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Introductie 
Mobiliteit blijft achter als het gaat om het behalen van resultaten in de klimaatuitdaging. Of zoals de 
nieuwe regering (Rutte IV)  meldt in het Regeerakkoord: 

“...in de transportsector is de uitstoot sinds 1990 het minste afgenomen, en inclusief luchtvaart 
en scheepvaart is deze zelfs toegenomen.” 

 In  deze notitie gaan we een betere aanpak voorstellen voor het beleid inzake mobiliteit in verband 
met klimaatverandering. Transparantie in doelen, doelstellingen en instrumenten vinden wij van het 
grootste belang. En we zullen laten zien waarom de huidige aanpak deze transparantie en vooral ook 
systematiek ontbeert. Hoewel de focus in onze aanpak ligt op het beleidssysteem, zullen we ook laten 
zien hoe een beleid voor personen- en goederenmobiliteit op klimaatverandering eruit zou kunnen 
zien. In dit paper presenteren we een scenario om in 2050 95% CO2-reductie in het vervoer over land 
te bereiken ten opzichte van het basisjaar 1990. We kiezen voor deze notitie als focus het 
goederenvervoer en het personenvervoer over de weg. Luchtvaart en maritiem vallen dus buiten het 
bestek van deze notitie. Deze notitie vindt haar basis in de bachelor Course on Decarbonizing Mobility 
aangeboden door de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland. 

Deze notitie heeft de volgende opbouw, bestaande uit drie delen. 

- In deel A geven we een overzicht van de actuele situatie in Nederland. We baseren ons hierbij 
op de KEV (Klimaat en Energie Verkenning) 2021. We laten zien hoe in andere landen het 
beleid inzake mobiliteit en klimaat vorm krijgt. Daar valt veel van te leren, en er moet dan ook 
meer tijd en energie in worden gestoken om deze lessen naar Nederland te halen. En we 
geven de uitgangspunten voor onze aanpak. We laten zien waar onze aanpak verschilt. En we 
laten zien hoe een meer systematische kijk op klimaatverandering in relatie tot personen – en 
goederenvervoer voor meer transparantie kan zorgen.  

- Vervolgens presenteren we in deel B een methode om klimaatstrategieën te toetsen, en 
passen deze toe op een eigen voorstel en op het huidig vastgesteld beleid.  

- In deel C wordt een mogelijke strategie gepresenteerd om deze doelen te bereiken. Deze 
strategie wordt uitgelegd. Het gaat om een integrale strategie. Aan de basis van deze strategie 
liggen een vijftal catalogi aan maatregelen, en een benadering voor de veranderingen in 
levensstijlen. 

- In deel D komen we met 9 aanbevelingen voor meer systematiek, ambitie en rechtvaardigheid 
in het Nederlandse klimaatbeleid voor mobiliteit  
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Deel A: stand van zaken in Nederland rond mobiliteit en klimaat 
We beginnen algemeen. Het vorige Kabinet (Rutte III) heeft zich met de Klimaatwet uit 2019 verplicht 
tot het streven om de uitstoot van broeikasgassen vanaf Nederlands grondgebied in 2030 met 49 
procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Voor 2050 is het reductiedoel 95 procent 
(Staatsblad 2019). Daarnaast is er het Klimaatakkoord van 2019 waarin per maatschappelijke sector 
wordt beschreven hoe dit streven voor 2030 te halen. Het Klimaatakkoord is ook bedoeld om te 
voldoen aan het Europese emissiedoel voor de Nederlandse ESR-sectoren (kleine industrie, 
gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw) en aan de Europese (streef)doelen voor het 
Nederlandse aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing. Na het uitkomen van dit 
Klimaatakkoord in juni 2019 is het nationale klimaatbeleid geactualiseerd; deze actualisaties zijn voor 
mobiliteit straks aan de orde. Tot slot heeft de Europese Commissie recent klimaatvoorstellen gedaan 
om de broeikasgasemissie in 2030 in de Europese Unie met 55 procent te reduceren. 

Beleidsontwikkeling Inhoud 

Nederlandse Klimaatwet (2019) Doelstellingen emissiereductie in 2030 (49%) en 2050 (95%)  

Nederlands Klimaatakkoord (2019) Instrumenten voor emissiereductie per sector 

Klimaatvoorstel EC (2020) Europese doelstelling van 55% emissiereductie in 2030 

Tabel 1: belangrijkste beleidsontwikkelingen mobiliteit & klimaat 

 

 
Figuur 1: Emmissieregistratie (realisatie); KEV-raming 2021 (PBL, 2021) 
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Ontwikkelingen in Nederland 
Om een goed beeld te krijgen van waar Nederland nu staat, werpen we eerst een blik op de jaren 
voor 2019, gevolgd door de meeste recente ontwikkelingen in 2019-2021 en de verwachtingen op 
basis van het recente Regeerakkoord.  

De jaren voor 2019 

In figuur 1 toont het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de stand van zaken voor de 
emissiereductie in de mobiliteitsector. In de periode voor Corona stond jaarlijks in deze stukken een 
tekst, met als strekking dat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen bij mobiliteit altijd 
moeilijk is geweest. Terugkijkend is, zoals het nieuwe Kabinet al aangaf, de CO2-uitstoot van het 
transport in Nederland de afgelopen 3 decennia nauwelijks afgenomen (Emissieregistratie KEV, 
2019). Nederland ging van 38 Mton in 1990 naar 35,6 Mton in 2018.  

In 2019 lag ook het beleid in algemene zin niet op schema. Waar 49% reductie noodzakelijk werd 
geacht bereikte Nederland slechts 35 %. Voor mobiliteit kijken we verderop in deze notitie 
gedetailleerder.  

Nederland deed het in algemene zin ook slecht in vergelijking met andere landen. Uit de KEV (2021); 

“De Nederlandse emissiereductie was in 1990-2019 relatief gering. In het Verenigd Koninkrijk 
was deze reductie in diezelfde periode driemaal zo groot, in Duitsland, Denemarken en Zweden 
het dubbele of meer. Dat maakt dat de huidige opgave voor Nederland – om in 2050 
klimaatneutraliteit te bereiken – relatief groot is. Ook op andere wijze is dat zichtbaar. De 
energiegerelateerde CO₂-emissies per hoofd van de bevolking zijn in Nederland in 2018 de helft 
hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie en ruim het dubbele van die in Zweden (figuur 
2.6). Dit hangt samen met de relatief grote omvang van de energie-intensieve industrie in 
Nederland.”  

 
Figuur 2: CO2-emissies per land en per sector; IEA 2019 (PBL, 2021) 
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De jaren 2019-2021 

Maar in de afgelopen twee jaar is er wel – waarschijnlijk overigens grotendeels tijdelijk- iets 
veranderd, zeker rond mobiliteit. In de Coronatijd is de uitstoot vanuit mobiliteit fors verminderd. Uit 
de KEV 2021: 

“Bij mobiliteit daalden de emissies in 2020 met bijna 5 megaton CO₂-equivalenten (-13 procent) 
ten opzichte van 2019. Ook al zijn er bij mobiliteit enkele structurele effecten (bijvoorbeeld meer 
elektrische auto’s),  deze daling is  voor een deel ook aan de coronapandemie gerelateerd.” En 
elders staat: “deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de maatregelen die zijn ingevoerd om 
de verspreiding van het coronavirus te beperken. Mede door het advies om zoveel mogelijk thuis 
te werken is het personenautoverkeer in 2020 zo’n 20 procent in omvang gedaald ten opzichte 
van 2019 (CBS 2021e). Het vrachtverkeer werd op een ander manier geraakt door de 
coronacrisis, per saldo was het vervoersvolume in 2020 vrijwel gelijk aan dat in 2019.” 

Daardoor zien de cijfers rond mobiliteit er opeens iets gunstiger uit.  Grotendeels vanwege de 
Coronacrisis liggen de emissies uit mobiliteit in 2020 voor het eerst onder het niveau van 1990. Dit 
dient dan ook als een tijdelijk effect te worden gezien. 

Na elektriciteit wist mobiliteit in 2020 de grootste daling te realiseren. Maar de emissies uit mobiliteit 
zullen weer stijgen getuige de volgende tekst uit de KEV (2021):  

“De emissies zullen weer toenemen op korte termijn, naar verwachting tot iets onder het niveau 
van voor Corona. Er is dus wel enige winst geboekt….. Maar de indicatief bepaalde restemissie 
van 25 megaton uit mobiliteit in 2030 komt nog niet in zicht.”  

Als we voor iedere maatschappelijke sector de geraamde emissiereductie voor 2030 uitdrukken in 
reductiepercentages, leidt dat tot het beeld in Figuur 3.

 
Figuur 3: reductiepercentages per sector, op basis van de raming voor 2030 uit KEV 2021 (PBL) 
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Derhalve: 
a. Mobiliteit weet van alle maatschappelijke sectoren tot 2030 verreweg het minst te reduceren 

qua broeikasgassen, en met een raming van 29 Mt blijft de emissie in 2030 4 Mt verwijderd van 
van de beoogde restemissie.  

b. Mobiliteit zou in de periode 1990-2030 22,5% reductie moeten realiseren en realiseert daarvan, 
zoals het er uitzag voordat het nieuwe Regeerakkoord werd gepubliceerd, minder dan de helft. 

c. Nederland als geheel zou 49 % moeten realiseren en realiseert maar 42,9 %. Daarmee blijven 
we ver verwijderd van een nieuw doel, dat dicht in de buurt van het Europese doel van 55 % zal 
liggen (EU, Fit for 55)! 

Je zou denken; geen hoopvol beeld in het algemeen, en een zelfs wat treurig beeld voor mobiliteit. Dit 
werd tijdens de verkiezingen van 2021 ook wel gerealiseerd, zoals duidelijk werd uit de programma’s 
van alle grotere politieke partijen minus de VVD en de PVV. 

Intensiveringen voorzien in het Regeerakkoord 2021 

Het regeerakkoord van het nieuwe Kabinet is kortgeleden (15 dec 2021) verschenen.  In dit 
regeerakkoord is een belangrijke tabel (blz 46-47) opgenomen. Daarover de tekst uit het 
regeerakkoord:  

“Deze tabel geeft een overzicht van de klimaatmaatregelen uit het Coalitieakkoord. Dit is een 
indicatieve eerste schatting van het mogelijke CO2-effect, een doorrekening van het PBL is 
nodig. De waardes in de tabel geven een bandbreedte weer van het mogelijke effect. Een 
verdere invulling  van de maatregelen is nodig. Het klimaatpakket zal in samenhang moeten 
worden doorgerekend door PBL voor een goede inschatting van de totale CO2-effecten” 

We geven in Figuur 4 vereenvoudigd weer wat nu de nieuwe beleidsdoelen 2030 zijn;  

 
Figuur 4: reductiepercentages per sector, op basis van de raming voor 2030 na het Regeerakkoord (PBL) 
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1. Nederland de 49 % doelstelling kan halen, en dicht in de buurt van de EU -doelstelling van  55 
% terechtkomt. 

2. Mobiliteit in 2030 nog steeds verreweg het laagste reductieniveau van alle maatschappelijke 
sectoren kent. Dit betekent dat waarschijnlijk zo'n 80% van alle reductie op mobiliteit nog 
tussen 2030 en 2050 moet gaan plaatsvinden. 

Met zo’n enorme opgave voor de boeg zou je verwachten dat er juist voor mobiliteit stevig beleid is 
voorbereid voor de periode 2030-2050. Dat nu lijkt echter niet het geval.  In het KEV wordt 
geconcludeerd:  

“voor de ESR – sectoren (waar mobiliteit onder valt) is er na 2030 vooralsnog weinig beleid dat 
voorziet in aanscherping”.   

