwaliteit. Deze kosten zijn reeds besproken in voorgaande paragrafen.
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Bij de meeste partijen zijn de kosten het hoogst bij de industrie en energiebedrijven. Dit betreft
kosten voor extra hernieuwbare energie, maatregelen gericht op energiebesparing en/of het toepassen van ccs, het sluiten van kolencentrales en kosten die samenhangen met carbon leakage. In
de gebouwde omgeving betreft het kosten voor het energiezuinig of energieneutraal maken van
gebouwen; dit betreft vooral het verbeteren van de isolatieschil en het toepassen van hernieuwbare warmte.

2.4.2 Bijdrage aan energietransitie
Er is niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelenpakketten op de broeikasemissies en
de nationale kosten in 2030, maar ook in hoeverre de maatregelenpakketten bijdragen aan een
vergaande vermindering van broeikasgasemissies halverwege deze eeuw, passend bij een bijdrage
van Nederland aan de realisatie van de klimaatafspraken zoals gemaakt in Parijs. Een dergelijke
sterke broeikasgasreductie vergt grote veranderingen in de maatschappij, van burgers, overheden
en bedrijfssectoren. Omdat de broeikasgasemissie voor een groot deel samenhangt met de energievoorziening noemen we de benodigde omslag in dit rapport de ‘energietransitie’.
Die bijdrage van de partijen aan de energietransitie is uitgedrukt in een kwalitatieve score. Het basispad heeft een score van 3½ op een schaal van 0 tot 10; zie bijlage B). Eerder heeft het PBL al
geconcludeerd dat met bestaand beleid de voor het Parijsakkoord benodigde emissiereductie in
2050 niet wordt gehaald (PBL 2016c). Tabel 2.8 toont de verandering van de score ten opzichte
van het basispad ten gevolge van de maatregelenpakketten van de partijen.
De VVD volgt het basispad met betrekking tot de energietransitie, op ondersteuning van innovatieve technologieën gefinancierd vanuit de SDE+-regeling na. Ook de Vrijzinnige Partij volgt het
basispad grotendeels, maar stuurt ook aan op een nieuw energieakkoord voor 2030, dat aan moet
sluiten bij de ambities uit het Parijsakkoord. De overige partijen formuleren voor Nederland verdergaande doelen voor 2050 en 2030 en willen deze vastleggen in een Klimaatwet.
De PvdA en de SP vullen deze klimaatwet aan met enkele concrete voorstellen voor de korte termijn. De SP zet bijvoorbeeld in op een sterkere capaciteitsuitbreiding van windparken op zee en
beide partijen zetten in op een hogere prijs voor CO2-emissierechten. De SP noemt ook een doel
voor hernieuwbare energie in 2030 in Nederland.
Door GroenLinks, D66 en de ChristenUnie is een breder pakket aan transitiemaatregelen voorgesteld. Naast emissiedoelen voor de korte en lange termijn kiezen zij alle drie ook voor verdergaande doelen voor hernieuwbare energie. In verschillende vormen geven zij aandacht aan
noodzakelijke ondersteunende elementen voor de energietransitie, zoals warmteplannen in de gebouwde omgeving en ondersteuning bij de eerste fase van toepassing van nieuwe technologie.
GroenLinks stelt daarvoor de meeste financiële middelen beschikbaar.
De partijen leggen de accenten in de aanpak iets anders. Zo geeft D66 het meest expliciet een impuls aan de toekomstige afvang van CO2 bij bedrijven. De ChristenUnie doet voorstellen om te komen tot een scherper productgericht beleid en normen voor meer groene brandstoffen. GroenLinks
stelt een verruiming voor van de institutionele mogelijkheden van energienetwerkbedrijven voor
energieconversie, van belang voor bijvoorbeeld opslag van energie.

Tabel 2.8

Ondersteuning energietransitie (verschil t.o.v. het basispad)

Ondersteuning energietransitie

VVD

PvdA

SP

D66

CU

GL

VP

+½

+3½

+3 ½

+5

+5

+6

+1
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3 VVD
3.1 Mobiliteit & Bereikbaarheid
3.1.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de VVD op het gebied van mobiliteit & bereikbaarheid kunnen als volgt worden samengevat:
•

•

•

•
•

•

Tot 2030 6,1 miljard euro extra investering in wegen. Dit geld wordt ingezet voor wegverbredingen op wegvakken waar in 2030 nog congestie wordt verwacht. Verlagen van de motorrijtuigenbelasting (mrb) en de aanschafbelasting op personenauto’s en motoren (bpm), elk met
100 miljoen euro.
Openbaar aanbesteden van hoofdspoornet na afloop huidige concessie, afsplitsing en afzonderlijk aanbesteden van een aantal sprinterdiensten en openbaar aanbesteden van het openbaar
vervoer in de grote steden.
Diverse maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, zoals afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen gericht op betere spreiding van de mobiliteitsvraag, in de komende kabinetsperiode in totaal 60 miljoen euro voor verlenging van Beter Benutten en
faciliteren van intelligente transportsystemen.
Investering van in totaal 80 miljoen euro in de komende kabinetsperiode voor het faciliteren
van het gebruik van e-bikes en fietsen, met onder andere fietssnelwegen en stallingen.
In internationaal verband wordt ingezet op aanscherping van de uitstootnormen voor scheepvaart en motorvoertuigen, op standaardisering van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s
en op het meer in overeenstemming brengen van het praktijkverbruik van voertuigen met het
testverbruik.
Aanpassing van de systematiek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport (MIRT) en het Infrastructuurfonds, zodanig dat knelpunten voortaan integraal verkend worden zonder daarbij vooraf een focus te hebben op één specifieke vervoerswijze (ontschotting van het MIRT). Het Infrastructuurfonds blijft wel gericht op mobiliteit.

In bijlage A.1.1 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
mobiliteit en bereikbaarheid.

3.1.2 Effecten
We hebben de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit, bereikbaarheid en het klimaat geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn (tabel
3.1).
Mobiliteit: De uitbreiding van het wegennet en de verlaging van de autobelastingen leiden tot jaarlijks circa 1 procent meer wegverkeer in 2030 ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). Het
openbaarvervoergebruik blijft gelijk aan het basispad: een afname door het iets toegenomen autobezit als gevolg van de lagere autobelastingen en door het betere wegennet, wordt gecompenseerd
door de wijzigingen in het aanbesteden van het openbaar vervoer en de inzet op light rail in plaats
van verdere uitbreiding van de treindiensten. Het aantal afgelegde kilometers fietsend en lopend is
gelijk aan het basispad.
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Tabel 3.1

Effecten voorgestelde maatregelen VVD op mobiliteit & bereikbaarheid in
2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Mobiliteit
Autokilometers (personen, bestel- en vrachtauto’s)

+1

%

Openbaarvervoergebruik (reizigerskilometers trein, bus, tram en metro)

0

%

Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

0

%

-10

%

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten
Baten vraagverandering
Bereikbaarheid banen

+0,2

mld euro/jaar

0

mld euro/jaar

+1

%

Klimaateffect mobiliteit
Broeikasgasemissie transport

+0,2

Mton/jaar

Nationale kosten transportmaatregelen

+0,3

mld euro/jaar

Bereikbaarheid: De uitbreiding van het wegennet leidt, in combinatie met het brede pakket aan
flankerende maatregelen, tot een afname van de files. Het aantal voertuigverliesuren op het hoofdwegennet ligt in 2030 10 procent lager dan in het basispad. De uitbreiding van de weginfrastructuur en de daaruit voortvloeiende afname van de files leiden ook tot kortere reistijden. De
reistijdbaten bedragen circa 200 miljoen per jaar. De VVD neemt geen grote prijsmaatregelen
waardoor er ook geen substantiële baten van vraagverandering als gevolg van prijsmaatregelen
worden verwacht. De bereikbaarheid van banen ligt, door de kortere autoreistijden, gemiddeld
circa 1 procent hoger dan in het basispad.
Emissies mobiliteit: De uitstoot van broeikasgassen neemt, ten opzichte van het basispad, met 0,2
Mton (bijna 1 procent) toe door het extra autoverkeer. Ook de uitstoot van NOx door transport ligt
enigszins hoger. Geluidshinder en verkeersonveiligheid, ook belangrijke externe effecten van mobiliteit, liggen naar verwachting in zeer geringe mate hoger dan in het basispad. De VVD zet zich in
internationaal verband in voor vergroening van mobiliteit, onder andere via strengere uitstootnormen voor schepen en motorvoertuigen. Omdat deze maatregelen buiten de bevoegdheid vallen van
de Rijksoverheid zijn ze niet meegenomen in de bepaling van de effecten.
Nationale kosten: Het maatregelenpakket leidt tot 0,3 miljard per jaar hogere nationale kosten.
Dat betreft vooral de kosten van extra investeringen in het wegennet.

3.2 Landbouw & Natuur
3.2.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de VVD op het gebied van landbouw & natuur
kunnen als volgt worden samengevat:
•
•
•

Het bevorderen van precisielandbouw door voorlichting.
Het stimuleren van monomestvergisters, met eenmalig 150 miljoen euro (‘voorstel Kamp’).
Inzetten op een effectiever agrarisch natuurbeheer, door samenwerking in collectieven tussen
ondernemers en natuurbeheerders te stimuleren met een extra budget van jaarlijks 10 miljoen
euro.
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Tabel 3.2

Effecten voorgestelde maatregelen VVD op landbouw & natuur in 2030
(verschil t.o.v basispad)

Landbouw
Broeikasgasemissie
Ammoniakemissie

-0,1

Mton CO2-eq/jaar

-1

kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: stikstof

0

kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: fosfaat

0

kton/jaar

Natuur
Biodiversiteit (VHR-soorten)

+0-5

%

<0,1

mld euro/jaar

Nationale Kosten
Nationale kosten landbouw- en natuurmaatregelen

•

•
•
•

Tegengaan van de versnippering van natuurgebieden, door de aanduiding en indeling van gebieden eenduidiger te maken en verantwoordelijkheden per gebied helder te beleggen (zie rapport Commissie-Van Vollenhoven).
Overhevelen van faunabeheer naar provincies.
Inzetten op natuur op braakliggende terreinen door het stimuleren van de ontheffing tijdelijke
natuur.
Gedurende de kabinetsperiode jaarlijks 5 miljoen in de opleiding van buitengewone opsporingsambtenaren in de natuur investeren om afvaldumping en stroperij aan te pakken.

In Bijlage A.1.2 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
landbouw en natuur.

3.2.2 Effecten
Wat zijn de effecten van het maatregelenpakket op de broeikasgas- en ammoniakemissie, de mestafzet, biodiversiteit en de nationale kosten (zie tabel 3.2)?
Broeikasgasemissies: Het maatregelenpakket van de VVD leidt in 2030 tot een reductie van broeikasgasemissies in de landbouw met circa 0,1 megaton CO2-eq (dit komt overeen met een reductie
van circa 1 procent van de landbouwemissies) ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). Ruwweg de helft van deze reductie ontstaat door het stimuleren van monomestvergisters, de andere
helft is het gevolg van precisiebemesting waardoor minder kunstmest wordt toegediend.
Ammoniak: De emissie van ammoniak neemt tot 2030 af met circa 1 kiloton (een reductie van
circa 1 procent) ten opzichte van het basispad. Deze afname is volledig toe te schrijven aan precisielandbouw, waardoor minder kunstmest wordt toegediend.
Biodiversiteit: De VVD zet in op verduurzaming en innovatie in de landbouw en intensivering van
het agrarisch natuurbeheer (10 miljoen per jaar). Door intensivering van het agrarisch natuurbeheer zal de biodiversiteit toenemen met 0 tot 5 procentpunten ten opzichte van het basispad. Dit
betekent dat in 2030 65-70 procent van de VHR-soorten duurzaam voorkomen tegenover 65 procent in het basispad.
De ontheffing tijdelijke natuur en het ruimte geven aan initiatieven van gemeenten, burgers en bedrijven (conform de ideeën van de Commissie van Vollenhoven) hebben naar verwachting geen direct effect op het realiseren van internationale biodiversiteitsdoelen. Het kan wel bijdragen aan het
beheer en het ontwikkelen van natuur in de leefomgeving met meer algemeen voorkomende soorten en aantrekkelijke natuur om in te recreëren aan de randen van natuurgebieden.
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Nationale kosten: De nationale kosten van het landbouw- en natuurmaatregelenpakket van de VVD
bedragen structureel circa 25 miljoen euro per jaar voor de periode 2017-2030. Omdat de investeringen in precisielandbouw worden terugverdiend, ontstaan er per saldo geen kosten door deze
maatregel.

3.3 Energie & Klimaat
3.3.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de VVD op het gebied van energie & klimaat
kunnen als volgt worden samengevat:
•

•

•
•

Uit het SDE+-budget wordt 75 miljoen euro per jaar gereserveerd voor demonstratieprojecten
gericht op vergassing van duurzame biobrandstoffen, warmte/koudenetten en carbon capture
and storage (ccs) bij geconcentreerde bronnen.
In EU-verband wordt ingezet op verdere aanscherping van EU-ETS, door emissierechten uit de
markt te halen naar rato van verduurzaming, periodieke herijking van benchmark en gratis
rechten voor de schoonste en innovatiefste bedrijven. De lijst met sectoren die gratis rechten
krijgen, wordt verder beperkt.
Opkopen ETS-rechten voor 60 miljoen euro per jaar in de periode 2018-2030.
Subsidie voor energiebesparing van woningen, met een budget van 45 miljoen euro per jaar.

In Bijlage A.1.3 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
energie en klimaat.
Tabel 3.4

Effecten voorgestelde maatregelen VVD op energie & klimaat in 2030 (ver
schil t.o.v. het basispad)

Verandering broeikasgasemissie in Nederland

0 Mton/jaar

· waarvan Industrie en energie

0 Mton/jaar

· waarvan Gebouwde omgeving

0 Mton/jaar

· waarvan Verkeer en vervoer

0 Mton/jaar

· waarvan Landbouw en natuur

0 Mton/jaar

· waarvan ETS

0 Mton/jaar

· waarvan niet-ETS

0 Mton/jaar

ETS, EU-breed *

-4 Mton/jaar

Mondiaal **

-4 Mton/jaar

Nationale kosten
· bij Industrie en energie

+0,1 mld euro/jaar

· bij Gebouwde omgeving

+0,1 mld euro/jaar

· bij Verkeer en vervoer ***

+0,3 mld euro/jaar

· bij Landbouw en natuur ***

+0,0 mld euro/jaar

* Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
** Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage is verrekend.
*** De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering
van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen
van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.
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3.3.1 Effect op broeikasgasemissies 2030 en kosten
De effecten van de voorgestelde maatregelen op energie & klimaat worden uitgedrukt in de effecten op broeikasgasemissies (zie tabel 3.4). In totaal wordt in 2030 minder dan 0,5 megaton emissiereductie bereikt in Nederland. De emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 komt daarmee
op 24 procent (gelijk aan die in het basispad, zie bijlage B). Het verwachte aandeel hernieuwbare
energie in 2030 blijft gelijk aan dat in het basispad (21 procent).
Het effect van het in EU-verband aanscherpen van het EU-ETS vergt besluitvorming op EU-niveau
en is daarom door het PBL niet meegenomen in deze analyse. Het opkopen van de ETSemissierechten leidt tot minder emissierechten voor bedrijven die onder het ETS vallen en daardoor
tot 4 megaton emissiereductie in het ETS. Die reductie is EU-breed. Omdat de maximale emissie
binnen het ETS wordt verlaagd is dit niet onderhevig aan het waterbedeffect. De emissiereductie op
mondiale schaal, waarbij rekening is gehouden met het waterbedeffect en carbon leakage, bedraagt dan ook 4 megaton.
De nationale kosten bij industrie en energie bedragen 0,1 miljard euro voor de aankoop ETSrechten en 0,1 miljard euro bij de gebouwde omgeving voor maatregelen gericht op woningisolatie.
De kosten voor maatregelen in de sectoren verkeer en vervoer en landbouw en natuur zijn toegelicht bij respectievelijk de thema’s mobiliteit & bereikbaarheid en landbouw & natuur.

3.3.2 Effect op energietransitie
Bij het thema energie & klimaat hebben we niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelen
op de broeikasgasemissies in 2030, maar ook naar het effect op de voortgang van de energietransitie. Een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot onder de twee graden, zoals in het
klimaatakkoord van Parijs afgesproken, maakt een overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen op de lange termijn nodig. In hoeverre dragen de door de VVD voorgestelde maatregelen
bij aan deze energietransitie? Om te komen tot een score voor de voortgang van de energietransitie is op zes onderdelen een deelscore bepaald. Deze onderdelen zijn landbouw & voedsel, industrie
& bedrijven, gebouwde omgeving, verkeer & vervoer, productie van brandstoffen en elektriciteitsvoorziening. Het gemiddelde geeft de totaalscore, visueel weergegeven in figuur 3.1.
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De VVD scoort gemiddeld een half punt hoger dan het basispad.
Bepalend voor die score zijn de volgende maatregelen. Vanuit de voortgezette SDE+-regeling
wordt specifieke subsidie vrijgemaakt voor ontwikkeling van carbon capture and storage (ccs),
warmte/koudenetten, en biobrandstoffen. Met ccs kunnen fossiele emissies worden verminderd. Bij
inzet van biobrandstof kunnen negatieve emissies worden gerealiseerd. Specifieke subsidie voor
warmte/koudenetten geeft een impuls aan nieuwe infrastructuur in de gebouwde omgeving, die
mede helpt afhankelijkheid van aardgas te verminderen. Een demonstratieproject voor biomassavergassing geeft een stimulans aan de productie van biobrandstoffen, die fossiele brandstoffen
kunnen vervangen.
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4 PvdA
4.1 Mobiliteit & Bereikbaarheid
4.1.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de PvdA op het gebied van mobiliteit & bereikbaarheid kunnen als volgt worden samengevat:
•

•
•

•
•
•
•

De vrij besteedbare middelen uit de verlenging van het Infrastructuurfonds worden gebruikt
voor verbetering van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt nog 200 miljoen euro per jaar extra vrijgemaakt voor het openbaar vervoer. In totaal wordt er tot 2030 3,3 miljard euro extra
in het openbaar vervoer geïnvesteerd, ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). 2,3 miljard
hiervan gaat naar het spoor en 1 miljard naar regionaal openbaar vervoer.
Er is ten opzichte van het basispad tot en met 2030 in totaal 1 miljard euro minder beschikbaar
voor investeringen in weginfrastructuur.
Er komt een kilometerheffing van 3 cent per kilometer voor personenauto’s en bestelauto’s op
alle wegen. Voor zuinige en schone auto’s wordt de motorrijtuigenbelasting (mrb) verlaagd. Er
komt een kilometerheffing van gemiddeld 20 cent voor vrachtwagens en het eurovignet wordt
afgeschaft.
Aan wandel- en fietsinfrastructuur wordt 100 miljoen euro per jaar extra uitgeven. In totaal betekent dit tot en met 2030 een extra investering van 1,2 miljard euro.
Invoering van een vliegbelasting met een jaarlijkse opbrengst van 0,5 miljard. In Europees
verband wordt gewerkt aan het instellen van een heffing op kerosine.
Vergroenen van de binnenvaart door het sluiten van een green deal voor de scheepvaart.
In Europa streven naar het geleidelijk aanscherpen van de uitstootnormen voor personenauto’s
zodat in 2025 alleen nog nulemissiepersonenauto's worden verkocht. Verder wordt de aanleg
van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer gestimuleerd.

In bijlage A.2.1 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
mobiliteit en bereikbaarheid.

4.1.2 Effecten
We hebben de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit, bereikbaarheid en het klimaat geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn (tabel
4.1).
Mobiliteit: De kilometerheffing voor personen-, bestel- en vrachtauto’s en de minder grote uitbreiding van het wegennet leiden tot 7 procent minder autokilometers in 2030 dan in het basispad. Het
openbaarvervoergebruik neemt toe met 7 procent, door de combinatie van beter openbaar vervoer
en de kilometerheffing. Ook het wandelen en fietsen nemen toe (plus 3 procent), vooral door de
investeringen in wandel- en fietsinfrastructuur.
Bereikbaarheid: De kilometerheffing voor personen-, bestel- en vrachtauto’s leidt tot minder files:
20 procent minder voertuigverliesuren op het hoofdwegennet in 2030 ten opzichte van het basispad. In combinatie met beter openbaar vervoer en betere fietsinfrastructuur geeft dit 300 miljoen
euro per jaar aan reistijdbaten. De kilometerheffing maakt autorijden weliswaar sneller, maar ook
duurder. Dat leidt tot een afname van de mobiliteit. Dit geeft circa 200 miljoen euro per jaar aan
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Tabel 4.1

Effecten voorgestelde maatregelen PvdA op mobiliteit & bereikbaarheid in
2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Mobiliteit
-7

%

Openbaarvervoergebruik (reizigerskilometers trein, bus, tram en metro)

+7

%

Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

+3

%

-20

%

Autokilometers (personen-, bestel- en vrachtauto’s)

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten
Baten vraagverandering
Bereikbaarheid banen

+0,3

mld euro/jaar

-0,2

mld euro/jaar

-3

%

Klimaateffect mobiliteit
Broeikasgasemissie transport
Nationale kosten transportmaatregelen

-2,1
+0,5

Mton/jaar
mld euro/jaar

welvaartsverlies, omdat het nut dat ontleend had kunnen worden aan verplaatsingen die door de
hogere kosten nu worden vermeden, is vervallen. Het saldo van deze twee posten blijft positief.
Toch ligt de bereikbaarheid van banen (de optelsom van tijd en geld die het kost om banen in de
regio te bereiken) 3 procent lager. Het tarief van de kilometerheffing weegt hier zwaarder dan de
tijdwinst door minder files en de investeringen in fietsinfrastructuur en openbaar vervoer.
Emissies mobiliteit: De uitstoot van broeikasgassen door transport ligt lager dan in het basispad. In
2030 ligt de CO2-uitstoot 2,1 megaton lager (minus 7 procent). De besparing is grotendeels toe te
schrijven aan de invoer van een – naar milieukenmerken gedifferentieerde – kilometerheffing bij
personenauto’s, bestelauto’s en vrachtverkeer. De reductie van NOx is 1,3 kiloton (minus 2 procent) en de reductie van fijnstof is 0,2 kiloton (minus 5 procent). Naast de kilometerheffing dragen
ook het versneld verschonen van de binnenvaart en het invoeren van een vliegbelasting hieraan
bij. Ten aanzien van andere externe effecten van mobiliteit geldt dat de afname van het autogebruik ook zal leiden tot minder verkeersslachtoffers. De geluidshinder is ook minder als gevolg van
de kilometerheffing en de vliegbelasting. De PvdA zet zich ook in internationaal verband in voor
vergroening van mobiliteit, onder andere door het streven naar de verkoop van enkel nog nulemissieauto’s vanaf 2025. Omdat deze maatregelen buiten de bevoegdheid vallen van de Rijksoverheid,
zijn ze niet meegenomen in de bepaling van de effecten.
Nationale kosten: De nationale kosten van de maatregelen bedragen circa 500 miljoen euro per
jaar. De belangrijkste kostenpost is de invoering en exploitatie van de kilometerheffing voor personen-, bestel- en vrachtauto’s. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt voor de uitbreiding van
de infrastructuur van fiets en openbaar vervoer en voor het stimuleren van nulemissievoertuigen.
Er wordt bespaard op het wegennet. Ook het zuiniger wagenpark leidt tot een kostenbesparing.

4.2 Landbouw & Natuur
4.2.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de PvdA op het gebied van landbouw & natuur
kunnen als volgt worden samengevat:
•

Het laten krimpen van de veestapel in alle veehouderijsectoren via een generieke afroming van
dierrechten; in 2030 moet de veestapel 20 procent kleiner zijn dan volgens het basispad.
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Tabel 4.2

Effecten voorgestelde maatregelen PvdA op landbouw & natuur in 2030
(verschil t.o.v. het basispad)

Landbouw
Broeikasgasemissie (*)

-6 Mton CO2-eq/jaar

Ammoniakemissie

-7 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: stikstof

-84 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: fosfaat

-31 kton/jaar

Natuur
Biodiversiteit (VHR-soorten)

+10-15%

Nationale Kosten
Nationale kosten landbouw- en natuurmaatregelen*

+0,5 mld euro/jaar

* Inclusief de glastuinbouw en energiegerelateerde emissies uit de landbouw.

•
•

•
•

Het stimuleren van mestvergisting door een technologieschot in de SDE+ voor 100 miljoen
euro per jaar.
Regelgeving voor landgebruik, die uitmondt in het toepassen van onderwaterdrainage, het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil (passieve vernatting), het omzetten van landbouwgrond naar natte landbouw en gebruiksverandering van moerige veengronden (beperking
grondbewerking en drooglegging) om broeikasgasemissies terug te dringen.
Een jaarlijkse investering van 130 miljoen euro extra in het natuurnetwerk.
De rol van boeren in het creëren van natuur vergroten als onderdeel van een transitie naar een
meer duurzame landbouw. Om dit te financieren wordt 70 miljoen euro jaarlijks verschoven
van pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar pijler 2 ten bate van het
agrarisch natuurbeheer. De benodigde nationale cofinanciering komt uit het extra natuurbudget.

In Bijlage A.2.2 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
landbouw en natuur.

4.2.2 Effecten
Wat zijn de effecten van het maatregelenpakket van de PvdA op de broeikasgas- en ammoniakemissies, de mestafzet, biodiversiteit, en de nationale kosten?
Broeikasgasemissies: De maatregelen leiden in 2030 tot een reductie van broeikasgasemissies in
de landbouw van circa 6 megaton CO2-eq (dit komt overeen met een reductie van circa 25 procent
van de landbouwemissies) ten opzichte van het basispad. Ruwweg de helft van deze reductie ontstaat door de landgebruiksmaatregelen en monomestvergisting. De andere helft is het gevolg van
de krimp van de veestapel door afroming van rechten. In de analyse is aangenomen dat deze afroming juridisch uitvoerbaar is of gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door het hanteren van een voldoende ruime overgangstermijn of een schadevergoeding. Als het verdwijnen van
veehouderijbedrijven uit Nederland betekent dat de melk- en vleesproductie elders toeneemt, zal
dit leiden tot carbon leakage: op mondiale schaal nemen de emissies dan niet af. Indien de productie elders minder efficiënt is, kan ook sprake zijn van een emissietoename.
Ammoniakemissies: De emissie van ammoniak neemt tot 2030 met 7 kiloton (een reductie van
circa 7 procent) af ten opzichte van het basispad. Deze afname is volledig toe te schrijven aan de
krimp van de veestapel.
Mestafzet: Door de krimp van de veestapel neemt ook de mestafzet buiten de landbouw af. Waar
in het basispad ruim 25 procent van de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, is dit
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bij uitvoering van het PvdA maatregelenpakket circa 10 procent. Uitgedrukt in kilotonnen stikstof
en fosfaat neemt de afzet van mest buiten de landbouw af met respectievelijk circa 84 kiloton en
circa 31 kiloton fosfaat ten opzichte van het basispad.
Biodiversiteit: Met het maatregelenpakket van de PvdA neemt de biodiversiteit met 10 tot 15 procentpunten toe ten opzichte van het basispad. Dit betekent dat in 2030 75-80 procent van de VHRsoorten duurzaam voorkomen tegenover 65 procent in het basispad. De toename van de biodiversiteit is toe te schrijven aan de extra overheidsmiddelen waarmee het Natuurnetwerk Nederland
verder wordt ingericht en natuur van lagere kwaliteit wordt omgevormd naar kwalitatief betere en
meer diverse natuur. Daarnaast draagt de inzet op zware pakketten in het agrarisch natuurbeheer,
gesteund door extra budget, positief bij. Ten slotte leiden ook landgebruiksmaatregelen op de
veengronden tot geringe positieve effecten op de biodiversiteit omdat als gevolg van vernatting
meer stukken weiland tijdelijk onder water komen te staan, wat een geschikter habitat oplevert
voor weidevogels.
Nationale kosten: De nationale kosten van het landbouw- en natuurmaatregelenpakket van de
PvdA bedragen structureel bijna een half miljard euro per jaar voor de periode 2017-2030. De extra kosten voor natuur bestaan uit 0,13 miljard euro per jaar. De kosten van de mestvergisting, de
landgebruiksmaatregelen en de krimp van de veestapel bedragen circa 0,34 miljard euro per jaar.
De krimp van de veestapel vindt geheel plaats door afroming van dierrechten en komt dus ten
laste van de sector. Bedrijven die krimpen of stoppen ontvangen namelijk geen compensatie van
de overheid (tenzij de proportionaliteitstoets anders uitwijst). De invloed van het afromen op de
structuur van de veehouderijsector is niet onderzocht. Die is sterk afhankelijk van de precieze
vormgeving van de afroming. In de berekening is aangenomen dat het afromen weliswaar leidt tot
krimp, maar een levensvatbare veehouderijsector niet in de weg staat. De beoogde krimp van de
veestapel zal ook invloed hebben op de omvang van de toeleverende en verwerkende industrie. De
kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet nader onderzocht en maken geen deel uit van de hierboven gerapporteerde nationale kosten.

4.3 Energie & Klimaat
4.3.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de PvdA op het gebied van energie & klimaat
kunnen als volgt worden samengevat:
•
•
•
•
•
•

•

Het vastleggen van reductiedoelstellingen in een klimaatwet: 55 procent in 2030 en 95 procent
in 2050. EU-breed inzetten op dezelfde doelen.
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit (zie tabel 4.3).
Invoeren minimumprijs voor CO2 voor de ETS-sectoren van 27 euro/ton in 2020, oplopend tot
67 euro in 2030. Industrie die aantoonbaar gevoelig is voor carbon leakage wordt ontzien.
Er komt jaarlijks 0,3 miljard euro beschikbaar vanuit de gasbaten voor een fonds ten bate van
de transitie naar een duurzame economie.
Invoeren normering voor elektriciteitsproductiesector als geheel, zodat kolencentrales uiterlijk
2029 worden uitgefaseerd.
De salderingsregeling voor het zelf energie opwekken wordt verruimd naar heel Nederland en
gaat ook gelden voor groen gas. De salderingsregeling gaat gelden voor aansluitingen tot
50.000 kilowattuur.
Invoeren van een heffing op lozing van restwarmte van 3 euro per gigajoule.

In Bijlage A.2.3 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
energie en klimaat.
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Tabel 4.3

Tarief energiebelasting, opslag duurzame energie en CO2-prijs
Schijf
Eenheid
1

2

3

4

Energiebelasting gas
verhoging EB

euro/m3

0,030

0,180

0,025

0,038

nieuw tarief EB

euro/m

0,282

0,250

0,050

0,050

ODE op gas

euro/m

0,096

0,036

0,011

0,008

verhoging EB

euro/kWh

0,000

0,050

0,007

0,019

nieuw tarief EB

euro/kWh

0,101

0,100

0,020

0,020

ODE op elektriciteit

euro/kWh

0,048

0,059

0,016

0,001

CO2-minimumprijs

euro/ton

67

3
3

Energiebelasting elektriciteit

ETS excl. blootgestelde ind.

4.3.2 Effect op broeikasgasemissies in 2030 en kosten
De effecten van de voorgestelde maatregelen op energie en klimaat worden uitgedrukt in effecten
op broeikasgasemissies (zie tabel 4.4). In totaal wordt in 2030 36 megaton emissiereductie bereikt
in Nederland. De emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 komt daarmee op 39 procent 1. Het
verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2030 stijgt van 21 procent in het basispad naar 24
procent als gevolg van de getroffen maatregelen.
De emissiereductie (weergegeven ten opzichte van het basispad) in Nederland wordt gerealiseerd
in vier sectoren/categorieën:
•
Emissies in de industrie en elektriciteitsproductie nemen met 27 megaton af. De grootste bijdrage daaraan komt van het sluiten van de kolencentrales. Overige effecten komen door energiebesparing onder invloed van de verhoging van de energiebelasting en de CO2-bodemprijs,
en carbon leakage.
•
In de gebouwde omgeving wordt 1 megaton emissiereductie gerealiseerd. Dit is een gevolg van
de aanpassing van investeringen in woningverbetering door het gasbatenfonds en het verhogen
van de energiebelasting.
•
Emissies van verkeer en vervoer nemen met 2 megaton af (zie paragraaf 4.1.2).
•
Emissies van de landbouw en natuur nemen met 6 megaton af. De belangrijkste bijdragen vormen emissiereductie van overige broeikasgassen (3 megaton) en vermindering van emissies
van veengrond (2 megaton) (zie paragraaf 4.2.2).
De emissiereductie kan ook als volgt worden uitgesplitst:
•
Sluiten van kolencentrales (17 megaton). Dit is een gevolg van de normstelling voor de elektriciteitsproductie.
•
Verminderen van het energiegebruik (6 megaton). Het finale energiegebruik neemt met circa
15 petajoule af.
•
Emissiereductie van overige broeikasgassen (vooral landbouw) en van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (zie paragraaf 4.2.2) (5 megaton).
•
Emissiereductie door verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar buiten Nederland (carbon
leakage) (5 megaton).

1
Bij de berekening van het emissiereductiepercentage zijn emissiereducties door maatregelen gericht op landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw niet meegerekend, omdat die emissies ook in het basisjaar
(1990) niet zijn meegerekend.
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Tabel 4.4

Effecten voorgestelde maatregelen PvdA op energie & klimaat in 2030 (verschil t.o.v. basispad)

Verandering broeikasgasemissie in Nederland

-36 Mton/jaar

· waarvan Industrie en energie

-27 Mton/jaar

· waarvan Gebouwde omgeving

-1 Mton/jaar

· waarvan Verkeer en vervoer

-2 Mton/jaar

· waarvan Landbouw en natuur

-6 Mton/jaar

· waarvan ETS
· waarvan niet-ETS
ETS, EU-breed*
Mondiaal**

-27 Mton/jaar
-9 Mton/jaar
-16 Mton/jaar
-8 Mton/jaar

Nationale kosten
· bij Industrie en energie

+1,1 mld euro/jaar

· bij Gebouwde omgeving

+0,5 mld euro/jaar

· bij Verkeer en vervoer***

+0,5 mld euro/jaar

· bij Landbouw en natuur***

+0,5 mld euro/jaar

* Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
** Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage is verrekend.
*** De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering
van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en overig ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen
van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.

•

•

Toename van hernieuwbare energie (2 megaton reductie). De maatregelen leiden tot circa 30
petajoule extra hernieuwbare energie, vooral door uitbreiding van de salderingsregeling tot
aansluitingen tot 50.000 kilowattuur.
Toepassen van carbon capture and storage (ccs) in de industrie (1 megaton), onder invloed
van prijsprikkels en het energietransitiefonds. Verwacht wordt dat in 2030 circa 2 procent van
de emissies van energiebedrijven en de industrie wordt afgevangen via ccs.

De PvdA zet in op een ambitieuzer EU-klimaatbeleid. Maar onder de aanname dat het emissieplafond van het ETS niet verandert en limiterend is voor de emissies van de bedrijven die eronder vallen, hebben emissiereducties bij ETS-bedrijven in Nederland geen effect op de realisatie van de EUbrede taakstelling voor de ETS-sectoren. Minder emissie in Nederland geeft bedrijven in andere EUlanden meer emissieruimte (waterbedeffect). 5 Megaton van de emissiereductie hangt samen met
het verdwijnen van bedrijven uit Nederland naar elders (carbon leakage); op mondiale schaal levert dit minder tot geen emissiereductie op, of kan dit zelfs tot emissietoename leiden. De emissiereductie op mondiale schaal, waarbij rekening is gehouden met het waterbedeffect en carbon
leakage, is geschat op 8 megaton.
De nationale kosten bij industrie en energie bedragen 1,1 miljard euro. De grootste kostenpost betreft het vervroegd sluiten van kolencentrales (0,6 miljard euro). De nationale kosten bij de gebouwde omgeving bedragen 0,5 miljard euro en betreffen vooral maatregelen gericht op
energiebesparing. De kosten voor verkeer en vervoer en landbouw en overig zijn toegelicht bij respectievelijk de thema’s mobiliteit & bereikbaarheid en landbouw & natuur.
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4.3.3 Effect op energietransitie
Bij het thema energie & klimaat hebben we niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelen
op de broeikasgasemissies in 2030, maar ook naar het effect op de voortgang van de energietransitie. Een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot onder de twee graden zoals in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken, maakt een overgang van fossiele naar duurzame
energiebronnen op de lange termijn nodig. In hoeverre dragen de door de PvdA voorgestelde
maatregelen bij aan deze energietransitie? Op zes onderdelen wordt een score bepaald, en het gemiddelde geeft de totaalscore, visueel weergegeven in figuur 4.1.
De PvdA scoort gemiddeld 3½ punt hoger dan het basispad.
Bepalend voor die score zijn de volgende maatregelen. De ambitieuze doelen voor de reductie van
broeikasgasemissies en het vastleggen daarvan in een klimaatwet versterken het transitieproces.
Dit geeft duidelijkheid over de koers, biedt zekerheid en werkt door in alle sectoren. Ook wordt ingezet op het aanscherpen van het EU-ETS-plafond in lijn met de beoogde doelstellingen in Nederland. Het invoeren van een minimumprijs voor CO2, die oploopt tot 67 euro per ton in 2030, het
verhogen van de energiebelasting, en het verkennen van invoering van een CO2-label op producten, helpen om de marktpositie van CO2-arme of CO2-reducerende technologieën te versterken
ten koste van niet-duurzame alternatieven. Inzet op ambitieuze aanscherping van uitstootnormen
van auto’s op EU-niveau, faciliteren van laadinfrastructuur, en aandacht voor vergroening van
lucht- en scheepvaart geven impulsen aan de energietransitie bij de sector verkeer en vervoer. Beleid voor de gebouwde omgeving wordt aangescherpt, en is vooral gericht op isolatie. Een deel van
de gasbaten wordt hiervoor, en voor andere verduurzamingsmaatregelen ingezet.
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5 SP
5.1 Mobiliteit & Bereikbaarheid
5.1.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de SP op het gebied van mobiliteit & bereikbaarheid zijn als volgt samen te vatten:
•

•

•

•

•
•

Verlagen van het budget uit het Infrastructuurfonds voor weginfrastructuur met 500 miljoen
euro per jaar ten faveure van andere vervoerswijzen. Dat betekent in totaal tot en met 2030
een verlaging van 5,75 miljard euro.
Het budget voor spoor wordt verhoogd met 300 miljoen euro per jaar. Dat betekent in totaal
tot en met 2030 3,45 miljard euro, onder andere ten behoeve van een snelle en betaalbare hslverbinding op bestaande infrastructuur vanaf Schiphol en gratis P+R-voorzieningen rondom de
grote steden. Daarnaast komt 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor uitbreiding van gratis stad- en streekvervoer voor ouderen.
Verhogen van het budget uit het Infrastructuurfonds voor vaarwegen, sluizen, kunstwerken en
ligplaatsen met 200 miljoen euro per jaar. Tot en met 2030 betekent dat een verhoging van in
totaal 2,3 miljard euro.
Er wordt ‘betalen naar gebruik’ ingevoerd op rijkswegen en regionale hoofdwegen via een
Smart Vignet, met een gemiddeld tarief van 6 cent per kilometer voor personenauto’s en bestelauto’s, gedifferentieerd naar brandstoftype en gewicht van de auto. Het rijksdeel van de
motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt afgeschaft. Ook voor vrachtverkeer wordt prijsbeleid ingevoerd op alle rijkswegen en regionale hoofdwegen in de vorm van een Smart Vignet met een
tarief van gemiddeld 20 cent per kilometer.
Een investering van in totaal 600 miljoen euro in de komende kabinetsperiode voor het vergroenen van motoren van schepen door bestaande innovaties toe te passen.
In Europa streven naar aanscherpen van de normering voor luchtkwaliteit tot het niveau dat
geadviseerd wordt door de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het stimuleren van het gebruik
van zuinige banden. Het stimuleren van schonere en stillere vliegtuigen door een hogere heffing bij hogere emissies. Verder het bevorderen van het gebruik bio-kerosine in de luchtvaart.

