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Ontwikkeling uitstoot Nederland in Mton (megaton), 1990-2015 Uitgesproken ambitie in Klimaatakkoord

Uitstoot Nederland afgelopen decennia licht afgenomen; ambitie om 
in 2030 49% minder uit te stoten dan in 1990
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Afgesproken is een 
daling van de uitstoot 
met 49% ten opzichte 
van het niveau in 1990 in 
2030 en een daling van 
95% in 2050. De mix van 
de besparing is niet 
gedefinieerd

Bron: Emissieregistratie. Indicatorcode: i-nl-0165; it’s public analyse
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Jaarlijkse afname van 2000 
tot 2016: ca. 0,7% per jaar
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Totale uitstoot in 2015: 196 Mton

4

Industrie en elektriciteit verantwoordelijk voor 56% van de uitstoot

24,5
Mton
(12%)

53,3
Mton
(27%)

56,4
Mton
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Mton
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27,0
Mton
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Gebouwde 
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Landbouw/ 
landgebruikElektriciteit

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving – Effecten ontwerp Klimaatakkoord 2019; it’s public analyse
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Gehanteerde definitie op basis van 
locatie ‘schoorstenen’

De Nederlandse uitstoot worden bepaald 
conform de IPCC-richtlijnen voor 
nationale broeikasgasinventarisaties. De 
richtlijnen gaan uit van de zogenaamde 
grondgebiedbenadering – dit betekent 
dat in principe alle emissies die 
plaatsvinden uit ‘schoorstenen’ op 
Nederlands grondgebied tot de 
Nederlandse emissies behoren. 

Enkele bijzonderheden:

▪ Uitstoot van internationale lucht- en 
scheepvaart (ook die in Nederland 
beginnen) worden niet meegerekend 
bij de Nederlandse emissies

▪ Ook wordt uitstoot als gevolg van de 
inzet van verbranding biomassa 
(biologisch afbreekbare materialen 
zoals hout, afvalstoffen, GFT afval) als 
nul gerekend. 

Wat is uitstoot? De gehanteerde definitie gaat uit van 
grondgebiedbenadering (conform IPCC-richtlijnen)

Definitie Bijzonderheden

Gebouwde 
omgeving

Alle uitstoot gerealiseerd op locatie van 
gebouwde omgeving (CV’s). Betreft met 
name gas ten behoeve van verwarming

▪Geen bijzonderheden

Mobiliteit

Alle getankte brandstof in Nederland, 
onafhankelijk van waar het transport 
plaatsvindt. Internationale scheep- en 
luchtvaart worden niet meegerekend

▪Tanken in NL voor een vakantie in Frankrijk telt dus 
als uitstoot in Nederland

▪Op de terugweg tanken in Luxemburg voor 
thuiskomst in NL telt als uitstoot in Luxemburg

Industrie

Alle uitstoot gerelateerd aan in Nederland 
geproduceerde goederen. 

▪Het is niet relevant of het geproduceerde in 
Nederland of elders wordt gebruikt

▪Als netto exporteur gebruikt Nederland dus een deel 
van haar CO2 uitstoot voor productie van export

Landbouw/ 
landgebruik

Heeft betrekking op alle vormen van 
landgebruik en landbouw, zoals 
veehouderij en glastuinbouw

▪Geen bijzonderheden

Elektriciteit

Alle uitstoot gerelateerd aan in Nederland 
opgewekte elektriciteit. Uitstoot wordt bij 
deze indeling niet gealloceerd naar de 
eindgebruiker (bv. industrie)

▪Het is niet relevant waar de elektriciteit gebruikt 
wordt

▪ Importeren elektriciteit is zodoende op gebied van 
CO2 uitstoot ‘gratis’
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Productiebenadering Consumptiebenadering

Bron: ourworldindata.com; (Updated to 2014) Peters, GP, Minx, JC, Weber, CL and Edenhofer, O 2011. Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008. Proceedings of the National Academy of Sciences 108, 8903-8908; it’s public analyse 6

Twee benaderingen om naar CO2 
uitstoot te kijken

▪ Productiebenadering: gebaseerd op 
waar de uitstoot plaatsvindt

▪ Consumptiebenadering: gebaseerd 
op waar de producten gebruikt 
worden

China grootste producent ter wereld, 
stoot daarmee CO2 uit ten behoeve van 
andere landen

In het Westen produceren de meeste 
landen minder CO2 dan dat ze 
consumeren. Nederland is een 
uitzondering vanwege de sterk 
ontwikkelde industrie (met name 
petroleum in de Rotterdamse haven)

CO2 uitstoot per capita in ton/capita, productie en consumptie, 2015

Nederland enige NW Europese land waar uitstoot op 
grondgebiedbenadering hoger is dan op consumptiebenadering

United States 16,9

Germany 9,7
Netherlands 9,7

Belgium 8,9

China 7,3

United Kingdom 6,4

Spain 5,9

France 5,2

United States 18,1

Belgium 17,1

Germany 11,1

Netherlands 9,6

United Kingdom 8,8

France 7,2
Spain 6,7
China 6,3
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Grote CO2 uitstoters in Nederland zijn elektriciteitsopwekking, 
staalproductie en olie & gas 
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Tata Steel (staalproductie)1 6,2 3,7%