Om dat enigszins te kunnen begrijpen moeten we kijken naar de wijze waarop het beleid nu in elkaar 
zit op weg naar 2050. 

Doelstellingen en targets van het Nederlandse klimaatbeleid tot aan 2050 

Wereldniveau 
We beginnen met de Akkoorden van Parijs. De doelstelling van plus 2 graden zou moeten leiden tot 
bijna 80 % emissiereductie in het algemeen en tot ongeveer 60 % emissiereductie in mobiliteit, terwijl 
de plus 1,5 graad doelstelling een emissiereductie van 95 % in het algemeen en 90 % voor mobiliteit 
vereist. Bovendien vraagt de 1,5 graad doelstelling om strengere tussendoelen: een thema dat later 
in deze notitie aan bod komt bij de carbon budget aanpak. Op wereldschaal is het geaccepteerd om 
deze doelen als uitgangspunt te nemen. Maar hier komt de eerste waarschuwing. Hoewel het vrij 
logisch lijkt om deze doelen op dezelfde manier naar de continenten te vertalen, is dat niet gebeurd. 
Politici en besluitvormers stoppen hier, en hebben geen gemeenschappelijke gronden op het gebied 
van gelijkheid. Moet de doelstelling voor Afrika hoger zijn dan voor bijvoorbeeld de EU, of lager? 
Wetenschappers over de hele wereld gebruiken deze doelen echter en vertalen deze doelen naar 
emissiedrempels. Dat gaan we in deze notitie ook doen. 

Nationaal niveau 

Voor 2030 
Hier is de doelstelling om de emissiereductie van 49 % van de CO2 in het algemeen (vergeleken met 
de niveaus van 1990) te bereiken. Ook is er een doelstelling van 25 Mton voor mobiliteit. Zoals 
hierboven is aangegeven worden met het nieuwe Regeerakkoord deze doelen nu op papier 
(nagenoeg) gehaald. Eveneens is er voor 2030 een EU-doelstelling van 55 % (Fit voor 55). Dit is echter 
nog geen nationaal doel, aangezien in de EU nog onderhandelingen moeten plaatsvinden over de 
doelstellingen per land. In deze notitie zullen we de EU-doelstelling van 55 % emissiereductie 
vooralsnog beschouwen als ook de doelstelling voor Nederland.  In Bestemming Parijs (2021, het 
advies aan Rutte- 3 inzake het klimaatbeleid) wordt afgeleid dat er voor die doelstelling in mobiliteit 
4-6 Mton extra reductie nodig is. Bestemming Parijs concludeert daarbij ook dat een dergelijke 
doelstelling voor mobiliteit voor 2030 niet bereikt kan worden door elektrificatie (too little, too late), 
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en niet via prijsmaatregelen (dezelfde reden), en dat er dus een reductie in gereden kilometers zal 
moeten  plaatsvinden. 

Voor 2050 
Er zijn nog geen doelstellingen voor de CO2-uitstoot van mobiliteit in 2050 voor Nederland. Wel is er 
de EU Green Deal doelstelling van 90% voor transport. Tot nu toe domineert hier in Nederland het 
volgende standpunt: voorlopig nog geen doelstellingen per maatschappelijke sector, laten we eens 
kijken wat optimalisatie zou kunnen brengen. Wanneer een maatschappelijke sector sneller naar de 
algemene doelstellingen kan bewegen, zou die sector een extra last kunnen dragen ten opzichte van 
sectoren die achterblijven. We weten echter dat met dergelijke zware doelstellingen (grootte -orde 
90-95%), de ruimte voor optimalisatie gering is, en juist de duidelijkheid van een doel per sector 
onmisbaar is. Per sector is er overigens wel een begin van een catalogus van maatregelen 
beschikbaar. Zo is er voor mobiliteit een Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA). Maar deze is 
weer niet of nauwelijks verbonden met het Klimaatakkoord.  

Zoals het PBL al eens aangaf gaat momenteel bijna alle politieke energie naar de doelstelling voor 
2030. In het nieuwe regeerakkoord zijn er wel enige algemene tussendoelen opgenomen; een 
reductie van 70 % in 2035 en 80 % voor 2040. Voor mobiliteit wordt hierbij verwezen naar de 
introductie, in 2030, van het betalen naar gebruik. Maar er ontbreekt op dit moment in Nederland 
nog een heldere strategie voor mobiliteit om de doelstelling voor 2050 te halen, er is geen begin 
van langetermijnplanning. Hierdoor blijft het klimaatbeleid voor iedereen met langere perspectieven 
in de dikke mist. Flexibiliteit staat centraal.  

 
Aansturing voor de mobiliteitssector ontbreekt. Hierover doet de KEV 2021 een paar uitspraken: 

1. “De jaarverplichting voor hernieuwbare energie in het vervoer geldt tot en met het jaar 
2030. Voor de periode daarna is nog niets vastgelegd. “ 

2. “Het Klimaatakkoord bevat geen afspraken over de wijze waarop elektrisch rijden in de 
periode 2026-2030 wordt gestimuleerd. Wel is een onderzoek uitgevoerd naar vormen van 
betalen naar gebruik, waarbij de ambitie uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III van 100 
procent nul-emissie-nieuwverkopen in 2030 als uitgangspunt geldt. Dit onderzoek is inmiddels 
afgerond, maar er zijn nog geen besluiten genomen over het beleid voor de periode na 2025.” 

Hoe het ook kan 

We constateren dat er nog nauwelijks beleid is voor de periode 2030-2050. Sterker; er zijn geen 
beleidsdoelen vastgelegd per maatschappelijke sector. Dat klemt natuurlijk het meest bij juist de 
sector waar de overgrote meerderheid van emissiereductie precies in die periode zal moeten worden 
gerealiseerd, en dat is de mobiliteitssector. 

In de totstandkoming van beleid kan het ook anders, en hier laten we graag opnieuw de KEV 2021 
aan het woord. Daarin staat:  
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“Zweden en Denemarken – en op een andere wijze het Verenigd Koninkrijk - laten zien dat het 
de consistentie van het beleid bevordert als naast de (coalitie)regering ook het parlement een 
eigen verantwoordelijkheid neemt inzake het klimaatbeleid. Zo kan er voor het klimaatbeleid 
een brede politieke coalitie worden gevormd. Nederland heeft een andere bestuurscultuur dan 
deze landen, maar een zo breed mogelijk akkoord zal de beleidsconsistentie voor de lange 
termijn ten goede komen. De klimaattransitie komt niet tot stand zonder een maatschappelijk 
draagvlak. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk laten bijvoorbeeld zien dat het waardevol kan 
zijn als daarbij op goed georganiseerde wijze burgers betrokken worden, hoewel deelnemers 
teleurgesteld kunnen worden in de uiteindelijke beleidsopbrengst.”  

Ook hier laat het Regeerakkoord een verbetering zien. Daarin staat: 

“We versterken de uitvoeringskracht van het rijk en de medeoverheden om de transitie te 
kunnen uitvoeren. Een onafhankelijke adviesraad (zoals in het Verenigd Koninkrijk – waarover zo 
meteen meer) beoordeelt het beleid en adviseert erover. …We betrekken burgers actief bij het 
klimaatbeleid”  

Het is belangrijk om goed te weten waar een land heen wil en dit consistent uit te werken. Zo nam 
het Verenigd Koninkrijk al in 2008 een Klimaatwet aan met als doelstelling een emissiereductie van 80 
procent in 2050 en hanteerde het land dit als het belangrijkste uitgangspunt voor beleid. Het heeft 
die doelstelling in 2019 aangescherpt tot nettonulemissies in 2050. Volgens de aanscherping uit 2019 
zou de jaarlijkse emissiereductie tot 2035 anderhalf maal zo groot moeten zijn als in 2035-2050, 
omdat de laatste reducties het moeilijkst zullen zijn. Het Verenigd Koninkrijk vertaalt dat in een 
reductiedoel van 78 procent in 2035 ten opzichte van 1990. Veel andere landen stellen ook dat er in 
2030 al veel gereduceerd moet zijn, dat geeft dan meer tijd om het laatste en lastigste deel van de 
emissiereducties voor elkaar te krijgen. In Denemarken is het tussendoel 70 procent emissiereductie 
binnen de landsgrenzen in 2030, in Zweden 63 procent en 75 procent in 2030 indien maatregelen in 
het buitenland en extra opname van emissies door binnenlands landgebruik worden meegeteld. In 
geen van de onderzochte landen blijkt het halen van tussentijdse doelstellingen gemakkelijk. 
Daarover opnieuw de KEV (2021):  

“Nergens zijn de reeds afgesproken doelen voor de middellange termijn al volledig in zicht met 
het huidige beleid. Het te verwachten doelbereik lijkt meer afhankelijk te zijn van de 
vasthoudendheid van het gevoerde beleid dan van het ambitieniveau. Maar het is essentieel, en 
juridisch van belang, als de contouren bekend zijn. Vooral het Verenigd Koninkrijk, Denemarken 
en Zweden geven daarvan voorbeelden, mede door de richtinggevende kaders van hun 
Klimaatwetten. Alleen zo weten investeerders – die vaak van elkaar afhankelijk zijn, zoals 
industrie en netwerkbedrijven – met welke randvoorwaarden ze kunnen reageren. Die 
contouren zullen niet vanaf het begin in detail gegeven kunnen worden, maar bijvoorbeeld het 
inzicht dat de elektriciteitsvoorziening voorop moet lopen is al behulpzaam. Ook heeft het 
Verenigd Koninkrijk indicatoren voor de transitiepaden benoemd, zoals het vooraf vastleggen 
van momenten waarop koolstofemitterende apparaten of voertuigen niet meer mogen worden 
verkocht.” 
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We gaan hier nog wat dieper in op de Britse systematiek. Die kan tot voorbeeld dienen. In het 
Verenigd Konkinkrijk is een Climate Change Committee ingesteld die de regering adviseert. Er wordt 
gewerkt met een zgn. carbon budget aanpak. De emissieplafonds worden voor elk jaar tot 2050 naar 
beneden bijgesteld. Er is sprake van heldere doelen en heldere tijdslijnen. De periode tot 2050 is 
ingedeeld in een aantal tijdvakken en per tijdvak wordt een policy package gemaakt. De Britten zijn 
nu bezig met het zesde policy package voor de periode 2033-2037. In een dergelijk package worden 
door het Committee concrete beleidsdaden voorgesteld aan de regering. De regering moet expliciet 
op de adviezen reageren. Zo wordt duidelijk welke maatregelen die het Committee voorstelt worden 
voorbereid en  wanneer deze zullen worden genomen.  De maatregelen worden voorbereid in  
vormen van open dialoog met de bevolking. Kenmerkend voor de Britse aanpak zijn derhalve: 

• Duidelijke doelen 2030-2050 
• Carbon budget benadering 
• Telkens verdergaande aanpakken 
• Tussendoelen 
• Benoemen diverse strategieen om doelen te realiseren 
• Climate Change Commission 
• Professionaliteit 
• Open, met bevolking 
• Expliciet en transparant 

 
Figuur 5: British Climate Committee; the sixth carbon budget 
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Zo ontstaat een beleid dat open, transparant en gedragen is. In vergelijking hiermee, maar ook met 
de aanpak in Scandinavische landen kan het beleid in Nederland rond klimaat en mobiliteit zeker tot 
aan het regeerakkoord, maar eigenlijk nog steeds niet anders dan niet- systematisch  worden 
genoemd. Het voert hier te ver om te analyseren waar dat door komt, dat doen we in het 
Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit later nog eens. 