In bijlage A.3.1 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
mobiliteit en bereikbaarheid.

5.1.2 Effecten
We hebben de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit, bereikbaarheid en het klimaat geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn (tabel
5.1).
Mobiliteit: Er is sprake van een afname van het wegverkeer en een toename van het gebruik van
het openbaar vervoer. De omvang van het wegverkeer ligt in 2030 tien procent lager dan in het
basispad (zie bijlage B), vooral door de kilometerheffing voor personen-, bestel- en vrachtauto’s.
De kilometerheffing in combinatie met extra investeringen in het openbaar vervoer en gratis staden streekvervoer voor ouderen leiden tot 9 procent meer openbaar vervoergebruik. Het langzaam
verkeer (lopen en fietsen) neemt ten opzichte van het basispad met 1 procent toe.
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Tabel 5.1

Effecten voorgestelde maatregelen SP op mobiliteit & bereikbaarheid in
2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Mobiliteit
Autokilometers (personen-, bestel- en vrachtauto’s)

-10

%

Openbaarvervoergebruik (reizigerskilometers trein, bus, tram en metro)

+9

%

Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

+1

%

-40

%

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten

-0,2

mld euro/jaar

Baten vraagverandering

-0,3

mld euro/jaar

Bereikbaarheid banen

-3

%

Klimaateffect mobiliteit
Broeikasgasemissie transport
Nationale kosten transportmaatregelen

-2,5
+0,2

Mton/jaar
mld euro/jaar

Bereikbaarheid: De maatregelen leiden tot een afname van de files. Door de invoering van het
Smart Vignet op het hoofdwegennet en de regionale hoofdwegen is de omvang van de files op het
hoofdwegennet in 2030 40 procent lager dan in het basispad. Echter, het Smart Vignet leidt er toe
dat er meer op lokale wegen wordt gereden. Daar is de rijsnelheid lager en kan extra drukte ontstaan. In combinatie met de besparing op de uitbreiding van de weginfrastructuur worden de deurtot-deur-reistijden uiteindelijk langer. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de extra investeringen in openbaar vervoer en binnenvaart, waardoor de totale reistijdbaten uit komen op minus
200 miljoen euro per jaar. De kilometerheffing leidt tot een welvaartsverlies van 300 miljoen euro
per jaar omdat het nut dat ontleend had kunnen worden aan verplaatsingen die door de hogere
kosten nu worden vermeden, is vervallen. De bereikbaarheid van banen ligt zo’n 3 procent lager
dan in het basispad omdat mobiliteit duurder wordt door het prijsbeleid en door de langere reistijden door verschuiving van een deel van het verkeer naar het onderliggend wegennet.
Emissies mobiliteit: De uitstoot van broeikasgassen door transport neemt af. De reductie aan CO2
bij transport is in totaal 2,5 megaton in 2030, ten opzichte van het basispad (minus 8 procent). De
reductie is toe te schrijven aan de kilometerheffing voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtverkeer. De reductie van NOx is 9 kiloton (minus 15 procent) en de reductie van PM10 (fijnstof) is 0,6
kiloton (minus 13 procent). Deze reductie is met name het gevolg van een programma om de binnenvaart in versneld tempo te verschonen. Ten aanzien van andere externe effecten van mobiliteit
geldt dat het zeer onzeker is of de afname van het autogebruik zal leiden tot minder geluidshinder
of minder verkeersslachtoffers. Het Smart Vignet op rijkswegen en regionale hoofdwegen leidt tot
een verschuiving naar lokale wegen. Die wegen zijn vaak minder veilig en hebben meer omwonenden. De SP zet zich daarnaast in Europees verband in voor strengere luchtkwaliteitsnormen. Omdat
deze maatregel buiten de bevoegdheid valt van de Rijksoverheid, is die niet meegenomen in de bepaling van de effecten.
Nationale kosten: De nationale kosten van circa 200 miljoen euro per jaar betreffen vooral de kosten voor het Smart Vignet voor het wegverkeer. Tegenover de extra investering in het openbaar
vervoer en de binnenvaart staat een besparing bij de weginfrastructuur. Diverse ingrepen die impact hebben op het totale brandstofverbruik pakken per saldo vrijwel neutraal uit voor de nationale
kosten.
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5.2 Landbouw & Natuur
5.2.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de SP op het gebied van landbouw & natuur zijn
samen te vatten als:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Het aanscherpen van de gebruiksnormen voor mest: de gebruiksnormen voor fosfaat uit dierlijke mest worden met 6 procent verlaagd en de totale hoeveelheid toegediende stikstof wordt
met 15 procent verlaagd.
Het beperken van de omvang van de veestapel via het afromen van dierrechten en fosfaatrechten. In 2030 zal de omvang van de veestapel in alle veehouderijsectoren hierdoor 20 procent
kleiner zijn dan in het basispad.
Een convenant afsluiten met de veehouderijsector om emissies via het voerspoor terug te dringen.
Weidegang voor koeien verplichten.
Consumenten voorlichten over de voordelen van minder vleesconsumptie.
Het PAS-beleid (Programmatische Aanpak Stikstof) aanscherpen door PAS-ruimte niet uit te
geven aan de landbouw maar in te zetten voor natuurontwikkeling.
Regelgeving voor landgebruik invoeren, die uitmondt in het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil in veengebieden (passieve vernatting) om broeikasgasemissies terug te dringen.
Een jaarlijkse investering in natuur van 200 miljoen euro extra. Met dit extra geld wordt, in dialoog met de provincies, de synergie gezocht met nog niet gealloceerde middelen in de vigerende afspraken tussen Rijk en provincies (Natuurpact). Doel is zo kosteneffectief mogelijk
VHR-doelbereik dichterbij te brengen.
De SP wil de beschermde Natuurmonumenten in stand houden en tevens gemeenten en provincies de bevoegdheid geven om gemeentelijke danwel provinciale Natuurmonumenten in te
stellen. Ook wordt samenwerking met andere partijen gezocht om aanvullende financiering
voor Beschermde Natuurmonumenten los te krijgen.
Aanscherping van de vergroeningscriteria voor EFA’s binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Beschikbare budgetten voor agrarisch natuurbeheer effectiever inzetten en intensiever beheer
van het weidevogellandschap. Voor weidevogels is jaarlijks 30 miljoen euro extra beschikbaar.
Bufferzones met duurzame landbouw aanleggen rondom Natura 2000-gebieden.

In Bijlage A.3.2 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
landbouw en natuur.

5.2.2 Effecten
Wat zijn de effecten van het maatregelenpakket van de SP op de broeikasgas- en ammoniakemissies, de mestafzet, biodiversiteit en de nationale kosten (zie tabel 5.2)?
Broeikasgasemissies: In 2030 zijn de broeikasgasemissies in de landbouw met circa 8 megaton
CO2-eq gereduceerd ten opzichte van het basispad (dit komt overeen met een reductie van ruim 30
procent van de landbouwemissies). Circa een derde van deze reductie is het gevolg van het convenant over veevoer en regelgeving voor landgebruik in veengebieden (onder andere passieve vernatting). Circa de helft van de broeikasgasreductie ontstaat door de krimp van de veestapel, de
melkveestapel in het bijzonder. In de analyse is aangenomen dat deze afroming juridisch uitvoerbaar is of gemaakt kan worden bijvoorbeeld door het hanteren van een voldoende ruime overgangstermijn of een schadevergoeding. Als het verdwijnen van veehouderijbedrijven uit Nederland
betekent dat de melk- en vleesproductie elders toeneemt, zal dit leiden tot zogeheten carbon

PBL | 47

Tabel 5.2 Effecten voorgestelde maatregelen SP op landbouw & natuur in 2030
(verschil t.o.v. het basispad)
Landbouw
Broeikasgasemissie*

-8

Mton CO2-eq/jaar

Ammoniakemissie

-15 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: stikstof

-87 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: fosfaat

-25 kton/jaar

Natuur
Biodiversiteit (VHR-soorten)

+15-20 %

Nationale Kosten
Nationale kosten landbouw- en natuurmaatregelen*

+0,7 mld euro/jaar

* Inclusief de glastuinbouw en energiegerelateerde emissies uit de landbouw.

leakage: op mondiale schaal nemen de emissies dan niet af. Indien de productie elders minder efficiënt is, kan ook sprake zijn van een emissietoename.
Ammoniakemissies: De emissie van ammoniak neemt in 2030 met circa 15 kiloton (een reductie
van circa 15 procent) af ten opzichte van het basispad. Deze afname is voor ongeveer de helft toe
te schrijven aan de krimp van de veestapel. De andere helft is met name het gevolg van aanscherping van de gebruiksnormen, de aanscherping van de PAS en in mindere mate van de verplichte
weidegang.
Mestafzet: Door de krimp van de veestapel neemt ook de mestafzet buiten de landbouw af. Waar
in het basispad circa 25 procent van de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, is dit
bij uitvoering van het SP-maatregelenpakket 14 procent. Uitgedrukt in kilotonnen stikstof en fosfaat neemt de afzet van mest buiten de landbouw af met respectievelijk circa 87 kiloton en 25 kiloton fosfaat ten opzichte van het basispad.
Naast de gerapporteerde effecten in tabel 5.2 heeft de aanscherping van de gebruiksnormen voor
mest ook een positief effect op de waterkwaliteit. Een kwantificering hiervan valt buiten de scope
van de analyse.
Biodiversiteit: Met het maatregelenpakket van de SP neemt de biodiversiteit met 15 tot 20 procentpunten toe ten opzichte van het basispad. Dit betekent dat in 2030 80-85 procent van de VHRsoorten duurzaam voorkomen tegenover 65 procent in het basispad. Het grootste effect ontstaat
door de extra overheidsmiddelen. Modelberekeningen geven aan dat hiermee winst is te boeken
door het Natuurnetwerk Nederland verder in te richten en natuur van lagere kwaliteit om te vormen naar kwalitatief betere en meer diverse natuur. Ook is aangenomen, op basis van verschillen
in ecologische effectiviteit in reeds aangegane verplichtingen in het kader van het Natuurpact, dat
er winst is te boeken door de nog niet gealloceerde middelen uit het Natuurpact ecologisch zo effectief mogelijk in te zetten. Daarnaast dragen extra inzet op agrarisch natuurbeheer, specifiek
zwaar weidevogelbeheer, en het uitvoeren van anti-verdrogingsmaatregelen positief bij aan het
duurzaam behoud van VHR-soorten. Ten slotte leidt ook de regelgeving voor landgebruik op de
veengronden (passieve vernatting) tot geringe positieve effecten op de biodiversiteit omdat als gevolg van vernatting meer stukken weiland tijdelijk onder water komen te staan, wat een geschiktere habitat oplevert voor weidevogels.
Nationale kosten: De nationale kosten van het landbouw- en natuurmaatregelenpakket van de SP
bedragen structureel circa 0,70 miljard euro per jaar voor de periode 2017-2030. De extra kosten
voor natuur bestaan uit circa 280 miljoen euro per jaar. De kosten van de krimp van de veestapel,
de veevoermaatregel en de regelgeving voor landgebruik bedragen ruim 270 miljoen euro per jaar.
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In dit bedrag is verdisconteerd dat er minder kunstmest wordt gebruikt en minder mestafzetkosten
worden gemaakt waardoor een kostenvoordeel optreedt.
De krimp van de veestapel vindt geheel plaats door afroming van dierrechten en komt dus ten
laste van de sector. Bedrijven die krimpen of stoppen ontvangen namelijk geen compensatie van
de overheid (tenzij de proportionaliteitstoets anders uitwijst). De invloed van het afromen op de
structuur van de veehouderijsector is niet onderzocht. Die is sterk afhankelijk van de precieze
vormgeving van de afroming. In de berekening is aangenomen dat het afromen weliswaar leidt tot
krimp, maar een levensvatbare veehouderijsector niet in de weg staat. De beoogde krimp van de
veestapel zal ook invloed hebben op de omvang van de toeleverende en verwerkende industrie. De
kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet nader onderzocht en maken geen deel uit van de hierboven gerapporteerde nationale kosten.

5.3 Energie & Klimaat
5.3.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de SP op het gebied van energie & klimaat zijn
als volgt samen te vatten:
•

•
•
•
•
•
•

Het vastleggen van reductiedoelstellingen in een klimaatwet, van 50 procent in 2030 en 95
procent met een bandbreedte van 10 procent in 2050. Doelstelling van 30 procent duurzame
energieproductie in 2030.
Vergroten aandeel duurzame energie door verhogen van SDE+ met 4,5 miljard euro per jaar.
Dit wordt ingezet voor windenergie-op-zee: 14 gigawatt extra in 2030.
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit (zie tabel 5.3). Afschaffen verlaagd tarief
energiebelasting voor glastuinbouw.
Invoeren CO2-belasting van 25 euro per ton, voor alle sectoren behalve voor huishoudens en
de transportsector.
Stapsgewijs uitfaseren kolencentrales tot 2028.
Verbeteren handhaving van wet milieubeheer, verplichten EPK-utiliteitsbouw, en verlengen van
de terugverdientijd voor maatregelen onder de Wet milieubeheer naar 7 jaar.
Invoeren van een besparingsverplichting voor energiebedrijven. Woningen moeten voldoen aan
minimaal label C bij verhuizing vanaf 2019. Verplichte EPK bij utiliteitsbouw en bij het wisselen
van gebruiker moet verplicht worden verbeterd naar minimaal label C. Subsidie voor woningisolatie/energiemaatregelen in de bestaande bouw van 0,5 miljard euro per jaar.

In Bijlage A.3.3 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
energie en klimaat.

5.3.2 Effect op broeikasgasemissies in 2030 en kosten
De effecten van de voorgestelde maatregelen op energie en klimaat worden uitgedrukt in de effecten op broeikasgassen (zie tabel 5.4). In totaal wordt in 2030 54 megaton emissiereductie bereikt
in Nederland in 2030. De emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 komt daarmee op 47 procent 2. Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2030 stijgt van 21 procent in het basispad
naar 34 procent als gevolg van de getroffen maatregelen.

2
Bij de berekening van het emissiereductiepercentage zijn emissiereducties door maatregelen gericht op landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw niet meegerekend, omdat die emissies ook in het basisjaar
(1990) niet zijn meegerekend.
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Tabel 5.3

Tarief energiebelasting, opslag duurzame energie en CO2-prijs
Eenheid

Schijf

1

2

3

4

Energiebelasting gas
verhoging EB

euro/m3

0,032

0,000

0,030

0,015

nieuw tarief EB

euro/m

0,284

0,070

0,055

0,027

ODE op gas

euro/m

0,202

0,075

0,023

0,016

verhoging EB

euro/kWh

0,000

0,000

0,000

0,010

nieuw tarief EB

euro/kWh

0,101

0,050

0,013

0,011

ODE op elektriciteit

euro/kWh

0,100

0,125

0,034

0,002

CO2-heffing

euro/ton

25

3
3

Energiebelasting elektriciteit

Tabel 5.4

Alle sectoren m.u.v. transport en
huishoudens

Effecten voorgestelde maatregelen SP op energie & klimaat in 2030
(verschil t.o.v. basispad)

Verandering broeikasgasemissie in Nederland

-54 Mton/jaar

· waarvan Industrie en energie

-42 Mton/jaar

· waarvan Gebouwde omgeving

-2 Mton/jaar

· waarvan Verkeer en vervoer

-2 Mton/jaar

· waarvan Landbouw en natuur

-8 Mton/jaar

· waarvan ETS

-42 Mton/jaar

· waarvan niet-ETS

-12 Mton/jaar

ETS, EU-breed*

-27 Mton/jaar

Mondiaal**

-6 Mton/jaar

Nationale kosten
· bij Industrie en energie

+5,3 mld euro/jaar

· bij Gebouwde omgeving

+1,0 mld euro/jaar

· bij Verkeer en vervoer***

+0,2 mld euro/jaar

· bij Landbouw en overig***

+0,7 mld euro/jaar

* Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
** Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage is verrekend.
*** De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevat ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering van
de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen van
de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.

De emissiereductie in Nederland wordt gerealiseerd in vier sectoren/categorieën:
•
Emissies in de industrie en elektriciteitsproductie nemen met 42 megaton af. Voor de industrie
zijn prijsprikkels van belang, waaronder de verhoging van de ODE en de CO2-heffing, in combinatie met het verhogen van de eis aan de terugverdientijd van maatregelen onder de wet Milieubeheer naar 7 jaar. De prijsprikkels zijn dermate dat een aantal bedrijven dat gevoelig is
voor internationale concurrentie de activiteiten zal stopzetten, met carbon leakage als gevolg.
•
In de gebouwde omgeving wordt 2 megaton emissiereductie gerealiseerd. Dit is vooral het gevolg van de besparingsverplichting voor energiebedrijven en de verplichting voor woningeigenaren om hun woning te verbeteren tot minimaal label C bij verhuizing.
•
Emissies van verkeer en vervoer nemen met 2 megaton af (zie paragraaf 5.1.2).
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•

Emissies van de landbouw en natuur nemen met 8 megaton af. De grootste bijdrage hieraan
vormt emissiereductie van overige broeikasgassen (4 megaton), gevolgd door maatregelen gericht op tegengaan van emissies uit landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (3 megaton; zie paragraaf 5.2.2).

De emissiereductie kan ook als volgt worden uitgesplitst:
•
Het stapsgewijs uitfaseren van kolencentrales (17 megaton).
•
Emissiereductie door verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar buiten Nederland (carbon
leakage) (13 megaton).
•
Toename van hernieuwbare energie (11 megaton reductie). De maatregelen, vooral de extra
middelen voor de SDE+, leiden tot circa 190 petajoule extra hernieuwbare energie. Daarvan
wordt 180 petajoule elektriciteit geproduceerd door extra windparken op zee (goed voor 14 gigawatt). Hierin is het productieverlies doordat een deel van de stroom niet nuttig kan worden
gebruikt zonder verdere flexibilisering van het systeem al verwerkt (curtailment).
•
Verminderen van het energiegebruik (7 megaton). Het finale energiegebruik neemt met circa
230 petajoule af.
•
Emissiereductie van overige broeikasgassen (vooral landbouw) en van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (zie paragraaf 5.2.2) (6 megaton).
Onder de aanname dat het emissieplafond van het ETS niet verandert en limiterend is voor de
emissies van de bedrijven die eronder vallen, hebben emissiereducties bij ETS-bedrijven in Nederland geen effect op de realisatie van de EU-brede taakstelling voor de ETS-sectoren. Minder emissie in Nederland geeft bedrijven in andere EU-landen meer emissieruimte (waterbedeffect). 13
megaton van de emissiereductie hangt samen met het verdwijnen van bedrijven vanuit Nederland
naar elders (carbon leakage); op mondiale schaal levert dit minder tot geen emissiereductie op, of
kan zelfs tot emissietoename leiden. De emissiereductie op mondiale schaal, waarbij rekening is
gehouden met het waterbedeffect en carbon leakage, is geschat op 6 megaton.
De nationale kosten bij industrie en energie bedragen 5,3 miljard euro. De belangrijkste kosten betreffen die voor extra hernieuwbare energie (3,6 miljard euro), kosten als gevolg van carbon
leakage (1 miljard euro) en sluiten van kolencentrales (0,6 miljard euro). De nationale kosten bij
de gebouwde omgeving bedragen 1,0 miljard euro en betreffen vooral maatregelen gericht op verbetering van gebouwen. De kosten voor verkeer en vervoer en landbouw en natuur zijn toegelicht
bij respectievelijk de thema’s mobiliteit en bereikbaarheid en landbouw en natuur.

5.3.3 Effect op energietransitie
Bij het thema energie & klimaat hebben we niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelen
op de broeikasgasemissies in 2030, maar ook naar het effect op de voortgang van de energietransitie. Een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot onder de twee graden zoals in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken, maakt een overgang van fossiele naar duurzame
energiebronnen op de lange termijn nodig. In hoeverre dragen de door de SP voorgestelde maatregelen bij aan deze energietransitie? Op zes onderdelen wordt een score bepaald, en het gemiddelde geeft de totaalscore, visueel weergegeven in figuur 5.1.
De SP scoort gemiddeld 3½ punt hoger dan het basispad.
Bepalend voor die score zijn de volgende maatregelen. De SP stelt ambitieuze doelen voor broeikasgasemissies die wettelijk worden vastgelegd in een klimaatwet. Ook wordt een doel gesteld
voor 30 procent duurzame energieproductie in 2030. Hierdoor is de koers helder en wordt zekerheid geboden. Het invoeren van CO2-belasting van 25 euro per ton (behalve voor huishoudens en
de transportsector), de verhoging van de energiebelasting, het verplichten van energiebesparende
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maatregelen met een terugverdientijd van 7 jaar, helpen om de marktpositie van CO2-arme of CO2reducerende technologieën te versterken ten koste van niet-duurzame alternatieven. Door de
sterke verhoging van de SDE+-regeling gericht op sterke uitbreiding van de capaciteit van windparken op zee krijgt de transitie van de elektriciteitsvoorziening een extra impuls. Daarnaast wordt
innovatie gestimuleerd met criteria voor biobrandstoffen en de inzet van biomassa voor warmtevoorziening.
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6 D66
6.1 Mobiliteit & Bereikbaarheid
6.1.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van D66 op het gebied van mobiliteit & bereikbaarheid kunnen als volgt worden samengevat:
•

•

•

•

•

•

Herprioriteren en verbreden van de investeringen in het MIRT zodat gericht (nieuwe) knelpunten kunnen worden aangepakt. Dit is geoperationaliseerd als een herschikking binnen het deel
van het Infrastructuurfonds dat nog niet juridisch vastligt. Concreet gaat het voor weginfrastructuur tot en met 2030 om een vermindering van 1 miljard euro, onder andere in de vorm
van een goedkopere variant van de A27 binnen de bak (Amelisweerd), minder geld voor regio’s
met een lagere verkeersdruk en meer geld voor kleinschaligere regionale oplossingen.
Invoeren van een kilometerheffing van gemiddeld 3,45 cent per kilometer voor personenauto’s
en bestelauto’s op alle wegen. Daarnaast komt er op drukke wegvakken in de spits een congestieheffing van 12 cent per kilometer. Het rijksdeel van de motorrijtuigenbelasting (mrb)
wordt afgeschaft. Voor vrachtverkeer komt er een kilometerheffing van gemiddeld 18 cent per
kilometer die geldt op alle wegen, en het eurovignet wordt afgeschaft. Verlaging van de accijns
op motorbrandstoffen met 100 miljoen euro per jaar.
Een aantal maatregelen op het terrein van mobiliteitsmanagement en benutting van bestaande
infrastructuur zoals uitbreiding van de experimenteerruimte voor nieuwe mobiliteitsconcepten
en integreren van de Beter Benutten-werkwijze in het Infrastructuurfonds.
De herprioritering in het infrastructuurfonds bevat ook een verschuiving van grootschalige
spoorprojecten naar regionaal openbaar vervoer en fietsvoorzieningen van tot en met 2030 in
totaal 1 miljard euro. Verder wordt er gedifferentieerd in de prijs van treinkaartjes, door verlaging van de tarieven in het dal. Ook wordt de ov-studentenkaart geldig gemaakt in het weekend.
Verbreding van het Infrastructuurfonds tot een bereikbaarheidsfonds maakt het mogelijk om
ruimtelijke verdichting te stimuleren. Per saldo wordt tot en met 2030 1 miljard euro uit het
Infrastructuurfonds aangewend om een groter deel van de nieuwbouw van woningen en banengroei te realiseren in bestaand stedelijk gebied nabij stations.
D66 investeert tot en met 2030 0,3 miljard euro in het stimuleren van de aanleg van elektrische laadinfrastructuur en verhoogt het percentage verplichte bijmenging van biobrandstoffen.
Daarnaast nog een aantal andere milieumaatregelen zoals het verplicht stellen van nulemissielijnbussen bij nieuwe concessies, en van nulemissievoertuigen bij vervanging van overheidsauto’s, stimuleren van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, heroriënteren
van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), aanjagen van de verduurzaming van de binnenvaart en het stimuleren van zuinige banden. Tevens, in Europees verband, inzetten op aanscherpen van de milieueisen aan auto's en vrachtauto’s en betere
emissietesten en handhaving daarvan.

In bijlage A.4.1 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
mobiliteit en bereikbaarheid.
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Tabel 6.1

Effecten voorgestelde maatregelen D66 op mobiliteit & bereikbaarheid in
2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Mobiliteit
-7

%

Openbaarvervoergebruik (reizigerskilometers trein, bus, tram en metro)

+5

%

Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

+1

%

-40

%

Autokilometers (personen-, bestel- en vrachtauto’s)

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten
Baten vraagverandering
Bereikbaarheid banen

+0,4

mld euro/jaar

-0,2

mld euro/jaar

-3

%

Klimaateffect mobiliteit
Broeikasgasemissie transport
Nationale kosten transportmaatregelen

-3,7
+0,5

Mton/jaar
mld euro/jaar

6.1.2 Effecten
We hebben de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit, bereikbaarheid en het klimaat geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn (tabel
6.1).
Mobiliteit: Er is sprake van een afname van het wegverkeer en een bescheiden toename van het
gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. De omvang van het wegverkeer ligt in 2030 7 procent lager dan in het basispad (bijlage B), vooral door de kilometerheffing voor personen-, bestelen vrachtauto’s, maar ook door de verminderde aanleg van wegen en ruimtelijke verdichting. De
kilometerheffing, de verruiming van de ov-studentenkaart, de goedkopere dalkaartjes en de ruimtelijke verdichting verklaren samen de toename van het openbaarvervoergebruik (5 procent meer).
De kilometerheffing en de ruimtelijke verdichting dragen in combinatie met de extra middelen voor
fietsinfrastructuur ook bij aan meer fietsverkeer.
Bereikbaarheid: De maatregelen leiden tot een afname van de files. De voertuigverliesuren op het
hoofdwegennet liggen in 2030 40 procent lager dan in het basispad. Dit komt vooral door de combinatie van de vlakke kilometerheffing voor personen-, bestel- en vrachtauto’s met de congestieheffing. Deze maatregelen geven, in combinatie met de verschuivingen in het MIRT richting
regionaal openbaar vervoer, fiets en ruimtelijke verdichting, reistijdbaten met een omvang van in
totaal 400 miljoen euro per jaar. Door de kilometerbeprijzing zullen mensen minder met de auto
reizen. Deze vraaguitval heeft een prijs omdat het nut dat mensen voorheen uit de verplaatsing
haalden nu niet wordt gerealiseerd. Per saldo leidt dit tot een verlies van 200 miljoen euro per jaar.
De bereikbaarheid van banen in termen van tijd en geld neemt af met 3 procent, omdat de reistijdwinst door minder files, grotere nabijheid van bestemmingen door ruimtelijk beleid en beter ov- en
fietsaanbod niet opweegt tegen de hogere reiskosten door de kilometerbeprijzing.
Emissies mobiliteit: De maatregelen leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen door
transport. De uitstoot van CO2 door transport ligt in 2030 3,7 megaton per jaar lager dan in het
basispad (minus 12 procent). Dit is vooral het gevolg van de kilometerheffing voor personenauto’s,
bestelauto’s en vrachtauto’s en de hogere bijmengverplichting voor biobrandstoffen. De uitstoot
van NOx door transport is 2 kiloton per jaar lager (minus 4 procent) en de uitstoot van PM10 is 0,3
kiloton lager (minus 6 procent). Ook deze reducties zijn met name gevolg van het prijsbeleid, met
daarnaast een beperkt effect van verduurzaming van de binnenvaart. Ten aanzien van andere relevante externe effecten van mobiliteit geldt dat de afname van het autogebruik zal leiden tot minder
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geluidshinder en minder verkeersslachtoffers. D66 zet zich ook in Europees verband in voor vergroening van mobiliteit, onder andere door in te zetten op aanscherpen van de milieueisen aan auto's en vrachtauto’s en betere emissietesten en handhaving daarvan. Omdat dit buiten de
bevoegdheid valt van de Rijksoverheid, zijn deze maatregelen niet meegenomen in de bepaling van
de effecten.
Nationale kosten: De nationale kosten van het maatregelenpakket van D66 komen op ruim een
half miljard euro per jaar. Deze kosten vloeien voort uit kosten voor de uitvoering van de kilometerheffing en de congestieheffing. Ook het investeren in de laadinfrastructuur leidt tot extra kosten
en er zijn kosten verbonden aan het realiseren van een groter aandeel hernieuwbaar (biobrandstof)
in het energieverbruik voor mobiliteit. Daar staat weer tegenover dat er minder brandstof wordt
verbruikt door een zuiniger autopark.

6.2 Landbouw & Natuur
6.2.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van D66 op het gebied van landbouw & natuur zijn
als volgt samen te vatten:
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Het beperken van de omvang van de melkvee- en varkensstapel door het opkopen van varkensrechten en het afromen van fosfaatrechten. Zowel de melkveestapel als de varkensstapel
zal hierdoor in 2030 25 procent kleiner zijn dan in het basispad (zie bijlage B).
Het verplichten van methaanoxidatie bij buitenopslag van mest en het verplichten om nitrificatieremmers bij mest toe te passen.
Het afsluiten van een convenant om de rantsoensamenstelling voor, en levensduurverlenging
van melkvee aan te passen.
Het financieel aantrekkelijk maken van precisielandbouw door de investeringen hiervoor onder
de VAMIL/MIA te brengen.
Het verminderen van de vleesconsumptie door consumptie van alternatieve eiwitbronnen te stimuleren via voorlichting en vervanging van keurmerken door een stoplichtensysteem.
Een jaarlijkse investering in natuur van 400 miljoen euro extra, gericht op het zo kosteneffectief mogelijk dichterbij brengen van VHR-doel, met specifieke aandacht voor herstel van hoogvenen.
Een uitgave van 2 keer 50 miljoen euro (2018-2020) om robuuste verbindingen tussen natuurgebieden tot stand te brengen en zo het Natuurnetwerk Nederland uit te breiden en te realiseren.
Aanscherping van de nationale vergroeningscriteria binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waarmee vanggewassen als optie voor Ecological Focus Areas vervallen.
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in onderwaterdrainage, het fixeren (passieve vernatting) of verhogen van het grondwaterpeil, het omzetten van landbouwgrond naar
natuur in veengebieden en gebruiksverandering van moerige veengronden (beperking grondbewerking en drooglegging).

In Bijlage A.4.2 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
landbouw en natuur.

6.2.2 Effecten
Wat zijn de effecten van het maatregelenpakket van D66 op de broeikasgas- en ammoniakemissies, mestafzet, biodiversiteit en de nationale kosten (zie tabel 6.2)?

PBL | 55

Tabel 6.2

Effecten voorgestelde maatregelen D66 op landbouw & natuur in 2030 (verschil to.v. basispad)

Landbouw
Verandering emissie broeikasgassen*

-9 Mton CO2-eq/jaar

Verandering ammoniakemissie

-7 kton/jaar

Verandering mestafzet buiten de landbouw: stikstof

-86 kton/jaar

Verandering mestafzet buiten de landbouw: fosfaat

-30 kton/jaar

Natuur
Verandering biodiversiteit (VHR-soorten)

+20-25%

Nationale Kosten
Nationale kosten landbouw- en natuurmaatregelen*

+1 mld euro/jaar

* Inclusief de glastuinbouw en energiegerelateerde emissies uit de landbouw.

Broeikasgasemissies: De maatregelen leiden in 2030 tot een reductie van broeikasgasemissies in
de landbouw van circa 9 megaton CO2-eq (dit komt overeen met een reductie van circa 40 procent
van de landbouwemissies) ten opzichte van het basispad. Bijna de helft van deze reductie is het
gevolg van het verplichten van methaanoxidatie bij mest en het toevoegen van nitraatremmers.
Circa 20 procent van de broeikasgasreductie is het gevolg van regelgeving voor landgebruik in
veengebieden. Tot slot ontstaat ruwweg een derde van de broeikasgasreductie door de krimp van
de veestapel, de melkveestapel in het bijzonder. In de analyse is aangenomen dat deze afroming
juridisch uitvoerbaar is of gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door het hanteren van een voldoende
ruime overgangstermijn of een schadevergoeding. Als het verdwijnen van veebedrijven uit Nederland betekent dat de melk- en vleesproductie elders toeneemt, zal dit leiden tot zogeheten carbon
leakage: op mondiale schaal nemen de emissies dan niet af. Indien de productie elders minder efficiënt is, kan ook sprake zijn van een emissietoename. Maatregelen gericht op de consumptie van
vlees hebben geen invloed op de emissies in Nederland aangezien een consumptieverandering niet
direct doorwerkt in de omvang van de veehouderij in Nederland die sterk gericht is op export.
Ammoniakemissies: De emissie van ammoniak neemt tot 2030 met ruim 7 kiloton (een reductie
van circa 8 procent) af ten opzichte van het basispad. Deze afname is voor het merendeel het gevolg van de krimp van de veestapel. Daarnaast draagt minder kunstmestgebruik door precisiebemesting nog bij aan de reductie van ammoniakemissie. Door de krimp van de veestapel neemt ook
de mestafzet buiten de landbouw af. Waar in het basispad 25 procent van de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, is dit bij uitvoering van het D66-maatregelenpakket circa 10
procent. Uitgedrukt in kilotonnen stikstof en fosfaat neemt de afzet van mest buiten de landbouw
af met circa 86 kiloton stikstof en 30 kiloton fosfaat ten opzichte van het basispad.
Biodiversiteit: Met het maatregelenpakket van D66 neemt de biodiversiteit met 20 tot 25 procentpunten toe ten opzichte van het basispad. Dit betekent dat in 2030 85-90 procent van de VHRsoorten duurzaam voorkomen tegenover 65 procent in het basispad. Het grootste effect ontstaat
door de extra overheidsmiddelen. Die maken het mogelijk robuuste verbindingen tussen natuurgebieden aan te leggen en zo het Natuurnetwerk Nederland verder uit te breiden en in te richten.
Verder kan bestaande natuur worden verbeterd ten gunste van biodiversiteit door natuur van lagere kwaliteit om te vormen naar kwalitatief betere en meer diverse natuur. Ook het nemen van
antiverdrogingsmaatregelen, specifiek ten bate van hoogvenen, en uitbreiding van zware pakketten
agrarisch natuurbeheer dragen positief bij aan het duurzaam behoud van VHR-soorten. Ten slotte
leidt ook de regelgeving voor landgebruik op de veengronden tot geringe positieve effecten op de
biodiversiteit omdat (een beperkt aantal hectares) landbouwgrond in natuur wordt omgezet en als
gevolg van vernatting meer stukken weiland tijdelijk onder water komen te staan, wat een geschikter habitat oplevert voor weidevogels.
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Nationale kosten: De nationale kosten van het landbouw- en natuurmaatregelenpakket van D66
bedragen structureel circa 1 miljard euro per jaar voor de periode 2017-2030. De extra kosten
voor natuur bedragen ruim 400 miljoen euro per jaar. De kosten van de krimp van de veestapel,
de landgebruiksmaatregelen, de methaanoxidatie en de aanscherping van de nationale vergroeningscriteria binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bedragen ook circa 400 miljoen euro
per jaar. De krimp van de melkveestapel vindt geheel plaats door afroming van fosfaatrechten en
komt dus ten laste van de melkveehouderijsector. Bedrijven die krimpen of stoppen ontvangen namelijk geen compensatie van de overheid (tenzij de proportionaliteitstoets anders uitwijst). De
krimp van de varkensstapel wordt gefinancierd door de overheid. Die koopt de varkensrechten immers op. De invloed van het afromen van fosfaatrechten en het opkopen van varkensrechten op de
structuur van de veehouderijsector is niet onderzocht. Die is sterk afhankelijk van de precieze
vormgeving van de afroming, c.q. opkoopregeling. In de berekening is aangenomen dat het afromen en opkopen weliswaar leidt tot krimp, maar een levensvatbare veehouderijsector niet in de
weg staat. De beoogde krimp van de veestapel zal ook invloed hebben op de omvang van de toeleverende en verwerkende industrie. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet nader onderzocht en maken geen deel uit van de hierboven gerapporteerde nationale kosten.

