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Geachte heet Wie bes, vermelden.

Dank voor uw brief van 21 december 2018, waarin u, mede namens de voorzitter
van het Klimaatberaad, de heer Nijpels, het PBL vraagt het ontwerp-klimaatakkoord
en enkele aanvullende vragen en varianten van het kabinet door te rekenen in
samenwerking met het CPB. U vraagt daarin om een reactie over het moment
waarop de doorrekening van het ontwerpakkoord, vragen en varianten mogelijk
kan zijn. Deze reactie, die met het CPB is afgestemd, treft u hierbij aan.

Het PBL voldoet graag aan uw verzoek, In de notitie ‘Analyse afspraken
klimaatakkoord” uit mei 2018 heeft het PBL aangegeven dat het inzake de
‘rekenmeesterfunctie’ bij het klimaatakkoord twee momenten voor zich ziet. Daar
houd ik graag aan vast. In september 2018 is een analyse van het voorstel voor
hoofdlijnen van het klimaatakkoord uitgebracht2. De beoordeling van het
ontwerpakkoord geeft invulling aan het tweede moment van analyse. Dit
samenspel maakt het mogelijk om wanneer dat zinvol is in deze beoordeling te
verwijzen naar de eerdere analyse van het voorstel voor hoofdlijnen en daarmee
herhaling te voorkomen. In de analyse zal het PBL nauw met het CPB
samenwerken.

Gedurende de afgelopen weken heeft op punten nog afstemming plaatsgevonden
tussen medewerkers van het PBL en het CPB, het secretariaat van het

M. Hekkenberg en R. Koelemeijer (2018), Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie,
Den Haag: PBL
2 M. Hekkenberg en R. Koelemeijer (2018), Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van
het klimaatakkoord, Den Haag: PBL
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Klimaatberaad en ambtenaren van verschillende vakdepartementen over de 
interpretatie van de voorgestelde beleidsinstrumenten in het ontwerpakkoord. Om 
onze bevindingen zo spoedig mogelijk te kunnen laten meewegen in het 
voortgaande gesprek aan de klimaattafels en binnen het kabinet heb ik gezocht 
naar de kortst mogelijke termijn waarbinnen een inhoudelijk en kwalitatief 
verantwoorde beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord mogelijk is. Dit neemt, 
nu het instrumentenpakket duidelijk geworden is, naar verwachting nag circa 7 
we ken in beslag. Dit traject biedt gelegenheid de binnen het PBL gebruikelijke 
reviewprocedure in acht te nemen. lk ben voornemens de beoordeling te 
publiceren zodra deze gereed is. lk beoog zodoende de beoordeling van het 
ontwerpakkoord op woensdag 13 maart aan u en de voorzitter van het 
Klimaatberaad aan te bieden. Op dat moment zal de beoordeling dan tevens 
openbaar gemaakt warden. 

De door u aanvullend gestelde vragen en aangeboden varianten zal ik betrekken bij 
de beoordeling van het ontwerpakkoord. Het verschil in aard en uitwerking van de 
voorstellen noopt mij deze op verschillende wijze ter hand te nemen. 

In het huidige PBL-werkprogramma is naast de capaciteit ten behoeve van dit 
analysemoment capaciteit opgenomen voor de Klimaat- en energieverkenning 
{KEV} in oktober. Dit is het volgende moment waarop het PBL nieuwe 
overkoepelende berekeningen zal publiceren. Deze KEV is een verplicht 
rapportagemoment, vastgelegd in de door de Tweede Kamer aanvaarde ontwerp
Klimaatwet. Met uw ambtenaren en het secretariaat van de Borgingscommissie zijn 
afspraken gemaakt over de timing en precisie van aan te leveren beleidsvoorstellen 
om in de KEV meegenomen te kunnen warden. 

Samenvattend dank ik u voor het verzoek deze belangwekkende analyse te doen, 
stelt het PBL zich tot doel deze op 13 maart openbaar te maken en warden ook de 
door het kabinet gestelde vragen en aangedragen varianten meegenomen voor 
zover ze nu voldoende uitgewerkt zijn. 

Hoogachtend,

Prof. dr. ir. Hans Mommaas
Directeur 
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