Onze aanpak: naar een systematisch mobiliteitsbeleid in verband 
met klimaatverandering 
Met de huidige Nederlandse aanpak ontbreekt elke focus op het bereiken van de doelen voor 2050. 
Er ontstaat daardoor geen enthousiasme of energie. Wij vinden dit een groot probleem. We zien 
natuurlijk ook de aanzetten tot enige verbetering in het recente Regeerakkoord! We hopen dat het 
nieuwe Kabinet snel met een uitgewerkt voorstel voor een systematisering van beleid komt, 
gebaseerd op de Britse systematiek. We willen daar zeker bij helpen.  

In het Regeerakkoord staat nog een voorstel dat wij positief waarderen; het idee van een 
generatietoets op het klimaatbeleid. 

Dat brengt ons tot drie hoofduitgangspunten voor de voorgestelde strategie, de we hierna zullen 
toelichten: 

a. Het  principe: "gelijke monniken, gelijke kappen" tussen maatschappelijke sectoren   
b. De carbon- budget – benadering 
c. De noodzaak van intergenerationele rechtvaardigheid.   

Wat is het voordeel van onze aanpak? 

In eerste instantie krijgen we dan doelen per maatschappelijke sector. Deze doelstellingen kunnen 
worden vertaald in Mton CO2 emissiereductie. Per maatschappelijke sector worden drempels en 
plafonds gedefinieerd voor 2050, wat zorgt voor focus, transparantie en inzichtelijkheid. Energie van 
beleidskringen, stakeholders, investeerders en beslissers kan worden gestuurd, vaagheid wordt niet 
meer geaccepteerd. 

Ten tweede kunnen we met een carbon budget –benadering veel beter resultaten van beleid 
monitoren en zo de vinger aan de pols houden. Overschrijding van de drempels/plafond kan op geen 
enkel moment worden geaccepteerd.  

Ten derde zouden we, door een systeem van te bereiken doelstellingen in te voeren, een meer 
gestructureerd professioneel debat kunnen creëren. Een dergelijk debat zou zich kunnen 
concentreren op te nemen maatregelen, gerelateerd aan mogelijke en beschikbare tijdschema's. 
Precies zoals in het Verenigd Koninkrijk nu al het geval is.  
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Reikwijdte van deze notitie 
Met de elementen in deze inleiding kunnen we nu de reikwijdte van deze notitie definiëren. Als 
voorbeeld van onze aanpak presenteren we in deel B een toetsing voor een strategie voor het 
vervoer over land in Nederland die gericht is op het bereiken van 95 % emissiereductie voor CO2 in 
2050. In de strategie gepresenteerd in deel C zullen we de carbon budget-benadering volgen, wat 
inhoudt dat op geen enkel moment de uitstoot van vervoer en mobiliteit mogen het emissieplafond 
van 1,5 °C overschrijden. Voor de periode tot 2030 zullen we zeker kijken naar al het beleid dat tot nu 
toe is gedefinieerd en voorzien in het maatschappelijke en politieke debat. Maar we gaan verder en 
definiëren maatregelen om de emissiereductie van 95 % voor mobiliteit en oppervlaktevervoer in 
2050 te bereiken. Daarbij zijn we kwetsbaar voor allerlei kritiek van meer pragmatische personen 
Maar we dagen deze personen graag uit om met betere ideeën, inzichten en oplossingen te komen, 
omdat we vinden dat het nu essentieel is om het debat over de toekomst van het personen- en 
goederenvervoer voor de komende 3 decennia te starten. 

Er is één notie die we in dit vroege stadium van deze notitie moeten introduceren. Elektrificatie van 
oppervlaktetransport zal niet de "deus ex machina" zijn wanneer een carbon budget- benadering 
wordt overwogen. We gaan zeker het 1,5°C. – emissieplafond bereiken voordat we 50% van het auto- 
en vrachtwagenpark geëlektrificeerd hebben (elektriciteit, waterstof). Op dat moment zijn er nog 
veel te veel emissies voor auto's en vrachtwagens op fossiele brandstof. Zoals gesteld in het 
Nederlandse rapport over klimaatbeleid Bestemming Parijs (Studiegroep, 2020):  

“Zelfs wanneer de doelstelling van 100% nieuwe verkoop elektrisch wordt bereikt, zal de 
samenstelling van het auto- en vrachtwagenpark dominant fossiel blijven voor een lange tijd. 
Om na 2030 emissies van deze fossiele voertuigen te kunnen realiseren, is een reductie van het 
aantal gereden fossiele kilometers noodzakelijk. Het invoeren van betalen naar gebruik van 
auto’s en vrachtwagens is daarbij essentieel” 

Maar het lijkt alsof deze volkomen juiste constatering van de beste Nederlandse beleidsstudie over 
klimaatbeleid tot nu toe - de noodzaak van een substantiële vermindering van de gereden fossiele 
auto- en vrachtwagenkilometers - niet doordringt in de leidende beleidskringen en in de meeste 
academische studies. Voor ons is het gewoon het startpunt!  
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Deel B: ontwerpeisen voor een goed klimaatbeleid 
Zoals aangekondigd in deel A, nemen wij drie uitgangspunten als basis: “gelijke monniken, gelijke 
kappen” tussen sectoren, de carbon budget-aanpak, en de noodzaak van intergenerationele 
rechtvaardigheid. Op basis van deze drie uitgangspunten werken wij een klimaatstrategie uit voor de 
mobiliteitssector. De drie uitganspunten kunnen ook gebruikt worden als toetsingskader voor andere 
klimaatstrategieën. Aan de basis van dit toetsingskader staat de carbon-budget aanpak. 

Uitgangspunten klimaatbeleid voor mobiliteit 

Gelijke monniken, gelijke kappen  

Als we uitgaan van de algemene doelstelling van 95 % CO2-emissiereductie in 2050, is er maar heel 
weinig optimalisatieruimte om te schuiven tussen verschillende sectoren. Zo kom je al snel uit op 
“gelijke monniken gelijke kappen”. We nemen als uitgangspunt dat elke maatschappelijke sector de 
doelstelling van 95 % CO2- emissiereductie in 2050 (gerelateerd aan 1990) moet halen. Vooral onder 
economen lijkt, althans in ons land, een andere gedachtegang populair. Omdat in transport en 
mobiliteit het bereiken van reducties nogal duur leek, presenteerden ze vaak een soort 
optimalisatiebenadering, waarbij andere maatschappelijke sectoren (zoals de gebouwde omgeving of 
de industrie) meer CO2 reduceren, waardoor een lagere reductiedoelstelling voor mobiliteit 
overblijft. Wij zijn volstrekt niet overtuigd van deze intersectorale solidariteit (moeten deze sectoren 
naar 105% reductie gaan?) en zien noodzaak om uit te gaan van “gelijke monniken, gelijke kappen”. 

Carbon budget-benadering:  

Hier volgen we de CE Delft-benadering, zoals in Klimaatbeleid voor Mobiliteit (2016). In dit rapport 
heeft CE gekeken naar de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector in Nederland. Ze schatten het 
beschikbare budget voor alle sectoren in Nederland vanaf 2015 voor de 2,0°C doelstelling (met een 
kans van 66%) op 3.907 Megaton en voor de 1,5°C doelstelling (met een kans van 50%) op 1.894 
Megaton. Wat opvalt is dat het beschikbare budget voor het 2,0°C bijna het dubbele is van het 
budget voor het streven van 1,5°C. Zo’n carbon budget benadering laat duidelijker zien hoe 
omvangrijk dat schijnbaar kleine 0,5°C verschil feitelijk is. Door een strategie te toetsen vanuit een 
carbon budget benadering (gebaseerd op opgestapelde emissies), wordt overigens ook het belang 
van vroege reductie meer op de voorgrond geplaatst. Zoals duidelijk zal worden uit de resultaten van 
onze toetsing, geeft dit een heel ander beeld dan uitsluitend te toetsen op emissieplafonds.  

Op de navolgende pagina alvast een schematische weergave van wat een carbon budget benadering 
blootlegt, en welke consequenties verbonden zijn aan het pas laat reduceren. 
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3 paden met hetzelfde einddoel

lineair laat reduceren
vroeg reduceren

Geleidelijk reduceren (lineair) 

emissies pad

x Megaton

Laat reduceren t.o.v. lineair

extra emissies pad

+20%

Vroeg reduceren t.o.v. lineair

verminderde emissies pad

-30%
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Intergenerationele rechtvaardigheid:  

Hier willen we een eerste invulling geven aan het idee van de Jonge Klimaatbeweging; de 
generatietoets voor klimaat. Juist voor mobiliteit, met 75 % reductie te realiseren na 2030 moet 
gelden dat we niet de toekomstige generaties onze vervuiling moeten laten opruimen. Dat betekent; 
zo groot mogelijke reductie voor 2035 realiseren. Dit is een extra reden om nadruk te leggen op 
maatregelen die al vroeg resultaat boeken. Vanuit het uitgangspunt van intergenerationele 
rechtvaardigheid, is er veel te zeggen voor extra maatregelen in de periode vóór 2035.  Zo wordt 
voorkomen dat de volgende generatie met een disproportioneel groot aandeel van de uitdaging (en 
bijbehorende kosten) wordt belast. Zou er bijna uitsluitend in worden gezet op elektrificatie, dan zou 
er veel reductie voor ons uit worden geschoven. Het effect van elektrificatie komt namelijk pas laat. 
Bovendien zal beprijzing ook pas vanaf 2030 in effect treden, en kan er ondertussen nog ‘goedkoop’ 
worden vervuild. Om toekomstige generaties minder achter te stellen, worden ‘vroege’ maatregelen 
belangrijker: denk aan het beperken van autokilometers, aanmoedigen van een modal shift, maar ook 
brandstofnormen. 

Het carbon budget, geactualiseerd 
Voor onze toetsing leiden wij een geactualiseerd carbon budget af uit een eerder rapport van CE 
Delft. Het carbon budget voor de mobiliteitssector is door CE Delft (2016, t3) vastgesteld op basis van 
een reductie van 60% tussen 1990 en 2050: een reductie die volgens de Europese Commissie nodig is 
om de 2-gradendoelstelling te halen. Dit is lager dan het gemiddelde van 80% voor alle sectoren. Dit 
lijkt een redelijke manier om de budgetten af te leiden, omdat het enerzijds aansluit bij de ambities 
van westerse en niet-westerse landen en anderzijds aansluit bij de beleidsdoelstellingen voor 
mobiliteit die de Europese Commissie en de Nederlandse regering achtervolgen.  

Vervolgens heeft CE het CO2-budget voor de mobiliteitssector berekend uit het nationale CO2-
budget en is uitgegaan van de werkelijke CO2-uitstoot van de sector. Voor 66% kans op het halen van 
de 2 graden doelstelling, wordt carbon budget mobiliteit (exclusief lucht- en scheepvaart) vanaf 2016 
bepaald op 662 Megaton en voor 50% kans op het halen van de 1,5 graden doelstelling op 492 
Megaton.  

Actualisatie 

Als we de emissies van mobiliteit excl. lucht- en scheepvaart uit het KEV (PBL, 2021; t11a) uit de 
periode 2015-2020 optellen komen we op 170 Megaton. Om het door CE Delft opgestelde budget uit 
2015 te actualiseren naar 2020, want we hebben een gedeelte van dit budget al geconsumeerd. 
Daarom moet het budget behorende bij beide worden gekort met 170 Megaton. Dit levert  ons een 
budget van 257 Megaton bij 1.5 graad en 492 Megaton bij 2.0 graad. 
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Onderdeel Jaar 1.5DC 2DC 

Alle sectoren 2015 1 894 MT 3 907 MT 

Mobiliteit (inclusief lucht- en scheepvaart) 2015 709 MT 1 244 MT 

Mobiliteit (exclusief lucht- en scheepvaart) 2015 427 MT 662 MT 

Correctie voor geconsumeerd budget 2016-2020 -170 MT -170 MT 

Mobiliteit (exclusief lucht- en scheepvaart); geactualiseerd 2020 257 MT 492 MT 

Tabel 2: het nationale mobiliteitsbudget CO2, inclusief en exclusief lucht- en scheepvaart, vastgesteld door CE Delf (2016, 
t3), met  een actualisatie voor 2020 

Richting onze strategie: aanpak en werkwijze 
Om onze voorgestelde aanpak aan te tonen hebben wij in het Laboratorium Verantwoorde Mobiliteit 
een integrale klimaatstrategie uitgewerkt voor mobiliteit, die te vinden is in deel C van deze notitie. 
Waarin onze strategie in de kern afwijkt van het huidig vastgesteld beleid, is dat het maatregelen 
bevat die veel eerder in effect treden dan elektrificatie. Denk aan het beperken van vraag en het 
aanmoedigen van modal- shift via thuiswerken, mobiliteitsbudgets en ruimtelijke ingrepen.  

