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Betreft Doorrekening Klimaatakkoord

Bij beantwoording van deze
brief graag onze referentie
vermelden.

Geachte heren Asscher en Moorlag,

Hartelijk dank voor uw brief van 15januari ji. met het verzoek om doorrekening van
enkele variant-instrumenten ten behoeve van het klimaatakkoord. In deze brief
geef ik u mijn reactie. Graag maak ik u tevens deelgenoot van mijn overwegingen
hierbij. De reactie is afgestemd met het CPB aan wie u een soortgelijk verzoek heeft
gedaan.

Uit de aanbiedingsbrief bij het ontwerp-Klimaatakkoord van het kabinet heb ik
begrepen dat het kabinet zich na doorrekening door het PEL en het CPB een
oordeel zal vormen over het ontwerp-Klimaatakkoord en de analyse van de nadere
vragen en varianten die het kabinet zelf heeft geformuleerd. Deze
kabinetsappreciatie zal de basis vormen voor het debat over het ontwerp-akkoord
in de Tweede Kamer. Ik kan mij voorstellen dat het debat gebaat is bij
onafhankelijke, consistente informatie over varianten die partijen in de Kamer
eventueel willen inbrengen, Ik ga daarom graag in op uw verzoek om deze
informatie.

De varianten in uw verzoek voldoen bovendien aan een aantal randvoorwaarden

die voor het PEL essentieel zijn om deze te kunnen beoordelen. Ten eerste is sprake
van een beperkte set vragen die binnen de capaciteit van het PEL voor dit soort ad
hoc vragen kan worden beantwoord. Ten tweede hebben de instrumenten
betrekking op maatregelen waarop ook de voorstellen in het ontwerpakkoord zich
in beginsel richten. En tot slot zijn de varianten voldoende concreet omschreven en
is op basis van een eerste orde expert-inzicht de verwachte emissiereductie
substantieel.
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Aan uw verzoek de beantwoording van uw vraag gelijktijdig met de beoordeling van Onze referentie

het ontwerp-klimaatakkoord te publiceren kan het PBL echter naar verwachting

niet voldoen. De beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord is door het PBL Bij beantwoording van deze
brief graag onze referentie

reeds in het voorjaar van 2018 aangekondigd en legt een grote claim op de vermelden.

beschikbare capaciteit. Zoals bekendgemaakt in mijn brief aan de heren Wiebes en

Nijpels ben ik voornemens de beoordeling van het ontwerpakkoord op 13 maart

a.s. te publiceren. De beantwoording van uw vraag zal het PBL voortvarend

oppakken. Ik beoog u het antwoord zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk medio april

in een separate notitie te doen toekomen. Vanzelfsprekend zal de notitie dan ook

op de PBL website worden gepubliceerd. Op deze wijze beschikt u mijns inziens

ruim voor het kamerdebat over de kabinetsappreciatie over de gewenste

informatie.

Samengevat voldoe ik graag aan uw verzoek tot doorrekening van enkele variant-

instrumenten ten behoeve van een geïnformeerd debat over het ontwerp

Klimaatakkoord. Uw verzoek voldoet aan de randvoorwaarden die het PBL hierbij

aan voorgestelde instrumenten stelt. Ik verwacht u uiterlijk medio april een notitie

over de resultaten te kunnen toesturen.

Hoogachtend,

Prof. dr. ir. J.T. Mommaas

Directeur
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