6.3 Energie & Klimaat
6.3.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van D66 op het gebied van energie & klimaat kunnen als volgt worden samengevat:
•

•

•

•
•
•
•

•

Het vastleggen van reductiedoelstellingen in een klimaatwet: 55 procent reductie in 2030 en
klimaatneutraal in 2050. Deze reductiedoelstellingen worden ondersteund door flankerende
doelstellingen van richting 40 procent duurzame energieproductie in 2030 en energieneutraal
in 2050.
Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie door verhogen van SDE+ met 4,4 miljard
euro per jaar. Ontsluiten geothermie door 100 miljoen euro per jaar subsidie, met name gericht op verduurzamen van de glastuinbouw. De salderingsregeling wordt onafhankelijk van de
locatie van de zonnepanelen.
In Europa inzetten op verdere aanscherping van het EU-ETS door reductiefactor te verhogen
naar minimaal 2,4 procent, de carbon leakage-lijst aan te scherpen en de 30 procent-categorie
te schrappen, zodat EU-breed een prijs wordt gehaald van 15 euro per ton (in 2020) tot 40
euro per ton (in 2030). Invoeren van een minimumprijs voor CO2 voor de ETS-sectoren van 15
euro per ton in 2020, oplopend naar 40 euro per ton in 2030, bij voorkeur met buurlanden
maar anders nationaal.
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit (zie tabel 6.3).
Verlengen terugverdientijdseis uit de wet Milieubeheer naar 7 jaar, voor ETS- en niet-ETSbedrijven.
Uitfaseren kolencentrales rond 2025, met uit de markt halen van emissierechten (EU) of opkoop wanneer dat niet mogelijk blijkt.
Ontsluiten carbon capture and storage (ccs) door traject voor CO2-afvangverplichting op te
stellen, te beginnen met meest geconcentreerde CO2-stromen. Per 2030 CO2-afvang standaard
verplicht bij puntbronnen. Bedrijven worden gecompenseerd voor de meerkosten vanaf 2023;
hiervoor is jaarlijks 1,2 miljard euro beschikbaar.
Aansluitplicht gas vervalt, en nieuwbouw wordt in principe niet meer aangesloten op gas.
Nieuwbouw moet nul-op-de-meter zijn vanaf 2018. Woningbouwcoöperaties moeten huurwoningen verplicht verbeteren tot minimaal label B in 2025, en minstens 30 procent (in 2025) en
40 procent (in 2030) moet energieneutraal zijn. Particulier verhuurders met meer dan 25 woningen moeten hun huurwoningen verplicht verbeteren naar gemiddeld label B in 2025, en

PBL | 57

Tabel 6.3

Tarief energiebelasting, opslag duurzame energie en CO2-prijs
Eenheid

Schijf
1

2

3

4

Energiebelasting gas
verhoging EB

euro/m3

0,085

0,056

0,020

0,000

nieuw tarief EB

euro/m

0,337

0,125

0,046

0,012

ODE op gas

euro/m

0,199

0,074

0,023

0,016

3
3

Energiebelasting elektriciteit

•

verhoging EB

euro/kWh

0,000

0,015

0,004

0,000

nieuw tarief EB

euro/kWh

0,101

0,065

0,017

0,001

ODE op elektriciteit

euro/kWh

0,099

0,124

0,034

0,001

CO2-minimumprijs

euro/ton

40

Elektriciteit, incl. wkk

minstens 30 procent (in 2030) en 40 procent (in 2050) moet energieneutraal zijn. Kantoren
moeten minimaal voldoen aan label B, en bij grootschalige renovaties worden verbeterd naar
energieneutraal.

In Bijlage A.4.3 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
energie en klimaat.

6.3.2 Effect op broeikasgasemissies in 2030 en kosten
De effecten van de voorgestelde maatregelen op energie en klimaat worden uitgedrukt in effecten
op broeikasgasemissies (zie tabel 6.4). In totaal wordt in 2030 70 megaton emissiereductie bereikt
in Nederland in 2030. De emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990 komt daarmee op 55 procent 3. Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2030 stijgt van 21 procent in het basispad
(zie bijlage B) naar 39 procent als gevolg van de getroffen maatregelen.
De emissiereductie in Nederland wordt gerealiseerd in vier sectoren/categorieën
•
Emissies in de industrie en elektriciteitsproductie nemen met 50 megaton af. Voor de industrie
is de verplichting om ccs toe te passen per 2030 van belang, in combinatie met specifieke subsidie voor het toepassen van ccs, naast prijsprikkels waaronder de verhoging van de ODEaanpassing van de energiebelasting, en het verhogen van de eis aan de terugverdientijd van
maatregelen onder de wet Milieubeheer naar 7 jaar. De specifieke subsidie voor ccs kan carbon
leakage grotendeels voorkomen. Dit is wel met grote onzekerheden omgeven, omdat allerlei
details in de vormgeving van de tenderregelingen hier een grote invloed op hebben. Ook is de
vraag in hoeverre ruime tenderregelingen die carbon leakage tegengaan passen binnen de Europese regels voor staatssteun.
•
In de gebouwde omgeving wordt 8 megaton emissiereductie gerealiseerd. Dit is vooral het gevolg van energiebesparingsmaatregelen die voortvloeien uit de verplichting tot het verbeteren
van huurwoningen en kantoren naar label B, en een substantieel aandeel van huurwoningen en
kantoren naar energieneutraal. Ook hernieuwbare warmte draagt bij aan de emissiereductie.
•
Emissies van verkeer en vervoer nemen met 4 megaton af (zie paragraaf 6.1.2).
•
Emissies van de landbouw en natuur nemen met 9 megaton af. Emissiereductie van overige
broeikasgassen is verantwoordelijk voor 6 megaton hiervan (zie paragraaf 6.2.2). Maar ook
verminderen van methaanemissies uit wkk-installaties in de glastuinbouw draagt hieraan bij.
Maatregelen gericht op het tegengaan van emissies van landgebruik, landgebruiksverandering
3
Bij de berekening van het emissiereductiepercentage zijn emissiereducties door maatregelen gericht op landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw niet meegerekend, omdat die emissies ook in het basisjaar
(1990) niet zijn meegerekend.
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en bosbouw leiden tot 2 megaton emissiereductie. De rest betreft vooral energiebesparing, toepassing geothermie en carbon leakage in de glastuinbouw als gevolg van het vervallen van het
verlaagd tarief in de energiebelasting en andere prijsprikkels.
De emissiereductie kan ook als volgt worden uitgesplitst:
•
Het toepassen van ccs in de industrie (18 megaton reductie). Verondersteld is dat door de verplichting tot het toepassen van ccs in de industrie bij grote puntbronnen en in combinatie met
specifieke subsidie voor het toepassen van ccs (1,2 miljard euro per jaar) in 2030 circa 30 procent van de emissies van energiebedrijven en de industrie wordt afgevangen via ccs.
•
Het stapsgewijs uitfaseren van kolencentrales (17 megaton).
•
Toename van hernieuwbare energie (15 megaton reductie). De maatregelen, vooral de extra
middelen voor de SDE+ en verhogen van het aandeel biobrandstof in het verkeer, leiden tot
circa 320 petajoule extra hernieuwbare energie.
•
Emissiereductie van overige broeikasgassen (vooral landbouw) en van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (zie paragraaf over landbouw & natuur) (9 megaton).
•
Verminderen van het energiegebruik (9 megaton). Het finale energiegebruik neemt met circa
130 petajoule af.
•
Emissiereductie door verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar buiten Nederland (carbon
leakage) (2 megaton).
D66 zet in op een ambitieuzer EU-klimaatbeleid. Maar onder de aanname dat het emissieplafond
van het ETS niet verandert en limiterend is voor de emissies van de bedrijven die eronder vallen,
hebben emissiereducties bij ETS-bedrijven in Nederland geen effect op de realisatie van de EUbrede taakstelling voor de ETS-sectoren. Minder emissie in Nederland geeft bedrijven in andere EUlanden meer emissieruimte (waterbedeffect). Echter, D66 koopt de emissierechten aan van de gesloten kolencentrales, waardoor de beschikbare emissierechten voor bedrijven die onder het ETS
vallen 17 megaton worden verminderd.

Tabel 6.4

Effecten voorgestelde maatregelen D66 op energie & klimaat in 2030
(verschil t.o.v. het basispad)

Verandering broeikasgasemissie in Nederland

-70 Mton/jaar

· waarvan Industrie en energie

-50 Mton/jaar

· waarvan Gebouwde omgeving

-8 Mton/jaar

· waarvan Verkeer en vervoer

-4 Mton/jaar

· waarvan Landbouw en overig

-9 Mton/jaar

· waarvan ETS

-50 Mton/jaar

· waarvan niet-ETS

-20 Mton/jaar

ETS, EU-breed*

-62 Mton/jaar

Mondiaal**

-36 Mton/jaar

Nationale kosten
· bij Industrie en energie

+5,5 mld euro/jaar

· bij Gebouwde omgeving

+2,5 mld euro/jaar

· bij Verkeer en vervoer***

+0,5 mld euro/jaar

· bij Landbouw en natuur***

+1,0 mld euro/jaar

* Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
** Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage is verrekend.
*** De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering
van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen
van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.
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Het aankopen van deze emissierechten leidt ook EU-breed en mondiaal tot 17 megaton emissiereductie. 2 megaton van de emissiereductie hangt samen met het verdwijnen van bedrijven vanuit
Nederland naar elders (carbon leakage); op mondiale schaal levert dit minder tot geen emissiereductie op, of kan zelfs tot emissietoename leiden. De emissiereductie op mondiale schaal, waarbij
rekening is gehouden met het waterbedeffect, het aankopen van ETS-rechten en carbon leakage, is
geschat op 36 megaton.
De nationale kosten bij industrie en energie bedragen 5,5 miljard euro. De belangrijkste kosten betreffen die voor extra hernieuwbare energie (2,9 mld euro), energiebesparing en toepassing van
ccs in de industrie (1,3 miljard euro) en het sluiten van kolencentrales (0,6 miljard euro). De nationale kosten bij de gebouwde omgeving bedragen 1,3 miljard euro en betreffen vooral maatregelen
gericht op verbetering van gebouwen en toepassen van hernieuwbare energie. De kosten voor verkeer en vervoer en landbouw en natuur zijn toegelicht bij respectievelijk de thema’s mobiliteit &
bereikbaarheid en landbouw & natuur.

6.3.3 Effect op energietransitie
Bij het thema energie & klimaat hebben we niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelen
op de broeikasgasemissies in 2030, maar ook naar het effect op de voortgang van de energietransitie. Een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot onder de twee graden zoals in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken, maakt een overgang van fossiele naar duurzame
energiebronnen op de lange termijn nodig. In hoeverre dragen de door D66 voorgestelde maatregelen bij aan deze energietransitie? Om te komen tot een score voor de voortgang van de energietransitie is op zes onderdelen een deelscore bepaald. Deze onderdelen zijn landbouw & voedsel,
industrie & bedrijven, gebouwde omgeving, verkeer & vervoer, productie van brandstoffen en elektriciteitsvoorziening. Het gemiddelde geeft de totaalscore, visueel weergegeven in figuur 6.1.
D66 scoort gemiddeld 5 punten hoger dan het basispad.
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Bepalend voor die score zijn de volgende maatregelen. Er worden ambitieuze doelen voor broeikasemissies gesteld, die worden vastgelegd in een klimaatwet. Ook worden doelen gesteld voor het
percentage duurzame energie en jaarlijks percentage energiebesparing. Hierdoor is de koers helder
en wordt zekerheid geboden. Er wordt ingezet op het aanscherpen van het EU-ETS-plafond tot vermindering van minimaal 2,4 procent per jaar en het instellen van een minimumprijs voor CO2, die
oploopt tot 40 euro per ton in 2030. Het verhogen van de energiebelasting en verplichten van
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 7 jaar, helpen om de marktpositie
van CO2-arme of CO2-reducerende maatregelen te versterken ten koste van niet-duurzame alternatieven.
Door de sterke verhoging van de SDE+-regeling krijgt de transitie van de elektriciteitsvoorziening
en productie van duurzame brandstoffen, waar het vooral gaat om een overgang naar hernieuwbare energie, een extra impuls. Ook inpassing van veel variabel opgewekte elektriciteit krijgt aandacht. Middels verplichtstelling en compensatie voor CO2-afvang bij bedrijven, te beginnen met de
meest geconcentreerde stromen, wordt een impuls gegeven aan ccs. Hiermee kunnen fossiele
emissies worden verminderd, en bij inzet van biobrandstof negatieve emissies worden gerealiseerd.
Afhankelijkheid van gas voor warmtevoorziening wordt verkleind door een financiële impuls in de
vorm van het afschaffen van het verlaagde tarief voor de glastuinbouw, de verhoging van de energiebelasting voor met name gas, en door kosten van warmtenetten net als elektriciteits- en gasnetten te socialiseren. Daarbij worden normen in de gebouwde omgeving flink aangescherpt, de
aansluitplicht voor gas afgeschaft, plannen voor duurzame warmte verplicht gesteld, en gebouwgebonden financiering mogelijk gemaakt. Pilots om te experimenteren met energieneutrale wijken
worden gesubsidieerd.
De transitie in het verkeer wordt vooral gestimuleerd door ‘meer betalen naar gebruik’, waarbij
nul-emissie voertuigen worden begunstigd. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in infrastructuur
voor het opladen van elektrische voertuigen en in fietsvoorzieningen.
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7 ChristenUnie
7.1 Mobiliteit & Bereikbaarheid
7.1.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie op het gebied van mobiliteit &
bereikbaarheid kunnen als volgt worden samengevat:
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Verlagen van de aanlegbudgetten voor hoofdwegen uit het Infrastructuurfonds met in totaal
2,4 miljard euro tot en met 2030 en verhoging van het budget voor regionale N-wegen met in
totaal 0,5 miljard euro tot en met 2030. Verlagen van de maximumsnelheid op autosnelwegen
van 130 naar 120 kilometer per uur.
Invoeren van een kilometerheffing voor bestelauto- en vrachtverkeer op alle wegen, met onderscheid naar type en euroklasse. Tarief bestelauto’s gemiddeld 7,5 cent per kilometer,
vrachtwagens gemiddeld 20 cent per kilometer.
Invoeren van een congestieheffing voor personenauto’s van 11 cent, voor bestelauto’s van 3,5
cent en voor vrachtauto’s van 5,5 cent per kilometer. Daarnaast een cordonheffing voor personenauto’s rond de vier grote steden, met een tarief van 2 euro per passage in de spitsuren en
1 euro daarbuiten.
Investeren in het spoor in de vorm van capaciteitsuitbreiding, spoorverdubbeling, extra stations en aanpak spoorse doorsnijdingen. Extra budget in totaal tot en met 2030 0,62 miljard
euro.
Investeren in capaciteitsuitbreiding en P&R in het regionaal openbaar vervoer, met name
in/rond de grote steden (met projecten als metro doortrekken naar Rotterdam-Zuid, doortrekken noord-zuidlijn naar Schiphol, Randstadrail-verbinding naar Scheveningen). Extra budget
hiervoor is in totaal 1,2 miljard euro tot en met 2030.
Terugbrengen ov-kaart voor studenten van nominaal +1 jaar naar nominaal.
Investeren in wandel- en fietspaden, uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen en van de
fietsvoorzieningen bij stations. Budget hiervoor is in totaal 0,65 miljard euro tot en met 2030.
Bundelen en verdichten bij verstedelijking ter verbetering van de bereikbaarheid van bestemmingen. Prioriteit voor binnenstedelijk bouwen en concentratie van verstedelijking en bedrijvigheid rond bestaande kernen en ov-knooppunten.
Stimuleren van een gedragsverandering in het autoverkeer door: stimuleren modal shift naar
(elektrische) fiets en openbaar vervoer, stimuleren van het aanbieden en gebruik van mobiliteitspassen, CO2-afhankelijke parkeervergunningen, eco-routing en gunstige instellingen verkeersregelinstallaties.
De ChristenUnie verhoogt het ophogen van de bijmengverplichting van duurzame biobrandstoffen voor de transportsector en verhoogt de spanning op bovenleiding. Daarnaast nog andere
milieumaatregelen zoals het jaarlijks aanscherpen van de milieunormen voor auto’s en vrachtwagens in Europees verband; het opstellen van een ontwikkelingsplan oplaadinfrastructuur
elektrische voertuigen en stimuleren van standaardisatie van laadinfrastructuur in West-Europa; het stimuleren van zuinige banden en het elektrificeren van nog resterende dieselsporen.

In bijlage A.5.1 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
mobiliteit en bereikbaarheid.
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Tabel 7.1

Effecten voorgestelde maatregelen ChristenUnie op mobiliteit & bereikbaarheid in 2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Mobiliteit
-4

%

Openbaarvervoergebruik (reizigerskilometers trein, bus, tram en metro)

+3

%

Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

+2

%

-35

%

Autokilometers (personen-, bestel- en vrachtauto’s)

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten
Baten vraagverandering
Bereikbaarheid banen

+0,2

mld euro/jaar

-0,2

mld euro/jaar

-3

%

Klimaateffect mobiliteit
Broeikasgasemissie transport
Nationale kosten transportmaatregelen

-3,2
+0,5

Mton/jaar
mld euro/jaar

7.1.2 Effecten
We hebben de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit, bereikbaarheid en het klimaat geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn (tabel
7.1).
Mobiliteit: Er is sprake van een afname van het autoverkeer en een toename van het openbaar
vervoer- en fietsgebruik ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). De lagere investering in wegen, de verlaging van de maximumsnelheid, de kilometerheffing voor het bestelauto- en vrachtverkeer, de compactere verstedelijking, de congestieheffing en de cordonheffing dragen allen bij aan
een reductie van de omvang van het wegverkeer naar een niveau in 2030 dat 4 procent lager ligt
dan in het basispad. Ze zorgen in combinatie met de investeringen in ov- en fietsinfrastructuur ook
voor 3 procent toename van het openbaar vervoergebruik en 2 procent toename van fietsen en lopen. De toename van het openbaarvervoergebruik wordt daarbij beperkt door inperking van de ovstudentenkaart.
Bereikbaarheid: De maatregelen leiden tot een afname van de files. Vooral door de congestieheffing, de cordonheffing en de kilometerheffing voor bestelauto’s en vrachtwagens liggen de voertuigverliesuren op het hoofdwegennet in 2030 35 procent lager dan in het basispad. Ondanks de
lagere maximumsnelheid blijven de reistijdbaten 200 miljoen euro positief. De afname van de
(auto)mobiliteit ten gevolge van de beprijzing geeft echter ook een welvaartsverlies van circa 200
miljoen euro, omdat het nut dat ontleend had kunnen worden aan verplaatsingen die door de hogere kosten nu worden vermeden, is vervallen. De bereikbaarheid van banen neemt met 3 procent
af. Het duurder worden van het wegverkeer door beprijzing (de cordonheffing rond de vier grote
steden, de congestieheffing en de kilometerheffing voor bestelauto’s) en de bezuiniging op wegenaanleg wegen hier zwaarder dan de tijdwinst door de afname van de files, de compactere verstedelijking en de investeringen bij openbaar vervoer en fiets.
Emissies mobiliteit: De uitstoot van broeikasgassen neemt af. De uitstoot van CO2 door transport
ligt in 2030 in totaal 3,2 megaton lager (minus 10 procent). De verhoging van de bijmengverplichting voor tweede generatie biobrandstoffen en de kilometerheffing voor bestelauto- en vrachtverkeer dragen daaraan het meest bij. Daarnaast zijn de gedragsmaatregelen in het verkeer en een
verlaging van de maximumsnelheid maatregelen met enig effect. De afname van de NOx-uitstoot
door transport is 2 kiloton per jaar (minus 3 procent) en de afname van PM10-uitstoot (fijnstof) is
0,2 kiloton (minus 4 procent). Dit is met name een gevolg van een vermindering van het verkeer
door de cordonheffing en de kilometerheffing voor bestelauto- en vrachtverkeer, en elektrificatie
van dieselsporen. Ten aanzien van andere relevante externe effecten van mobiliteit geldt dat de
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afname van het autogebruik en de lagere maximumsnelheid zullen leiden tot minder geluidshinder
en minder verkeersslachtoffers. De cordonheffing zal ook bijdrage aan een betere luchtkwaliteit in
de grote steden. De ChristenUnie zet zich ook in Europees verband in voor vergroening van mobiliteit, onder andere door in te zetten op het aanscherpen van milieunormen voor auto’s en vrachtwagens en het stimuleren van standaardisatie van laadinfrastructuur in West-Europa. Omdat dit
buiten de bevoegdheid valt van de Rijksoverheid, zijn deze maatregelen niet meegenomen in de
bepaling van de effecten.
Nationale kosten: De nationale kosten zijn een half miljard euro per jaar en betreffen vooral de uitvoering van de congestieheffing, de kilometerheffing voor het vrachtverkeer en de cordonheffing.
Ook investeert de ChristenUnie iets meer in infrastructuur (openbaar vervoer en fiets) en is de verhoging van de bijmengverplichting van biobrandstoffen een kostenpost. De brandstofbesparing
door de lagere maximumsnelheid en de zuinige banden en de verhoging van de bovenleidingspanning leiden tot een verlaging van de kosten.

7.2 Landbouw & Natuur
7.2.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie op het gebied van
landbouw & natuur kunnen als volgt worden samengevat:
•
•
•

•

•
•

Het geleidelijk verplichten van monomestvergisting voor alle mest; weidegang wordt niet geblokkeerd. De overheid verstrekt een kostendekkende subsidie voor de vergisting.
Het afsluiten van een convenant om de rantsoensamenstelling voor, en levensduurverlenging
van melkvee aan te passen.
Het invoeren en afromen van fosfaatrechten en het verplichten van het gebruik van de Kringloopwijzer in de melkveehouderij om de derogatie veilig te stellen. Om te waarborgen dat de
fosfaatproductie onder het nationale plafond blijft, is omwille van deze doorrekening aangenomen dat de melkveestapel hierdoor in 2030 10 procent kleiner zal zijn dan in het basispad (zie
bijlage B).
Investeren van 50 miljoen euro per jaar in natuurontwikkeling, zoals in robuuste ecologische
verbindingen, en een robuuste ruimtelijke inrichting (waar mogelijk gekoppeld aan waterveiligheidsinvesteringen). En andersom: investeren van 100 miljoen euro per jaar in waterveiligheid
in combinatie met natuurontwikkeling, zoals bij rivierverruiming (oplopend, structureel vanaf
2021).
Het stimuleren van collectieven bij agrarisch natuurbeheer, en dat beheer effectiever maken
door met het huidige budget meer in te zetten op zwaardere pakketten in kansrijke gebieden.
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in onderwaterdrainage, het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil (passieve vernatting), en realiseren van meer natte landbouw in
veengebieden.

In Bijlage A.5.2 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
landbouw en natuur.

7.2.2 Effecten
Wat zijn de effecten van het maatregelenpakket op de broeikasgas- en ammoniakemissie, de mestafzet, biodiversiteit en de nationale kosten (zie tabel 7.2)?
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Tabel 7.2

Effecten voorgestelde maatregelen ChristenUnie op landbouw & natuur in
2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Landbouw
Broeikasgasemissie*

-10 Mton CO2-eq/jaar

Ammoniakemissie

-2

Mestafzet buiten de landbouw: stikstof

-25 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: fosfaat

-8

kton/jaar
kton/jaar

Natuur
Biodiversiteit (VHR-soorten)

+5-10%

Nationale Kosten
Nationale kosten landbouw- en natuurmaatregelen*

+1,1 mld euro/jaar

* Inclusief de reductie in de glastuinbouw en energiegerelateerde emissies uit de landbouw.

Broeikasgasemissies: Het maatregelenpakket van de ChristenUnie leidt in 2030 tot een reductie
van broeikasgasemissies in de landbouw van circa 10 megaton CO2-eq (dit komt overeen met een
reductie van ruim 40 procent van de landbouwemissies) ten opzichte van het basispad. Ruim 60
procent van deze reductie is het gevolg van het verplichten en subsidiëren van mestvergisting.
Ruwweg 20 procent van de broeikasgasreductie ontstaat door de regelgeving voor landgebruik in
veengebieden. Tot slot is circa 10 procent van de broeikasgasreductie het gevolg van de krimp van
de melkveestapel. In de analyse is aangenomen dat deze afroming juridisch uitvoerbaar is of gemaakt kan worden bijvoorbeeld door het hanteren van een voldoende ruime overgangstermijn of
een schadevergoeding. Als het verdwijnen van melkveebedrijven uit Nederland betekent dat de
melkproductie elders toeneemt, zal dit leiden tot zogeheten carbon leakage: op mondiale schaal
nemen de emissies dan niet af. Indien de productie elders minder efficiënt is, kan ook sprake zijn
van een emissietoename.
Ammoniakemissies: De emissie van ammoniak neemt tot 2030 met 2 kiloton (een reductie van 2
procent) af ten opzichte van het basispad. Deze afname is voor circa twee derde het gevolg van de
krimp van de melkveestapel. De overige reductie van de ammoniakemissie is het gevolg van de
voeraanpassingen en de levensduurverlenging van melkvee.
Mestafzet: Door de krimp van de veestapel en het verplichten van de Kringloopwijzer neemt ook de
mestafzet buiten de landbouw af. Waar in het basispad circa 25 procent van de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, is dit bij uitvoering van het maatregelenpakket van de ChristenUnie 23 procent. Uitgedrukt in stikstof en fosfaat neemt de afzet van mest buiten de landbouw
af met circa 25 kiloton stikstof en 8 kiloton fosfaat ten opzichte van het basispad.
Biodiversiteit: Met het maatregelenpakket van de ChristenUnie neemt de biodiversiteit met 5 tot 10
procentpunten toe ten opzichte van het basispad. Dit betekent dat in 2030 70-75 procent van de
VHR-soorten duurzaam voorkomen tegenover 65 procent in het basispad. Het realiseren van ecologische verbindingen en het koppelen van natuurontwikkeling aan waterveiligheidsinvesteringen levert het grootste effect op biodiversiteit. Daarnaast heeft het effectiever maken van agrarisch
natuurbeheer een positief effect op biodiversiteit. Ten slotte leiden ook landgebruiksmaatregelen op
de veengronden tot positieve effecten op de biodiversiteit omdat als gevolg van vernatting meer
stukken weiland tijdelijk onder water komen te staan, wat geschikter habitat oplevert voor weidevogels.
Nationale kosten: De nationale kosten van het landbouw- en natuurmaatregelenpakket van de
ChristenUnie bedragen structureel ruim 1 miljard euro per jaar voor de periode 2017-2030. Het
leeuwendeel van de kosten bestaat uit de kosten voor mestvergisting. Deze worden door de overheid gesubsidieerd. De krimp van de melkveestapel vindt plaats door afroming van fosfaatrechten
en komt dus ten laste van de melkveehouderijsector. Bedrijven die krimpen of stoppen ontvangen
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namelijk geen compensatie van de overheid. De invloed van het afromen van fosfaatrechten op de
structuur van de veehouderijsector is niet onderzocht. Die is sterk afhankelijk van de precieze
vormgeving van de afroming. In de berekening is aangenomen dat het afromen weliswaar leidt tot
krimp, maar een levensvatbare veehouderijsector niet in de weg staat. De beoogde krimp van de
veestapel zal ook invloed hebben op de omvang van de toeleverende en verwerkende industrie. De
kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet nader onderzocht en maken geen deel uit van de hierboven gerapporteerde nationale kosten. De extra kosten voor natuur bedragen circa 125 miljoen
euro per jaar.

7.3 Energie & Klimaat
7.3.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie op het gebied van energie & klimaat kunnen als volgt worden samengevat:
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Het wettelijk vastleggen van een Nationaal plan energietransitie met tussendoelen per vijf jaar,
onder regie van een energiecommissaris. Doel voor CO2-reductie in Nederland: 55 procent in
2030, 95 procent in 2045 en 100 procent in 2050. Op EU-niveau en nationaal inzetten op 55
procent emissiereductie, 45 procent hernieuwbare energie, en 40 procent energie-efficiëntie in
2030.
Vergroten van het aandeel duurzame energie door verhogen van SDE+ met 4,9 miljard euro
per jaar, waarvan 4,1 miljard euro voor hernieuwbaar in het algemeen en 0,8 miljard euro voor
mestvergisting.
In Europa inzetten op aanscherping van het EU-ETS-emissieplafond zodat een minimumprijs
wordt bereikt van 20 euro per ton in 2020, oplopend met 20 euro per vijf jaar tot 100 euro in
2040. Er wordt een bodemprijs ingevoerd voor CO2 bij energiebedrijven en de industrie, bij
voorkeur met buurlanden maar anders nationaal, van 20 euro per ton in 2020, oplopend met
20 euro per vijf jaar tot 100 euro in 2040.
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit (zie tabel 7.3).
Invoeren normering voor elektriciteitscentrales van 350 gram CO2 per kilowattuur in 2020. Kolencentrales zullen als gevolg van deze normstelling sluiten.
Invoeren tenderregeling voor energiebesparing en industriële carbon capturing and storage
(ccs), met budget oplopend naar 1,2 miljard euro per jaar vanaf 2025.
Versterken energiebesparende investeringen door verhogen terugverdientijdseis naar 10 jaar.
Verplichte verbetering tot minimaal label C voor koopwoningen vanaf 2018 op overdrachtsmomenten. Vanaf 2028 geldt eis label C voor alle koopwoningen. Vanaf 2025 geldt een verbod op
woningen met label G. Invoeren energiebesparingsaftrek voor particulieren met een structureel
budget van 100 miljoen euro per jaar. Afschaffen verhuurdersheffing in combinatie met verduurzamingseisen. 150 miljoen euro per jaar komt beschikbaar voor nul-op-de-meterwoningen
en isolatie. Nieuwbouw nul-op-de-meter vanaf 2018.
ChristenUnie reserveert structureel 80 miljoen voor de aankoop van ETS-rechten.

In Bijlage A.5.3 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
energie en klimaat.
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Tabel 7.3

Tarief energiebelasting, opslag duurzame energie en CO2-prijs
Eenheid

Schijf

1

2

3

4

Energiebelasting gas
verhoging EB

euro/m3

0,080

0,040

0,040

0,020

nieuw tarief EB

euro/m

0,332

0,110

0,065

0,032

ODE op gas

euro/m

0,213

0,079

0,025

0,017

verhoging EB

euro/kWh

0,000

0,015

0,015

0,005

nieuw tarief EB

euro/kWh

0,101

0,065

0,028

0,006

ODE op elektriciteit

euro/kWh

0,106

0,132

0,036

0,002

CO2-minimumprijs

euro/ton

60

3
3

Energiebelasting elektriciteit

ETS-bedrijven

7.3.2 Effect op broeikasgasemissies in 2030 en kosten
De effecten van de voorgestelde maatregelen op energie en klimaat worden uitgedrukt in de effecten op broeikasgasemissies (zie tabel 7.4). In totaal wordt in 2030 70 megaton emissiereductie bereikt in Nederland in 2030 ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). De emissiereductie in 2030
ten opzichte van 1990 komt daarmee op 55 procent 4. Het verwachte aandeel hernieuwbare energie
in 2030 stijgt van 21 procent in het basispad naar 42 procent als gevolg van de getroffen maatregelen.
De emissiereductie in Nederland wordt gerealiseerd in vier sectoren/categorieën:
•
Emissies in de industrie en elektriciteitsproductie nemen met 49 megaton af. Voor de industrie
zijn prijsprikkels van belang, waaronder de verhoging van de ODE, de CO2-bodemprijs en verhoging van de energiebelasting, maar ook de tenderregeling waarmee bedrijven investeringen
gericht op CO2-reductiemaatregelen kunnen financieren. Deze tenderregeling kan carbon
leakage grotendeels voorkomen. Dit is wel met grote onzekerheden omgeven, omdat allerlei
details in de vormgeving van de tenderregeling hier een grote invloed op hebben. Ook is de
vraag in hoeverre een ruime tenderregeling die carbon leakage tegengaat, past binnen de Europese regels voor staatssteun.
•
In de gebouwde omgeving wordt 7 megaton emissiereductie gerealiseerd. Dit is vooral het gevolg van de verplichting om alle koopwoningen vanaf 2018 te verbeteren naar ten minste label
C en de eis om per 2028 alle koopwoningen naar minimaal label C te verbeteren, in combinatie
met het toepassen van hernieuwbare warmte.
•
Emissies van verkeer en vervoer nemen met 3 megaton af (zie paragraaf 7.1.2).
•
Emissies van de landbouw en natuur nemen met 10 megaton af. De helft hiervan is een gevolg
van de verplichte monovergisting van mest, waar boeren subsidie voor krijgen. De andere helft
betreft onder andere maatregelen gericht op het tegengaan van emissies van overige broeikasgassen in de landbouw, en gericht op het tegengaan van emissies uit landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (zie paragraaf 7.2.2).
De emissiereductie kan ook als volgt worden uitgesplitst:
•
Het sluiten van kolencentrales (17 megaton). Dit is een gevolg van de normstelling voor de
elektriciteitsproductie en de CO2-bodemprijs.

4
Bij de berekening van het emissiereductiepercentage zijn emissiereducties door maatregelen gericht op landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw niet meegerekend, omdat die emissies ook in het basisjaar
(1990) niet zijn meegerekend.
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•

•

•
•
•

De toename van hernieuwbare energie (17 megaton reductie). De maatregelen, vooral de extra middelen voor de SDE+ en in mindere mate het verhogen van het aandeel duurzame biobrandstoffen in verkeer, leiden tot circa 345 petajoule extra hernieuwbare energie.
Het toepassen van ccs in de industrie (16 megaton), onder invloed van prijsprikkels en tenderregelingen. Verwacht wordt dat in 2030 circa 30 procent van de emissies van energiebedrijven
en de industrie wordt afgevangen via ccs.
Het verminderen van het energiegebruik (10 megaton). Het finale energiegebruik neemt met
circa 185 petajoule af.
De emissiereductie van overige broeikasgassen (vooral in de landbouw) en van landgebruik,
landgebruiksverandering en in de bosbouw (zie paragraaf 7.2.2) (8 megaton).
De emissiereductie door verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar buiten Nederland (carbon
leakage) (3 megaton).

ChristenUnie zet in op een ambitieuzer EU-klimaatbeleid. Maar onder de aanname dat het emissieplafond van het ETS niet verandert en limiterend is voor de emissies van de bedrijven die eronder
vallen, hebben emissiereducties bij ETS-bedrijven in Nederland geen effect op de realisatie van de
EU-brede taakstelling voor de ETS-sectoren. Minder emissie in Nederland geeft bedrijven in andere
EU-landen meer emissieruimte (waterbedeffect). Echter, ChristenUnie reserveert structureel 80
miljoen euro per jaar voor de aankoop van ETS-rechten, waardoor de beschikbare emissierechten
voor bedrijven die onder het ETS vallen met 5 megaton wordt verminderd. Het aankopen van deze
emissierechten leidt ook EU-breed en mondiaal tot 5 megaton emissiereductie. 3 megaton van de
emissiereductie hangt samen met het verdwijnen van bedrijven vanuit Nederland naar elders (carbon leakage); op mondiale schaal levert dit minder tot geen emissiereductie op, of kan dit zelfs tot
emissietoename leiden. De emissiereductie op mondiale schaal, waarbij rekening is gehouden met
het waterbedeffect en carbon leakage, is geschat op 23 megaton.

Tabel 7.4

Effecten voorgestelde maatregelen ChristenUnie op energie & klimaat in
2030 (t.o.v. het basispad)

Verandering broeikasgasemissie in Nederland

-70 Mton/jaar

· waarvan Industrie en energie

-49 Mton/jaar

· waarvan Gebouwde omgeving
· waarvan Verkeer en vervoer

-7 Mton/jaar
-3 Mton/jaar

· waarvan Landbouw en natuur

-10 Mton/jaar

· waarvan ETS

-50 Mton/jaar

· waarvan niet-ETS

-20 Mton/jaar

ETS, EU-breed*

-50 Mton/jaar

Mondiaal**

-23 Mton/jaar

Nationale kosten
· bij Industrie en energie

+4,8 mld euro/jaar

· bij Gebouwde omgeving

+2,0 mld euro/jaar

· bij Verkeer en vervoer***

+0,5 mld euro/jaar

· bij Landbouw en natuur***

+1,1 mld euro/jaar

* Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
** Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage is verrekend.
*** De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering
van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen
van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.
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De nationale kosten bij industrie en energie bedragen 4,7 miljard euro. De belangrijkste kosten betreffen die voor hernieuwbare energie vanuit de SDE+ (3,0 miljard euro), maatregelen in de industrie (ccs en energiebesparing; 0,8 miljard euro). De nationale kosten bij de gebouwde omgeving
bedragen 2,0 miljard euro en betreffen vooral maatregelen gericht op verbetering van gebouwen
en het toepassen van hernieuwbare warmte. De kosten voor verkeer en vervoer en landbouw en
natuur zijn toegelicht bij respectievelijk de thema’s mobiliteit en bereikbaarheid en landbouw en
natuur.