Het toetsen van de maatregelen op hun effect is het meest experimentele deel van deze notitie. Het 
is niet gemakkelijk, maar wel van cruciaal belang om een klimaatstrategie te kwantificeren. De reden 
hiervoor is dat het ons dwingt kritisch na te denken over de impact en timing van maatregelen. Zo 
kan er zorgvuldiger worden nagedacht over hoe een strategie aansluit op het vastgestelde carbon 
budget en intergenerationele rechtvaardigheid. Tegelijk moeten wij erkennen dat het niet 
gemakkelijk is om een inschatting te maken van de impact van maatregelen. Onze uitwerking is dan 
ook verre van perfect, maar biedt wel het houvast dat nodig is.  

Aanpak 

In onze aanpak maken we een specifieke indeling van de maatregelen uit deel C in verschillende 
pakketten. Deze pakketten hebben een volgorde waarin hun effect wordt geschat. Bij het inschatten 
van het effect van pakket 1D wordt er dus al aangenomen dat pakketten 1A t/m 1C al zijn 
geïmplementeerd. Waarom op deze manier werken? 

Scheiding in pakketten: Door maatregelen die met elkaar samenhangen te groeperen in pakketten, 
wordt het gemakkelijker om aan het gezamenlijk effect van deze maatregelen een cijfer te hangen. Zo 
kun je verschillende ingrepen die auto-afhankelijkheid tegengaan samenvoegen in een pakket 
genaamd ‘vraag beperken’, en over het effect van het gehele pakket een inschatting doen. 

Expliciete volgorde: Het effect van verschillende maatregelpakketten is niet volledig te isoleren, maar 
om toch een idee te krijgen van wat ieder pakket bijdraagt, wordt de bijdrage van ieder effect in een 
specifieke volgorde opgeteld. Waarom volgorde uitmaakt? Een voorbeeld: het effect van elektrisch 
rijden wordt iets lager als je er vanuit gaat dat er door een andere maatregel (bijvoorbeeld 
thuiswerken) überhaupt al minder kilometers werden gereden. Boek je juist eerst het effect in van 
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elektrificatie, en dan pas het effect van thuiswerken, dan krijg je het omgekeerde. Het effect van 
thuiswerken wordt dan lager gewaardeerd, omdat het ook deels ‘nulemissie’ kilometers reduceert. 

Om op deze manier te kunnen werken, groeperen we de maatregelen in de onderstaande 
maatregelpakketen: 

1. Personenvervoer 
1A. Vraag beperken 
1B. Bezettingsgraad verhogen  
1C. Beprijzing  
1D. Modal shift  
1E. Brandstof- en voertuignormen 
1F. Elektrificatie personenauto’s 
1G. Elektrificatie OV-bussen 

2. Vrachtvervoer 
2A. Beladingsgraad verhogen 
2B. Beprijzing  
2C. Zero-emissie vrachtwagens 
2D. Zero-emissie binnenvaartschepen 
2E. Brandstof- en voertuignormen 
2F. Elektrificatie bestelauto’s 

 

In Figuur 6 een voorbeeld van hoe maatregelen uit pakket 1A: vraag beperken gezamenlijk tot een 
bepaald ingeschat fysiek effect leiden. 

De impact van de maatregelpakketten hebben wij gebaseerd op CBS data, literatuur en eigen 
inschattingen. Een lijst van onze aannames per maatregel is te vinden in de bijlage. Om het resultaat 
te berekenen is er gebruik gemaakt van een systeemdynamica model in het programma Vensim. 
Daarin is de uitgestoten CO2 tussen 2020 en 2050 opgeteld voor scenario’s met en zonder 
maatregelen. 

S  

Figuur 6: voorbeeld beleidseffecten bij pakket 1A 

Beleid Fysiek effect 

Thuiswerken (20) 9,9% (bestuurder) en 1,6% 
(passagier) afname in 
afgelegde autokilometers Gericht bouw- en 

locatiemanagement (21) 

Auto's uitsluiten van intra-stedelijke 
routes (22) 
Zonering: verbod op specifieke 
voertuigtypes (23) 

Beleid op snelweglocaties; verbieden 
en uitfaseren (25) 

Superblocks in buitenwijken, 15 
minutenstad  (26) 

Introduceer beleidsnormen voor 
duurzame mobiele steden (24) 

Overstappen naar 
mobiliteitsbudgetten (19) 

3,6% afname in afgelegde 
autokilometers 

6.5% afname in afgelegde 
autokilometers 
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Hoofdlijn van de resultaten 
De uitkomsten van het model geven een indicatie van hoe onze strategie in zijn geheel presteert en 
hoeveel de afzonderlijke maatregelpakketten daaraan bijdragen. Omdat we uitgaan van een carbon 
budget, tonen we de resultaten in een grafiek van cumulatieve CO2-uitstoot. Het uitgegeven carbon-
budget wordt in 2020 op 0 gesteld, en neemt ieder jaar toe met de hoeveelheid CO2 in Megaton die 
dat jaar is uitgestoten. De vastgestelde carbon budgets zijn in groen en geel aangegeven. In de eerste 
grafiek vind je de cumulatieve CO2-uitstoot bij het toepassen van onze strategie.  

 
Figuur 7: emissiepad onze strategie vergeleken met geen actie 

Het wordt duidelijk dat onze strategie er net niet in slaagt de 1.5 °C doelstelling te behalen, maar wel 
binnen de 2.0 °C doelstelling valt. Straks gaan we dit in verhouding zetten met het huidig vastgesteld 
beleid, maar laten we eerst onze strategie uitsplitsen naar maatregelpakket. 
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Figuur 8: uitgesplitst naar maatregelpakket 

Wat opvalt, is dat bij personenvervoer het effect van maatregelen die al vanaf jaar 1 bijdragen (1A: 
vraag beperken, 1B: bezettingsgraad en 1E: brandstof- en voertuignormen) gezamenlijk meer 
bijdragen dan 1F: elektrificatie personenauto’s. Dit wordt juist bij onze carbon budget benadering extra 
duidelijk, omdat vroege successen over de jaren versterkt worden. Ook zie je dat in de berekening de 
maatregelen rond beprijzing (1C en 2B) in cijfers beperkt lijken bij te dragen. Toch is beprijzen een 
cruciale randvoorwaarde om de klimaattransitie voor mobiliteit mogelijk te maken. Hoe dit precies zit 
wordt verder besproken in deel C van deze notitie. 

In verhouding tot vastgesteld beleid 

Het gevonden resultaat kunnen we met behulp van KEV 2021 in verhouding zetten tot een scenario 
met het huidige vastgestelde beleid. Daarmee komen we echter niet verder dan 2040, dus moeten we 
eigen invulling geven aan de periode tussen 2040 en 2050. We maken drie varianten:  

- KEV geëxtrapoleerd 
de jaarlijkse uitstoot blijft tussen 2040 en 2050 met hetzelfde tempo afnemen als tussen 2030 
en 2040 

- KEV naar 60% doelstelling in 2050 
de jaarlijkse uitstoot duikt lineair naar een 60% reductie t.o.v. 1990 in 2050 
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- KEV naar 90% doelstelling in 2050 
de jaarlijkse uitstoot duikt lineair naar een 90% reductie t.o.v. 1990 in 2050 

 
Figuur 9: Opgestapelde emissies t.g.v. onze strategie, in vergelijking met drie extrapolaties van de KEV ramingen 

Wat de grafiek toont, is dat de scenario’s op basis van huidig beleid beduidend minder goed scoren dan 
onze strategie. Zelfs bij het razendsnel behalen van de 90% doelstelling tussen 2040 en 2050 (wat 
absoluut niet realistisch is), wordt het carbon budget van 2.0°C helaas alsnog opgemaakt. Wat we hier 
van leren: 

- Het is gevaarlijk om het gros van emissiereductie uit te stellen naar de tweede helft van de 
periode tussen nu en 2050 

- Het is gevaarlijk om uitsluitend met één a twee doelen te werken, en het pad daartussen open 
te laten. Er moeten veel meer tussendoelen komen, die hun basis vinden in het totaal aantal 
emissies dat nog geëmitteerd mag worden voordat het onmogelijk wordt de maximaal 1,5 
graad opwarming- doelstelling te realiseren (CE Delft, 2016). 

0 MT

100 MT

200 MT

300 MT

400 MT

500 MT

600 MT

700 MT

800 MT

900 MT

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Onze strategie KEV naar 60%-doel

KEV naar 90% doel KEV geëxtrapoleerd

< 1,5°C

< 2,0°C

Kritiek



22 

Deel C: Onze strategie 
In dit onderdeel presenteren wij onze strategie. Die is als volgt opgebouwd. We presenteren vijf 
richtingen om de uitdaging van 95 % emissiereductie voor personen- en goederenvervoer in 2050 aan 
te gaan, in vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een korte strategische inleiding gevolgd door een 
catalogus van maatregelen.  

Vervolgens presenteren we hoe we de kwantificering hebben verricht. We introduceren een aantal 
maatregelenpakketten die bestaan uit een aantal maatregelen uit de catalogus.   

We eindigen met een hoofdstuk over levensstijlen en attitudes die in de samenleving als geheel 
moeten veranderen om de uitdagingen die zich voordoen echt aan te kunnen.   

De vijf richtingen en de catalogi 

1. Energie en aandrijfsystemen 
2. De geschikte prijzen bepalen 
3. Gedeelde mobiliteit en beter gebruik van bestaande capaciteiten 
4. Overstap naar minder vervuilende transportmiddelen 
5. Ruimtelijke oplossingen 

1. Energie en aandrijfsystemen 

Kern van strategie 

Alle mobiliteitsexperts beschouwen het elektrificeren van het wagenpark als de kernoplossing om in 
2050 tot nul uitstoot van voertuigen te komen. Er is iets vreemds aan de hand, aangezien 
mobiliteitsbeslissers vaak beweren dat het wagenpark in 2050 emissievrij zal zijn. Dit heeft te maken 
met beleidssplitsingen. Omdat in het mobiliteitsbeleid alleen de tank-to-wheel-emissies worden 
meegerekend, kan een dergelijke optimistische uitspraak worden gedaan. Alle emissies van well-to-
tank worden meegeteld in het energiebeleid. 

 
Figuur 10: schema Well-to-Tank Tank-to-Wheels 
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Er is dus pas rond 2050 mogelijk een emissievrije vloot, en alleen dan als ook de opwekking van 
elektriciteit in dat jaar 100 CO2 neutraal zal zijn..  

