Voorontwerp voor
een Klimaatwet
Memorie van
toelichting

Inleiding
Deze Klimaatwet moet voor Nederland verankeren welke taakstellingen voor CO2-reductie,
energiebesparing en de toename van het aandeel duurzame energie op korte en lange termijn
gerealiseerd moeten worden. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 95%
gereduceerd. Die taakstelling wordt gehaald met een tussendoel van minus 55% in 2030. Het
aandeel duurzame energie bedraagt in 2050 100%. De wet bepaalt dat op basis van vijfjaarlijkse
klimaatplannen het kabinet ieder jaar een klimaatbegroting maakt met bindende en samenhangende
taakstellingen voor de terugdringing van broeikasgassen, energiebesparing en de toename van het
aandeel duurzame energie. De vijfjaarlijkse klimaatplannen maken het beleid voorspelbaar voor alle
actoren in de samenleving die deel uit maken van de transitie naar een groene economie.
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waarop de regering ieder jaar moet voldoen

reductiedoelstelling voor CO2 als een CO2-

aan de taakstellingen voor het klimaat- en
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waarbij de miljoenennota overkoepelend is

opdracht voor een andere sector te verhogen.

voor het beleid van de jaarlijkse begrotingen

Dat is een proces dat aan de regering

van alle ministeries. Ook het klimaat- en
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Klimaatwet wordt voorgesteld, stelt de

de taken van de verschillende ministeries
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gehaald? Ook de Algemene Rekenkamer

Dat helpt om het beleid voorspelbaar en

doet daar verslag van en geeft een oordeel.

transparant te houden en te verzekeren

Voor zover klimaatbeleid deel is van de

dat doelstellingen jaarlijks gehaald kunnen

begrotingen en er departementale uitgaven

worden. Daarnaast houdt de regering jaarlijks

mee gemoeid zijn, is het vanzelfsprekend dat

een mate van flexibiliteit is bij de exacte

de Rekenkamer dit beleid per departement

invulling van het beleid met maatregelen. De

beoordeelt. Deze wet regelt al dat het kabinet

voorgestelde wettelijke betrokkenheid van

ieder jaar zelf een klimaatbegroting opstelt en

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

het beleid aanpast mochten de kabinetsbrede

draagt ertoe bij dat gebruik gemaakt wordt

taakstellingen niet gehaald worden. Het zou

van de beschikbare wetenschappelijke kennis.

echter behulpzaam kunnen zijn wanneer de

Het PBL is onafhankelijk in het verzamelen

Rekenkamer ieder jaar in mei een overzicht

van deze kennis. Hier is de analogie gemaakt

van de voortgang van het gehele klimaatbeleid

met de onafhankelijke positie die het

geeft, op basis waarvan het kabinet de

Centraal Planbureau heeft in het financieel-

begrotingsvoorbereiding voor het komende

economische beleid.

jaar kan aanpakken. De indieners hebben
het voornemen hierover bij onder meer de

Nog niet nauwkeurig is in dit
voorstel geregeld hoe de regering op
verantwoordingsdag, de derde woensdag in
mei, inzicht geeft in de voortgang van het
klimaatbeleid. Op deze dag legt de regering
verantwoording af over al het beleid en alle
rijksuitgaven van het afgelopen jaar. Hoeveel
geld is er uitgegeven en zijn de doelstellingen

Rekenkamer advies te vragen.