7.3.1 Effect op energietransitie
Bij het thema energie & klimaat hebben we niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelen
op de broeikasgasemissies in 2030, maar ook naar het effect op de voortgang van de energietransitie. Een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot onder de twee graden zoals in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken, maakt een overgang van fossiele naar duurzame
energiebronnen op de lange termijn nodig. In hoeverre dragen de door ChristenUnie voorgestelde
maatregelen bij aan deze energietransitie? Om te komen tot een score voor de voortgang van de
energietransitie is op zes onderdelen een deelscore bepaald. Deze onderdelen zijn landbouw &
voedsel, industrie & bedrijven, gebouwde omgeving, verkeer & vervoer, productie van brandstoffen
en elektriciteitsvoorziening. Het gemiddelde geeft de totaalscore, visueel weergegeven in figuur
7.1.
ChristenUnie scoort gemiddeld 5 punten hoger dan het basispad.
Bepalend voor die score zijn de volgende maatregelen. Er worden ambitieuze doelen voor broeikasemissies gesteld, die wettelijk worden vastgelegd in een klimaatwet. Ook worden doelen gesteld
voor percentage duurzame energie en jaarlijks percentage energiebesparing. Deze helpen om
koers en zekerheid te creëren. Verder wordt ingezet op het aanscherpen van het EU-ETS-plafond
zodat de in Nederland voorgestelde CO2-minimumprijs, die oploopt tot 100 euro per ton in 2040,
op Europese schaal wordt bereikt, waarmee de marktpositie van CO2-arme en CO2-reducerende
technologieën versterkt worden ten koste van niet-duurzame alternatieven.
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Door de sterke verhoging van de SDE+-regeling krijgen de transitie van de elektriciteitsvoorziening
en productie van duurzame brandstoffen een extra impuls om de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen te verkleinen. Innovatiegeld wordt beschikbaar gesteld voor onder andere geothermie
en windenergie op zee. Het intensiveren van samenwerking in Noordwest-Europa op het gebied
van markt- en systeemintegratie van hernieuwbare energie en CO2-opslag op de Noordzee, en infrastructuur voor nulemissievoertuigen wordt benoemd. Er worden maatregelen gesteld voor de institutionele inrichting, zoals het instellen van een energiecommissaris, en maatregelen voor
transparantie zoals het verplichten van KPI’s op ESG-factoren in de financiële sector.
Afhankelijkheid van gas voor warmtevoorziening in de gebouwde omgeving wordt verkleind door
het afschaffen van de aansluitplicht voor gas, en stoppen van vervanging van oude gasnetten, in
combinatie met aangescherpte normen voor woninglabels en fiscale tegemoetkoming. Een verplichting tot lokale warmteplannen, pilots voor de overgang van bestaande wijken naar gasvrije en CO2normen voor de geleverde warmte, geven een verdere impuls aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Ook door het verplichten van aandelen groen gas, groene brandstof en groene
grondstof wordt innovatie in die gebieden gestimuleerd. Een project om de CO2-uitstoot van producten, ontstaan in de productieketen, in beeld te brengen en te communiceren wordt verkend, en
een mogelijke institutionele rol van ACM als toezichthouder op dat vlak wordt onderzocht.
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8 GroenLinks
8.1 Mobiliteit & Bereikbaarheid
8.1.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks op het gebied van mobiliteit & bereikbaarheid kunnen als volgt worden samengevat:
•

•

•

•

•

•
•

Tot en met 2030 een investering van 11 miljard euro extra in het openbaar vervoer en 1,15
miljard euro in fietsvoorzieningen. Tegelijkertijd wordt er tot en met 2030 8,8 miljard euro bezuinigd op de aanleg van wegen.
De maximum snelheid op het hoofdwegennet wordt verlaagd: 130 wordt 120 kilometer per
uur, 120 wordt 100 kilometer per uur en 100 wordt 80 kilometer per uur. De maximum snelheid in binnensteden wordt in beginsel 30 kilometer per uur.
Er komt een naar milieukenmerken gedifferentieerde kilometerheffing van gemiddeld 3,1 cent
per kilometer voor personenauto’s, van 15 cent per kilometer voor bestelauto’s en van 25 cent
per kilometer voor vrachtauto’s. Tevens wordt er voor personenauto’s een congestieheffing van
15 cent per kilometer op drukke plekken/momenten ingevoerd.
De fiscale vrijstelling voor de woon-werkvergoeding per auto wordt afgeschaft. Leaserijders betalen voortaan zelf de brandstofkosten en krijgen de zakelijke kilometers vergoed op basis van
het officiële testverbruik van hun auto. De bijtelling voor vervuilende auto’s wordt hoger, voor
elektrische auto’s lager. De aanschafbelasting personenauto's (bpm) wordt verhoogd, wat de
overheid 1,1 miljard euro per jaar extra oplevert, en sterker gedifferentieerd naar emissieklasse. De motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt gedifferentieerd op basis van uitstoot. De vrijstellingen in de mrb en bpm voor specifieke groepen motorvoertuigen (zoals taxi’s en
bestelauto’s van ondernemers) vervallen.
Er wordt samengewerkt met werkgeversnetwerken om te komen tot flexibele werktijden, thuiswerken, samen rijden en modal shift. Het invoeren van innovatieve systemen, zoals zelfrijdende auto’s en dergelijke, wordt gemakkelijker gemaakt door hobbels en knelpunten in weten regelgeving weg te nemen.
Er komt een vliegbelasting voor zowel herkomst- en bestemmingspassagiers, transferpassagiers als luchtvracht met een jaarlijkse opbrengst van 1 miljard euro.
GroenLinks investeert tot en met 2030 0,6 miljard euro in het stimuleren van de aanleg van
elektrische laadinfrastructuur. Overheden en semi-overheden kopen alleen nog elektrische/emissieloze auto's, tenzij het echt niet anders kan. In EU-verband wordt ingezet op een
verbod van verbrandingsmotoren voor personenauto’s en strengere emissienormen voor luchtverontreinigende stoffen en geluidsnormen, tot het niveau dat geadviseerd wordt door de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het Nieuwe Rijden en het gebruik van zuinige banden
worden gestimuleerd.

In bijlage A.6.1 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
mobiliteit en bereikbaarheid.
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Tabel 8.1

Effecten voorgestelde maatregelen GroenLinks op mobiliteit & bereikbaarheid in 2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Mobiliteit
Autokilometers (personen-, bestel- en vrachtauto’s)
Openbaarvervoergebruik (reizigerskilometers trein, bus, tram en metro)
Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

-20

%

+29

%

+8

%

-60

%

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten
Baten vraagverandering
Bereikbaarheid banen

+0,2

mld euro/jaar

-0,6

mld euro/jaar

-3

%

-6

Mton/jaar

Klimaateffect mobiliteit
Broeikasgasemissie transport
Nationale kosten transportmaatregelen

+0,3

mld euro/jaar

8.1.2 Effecten
We hebben de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit, bereikbaarheid en het klimaat geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn (tabel
8.1).
Mobiliteit: Er is een duidelijke afname van het autoverkeer en een sterke toename van het gebruik
van het openbaar vervoer en van de fiets in vergelijking met het basispad (zie bijlage B). Het aantal afgelegde kilometers over de weg ligt in 2030 20 procent lager, als gevolg van de kilometerheffing voor personen-, bestel- en vrachtverkeer, de verminderde aanleg van wegen en de lagere
maximumsnelheid. De kilometerheffing voor auto’s en de sterke investering in het openbaar vervoer verklaren samen de 29 procent toename van het openbaarvervoergebruik. De kilometerheffing draagt, samen met de extra middelen voor fietsinfrastructuur, ook bij aan 8 procent meer
fietsen en lopen.
Bereikbaarheid: De maatregelen leiden tot een afname van de files: de afschaffing van de fiscale
vrijstelling van de woon-werkvergoeding voor de auto, en het invoeren van de kilometerheffing en
de congestieheffing leiden in 2030 tot 60 minder voertuigverliesuren op het hoofdwegennet. De investeringen in openbaar vervoer en fiets en de afname van de files leiden tot verkorting van de
reistijden. Echter, door de lagere maximumsnelheid en de bezuiniging op de aanleg van wegen
worden de autoreistijden weer langer. Per saldo bedragen de jaarlijkse reistijdbaten 200 miljoen
euro. De daling van het autogebruik levert een verlies op. Door de verhoging van de aanschafbelasting op auto’s (bpm), de afschaffing van de fiscale vrijstelling van de woon-werkvergoeding en
de kilometerbeprijzing zullen mensen minder met de auto reizen. Deze vraaguitval heeft een prijs
omdat het nut dat mensen voorheen uit de verplaatsing haalden nu niet wordt gerealiseerd. Per
saldo leidt dit tot een verlies van 0,6 miljard euro per jaar. De bereikbaarheid van banen in termen
van tijd en geld neemt af met 3 procent, omdat het duurder worden van het woon-werkverkeer
een groter effect heeft dan de kortere reistijden.
Emissies mobiliteit: De besparing aan uitstoot van broeikasgassen bij transport is in 2030 in totaal
6,3 megaton (minus 20 procent) ten opzichte van het basispad. Ongeveer driekwart hiervan is het
gevolg van de kilometerheffingen. Daarnaast zorgt een verlaging van de maximumsnelheden op
snelwegen voor CO2-reductie, evenals een pakket aan gedragsmaatregelen, waaronder de fiscale
stimulering van zuinige en elektrische auto’s. De reductie van NOx bij transport is 6 kiloton (10 procent) en de reductie van PM10 is 0,7 kiloton (14 procent). Belangrijkste maatregel hierbij is de belasting op vliegen en de verlaging van de maximumsnelheden op het hoofdwegennet, naast de
kilometerheffingen. Ten aanzien van andere relevante externe effecten van mobiliteit geldt dat de
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forse afname van het autoverkeer en de lagere maximumsnelheid ook zal bijdragen aan een substantiële daling van het aantal verkeersslachtoffers. Ook de geluidshinder zal substantieel afnemen,
niet alleen door de afname van het autoverkeer en de lagere maximumsnelheid maar ook door de
belasting op vliegen. GroenLinks zet zich ook in Europees verband in voor vergroening van mobiliteit, onder andere door in te zetten op een verbod van verbrandingsmotoren voor personenauto’s,
strengere emissienormen voor luchtverontreinigende stoffen en geluidsnormen, het aanscherpen
van milieunormen voor auto’s en vrachtwagens en het stimuleren van standaardisatie van laadinfrastructuur in West-Europa. Omdat dit buiten de bevoegdheid valt van de Rijksoverheid, zijn deze
maatregelen niet meegenomen in de bepaling van de effecten.
Nationale kosten: De nationale kosten bedragen circa 300 miljoen euro per jaar. Dat zijn vooral de
kosten voor het invoeren en uitvoeren van de kilometerheffing en de congestieheffing. Daarnaast is
de toename van de uitgaven bij het openbaar vervoer en de fiets groter dan de afname van de uitgaven voor het wegennet. Ook de extra laadinfrastructuur voor elektrische auto’s leiden tot nationale kosten. De lagere maximumsnelheid, het zuiniger wagenpark en de zuiniger banden leiden
door het lagere brandstofgebruik tot een kostenbesparing.

8.2 Landbouw & Natuur
8.2.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks op het gebied van landbouw & natuur kunnen als volgt worden samengevat:
•

•
•

•
•
•

•

•

Het opkopen en afromen van dierrechten, waardoor de veestapel krimpt en de mestproductie
afneemt. De varkensstapel is daardoor in 2030 gekrompen met 40 procent, de melkveestapel
met 30 procent en de pluimveestapel met 15 procent ten opzichte van het basispad. In de varkenshouderij en de pluimveehouderij wordt de krimp vooral gerealiseerd door opkoop van
rechten en in mindere mate door afroming bij overdracht terwijl in de melkveehouderij de
krimp alleen door middel van afroming wordt gerealiseerd. Tevens wil GroenLinks de dierrechten grondgebonden maken.
Een aanscherping van alle gebruiksnormen voor mest met 5 procent: op grasland en akkerbouwgronden mag 5 procent minder stikstof en fosfaat worden toegediend.
Mest die niet binnen een straal van 20 kilometer kan worden uitgereden, moet verplicht vergist
worden; daarvoor kan de boer geen beroep doen op de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+).
Weidegang in de melkveehouderij wordt verplicht en megastallen worden verboden.
Een verbod op het stunten met vleesprijzen, en vlees en vis komen in het btw-tarief van 21
procent.
Een jaarlijkse investering in natuur van 460 miljoen euro extra. Een klein deel hiervan is bestemd voor intensiever beheer van weidevogellandschap. De overige middelen worden ingezet
om VHR-doelen zo kosteneffectief mogelijk dichterbij te brengen. Hiertoe wil GroenLinks het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) versneld realiseren: in 2021 in plaats van 2027. Daarna kan
het netwerk doorgroeien naar 750.000 hectare in 2030 volgens de oude NNN-doelstelling. Het
huidige NNN-doel is 695.000 hectare.
In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) strengere criteria voor het verplichte areaal
Ecological Focus Areas (EFA’s), uitbreiding van de omvang van het EFA-areaal en versterking
van het agrarisch natuurbeheer.
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in het vernatten van landbouwgronden op
veen door het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil (passieve vernatting) om broeikasgasemissies terug te dringen.
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In bijlage A.6.2 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
landbouw en natuur.

8.2.2 Effecten
Welke effecten hebben deze maatregelen op de broeikasgas- en ammoniakemissies, de mestafzet,
de biodiversiteit en de nationale kosten (zie tabel 8.2)?
Broeikasgasemissies: Het maatregelenpakket van GroenLinks leidt in 2030 tot een reductie van
broeikasgasemissies in de landbouw van circa 10 megaton CO2-eq (dit komt overeen met een reductie van ruim 40 procent van de landbouwemissies) ten opzichte van het basispad (zie bijlage
B). Dit wordt voor circa de helft veroorzaakt door de krimp van de veestapel, de melkveestapel in
het bijzonder. In de analyse is aangenomen dat het afromen van dierrechten juridisch uitvoerbaar
is of gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door het hanteren van een voldoende ruime overgangstermijn of een schadevergoeding. Als het verdwijnen van veehouderijbedrijven uit Nederland betekent
dat de melk- en vleesproductie elders toeneemt, zal dit leiden tot zogeheten carbon leakage: op
mondiale schaal nemen de emissies dan niet af. Indien de productie elders minder efficiënt is, kan
ook sprake zijn van een emissietoename. De andere helft van de broeikasgasreductie wordt veroorzaakt door de landgebruiksmaatregelen en energiebesparingsmaatregelen. De maatregelen gericht op de consumptie van vlees hebben geen invloed op de emissies in Nederland aangezien een
consumptieverandering niet direct doorwerkt in de omvang van de veehouderij in Nederland die
sterk gericht is op export.
Ammoniakemissies: De emissie van ammoniak neemt tot 2030 met circa 13 kiloton (een reductie
van 14 procent) af ten opzichte van het basispad. Die afname wordt voor een groot deel gerealiseerd door de krimp van de veestapel. Daarnaast zorgt de aanscherping van de gebruiksnormen
voor mest nog voor enige reductie. Maatregelen als een verbod op megastallen en verplichte weidegang hebben vooral een effect op de omvang van de landbouwbedrijven, maar geen tot amper
effect op de nationale emissies.
Mestafzet: Door de krimp van de veestapel neemt ook de mestafzet buiten de landbouw af. Waar
in het basispad circa 25 procent van de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, is dit
bij uitvoering van het GroenLinks-maatregelenpakket 5 procent. Uitgedrukt in kilotonnen stikstof
en fosfaat neemt de afzet van mest buiten de landbouw af met respectievelijk circa 89 kiloton en
38 kiloton fosfaat ten opzichte van het basispad.
Naast de gerapporteerde effecten in tabel 8.2 heeft de aanscherping van de gebruiksnormen voor
mest ook een positief effect op de waterkwaliteit. Een kwantificering hiervan valt buiten de scope
van de analyse.
Tabel 8.2

Effecten voorgestelde maatregelen GroenLinks op landbouw & natuur in
2030 (verschil t.o.v. het basispad)

Landbouw
Broeikasgasemissie*

-10 Mton CO2-eq/jaar

Ammoniakemissie

-13 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: stikstof

-89 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: fosfaat

-38 kton/jaar

Natuur
Biodiversiteit (VHR-soorten)

+20-25%

Nationale Kosten
Nationale kosten landbouw- en natuurmaatregelen*

+1,3 mld euro/jaar

* Inclusief de glastuinbouw en energiegerelateerde emissies uit de landbouw.
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Biodiversiteit: Met het maatregelenpakket van GroenLinks neemt de biodiversiteit met 20 tot 25
procentpunten toe ten opzichte van het basispad. Dit betekent dat in 2030 85-90 procent van de
VHR-soorten duurzaam voorkomen tegenover 65 procent in het basispad. Het grootste effect ontstaat door de extra overheidsmiddelen. Die maken het mogelijk het Natuurnetwerk Nederland verder in te richten en uit te breiden. Daarnaast wordt bestaande natuur van lagere kwaliteit
omgevormd naar kwalitatief betere en meer diverse natuur. Ook het nemen van antiverdrogingsmaatregelen en uitbreiding van zware pakketten agrarisch natuurbeheer dragen positief bij aan het
duurzaam behoud van VHR-soorten. Ten slotte leiden ook de landgebruiksmaatregelen op veengronden tot geringe positieve effecten op de biodiversiteit omdat als gevolg van vernatting meer
stukken weiland tijdelijk onder water komen te staan, wat geschikter habitat oplevert voor weidevogels.
Nationale kosten: De nationale kosten van het landbouw- en natuurmaatregelenpakket van GroenLinks bedragen structureel ruim 1 miljard euro per jaar in de periode 2017-2030.
De kosten van de intensivering van het natuurbeleid bedragen circa 460 miljoen euro per jaar. De
overige 540 miljoen euro hangen samen met maatregelen in de landbouwsector. Ongeveer de helft
hiervan ontstaat door de landgebruiksmaatregelen. De andere helft is het gevolg van strengere criteria voor het verplichte areaal Ecological Focus Areas (EFA’s) en uitbreiding van de omvang van
dat EFA-areaal, de krimp van de veestapel en de verplichting om mest die niet binnen een straal
van 20 kilometer kan worden aangewend, te vergisten. Daarvoor wordt geen aanvullende overheidssubsidie beschikbaar gesteld in de vorm van een verbijzondering in de SDE+-regeling of anderszins. De mestvergistingskosten zullen met name in de varkenssector neerslaan. In hoeverre
deze extra kosten het concurrentievermogen van de varkenshouderijsector aantasten, is niet onderzocht. Wel is het zo dat de marges in de varkenshouderij relatief klein zijn waardoor sluiting van
bedrijven door deze monomestvergistingverplichting aan de orde kan zijn. Daarnaast zal deze
maatregel in principe bevorderen dat de ruimtelijke concentratie van varkenshouderijen afneemt.
Voor een varkenshouder die zich in een akkerbouwgebied vestigt, wordt het mogelijk om binnen de
gestelde straal van 20 kilometer mest af te zetten waardoor de verplichting om mest te vergisten
vervalt. Aan het verplaatsen van een bedrijf zijn echter ook kosten verbonden.
De kosten voor de krimp van de veestapel in de varkens- en pluimveehouderij worden voor een
groot deel gedragen door de overheid via opkoop van dierrechten. De krimp van de melkveestapel
vindt daarentegen geheel plaats door afroming van rechten en komt dus ten laste van de sector.
Bedrijven die krimpen of stoppen ontvangen namelijk geen compensatie van de overheid (tenzij de
proportionaliteitstoets anders uitwijst). De invloed van het afromen, opkopen en het grondgebonden maken van de dierrechten op de structuur van de veehouderijsector is niet onderzocht. Dit is
sterk afhankelijk van de precieze vormgeving van de afroming en de definitie van grondgebondenheid. In de berekening is aangenomen dat het opkopen, afromen en grondgebonden maken van
dierrechten weliswaar leidt tot krimp maar een levensvatbare veehouderijsector niet in de weg
staat.
De beoogde krimp van de veestapel zal ook invloed hebben op de omvang van de toeleverende en
verwerkende industrie. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet nader onderzocht en maken
geen deel uit van de hierboven gerapporteerde nationale kosten.
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8.3 Energie & Klimaat
8.3.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks op het gebied van energie & klimaat
zijn als volgt samen te vatten:
•

Het vastleggen van CO2-reductiedoelen in een klimaatwet. In Nederland en EU-verband: 55
procent reductie in 2030 ten opzichte van de situatie in 1990, en 95 procent CO2-reductie in
2050.

•

Het stimuleren van hernieuwbare energie, vooral door het verhogen van de structurele middelen voor de SDE+-regeling met 8 miljard euro per jaar. Die middelen worden opgebracht door
een verhoging van de opslag duurzame energie (ODE) (zie tabel 8.3). De opslag duurzame
energie stijgt voor grootgebruikers relatief meer dan voor kleinverbruikers.
De energiebelasting voor gebruik van gas tot 170.000 kubieke meter per jaar (1e schijf) gaat
omhoog met 20 cent per kubieke meter. Het verlaagde tarief voor de glastuinbouw wordt afgeschaft.
Verplichting voor mestvergisting voor alle bedrijven die hun mest niet op het eigen land kunnen afzetten.
Voor elektriciteitscentrales wordt een CO2-heffing ingevoerd, met een heffingsvrije voet van
400 gram per kilowattuur. Kolencentrales zonder bijstook krijgen te maken met een heffing tot
100 euro per ton CO2 per 2021. Voor kolencentrales vervalt de vrijstelling van de kolenbelasting.
Het introduceren van een nationale bodemprijs voor alle CO2-emissies (voor zowel ETS- als
niet-ETS-sectoren) die oploopt tot 37 euro per ton CO2-eq in 2030.
De wet Milieubeheer wordt aangescherpt. Bedrijven worden verplicht om maatregelen te nemen als die zichzelf binnen 9 jaar terugverdienen. Ze kunnen gebruik maken van tenderregelingen waarmee maatregelen gericht op energiebesparing, carbon capture and
storage/utilisation (ccs/ccu) en energie-innovatie kunnen worden gefinancierd. Hiervoor is in
totaal 2 miljard euro per jaar beschikbaar.
Er komt een verbod op het verhuren van woningen met slechte energielabels. Vanaf 2020 zijn
kopers van een bestaande woning verplicht om de energiekwaliteit minimaal op energielabel B
te brengen. Utiliteitsgebouwen moeten voldoen aan label A in 2027 en moeten energieneutraal
zijn in 2035. Het wordt verplicht om cv-systemen efficiënter (waterzijdig) in te regelen.

•

•
•

•
•

•

In Bijlage A.6.3 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
energie en klimaat.
Tabel 8.3

Tarief energiebelasting, opslag duurzame energie en CO2-prijs
Eenheid

Schijf
1

2

3

4

Energiebelasting gas
verhoging EB

euro/m3

0,200

0,000

0,000

0,000

nieuw tarief EB

euro/m

0,452

0,070

0,025

0,012

ODE op gas

euro/m

0,176

0,146

0,134

0,132

verhoging EB

euro/kWh

0,000

0,000

0,000

0,000

nieuw tarief EB

euro/kWh

0,101

0,050

0,013

0,001

ODE op elektriciteit

euro/kWh

0,109

0,115

0,094

0,086

CO2-minimumprijs

euro/ton

37

3
3

Energiebelasting elektriciteit
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ETS en niet-ETS

8.3.2 Effect op broeikasgasemissies in 2030 en kosten
De effecten van de voorgestelde maatregelen op energie en klimaat worden uitgedrukt in effecten
op broeikasgasemissies (tabel 8.4). In totaal wordt in 2030 86 megaton emissiereductie bereikt in
Nederland, ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). De emissiereductie in 2030 ten opzichte
van 1990 komt daarmee op 62 procent 5. Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2030
stijgt van 21 procent in het basispad naar 61 procent als gevolg van de getroffen maatregelen.
De emissiereductie in Nederland wordt gerealiseerd in vier sectoren/categorieën
•
Emissies in de industrie en elektriciteitsproductie nemen met 58 megaton af. Voor de industrie
zijn prijsprikkels van belang, waaronder de verhoging van de ODE en de CO2-bodemprijs, maar
ook de tenderregelingen waarmee bedrijven investeringen gericht op energiebesparing, ccs/ccu
en energie-innovatie kunnen financieren. Deze tenderregelingen kunnen carbon leakage grotendeels voorkomen. Dit is wel met grote onzekerheden omgeven, omdat allerlei details in de
vormgeving van de tenderregelingen hier een grote invloed op hebben. Ook is de vraag in hoeverre ruime tenderregelingen die carbon leakage tegengaan, passen binnen de Europese regels
voor staatssteun.
•
In de gebouwde omgeving wordt 12 megaton emissiereductie gerealiseerd. Dit is vooral het
gevolg van de verplichting om te komen tot energieneutrale utiliteitsgebouwen in 2035, en de
verplichting voor kopers van bestaande woningen om vanaf 2020 hun woning naar energielabel
B te brengen.
•
Emissies van verkeer en vervoer nemen met 6 megaton af (zie paragraaf 8.1.2).
•
Emissies van de landbouw en natuur nemen met 10 megaton af. De grootste bijdrage hieraan
vormt emissiereductie van overige broeikasgassen (zie paragraaf 8.2.2).

Tabel 8.4

Effecten voorgestelde maatregelen GroenLinks op energie & klimaat in 2030
(verschil t.o.v. het basispad)

Verandering broeikasgasemissie in Nederland

-86 Mton/jaar

· waarvan Industrie en energie

-58 Mton/jaar

· waarvan Gebouwde omgeving

-12 Mton/jaar

· waarvan Verkeer en vervoer

-6 Mton/jaar

· waarvan Landbouw en overig

-10 Mton/jaar

· waarvan ETS

-59 Mton/jaar

· waarvan niet-ETS

-27 Mton/jaar

ETS, EU-breed (*)

-67 Mton/jaar

Mondiaal (**)

-26 Mton/jaar

Nationale kosten
· bij Industrie en energie

+8,4 mld euro/jaar

· bij Gebouwde omgeving

+6,4 mld euro/jaar

· bij Verkeer en vervoer (***)

+0,3 mld euro/jaar

· bij Landbouw en natuur (***)

+1,3 mld euro/jaar

(*) Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
(**) Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage is verrekend.
(***) De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering
van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen
van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.
Bij de berekening van het emissiereductiepercentage zijn emissiereducties door maatregelen gericht op landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw niet meegerekend, omdat die emissies ook in het basisjaar
(1990) niet zijn meegerekend.

5
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De emissiereductie kan ook als volgt worden uitgesplitst:
•
De toename van hernieuwbare energie (25 megaton reductie). De maatregelen, vooral de extra middelen voor de SDE+, leiden tot circa 550 petajoule extra hernieuwbare energie. Daarvan wordt 180 petajoule elektriciteit geproduceerd door extra windparken op zee (14
gigawatt). Hierin is het productieverlies, doordat een deel van de stroom niet nuttig kan worden gebruikt zonder verdere flexibilisering van het systeem, al verwerkt (curtailment). Verder
wordt er 350 petajoule warmte geproduceerd, vooral met biomassa.
•
Het verminderen van het energiegebruik (21 megaton). Het finale energiegebruik neemt met
circa 380 petajoule af.
•
Het sluiten van kolencentrales (17 megaton). Dit is een gevolg van de normstelling voor de
elektriciteitsproductie en de CO2-bodemprijs.
•
Het toepassen van ccs in de industrie (13 megaton), onder invloed van prijsprikkels en tenderregelingen. Verwacht wordt dat in 2030 circa 30 procent van de emissies van energiebedrijven
en de industrie wordt afgevangen via ccs.
•
Emissiereductie van overige broeikasgassen (vooral landbouw) en van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (zie paragraaf 8.2.2) (7 megaton).
•
Emissiereductie door verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar buiten Nederland (carbon
leakage) (3 megaton).
GroenLinks zet in op een ambitieuzer EU-klimaatbeleid. Maar onder de aanname dat het emissieplafond van het ETS niet verandert en limiterend is voor de emissies van de bedrijven die eronder
vallen, hebben emissiereducties bij ETS-bedrijven in Nederland geen effect op de realisatie van de
EU-brede taakstelling voor de ETS-sectoren. Minder emissie in Nederland geeft bedrijven in andere
EU-landen meer emissieruimte (waterbedeffect). 3 megaton van de emissiereductie hangt samen
met het verdwijnen van bedrijven uit Nederland naar elders (carbon leakage); op mondiale schaal
levert dit minder tot geen emissiereductie op, of kan dit zelfs tot emissietoename leiden. De emissiereductie op mondiale schaal, waarbij rekening is gehouden met het waterbedeffect en carbon
leakage, is geschat op 26 megaton.
De nationale kosten bij industrie en energie bedragen 8,4 miljard euro. De belangrijkste kosten betreffen die voor hernieuwbare energie (5,3 miljard euro), maatregelen in de industrie (ccs en energiebesparing; 2,4 miljard euro) en het sluiten van kolencentrales (0,6 miljard euro). De nationale
kosten bij de gebouwde omgeving bedragen 6,4 miljard euro en betreffen vooral maatregelen gericht op verbetering van gebouwen en het toepassen van hernieuwbare warmte. De kosten voor
verkeer en vervoer en landbouw en natuur zijn toegelicht bij respectievelijk de thema’s mobiliteit
en bereikbaarheid en landbouw en natuur.

8.3.3 Effect op energietransitie
Bij het thema energie & klimaat hebben we niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelen
op de broeikasgasemissies in 2030, maar ook naar het effect op de voortgang van de energietransitie. Een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot onder de twee graden zoals in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken, maakt een overgang van fossiele naar duurzame
energiebronnen op de lange termijn nodig. In hoeverre dragen de door de GroenLinks voorgestelde
maatregelen bij aan deze energietransitie? Op zes onderdelen wordt een score bepaald, en het gemiddelde geeft de totaalscore, visueel weergegeven in figuur 8.1.
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GroenLinks scoort gemiddeld 6 punten hoger dan het basispad.
Bepalend voor de score zijn de volgende maatregelen. Ambitieuzere doelen voor broeikasemissies
worden omwille van de zekerheid vastgelegd in een klimaatwet. Ook worden daarbij doelen gesteld
voor een percentage duurzame energie en een jaarlijks percentage energiebesparing. Er is een inzet op het aanscherpen van het EU-ETS-plafond zodat de in Nederland voorgestelde emissiedoelen
ook op Europese schaal worden bereikt. Het invoeren van een minimumprijs voor CO2, die oploopt
tot 37 euro per ton in 2030, de verhoging van energiebelasting, en verhoging van het budget voor
RD&D helpen om de marktpositie van CO2-arme of CO2-reducerende technologieën te versterken
ten koste van niet-duurzame alternatieven.
Door de sterke verhoging van de SDE+-regeling krijgt de transitie van de elektriciteitsvoorziening
en productie van duurzame brandstoffen een extra impuls om de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen te verkleinen. Specifiek wordt ook genoemd de ondersteuning voor geothermie en de
scherpe duurzaamheidseis op bio-energie. Elektriciteitsproductie krijgt bovendien te maken met
normering (in emissie per kWh) via een heffingsvrije voet, waarbij de heffingsvrije voet in 2030 tot
onder het niveau van een moderne gascentrale valt zodat ook deze emissiereducerende maatregelen moeten nemen.
Energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen bij industrie en glastuinbouw worden versterkt
door verhoging van de terugverdientijd voor verplichte investeringen, het afschaffen van het verlaagde tarief voor de glastuinbouw en door het beschikbaar stellen van subsidie en tenderregelingen.
Er worden maatregelen gesteld voor de institutionele inrichting en om belemmeringen en nietduurzame investeringen te minimaliseren, zoals het harmoniseren van regelgeving en kosten voor
de warmtevoorziening, verruiming van netwerkbedrijven voor initiatieven met betrekking tot energieconversie, en inzet op aanpassing van EU-staatssteunregels bij ambitieuzer beleid ten aanzien
van klimaatdoelen.
De afhankelijkheid van gas voor de warmtevoorziening wordt verkleind door het afschaffen van de
aansluitplicht op gas en het verwijderen van gasaansluitingen bij grootschalige renovatie van pro-
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fessioneel beheerd vastgoed. Daarbij worden normen in de gebouwde omgeving flink aangescherpt, transitieplannen gemaakt voor gasloze wijken en gebouwgebonden financiering mogelijk
gemaakt. De ambitie is een versnelde transitie naar nulemissievoertuigen die wordt gecombineerd
met inzet op ondersteunende EU-normering en ondersteunend budget en verplichtingen rond de
inrichting van de oplaadstructuur voor elektrische voertuigen.
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9 Vrijzinnige partij
9.1 Mobiliteit & Bereikbaarheid
9.1.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de Vrijzinnige Partij op het gebied van mobiliteit
& bereikbaarheid kunnen als volgt worden samengevat:
•
•

•
•

Invoeren van de Groene Hypotheek: hypotheekrente is niet meer aftrekbaar over inkomen dat
verdiend wordt op meer dan 10 kilometer van de woonplek.
Het omzetten van de motorrijtuigenbelasting (mrb) en de aanschafbelasting (bpm) in een
vlakke kilometerheffing op alle wegen. Dit leidt tot een tarief van 5,8 cent per kilometer voor
personenauto’s, 2,9 cent voor bestelwagens en 1,74 cent voor vrachtwagens. Het Eurovignet
voor zware vrachtauto’s wordt afgeschaft.
Er komt een fossielebrandstoffentoeslag voor nieuwe benzine- en dieselauto’s van 1 euro per
kilogram rijklaargewicht. Dit levert ongeveer 500 miljoen aan inkomsten op voor de overheid.
Inzetten, in Europees verband, op uitsluitend emissieloze voertuigen vanaf 2025.

In bijlage A.7.1 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
mobiliteit en bereikbaarheid.

9.1.2 Effecten
We hebben de effecten van de voorgestelde maatregelen op mobiliteit, bereikbaarheid en het klimaat geanalyseerd, en in kaart gebracht welke nationale kosten daarmee verbonden zijn (tabel
9.1).
Mobiliteit: Er is een duidelijke afname van het autoverkeer en een bescheiden toename van het gebruik van het openbaar vervoer en van de fiets ten opzichte van het basispad. De Groene Hypotheek en de kilometerheffing voor personenauto’s en vrachtverkeer leiden tot 12 procent minder
wegverkeer in 2030 in vergelijking met het basispad (zie bijlage B). De Groene Hypotheek leidt tot
minder lange woon-werkverplaatsingen met de auto en met de trein. De kilometerheffing betekent
vooral minder en kortere autoverplaatsingen. Een deel van de bevolking stapt over op een andere
vervoerswijze. Daardoor neemt het openbaarvervoergebruik per saldo met 4 procent toe en fietsen
en lopen met 2 procent.
Bereikbaarheid: Het effect van de maatregelen op de bereikbaarheid is vooral zichtbaar in de afname van de files. De Groene Hypotheek en de kilometerheffing leiden er toe dat het aantal voertuigverliesuren op het hoofdwegennet in 2030 circa 40 procent lager ligt dan in het basispad. Ook
op regionale en lokale wegen wordt het rustiger. De verbeterde doorstroming geeft reistijdbaten
met een omvang van 400 miljoen euro per jaar. De afname van de (auto)mobiliteit geeft echter
ook een welvaartsverlies van circa 400 miljoen euro omdat het nut van vermeden verplaatsingen
nu vervalt. De bereikbaarheid van banen is 5 procent lager dan in het basispad. De Groene Hypotheek maakt woon-werkverkeer over afstanden langer dan 10 kilometer duurder. In combinatie
met de kilometerheffing weegt dit prijseffect zwaarder dan de kortere reistijden door de afname
van de files.
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Tabel 9.1

Effecten voorgestelde maatregelen Vrijzinnige Partij (verschil t.o.v. het
basispad in 2030)

Mobiliteit
Autokilometers (personen-, bestel- en vrachtauto’s)

-12

%

Openbaarvervoergebruik (reizigerskilometers trein, bus, tram en metro)

+4

%

Langzaam verkeer (fietsen en lopen)

+2

%

-35

%

Bereikbaarheid
Files (voertuigverliesuren hoofdwegennet)
Reistijdbaten
Baten vraagverandering
Bereikbaarheid banen

+0,4

mld euro/jaar

-0,3

mld euro/jaar

-5

%

Klimaateffect mobiliteit
Broeikasgasemissie transport
Nationale kosten transportmaatregelen

-1,3
+0,4

Mton/jaar
mld euro/jaar

Emissies mobiliteit: De reductie van het wegverkeer vermindert de uitstoot van broeikasgassen
door transport met circa 4 procent in 2030 in vergelijking met het basispad (minus 1,3 megaton).
De uitstoot van NOx blijft gelijk. De reductie van de verkeersvolumes leidt tot een lagere NOx-uitstoot, maar die wordt gecompenseerd door een minder schoon wagenpark. De uitstoot van fijnstof
door de transportsector ligt in 2030 jaarlijks 0,4 kiloton oftewel 8 procent lager. Ten aanzien van
andere relevante externe effecten van mobiliteit geldt dat het lager aantal autokilometers ook samengaat met minder geluidshinder en minder verkeersslachtoffers. De Vrijzinnige Partij zet zich
ook in Europees verband in voor vergroening van mobiliteit door in te zetten op uitsluitend emissieloze voertuigen vanaf 2025. Omdat dit buiten de bevoegdheid valt van de Rijksoverheid, zijn deze
maatregelen niet meegenomen in de bepaling van de effecten. De Vrijzinnige Partij zet zich ook in
Europees verband in voor vergroening van mobiliteit door in te zetten op uitsluitend emissieloze
voertuigen vanaf 2025. Omdat dit buiten de bevoegdheid valt van de Rijksoverheid, zijn deze
maatregelen niet meegenomen in de bepaling van de effecten.
Nationale kosten: De nationale kosten bedragen circa 400 miljoen euro per jaar. Deze kosten
vloeien vooral voort uit de uitvoering van prijsbeleid. Ook zorgt het maatregelenpakket voor een
iets minder zuinig autopark.

9.2 Landbouw & Natuur
9.2.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de Vrijzinnige Partij op het gebied van landbouw
& natuur kunnen als volgt worden samengevat:
•
•
•

•

Door scholing, voorlichting en financiële ondersteuning van boeren (aanvullend op een basisinkomen) de biologische toestand van grasland en akkerbouwgronden op orde krijgen.
Voedingsadviezen (voorlichting) aan consumenten geven om de nutriëntenverhouding van het
dagelijks voedsel te verbeteren.
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in het vernatten van landbouwgronden op
veen door het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil (passieve vernatting) om broeikasgasemissies terug te dringen.
Meer (speel)groen in steden door pleinen en speeltuinen groener te maken, en het tegengaan
van verstening.
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In Bijlage A.7.2 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
landbouw en natuur.