En er is een enorm probleem. Laten we eens kijken naar 10 jaar vanaf nu. Met de huidige 
ontwikkelingen zal het Nederlandse wagenpark in 2031 waarschijnlijk bestaan uit: 

- 4,5 miljoen personenauto's op fossiele brandstof die nu al op onze wegen rijden, 
- 2,2 mln. fossiele brandstofauto's die in het komende decennium worden verkocht (deels 

hybride, met betere emissienormen, maar die zeker 80% van hun kilometers met fossiele 
brandstoffen rijden) 

- ongeveer 2 mln. elektrische voertuigen (of lager, de optimisten noemen dit getal, de KEV 2021 
gaat uit van 1,1 mln elektrische personenauto’s) 

- enkele 100.000’en  waterstof personenauto's 
- en een nog steeds grote meerderheid van vrachtwagens en bestelauto’s op fossiele brandstof. 

Dit betekent dat er het komende decennium nog een enorme uitstoot van fossiele brandstoffen zal 
ontstaan. Zoals CE Delft (2016) berekende met alle komende emissies zal de mobiliteit zo rond 2032 
waarschijnlijk het plafond van 1,5 °C bereiken. In een CO2-budgetbenadering komt de overstap naar 
100 % elektrisch en waterstof gewoon te laat. 

Dit betekent dat om onder het plafond van 1,5 °C te blijven, er in dit decennium (2020-2030) 
maatregelen moeten worden genomen die de uitstoot van fossiele brandstoffen door het personen- 
en goederenvervoer direct verminderen. Zoals gesteld in ‘Bestemming Parijs’ (Studiegroep, 2020) 
betekent dit een -substantiële- doelstelling om tussen nu en 2035 het aantal afgelegde (fossiele) 
auto- en vrachtwagenkilometers fors te verminderen. 

Dit relativeert de oplossing van elektrificatie van ons wagenpark. Het is zeker cruciaal maar ook zeker 
niet voldoende om doelstellingen van klimaatbeleid te halen. 

Catalogus van maatregelen 

Elektrificatie van personenauto's en bestelauto’s (2021-2050) (1) 

- Snel elektrificatiescenario. Doorgaan met subsidies voor nieuw verkochte EV' s tot 2030 of tot het 
moment dat de inkoopprijzen voor EV’ s gelijk zijn aan fossiele brandstofauto's. Datzelfde effect zou 
overigens ook bereikt kunnen worden met een strengere CO2-norm. Op die manier wordt 100% EV-
verkoop vanaf 2030 bereikt. Initiatiefnemer voor subsidies zijn nationale overheden, initiatiefnemer 
voor het vaststellen van minimaal verkoopaandeel (of CO2-norm) is EU-overheid, realisatie is voor de 
autofabrikanten.  

- Overheidsinvesteringen in laadinfrastructuur met technologische standaarden die dynamisch 
bidirectioneel laden voor netbalancering mogelijk maken. Initiatiefnemer voor investeringen zijn 
nationale regeringen, voor technologische standaarden is de EU-regering. De mogelijkheden voor 
huishoudens om aan het net terug te leveren verminderen de TCO van het EV-bezit. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050#:%7E:text=Eindrapportage%20van%20de%20studiegroep%20Invulling,broeikasgassen%20voor%20het%20nationale%20klimaatbeleid.
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- Bestelauto’s en scooters voor 2025 geëlektrificeerd in stedelijke gebieden. Initiatiefnemer is de 
rijksoverheid om de hoofdlijnen vast te stellen en de benodigde wetgevende macht over te dragen 
aan gemeenten (SABE). 

Elektrificatie voor vrachtwagens en binnenvaart op korte afstand (2) 

- Snel elektrificatiescenario. Start van subsidies voor nieuw verkochte elektrische vrachtwagens tot 
2030 of tot het moment dat Total Cost of Ownership elektrische vrachtvoertuigen gelijk raakt met 
diesel.  

Waterstof voor zwaar wegvervoer en zware binnenvaart en op lange afstand (2025-2050) (3) 

- Voor zwaar wegvervoer en binnenvaart. Focus op corridors en logistieke knooppunten. Inspanning 
in onderzoek-infrastructuur nodig. 

Strenge brandstof- en voertuignormen (2021-2025) (4) 

- Hanteer voor nieuw verkochte personenauto’s en bestelauto’s op fossiele brandstof hoge 
brandstofvoertuignormen, gerelateerd aan EU (Fit for 55). Laat hernieuwbare biobrandstoffen 
voldoen aan strenge brandstofnormen, als tijdelijke maatregel en alleen uit afvalbronnen. Zelfde 
bijmengpercentages aanhouden voor binnenvaart. Voor korte termijn. Initiatiefnemer is de EU.  

Verwijder oudere fossiele brandstofauto's uit het wagenpark (5) 

- Vanaf 2030 dienen jaarlijks fossiele brandstofauto's en vrachtwagens ouder dan 15 jaar te worden 
verboden en uit het wagenpark te worden verwijderd via een sloopregeling. Rijksoverheid moet 
nadenken over een bijbehorend beleidsprogramma. Op EU niveau moet er worden gekeken naar de 
mogelijkheden om te voorkomen dat e oude vervuilende auto’s niet over de grens worden 
geëxporteerd naar oost/zuid Europa. Een integrale aanpak is nodig die buiten de landsgrenzen strekt. 
 

 2. De geschikte prijzen bepalen 

Kern van strategie 

Een deel van de oplossing moet komen van passende prijzen voor autorijden en voor het gebruiken 
van vrachtwagens en bestelauto’s. De prijs per kilometer dient volledig in verhouding te staan tot de 
te leveren CO2-reductie en de kosten van benodigde adaptatie-investeringen. De prijs per afgelegde 
kilometer van fossiele brandstoffen zal dan aanzienlijk hoger zijn, wat helpt bij het verminderen van 
auto- en vrachtwagenkilometers. Er ligt een voorstel van een brede coalitie (RAI, BOVAG, ANWB, 
Stichting Natuur en Milieu, 2021, Autobelastingplan 2022-2030) om beprijzing per kilometer te 
realiseren. Dat plan is in het nieuwe Regeerakkoord overgenomen.  Alleen de intrede is te laat, 
voorzien voor 2030. Zoals we uit de literatuur weten dat een stijging van de prijs van autorijden met 
10% resulteert in ongeveer 3% minder gereden kilometers (Graham and Glaister, 2002: The demand 
for automobile fuel: a survey of elasticities). Dus om slechts 10% fossiele kilometers te besparen, zal 
de prijs van rijden met minimaal 30% omhoog moeten. Een dergelijke prijs moet binnen enkele jaren 
worden bereikt. Wij vinden dat beprijzing ook een CO2-grondslag moet krijgen. 
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In het Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing is een systeem van kilometerbeprijzing voorzien, dat tegen 
2024 (of waarschijnlijk zelfs later) zou kunnen worden ingevoerd. Transportbedrijven betalen meer 
voor kilometers van vrachtwagens die qua duurzaamheid en uitstoot lager zijn.  

Houd er rekening mee dat we ons in onze strategie niet in eerste instantie richten op congestie-
beprijzing, of op het verkrijgen van voldoende miljarden voor de schatkist. Dit kunnen belangrijke 
doelen zijn, maar zijn niet relevant voor het klimaatbeleid. 

Een bijkomend element zal de ontwikkeling van CO2 - beprijzing in de EU zijn. Het is duidelijk dat het 
bedrag waar nu over wordt gesproken 0 50 euro per ton CO2 - veel te laag is om de 
klimaatuitdagingen aan te gaan. 

In het vrachtverkeer zal een forse stijging van de transportkosten weinig consequenties hebben voor 
de consument. Voor de meeste producten maken de transportkosten minder dan 20% van de prijs 
uit.  

Catalogus 

CO2-beprijzing Nederland (vanaf 2025) personenauto's (6) 

- Onderschrijven km-heffingsplan van ANWB, Natuur & Milieu, BOVAG, RAI, VNA. Maar begin eerder 
met introductie, rond 2025. En introduceer op termijn een CO2 grondslag in deze heffing. 

CO2-beprijzing Nederland (2024 of later) voor goederenvervoer (7) 

- Begin met snelle implementatie van de wet Vrachtwagenheffing en de daarbij behorende 
terugsluismaatregelen (2022-2035) (2) 

CO2-prijsstelling (8) 

- De CO2 prijs op EU-niveau geleidelijk verhogen naar minimaal 200 euro in 2035, met een duidelijke 
tijdlijn zodat bedrijfsmodellen zich tijdig kunnen aanpassen. 

- Rechtstreeks de CO2-belasting herinvesteren in klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden en 
klimaatmitigatie in Europa. 

Parkeerprijs (2021-2025) (9) 

- Beperk de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op bestemmingen. Verplaats een deel van deze 
capaciteit naar P+R. Betaald parkeren consequent door de hele stad invoeren. 

- Parkeerinkomsten rechtstreeks herinvesteren in fietsinfrastructuur, OV en de kwaliteit van 
stedelijke omgevingen voor voetgangers via openbare diensten en groen. 

Beladingsgraad belasting (2021-2030) (10) 

- Belasting van vrachtvervoerders op basis van gemiddelde beladingsgraad, zeker zolang er nog geen 
kilometer-beprijzing is. Verhoog de belastingdrempel tussen 2021 en 2030. Markt zal adviesbureaus 
en IT-bedrijven aantrekken om te optimaliseren. Onafhankelijke commissie nodig voor meting en 
handhaving. 
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3. Gedeelde mobiliteit en beter gebruik van bestaande capaciteiten 

Kern van de strategie  

Auto's en vrachtwagens zijn matig tot slecht bezet. Er wordt veel lucht vervoerd. Auto's hebben 
meestal 5 tot 7 zitplaatsen en hebben een bezettingsgraad van slechts 1,38 persoon, en deze 
bezettingsgraad loopt nog steeds terug. Vrachtwagens rijden met een beladingsgraad van gemiddeld 
net onder de 50%. Een betere benutting van de bestaande capaciteiten zou leiden tot veel minder 
voertuigen op onze wegen en veel minder uitstoot. Oplossingen bestaan uit ridesharing ( geen 
autodelen, maar meer mensen per auto) en het verhogen van de beladingsgraad. Het is nog voor 
weinig mensen een gewoonte, maar dat zou het wel moeten worden. Daar zijn praktische 
oplossingen voor: platforms voor matching. Stel dat het in de komende tien jaar mogelijk is om een 
20% hogere bezettingsgraad van auto's en een 5% hogere bezettingsgraad van vrachtwagens te 
realiseren. Dit zou kunnen leiden tot een vermindering van de gereden voertuigkilometers met ten 
minste 15 %. 

De bijdrage van autodelen(car sharing) aan klimaatdoelstellingen is moeilijker. Autodelen kan een 
positief effect hebben op emissiereductie als delen het huidige individuele autogebruik en autobezit 
vervangt (de tweede auto, maar bij voorkeur de eerste auto). In dat geval wordt het moeilijker om 
voor elke verplaatsing zo maar de auto te pakken. Heel anders is het als autodelen het openbaar 
vervoer gaat vervangen, wat het geval is als niet-autobezitters hiervoor gaan kiezen. Dan worden er 
nieuwe autokilometers geproduceerd. Via Mobility as a Service (MaaS) moet het mogelijk worden om 
autodelen als een nuttige aanvulling in het OV-netwerk te integreren.  

Catalogus 

Vrachtefficiëntie (2024-2035)(11) 

- Beweging genereren in logistieke ketens met een belangrijk aandeel wegvervoer om met minder 
kilometers en minder energie transportprestaties te realiseren. De aanpak - een onderdeel van het 
terugsluisbeleid van de Wet Vrachtwagenheffing - is gebaseerd op digitalisering en datadeling, 
optimalisatie van logistieke ketens door meer vrachtbundeling, verhoging van de beladingsgraad van 
voertuigen en efficiëntere logistiek om retouren te realiseren. 

Vracht pooling (2021-2030) (12) 

- Nieuwe contractstructuur voor goederenvervoer, waarbij vraag en aanbod op elkaar worden 
afgestemd en gepoold, met groupage, ontkoppeling aannemer van transportdienstverlener. EU start 
veilingplatform. 