3

Top 5 industriële uitstoters Mton % van NL1

Shell Nederland (raffinaderij) 2 4,3 2,5%

BP (raffinaderij)3 2,3 1,4%

ESSO (raffinaderij)4 2,1 1,3%

Chemelot (raffinaderij) 5 1,8 1,1%

RWE Eemshaven (kolencentrale)1 8,3 5,0%

Top 5 elektriciteitsproducenten uitstoters Mton % van NL

Uniper Centrale Maasvlakte (kolencentrale)2 6,0 3,6%

4

Uniper MPP3 (kolencentrale)3 4,7 2,8%

Nuon centrale Hemweg (Kolencentrale)4 4,0 2,4%

Nuon Power Velsen (gascentrale)5 3,6 2,2%

5
1

Locaties grootste uitstoters Nederland

1 % van totale Nederlandse uitstoot. In 2016 was de Nederlandse uitstoot van CO2 167,2 Mton

2

1
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Akkoord van Parijs

▪ Gemiddelde temperatuur op de aarde mag 
niet meer dan  2 graden Celsius stijgen ten 
opzichte van het pre-industriële tijdperk

▪ Alle betrokken partijen (195 landen) zullen 
z.s.m. hun best doen om de uitstoot van 
broeikasgassen en schadelijke stoffen te 
verminderen

▪ Eens per vijf jaar zullen de landen hun 
doelstellingen afmeten en waar nodig 
bijstellen

▪ De negatieve gevolgen van 
klimaatverandering vragen urgente 
maatregelen, waarbij financiële bijdrage 
wordt verlangd, voor zowel eigen land als 
bijdrage aan minder welvarende landen

Energieakkoord

▪ Op 6 september sloten ruim 40 partijen, 
samen een Energieakkoord voor 
duurzame groei

▪ Hierin wordt geformuleerd hoe er fors 
wordt geïnvesteerd in energiebesparing en 
hernieuwbare energieopwekking

▪ Volgens de berekeningen van PBL en ECN 
kan het Energieakkoord in 2020 leiden tot 
een maximaal aandeel hernieuwbare 
energie van 14%

▪ Het Energieakkoord is daarom niet alleen 
goed voor het milieu, maar ook voor de 
economie, i.v.m. het opleveren van 
tienduizenden banen

(Voorlopig) Klimaatakkoord in Nederland

▪ In het regeerakkoord van 2017 heeft het 
kabinet een ambitieuze klimaat- en 
energie-agenda geformuleerd

▪ Dit bevat een klimaatwet en een 
Klimaatakkoord, in navolging van het SER 
Energieakkoord voor Duurzame Groei 
(2013-2023)

▪ Het Klimaatakkoord wacht nu (maart 2019) 
op zijn eerste integrale reactie van het 
kabinet tegen eind april

▪ Hier staat onder andere in dat de uitstoot 
van broeikasgassen drastisch moet 
verlagen, met 49% in 2030 t.o.v. 1990

Drie akkoorden leidend voor de Nederlandse inzet

2013 2015 2019

Bron: Klimaatakkoord.nl, Energieakkoord.nl, ecovat.eu

Maatregelen van energieakkoord en ander reeds staand beleid meegenomen als huidig beleid
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Geraamde ontwikkeling CO2 uitstoot na implementatie Klimaatakkoord Nederland, 2015-2030

Het Klimaatakkoord komt, samen met de eerder genomen 
maatregelen, in de buurt van de doelstelling

(31,4 – 51,6)

Totale uitstoot 
hiermee op 53% 

van 1990

Het Planbureau voor de 
Leefomgeving geeft van  alle 
maatregelen een onder- en een 
bovengrens, om de onzekerheid 
aan te geven. Gemiddelde van 
deze range is 41,5

- 78,2Mton

Doel Klimaatakkoord
49% van 1990 = 113Mton

Bevat alle reeds genomen 
maatregelen, inclusief afspraken 
uit het Energieakkoord

Huidig beleid

Klimaatakkoord
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Elektriciteit

Huidig beleid (20,7)

▪ …

▪ …

▪ ….

▪ …

Klimaatakkoord (18,3 – 21)

▪ Verbod kolen per 2030

▪ Stimuleren hernieuwbare energie

▪ CO2 minimumprijs

▪ Omvormen salderingsregeling

▪ Aansluiting Net-op-Zee

Industrie

Huidig beleid (6,4)

▪ …

▪ …

▪ ….

▪ …

Klimaatakkoord (6,0 – 13,9)

▪ Carbon storage (CCS) (3,2 – 7,0) 

▪ Elektrificatie (1,0 – 4,2)

▪ Proces efficiency (0,2 – 1,9)

▪ Overige maatregelen (0,4 – 3,9) 

Mobiliteit

Huidig beleid (2,4)

▪ …

▪ …

▪ ….