9.2.2 Effecten
Wat zijn de effecten van het maatregelenpakket op de broeikasgas- en ammoniakemissies, mestafzet, biodiversiteit en de nationale kosten (zie tabel 9.2)?
Broeikasgasemissies: De maatregelen leiden in 2030 tot een reductie van broeikasgasemissies in
de landbouw van circa 4 megaton CO2-eq (dit komt overeen met een reductie van circa 16 procent
van de landbouwemissies) ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). Deze afname is volledig
toe te schrijven aan de landgebruiksmaatregelen.
Ammoniakemmissie en mestafzet: De effecten op de ammoniakemissie en mestafzet zijn niet anders dan die in het basispad. Hoewel een landbouwsysteem waarbij meer gebruik wordt gemaakt
van biologische processen zal leiden tot minder milieubelasting en gunstig zal zijn voor de biodiversiteit, hebben de voorgestelde maatregelen – anders dan de landgebruiksmaatregelen op veengronden – geen effect. De voorgestelde landbouwproductiewijze betekent een hogere kostprijs van
landbouwproducten. In de effectanalyse gaan we uit van de huidige institutionele kaders waaronder afspraken over internationale handel, inclusief de interne markt (EU). De sleutel voor verandering van het landbouwsysteem ligt daarom voor een groot deel bij partijen verder in de
handelsketen zoals consumenten en supermarkten: willen die een hogere prijs betalen voor milieuvriendelijker geproduceerd voedsel? De mate waarin de overheid het gedrag van consumenten en
supermarkten kan beïnvloeden is beperkt. Zo kent de EU vrij verkeer van goederen, waardoor partijen in de handelsketen goedkoop voedsel uit het buitenland kunnen importeren. De route om via
nationale inkomenssubsidies boeren te compenseren voor deze hogere kostprijs en ze in staat te
stellen toch een redelijk inkomen te behalen, zal snel stuiten op de Europese regels voor staatssteun, en daardoor niet mogelijk zijn.
Biodiversiteit: De landgebruiksmaatregelen op de veengronden leiden tot positieve effecten op de
biodiversiteit omdat als gevolg van vernatting meer stukken weiland tijdelijk onder water komen te
staan, wat geschikter habitat oplevert voor weidevogels. Meer (speel)groen in steden en tegengaan
van verstening hebben naar verwachting een verwaarloosbaar effect op VHR-biodiversiteit vanwege het versnipperde karakter. Het levert wel natuur op waar het aantrekkelijk is om in te recreeren.
Nationale kosten: De nationale kosten van het landbouw- en natuurmaatregelenpakket bedragen
structureel circa 0,3 miljard euro per jaar voor de periode 2017-2030, zijnde de kosten van de
landgebruiksmaatregelen.
Tabel 9.2

Effecten voorgestelde maatregelen Vrijzinnige Partij op landbouw & natuur
(verschil t.o.v. het basispad)

Landbouw
Broeikasgasemissie (*)

-4 Mton CO2-eq/jaar

Ammoniakemissie

0 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: stikstof

0 kton/jaar

Mestafzet buiten de landbouw: fosfaat

0 kton/jaar

Natuur
Verandering biodiversiteit (VHR-soorten)

+0-5%

Nationale kosten
Nationale kosten landbouw- en natuurmaatregelen (*)

0,3 mld euro/jaar

(*) Inclusief de glastuinbouw en energiegerelateerde emissies uit de landbouw.
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9.3 Energie & Klimaat
9.3.1 Maatregelen
De maatregelen in het verkiezingsprogramma van de Vrijzinnige Partij op het gebied van energie &
klimaat kunnen als volgt worden samengevat:
•
•
•
•
•

Het aanpassen van de energiebelasting op gas en elektriciteit (zie tabel 9.3).
Het versterken en intensiveren van de wet Milieubeheer door terugverdientijdseis te verlengen
naar 7 jaar.
Het uitfaseren van kolencentrales voor 2030.
Een verbod op kunstmestproductie.
Het opzetten van een nieuw energieakkoord met doelstellingen voor 2030, in lijn met het Parijsakkoord.

In Bijlage A.7.3 staat een compleet overzicht van de ingediende maatregelen op het gebied van
energie en klimaat.

9.3.2 Effect op broeikasgasemissies in 2030 en kosten
De effecten van de maatregelen op energie en klimaat worden uitgedrukt in de effecten op broeikasgasemissies (zie tabel 9.4). In totaal wordt in 2030 28 megaton emissiereductie bereikt in Nederland in 2030, ten opzichte van het basispad (zie bijlage B). De emissiereductie in 2030 ten
opzichte van 1990 komt daarmee op 36 procent 6. Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in
2030 blijft gelijk aan dat in het basispad (21 procent).
De emissiereductie in Nederland wordt gerealiseerd in vier sectoren/categorieën:
•
Emissies in de industrie en elektriciteitsproductie nemen met 22 megaton af. Het sluiten van
kolencentrales leidt tot 17 megaton emissiereductie. Het sluiten van kunstmestfabrieken leidt
tot 3 megaton reductie. Voor de industrie zijn prijsprikkels van belang als gevolg van aanpassing van de energiebelasting in de 2e en 3e schijf, in combinatie met het verhogen van de eis
aan de terugverdientijd van maatregelen onder de wet Milieubeheer naar 7 jaar. Dit leidt tot
ruim 2 megaton emissiereductie in de industrie.
•
Emissies in de gebouwde omgeving nemen met minder dan 0,5 megaton af, door energiebesparingsmaatregelen onder invloed van de verhoging van de energiebelasting in de 2e en 3e
schijf.
•
Emissies van verkeer en vervoer nemen met 1 megaton af (zie paragraaf 9.1.2).
•
Emissies van de landbouw en natuur nemen met 4 megaton af. De grootste bijdrage hieraan
vormen maatregelen gericht op landgebruik, landgebruiksverandering en bosbeheer, en carbon
leakage in de glastuinbouw (3 megaton; zie paragraaf 9.2.2).
De bijdragen aan de emissiereductie zijn een gevolg van:
•
Het sluiten van kolencentrales (17 megaton).
•
Emissiereductie door verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar buiten Nederland (carbon
leakage) (5 megaton).
•
Het verminderen van het energiegebruik (4 megaton). Het finale energiegebruik neemt met
circa 65 petajoule af.
•
Emissiereductie van overige broeikasgassen (vooral landbouw) en van landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (zie paragraaf 9.2.2) (3 megaton).

6
Bij de berekening van het emissiereductiepercentage zijn emissiereducties door maatregelen gericht op landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw niet meegerekend, omdat die emissies ook in het basisjaar
(1990) niet zijn meegerekend.
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Tabel 9.3 Tarief energiebelasting, opslag duurzame energie en CO2-prijs
Eenheid

Schijf
1

2

3

4

Energiebelasting gas
verhoging EB

euro/m3

0,000

0,180

0,230

0,009

nieuw tarief EB

euro/m

0,250

0,250

0,250

0,019

ODE op gas

euro/m

0,088

0,033

0,010

0,007

3
3

Energiebelasting elektriciteit
verhoging EB

euro/kWh

0,000

0,051

0,087

0,000

nieuw tarief EB

euro/kWh

0,101

0,101

0,101

0,001

ODE op elektriciteit

euro/kWh

0,044

0,055

0,015

0,001

CO2-minimumprijs

euro/ton

0

nvt

Tabel 9.4 Effecten voorgestelde maatregelen Vrijzinnige Partij op energie & klimaat in
2030 (verschil t.o.v. het basispad)
Verandering broeikasgasemissie in Nederland

-28 Mton/jaar

· waarvan Industrie en energie

-22 Mton/jaar

· waarvan Gebouwde omgeving

0 Mton/jaar

· waarvan Verkeer en vervoer

-1 Mton/jaar

· waarvan Landbouw en natuur

-4 Mton/jaar

· waarvan ETS
· waarvan niet-ETS
ETS, EU-breed (*)
Mondiaal (**)

-23 Mton/jaar
-6 Mton/jaar
-11 Mton/jaar
-5 Mton/jaar

Nationale kosten
· bij Industrie en energie

+1,4 mld euro/jaar

· bij Gebouwde omgeving

+0,3 mld euro/jaar

· bij Verkeer en vervoer (***)

+0,4 mld euro/jaar

· bij Landbouw en natuur (***)

+0,3 mld euro/jaar

(*) Dit is het directe emissie-effect in het EU-ETS als geheel, afgezien van het waterbedeffect, en inclusief aankoop van emissierechten door de Nederlandse overheid.
(**) Dit is het mondiale emissie-effect, waarin waterbedeffect en carbon leakage is verrekend.
(***) De nationale kosten bij verkeer en vervoer bevatten ook kosten voor maatregelen gericht op verbetering
van de bereikbaarheid, en die voor landbouw en natuur ook kosten voor maatregelen gericht op verminderen
van de milieuproblematiek van de landbouw en verbetering van de natuurkwaliteit.

Onder de aanname dat het emissieplafond van het ETS niet verandert en limiterend is voor de
emissies van de bedrijven die eronder vallen, heeft het maatregelenpakket geen effect op de realisatie van de EU-brede taakstelling voor de ETS-sectoren. Minder emissie in Nederland geeft bedrijven in andere EU-landen meer emissieruimte (waterbedeffect). 5 megaton van de emissiereductie
hangt samen met het verdwijnen van bedrijven uit Nederland naar elders (carbon leakage); op
mondiale schaal levert dit minder tot geen emissiereductie op, of kan dit zelfs tot emissietoename
leiden. De emissiereductie op mondiale schaal, waarbij rekening is gehouden met het waterbedeffect en carbon leakage, is geschat op 5 megaton.
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De nationale kosten bij industrie en energie bedragen 1,4 miljard euro. De belangrijkste kosten betreffen die voor het sluiten van kolencentrales en kunstmestfabrieken (1,0 miljard euro). De nationale kosten bij de gebouwde omgeving bedragen 0,3 miljard euro en betreffen vooral maatregelen
gericht op verbetering van gebouwen. De kosten voor verkeer en vervoer en landbouw en natuur
zijn toegelicht bij respectievelijk de thema’s mobiliteit en bereikbaarheid en landbouw en natuur.

9.3.3 Effect op energietransitie
Bij het thema energie & klimaat hebben we niet alleen gekeken naar het effect van de maatregelen
op de broeikasgasemissies in 2030, maar ook naar het effect op de voortgang van de energietransitie. Een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot onder de twee graden zoals in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken, maakt een overgang van fossiele naar duurzame
energiebronnen op de lange termijn nodig. In hoeverre dragen de door de Vrijzinnige Partij voorgestelde maatregelen bij aan deze energietransitie? Op zes onderdelen wordt een score bepaald, en
het gemiddelde geeft de totaalscore, visueel weergegeven in figuur 9.1.
De Vrijzinnige Partij scoort gemiddeld 1 punt hoger dan het basispad.
Bepalend voor de score zijn de volgende maatregelen. Er wordt een nieuw Energieakkoord vastgelegd voor na afloop van het huidige akkoord, met doelstellingen voor 2030 die in lijn zijn met het
Parijsakkoord. Voorstellen richten zich vooral op het verplichten van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 7 jaar, inzetten op meer koolstofopslag in Nederlandse bodem en
uitfaseren van kunstmestgebruik en –productie. Daarnaast wordt ingezet op een ambitieuzere transitie naar nulemissievoertuigen.
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Bijlage A
Maatregelen per partij
A.1

VVD

Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de VVD voorgestelde maatregelen op de
terreinen mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat.

A.1.1

Maatregelen Mobiliteit & Bereikbaarheid

Weginfrastructuur
Verhogen van het budget voor wegaanleg met 400 miljoen euro per jaar in de komende kabinetsperiode en 500 miljoen per jaar voor daarna, boven op het huidige Infrastructuurfonds (totaal tot en met 2030 plus 6,1 miljard). Deze aanvullende investeringen zullen ingezet worden
op de plekken waar het verkeer het meest in de knel komt. (VVD_01)
Verlengen van Beter Benutten ten behoeve o.a. het uitbreiden van het aantal op- en afritten
(60 miljoen euro). (VVD_05)
Verbeteren van de aansluiting tussen hoofdwegennet en onderliggend wegennet door gelden
voor infrastructuur in het Provinciefonds te oormerken en door hogere eisen te stellen aan de
verantwoording van de besteding van BDU-gelden. (VVD_04)
Fiscaal beleid
Verlagen van de motorrijtuigenbelasting (mrb) en van de belasting op aanschaf op personenauto’s en motoren (bpm) elk voor een bedrag van 100 miljoen euro per jaar. (VVD_13,
VVD_14)
Systematiek MIRT/Infrastructuurfonds
Integraal verkennen van knelpunten zonder daarbij vooraf een focus te hebben op één specifieke modaliteit (ontschotting van het MIRT). Het Infrastructuurfonds blijft wel gericht op mobiliteit. (VVD_03)
Mobiliteitsmanagement
Verbeteren van de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet door beter verkeerslichtenbeheer en door het aanpassen van stedelijke rijroutes om de omvang van het verkeer te
verkleinen en het aantal opstoppingen te verminderen. (VVD_08, VVD_09)
Afspraken maken met onderwijsinstellingen om lesuren beter te verspreiden over de dag om zo
de traditionele spitsperiodes te ontzien. Tevens stimuleren van studeren op afstand om de druk
op de infrastructuur helpen verminderen. (VVD_15, VVD_16)
Samenwerken met werkgeversnetwerken gericht op het stimuleren van flexibele werktijden en
thuiswerken, introductie van deelfietsen en fietsfaciliteiten zoals douches en oplaadpunten ebikes. (VVD_06)
40 miljoen euro in de komende kabinetsperiode voor het faciliteren van proeven met ITS (intelligente transportsystemen) en tijdig aanpassen wetgeving en infrastructuur zodat deze technologieën optimaal benut kunnen worden. (VVD_07)
Beschikbaar stellen van accurate real time verkeersdata om de informatievoorziening op wegen
te optimaliseren. (VVD_11)
Openstellen van parkeerdata om zoekverkeer te beperken. (VVD_10)
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-

Doorgeven van wegwerkzaamheden aan navigatiediensten zodat hun systemen hier rekening
mee kunnen houden. (VVD_12)

Openbaar vervoer
Openbaar aanbesteden van het hoofdrailnet na het aflopen van de huidige concessie. (VVD_18)
Afsplitsen van een aantal sprinterdiensten van het hoofdrailnet en decentraal gaan aanbesteden. (VVD_17)
Aanbesteden van het openbaar vervoer in de grote steden. (VVD_25)
Inzetten op nieuwe of vervangende lightrailverbindingen tussen de steden in plaats van een
verdere uitbreiding van treindiensten. (VVD_26)
Realiseren van meer vraaggestuurd ov in minder drukbevolkte gebieden, ter vervanging van
een deel van het dienstregelingsaanbod nu, door ontschotten van de Wet personenvervoer
2000. (VVD_21)
Beschikbaar maken van reizigersdata beschikbaar maken voor het landelijk aanbieden van reisadvies op maat ter verbetering van de deur-tot-deur-reis. (VVD_22)
Uitbreiden van de experimenteerruimte in de Wet personenvervoer 2000 ten behoeve van het
door ontwikkelen en uitrollen van innovaties als zelfrijdende bussen en langeafstandsbussen.
(VVD_23)
Verbeteren van de deur-tot-deur-reis door meer fietsenstallingen en ov-fietsen (20 miljoen
euro in de periode 2018-2021). (VVD_27)
Inzetten verlenging Beter Benutten voor o.a. het uitbreiden van het aantal Park & Ride locaties.
(VVD_05)
Fietsen
Inzetten op toename gebruik e-bikes door het aanleggen speciale stallingen (20 miljoen euro in
de periode 2018-2021) en stimuleren van fietsgebruik door aanleg van fietssnelwegen (40 miljoen euro in de periode 2018-2021). (VVD_28, VVD_29)
Gebruiken van de verlenging van Beter Benutten voor o.a. het stimuleren van een toename van
het fietsgebruik. (VVD_05)
Goederenvervoer
20 miljoen euro in de komende kabinetsperiode voor het invoeren van maatregelen (betere bediening van sluizen en bruggen en meer op- en overslagpunten) om een modal shift te stimuleren zodat het aandeel binnenvaart en spoor ten opzichte van het wegvervoer wordt vergroot.
(VVD_30)
Duurzamer inrichten eurovignet voor vrachtwagens (VVD_32)
Creëren van blauwe golven ten behoeve van een vlotte doorvaart door schepen. (VVD_33)
20 miljoen euro in de komende kabinetsperiode voor het creëren van logistieke ontkoppelpunten voor Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV's). (VVD_34)
20 miljoen euro in de komende kabinetsperiode voor het strenger handhaven van overbeladen
vrachtverkeer door ILT. (VVD_35)
Mobiliteit en milieu
Instellen van een landelijk verbod op ontgassen voor de binnenvaart. (VVD_36)
Aanscherpen CO2-uitstootnormen scheepvaart door IMO. (VVD_50)
Strengere (EU-)uitstootnormen CO2, NOx en PM10 voor nieuwe personenauto's en vrachtwagens (lager dan de nieuwe NEC-richtlijn voor 2020). (VVD_51)
Beperken van de conformiteitsfactor RDE-test naar 1 zodat praktijkverbruik en testverbruik
met elkaar overeenkomen. (VVD_52)
EU-breed inzetten op standaardisatie van de laadinfrastructuur voor elektrische auto's.
(VVD_53)
Gebruiken verlenging Beter Benutten voor o.a. het stimuleren van autodelen en een campagne
gericht op het Nieuwe Rijden en op het rijden met de juiste bandenspanning. (VVD_05)
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A.1.2
-

-

Maatregelen Landbouw & Natuur

Innovatie van stalsystemen door geen wettelijke beperking op dieraantallen in stallen op te
leggen. (VVD_62)
Het stimuleren van monomestvergisters; beschikbaar budget eenmalig 150 miljoen euro
(‘voorstel Kamp)’. (VVD_63)
Het bevorderen van precisielandbouw door voorlichting. (VVD_66)
Uitbreiding van het aantal pilots mineralenconcentraat. (VVD_65)
Inzetten op een effectiever agrarisch natuurbeheer en daar jaarlijks 10 miljoen euro extra voor
beschikbaar stellen. (VVD_61)
Tegengaan van de versnippering van natuurgebieden, door de aanduiding en indeling van gebieden eenduidiger te maken en verantwoordelijkheden per gebied helder te beleggen (zie rapport Commissie-Van Vollenhoven). (VVD_57)
Gedurende de kabinetsperiode jaarlijks 5 miljoen in de opleiding van buitengewone opsporingsambtenaren in de natuur investeren om afvaldumping en stroperij aan te pakken. (VVD_60)
Het faunabeheer overhevelen naar de provincies. (VVD_59)
Inzetten op natuur op braakliggende terreinen door het stimuleren van de ontheffing tijdelijke
natuur. (VVD_58)

A.1.3

Maatregelen Energie & Klimaat

Sectoroverstijgende maatregelen
Vastleggen voortzetting van SDE+ regeling na 2023. Uit het SDE+-budget wordt 35 miljoen
euro per jaar gereserveerd voor een demonstratieproject van vergassing duurzame biobrandstoffen, 35 miljoen euro per jaar voor warmte/koudenetten, en 5 miljoen per jaar voor CCS bij
geconcentreerde bronnen. (VVD_41, VVD_42, VVD_43)
In Europa inzetten op verdere aanscherping van EU-ETS door uit de markt halen emissierechten naar rato van verduurzaming (bijvoorbeeld bij uitfaseren kolencentrale), periodieke herijking van benchmark en gratis rechten voor de schoonste en innovatiefste bedrijven. De lijst
met sectoren die gratis rechten krijgen wordt verder beperkt. (VVD_46, VVD_47, VVD_48).
Opkopen ETS rechten voor 60 miljoen per jaar in periode 2018-2030. (VVD_49)
Industrie
Opzetten van een revolverend fonds voor energie-innovatie met budget van 50 miljoen per jaar
gedurende 4 jaar. (VVD_44)
Gebouwde omgeving
Subsidie voor energiebesparing van woningen, met een budget van 45 miljoen per jaar.
(VVD_39)
Energietransitie
Stimuleren circulaire economie door inzet op hergebruik, herzien definitie afval, aanscherpen
EU richtlijn ecodesign, aanscherpen minimumeisen duurzame inkoop overheden, en als overheid op te treden als launching customer van innovatieve duurzame technologieën, met een
extra budget van 10 miljoen per jaar gedurende 4 jaar. (VVD_54, VVD_55, VVD_56)
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A.2

PvdA

Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de PvdA voorgestelde maatregelen op
de terreinen mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat.

A.2.1

Maatregelen Mobiliteit & Bereikbaarheid

Weginfrastructuur
De vrije ruimte in de verlenging van het MIRT wordt ingezet voor het openbaar vervoer. Dat
betekent ten opzichte van het basispad tot en met 2030 in totaal 1 miljard euro minder beschikbaar voor de aanleg van wegen. (PvdA_01)
Openbaar vervoer
Investeren in meer openbaar vervoerverbindingen door inzet van de vrij besteedbare middelen
uit de verlenging van het Infrastructuurfonds en door verhoging van het budget met 200 miljoen euro per jaar. Dit betekent tot en met 2030 3,3 miljard euro extra voor het openbaar vervoer. In de Randstad inzet op een hoogwaardig 24-uurs ov-netwerk, betere benutting van het
bestaande ov en investeren betrouwbaarheid op de meest kwetsbare en drukke delen van het
ov-netwerk. Betere verbindingen met de regio door meer treinen naar alle grote regionale steden en verbetering van grensoverschrijdende spoorverbindingen. (PvdA_01, PvdA_02)
Meer integreren van het reguliere openbaar vervoer met het doelgroepenvervoer. (PvdA_01)
Prijsbeleid en fiscaal beleid
Invoeren van een vlakke kilometerheffing van gemiddeld 3 cent per kilometer (gedifferentieerd
naar emissieklassen) voor personenauto’s en bestelauto’s op alle wegen. (PvdA_04)
Verlaging van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor zuinige/schone auto’s uit opbrengst kilometerheffing. (PvdA_04)
Fietsen en lopen
Impuls geven aan de fiets- en wandelinfrastructuur door meer snelfietsroutes aan te leggen,
meer fietsparkeerplekken te realiseren bij ov-knooppunten en te investeren in wandelinfrastructuur. Hiertoe wordt structureel 100 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. (PvdA_07)
Goederenvervoer
Investeren in multimodaalgoederenvervoer: aanleg van meer overslagpunten op plekken waar
wegen, vaarwegen en spoorwegen samenkomen. Budget hiervoor is structureel 10 miljoen
euro per jaar. (PvdA_09)
Invoeren van een kilometerheffing van minimaal 12 cent per kilometer en maximaal 22 cent
per kilometer, afhankelijk van het type vrachtauto. Tegelijkertijd afschaffen van het eurovignet. (PvdA_06)
Luchtvaart
In Europees verband werken aan het instellen van een heffing op kerosine. (PvdA_33)
Invoeren van een vliegbelasting naar Duits model, bij voorkeur in samenwerking met België.
(PvdA_34)
Mobiliteit en milieu
In Europa streven naar het geleidelijk aanscherpen van de uitstootnormen voor personenauto’s
zodat in 2025 alleen nog nulemissiepersonenauto's worden verkocht. (PvdA_08)
Opnemen van lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en het wereldwijd stellen van maximumeisen aan giftige stoffen in brandstof voor lucht- en scheepvaart. (PvdA_33)
Vergroenen van de binnenvaart door het afsluiten van een green deal voor de scheepvaart. Mogelijke maatregelen: subsidie voor het treffen van walstroomvoorzieningen, voor de bouw van

PBL | 90

-

schonere binnenvaartschepen voor de NL scheepsbouwers, een milieulabel, een verregaande
bonusmalusregeling, het opzetten van een Europees fonds voor de vergroening van de binnenvaart. (PvdA_35)
Uitrollen van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. (PvdA_03)

A.2.2
-

-

-

Maatregelen Landbouw & Natuur

Het laten krimpen van de veestapel in alle veehouderijsectoren via een generieke afroming van
dierrechten; in 2030 moet de veestapel 20 procent kleiner zijn dan volgens het basispad.
(PvdA_14)
De positie van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit versterken. (PvdA_10)
Het stimuleren van mestvergisting door een technologieschot in de SDE+ voor 100 miljoen
euro per jaar. (PvdA_11)
Neonicotioniden worden verboden. (PvdA_15)
Regelgeving voor landgebruik, die uitmondt in het toepassen van onderwaterdrainage, verhogen van koolstofvastlegging, het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil (passieve vernatting), het omzetten van landbouwgrond naar natte landbouw en gebruiksverandering van
moerige veengronden (beperking grondbewerking en drooglegging) om broeikasgasemissies
terug te dringen. (PvdA_42)
Jaarlijks 130 miljoen euro extra vrij maken om te investeren in het natuurnetwerk. 70 miljoen
daarvan komt ten goede aan het agrarisch natuurbeheer (cofinanciering pijler 2). (PvdA_13)
De rol van boeren in het creëren van natuur vergroten als onderdeel van een transitie naar een
meer duurzame landbouw. Om dit te financieren wordt 70 miljoen euro jaarlijks verschoven
van pijler 1 van het gemeenschappelijk beleid naar pijler 2 (agrarisch natuurbeheer).
(PvdA_12)

A.2.3

Maatregelen Energie & Klimaat

Sectoroverstijgende maatregelen
Vastleggen voortzetting van SDE+ regeling na 2023. (PvdA_31)
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit zoals in tabel 4.3 in hoofdstuk 4. (PvdA_24)
Invoeren minimumprijs voor CO2 voor de ETS-sectoren van 20 euro per ton in 2020, oplopend
tot 67 euro in 2030, bij voorkeur met buurlanden maar anders nationaal. Aantoonbaar gevoelige industrie voor carbon leakage wordt ontzien. Inzet op CO2-grensheffing als inspanningen
buiten de EU ver achter lopen op die van de EU ondanks het Parijsakkoord. (PvdA_27)
In Europa inzetten op verdere aanscherping van het EU-ETS in lijn met 55 procent reductie in
2030 en 95 procent reductie in 2050 en marktstabiliteitsmanagement wordt structureel.
Instellen opkoopregeling ETS rechten ter waarde van 0,3 miljard euro cumulatief voor de periode tot en met 2030 ter vermindering van waterbedeffect. (PvdA_32)
Elektriciteit en productie brandstoffen
Invoeren normering voor elektriciteitsproductiesector als geheel zodat kolencentrales uiterlijk
2029 worden uitgefaseerd. (PvdA_21)
Postcoderoos voor zelfopwek wordt verruimd naar heel Nederland en gaat ook gelden voor
groen gas. (PvdA_20)
Voortzetten en uitbreiden salderingsregeling voor aansluitingen tot 50.000 kWh. (PvdA_26,
PvdA_41)
Verhogen flexibiliteit elektriciteitsnetten door cofinanciering slimme energienetten. (PvdA_18)
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Industrie
Aanscherpen MEE en MJA3 convenanten en verplichtstellen energiejaarrekening met inzicht in
energiestromen en rapportage over aandeel duurzame energie en verbruik fossiel/eenheid van
product. (PvdA_29)
Invoeren heffing op lozing restwarmte van 3 euro per gigajoule. (PvdA_25)
Herinvoeren verpakkingsbelasting met verviervoudigd tarief. (PvdA_37)
Gebouwde omgeving
Subsidie voor woningisolatie voor 20 procent van het investeringsbedrag voor isolatie tot label
B van bestaande bouw, met een budget van 240 miljoen euro per jaar gedurende 4 jaar, in
combinatie met bindende afspraken met woningcorporaties en verhuurders over aanscherpen
isolatienormen in stappen tot hoogwaardige isolering in 2025. Nieuwbouw wordt vanaf 2020
minimaal energieneutraal. (PvdA_22)
Stimuleren groene daken door normstelling voor aanleg, bundelen van subsidies, en convenanten. (PvdA_38)
Flankerend beleid ten behoeve van de energietransitie
Wettelijke vastlegging reductiedoelstellingen van 55 procent in 2030 en 95 procent in 2050 in
klimaatwet en inzetten op dezelfde doelen EU breed. (PvdA_16)
Opzetten publieke private investeringsbank voor investeringen in duurzame energie, zelfrijdende elektrische auto’s, en energie-innovatie, gekapitaliseerd met 2,5 miljard euro per jaar
gedurende 4 jaar. (PvdA_35)
Oprichten investeringsfonds dat jaarlijks 1/6 van de opbrengst gasbaten (± 0,3 miljard euro)
inzet voor duurzame energie (elektriciteit/nulemissie wegverkeer/besparing/groene daken/woningisolatie/conversie/ccs bij industrie en raffinaderijen). (PvdA_40)
Oprichten regiofonds voor Groningen dat jaarlijks gevuld wordt met 1/6 van de opbrengst gasbaten (~0,3 miljard euro), waarvan een deel zal neerslaan in verduurzaming van de gebouwde
omgeving en warmtevoorziening daarvan. (PvdA_36)
Stimuleren van circulaire economie middels verkennen invoering CO2-label op producten, inzet
op Europese samenwerking ontwikkelen LCA-methodiek aanbestedingen, en opzetten fonds om
hogere startkosten circulaire aanbestedingen te dekken voor inkoop overheden. (PvdA_17)
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A.3

SP

Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de SP voorgestelde maatregelen op de
terreinen mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat.

A.3.1

Maatregelen Mobiliteit & Bereikbaarheid

Weginfrastructuur
Verlagen van het budget uit het Infrastructuurfonds voor weginfrastructuur met 500 miljoen
euro per jaar ten faveure van andere modaliteiten. In totaal gaat het tot en met 2030 om een
bedrag van 5,75 miljard euro. (SP_08)
Prijsbeleid en fiscaal beleid
Invoeren van betalen naar gebruik via een Smart Vignet. Dit zal gelden op rijkswegen en regionale hoofdwegen, gedifferentieerd naar brandstoftype en gewicht van de auto. Gemiddeld tarief
is 6 cent per kilometer. (SP_01). De opbrengst wordt gebruikt voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting (mrb). (SP_01)
Openbaar vervoer
Verhogen van het budget uit het Infrastructuurfonds voor spoor met 300 miljoen Euro per jaar,
in totaal tot en met 2030 3,45 miljard. Dit wordt deels aangewend voor een snelle en betaalbare hsl-verbinding op bestaande infrastructuur vanaf Schiphol als alternatief voor korte vluchten (SP_09) en investeren in gratis P+R-voorzieningen rondom de grote steden, met schoon en
frequent openbaar vervoer voor de laatste kilometers. (SP_10)
100 mln euro per jaar voor uitbreiding gratis stad- en streekvervoer voor ouderen.
Goederenvervoer
Invoeren van een kilometerheffing voor vrachtverkeer op alle Rijkswegen en regionale hoofdwegen middels een Smart Vignet. Gemiddeld tarief is 20 cent per kilometer. (SP_01)
Verhogen van het budget uit het Infrastructuurfonds voor vaarwegen, sluizen, kunstwerken en
ligplaatsen met 200 miljoen euro per jaar. (SP_08). Tot en met 2030 betekent dat in totaal 2,3
miljard euro.
Luchtvaart
Stimuleren van schonere/stillere vliegtuigen Schiphol door een hogere heffing voor vieze en lawaaiige vliegtuigen. Compensatie door verlaging doorberekening securitykosten. (SP_05)
Bevorderen gebruik bio-kerosine in de luchtvaart. Sturen aan op een convenant tussen de
luchtvaartsector en een petrochemische industrie om voldoende beschikbaarheid van biokerosine te bevorderen. (SP_06)
Mobiliteit en milieu
Stimuleren van zuinige banden door zuinige banden goedkoper te maken en onzuinige banden
duurder. (SP_02)
Invoeren van een sloopregeling voor tweetakt snor/bromfietsen. (SP_04)
In totaal 600 miljoen euro in de komende kabinetsperiode voor het vergroenen van motoren
van schepen door bestaande innovaties toe te passen en zonder motoren te hoeven vervangen
(bijvoorbeeld naverbranders). (SP_07)
In Europa streven naar het aanscherpen van de normering voor luchtkwaliteit tot het niveau
dat geadviseerd wordt door de wereldgezondheidsorganisatie WHO (voor PM 2,5 advieswaarde
van 10 µg/m3, PM10 20 µg/m3). (SP_21)
Instellen van een sloopregeling voor oude motorjachten. (SP_29)
Geleidelijk meer bijmengen van 2e generatie biobrandstoffen en minder van 1e generatie biobrandstoffen. Totaal aandeel biobrandstoffen blijft gelijk. (SP_85)
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Maatregelen Landbouw & Natuur

Een heffing op bestrijdingsmiddelen, een verbod van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen, in combinatie met teeltvrije zones en integrated pest management wordt de minimum standaard.
(SP_50, SP_52, SP_56)
Aanscherpen van de gebruiksnormen voor mest: de gebruiksnormen voor fosfaat uit dierlijke
mest met 6 procent (5 kg/hectare) verlagen en de totale hoeveelheid toegediende stikstof verlagen met 15 procent. (SP_58)
Het kunstmestgebruik verminderen, een heffing op kunstmest en de fosfaatkringloop verbeteren. (SP_51, SP_54, SP_26)
Het beperken van de omvang van de veestapel via het afromen van dierrechten en fosfaatrechten. In 2030 zal de omvang van de veestapel in alle veehouderijsectoren hierdoor 20 procent
kleiner zijn dan in het basispad Door het invoeren van diervergunningen kunnen duurzaamheidsvoorwaarden aan het houden van dieren worden opgelegd. (SP_59 en SP_60, SP_67 en
SP_68)
Een convenant afsluiten met de veehouderijsector om emissies via het voerspoor terug te dringen. (SP_65)
Weidegang voor koeien verplichten. (SP_66)
Consumenten voorlichten over de voordelen van minder vleesconsumptie. (SP_69)
Het PAS-beleid (Programmatische Aanpak Stikstof) aanscherpen door PAS-ruimte niet uit te
geven aan de landbouw maar in te zetten voor natuurontwikkeling, het aantal dieren in probleemgebieden relatief meer te krimpen, en in PAS-gebieden alleen ruimte te geven aan duurzame boeren met weidegang. (SP_61, SP_63, SP_64)
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in het toepassen van onderwaterdrainage,
bosbouw, verhogen koolstofvastlegging, het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil, (passieve vernatting), meer natte landbouw, het omzetten van landbouwgrond naar natuur in
veengebieden en gebruiksverandering van moerige veengronden (beperking grondbewerking
en drooglegging). (SP_23)
Een jaarlijkse investering in natuur van 200 miljoen euro. Met provincies de dialoog aangaan
om verder te komen in het bereiken van de VHR-doelen waarbij synergie wordt gezocht met
het nog niet gealloceerde budget uit de vigerende afspraken tussen Rijk en provincies (het Natuurpact). (SP_73, SP_74, SP_75, SP_80)
Bufferzones met duurzame landbouw aanleggen rondom Natura 2000-gebieden. (SP_76)
De beschermingsstatus van alle beschermde natuurmonumenten in tact houden en gemeentes
en provincies de bevoegdheid geven om natuurmonumenten aan te wijzen. (SP_70, SP_71)
Daarnaast de aanbevelingen van de Cie van Vollenhoven opvolgen om een heldere indeling te
maken in rijks-, provinciale en gemeentelijke natuurmonumenten om verantwoordelijkheden
en overheidsfinanciering helder te maken teneinde andere gelden te kunnen aanboren. (SP_72)
Inzetten op effectiever agrarisch natuurbeheer en nationaal plan weidevogels. Hiervoor is 30
miljoen euro extra per jaar beschikbaar, 10 miljoen hiervan wordt gefinancierd uit het extra
natuurbudget (SP_77, SP_78)
De criteria voor de Ecological Focus Area’s aanscherpen. (SP_57)
Gronden in bezit van het Rijk zoals wegbermen en oevers natuurvriendelijk inrichten en beheren. (SP_79)
Bescherming van natuur op zee door het aanwijzen van een samenhangend netwerk van natuurgebieden op zee, het verbieden van sleepnetten aldaar en subsidies voor omschakeling
naar duurzame visserij. (SP_81, SP_82)
De Natuurambitie grote wateren uitvoeren. (SP_83)
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A.3.3. Maatregelen Energie & Klimaat
Sectoroverstijgende maatregelen
Verhogen aandeel duurzame energie door verhogen van SDE+ met 4,5 miljard euro per jaar.
Aan bijstook wordt geen nieuwe subsidie toegekend, ten gunste van hogere subsidie aan biostoom. Het wind-op-land plafond blijft. Wind-op-zee: 14 gigawatt extra in 2030, en grootschalige zonneparken. Ook komt een deel ten goede aan energiemaatregelen in de gebouwde
omgeving, zie SP_41 en SP_42. (SP_39, SP_47, SP_49)
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit zoals in tabel 5.3 in hoofdstuk 5. (SP_32)
Invoeren CO2 belasting van 25 euro/ton, voor alle sectoren behalve voor huishoudens en de
transportsector. (SP_35)
Elektriciteit en productie brandstoffen
Afschaffen vrijstelling kolenbelasting. (SP_86)
Stapsgewijs uitfaseren kolencentrales tot 2028. (SP_38)
Premieheffing op kringloopmolens om vervanging windmolens na subsidietermijn maar voor
einde levensduur tegen te gaan. (SP_45)
Verlagen gaswinningsplafond in jaarlijkse stappen naar 12 miljard kubieke meter per jaar in
2023. (SP_36)
Verhogen aandeel 2e generatie biobrandstoffen in verplichte aandeel bijmengen biobrandstoffen. (SP_85)
Industrie
Verbeteren handhaving van wet milieubeheer, verplichten EPK utiliteitsbouw, en terugverdientijd naar 7 jaar (SP_22, SP_40)
Versterken EIA, MIA en VAMIL met gezamenlijk 250 miljoen per jaar. (SP_33)
Aanscherpen normstelling gasturbines en gasmotoren en experiment vervanging en aanpassing
bestaande installaties. (SP_44)
Afschaffen verlaagd tarief energiebelasting voor glastuinbouw. (SP_48)
Aanpakken afval en hergebruik, door het herinvoeren van verpakkingsbelasting vanaf 2020
met tarief op niveau als in Denemarken, het belasten van niet-biologisch-afbreekbare smeermiddelen, uitbreiden van statiegeld naar kleine PET-flessen en blikjes, en het verhogen verbrandingsbelasting naar 39 euro per ton en afvalstortbelasting naar 17 euro per ton.
Belemmerende regelgeving voor hergebruik grondstoffen wordt aangepakt en eco-eisen aan
nederlandse producten worden aangescherpt volgens EU ecodesign richtlijn. (SP_11, SP_14,
SP_15, SP_17, SP_25, SP_27)
Invoeren heffing op niet-duurzaam hout vanaf 2019. (SP_12)
Invoeren heffing op onttrekken openbare ruimte van 16 euro per vierkante meter vanaf 2019
ter bescherming van biodiversiteit. (SP_13)
Invoeren heffing op lozing restwarmte van 3 euro per gigajoule. (SP_34)
Gebouwde omgeving
Invoeren besparingsverplichting voor energiebedrijven en voor woningen eis minimaal label C
bij verbouwing vanaf 2019. (SP_42)
Verplichte EPK bij utiliteitsbouw en bij wisselen van gebruiken verplicht naar minimaal label C.
(SP_16)
Subsidie woningisolatie/energiemaatregelen bestaande bouw van 0,5 miljard euro per jaar.
(SP_30)
Investering in nieuwe duurzame sociale huurwoningen van 0,5 miljard euro per jaar. (SP_31)
Oprichten revolverend fonds voor goedkope leningen ter financiering woninggebonden energiemaatregelen door AOW-ers, grootte 500 miljoen euro per jaar uit SDE+. (SP_46)
Verlagen temperatuur tapwater naar 60 graden, te beginnen met demonstratieproject voor 0,2
miljard euro uit SDE+. (SP_41)
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Flankerend beleid ten behoeve van de energietransitie
Wettelijke vastlegging reductiedoelstellingen van 50 procent in 2030 en 95 procent met bandbreedte van 10 procent in 2050 in klimaatwet. (SP_18, SP_19)
Doelstelling van 30 procent duurzame energieproductie in 2030. (SP_20)
Verplichting duurzame inkoop door overheden. (SP_24)
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A.4

D66

Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de D66 voorgestelde maatregelen op de
terreinen mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat.