Rit delen (13) 

- Verspreid het gebruik van platforms en apps,  om reizigers met gelijke bestemming te matchen. 
Werkgevers moeten zulke platforms te ondersteunen en meer tijdflexibiliteit geven aan hun 
medewerkers. Maatregelen zijn technisch eenvoudig uit te voeren, het probleem zit echter in de 
gedragsveranderingen die vanuit de doelgroep nodig zijn. Dit zal hoogstwaarschijnlijk resulteren in 
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een aanvankelijk trage adoptie. Dit betekent dat om optimale resultaten de aanpak van werkgevers 
essentieel wordt, bijvoorbeeld door af te stappen van leaseconstructies en mobiliteitsbudgetten voor 
werknemers in te voeren (zie ook bij 4). 

- Creëren van een organisatie voor actieve ritdelers voor ondersteuning, kwaliteitscontrole en 
afhandeling van verzekeringsvraagstukken. 

Autodelen (14) 

- Maak een beleid voor autodelen, gericht op het bereiken van minder gereden kilometers ten 
opzichte van het zittende regime. Focus op hoe autodelen geïntegreerd kan worden in MaaS-
arrangementen. 

- Coördineer consistente beschikbaarheid van autodelen in alle soorten buurten door middel van 
speciale parkeerplaatsen in combinatie met serviceniveau-overeenkomsten met autodeelbedrijven. 
Initiatiefnemer is de gemeente en het autodelende MKB.  

4. Overstap naar minder vervuilende transportmiddelen 

Kern van de strategie 

De meeste andere vervoerswijzen stoten per gereden kilometer per persoon minder of zelfs veel 
minder CO2 uit dan auto's, bestelauto’s of vrachtwagens. Overstappen van autogebruik naar het 
openbaar vervoer, fietsen of lopen of een abonnement bij een mobiliteitsaanbieder die Mobility as a 
Service organiseert, leidt tot minder CO2-uitstoot. Voor vrachtwagens geldt hetzelfde voor de 
overstap naar de trein of de binnenvaart. 

 
Figuur 11: vergelijk transportmiddelen op basis van Well-to-Wheel emissiefactor 

Autoritten tot minimaal 7,5 kilometer kunnen vaak per fiets/e-bike gemaakt worden. En we zullen het 
openbaar vervoer zo aantrekkelijk moeten maken dat een deel van de automobilisten daarop zal 
overstappen.  Ook nuttig zou de rol van werkgevers kunnen zijn, die een einde zouden moeten 
maken aan de vergoeding van autokilometers en de levering van leaseauto's zouden moeten 
stopzetten. Vervang die posten vanaf 2022 door een mobiliteitsbudget per medewerker. En richt die 
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budgetten zo in dat er een prikkel is voor medewerkers om dichter bij hun werk te gaan wonen, of 
juist minder op locatie te gaan werken. 

Een bijzondere verschuiving is van reizen naar thuisblijven. COVID heeft geleerd dat gemiddeld 2 
dagen per week thuiswerken voor minimaal 55% van alle beschikbare banen heel goed mogelijk is. 
Hier zou een coördinatie-inspanning van werkgevers nuttig zijn. 

Catalogus 

Investeren in openbaar vervoer (15) 

- Maak het openbaar vervoer zo aantrekkelijk dat een deel van de autogebruikers  daarop overstapt. 
Dat zal het komende decennium miljarden gaan kosten, zowel qua openbaar vervoerinfrastructuur 
als de rol van de overheid als echte launching customer voor Mobility as a Service (16). 

- Herkader het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport In dit MIRT zijn miljarden 
beschikbaar. Er is echter een reservoir aan infrastructuurplannen, waarvan een deel zeker niet meer 
nodig is. Deze plannen moeten zo snel mogelijk worden heroverwogen. 

Investeren in fietsinfrastructuur en loopinfrastructuur (16) 

- Investeer in fietspaden en fietsnetwerken, creëer fiets-parkeerplaatsen, stimuleer fiets-
treinsystemen, herdefinieer de openbare ruimte en realiseer meer ruimte voor lopen en en fietsen. 

Investeren in fiets- en wandelcultuur (17) 

- lopen en fietsen moeten prioriteit krijgen in stedelijke gebieden en dienen als basis voor 
verkeersveiligheidsbeleid. Ontmoedig autoritten onder de 7,5 kilometer. Werkgevers zouden 
prioriteiten voor lopen en fietsen kunnen invoeren in hun mobiliteitsbudgetbenaderingen. Betere 
gegevensverzameling voor de actieve modi is nodig. 

MaaS , Mobility as a Service( 2021-2030) (18) 

- Een landelijk MaaS-platform ontwikkelen als een gecombineerde inspanning om (1) de multimodale 
reisketen voor de eindgebruiker te integreren, (2) een openbare databank te voeden en (3) 
prijsmaatregelen aan de eindgebruiker te communiceren door vergelijkingen van reisopties te tonen. 
Lanceer snel een vroege versie, landsdekkend , integreer en schaal op gedurende het eerste 
decennium. Initiatiefnemer is Rijksoverheid: die moet de regie pakken in het opzetten van een 
landelijk platform voor MaaS. Er is afstemming nodig tussen aanbod van mobiliteitsdienstverleners, 
en organisatorische drempels zijn hoog. 

Overstappen naar mobiliteitsbudgetten (19) 

- Werkgevers moeten stoppen met het gedeeltelijk vergoeden van autokilometers en het ter 
beschikking stellen van leaseauto's. Vervang die items door een mobiliteitsbudget per medewerker. 
En richt die budgetten zo in dat er een prikkel is voor medewerkers om dichter bij hun werk te gaan 
wonen, of juist minder te komen werken. 

Doelstellingen voor thuiswerken (20) 
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- Dit is een verschuiving naar nulreizen. Gemiddeld 2 dagen thuis werken zou de standaard moeten 
zijn voor de 55% van de banen waar dit mogelijk is. Stimuleer werkgevers, creëer 
uitwisselingsplatforms voor goede praktijken, rol voor regionale overheden bij het creëren van 
coördinatie tussen werkgevers over timing en aanpak. 

    5. Ruimtelijke oplossingen  

Kern van de strategie 

De Nederlandse samenleving is een stedelijke samenleving. Maar steden verschillen nogal. Sommige 
steden zijn nog sterk afhankelijk van auto's. Dergelijke steden produceren soms twee keer zoveel 
autoritten en minstens 40% meer autokilometers per hoofd van de bevolking dan steden die al verder 
zijn op het gebied van duurzame mobiliteit. In essentie worden de laagste emissies geproduceerd in 
steden met hoge dichtheden, goed openbaar vervoer, veel ruimte voor fietsen en wandelen, werken 
met lage-emissiezones, met autovrije zones, met stratenclassificatie via superblokken. Dergelijke 
vooruitstrevende steden realiseren op de iets langere termijn kansen voor transitgerichte 
ontwikkeling, het bouwen van slimme hubs op enige afstand van de stedelijke kern en het investeren 
in duurzame last mile(s) logistiek (23). 

 

 
Figuur 12: modal split in verschillende steden (KiM, 2015) 

Op stadsniveau zullen doelen gesteld moeten worden. Binnen 10 jaar moeten de achterblijvende 
steden, met meer dan 40% verplaatsingen per auto, het niveau bereiken dat nu wordt bereikt door 
de geavanceerde steden die het nu al goed doen (meer dan 60% verplaatsingen per voet, fiets en 
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openbaar vervoer). Voor deze groep steden zou een strakkere doelstelling geformuleerd kunnen 
worden. 

Suburbs zijn meer auto-afhankelijk dan steden. Hier moeten we gedurfde nieuwe instrumenten 
introduceren. Reizen van suburb naar suburb is nu voor 90% of meer autoreizen. De 1 miljoen nieuwe 
huizen moeten in elk geval goed met OV ontsloten worden. 

Catalogus 

Gericht bouw- en locatiemanagement (2021-2050) (21) 

- Ontwikkelen van nieuwe woningen in commerciële gebieden en ontwikkelen van nieuwe 
werklocaties in woonwijken 

- Bestaande gebieden verdichten in plaats van suburbanisatie. 

- Initiatiefnemer is rijksoverheid voor het vaststellen van het landelijk plan voor locatiebeheer en 
stedenbouw. Gemeenten voeren het rijksplan uit door gerichte vergunningverlening en 
contractering. 

Auto's uitsluiten van intra-stedelijke routes (2021-2030) (22) 

- Auto's (inclusief autodelen) uitsluiten van belangrijke intrastedelijke routes om het gemotoriseerde 
verkeer te kalmeren en het concurrentievermogen van busdiensten te vergroten. Korte termijn. 
Initiërende gemeenten. 

Zonering; verbod op specifieke voertuigtypes (23) 

- Lage-emissiezones; zo snel mogelijk de emissiezones in minimaal dertig steden formaliseren, met 
zoveel mogelijk uniformiteit. Deze steden zullen een emissievrije zone instellen, zoals afgesproken in 
het Klimaatakkoord. Vanaf die datum moeten alle nieuwe vrachtwagens en bestelauto’s die een nul-
emissiezone willen betreden, emissievrij zijn. Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in de emissievrije 
zones volledig emissievrij rijden. 

- Autovrije zones 

Introduceer beleidsnormen voor duurzame mobiele steden (24) 

- Op stadsniveau zullen doelen gesteld moeten worden. Binnen 10 jaar moeten achterblijvende 
steden, met nog steeds meer dan 40% verplaatsingen met de auto, het niveau bereiken dat nu 
bereikt wordt door de geavanceerde steden die het nu goed doen (meer dan 60% verplaatsingen per 
voet, fiets en openbaar vervoer). 

- Voor deze laatste groep steden moet een steviger doel worden geformuleerd. Initiatiefnemer: 
Rijksoverheid, samen met stedelijke overheden. 

Beleid op snelweglocaties; verbieden en uitfaseren (25) 

- Gebouwen op snelweglocaties zijn meestal alleen bereikbaar met auto's en vrachtwagens. Voor 
sommige diensten, zoals distributiecentra, zijn snelweglocaties begrijpelijk. In het algemeen moeten 
we deze locaties uitfaseren, aangezien ze de komende decennia een groot deel van de CO2-uitstoot 
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produceren met nagenoeg 50 % van alle werkgelegenheid op locaties nabij de snelwegen (bron). Een 
terugkeer naar binnen de bebouwde kom lijkt aangewezen wanneer thuiswerken de standaard wordt 
voor minimaal 2 dagen per week. 

Superblokken in buitenwijken, en 15 minutenstad (2022-2040) (26) 

- Gegroepeerde woonblokken binnen buitenwijken autovrij maken. Zorg in doelgebieden voor een 
consistente beschikbaarheid van alternatieve parkeerplaatsen in ondergrondse of meerlaagse 
parkeergarages, met betaalde parkeervergunningen voor bewoners. Initiatiefnemers zijn gemeenten. 
Begint vroeg, maar heeft effect op de lange termijn, aangezien het autobezit wordt verminderd en 
langzame modi worden gepromoot. Ruimer; hier ook gebruik maken van het concept van de 15 – 
minutenstad. 

6. Maatschappelijke veranderingen 
De auto is nu goed voor 73% van het totaal aantal afgelegde kilometers. Dus; autoverkeer is 
dominant in het personenvervoer. Dit komt voornamelijk door vier redenen. 