▪ …

Klimaatakkoord (4,2 – 8,0)

▪ Hernieuwbare brandstoffen (1-2,1)

▪ EU-normering personenauto’s (-0,7 – 0,7) 1

▪ Stimuleren elektrisch rijden (2,5 – 2,2)1

▪ Overige maatr. Personenvervoer (0,1 – 0,5)

▪ EU-Normering  vrachtauto’s  (0,9-1,4)

▪ Vrachtautoheffing (0,1-0,3)

▪ Goederenvervoer  (0,1-1)

Gebouwde omgeving

Huidig beleid (5,8)

▪ …

▪ …

▪ ….

▪ …

Klimaatakkoord (0,8 – 3,7)

▪ Wijk aanpak (0,5 – 2,2)

▪ Individuele aanpak woningen (0,1 – 0,3)

▪ Nieuwbouw (0,2 – 0,2)

▪ Normering utiliteitsgebouw (0 – 1)

Landbouw/ landgebruik

Huidig beleid (1,3)

▪ …

▪ …

▪ ….

▪ …

Klimaatakkoord (1,8 – 4,6)

▪ Methaanreductie en andere OBKG (0,7-1,8)

▪ Landgebruik (0,3-1)

▪ Glastuinbouw (0,8-1,9)

Geraamde ontwikkeling CO2 uitstoot na implementatie Klimaatakkoord Nederland per sector, 2015-2030

Let op: exclusief 0,3 sector overstijgende additionele uitstoot
Bron: Planbureau voor de Leefomgeving – Effecten ontwerp Klimaatakkoord 2019; it’s public analyse

Geen onderdeel van versie
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Aandeel in totaal geraamde CO2 besparing in 2030 van het Klimaatakkoord 

Merendeel maatregelen in Klimaatakkoord zorgen voor een 
vermindering van de uitstoot bij opwekken

Industrie Mobiliteit Gebouwde 
omgeving

Landbouw/ 
landgebruik

Elektriciteit

Verminderen vraag naar energie
Denk aan verbeteren isolatie in gebouwde omgeving, 
verbeteren processen in industrie en motoren

Verminderen uitstoot opwekking en 
overig
Denk aan additionele duurzame energie (wind & zon) 
maar ook verschuiving van bijvoorbeeld steenkool 
(hoge uitstoot) naar gas (helft van uitstoot kolen)

Voorkomen dat uitstoot in atmosfeer 
geraakt
Denk aan opslaan van CO2 (CCS) via carbon capture

Verplaatsen uitstoot naar buiten 
landsgrenzen
Door bijvoorbeeld meer energie te importeren of 
productie van energie-intensieve producten te 
verplaatsen

47%

14%

5%

7%

12%

3% 5%

8%

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving – Effecten ontwerp Klimaatakkoord 2019; it’s public analyse

47% 26% 14% 5% 8%

15%

71%

14%

0%

100%
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Totale cumulatieve investeringen Klimaatakkoord 2019-2030

De cumulatieve investeringen betreffen alle investeringen ten 
behoeve van de transitie bovenop huidig beleid. Investeringen na 2030 
zijn niet meegenomen

Totale jaarlijkse nationale kosten1 Klimaatakkoord in 2030

Totale investeringen van dit Klimaatakkoord tot 2030 ca. 56,0 – 75 
mrd, jaarlijkse nationale kosten liggen tussen 1,6 – 2,6 mrd

32 32,6

2,8 4,5

12,4

18,7
6,8

13,5

0,9

1,8

1,1

3,9

Ondergrens Bovengrens

Electriciteit Industrie Mobiliteit Bebouwde omgeving Landbouw Overig Total (line)

65,5

Nationale kosten houden rekening met kosten van de investering 
maar ook met besparingen door minder vraag naar energie en 
emissierechten

2,1

1,1 1,2

0,1

0,4
0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,6

Ondergrens Bovengrens

Electriciteit Industrie Mobiliteit Bebouwde omgeving Landbouw Overig Total (line)

2,6

1,6

1Voor het bovengrens scenario van mobiliteit is hetzelfde getal gebruikt als het ondergrens scenario. In het PbL rapport  wordt uitgegaan van opbrengsten van 440 miljoen, deze dienen ons inziens anders meegenomen te worden
2Totale economie van Nederland is in 2017 ca. 725 miljard

75,0

56,0

Circa 0,3% van 
de Nederlandse 
economie2

Totale kosten sterk afhankelijk van kostenontwikkeling en brandstofprijzen
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Totale cumulatieve investeringen in miljarden Klimaatakkoord tot 2050

Volledige transitie naar 2050 vergt nog additionele investeringen, 
totale investeringen transitie nog sterk afhankelijk van beleidskeuzes

65,5

Totale 
investeringen 

transitie

??? ???

???

???
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Dit document betreft versie 1 en zal komende weken worden aangevuld

Ideeën of aanvullingen? Mail ons op kees@itspublic.nl of steven@itspublic.nl

Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met onderstaande Creative Commons licentie

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA
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