A.4.1 Maatregelen Mobiliteit & Bereikbaarheid
Weginfrastructuur
Herprioriteren van de investeringen in het MIRT zodat gericht (nieuwe) knelpunten kunnen
worden aangepakt. Dit is geoperationaliseerd als een herschikking binnen het deel van Infrastructuurfonds dat nog niet juridisch vastligt. Concreet gaat het om een goedkopere variant
van de A27 binnen de bak (Amelisweerd), minder geld voor regio’s met een lagere verkeersdruk en meer geld voor kleinschaligere regionale oplossingen. (D66_45, D66_47)
Op korte termijn extra investeren in aanpak congestieknelpunten. De Beter Benutten-werkwijze wordt geïntegreerd in het Infrastructuurfonds. (D66_48)
Systematiek MIRT/Infrastructuurfonds
Aanpassen van het MIRT door verlaging van de financiële grens voor kleinere projecten, zodat
kleinere maatregelen (van decentrale overheden) ook structureel in het MIRT worden betrokken. (D66_46)
Om te komen tot een betere integrale afweging van vraagstukken rondom bereikbaarheid en
ruimte in stedelijke gebieden wordt het Infrastructuurfonds omgezet naar een bereikbaarheidsfonds. (D66_61)
Prijsbeleid en fiscaal beleid
Invoeren van een kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s, variërend naar uitstoot. Gemiddeld tarief is 3,45 cent per kilometer. Voor emissieloze voertuigen geldt een vrijstelling. Tariefstelling zodanig dat met de opbrengst de motorrijtuigenbelasting (MRB) kan worden afgeschaft
en opbrengst van de kilometerheffing (zowel voor personen-, bestel- en vrachtauto’s - zie ook
bij goederenvervoer) in totaal, inclusief accijnsderving en uitvoeringskosten, gebruikt kan worden voor 0,1 miljard euro per jaar verlaging van de accijnzen op brandstof. (D66_53)
(D66_94)
Invoeren van een congestieheffing van 12 cent per kilometer, gedifferentieerd naar plaats en
tijd, boven op de vlakke kilometerheffing. (D66_65)
Huidige vrijstellingen van de belasting op personenvoertuigen en motoren (BPM) voor bestelbusjes, campers et cetera komen te vervallen. Opbrengst wordt gebruikt voor tariefverlaging
en nadere differentiatie naar vervuilingsklasse. (D66_53)
De belastinguitgaven voor taxi’s worden afgeschaft. Voor het Wmo-vervoer worden gemeenten
gecompenseerd in het Wmo-budget. (D66_53)
Openbaar vervoer
Heroverweging en ontschotting investeringen in het Infrastructuurfonds, op basis van maatschappelijk rendement. (D66_47).
Verbeteren van de fietsvoorzieningen bij stations. (D66_50)
Verder differentiëren van de prijs van treinkaartjes naar spits en dal door verlaging van de tarieven in het dal. (D66_52)
Openstellen van de aanbesteding voor lokale lijnen die nu nog door NS worden bereden voor
andere aanbieders. (D66_56)
OV-studentenkaart geldig maken in het weekend. (D66_104)
Mobiliteitsmanagement
Stimuleren van ontwikkeling en toepassing van slimme mobiliteitsoplossingen (40 miljoen
euro). (D66_58)
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-

Oprichten van een nationaal datateam dat zich inzet op het openstellen, verbeteren en onderhouden van mobiliteitsdata bij overheden, publieke dienstverleners en logistieke dienstverleners. (D66_59)
Uitbreiden van de experimenteerruimte voor nieuwe mobiliteitsconcepten. (D66_60)

Ruimtelijke ordening
Het mogelijk maken om ruimtelijke verdichting te stimuleren door verbreding van inzetmogelijkheden van Infrastructuurfonds. (D66_45)
Goederenvervoer
Invoeren van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Tariefstelling zodanig dat de opbrengst
gebruikt kan worden voor afschaffing van de aankoopbelasting op motorvoertuigen (bpm) en
het eurovignet, gedifferentieerd naar type vrachtauto. Motorrijtuigenbelasting (mrb) en eurovignet worden afgeschaft. Gemiddeld tarief 18 cent per kilometer. Zie verder onder prijsbeleid.
(D66_53, D66_54)
Fietsen
Vanuit de herprioritering en verbreding van het MIRT is tot en met 2030 in totaal 500 miljoen
euro extra vrijgemaakt voor investeren in fietsinfrastructuur waaronder de aanleg van fietssnelwegen. (D66_49)
Luchtvaart
Afsluiten van een internationale Green Deal voor efficiënt luchtruimgebruik om zo het onnodig
omvliegen in Europa te reduceren. (D66_63)
Mobiliteit en milieu
Verplicht stellen van nulemissiebussen bij vervanging. Compensatie van hogere kosten komt
uit langere concessieduur. In 2025 moet de hele vloot vervangen zijn. (D66_43)
Verplicht stellen van nulemissievoertuigen bij vervanging van overheidsauto’s. In 2025 moet de
hele vloot nulemissie zijn. (D66_44)
Uitrollen van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer stimuleren, o.a. door verlenging van de
Green Deal openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur en deze open te stellen voor
alle soorten laadmogelijkheden (ook waterstof). (D66_57)
Heroriënteren van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op daadwerkelijk gezonde lucht, in plaats van het voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Hiertoe
wordt het programma ook verlengd en versterkt. (D66_64)
Aanjagen van de verduurzaming van de binnenvaart door financieringsmogelijkheden op maat
en stimuleren van innovatie. (D66_67)
Stimuleren van zuinige banden door zuinige banden goedkoper te maken en onzuinige banden
duurder. (D66_96)
Verhoging van het percentage verplichte bijmenging van biobrandstoffen naar fysiek 12 procent. Voor de brandstoffen gelden duurzaamheidscriteria. (D66_105)
In Europees verband aanscherpen van de eisen aan auto's en vrachtauto's met een EU-norm
CO2-uitstoot personenauto’s naar 95 gram per kilometer en efficiencyverbetering van vrachtwagens. Daarbij ook eerlijke, onafhankelijke testen en stevigere handhaving. (D66_103)

A.4.2 Maatregelen Landbouw & Natuur
-

Afschaffen van de landbouwvrijstellingsregeling. (D66_73)
Het beperken van de omvang van de melkvee- en varkensstapel door het opkopen van varkensrechten en het afromen van fosfaatrechten. Zowel de melkveestapel als de varkensstapel
zal hierdoor in 2030 25 procent kleiner zijn dan in het basispad. (D66_88, D66_89)
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Het verplichten van methaanoxidatie bij buitenopslag van mest en het verplichten om nitrificatieremmers toe te passen bij mest. (D66_107, D66_108)
Het afsluiten van een convenant om de rantsoensamenstelling voor en levensduurverlenging
van melkvee aan te passen. ( D66_106, D66_109)
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in het toepassen van onderwaterdrainage,
verhogen koolstofvastlegging, het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil (passieve vernatting), het omzetten van landbouwgrond naar natuur in veengebieden en gebruiksverandering van moerige veengronden (beperking grondbewerking en drooglegging). (D66_120,
D66_121, D66_122, D66_123, D66_124)
Heffing op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, investeringsregelingen voor
duurzame alternatieven binnen de VAMIL en de MIA ter compensatie van de heffing . (D66_74,
D66_75)
Het financieel aantrekkelijk maken van precisielandbouw door de investeringen hiervoor onder
de VAMIL/MIA te brengen. (D66_79)
Het verminderen van de caprolactamproductie. (D66_119)
Het verminderen van de vleesconsumptie door consumptie van alternatieve eiwitbronnen te stimuleren via voorlichting en keurmerken vervangen door een stoplichtensysteem. (D66_78,
D66_86)
Herprioritering van onderzoek binnen het agro-domein, versnippering in onderzoek voorkomen
door meer focus/gerichtheid aan te brengen ten aanzien onderzoek milieu-neutrale landbouw
en duurzame visserij. (D66_77)
Het stimuleren van divers grasland in de landbouw. (D66_91)
Een jaarlijkse investering in natuur van 400 miljoen euro extra en een eenmalige uitgave van
2x50 miljoen euro (2018-2020) om robuuste verbindingen tussen natuurgebieden te realiseren. (D66_82, D66_83, D66_84)
Belastingheffing op bestaande open groene ruimte die voor het eerst bebouwd gaat worden.
(D66_76)
Het aanscherpen van vergroeningseisen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waardoor vanggewassen als optie voor Ecological Focuas Areas’s vervallen. (D66_87)
Actief herstel van hoogveen. (D66_81)
Bevorderen van groen in de steden. (D66_90)
Beter beheer van de Waddenzee. (D66_80)

A.4.3 Maatregelen Energie & Klimaat
Sectoroverstijgende maatregelen
In Europa inzetten op verdere aanscherping van het EU-ETS door reductiefactor te verhogen
naar minimaal 2,4 procent, de carbon leakage-lijst aan te scherpen, en de 30 procent categorie
te schrappen, zodat voorgenoemde minimumprijs EU-breed wordt gehaald. (D66_110)
In Europa inzetten op afschaffen ETS-compensatie elektriciteit grootverbruikers. (D66_10.1)
Verhogen aandeel duurzame energie door verhogen van SDE+ met 4,4 miljard euro per jaar.
Aan bijstook wordt geen nieuwe subsidie toegekend, ten gunste van hogere subsidie aan biostoom en bioWKK. Geen verruiming van het plafond van 25 petajoule per jaar voor biomassabijstook tot 2023. (D66_7, D66_13)
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit zoals in tabel 6.3 in hoofdstuk 6. (D66_3,
D66_116)
Invoeren minimumprijs voor CO2 voor de ETS-sectoren van 15 euro per ton in 2020, oplopend
naar 40 euro per ton in 2030, bij voorkeur met buurlanden maar anders nationaal. (D66_2,
D66_110)
Versterken energiebesparende investeringen door verplichting en verlengen terugverdientijdseis naar 7 jaar, voor ETS- en niet-ETS-sectoren. (D66_12, D66_114)
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Elektriciteit en productie brandstoffen
Uitfaseren kolencentrales rond 2025, met uit de markt halen van emissierechten (EU) of opkoop wanneer dat niet mogelijk blijkt. (D66_30)
Harmoniseren regelgeving voor gas, elektriciteit, en warmtenetwerken: warmtenetten worden
gesocialiseerd. (D66_17)
Verhogen flexibiliteit elektriciteitsnetten. Netbeheerders krijgen wettelijke mogelijkheden om in
plaats van netverzwaring alternatieven toe te passen, waaronder via opdrachten voor energieopslag en differentiëren van tarieven. (D66_42)
Salderingsregeling wordt onafhankelijk van de locatie van geplaatste zonnepanelen.
(D66_15.1)
Invoeren kwartierprijs voor consumenten door netbeheerders. (D66_99)
Ontsluiten geothermie door 100 miljoen euro per jaar subsidie, met name gericht op verduurzamen glastuinbouw. (D66_29)
Industrie
Invoeren budgetneutrale tenderregeling energiebesparing, met benchmarking op 2 procent/jr
energiebesparing en CO2 benchmarking. (D66_11, D66_31, D66_98, D66_117)
Ontsluiten CCS door traject voor CO2 afvangverplichting op te stellen, te beginnen met meest
geconcentreerde CO2 stromen. Per 2030 CO2 afvang standaard verplicht bij puntbronnen. Bedrijven worden gecompenseerd voor de meerkosten vanaf 2023. (D66_28, D66_115)
Intensivering stimuleren circulaire economie middels versterken MIA en VAMIL met 34 miljoen
euro, specifieke steun van 100 miljoen euro, en een adviesvoucherregeling van 12,5 miljoen
euro. (D66_71)
EIA regeling beperken tot bedrijven met goed functionerend milieumanagementsysteem.
(D66_32)
Schrappen vrijstelling energiebelasting op gas voor het eigen-gebruik deel van elektriciteit- en
warmteopwekking uit WKK. (D66_14)
Aanscherpen normstelling methaanemissies gasmotoren. (D66_93)
Omschakelen van WKK naar bio-WKK via bonus-malussysteem, met inachtneming van duurzaamheidscriteria voor biomassa. (D66_33)
Verhogen investeringen in energie-innovatie, waaronder DEI, MKB innovatiestimulering, topsectoren, NWA, met 200 miljoen per jaar . (D66_34)
Verbreden en verhogen afvalstoffenbelasting. (D66_72)
Verminderen N2O emissie bij caprolactamproductie. (D66_119)
Gebouwde omgeving
Aansluitplicht gas vervalt, en nieuwbouw wordt in principe niet meer aangesloten op gas.
(D66_16)
Nieuwbouw nul-op-de-meter vanaf 2018. (D66_24)
Verplichte verbetering tot minimaal label B voor woningen in 2025, waaronder minstens 30
procent (900.000) energieneutraal, voor woningcorporaties en particulier verhuurders met
meer dan 25 woningen. Minimaal 40 procent energieneutraal in 2030. (D66_21, D66_22.1)
Kantoren moeten minimaal label B halen en bij grootschalige renovaties naar energieneutraal.
Een actieplan tussen rijk en gemeenten met middelen van 30 miljoen euro per jaar wordt ingezet om semipublieke gebouwen energiezuinig maken. (D66_23, D66_27)
Verplichting voor gemeenten en woningcorporaties om een deltaplan duurzame warmte op te
stellen, onder regie van de energiecommissaris. (D66_18)
Pilots om wijken energieneutraal te maken krijgen steun van 30 miljoen per jaar. (D66_19)
Invoeren gebouwgebonden financiering om na 2020 100.000 woningen per jaar energiezuinig
te maken. Via voorlichting de toegang tot het VvE revolverend fonds verbeteren. (D66_25,
D66_26)
Normstelling van CO2 uitstoot voor verwarmingsapparatuur, afnemend in de tijd. (D66_20)
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Differentiatie eigenwoningforfait met factor 2 tussen beste en slechtste label met in totaal lastenverlichting van 100 miljoen euro per jaar. (D66_113)

Flankerend beleid ten behoeve van de energietransitie
Wettelijke vastlegging reductiedoelstellingen van 55 procent in 2030 en klimaatneutraal in
2050 in klimaatwet. (D66_36)
Flankerende doelstelling van richting 40 procent duurzame energieproductie in 2030 en energieneutraal in 2050. (D66_37)
Opzetten nieuw energieakkoord ten behoeve van doelstellingen 2030, met doorkijk naar 2050.
(D66_38)
Opzetten grondstoffenakkoord ter stimulering transitie circulaire economie. (D66_68)
Opzetten publieke investeringsbank voor investeringen in groene groei. (D66_125)
Verhogen transparantie financiële sector, beursgenoteerde ondernemingen, vermogensbeheerders en pensioenfondsen op het gebied van duurzaamheid door verplichten KPI’s op ESGfactoren. (D66_40)
Volledig duurzame inkoop door overheid. Inkoopbeleid van overheid houdt daarbovenop rekening met fictieve CO2-prijs. Circulair inkopen door de overheid wordt gestimuleerd, door inzet
op Europese samenwerking ontwikkelen LCA-methodiek aanbestedingen, en opzetten fonds om
hogere startkosten te dekken. (D66_69, D66_35, D66_70)
Samenvoegen beleid energie en klimaat bij 1 bewindspersoon. (D66_41)
Aanpakken belemmeringen voor verduurzaming in de wetgeving. (D66_62)
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A.5

ChristenUnie

Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de ChristenUnie voorgestelde maatregelen op de terreinen mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat.

A.5.1

Maatregelen Mobiliteit & Bereikbaarheid

Weginfrastructuur
Verlagen van de maximumsnelheid op autosnelwegen van 130 naar 120 kilometer per uur.
(CU_01)
Verlagen van de aanlegbudgetten voor hoofdwegen uit het Infrastructuurfonds met 200 miljoen
euro per jaar; in totaal tot en met 2030 2,4 miljard euro. (CU_06)
Investeren in regionale N-wegen met 50 miljoen euro per jaar; in totaal tot en met 2030 500
miljoen euro. (CU_05)
Prijsbeleid en fiscaal beleid
Invoeren van een congestieheffing voor personenauto’s van 11 cent per kilometer en voor bestelauto’s van 3,5 cent per kilometer op drukke plekken/momenten. Dit is geoperationaliseerd
als een intensiteit van het wegverkeer van 90 procent of meer van de wegcapaciteit (I/C-verhouding >= 0,9). (CU_02)
Invoeren van een cordonheffing voor personenauto’s rond de vier grote steden van 2 euro per
passage (in en uit) in de spits en 1 euro per passage in het dal. (CU_02)
Mobiliteitsmanagement
Realiseren van een gedragsverandering in het autoverkeer: stimuleren modal shift naar (elektrische) fiets en ov, stimuleren aanbieden en gebruik mobiliteitspassen, CO2-afhankelijke parkeervergunningen, eco-routing en gunstige instellingen verkeersregelinstallaties. (CU_21)
Openbaar vervoer
Investeren capaciteitsuitbreiding en P&R in het in regionaal ov, met name in/rond de grote steden (projecten als metro op Rotterdam Zuid, doortrekken noord-zuidlijn naar Schiphol, Randstadverbinding naar Scheveningen). Extra budget hiervoor is in totaal tot en met 2030 1,2
miljard euro. (CU_04)
Investeren in spoor: capaciteitsuitbreiding, spoorverdubbeling (inhaalsporen), extra stations,
aanpak spoorse doorsnijdingen. Extra budget in totaal tot en met 2030 620 miljoen euro.
(CU_07)
Terugbrengen ov-kaart voor studenten van nominaal + 1 jaar naar nominaal. (CU_08)
Uitbreiden van de fietsvoorzieningen bij stations. (CU_19)
Goederenvervoer
Invoeren van een kilometerheffing voor bestelauto- en vrachtverkeer op alle wegen, met onderscheid naar type en Euroklasse. Tarief bestelauto’s gemiddeld 7,5 cent per kilometer,
vrachtwagens gemiddeld 20 cent per kilometer. (CU_03)
Lopen en fietsen
Investeren in wandel- en fietspaden, uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen en van de
fietsvoorzieningen bij stations. Budget hiervoor is in totaal tot en met 2030 650 miljoen euro.
(CU_12, CU_13)
Ruimtelijke ordening
Bundelen en verdichten bij verstedelijking ter verbetering van de bereikbaarheid van bestemmingen. Prioriteit voor binnenstedelijk bouwen en concentratie van verstedelijking en bedrijvigheid rond bestaande kernen en ov-knooppunten. (CU_09)
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Mobiliteit en milieu
In EU verband streven naar verlagen van de CO2-norm voor nieuw verkochte personenauto’s
naar 35 gram CO2 per kilometer of indien mogelijk nog verder aanscherpen met als doel in
2025 op nulemissie als norm uit te komen. (CU_18, CU_22)
Toewerken naar een efficiencyverbetering van vrachtauto’s door scherpere emissienormen op
Europees niveau. (CU_20)
Opstellen van een ontwikkelingsplan oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Gemeenten
verplicht stellen ook een dergelijk ontwikkelingsplan te hebben. Stimuleren van standaardisatie
van laadinfrastructuur in West-Europa. (CU_23)
Verhogen van de bovenleidingspanning naar 3 kilovolt. (CU_10)
Stimuleren van zuinige banden door zuinige banden goedkoper te maken en onzuinige banden
duurder. (CU_11)
Elektrificeren van nog resterende dieselsporen. (CU_14)
Initiatief ontplooien voor internationale onderhandelingen over een ETS op mondiaal niveau
voor luchtvaart en voor scheepvaart. (CU_15)
Stimuleren van een schonere binnenvaart door dual fuel schepen, dieselelektrische en hybride
schepen te stimuleren d.m.v. afspraken en bestaande subsidieregelingen. Meer kadekilometers
in Rotterdam (verminderen wachttijd, verschuiving vrachtvervoer naar binnenvaart), verplicht
varen op elektromotoren binnen havengebieden (regelgeving per 2025). (CU_16)
Ophogen van de bijmengverplichting van biobrandstoffen voor de transportsector (naar fysiek
12 procent 2e generatie biobrandstoffen in 2030). (CU_17)

A.5.2 Maatregelen Landbouw & Natuur
-

-

-

-

Actieplannen voor het tegengaan van voedselverspilling en het stimuleren van regionale voedselproductie. (CU_27, CU_28)
Het stimuleren van natuurlijke gewasbescherming en ontmoedigen van chemische gewasbescherming. (CU_29)
Het omvormen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tot A3M: Autoriteit voor Mens, Milieu en Markt – om niet alleen korte termijn consumentenbelangen te wegen maar ook toezicht
te houden op eerlijke productieketens en duurzame afspraken. (CU_32)
Het geleidelijk verplichten van monomestvergisting voor alle mest; weidegang wordt niet geblokkeerd. De overheid verstrekt een kostendekkende subsidie voor de vergisting. (CU_33)
Aanpassing rantsoensamenstelling voor en levensduurverlenging van melkvee. (CU_36,
CU_37)
Verschuiven van vlees en sierteelt van het verlaagde btw-tarief naar het algemene btw tarief
van 21 procent. (CU_39)
Het invoeren en afromen van fosfaatrechten en het verplichten van het gebruik van de Kringloopwijzer in de melkveehouderij om de derogatie veilig te stellen. Om te borgen dat de fosfaatproductie onder het nationale plafond blijft is de ChristenUnie er van uit gegaan dat de
melkveestapel in 2030 10 procent kleiner zal zijn dan in het basispad. Voor jonge grondgebonden boeren wordt een fosfaatbank ingesteld. (CU_42, CU_43)
Het stimuleren van collectieven agrarisch natuurbeheer. (CU_30)
Investeren van 50 miljoen euro per jaar in natuurontwikkeling, zoals in robuuste ecologische
verbindingen, en een robuuste ruimtelijke inrichting (waar mogelijk gekoppeld aan waterveiligheidsinvesteringen). En andersom: investeren van 100 miljoen euro per jaar in waterveiligheid
in combinatie met natuurontwikkeling, zoals bij rivierverruiming. Budgetten zijn oplopend,
structureel vanaf 2021. (CU_26, CU_44).
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in het toepassen van onderwaterdrainage,
verhogen koolstofvastlegging, het fixeren of verhogen van het grondwaterpeil (passieve vernatting) en meer natte landbouw. (CU_104)

PBL | 103

A.5.3 Maatregelen Energie & Klimaat
Sectoroverstijgende maatregelen
Verhogen aandeel duurzame energie door verhogen van SDE+ met 4,9 miljard euro per jaar,
waarvan 0,8 miljard euro per jaar voor monomestvergisting. Aan bijstook wordt per 2020 geen
nieuwe subsidie toegekend. (CU_63, CU_64)
In Europa inzetten op aanscherping van het EU-ETS emissieplafond zodat een minimumprijs
wordt bereikt van 20 euro per ton in 2020, oplopend met 20 euro per vijf jaar tot 100 euro in
2040. (CU_54)
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit zoals in tabel 7.3 in hoofdstuk 7. (CU_102)
Opkopen ETS rechten voor 80 miljoen per jaar. (CU_104)
Elektriciteit en productie brandstoffen
Invoeren normering voor elektriciteitscentrales van 350 g/kWh in 2020. Kolencentrales moeten
daarmee maatregelen treffen (bijstook of CCS) of sluiten. Overheid investeert ook niet in aansluiten kolencentrales op warmtenetten. (CU_66, CU_82)
Verplichtstelling 100 procent transparantie in herkomst van energie voor elektriciteitsproducenten vanaf 2018. (CU_93)
Verhogen investeringen in energie-innovatie, waaronder demonstratieprojecten geothermie,
blue energy en kostenverlaging wind-op-zee, met 125 miljoen euro per jaar gedurende 4 jaar.
(CU_77)
Aanscherpen normstelling methaanslip uit gasmotoren en verplichting tot nageschakelde technieken WKK. (CU_89, CU_92)
Ontwikkelen exit-strategie voor de fossiele brandstofwinning in Nederland. (CU_71)
Verlagen gaswinningsplafond in jaarlijkse stappen naar 11 miljard kubieke meter per jaar in
2030, en vervolgens zo snel als mogelijk naar 0. (CU_70)
Verplichten aandeel groen gas in het gasnet, groene grondstof in de chemie en raffinaderijen,
oplopend in de tijd. (CU_83, CU_84)
Aanscherpen duurzaamheidscriteria biomassa. (CU_85)
Ophogen van de bijmengverplichting van biobrandstoffen voor de transportsector (naar fysiek
12 procent 2e generatie biobrandstoffen in 2030). (CU_017)
Industrie
Invoeren minimumprijs voor CO2 bij energie en industrie, bij voorkeur met buurlanden maar
anders nationaal, van 20 euro per ton in 2020, oplopend met 20 euro per vijf jaar tot 100 euro
in 2040. (CU_53)
Versterken energiebesparende investeringen door verhogen terugverdientijdseis naar 10 jaar.
(CU_76)
Invoeren tenderregeling energiebesparing, met budget oplopend naar 1,2 miljard euro per jaar
vanaf 2025. Hieronder valt ook het omschakelen van WKK naar bio-WKK en het zorgen voor
een biomassamarkt. (CU_57, CU_60)
Vastleggen energietransitieplan met glastuinbouwsector, waarbij (wettelijk) restwarmte levering/afname wordt gestimuleerd. (CU_31)
Convenant publiek-private financiering, waarvan 1 miljoen euro publiek geld, voor verduurzaming van landbouw en glastuinbouw. (CU_35)
Invoeren ondersteuningsprogramma voor materiaalsubstitutie en recycling. (CU_61)
EIA regeling beperken tot bedrijven met goed functionerend milieumanagementsysteem.
(CU_62)
Aanpakken afval en hergebruik, door een resultaatverplichting terugwinning en hergebruik in
de verpakkingsindustrie, supermarkten, en afvalsector, uitbreiden van statiegeld naar kleine
PET-flessen, en het verhogen van de heffing op afvalstort en afvalverbranding. (CU_73, CU_74,
CU_75)
Verminderen N2O emissie bij caprolactamproductie. (CU_79)
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Aanscherpen van de EU Ecodesign richtlijn. (CU_90)

Gebouwde omgeving
Afschaffen verhuurdersheffing in combinatie met verduurzamingseisen. 150 miljoen euro per
jaar komt beschikbaar voor NOM en isolatie. (CU_45)
Aansluitplicht gas vervalt per 2018, en oude gasnetten worden niet meer vervangen. (CU_46)
Invoeren energiebesparingsaftrek voor particulieren. (CU_47)
Verplichte verbetering tot minimaal label C voor woningen vanaf 2018. Vanaf 2028 geldt eis
label C voor alle woningen. Vanaf 2025 geldt een verbod op woningen met label G. (CU_48,
CU_91)
Nieuwbouw nul-op-de-meter vanaf 2018. (CU_49)
Introductie van label A+ voor NOM gebouwen. (CU_103)
Flankerend beleid ten behoeve van de energietransitie
Wettelijke vastlegging Nationaal plan energietransitie met tussendoelen per 5 jaar, onder regie
van energiecommissaris. Doel voor CO2-reductie is 55 procent in 2030 en 90 procent in 2045.
(CU_52)
Inzet op 55 procent emissiereductie, 45 procent hernieuwbaar, en 40 procent energie-efficiëntie in 2030 op EU niveau. (CU_80)
Verplichting voor gemeenten en woningcorporaties om een deltaplan duurzame warmte op te
stellen, onder regie van de energiecommissaris. (CU_51)
Bindende afspraken maken met publieke investeerders om vanaf 2025 minimaal 10 procent in
de energietransitie te investeren. (CU_69)
Intensiveren samenwerking Noordwest Europa op uitrol en markt- en systeemintegratie van
hernieuwbare energie, windenergie op de Noordzee, grootschalige opslag CO2 op de Noordzee,
en infrastructuur voor nulemissievoertuigen. (CU_86)
Verkennen invoering CO2-label/belasting op producten. (CU_87)
Verhogen transparantie financiële sector op het gebied van duurzaamheid door verplichten
KPI’s op ESG-factoren. (CU_88)
Volledig duurzame inkoop door overheid. (CU_72)
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A.6

GroenLinks

Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de GroenLinks voorgestelde maatregelen
op de terreinen mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat.

A.6.1 Maatregelen Mobiliteit & Bereikbaarheid
Weginfrastructuur
Verlagen van het investeringsbudget (MIRT) voor wegaanleg en -verbredingen voor zover mogelijk (8,8 miljard euro tot en met 2030). (GL_75)
Verlagen van de maximumsnelheden: van 130 naar 120, van 120 naar 100 en van 100 naar 80
kilometer per uur op hoofdwegen en naar, in beginsel, 30 km per uur in binnensteden. Verder
verlaging waar nodig voor het behalen van lucht- en geluidsnormen. (GL_63)
Differentiëren in onderhoudsstrategieën: trajecten waarvan uit recente analyses het belang
voor bereikbaarheid én voor beperking van onnodige mobiliteit blijkt, krijgen prioriteit. (GL_76)
Verhogen van het interventieniveau voor onderhoud voor verbetering van de doorstroming, zodat er een afname gehaald kan worden van uitstoot, geluidshinder en verkeersonveiligheid.
(GL_78)
Samenvoegen van geldstromen ter bevordering van zorgvuldige afwegingen rondom het instandhoudingsbeleid. (GL_80)
Openbaar vervoer
Investeren in spoorcapaciteit, stad en streekvervoer en BDU-uitkering. Het gaat om 0,5 miljard
euro de komende 2 jaar, en daarna 1 miljard euro per jaar. In totaal tot 2030 11 miljard euro.
Daarvan is 7 miljard euro aan spoor toegekend en voor overig openbaar vervoer 4 miljard
euro. Gelden worden met name ingezet voor investeren in selectieve, veelal kleinere projecten
om spoorinfrastructuur beter te benutten, uitbreiden en verbetering nachtnet, verbetering
treinvervoer bij evenementen, snellere internationale treinverbindingen, subsidiëren van de onrendabele kop op elektrisch stad- en streekvervoer, investeren in het verbeteren van voor- en
natransport, vooral daar waar relatief veel winst te behalen is, investeren in veiligere spoorwegovergangen die tegelijkertijd tijdwinst opleveren, investeren in onderhoud en investeren in
lokaal openbaar vervoer (bus, tram, trein). (GL_72)
Prijsbeleid en fiscaal beleid
Invoeren van een vlakke kilometerheffing voor personenauto’s van gemiddeld 3 cent per kilometer. (GL_56)
Invoeren van een congestieheffing van 15 cent per kilometer op drukke plekken/momenten.
Dit is geoperationaliseerd als een intensiteit van het wegverkeer van 90 procent of meer van
de wegcapaciteit (I/C-verhouding >= 0,9). (GL_56)
Afschaffen van de aftrekbaarheid van kosten woon-werkverkeer per auto. (GL_62)
Verhogen aanschafbelasting personenauto's (BPM) met een extra opbrengst van 1,1 miljard
euro en sterkere differentiatie naar emissieklasse. (GL_59)
Budgetneutraal differentiëren van de motorrijtuigenbelasting (MRB) op basis van uitstoot.
(GL_60)
Duurder maken van de bijtelling van vervuilende auto’s en goedkoper maken voor elektrische
auto’s. (GL_61)
Afschaffen vrijstellingen voor specifieke groepen motorvoertuigen (zoals taxi’s en bestelauto’s
ondernemers). (GL_70)
Mobiliteitsmanagement
Samenwerken met werkgeversnetwerken gericht op flexibele werktijden, thuiswerken, samen
rijden en modal shift. (GL_73)
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Faciliteren innovatieve systemen, zelfrijdende auto's e.d. Actief wegnemen van hobbels en
knelpunten in wet en regelgeving. (GL_79)

Goederenvervoer
Invoeren van een gedifferentieerde kilometerheffing voor vrachtverkeer van gemiddeld 25 cent
per kilometer voor vrachtauto’s en 15 cent per kilometer voor bestelauto’s (GL_57)
Invoeren van een gebruikstarief voor goederenspoorvervoer. (GL_67)
Opzetten van een pilot opzetten met elektrisch vrachtvervoer in hoogbelaste (luchtkwaliteit
en/of geluid) gebieden (denk aan A15 tussen Ridderkerk en Tweede Maasvlakte, Noordelijke
ring Rotterdam, havengebied Amsterdam, Ring Amsterdam, eventueel ook Ring Utrecht en
Ring Eindhoven). Financiering privaat vanuit een groen investeringsfonds. (GL_79)
Luchtvaart
Invoeren van btw en accijnsheffing op kerosine. (GL_69)
Invoeren van een belasting op vliegen (opbrengst 1 miljard euro). (GL_68)
Differentiëren van landingstarieven naar emissie- en geluidsklassen. (GL_71)
Fietsen
Extra investeringen in fietsinfrastructuur van 100 miljoen euro per jaar, gericht op verdere uitbreiding fietsstallingen en ov-fietsen bij stations en de aanleg fietssnelwegen. Dit betekent tot
2030 1,15 miljard euro. (GL_77)
Opnemen van de mogelijkheid eisen te stellen aan fietsparkeren bij voorzieningen en bedrijventerreinen in de ruimtelijkeordeningsvoorschriften. (GL_114)
Expliciet aandacht geven aan fietsen in het gezondheidsbeleid. (GL_148)
Mobiliteit en milieu
In EU verband inzetten op een verbod van verbrandingsmotoren voor personenauto’s en daardoor enkel nog verkoop van nulemissiepersonenautos (bij nieuwe voertuigen). In 2025 in Nederland uitsluitend nog verkoop van nulemissieauto’s. (GL_66, GL_66.1)
Er op nationaal en EU niveau op inzetten dat alle nieuwe voertuigen zo snel mogelijk elektrisch
worden: scooters en bromfietsen uiterlijk vanaf 2020, bestelauto’s, bussen en kleine distributietrucks uiterlijk vanaf 2025. (GL_123)
Investeren in de uitrol van elektrische laadinfrastructuur (50 miljoen euro per jaar tot 2030)
door financiering van de onrendabele top tot maximaal tot 25 procent van de kosten van de
laadpaal, als het gaat om openbare laadinfrastructuur in de publieke ruimte. Verplichting tot 10
procent elektrische oplaadpunten in parkeergarages. (GL_93)
Overheden en semioverheden kopen alleen nog elektrische/emissieloze auto's, tenzij het echt
niet anders kan. (GL_25)
Stimuleren van Het Nieuwe Rijden 3.0 door opname in de eisen rijexamens, verplichting aan
leasebedrijven om een cursus aan te bieden bij uitgifte van een nieuwe auto en opnemen in eisen verplichte nascholing voor professionele chauffeurs. (GL_55) Tevens stimuleren van rijden
met banden op spanning. (GL_65)
Stimuleren van zuinige banden door zuinige banden goedkoper te maken en onzuinigere banden duurder. (GL_64)
Invoeren van strengere emissienormen voor luchtverontreinigende stoffen en geluidsnormen,
naar WHO-niveau. (GL_74)
Aanpakken van overbeladen vrachtauto's die relatief veel schade aan wegen toebrengen.
(GL_81)
Stellen van dezelfde wettelijke eisen aan snorfietsen als aan bromfietsen. (GL_121)
Verplicht stellen dat leaserijders voortaan zelf de brandstofkosten betalen en de zakelijke kilometers vergoed krijgen op basis van het officiële testverbruik van hun auto. (GL_124)
Stimuleren van schoner en veiliger goederenvervoer. In de scheepvaart wordt het gebruik van
stookolie zo snel mogelijk afgebouwd. (GL_125)
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Instellen van uniforme regels en verkeersborden voor milieuzones zodat gemeenten de meest
vervuilende voertuigen kunnen weren en er gedifferentieerd kan worden in parkeertarieven.
(GL_120)

