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Kabinet aan zet voor extra pakket
Sinds 2015 is duidelijk dat de regering in 2020 25% minder broeikasgassen
moet uitstoten dan in 1990. De cijfers die vandaag naar buiten komen via het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) namens vier instituten laten zien dat
die 25% nog niet gehaald wordt. Het PBL geeft een bandbreedte van 19 tot 26%.
De rechter eist minimaal 25% reductie in 2020. We weten dat doelen meestal
niet gehaald worden door de overheid, dus voor de zekerheid zou de overheid
beter een iets groter pakket met extra maatregelen kunnen nemen, want 25% is
echt de ondergrens.
Het Kabinet heeft in juni al extra maatregelen genomen, die veelal niet zijn
meegenomen, dus zij denken dat ‘het gat’ met het Urgendavonnis nog maar 2% is,
zo’n 4 Mton. Dat gat denkt het kabinet wel te dichten. Als dat waar is, dan is dat heel
goed nieuws. Eind 2018 was het officiële uitstootcijfer van Nederland 189,3 Mton aan
broeikasgassen, oftewel nog een gat van 23 Mton met de 166 Mton in 2020 die de
rechter eist.
Als het kabinet het Urgendavonnis haalt, dan zou Nederland tussen eind 2018 en eind
2020 23 Mton minder gaan uitstoten. Daar deden we in het verleden meer dan 21 jaar
over. Als we in twee jaar 23 Mton kunnen besparen, dan halen we in dat tempo 49%
reductie al ruim voor 2025. De doelen kunnen omhoog!
Maar dat blijkt in de rest van het PBL-rapport juist niet. Vooralsnog wordt 49% in 2030
niet gehaald.
Marjan Minnesma (directeur Urgenda): “In juni hebben we samen met meer dan 700
organisaties een pakket met 40 maatregelen aangeboden aan het kabinet, waarmee
10 tot 15 Mton broeikasgassen bespaard konden worden. We werken nu aan nog tien
extra maatregelen, om te zorgen dat 25% reductie t.o.v. 1990 nog steeds gehaald kan
worden, ook als aan het einde van het jaar blijkt dat de ramingen van het PBL wat
optimistisch waren. De samenleving biedt aan te helpen. En deel van die maatregelen
leidt ook tot minder stikstof uitstoot. Dus twee vliegen in 1 klap!”
Getallen op een rij
De Nederlandse Staat moet vanwege de Klimaatzaak minimaal 25% minder
broeikasgassen uitstoten in 2020 in vergelijking met 1990. In 1990 was de uitstoot
nog bijna 222 Mton. Eind 2018 waren de officiële cijfers dat het gat nog 23 Mton was;