De eerste heeft betrekking op ruimtelijke ordening. We hebben als het ware alle plaatsen in het 
verleden laten “ontploffen”. Waar je tot voor kort veel voorzieningen bijna te voet kon vinden en de 
meeste van je wensen op korte afstand kon realiseren, hebben wij een enorme schaalvergroting 
gerealiseerd. We verbruiken nu veel meer ruimte per hoofd van de bevolking. En vooral de laatste 
twee decennia hebben we een groot aantal essentiële functies en gebouwen in de directe nabijheid 
van snelwegen neergezet. Vaak is er geen ander vervoermiddel om deze panden te bereiken dan de 
auto. We hebben absolute autolocaties gecreëerd, veelal in panden met een korte 
afschrijvingstermijn. Dat biedt goede kansen, van die gebouwen kunnen we ook weer snel af. 

De tweede is dat we een steeds stressvoller werkleven hebben gecreëerd, vooral voor kenniswerkers 
(en dat zijn er veel). We werken met kalenders en timeslots, en dat betekent - tijd is geld - dat we 
ervoor hebben gezorgd dat werkgevers het reizen van de ene naar de andere locatie steeds sneller 
georganiseerd willen zien. Werkgevers verwachten en eisen dat werknemers hun vervoer snel en zelf 
regelen. Dat leidt ook tot autogebruik. Er is een absolute tweedeling ontstaan. Bedrijfsmedewerkers 
en adviseurs doen bijna alles met de auto en ambtenaren bevolken het openbaar vervoer. Vanuit het 
perspectief van de klimaatuitdaging is het noodzakelijk dat werkgevers werken aan een zekere 
“ontspanning” in het beroepsleven. COVID, maar ook preventie voor de komende pandemieën en 
gezondheidsproblemen vereisen meer thuiswerken, meer ontspannen tijdbeheer en meer spreiding 
in werk- en openingstijden. 

De derde is dat onze rijke, nogal gestresste en opgesplitste samenlevingen veel zorgen creëren onder 
een  optimistische oppervlakte. Kunnen we het volhouden, wat gebeurt er als we ziek worden? Maar 
ook; kunnen we een ander echt vertrouwen? Mensen doen vaak aardig tegen elkaar, maar zijn 
ondertussen erg op hun hoede. En doordat we een ruimtelijke indeling in bevolkingsgroepen hebben 
gekregen, kennen mensen hun buren niet meer. Huishoudens uit de middenklasse leven nu met 
netwerken van vrienden, en voor hun buurt ligt de focus op 'community light' - je begroet elkaar mild 
en vriendelijk, maar kent elkaar niet, en bouwt ook niets op (bron; Hortulanus en Machielse, 2003; 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl2139-openbaarvervoer--auto--en-multimodale-ontsluiting-werkgebieden
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Op het snijvlak van de fysieke en sociale leefomgeving). In zo'n samenleving voelt de openbare ruimte 
als een te mijden gebied voor veel mensen. Je kunt die ruimte maar het beste doorkruisen met je 
auto, die dan als een soort harnas kan fungeren. Bovendien moet je voor je gevoel ook wel de auto 
nemen, want door het overschot aan auto's voelt het op straat ook een beetje gevaarlijk aan voor 
kwetsbare verkeersdeelnemers. In zo'n samenleving lijkt het delen van ritjes moeilijker dan een paar 
decennia geleden, toen liften nog vrij populair was. 

En de laatste oorzaak blijft heel vaak verborgen. Mensen in onze samenlevingen hebben een grote 
behoefte aan gemak. Het leven op zich is al complex en druk genoeg. Daarnaast is snelheid, mede 
door de impact van social media, overgewaardeerd geraakt. We nemen alleen de tijd voor iets als we 
er echt voor kiezen - meditatie, in de sportschool, soms in de vrije tijd. Voor de rest zijn gemak en 
instant -bevrediging belangrijker. En dat biedt de auto beter dan alle andere vormen van mobiliteit. 
Nadenken over mobiliteitsethiek past hier echt. 

De bron van vrachtwagenafhankelijkheid is de grote hoeveelheid voedsel en goederen die vaak over 
enorme afstanden wordt vervoerd. Ook hier zullen we, ook vanuit het perspectief van 
pandemiepreventie, moeten werken aan het verkorten van ketens. 

Dit alles toont aan dat het huidige dominante patroon van maatschappelijke levensstijlen - 
aangewezen ruimtes voor elke activiteit, stressvolle tijd, angst en wantrouwen, en gemak en snelheid 
- bijna automatisch auto- en vrachtwagenafhankelijkheid produceert. Belangrijker is dat dit hele 
netwerk van praktijken op geen enkele manier gerelateerd is aan wat nodig is om duurzame 
samenlevingen te realiseren. We zullen voorzieningen weer dichter bij elkaar moeten brengen, 
moeten gaan vertragen, elkaar weer leren vertrouwen, en niet alles even snel willen... 

Een dergelijke verandering in culturele oriëntatie, in levensstijl vermindert niet direct de uitstoot, 
maar is essentieel voor de ontvangst en acceptatie van de catalogus van maatregelen die nodig zullen 
zijn. In die zin is dit blok even voorwaardelijk voor het realiseren van de enorme emissiereductie voor 
mobiliteit als het passend beprijzen van die mobiliteit of de elektrificatie van alle voertuigen! 
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Deel D: aanbevelingen 
Wij komen ten slotte tot 9 aanbevelingen voor een systematischer, ambitieuzer en rechtvaardiger 
klimaatbeleid voor mobiliteit 

Systematiek 
1. Ga uit van een carbon- budget- benadering bij het vaststellen van jaarlijkse emissieplafonds.  
2. Benoem voor mobiliteit het traject tussen 2030 en 2050 op expliciete manier. Benoem het 

doel in 2050, geef aan wat de tussendoelen voor 2035, 2040 en 2045 zijn. 
3. Creer voor het gehele Nederlandse klimaatbeleid een aanpak zoals die in het Verenigd 

Koninkrijk wordt gevolgd, met een Klimaatcommissie, duidelijke transparantie in 
maatregelpakketten per periode, en helder zicht op verantwoordelijke stakeholders. 

Ambitie 
4. Aanvaard niet langer dat mobiliteit als enige maatschappelijke sector 80 % of meer van zijn 

emissiereductie na 2030 mag realiseren 
5. Zorg er minimaal voor dat mobiliteit met het emissiedoel voor 2030 in de buurt komt van de 

op één na slechtst scorende maatschappelijke sector, de landbouw (met 60 % reductie na 
2030) 

6. Erken dan vervolgens dat omdat we in 2030 waarschijnlijk slechts 20 % van het wagenpark 
elektrisch zullen hebben, en omdat beprijzen dan pas wordt ingevoerd het tussen 2022 en 
2030 fors verminderen van het aantal gereden fossiele brandstof- kilometers een kern- 
beleidsdoel zal moeten worden (dit conform Schotland waar nu voor deze periode een 
beleidsdoel van 20% is vastgelegd) 

7. Erken dat met name het realiseren van hogere bezettingsgraden in auto’s en hogere 
beladingsgraden in vrachtwagens ook veel emissiereductie zal opleveren. 

Rechtvaardigheid 
8. Erken dat zeker ook vanuit solidariteit tussen generaties het streven er op gericht moet zijn 

om zoveel mogelijk emissiereductie voor 2035 te realiseren. Dit opdat – generatietoets- niet 
de komende generaties juist bij mobiliteit het grootste deel van emissiereductie moet gaan 
realiseren, terwijl zij het overgrote deel van het probleem niet hebben veroorzaakt. 

9. En communiceer vanaf nu: “alleen een forse vermindering van het aantal gereden fossiele 
brandstofkilometers dit decennium zal ervoor zorgen dat bij mobiliteit de klimaatrekening niet 
bij de jongere generaties wordt gelegd” 
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Bijlage: kwantificering en tabel met modelinput 

Kwantificering 
Om te kunnen kwantificeren worden de maatregelen uit de catologus ondergebracht in 11 
samenhangende maatregelpakketten. Tussen die pakketten wordt overlap zoveel mogelijk 
voorkomen om dubbeltelling te vermijden. Per maatregelpakket wordt hieronder geschetst hoe groot 
de bijdrage aan de emissiereductie kan zijn. We namelijk in een aantal gevallen moeten werken met 
indicaties op basis van aannames.  

Ieder maatregelpakket krijgt een groeiprofiel toegewezen. Zo wordt er meegeteld dat een pakket dat 
10% reductie bijdraagt vanaf 2045 minder carbon budget bespaart dan een maatregel die vanaf het 
eerste jaar al 1% reductie bijdraagt. Het groeiprofiel heeft 5 instellingen:  

1. Het uiteindelijke fysieke effect van het maatregelpakket (in termen van kilometers of 
emissiefactor) 

2. Het jaar waarin het effect van de maatregel waarneembaar wordt 
3. Het jaar waarin het effect van de maatregel haar piek bereikt (waarna het constant blijft) 
4. Een benadering van het groeiprofiel tussen (2) en (3) 

a) lineair: constante helling 
b) parabolisch: het effect doet zich voornamelijk aan het einde voor 
c) logaritmisch: het effect doet zich voornamelijk kort na implementatie voor 

Bij de maatregelen elektrificatie, brandstof- en voertuignormen is er een model gemaakt van het 
wagenpark. Deze specifieke maatregelen worden dus niet gekwantificeerd via de genoemde aanpak 
met groeiprofielen. 

Maatregelen personenvervoer 

De tussen haakjes vermelde maatregelnummers verwijzen terug naar de betreffende maatregel in de 
catalogus. 

Pakket 1A; vraag beperken  

Dit pakket bevat drie verschillende elementen: thuiswerken, ruimtelijke maatregelen en normen voor 
duurzame stedelijke mobiliteit. 

Thuiswerken (maatregel 20) 

Als het gaat om thuiswerken, wordt aangenomen dat 55% van de arbeidsbevolking 2 op de 5 
werkdagen thuis werkt (ongeveer 40% van 55% van het woon-werkverkeer p-km is 22%). Ervan 
uitgaande dat dit inderdaad rechtstreeks van invloed is op de zakelijke/woon-werkverkeer p-kms 
(~45% van p-kms), zou thuiswerken verantwoordelijk zijn voor 9,9% en 1,6% reductie in p-km door 
respectievelijk autobestuurders en passagiers. Deze vraagvermindering zou onmiddellijk van kracht 
kunnen worden. 

Ruimtelijke maatregelen met focus op snelweglocaties (maatregelen 21,22,23,25,26) 
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De meeste ruimtelijke maatregelen zijn vrij moeilijk te kwantificeren en zullen naar verwachting op 
langere termijn effect sorteren. Een uitzondering kan worden gemaakt voor snelweglocaties waar 
veelal gebouwen staan met korte afschrijvingstermijnen. Nu vindt als vermeld nagenoeg 50 % van alle 
werkgelegenheid plaats in panden in de nabijheid van snelwegen  

. Als 1/3 van deze panden zou kunnen worden verplaatst naar gebieden die niet uitsluitend 
autodominant zijn, en we kijken naar de 78% van de woon-werkkilometers die niet worden beïnvloed 
door de thuiswerkbenadering, zou dit kunnen leiden tot een vermindering van 10% van het woon-
werkverkeer-km. Aangezien we weten dat woon-werkverkeer 45% van alle afgelegde kilometers 
uitmaakt, zou een besparing van 4,6% op de auto p-km mogelijk zijn. (want: 0,4 * 1/3 * 0,78 * 0,45 = 
0,046) 

Normen voor duurzame stedelijke mobiliteit (maatregelen 19, 24) 

De modal- split van verschillende steden verschilt sterk. Laten we de steden in Nederland 
rangschikken op basis van het aandeel dat autorijden heeft in de modal split. Stel dat de laagst 
gerangschikte steden1  het  aantal autoritten terugbrengen richting een modaal aandeel van 35%, de 
middelste steden2 naar 28% en de steden met de hoogste ranking3 naar 21%.  Dit vertalen we 
vervolgens naar een landelijke reductie. Om dat te kunnen doen nemen we aan dat de absolute vraag 
naar reizen in steden evenredig is met de bevolkingsomvang. Op die manier komen we uit op een 
vermindering in p-km van stadsauto's met 13%. Aangezien ongeveer de helft van de afgelegde 
autokilometers afkomstig is uit verstedelijkte gebieden, kan de netto- bijdrage worden geschat op 
een reductie van 6,5% van de totale auto-p-kms. Dit tellen we voor het gemak op bij het effect van 
thuiswerken en het verplaatsen van snelweglocaties, ook al zal er enige overlap aanwezig zijn.  