A.6.2 Maatregelen Landbouw & Natuur
-

-

Reductie van de melkveestapel met 30 procent door de introductie en afroming van grondgebonden dierrechten in de melkveehouderij. (GL_027, GL 113)
Reductie van de varkensstapel met 40 procent door opkoop (30 procent) en afroming bij transacties (15 procent) van grondgebonden dierrechten in de varkenshouderij. (GL_029)
Reductie van de pluimveestapel met 15 procent door opkoop (10 procent) en afroming bij
transacties (5 procent) van grondgebonden dierrechten in de pluimveehouderij. (GL_032)
De gebruiksnormen voor mest op grasland en akkerbouwgronden (inclusief derogatie) worden
met 5 procent aangescherpt. (GL_52)
Er komt een verbod op megastallen. (GL_034, GL_044)
Weidegang voor melkvee wordt verplicht. (GL_047)
Bedrijven met een mestoverschot moeten hun mest op eigen grond of in de regio afzetten. Als
dit niet kan dan moeten deze bedrijven hun mestoverschot verplicht vergisten. (GL_49)
Vlees en vis komen in het btw-tarief van 21 procent en er komt een verbod op het stunten met
vleesprijzen. (GL_030, GL_51)
Introductie van een omschakelsubsidie naar biologische landbouw; eenmalig fonds van 50 miljoen euro. (GL_031)
De NVWA gaat extra controleren op milieuovertredingen; NVWA krijgt daarvoor structureel 2
miljoen euro per jaar. (GL_50)
De landbouwvrijstelling (gunstige fiscale regeling) wordt geschrapt. (GL_54)
Het budget voor natuur wordt structureel met 460 miljoen euro per jaar verhoogd. Een deel
van het budget wordt besteed om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) versneld te realiseren in
de komende kabinetsperiode (ipv 2027) en vervolgens uit te breiden tot 750.000 hectare (de
oude NNN doelstelling) . Als onderdeel van het NNN worden het Oostvaarderswold en de Markerwadden gerealiseerd (eenmalig 25 miljoen euro). (GL_038, GL_41, GL_043)
Er komt een nationaal programma weidevogels; budget 20 miljoen euro, 10 miljoen uit natuurbudget en 10 miljoen uit overheveling eerste pijler (GL_039)
Het areaal Ecological Focus Area's (EFA) stijgt van 5 naar 7 procent van de akkerbouwgronden
en door aanscherping van de criteria vervalt de optie vanggewassen. (GL_040)
De huidige beschermde Rijksnatuurmonumenten worden aangewezen als bijzondere nationale
natuurgebieden. (GL_033)
Maximale overheveling GLB gelden van eerste naar tweede pijler. De verplichte nationale cofinanciering komt vanuit het natuurbudget. (GL_042)
De verplichting voor teeltvrije zones voor gewasbeschermingsmiddelen gaat van 0,25 naar 1,5
meter en de driftreductie gaat van 70 naar 90 procent. (GL_053)
De gewasbeschermingsmiddelen glyfosaat en neonicotioniden worden verboden. (GL_045)
Afschaffing lijst vrij bejaagbare soorten. (GL_046)
In natuurgebieden mogen geen schadelijke economische activiteiten meer plaats vinden zoals
landaanwinning of gasboring. (GL_035)
Instellen van openruimteheffing van 25 euro/m2. (GL_036)
Instellen zeereservaten en vangstverbod kwetsbare soorten vis. (GL_037)
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in het toepassen van onderwaterdrainage,
bosbouw, vergroten bosareaal, verhogen koolstofvastlegging, het fixeren of verhogen van het
grondwaterpeil (passieve vernatting), natte landbouw, het omzetten van landbouwgrond naar
natuur in veengebieden en gebruiksverandering van moerige veengronden (beperking grondbewerking en drooglegging) (GL_28, GL_129)
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In 2025 is alle soja dat in Nederland wordt gebruikt (o.a veevoer) minimaal RTRS gecertificeerd. Voor 2020 tussendoel op ten minste 50 procent. Onderzoek naar duurzame sojateelt in
Nederland wordt gestimuleerd (o.a naar het rendabel maken van deze productie) Er wordt een
eenmalig fonds ingesteld voor 10 miljoen euro ingesteld uit het apurement budget van de EZ
begroting, artikel 6. (GL_130, GL_131)
Al het vlees dat in Nederland verkocht wordt, beschikt als eerste stap over 1 ster van het Beter
Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. (GL_132)
Veetransporten langer dan vier uur worden verboden. (GL_133)
Supermarkten worden verplicht te publiceren welk en hoeveel voedsel zij weggooien. (GL_134)
Het mededingingsbeleid wordt zodanig aangepast dat boeren meer marktmacht krijgen ten opzichte van de voedselverwerkers en supermarktketens, onder andere met het doel een verbetering van de afzetprijzen te realiseren. Verkoop onder de kostprijs wordt verboden. (GL_126)
In Nederland wordt gestreefd naar landbouw die vrij is van transgenetische manipulatie. Cisgenese wordt onder strikte voorwaarden toegestaan. (GL_135)

A.6.3 Maatregelen Energie & Klimaat
Sectoroverstijgende maatregelen
Verhogen aandeel duurzame energie door verhogen van SDE+ met 8 miljard euro per jaar.
Vanaf 2023 moet hiervan 2 gigawatt wind op zee per jaar worden gerealiseerd, en tijdens de
regeerperiode wordt 150 miljoen euro per jaar gereserveerd voor lokale energie coöperaties.
Voor geothermie wordt 150 miljoen euro per jaar gereserveerd. Op gesubsidieerde bio-energie
is een strenge duurzaamheidseis. Aan bijstook wordt per 2018 geen nieuwe subsidie toegekend, en subsidie op vaste biomassa voor stroom- en warmteproductie geleidelijk verder uitgefaseerd tot nul in 2030. (GL_8, GL_9, GL_10, GL_97, GL_99, GL_143)
Verhogen ODE en vervlakken over de verschillende schijven, volgens tabel 8,3 in hoofdstuk 8
ter bekostiging SDE+. (GL_12, GL_13)
Verhogen energiebelasting met jaarlijks 5 cent (kabinetsperiode) van de 1e schijf op gas in
combinatie met verhogen van de vrijstelling met 70 euro. (GL_16)
Invoeren heffing op CO2 uitstoot voor EU-ETS en niet-ETS, waarbij in het ETS als CO2bodemprijs, oplopend van 26 euro per ton in 2021 tot 37 euro per ton in 2030 (GL_4.1)
Elektriciteit en productie brandstoffen
Invoeren normering en heffing voor elektriciteitscentrales, met heffingsvrije voet van 400 gram
per kilowattuur en prijs die oploopt tot 100 euro per ton in 2021, waarna de heffingsvrije voet
wordt verlaagd met 10 gram per kilowattuur per jaar tot 300 gram per kilowattuur in 2030.
(GL_5)
Afschaffen vrijstelling kolenbelasting. (GL_94)
Harmoniseren regelgeving voor gas, elektriciteit, en warmtenetwerken. (GL_105)
Aanpassen gas en elektriciteitswet, zodat netbeheerders de taak en ruimte krijgen om schone
energievoorziening te faciliteren. Ze mogen investeren in energieconversiecapaciteit, en dienen
externe bedrijven de mogelijkheid te bieden om alternatieve oplossingen voor net-investeringen aan te dragen. Belemmeringen in wet- en regelgeving voor energieopslag worden weggenomen. (GL_101, GL_107, GL_110, GL_137, GL_146)
Aggregators krijgen toegang tot onbalansmarkt, en CO2-armere technieken krijgen voorrang.
(GL_104, GL_110, GL_111).
Verlagen gaswinningsplafond naar maximaal 21 miljard kubieke meter per jaar, jaarlijks besluit
voor verdere verlaging. (GL_26)
Geen nieuwe vergunningen worden verleend voor schaliegas en steenkoolgas boringen en een
exitstrategie voor de fossiele brandstofwinning wordt ontwikkeld. Fiscale voordelen voor kleine
velden worden afgeschaft. (GL_112, GL_139, GL_141)
Invoeren time-of-use tarieven elektriciteitsmarkt (ook voor zakelijke afnemers). (GL_103)
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Salderingsregeling kleinverbruikers gaat ook gelden voor Verenigingen van Eigenaren.
(GL_7.1)
Uitfaseren 1e generatie biobrandstoffen in 2021, en vanaf 2025 alleen 3e en hogere generatie
biobrandstoffen toestaan. (GL_108)
Voorbereiding Noordzeegrid. (GL_102)
Elektrificatie productieplatforms Noordzee, 10 procent grootste in 2025, rest in 2030, bij voorkeur gevoed met wind-op-zee. (GL_100)

Industrie
Gedeeltelijke terugsluis van CO2-heffing middels tenderregeling energiebesparing met budget
van 1 miljard euro voor bedrijven en gebouwde omgeving, en tenderregeling innovatie energieintensieve industrie van 1 miljard euro gericht op energiebesparing en CCS/CCU. (GL_4.1,
GL_15, GL_19.1)
Betere handhaving van wet milieubeheer en terugverdientijd naar 9 jaar, ook voor energie-intensieve industrie en gehele ETS-sector. De energie-intensieve industrie voert iedere vier jaar
een energie-audit uit en maakt een stappenplan naar klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2050.
(GL_16, GL_17, GL_18, GL_21, GL_22, GL_136)
Intensivering stimuleren circulaire economie middels versterken MIA en VAMIL met 34 miljoen,
specifieke steun van 100 miljoen euro, en een adviesvoucherregeling van 12,5 miljoen euro.
(GL_1)
EIA regeling beperken tot bedrijven met goed functionerend milieumanagementsysteem.
(GL_14)
Verhogen heffing afvalverbranding, stort, en export, naar 50 euro per ton. (GL_2)
Invoeren heffing verpakkingsmateriaal. (GL_3)
Afschaffen (in 4 stappen) van verlaagd tarief op gas van glastuinbouw. (GL_48)
Aanscherpen normstelling methaanemissies gasmotoren. (GL_6)
In de EU inzetten op aanpassen EU staatssteunregels wanneer ambitieuzere klimaatdoelen
worden gesteld dan de EU-brede doelen. (GL_106)
Gebouwde omgeving
Verplicht energielabel bij aankoop bestaande woning, label B in 2020, label A in 2025. (GL_95)
Verplichten energieprestatie utiliteitsbouw: label C in 2020, label A in 2027, energieneutraal in
2035. (GL_20)
Nieuwbouwwoningen energieneutraal vanaf 2018. (GL_87.1)
Verbod op verhuur slechtste labels voor wonen. (GL_116)
Verplichting tot nemen maatregelen met terugverdientijd 9 jaar in utiliteitsbouw. (GL_96)
Aansluitplicht gas vervalt en gasaansluiting wordt verwijderd bij grootschalige renovatie van
professioneel beheerd vastgoed. Kosten voor het uit bedrijf stellen van de gasaansluiting bij
kleinverbruikers worden gesocialiseerd over alle gas- en elektriciteitsaansluitingen van de netbeheerder. (GL_91, GL_92, GL_150)
Verplichten waterzijdig inregelen CV’s. (GL_84)
Afschaffen korting energiebelasting overheden bij grootverbruik. (GL_138)
Belastingaftrek van energiebesparingsinvesteringen tot 10.000 euro door woningeigenaren.
(GL_83)
Korting verhuurdersheffing van 5.000 euro per NOM renovatie voor woningcorporaties. (GL_85)
Korting verhuurdersheffing voor goedkope huurwoningen in schaarste gebieden. (GL_88)
Strengere emissie-eisen voor nieuwe houtkachels. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om
bestaande overlastsituaties op te lossen. (GL_127)
Mogelijk maken gebouwgebonden financiering. (GL_117)
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Flankerend beleid ten behoeve van de energietransitie
Verhogen ambitie CO2-reductie in 2030: NL naar 55 procent reductie ten opzichte van 1990, en
ook in EU verband hierop inzetten. In 2050 wordt 95 procent CO2-reductie nagestreefd. Middels een klimaatwet wordt dit vastgelegd. (GL_109)
Oprichten groene investeringsbank, die ook investeert in geothermie volgens EBN gas model.
(GL_23, GL_98)
Volledig duurzame inkoop door overheid, waarbij stroom eis van Nederlandse duurzame energie. (GL_11, GL_82.1)
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A.7

Vrijzinnige Partij

Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de Vrijzinnige Partij voorgestelde maatregelen op de terreinen mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat.

A.7.1 Maatregelen Mobiliteit & Bereikbaarheid
-

-

Invoeren van de Groene Hypotheek: hypotheekrente is niet aftrekbaar over inkomen dat verdient wordt verder dan 10 kilometer van de woonplek. (VP_05)
Invoeren van een vlakke kilometerheffing in combinatie met een afschaffing van de motorrijtuigenbelasting. Tarifering op een niveau dat nodig is om budgettair neutraal te zijn, gemiddeld
tarief 5,8 cent per kilometer voor personenauto’s en 2,9 cent per kilometer voor bestelauto’s.
Tarifering voor vrachtverkeer is gedifferentieerd naar gewicht. Gemiddeld tarief is 1,74 cent per
kilometer. (VP_06)
Streven naar de verkoop van uitsluitend emissieloze voertuigen in vanaf 2025. (VP_10)
Invoeren van oranje voor groen bij verkeerslichten omdat dit de benutting van stop-en-go-systemen ondersteunt. (VP_12)

A.7.2 Maatregelen Landbouw & Natuur
-

-

Door scholing, voorlichting en financiële ondersteuning van boeren (aanvullend op een basisinkomen) de biologische toestand van grasland en akkerbouwgronden op orde krijgen. (VP_01,
VP_02)
Voedingsadviezen (voorlichting) aan consumenten geven om de nutriëntenverhouding van het
dagelijks voedsel te verbeteren. (VP_04)
Meer (speel)groen in steden door pleinen en speeltuinen groener te maken, en het tegengaan
van verstening. (VP_08)
Het voorschrijven van gesloten industriewaternetten ter verbetering van de waterkwaliteit en
vermindering van thermische vervuiling. (VP_09)
Regelgeving voor landgebruik invoeren die uitmondt in het toepassen van onderwaterdrainage,
bosbouw, vergroten bosareaal, verhogen koolstofvastlegging, het fixeren of verhogen van het
grondwaterpeil (passieve vernatting), natte landbouw, het omzetten van landbouwgrond naar
natuur in veengebieden en gebruiksverandering van moerige veengronden (beperking grondbewerking en drooglegging). (VP_19)

A.7.3 Maatregelen Energie & Klimaat
Sectoroverstijgende maatregelen
Aanpassen energiebelasting op gas en elektriciteit zoals in tabel 9.3 in hoofdstuk 9. (VP_13)
Vastleggen voortzetting van SDE+ regeling na 2023. (VP_15)
Versterken en intensiveren wet milieubeheer door verlengen terugverdientijdseis naar 7 jaar,
inzetten van 50 fte extra voor handhaving. (VP_16.1)
Elektriciteit en productie brandstoffen
Uitfaseren kolencentrales voor 2030. (VP_14)
Stimuleren decentrale energieopwek door 20 procent subsidie op investeringen in energieopslag en hanteren van het lage BTW tarief op investeringen in decentrale hernieuwbare energie,
en uitbreiding van de postcoderoosregeling. (VP_17.1)
Industrie
Invoeren tenderregeling energiebesparing, met budget van 5 miljoen euro per jaar voor besparingen van 20 procent. (VP_16.1)
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-

Stimuleren circulaire economie en hergebruik, door het invoeren van grondstoffenbelasting en
het uitbreiden van statiegeldsystemen. (VP_7)
Verbod op kunstmestproductie. (VP_3)

Flankerend beleid ten behoeve van de energietransitie
Opzetten nieuw energieakkoord met doelstellingen voor 2030, in lijn met Parijsakkoord.
(VP_13)
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Bijlage B
Basispad
B.1

Algemeen

De effecten van de partijprogramma’s zijn berekend ten opzichte van een basispad. Dit basispad
ontlenen we aan de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) (Schoots, Hekkenberg & Hammingh
2016), zoals die op 14 oktober 2016 is verschenen. De NEV schetst een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding in de periode van 2000 tot 2035. Het gaat daarbij om
de vraag naar en het aanbod van energie en de uitstoot van broeikasgassen die voortvloeit uit het
energiegebruik in verschillende sectoren. Ook zijn in de NEV de effecten in beeld gebracht van beleidsmaatregelen en acties van maatschappelijke actoren op het energiegebruik en de uitstoot van
broeikasgassen.
Het demografisch beeld dat in de NEV 2016 is gehanteerd, maakt gebruik van de meest recente
bevolkings- en huishoudensprognoses van het CBS (2015, 2016). De bevolking zal volgens de
prognose van het CBS nog tot ver na 2030 in omvang blijven toenemen, maar het tempo zal licht
afvlakken. In 2030 is de bevolkingsomvang naar verwachting 17,8 miljoen. De jaarlijkse groei ligt
in de periode 2015-2030 iets lager dan de groei in de periode 2000-2015. Door de vergrijzing
neemt de potentiële beroepsbevolking, ondanks de stijgende aow-leeftijd, wat minder toe. De gemiddelde huishoudensgrootte neemt al decennia af en deze ontwikkeling zal doorzetten. Het aantal
huishoudens neemt daardoor sneller toe dan de bevolking.
De macro-economische ontwikkelingen zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CPB
2016a) en de Middellangetermijnverkenning 2018-2021 (CPB 2016b) en is in de NEV vervolgens
gematigd doorgetrokken. In de periode 2000-2015 heeft de economische crisis de groei van het
bbp beperkt tot 15 procent. De verwachting is dat de gemiddelde groei voor de periode 2015-2030
uitkomt op 30 procent (1,75 procent per jaar). Het huishoudensinkomen stijgt tussen 2010 en
2030 met 24 procent.

Tabel B.1

Basisindicatoren bevolking en economie in het basispad
2000

2010

2015

2020

2030

15,9

16,6

16,9

17,3

17,8

10,8

11,1

11,1

11,5

11,5

6,8

7,4

7,7

8,0

8,4

BBP (2015=100)

85

97

100

110

130

Huishoudensinkomen (2015=100)

94

99

100

107

122

Bevolking (in miljoenen)
Potentiële beroepsbevolking*
(in miljoenen)
Huishoudens (in miljoenen)

* De potentiële beroepsbevolking bestaat uit alle personen tussen 15 jaar en de AOW-leeftijd.
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B.2

Mobiliteit & Bereikbaarheid

De ontwikkeling van de mobiliteit wordt vooral bepaald door de bevolkingsgroei en de inkomensontwikkeling. Daarnaast speelt de ontwikkeling van het infrastructuuraanbod, de kwaliteit van het
openbaarvervoernetwerk en de ontwikkeling van de reiskosten een substantiële rol. Het infrastructuurnetwerk en het openbaarvervoeraanbod zoals dat voor 2030 in het basispad is voorzien, is
conform de vastgestelde plannen/projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Transport (MIRT 2017). Hierbij is rekening gehouden met de verlenging van het Infrastructuurfonds met 2 jaar (2029 en 2030). Het autobezit is gebaseerd op analyses met het autobezitsmodel
Dynamo (MuConsult 2015). Het basispad voor mobiliteit is gebaseerd op de voorgenomenbeleidsvariant uit de NEV 2016. Deze beleidsvariant bevat onder andere de volgende maatregelen:
-

-

De reeds vastgestelde Europese CO2-norm voor nieuwe personenauto’s van 95 gram per kilometer (g/km) in 2021. Daarnaast is als beleidsvoornemen een verdere aanscherping meegenomen naar 73 g/km in 2025. Deze normen leiden ertoe dat het wagenpark langzaamaan
zuiniger wordt. Autogebruik wordt hierdoor iets goedkoper, maar tegelijkertijd wordt autobezit
duurder doordat auto’s door de strengere normen wat duurder worden in aanschaf.
De belastingmaatregelen uit de Wet uitwerking Autobrief II.
De verplichting tot inzet van hernieuwbare energie in transport, die oploopt tot 10 procent in
2020. Verondersteld is dat deze verplichting na 2020 wordt gecontinueerd.

Per saldo leidt dit naar verwachting tot een toename van het autopark met 16 procent tussen 2010
en 2030. De variabele autokosten nemen af: door de EU-regels zijn de auto’s duidelijk zuiniger in
brandstofverbruik geworden. Met het Landelijk Modelsysteem 7 zijn de effecten op de binnenlandse
mobiliteit geraamd. Het gebruik van de auto en het openbaar vervoer nemen ten opzichte van
2010 toe met respectievelijk circa 20 procent en 25 procent. Het langzaam verkeer (fiets en lopen)
neemt ook toe, vooral door het succes van de elektrische fiets. Het aantal voertuigverliesuren op
het hoofdwegennet is tussen 2010 en 2015 met 15 procent afgenomen. Dit stijgt weer, maar blijft
5 procent onder het niveau van 2010. De uitstoot van broeikasgassen in transport daalt van 34,3
megaton in 2015 tot 31,4 megaton in 2030.
Tabel B.2

Basisindicatoren mobiliteit & bereikbaarheid in het basispad
2010

2015

2030

(basisjaar prognose)

(realisatie)

(prognose)

Personenautopark

100

105

116

Variabele autokosten

100

90

84

Autokilometers

100

102

121

Reizigerskilometers

100

105

125

100

106

110

100

85

94

38,7 Mton

34,3 Mton

31,4 Mton

per openbaar vervoer
Reizigerskilometers langzaam
verkeer
Voertuigverliesuren
hoofdwegennet
CO2-uitstoot transport

Er is gewerkt met de 2016 versie van het LMS. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een
nieuwe versie.

7
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B.3

Landbouw & Natuur

Landbouw
De ontwikkeling van de landbouw is zowel afhankelijk van marktontwikkelingen voor landbouwproducten als van ontwikkelingen in het beleid. Zo begrenst het systeem van varkens- en pluimveerechten de varkens- en pluimveestapel. Na de afschaffing van het Europese
melkquoteringssysteem per 1 april 2015 is de omvang van de melkveestapel toegenomen, maar
die zal waarschijnlijk op termijn weer begrensd worden door de aangekondigde invoering van het
fosfaatrechtenstelsel. In het basispad is geraamd dat de melkveestapel tussen 2013 en 2020 met
4,5 procent zal groeien en daarna tot 2030 min of meer stabiel zal blijven. In de raming is het aantal koeien in 2020/2030 1,62 miljoen. Bij deze groeiverwachting is rekening gehouden met de
AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. De verwachte marktontwikkelingen zijn ontleend aan
de OECD Agricultural Outlook uit 2014 die door het LEI naar de Nederlandse situatie zijn vertaald
(Jongeneel & van Berkum 2015). De hoeveelheid emissie uit de landbouw is tevens afhankelijk van
eisen aan dierenwelzijn, de mate waarin beweiding plaats vindt, emissie-eisen aan stallen en gebruiksnormen voor de aanwending van mest.
De emissie in het basispad is conform de emissies uit de landbouw die in de Nationale Energieverkenning 2016 voor 2030 zijn geraamd. In 2030 bedraagt de geraamde ammoniakemissie door de
landbouw 97 kton ammoniak (NH3). Dit is een daling ten opzichte van de realisatie in 2015 (117
kton NH3). Deze daling in emissie ontstaat voornamelijk door een toename van het gebruik van
luchtwassers in de intensieve veehouderij en door emissiearmere bemesting.
De (niet-energiegerelateerde) emissie van broeikasgasemissies – methaan en lachgas – uit de
landbouw bedraagt in 2030 circa 19 megaton CO2-equivalenten. Deze omvang is vrijwel gelijk aan
de gerealiseerde emissie in 2015.
De hoeveelheid mest die buiten de Nederlandse landbouw moet worden afgezet bedraagt in 2030
circa 45 miljoen kg fosfaat, dit komt overeen met circa 30 procent van de in Nederland geproduceerde mest.
In het basispad is rekening gehouden met al het vastgestelde en voorgenomen beleid, zoals de
eerder genoemde varkens- en pluimveerechten, de emissie- en dierenwelzijnseisen voor stallen, de
gebruiksnormen voor de aanwending van mest, enzovoort (zie voor een volledig overzicht de NEV
2016). Fosfaatrechten maken echter geen onderdeel uit van het basispad omdat de besluitvorming
over de invulling van een fosfaatrechtenstelsel ten tijde van het opstellen van de referentieraming
voor de Nationale Energie Verkenning nog onvoldoende concreet was.
Uiteraard zijn de geraamde emissies voor 2030 omgeven met onzekerheid. Dieraantallen en emissiefactoren kunnen onder invloed van diverse factoren veranderen. Aangezien dit basispad enkel
gebruikt wordt om de onderlinge verschillen van maatregelenpakketten van partijen in kaart te
brengen, spelen deze onzekerheden voor dit doel een ondergeschikte rol.

Natuur
Natuur meten we af aan het aandeel duurzaam beschermde soorten volgens de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn (VHR) dat op landnatuur kan voorkomen. In Nederland is de hoeveelheid financiële
middelen die de verschillende overheden aan natuurbeheer, uitbreiding van het areaal natuur en
het oplossen van milieuknelpunten bestemmen, een belangrijke bepalende factor voor landnatuur.
Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de milieudruk vanuit de landbouw substantiële invloed op
de landnatuur.
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In het basispad gaan we uit van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord
(2011) en het Natuurpact (2013). De gezamenlijke plannen van provincies volgend uit deze afspraken kunnen samen met het beleid voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het (inter)nationale stikstofbronbeleid het aandeel duurzaam beschermde VHR-soorten voor landnatuur naar verwachting
vergroten van circa 55 procent in 2015 tot circa 65 procent in 2027 (PBL/WUR 2017). De emissies
uit de landbouw nemen volgens het basispad in de periode 2015 – 2030 weliswaar af, maar die afname is niet voldoende voor het realiseren van de natuurdoelen.
Voor de overheidsmiddelen in het basispad gaan we uit van de afspraken in het Bestuursakkoord
2011 en de Hoofdlijnennotitie over de omvang van de overheidsmiddelen (het zogeheten Natuurpact), de verdeling over provincies en de beoogde inzet daarvan. Nederland gaf de laatste 15 jaar
gemiddeld 1,1 miljard euro per jaar uit aan natuur. De overheid (Rijk, provincies, gemeenten) financiert daarvan het grootste deel. Het Rijk zet structureel 305 miljoen euro per jaar aan middelen
in via het provinciefonds voor natuurbeleid. Voor beheer is 105 miljoen beschikbaar, de overige
200 miljoen is niet geoormerkt. Voor 2017 heeft het Rijk nog eens 100 miljoen extra beschikbaar
gesteld, dus de rijksbijdrage is dan in totaal 405 miljoen euro. Tot 2021 is daarnaast een bedrag
van 5 miljoen euro per jaar van het Ministerie van IenM plus 5 miljoen euro EU-cofinanciering beschikbaar voor hydrologische maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS). Aangenomen is dat dit bedrag ook in de 2e periode van 6 jaar (tot 2027) beschikbaar is. De
provincies dragen jaarlijks 65 miljoen euro bij uit eigen middelen voor beheer. Een aantal provincies zet naast de beschikbare rijksgelden en de afgesproken eigen bijdrage, ook extra eigen middelen in voor de realisatie van het Natuurnetwerk. Hierin zijn sterke verschillen waarneembaar tussen
provincies.
In het basispad is het volgende beleid meegenomen:
1
Natuurmaatregelen ruimte
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalig EHS) wordt met minimaal 80.000 hectare vergroot
in de periode 2011-2027. Robuuste verbindingen tussen de natuurgebieden worden niet aangelegd.
2
Natuurmaatregelen beheer
Tot de beheermaatregelen behoren het regulier natuurbeheer binnen en buiten het NNN, het soortenbeheer buiten het NNN en het agrarisch natuurbeheer binnen en buiten het NNN. Voor het regulier natuurbeheer in natuurgebieden wordt vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap een
bijdrage van 75 procent van de normkosten voor beheer toegekend. De directe beheerkosten kunnen hiermee gefinancierd worden. Bij de analyse neemt het PBL aan dat dit voldoende is voor adequaat beheer van alle natuurgebieden en dat de beheerders van natuurgebieden zelf zorgdragen
voor de financiering van de resterende kosten.
3
Natuurmaatregelen landbouw/milieu/water
Door (her)inrichting van natuur, tijdelijk herstelbeheer, anti-verdrogingsmaatregelen, zonering, en
emissiereducties worden milieu- en watercondities in natuur aangepakt. Provincies richten zich
daarbij vooral op de Natura 2000-gebieden in het Natuurnetwerk. In het basispad zetten provincies
de middelen uit de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in om effecten van verdroging en vermesting in de Natura 2000-gebieden te bestrijden. Naast specifiek natuurbeleid zoals hierboven
beschreven, heeft ook het beleid op het grensvlak van natuur en landbouw invloed op de biodiversiteit. In het basispad is daarom rekening gehouden met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) en het agrarisch natuurbeheer.
Het GLB bestaat uit 2 pijlers. Onder pijler 1 vallen de directe inkomenssteun aan agrariërs en het
markt- en prijsbeleid. Pijler 1 wordt geheel gefinancierd met Europees geld. Voor pijler 1 is ruim
700 miljoen euro per jaar beschikbaar. Onder pijler 2 valt het POP (Plattelandsontwikkelingspro-

PBL | 117

gramma , nu loopt POP3 2014-2020). Het bedrag dat voor Nederland vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) beschikbaar is bedraagt ruim 87 miljoen euro per
jaar (EZ 2014). Boeren die gebruik willen maken van de inkomensondersteuning in pijler 1 zijn
sinds 2014 verplicht vergroeningsmaatregelen toe te passen. De Europese verordeningen stellen de
gemeenschappelijke kaders. Vanuit de tweede pijler wordt het agrarisch natuurbeheer gefinancierd. Voor pijler 2 is er circa 50 procent cofinanciering door de EU.
Op nationaal niveau wordt beslist over de verdeling van middelen over beide pijlers en de specifieke invulling van de vergroening en de doelen van het agrarisch natuurbeheer.
In het basispad is de huidige invulling van de drie mogelijke vergroeningsaangrijpingspunten opgenomen (gewasdiversificatie, permanent grasland en Ecological Focus Area’s (EFA’s)). Voor het basispad sluiten we aan bij de huidige invulling van het agrarisch natuurbeheer (provinciale verdeling
middelen, gebiedsgerichte aanpak via collectieven, aangewezen gebieden).
Met het agrarisch natuurbeheer is het tot op heden niet gelukt om de achteruitgang van natuur in
het agrarisch gebied te stoppen. In het basispad verbetert dit wel op specifieke locaties (daar
wordt ook op ingezet), maar dit is niet voldoende om de milieucondities op orde te hebben voor het
halen van de natuurdoelstellingen. De effecten van de GLB-vergroening voor biodiversiteit in het
landelijk gebied zijn nog beperkt, onder andere omdat boeren grotendeels kiezen voor vanggewassen. Dit zijn gewassen die na een hoofdgewas worden geteeld met de bedoeling uitspoeling van
meststoffen tegen te gaan. Dit is goed voor de waterkwaliteit maar draagt niet bij aan agrarisch
natuurbeheerdoelen.

B.4

Energie & Klimaat

Voor klimaat en energie is het basispad gelijk aan het scenario met vastgesteld en voorgenomen
beleid uit de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV). Dit basispad is een weergave van de meest
plausibele ontwikkelingen rond economie, demografie, prijzen, markten, technologie en beleid, gebaseerd op inzichten tot 1 mei 2016. In dit basispad is het effect van zowel Nederlands overheidsbeleid als maatregelen en activiteiten van andere maatschappelijke partijen opgenomen, evenals
de effecten van voorgenomen maatregelen en afspraken die per 1 mei 2016 nog niet officieel vastgesteld waren, maar wel concreet genoeg waren om in de analyse te verwerken. Tabel 5 geeft een
overzicht van de veronderstelde prijzen in het basispad voor brandstoffen en CO2-emissierechten in
het ETS.
De invoering van een besparingsverplichting en een plan met het doel om energie te besparen in
de energie-intensieve industrie zijn niet meegenomen, omdat deze maatregelen nog niet zijn uitgewerkt in concrete beleidsvoornemens.
Na 2023 groeit het aandeel hernieuwbare energie (onder voorgenomen beleid) verder tot 20,6 procent in 2030. Dit wordt met name verklaard door de veronderstelde continuering van de SDE+regeling, die verdere groei van windenergie op zee en hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving ondersteunt.
Tabel B.3 Veronderstelde prijzen in basispad voor brandstoffen en emissierechten
Prijzen

Eenheid

Olie

North Sea Brent, euro per vat

Gas

Groothandelsprijs, euro per m3

Kolen
Elektriciteit
CO2-prijs ETS

Euro per ton CO2
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2000

2010

2015

2020

42

65

47

48

2030
85

0,16

0,20

0,21

0,18

0,28

Importprijs ketelkolen, euro per ton

45

76

61

42

77

Groothandelsprijs basislast, euro per MWh

58

53

44

32

63

0

16

8

11

20

We verwijzen naar de NEV voor een gedetailleerde beschrijving van het basispad en de beleidsveronderstellingen daarin. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:
•
Aanscherping van het ETS-plafond vanaf 2021 (lineaire reductiefactor naar 2,2 procent per
jaar)
•
Europees bronbeleid (waaronder Ecodesign, Energie-eisen gebouwen, CO2-normering voor
personenauto’s naar 73 gram per kilometer per 2025)
•
Continuering van de openstelling van de SDE+-regeling tot 2030, zodanig dat de structurele kasuitgaven voor hernieuwbare energie ruim 3 miljard per jaar bedragen
•
Continuering van de bijmenging voor biobrandstof na 2020 (op 10 procent)
•
Continuering van de salderingsregeling voor kleinschalig zon-PV
•
Aanscherping handhaving wet Milieubeheer
•
Concrete maatregelen in het in mei 2016 vastgestelde intensiveringspakket van het Energieakkoord
•
Opgemerkt wordt dat de invoering van een besparingsverplichting en een plan met het doel
om energie te besparen in de energie-intensieve industrie niet zijn meegenomen in dit basispad, omdat deze maatregelen nog niet zijn uitgewerkt in concrete beleidsvoornemens.
In het basispad dalen de broeikasgasemissies in Nederland van 222 megaton in 1990 naar 168 megaton in 2030, een afname van 24 procent (tabel B.4). De uitsplitsing in ETS en niet-ETS is voor de
jaren 1990 en 2000 niet bekend, omdat het ETS-systeem toen nog niet van kracht was.
Het bruto finaal eindverbruik neemt in het basispad vanaf 2010 af (tabel B.5). Tegelijkertijd neemt
de productie van hernieuwbare energie toe. Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal
eindverbruik neemt daardoor toe van 2 procent in 2000 tot 21 procent in 2030. De verdere doorgroei na 2020 wordt vooral veroorzaakt door de veronderstelde continuering van de SDE+regeling, die verdere groei van windenergie op zee en hernieuwbare energie in de gebouwde omgeving ondersteunt.

Tabel B.4 Broeikasgasemissies onder veronderstellingen basispad in 2030
Broeikasgasemissies (Mton CO2-eq)
Totaal Nederland

1990

2000

2010

2015

2020

2030

222

220

214

198

171

168
82

waarvan ETS
waarvan niet-ETS
Afname totaal t.o.v. 1990 (%)

1%

85

96

75

129

102

95

86

4%

11%

23%

24%

Tabel B.5 Kernindicatoren energie onder veronderstellingen basispad in 2030
Hernieuwbare energie (PJ)
Productie hernieuwbaar (genormaliseerd, PJ)
Totaal bruto eindverbruik (PJ)
Aandeel hernieuwbaar (genormaliseerd, %)

1990

2000

2010

2015

2020

2030

35

92

119

253

412

2141

2352

2050

2047

2005

2%

4%

6%

12%

21%
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Basispad energietransitie
De analyse van het basispad energietransitie is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als die voor
de emissie van broeikasgassen in 2030. Belangrijke elementen hierin zijn het doorzetten van de
SDE+-regeling op het huidige niveau tot 2030 en een norm voor energiebesparingsmaatregelen bij
bedrijven op basis van een terugverdientijd van 5 jaar. Daarnaast kent het huidige beleid ook doelen voor de periode na 2020. Dat betekent dat het emissiedoel van de EU voor 2030 is meegenomen evenals het daarvan afgeleide voorstel voor een emissiereductieverplichting voor niet-ETSsectoren.
Belangrijke specifieke doelen in het basispad zijn het in het Energieakkoord vastgelegde emissiedoel voor verkeer en vervoer in 2030 en EU-afspraken over klimaatneutrale gebouwde omgeving in
2050 in combinatie met elementen uit de Energieagenda betreffende een streven naar verkoop van
alleen nog nulemissieauto’s in 2035 en per saldo nulemissies voor ruimteverwarming in 2050. Verder is er nog een doel voor hernieuwbare energie voor 2023.
Daarnaast zijn er andere elementen uit het huidige beleid die bijdragen aan het transitiebeleid. Enkele voorbeelden daarvan zijn instemming met het akkoord van Parijs, niet alleen de doelen, maar
ook de procesafspraken, de inzet op versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Europa en op
de Noordzee, de inzet op lagere EU-normen voor auto’s, aanscherping van de normering voor
nieuwbouw, inzet en budget voor RD&D en de rol van de topsector energie daarbij, de salderingsregeling voor zon-PV, duidelijkheid over de toekomstige aardgaswinning (en de noodzaak tot alternatieven) en de afspraken over de duurzaamheidscriteria voor biomassa.
In de methodiek (Ros 2017) leidt dit beleid tot een score per onderdeel zoals weergegeven in figuur B.1. De gemiddelde score is 3½, op een schaal van 0 tot 10. In de analyse van de maatregelenpakketten van de partijen wordt de score boven op het basispad gerapporteerd.
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Bijlage C
Gebruikte methoden
C.1

Methoden mobiliteit & bereikbaarheid

De aanpak is vergelijkbaar met de werkwijze bij de analyse van effecten van verkiezingsprogramma’s in 2012 (CPB/PBL 2012). Net als bij de analyse in 2012 worden de effecten op de omvang en samenstelling van het autopark geraamd met het model Dynamo en de effecten op
mobiliteit en bereikbaarheid geraamd met het Landelijk Modelsysteem (LMS). Er is gewerkt met de
2016 versie van het LMS. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een
nieuwe versie. Deze was niet tijdig genoeg gereed om voor deze analyse te kunnen gebruiken. Met
Dynamo en LMS kunnen effecten van infrastructuurmaatregelen, beprijzingsmaatregelen, maximumsnelheden e.d. op personenmobiliteit, bereikbaarheid en emissies worden bepaald. De effecten van andersoortige maatregelen (zoals beprijzing voor vrachtverkeer of veranderingen in de ovstudentenkaart) zijn op basis van kennis uit de literatuur met rekenregels in de analyses ingebracht. De feitelijke concretisering van de maatregelen kan voor het uiteindelijke effect nog veel
uitmaken en ook de modellen zelf blijven een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Het
is ook voor een gedetailleerd model niet eenvoudig om voor een gemiddelde werkdag in 2030 het
fietsgebruik of de files op de procent nauwkeurig te berekenen. De analyse geeft geen exacte uitkomsten maar een zo goed mogelijke inschatting van de te verwachten effecten van de maatregelenpakketten.

C.2

Methoden landbouw & natuur

Landbouw
De effectanalyse maakt inzichtelijk wat de effecten van de ingediende maatregelen zijn voor de
broeikasgasemissies, de ammoniakemissie en de hoeveelheid mest die buiten de Nederlandse landbouw moet worden ten opzichte van het basispad. Daarnaast wordt geanalyseerd wat het betekent
voor de biodiversiteit.
De effecten van de voorgestelde landbouwmaatregelen worden geanalyseerd met behulp van een
vereenvoudigd model gebaseerd op het NEMA-model (zie Vonk et al. 2016). Dit model beschrijft de
fysieke samenhang tussen mestproductie, -opslag, mestaanwending, mestafzet en de daaruit
voortvloeiende emissies. De beschrijving van deze fysieke samenhang houdt rekening met het huidige vastgestelde beleid. Zonder een uitputtend overzicht te geven, wordt de hoeveelheid emissie
van ammoniak en broeikasgassen beïnvloed door:
•
De omvang van de veestapel. Op dit moment begrenst het systeem van varkens- en pluimveerechten de varkens- en pluimveestapel.
•
Het systeem van fosfaatrechten voor melkvee (de verwachte datum van inwerkingtreding is 11-2018) dat de omvang van de melkveestapel begrenst.
•
Gebruiksnormen voor mest (maximale toediening van stikstof en fosfaat op grasland en akkerbouwgrond).
•
Eisen aan de opslag van mest (afdekverplichting).
•
Emissie-eisen aan stallen.
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•

Specifieke maatregelen om de emissie van broeikasgassen te beperken (mono-vergisting van
mest, veevoermaatregelen)

Voor zover voorgestelde maatregelen bestaan uit voorschriften/normen en direct ingrijpen op het
fysieke landbouwsysteem, volgt het maatregeleffect rechtstreeks uit de doorrekening met het model. Om het emissie-effect van heffingen en subsidies te analyseren, zijn twee stappen nodig. Eerst
wordt een inschatting gemaakt (op basis van beschikbare literatuur) van het gedragseffect van de
heffing of subsidie. Deze gedragseffecten worden vervolgens, op basis van expertkennis, omgezet
in fysieke parameters van het model (bijvoorbeeld een verandering van een emissiefactor door het
stimuleren van monovergisting). Uiteindelijk worden alle maatregelen integraal met het model
doorgerekend.

Natuur
De effecten van de maatregelenpakketten van de politieke partijen op de biodiversiteit zijn geanalyseerd met behulp van het zogenoemde MetaNatuurplanner model (Van der Hoek et al. 2017) en
expertkennis. De expertkennis betreft met name het vertalen van de maatregelen naar modelinput.
De werkwijze is vergelijkbaar met eerdere doorrekeningen van verkiezingsprogramma's en PBLstudies over herzieningen van het natuurbeleid zoals de Quick-scan Herijking EHS (PBL 2011a) en
de Beoordeling Natuurakkoord (PBL 2011b).
Met de MetaNatuurplanner is geanalyseerd of de condities voor het voorkomen van VHR-soorten op
orde zijn en hoe die condities veranderen door beleidsmaatregelen. De voorwaarden die hiervoor
nodig zijn, in termen van grootte en kwaliteit van het leefgebied, verschillen per soort.
De belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies in Nederland op het land zijn het gebrek aanschikt leefgebied en vermindering van de kwaliteit ervan door o.a. verdroging en vermesting.
Belangrijke maatregelen zijn:
1. Ruimte: Het vergroten en verbinden van natuurgebieden om een robuust netwerk te vormen.
Dit kan bijvoorbeeld door natuurgebieden zelf groter te maken of via het stimuleren van particulier of agrarisch natuurbeheer in de nabijheid.
2. Beheer van bestaande gebieden: Behoud van bestaande natuurwaarden is belangrijk om biodiversiteitsverlies te voorkomen zolang milieu- en ruimte condities niet op orde zijn.
3. Oplossen van milieuknelpunten zoals hydrologische maatregelen om verdroging te bestrijden.
4. Het stimuleren van meer natuur-inclusieve landbouw. Dit kan bijvoorbeeld door meer geschikt
leefgebied voor weidevogels te realiseren en/of door een extra verlaging van milieudruk in zones rondom Natura 2000-gebieden. Het stimuleren van agrarisch natuurbeheer is één van de
denkbare maatregelen om dat te realiseren.
Van de potentiële maatregelen zijn ook inschattingen van kosten bekend. Veel partijen geven aan
extra budget vrij te willen maken voor het realiseren van VHR-doelen. In die gevallen zijn de maatregelen gekozen die zo kosteneffectief mogelijk bijdragen aan VHR-doelbereik.
De biodiversiteitsindicator geeft het percentage VHR-soorten aan waarvoor de condities geschikt
zijn voor landelijk duurzaam voorkomen. Deze indicator sluit aan op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) en focust op een selectie van beschermde soorten. De indicator legt het accent
op broedvogels, dagvlinders en vaatplanten, waarover voldoende bekend is. Het gaat daarbij om
de zogenoemde typische (kenmerkende) soorten van beschermde habitattypen. Aquatische biodiversiteit is in de analyse buiten beschouwing gelaten.
Onzekerheden
Het berekende biodiversiteitseffect dient te worden geïnterpreteerd als een maximumeffect uitgaande van volledige uitvoering van de maatregelen. Daarin zijn knelpunten in de uitvoering niet
meegenomen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het verleden dat verwerving van grond voor het uitbreiden

PBL | 122

van natuurgebieden tijd kost. Hetzelfde geldt voor ecologische herstel na het nemen van maatregelen. De indicator wordt daarom gerapporteerd in klassen van 5 procentpunten om enige uitdrukking te geven aan onzekerheden in de uitkomsten.
Bestrijdingsmiddelen
Een aantal partijen stellen maatregelen t.a.v. bestrijdingsmiddelen voor. De maatregelen verschillen per partij. Voorbeelden van maatregelen zijn een heffing op bestrijdingsmiddelen (SP, D66),
en/of een verbod op (gevaarlijke) bestrijdingsmiddelen (SP), specifieke verboden op glyfosaat
en/of neonicotioniden (GroenLinks, PvdA), het verplichten van teeltvrije zones (SP, GroenLinks),
het stimuleren van natuurlijke gewasbescherming en het ontmoedigen van chemische gewasbescherming (ChristenUnie).
Het effect van bovenstaande maatregelen op biodiversiteit is nog moeilijk eenduidig te bepalen.
Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Zo is het lastig te bepalen wat gevaarlijke bestrijdingsmiddelen zijn. De effecten van bestrijdingsmiddelen op biodiversiteit zijn namelijk afhankelijk
van de locatie van gebruik, de toepassingswijze en het gewas waarin het wordt toegepast. Ook
kunnen alternatieve middelen om ziekten en plagen te onderdrukken schadelijker zijn dan een beperkte, gerichte toepassing van een toxischere stof. Daarnaast is het lastig in te schatten hoe hoog
een bestrijdingsmiddelenheffing moet zijn om tot gedragseffecten te leiden. De schaarse studies
die daarover zijn suggereren een vrij inelastische vraag. Een heffing leidt dan tot een kostprijsstijging voor de boer, maar niet tot gedragsverandering. Tot slot, zoals boven aangegeven is bij de
afbakening van de analyse gekozen om aquatische natuur buiten beschouwing te laten. De grootste effecten van een verminderd bestrijdingsmiddelengebruik doen zich daarvoor. Alles overwegende is daarom gekozen om geen biodiversiteitseffecten toe te kennen aan maatregelen om het
bestrijdingsmiddelengebruik terug te dringen.

C.3

Methoden energie & klimaat

Toelichting methodiek Emissie van broeikasgassen en kosten
Voor het bepalen van de effecten op broeikasgasemissies in 2030 en kosten daarvan zijn diverse
energiemodellen van PBL en ECN ingezet, en/of is gebruik gemaakt van een aantal recente studies,
waaronder (Daniëls & Koelemeijer 2016 en Daniëls, Hekkenberg & Koelemeijer 2016).

Werkwijze emissies die onder het ETS vallen
De door partijen aangeleverde maatregelen zijn geanalyseerd op de emissiereductie in 2030, uitgesplitst naar sectoren en uitgesplitst naar ETS en niet-ETS.
Bij ETS zowel EU-brede effecten als effecten op het Nederlands grondgebied
PBL rapporteert bij de emissie-effecten in het ETS zowel de EU-brede emissiereductie, als de emissiereductie van bedrijven onder het ETS op het Nederlands grondgebied. In twee voorbeelden lichten we het verschil tussen deze emissies toe. Het gaat daarbij om directe emissie-effecten in het
ETS, waarmee bedoeld wordt dat het z.g. waterbedeffect buiten beschouwing wordt gelaten.
Voorbeeld 1: Stel een maatregel van een partij leidt tot extra windvermogen, en dus tot extra elektriciteitsproductie uit wind. Dat leidt tot minder inzet van fossiel gestookte elektriciteitscentrales,
zowel binnen Nederland maar ook deels buiten Nederland (vanwege afnemende behoefte aan import van elektriciteit). Het EU-brede directe emissie-effect is in dit geval dus groter dan de emissiereductie van bedrijven onder het ETS op het Nederlands grondgebied, omdat de import van stroom
afneemt.
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Voorbeeld 2: Stel een partij stelt voor om alle kolencentrales te sluiten voor 2030. De emissies van
kolencentrales vallen dan weg, en de elektriciteitsproductie van de kolencentrales zal worden opgevangen door ander bestaand fossiel vermogen, deels binnen en deels buiten Nederland (door extra
import van elektriciteit). Het sluiten van kolencentrales leidt immers niet tot meer hernieuwbaar
vermogen, dus ook niet tot meer hernieuwbare elektriciteitsproductie. De emissiereductie op het
Nederlands grondgebied is in dit geval groter dan de emissiereductie EU-breed, omdat de import
van stroom toeneemt.
Waterbedeffect
Emissiereductie binnen het EU-ETS wordt, onder de veronderstelling dat het plafond limiterend is
voor de totale emissie in een beschouwde periode, gecompenseerd door het waterbedeffect: binnen het EU-ETS is er een vaste emissieruimte gedurende meerdere jaren, en extra verlaging van
de emissies hier en nu biedt ruimte voor verhoging van emissies in het EU-ETS elders en/of later.
Hierdoor treedt er uiteindelijk per saldo geen extra emissiedaling op in het EU-ETS als geheel.
Alleen wanneer het emissieplafond wordt aangescherpt, is er sprake van extra emissiereductie. Dat
vergt aanpassing van het EU-ETS, wat in de doorrekening van de emissies voor 2030 niet wordt
meegenomen omdat het buiten de beslissingsbevoegdheid valt van het Nederlandse kabinet. Op
bovenstaande waterbedeffect is een uitzondering: dit betreft het opkopen van rechten door de Nederlandse overheid. Dit is ook als optie benoemd in het 'IBO-rapport ' (Daniëls & Koelemeijer 2016,
p. 175-176). Die maatregel leidt ook indien wordt rekening gehouden met het waterbedeffect nog
tot emissiereductie binnen het ETS en wordt ook meegenomen in de doorrekening voor 2030 van
kosten en emissie-effecten.
De indicator mondiale emissies geeft het effect van emissiereducties, rekening houdend met carbon leakage en het waterbedeffect.

Toelichting methodiek indicator Voortgang van het energietransitieproces
De aangeleverde maatregelenpakketten zijn kwalitatief geanalyseerd op de aanwezigheid van impulsen om in 2050 op ten minste 80 procent emissiereductie in Europa uit te komen, in navolging
van het ondertekende Parijsakkoord. Naast maatregelen die direct leiden tot emissiereductie in
2030 (zoals verplichtingen en fiscale en financiële prikkels) worden ook maatregelen geanalyseerd
die een stimulerende werking kunnen hebben op de energietransitie (gericht op een emissiearme
economie in 2050). Het gaat dan om zaken als:
•
Het uitzetten van een heldere koers door het stellen van doelen in lijn met het Parijsakkoord.
•
Het waarborgen van de energietransitie door bijvoorbeeld het wettelijk vastleggen van de doelen en de institutionele inrichting daaromtrent.
•
Het inrichten van transitiebestendige infrastructuur, zoals het tijdig ontwikkelen van warmteplannen op wijkniveau.
•
Het voorbereiden van technieken die pas op langere termijn van belang zijn voor het verminderen van emissies, bijvoorbeeld door het versterken van RD&D-programma’s gericht op energieinnovaties en het energiesysteem.
Voor een volledige beschrijving van de methodiek zie Ros (2017).

C.4

Methoden kosten

Voor het inschatten van de kosten van de maatregelen richten we ons op de directe kosten die burgers, bedrijven of overheden moeten maken om een maatregel uit te voeren. Deze definitie van
nationale kosten sluit aan op de definitie uit de milieukostenmethodiek (VROM 1994; 1998; 2004).
Het gaat daarbij om kapitaalkosten en operationele kosten, die omgerekend worden in jaarlijkse
kosten. Wanneer maatregelen tot een besparing leiden, wordt deze besparing in mindering gebracht op de kosten. De nationale kosten betreffen dus de nettokosten van een maatregel.
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Overdrachten zoals heffingen en subsidies worden niet meegerekend in de nationale kosten; verschuivingen van geld tussen bedrijven, burgers of de overheid speelt in het vaststellen van de nationale kosten namelijk geen rol. Wat we rapporteren zijn de materiële kosten die burgers en
bedrijven maken als gevolg van de heffingen en subsidies. Voor zover de maatregelen tot uitgaven
voor de overheid leiden, wordt dit wel meegenomen in de doorrekening van het CPB (maar dan
vooral gericht op de periode tot en met 2021). Hieronder gaan we nader in op enkele kostenposten
die relevant zijn bij de effectanalyse voor de thema’s mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie &klimaat.
Kapitaalkosten
Sommige maatregelen vragen om investeringen. Investeringen worden tegen de voorgeschreven
disconteringsvoet (3 procent) en met een afschrijvingstermijn afgeschreven. Voor bouwtechnische
kosten geldt typisch een afschrijvingstermijn van 25 jaar, voor elektromechanische en andere installaties is dat typisch 10 jaar. Waar de levensduur duidelijk langer is dan de 25 jaar, zoals bij
verkeersinfrastructuur, gaan de berekeningen in deze rapportage uit van die langere levensduur.
Omdat veel maatregelen bestaan uit een mix van componenten, en omdat bij veel maatregelen
deze componenten niet altijd aan te wijzen zijn, vindt de berekening vaak plaats met een gewogen
gemiddelde levensduur of de meest representatieve levensduur.
Operationele kosten
Investeringen brengen vaak operationele kosten met zich mee. Denk aan bediening en onderhoudskosten. Deze komen als jaarlijks terugkerende kostenpost terug in de nationale kosten.
Infrastructuurkosten
De kosten voor de aanleg van infrastructuur worden eenmalig gemaakt in de jaren voor de openstelling, terwijl de jaarlijkse effecten in de decennia na openstelling worden behaald. Voor een eerlijke vergelijking moeten eenmalige aanlegkosten omgerekend worden naar jaarlijkse
afschrijvingskosten. Verkeersinfrastructuur heeft een hele lange levensduur. Door de discontovoet
tellen baten in de verdere toekomst echter steeds minder zwaar mee. Voor publieke fysieke investeringen geldt een discontovoet van 4,5 procent. Dit betekent dat bijvoorbeeld kosten of baten in
2020 bijna vier maal zwaarder meetellen als kosten of baten in 2050. Effecten op de nog langere
termijn tellen nog minder mee. Als de effecten in de tijd constant zijn, is het totaal over alle decennia opgeteld vergelijkbaar met 23 maal de waarde voor het eerste jaar. De kosten worden echter
gemaakt in de jaren voor de openstelling, voorafgaand aan het eerste jaar, en die tellen nog wat
zwaarder mee. Door te werken met een afschrijvingstermijn van 21 jaar worden de eenmalige aanlegkosten goed vergelijkbaar met de jaarlijkse effecten. Daarnaast is er ook nog geld nodig voor
het jaarlijkse onderhoud.
Brandstofkosten in het wegverkeer
Als het brandstofverbruik in het wegverkeer afneemt doordat het wagenpark zuiniger wordt, is er
sprake van lagere brandstofkosten bij een gelijkblijvende mobiliteit. Dan wordt deze brandstofbesparing als kostenbesparing meegenomen. Als het brandstofverbruik afneemt door een gedragsmaatregel (als een kilometerheffing) staat tegenover het lagere brandstofverbruik ook
welvaartsverlies door de afname van de mobiliteit. Deze kostenbesparing strepen we weg tegen
een deel van dit welvaartsverlies.
Kosten van krimp van de veestapel
Als de veestapel krimpt gaat er toegevoegde waarde verloren. Aangezien dierrechten een bindende
beperking vormen voor de veehouderijproductie, geeft de waarde van dierrechten de schaduwprijs
van deze beperking. Die is gelijk aan de marginale baten van extra productie. Daarom leiden we de
kosten van krimp van de veestapel af uit de prijs van dierrechten. Daarnaast zullen de kosten voor
mestafzet afnemen in geval van krimp van de veestapel.
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Kosten van aankoop van landbouwgrond voor natuur
Voor investeringen in grond geldt geen afschrijving omdat grond in feite een eeuwigdurende
waarde heeft. Bij aankoop van landbouwgrond voor natuurdoeleinden worden de kosten bepaald op
basis van de gederfde netto toegevoegde waarde van de landbouwgrond, zoals die tot uitdrukking
komt in het verschil tussen de prijs voor een hectare landbouwgrond en natuur.
Energiekosten en -baten
Als maatregelen leiden tot minder energiegebruik ontstaat er een baat. Die baat wordt in mindering gebracht op de brutokosten van de maatregel. De baten van vermeden energiegebruik bestaan voor Nederland uit de vermindering van de import van die energiedragers. De relevante
prijzen om deze baat te bepalen zijn dus internationale handelsprijzen.
Kosten van het sluiten van kolencentrales
De nationale kosten van de maatregel ‘sluiten van kolencentrales’ betreft het vervroegd afschrijven
van kapitaal (kapitaalvernietiging) en de toegevoegde waarde die door de sluiting verloren gaat.
Dit is in lijn met de manier waarop de Methodiek Milieukosten voorschrijft hoe om te gaan met volumemaatregelen. Daarbij wordt er wel rekening mee gehouden dat er door de sluiting van kolencentrales meer elektriciteit uit andere bronnen zal moeten komen (met name gascentrales) en dat
de netto elektriciteitsimport zal toenemen. De kosten van de vervroegde afschrijving van kolencentrales worden deels gecompenseerd doordat vervroegd afgeschreven gascentrales weer in bedrijf
worden genomen. Daniëls & Koelemeijer (2016) hebben de nationale kosten in 2030 berekend op
circa 600 miljoen euro.
Kosten ten gevolge van verhogen van de energiebelasting
Als een verhoging van de energiebelasting betekent dat een bedrijf energiebesparingsmaatregelen
treft, dan rapporteren we de kosten van die maatregel (investeringen en/of operationele kosten).
Het kan ook zo zijn dat de voorgestelde verhoging van de energiebelasting dermate groot is, dat
een bedrijf/sector zal krimpen of sluiten omdat de bedrijfskosten door de hogere uitgaven aan
energie dermate toenemen dat een bedrijf niet meer bedrijfseconomisch rendabel kan produceren.
Als dit laatste het geval is, zullen de kosten van deze maatregel – net als bij het sluiten van kolencentrales – bestaan uit de verloren gegane toegevoegde waarde door deze krimp of sluiting. Daarbij corrigeren we voor de toegevoegde waarde die je aan arbeid kunt toekennen, waarmee we de
aanpak van het CPB volgen dat de werkgelegenheid op langere termijn door het arbeidsaanbod bepaald wordt en niet door de vraag naar arbeid. De verloren toegevoegde waarde leiden we af van
het deel van de toegevoegde waarde dat niet gerelateerd is aan arbeid.
Twee opmerkingen:
• Volgens de Europese Richtlijn 2003/96/EG van 27 oktober 2013 tot herstructurering van de
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit mag een land
niet zomaar de energiebelasting voor elektriciteitscentrales verhogen. Een belasting is alleen
toegestaan als het een duidelijk milieudoel dient. Omdat jurisprudentie ontbreekt, hanteren we
in deze effectanalyse geen maximum op de tariefverhoging.
• Het analyseren van substantiële veranderingen in de energiebelastingen gaat gepaard met grotere onzekerheden dan het analyseren van de effecten van marginale aanpassingen van belastingtarieven. De modellen waarmee belastingveranderingen worden geanalyseerd zijn namelijk
gebaseerd op waargenomen gedrag in het verleden. Of dit gedrag ook representatief is voor
substantiële veranderingen, is inherent onzeker.
Kosten van energie-infrastructuur
Bij de berekening van de nationale kosten houden we geen rekening met kostenbesparingen op bestaande netwerken. De reden is dat mogelijke kostenbesparingen heel gering zullen zijn. Bijvoorbeeld: een lagere behoefte aan capaciteit in bestaande elektriciteits- of gasnetwerken manifesteert
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zich pas in eventuele lagere kosten wanneer uitbreiding, onderhoud of vervanging van die netwerken aan de orde is. Bovendien zijn dergelijke besparingen meestal niet één op één af te leiden van
de veranderingen in de benodigde energie.
Ook een toename van infrastructuurkosten is denkbaar, bijvoorbeeld bij grilliger vraagpatronen of
een toename van fluctuaties in de productie als gevolg van het toepassen van hernieuwbare bronnen zoals zon of wind. Een analyse hiervan valt buiten de scope van de effectanalyse van verkiezingsprogramma’s. Alleen waar extra investeringen in infrastructuur direct gekoppeld zijn aan een
specifieke maatregel, zoals het net op zee voor wind offshore, wordt dit wel meegenomen als onderdeel van de kapitaalkosten.
CO2-rechten
Veranderingen in overdrachten tussen burgers, bedrijven en overheid zoals door beprijzing van
energie en/of emissies zijn niet relevant voor de nationale kosten, zolang dit beprijzing door de Nederlandse overheid is. Dan gaat het immers om een overdracht binnen Nederland. Bij CO2-rechten
in het Europese emissiehandelssysteem ligt dit anders: dit is een grensoverschrijdend handelssysteem. Dat betekent dat minder emissies bij ETS-bedrijven leiden tot een lagere behoefte aan CO2rechten. Dit vertegenwoordigt een baat binnen de nationale kosten. Omdat de CO2-prijs invloed
heeft op de elektriciteitsprijs, zijn bij elektriciteit deze CO2-rechten al onderdeel van de elektriciteitsprijs. Als een maatregel tot minder elektriciteitsgebruik leidt, wordt de baat van minder CO2rechten niet apart berekend; dat zou tot een dubbeltelling leiden. Bij andere fossiele energiedragers zit de CO2-prijs niet in de groothandelsprijs, en wordt die apart in de berekening meegenomen.
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Bijlage D Begrippen en
afkortingen
Gebruikte kernbegrippen
1e en 2e generatie biobrandstoffen
Biobrandstoffen zijn brandstoffen die zijn geproduceerd uit biomassa. 1e generatie wordt gemaakt
uit voedselgewassen, zoals suikerriet, mais, en palmolie. 2e generatie wordt gemaakt uit biomassa
die niet als voedsel kan dienen en waarvoor geen extra landbouwgrond in gebruik genomen hoeft
te worden, zoals stro, olifantengras, of gebruikt frituurvet. 3e generatie biobrandstoffen zijn nog
niet marktrijp, en wordt gemaakt uit biomassa die minder of niet concurreert met landgebruik dat
ook op andere manieren nuttig inzetbaar is, zoals algen of zeewier. 4e generatie biobrandstoffen is
gerichte productie van biobrandstof door bacteriën waarbij geen reststoffen overblijven bij de productie.
Afromen
Het vervallen van fosfaat- of dierrechten, generiek of bij een transactie.
Afstandsvervalfunctie
Een (wiskundige) formule die de relatie aangeeft tussen afstand en attractiviteit van een locatie of
functie. Zie ook nabijheid.
Automobiliteit
Het jaarlijks aantal afgelegde kilometers door autobestuurders op Nederlands grondgebied.
Basispad
De ontwikkeling die verwacht wordt als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. In
deze studie is het basispad ontleend aan de Nationale Energieverkenning 2016. Zie ook Bijlage B
voor een volledige toelichting.
Beter Benutten
Programma waarin Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om met een pakket aan (vaak relatief
kleine) maatregelen de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Bereikbaarheid
Onder bereikbaarheid kunnen verschillende zaken worden verstaan. In deze studie hanteren we
twee invullingen, namelijk de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het netwerk, gemeten in het
aantal voertuigverliesuren, en de verandering in de omvang van het aantal arbeidsplaatsen dat
een gemiddelde Nederlander kan bereiken vanaf zijn woonplek, rekening houdend met de ruimtelijke spreiding van arbeidsplaatsen en de mogelijkheden van het vervoerssysteem. Zie ook nabijheid.
Bezuiniging
Bruto bezuiniging: vermindering van overheidsuitgaven ten opzichte van ontwikkeling bij ongewijzigd beleid; netto bezuiniging: het saldo van vermindering en toename van de overheidsuitgaven
ten opzichte van de ontwikkeling bij ongewijzigd beleid.
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Biodiversiteit
Soortenrijkdom.
Brede doeluitkering
Uitkering van het Rijk aan lokale overheden ten behoeve van verkeer en vervoer.
Broeikasgassen
Gassen waarvan de emissie in de lucht invloed uitoefent op het klimaat. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).
Bruto binnenlands product (bbp)
De som van de toegevoegde waarde van in Nederland producerende bedrijven en de overheid. Als
gebruik wordt gemaakt van het begrip bbp, dan wordt hiermee bedoeld het bbp in constante prijzen.
Carbon leakage
Emissiereductie in Nederland als gevolg van het verplaatsen van bedrijven en daaraan gerelateerde
emissies naar buiten Nederland, waardoor de emissiereductie op mondiale schaal kleiner is dan in
Nederland, of zelfs leidt tot een emissietoename op mondiale schaal.
Conformiteitsfactor RDE-test
De factor die aangeeft hoe de emissies van een voertuig onder reële rij-omstandigheden (Real Driving Emissions) zich verhouden tot de emissies gemeten in het laboratorium.
Congestieheffing
Een heffing op het gebruik van bepaalde wegen of op bepaalde tijden met als doel het aantal gebruikers te reduceren en zo congestie te verminderen. Deze heffing kan de vorm hebben van een
flexibele, naar tijd en plaats afhankelijke, heffing. In deze studie hanteren we een congestieheffing
in de spitsperioden die van toepassing is op wegen waar de I/C-verhouding boven een bepaalde
grens ligt.
Cordonheffing
Een bedrag dat betaald moet worden voor het met een motorvoertuig binnenrijden van een bepaald gebied of het passeren van een bepaalde grens.
Curtailment
Deel van de geproduceerde stroom van niet-regelbare elektriciteitsproductietechnologieën (wind,
zon) dat niet nuttig kan worden gebruikt zonder verdere flexibilisering van het energiesysteem.
Demoplant
Demonstratiefabriek die dient om een nieuwe technologie te testen op industriële schaal.
Derogatie
Toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te mogen afwijken
Discontovoet
Factor die gebruikt wordt om de waarde van kosten en baten die niet gelijk in de tijd vallen, terug
te rekenen naar een gemeenschappelijk basisjaar.
Doelgroepenvervoer
Vervoer van bepaalde groepen van mensen, waarbij doorgaans meerdere personen tegelijk worden
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vervoerd met behulp van veelal taxibusjes of taxi’s. De term wordt meestal gebruikt als aanduiding
van het leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).
Energietransitie
Verandering in het energiesysteem gericht op het vergaand verminderen van broeikasgasemissies
in Nederland (naar 80-95 procent reductie in 2050 ten opzichte van 1990). Dit omvat naast technologische aanpassingen ook socio-economische veranderingen.
Eurovignet
Het Eurovignet is het (digitale) bewijs dat voor een vrachtwagen de belasting zware motorrijtuigen
(bzm) is betaald. Het vignet is geldig in Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zweden.
Green Deal
Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame
plannen uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel.
Nieuwe Rijden
Een programma gericht op het stimuleren van automobilisten, zakelijk rijders, beroepschauffeurs
en wagenparkbeheerders om over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te rijden en te reizen.
Hoofdrailnet
Het spoornet waarop Nederlandse Spoorwegen (NS) tot 2025 behoudens uitzonderingen het alleenrecht heeft voor het rijden van reizigerstreinen.
Hoofdwegennet
Netwerk van de autosnelwegen en de belangrijkste N-wegen van ons land.
I/C-verhouding
Verhouding tussen de intensiteit van het verkeer op de weg en de capaciteit van die weg. Hoe hoger de verhouding, hoe groter de kans op filevorming.
Infrastructuurfonds
Een bij wet vastgesteld fonds, onderdeel van de rijksbegroting, waaruit rijkswegen, spoor- en waterprojecten betaald worden.
Intelligente transportsystemen
Verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen en
transportinfrastructuur om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker
te maken.
Kapitaalkosten
Kosten (per jaar) die samenhangen met afschrijvingen van investeringen.
Kilometerheffing
Een kilometerheffing is een financiële heffing voor gemotoriseerd verkeer op basis van aantal gereden kilometers.
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Klimaatakkoord van Parijs
Dit akkoord heeft als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden ten
opzichte van het pre-industriële niveau, met een streven naar maximaal 1,5 graden. Het akkoord is
in december 2015 in Parijs overeengekomen door 195 landen - bijna alle landen ter wereld - waaronder Nederland.
KringloopWijzer
De KringloopWijzer is een rekenmethode om op bedrijfsniveau de mineralenkringlopen op melkveebedrijven in beeld te brengen. Daarmee biedt de kringloopwijzer inzicht in de sterke en zwakke
punten in het bedrijf als het gaat om mineralenbenutting. Dit inzicht biedt een melkveehouder aanknopingspunten om de mineralenbenutting te verbeteren.
Langzaam verkeer
Verzamelnaam voor verplaatsingen te voet en per fiets.
Mestafzet
De hoeveelheid dierlijke mest die boeren van hun bedrijf moeten afvoeren om te voldoen aan de
milieuregelgeving. Dit geeft een indicatie voor de spanning op de mestmarkt.
Modal shift
Verschuiving in de aandelen van de verschillende vervoerswijzen in de totale mobiliteit (modal
split).
Monomestvergisting
Proces van vergisting van dierlijke mest, zonder toevoeging van andere biomassa in de vergistingsinstallatie. Met dit proces kan hernieuwbare energie worden geproduceerd, en wordt de emissie
van methaan die anders uit de mest zou zijn vrijgekomen vermeden.
Nabijheid
Een maat voor de ruimtelijke concentratie van bepaalde functies, bijvoorbeeld arbeidsplaatsen. Bij
het bepalen van de nabijheid tellen dichtbij gelegen functies zwaarder mee dan functies op grotere
afstand, gebruik makend van een afstandsvervalfunctie.
Nationale kosten
Kosten vanuit nationaal perspectief. Het omvat kapitaalskosten, kosten voor onderhoud en beheer
van installaties, brandstofkosten, uitvoeringskosten, etc.
Natura 2000
Een samenhangend netwerk van leefgebieden en soorten die van belang zijn vanuit het perspectief
van de Europese Unie als geheel, ingesteld door de Europese Unie. Op die gebieden is de Vogelen/of Habitatrichtlijn (VHR) van toepassing.
NEC-richtlijn
Europese richtlijn inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen.
Onderliggend wegennet
Alle wegen die niet tot het hoofdwegennet behoren.
Overdrachten
Verschuivingen van geld tussen bedrijven, burgers en de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van
heffingen en subsidies.
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Ov-gebruik
Zie reizigerskilometers.
Personenmobiliteit
Het jaarlijks aantal afgelegde kilometers door personen op Nederlands grondgebied.
Postcoderoos
Het is momenteel mogelijk om lokaal opgewekte energie te gebruiken tegen een gunstiger belastingtarief. De begrenzing van het begrip ‘lokaal’ is de postcode van de gebruiker en de daaraan
grenzende postcodes: de postcoderoos.
Precisielandbouw
Een vorm van landbouw, waarbij planten en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze
nodig hebben.
Prijzen 2017
Veel (budgettaire) bedragen in 2021 worden uitgedrukt in ‘prijzen 2017’. Hiermee wordt bedoeld
dat de waardebedragen in 2021 worden gecorrigeerd voor veranderingen in de prijscomponent van
het bbp.
Regionale hoofdwegen
De belangrijkste wegen in een bepaalde regio.
Reistijdbaten
De reistijdbaten zijn het welvaartseffect van kortere reistijden tussen herkomst en bestemming.
In deze studie is ook het welvaartseffect van kortere reisafstanden als gevolg van ruimtelijke verdichting hierin meegenomen. Reistijdbaten kunnen ook negatief zijn.
Reizigerskilometers
Het jaarlijks aantal door personen afgelegde kilometers per trein, bus, (snel)tram, lightrail en metro. Ook wel ov-gebruik.
Rijkswegen
Wegen die in beheer zijn bij het Rijk.
Smart Vignet
Een specifieke technische methode die het mogelijk maakt om naar plaats en tijd afhankelijk per
kilometer te laten betalen voor gebruik van de weg door gemotoriseerde voertuigen. Het Smart
Vignet wordt achter de voorruit geplaatst en maakt contact met apparatuur aan de portalen boven
de weg.
Stikstofdepositie
Het neerslaan van stikstofemissie (zoals NOx en NH3) op de bodem. Dit leidt tot verzuring van de
bodem.
Structurele effecten
De effecten van een maatregel op langere termijn, wanneer alle aanpassingsprocessen voltooid
zijn.
Vanggewas
Een groenbemestingsgewas dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling
van meststoffen, vooral nitraat, tegen te gaan.

PBL | 132

Voertuigverliesuren
De voertuigverliesuren zijn de optelsom van de extra reistijd als gevolg van vertraagde afwikkeling
van het verkeer op het wegennet, bijvoorbeeld als gevolg van langzaam rijden door een toename
in de verkeersintensiteit en de wachttijd als gevolg van congestie, ten opzichte van een situatie
met een ongehinderde verkeersstroom.
Vliegbelasting
Een belasting op het maken van vliegreizen, bijvoorbeeld gekoppeld aan start of landing of aan de
lengte van de te maken reis.
Vraagverandering
Vraagverandering is een verandering in de mobiliteitsbehoefte die optreedt als reactie op een verandering in het vervoerssysteem. Zo kan vraaguitval optreden wanneer de kosten van mobiliteit
hoger worden, bijvoorbeeld als gevolg van een kilometerheffing of stijging van de benzineprijs. Als
gevolg van uitbreiding van het vervoersaanbod, bijvoorbeeld een wegverbreding of nieuwe ov-verbinding, kan ook vraagtoename optreden: de nieuwe capaciteit bedient de latente behoefte die
voorheen niet zichtbaar was.
Waterbedeffect
Het waterbedeffect houdt in dat een extra inspanning of reductie in een bepaald gebied (of markt)
leidt tot een toename in een ander gebied (of markt).
Welvaartseffect
Welvaartseffecten zijn zowel financiële als niet-financiële effecten van een project of een beleidsmaatregel op de welvaart van een land of een regio.
Zichtjaar
Het eindjaar waarvoor de analyse is uitgevoerd. In deze studie is dat 2030.

Gebruikte afkortingen
BDU
bpm
btw
bzm
ccs
ccu
CO2
CPB
DLO
ECN
EFA
EHS
EIA
EPK
ertms
ESG
ETS
GLB
G4
hsl
IF
IMO

brede doeluitkering
belasting personenauto’s en motorrijwielen
belasting op de toegevoegde waarde
belasting zware motorrijtuigen
Carbon capture and storage
carbon capture and usage
koolstofdioxide
Centraal Planbureau
Dienst Landbouwkundig onderzoek
Energieonderzoek Centrum Nederland
Ecological Focus Area
Ecologische hoofdstructuur
Energie Investeringsaftrek
Energie Prestatie Keuring
European Rail Traffic Management System
environmental, social & governance
Emission Trading System
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht)
hogesnelheidslijn
Infrastructuurfonds
International Maritime Organisation
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ITS
KPI
LCA
LTO
LZV
MEE
MIA
MJA3
mkb
MIRT
mrb
NEC
NEV
NOx
NOM
NSL
ODE
ov
PAS
PBL
PBO
phs
RDE
RD&D
SDE+
VAMIL
VHR
WHO
Wkk
Wmo
zbo
zzp
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intelligente transportsystemen
key performance indicator
life-cycle analysis
Landing and take-off
Lange zware vrachtvoertuigen
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (voor ETS-bedrijven)
Milieu Investeringsaftrek
Meerjaren afspraak (voor niet-ETS bedrijven)
Midden- en kleinbedrijf
meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport
motorrijtuigenbelasting
National Emission Ceiling
Nationale Energieverkenning
stikstofoxiden
Nul-op-de-meter (voor gebouwen)
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Opslag Duurzame Energie
openbaar vervoer
Programmatische Aanpak Stikstof
Planbureau voor de Leefomgeving
Publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie
Programma Hoogfrequent Spoor
Real Driving Emissions
Research, Development and Demonstration
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Vogel- en habitatrichtlijn
wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation)
warmtekrachtkoppeling
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zelfstandig bestuursorgaan
Zelfstandige zonder personeel
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