Alle effecten in dit pakket worden overigens versterkt door de invoering van een mobiliteitsbudget, 
dat werknemers in staat stelt minder te rijden en werkgevers in staat stellen op deze trend in te 
spelen. 

Pakket 1B: bezettingsgraad (maatregelen 13,14) 
We gaan ervan uit dat een betere benutting van de capaciteiten, door bijvoorbeeld invoering van een 
mobiliteitsbudget, rekeningrijden en MaaS, kan betekenen dat de bezettingsgraad van 
personenauto’s stijgt van 1,3 naar 1,7 in 2050. 

Pakket 1C: beprijzing (maatregelen 6,8,9) 
Door de vele onzekerheden is dit een vrij lastig pakket om te kwantificeren. We gaan uit van het 
volgende. Ten eerste komt beprijzing in het personenvervoer vrij laat, rond 2030. We maken gebruik 
van de literatuur over prijselasticiteiten, waaruit blijkt dat 10% hogere brandstofprijzen leiden tot 2-
3% minder rijden op korte termijn en 3-5 % op lange termijn.  

 

 
1 Amersfoort, Enschede, Dordrecht, Den Bosch, Eindhoven, Apeldoorn, Breda, Arnhem, Maastricht, Tilburg, Sittard-
Geleen, Heerlen, Almere (38%-50%) 
2 Den  Haag, Rotterdam, Zwolle, Leeuwarden, Haarlem, Nijmegen (31%-35%) 
3 Utrecht, Amsterdam, Leiden, Groningen (21%-26%) 
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Een CO2-belastingsverhoging van 50 euro per ton CO2 zou leiden tot een benzineprijsverhoging van 
12 cent per liter: een 7,6% stijging t.o.v. de gem. benzineprijs over het jaar 2020. Als dit de start is van 
de prijsstelling, en deze toeneemt tot 200 euro per ton CO2 rond 2035, is de eindstand een 30,7% 
stijging t.o.v. 2020. Via de gestelde prijselasticiteit vertaalt dit zich naar een vermindering van 
autokilometers die begint op 2% in 2030, geleidelijk stijgt naar 3% in 2035, en uitkomt op 12% in 
2040.  

We zijn ons bewust van eerdere maatregelen uit dit pakket die voor overlap kunnen zorgen, en 
begrenzen dus het toebedeelde eindeffect tot 8%.  

We zien dat de echte impact van prijsstelling plaats zou vinden in het decennium 2030-2040, en dan 
vooral aan het einde van het decennium veel resultaat inboekt dankzij het intreden van lange termijn 
effecten en stijging van de prijs.  

Pakket 1D: modal shift (maatregelen 15,16,17,18, 19)  

Hier werkten we met de volgende aannames. In 2050 gaan we ervan uit dat door het doorvoeren van 
deze 5 maatregelen 10 miljard gereden passagierskilometers van de auto naar andere modi worden 
verschoven, volgens de volgende verdeling: 

- Treinreizen; verhoging van 21 miljard naar 25 miljard 
- Busreizen; stijging van 6 miljard naar 7,5 miljard 
- Fietsritten onder de 7,5 kilometer; stijging van 8,7 miljard naar 10 miljard 
- Fietsritten boven de 15 kilometer; stijging van 3,1 miljard naar 6,3 miljard (door e-bikes) 

We gaan er ook van uit dat deze verhogingen bestuurders en passagiers in gelijke mate treffen. 
Nogmaals, maatregel 19 is in dit pakket opgenomen, aangezien de invoering van 
mobiliteitsbudgetten betere prikkels creëert voor werknemers om van vervoerswijze te veranderen. 

Samen leidt de shifting modes-benadering tot een extra reductie van 4% van de CO2-uitstoot in 2050. 

Package 1E: Brandstof- en voertuignormen (maatregel 4) 

We gaan ervan uit dat strenge brandstofnormen de (real-world) emissiewaarden van nieuw 
verkochte auto's lineair zullen verminderen van 180 g/v-km tot 145 g/v-km in 2021 (Smokers/TNO)  
Deze maatregel gaat direct in en leidt alvast tot een instroom van zuinigere ICEV  voertuigen, tot het 
moment dat 100% van de nieuwverkopen inmiddels BEV's zijn. Dit pakket modelleren we op een 
andere wijze dan de andere maatregelen, maar zou - indien pakket 1F ook wordt geïmplementeerd - 
tussen 2020 en 2030 tot haar maximale effect groeien.  

Pakket 1F: Elektrificatie personenauto’s (maatregelen 1 en  5) 

We gaan ervan uit dat tussen 2020 en 2030 het aandeel elektrisch in de nieuwaankopen lineair 
toeneemt naar 100%. Ook nemen we aan dat de grootte van het wagenpark niet verder groeit, 
dankzij de eerder toegepaste maatregelpakketten.  Zo worden er in ons model ieder jaar evenveel 
auto's gekocht als er uit gebruik gaan. Dit modelleren we op een andere wijze dan de andere 
maatregelen. De uitkomst is dat in 2048 het personenwagenpark volledig elektrisch is. 
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Maatregelen vrachtvervoer 

Pakket 2A: beladingsgraad (maatregelen 11 and 12)  

We gaan ervan uit dat de beladingsgraad van vrachtwagens die in Nederland rijden nu 48% is 
(duidelijke gegevens ontbreken). En we gaan ervan uit dat deze bezettingsgraad in 2050 kan oplopen 
tot 60%.  

Pakket 2B: Beprijzing (maatregel 7) 

Hier volgen we de implementatie van de Wet Vrachtwagenheffing voor zware vrachtwagens, die een 
prijs van 15 cent per kilometer bevat. Dit zal leiden tot een kleine reductie van CO2. 

Package 2C: ZE-vrachtwagens (maatregel 3) 

De omloopsnelheid van het vrachtwagenpark in Nederland is verondersteld 8 jaar te zijn. We gaan er 
ook van uit dat onze vrachtwagenvloot in 2030 16 % waterstof (of elektrische) vrachtwagens zou 
kunnen bereiken, en bijna 100 % in 2050.  

Pakket 2D: ZE-binnenvaartschepen (maatregelen 2, 3, 4)  

We volgen de doorrekening van een aangescherpt beleid voor binnenvaart zoals voorgesteld door 
Panteia (2019; p56). Deze aanpak voorziet in een totale vermindering van CO2-uitstoot in de 
binnenvaart van 96,5%, waarvan de eerste 33% plaatsvindt in de periode 2020-30, en de overige 
63,5% in de periode 2030-50, met een nagenoeg lineair verloop.  

Pakket 2E: brandstof- en voertuignormen voor bestelauto’s (maatregel 4)  

Voor bestelauto’s gaan we uit van een omloopsnelheid van 11 jaar. Verscherpte 
brandstofvoertuignormen op nieuw verkochte bestelauto’s kan de parkemissiefactor van 203 naar 
143 g/tkm terugbrengen. Dit heeft zijn voornaamste impact in de periode 2020-30. Vervolgens zal het 
effect van elektrificatie dominanter worden. 

Pakket 2F: elektrificatie voor bestelauto’s (maatregel 1)  

Voor bestelauto’s gaan we uit van een omloopsnelheid van 11 jaar. We verwachten dat tussen 2020 
en 2030 het aandeel elektrisch in de nieuwaankopen lineair toeneemt naar 100%. Dit modelleren we 
op een andere wijze dan de andere maatregelen. 

Het zal overigens duidelijk zijn dat de grote wijziging ten opzichte van de meeste gekozen 
benaderingen ligt in de daadwerkelijke reductie van autokilometers  (niet volledig uniek; de 
Schotse regering heeft hier al een beleidsdoel van 20 % reductie in kilometers voor dit 
decennium op geformuleerd, overigens, voor zover wij kunnen nagaan als eerste regering!) en 
op de forse verhoging van bezettings- en beladingsgraden, plus op voor het eerst stevige 
ruimtelijke beleidsdoelen. 

In het navolgende onderdeel is te vinden hoe de totale kwantificering uitpakt in modelinput.  
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Tabel met modelinput 
Tank To Wheel model log = vroege reductie     
jaar 0 = 2020  lin = geleidelijke reductie     
Types maatregelen: avoid, shift, improve par = late reductie     
         
Voertuig Type Beleidspakket [eenheid effect] Effect in 2050 Start Profiel Eind 

Personenauto's   p-km (best.) p-km (pass.) g/v-km jaar lin/log/par jaar 

    BaU  106.0 billion 38.7 billion 180.0       

  Avoid [p-km] [-]               

    1A: Vraag beperken [%] 20.0% 11.5%   1 lin 30 

    Subtotal 84.8 billion 34.2 billion 180.0       

    1B: Bezettingsgraad verhogen 1.7   1 lin 30 

    Subtotal 70.0 billion 49.0 billion 180.0       

    1C: Beprijzing [%] 12.0% 12.0%   10 par 20 

    Subtotal 61.6 billion 43.1 billion 180.0       

  Shift [p-km] [-]               

    1D: Modal shift [p-km] 10.0 billion   7 lin 25 

    Subtotal 55.7 billion 39.0 billion 180.0       

  Improve [g / v-km]  [-]               

    1E: Brandstof- en voertuignormen [%]   8.3% 1 lin 10 

    Subtotal 55.7 billion 39.0 billion 165.0       

    1F: Elektrificatie personenauto's [%]   100.0% 1 par 26 

    Total 55.7 billion 39.0 billion 0.0       

                  

Bus/tram/metro   p-km g/v-km       

    BaU  5.5 billion 113.0       

  Shift from other mode [p-km] [+]               

    1D: Modal shift [p-km] 1.7 billion   7 lin 25 

    Subtotal 7.2 billion 113.0       

  Improve [g / v-km]  [-]               
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    1G: Electrificatie OV-bussen [%]     100.0% 1 par 10 

    Total 7.2 billion 0.0       

                  

Vrachtwagens   t-km g/t-km       

    BaU  59.5 billion 64.0       

  Avoid [t-km] [-]               

    2A: Beladingsgraad (%) 20.0%     1 par 15 

    Subtotal 47.6 billion 64.0       

    2B: Beprijzing vrachtauto's (%) 5.0%     1 par 10 

    Subtotal 45.2 billion 64.0       

  Improve [g / v-km]  [-]               

    2C: ZE-trucks (%)     100.0% 1 par 30 

    Total 45.2 billion 0.0       

                  

Binnenvaartschepen   t-km g/t-km       

    BaU 49.3 billion 41.0       

  Improve [g / v-km]  [-]               

    2D: ZE-binnenvaartschepen (%) p1     33.0% 1 lin 10 

    Total 49.3 billion 27.5       

    2D: ZE-binnenvaartschepen (%) p2     63.5% 11 lin 30 

    Total 0.0 billion 1.4       

                  

Bestelauto's   t-km g/v-km       

    BaU 3.7 billion 203.0       

  Improve [g / v-km]  [-]               

    2E: Brandstof- en voertuignormen [%]   28.1% 1 lin 5 

          146.0       

    2F: Elektrificatie bestelauto's   100.0% 1 lin 20 

    Total 3.7 billion 0.0       
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