Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 en analyse Klimaatakkoord
Op 1 november 2019 publiceerde het PBL de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 en de analyse van het
Klimaatakkoord. Waar gaan deze over rapporten en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Hieronder een leeswijzer.

Klimaatwet, artikel 6:

Wat is de KEV?
1. De KEV geeft een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding en verkent
toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen.
2. De KEV rekent al het door de regering vastgestelde en voorgenomen klimaatbeleid door
dat vóór 1 mei van het lopende jaar bekend is gemaakt en voldoende concreet is om door
te rekenen.
3. De KEV analyseert of meerdere energie- en klimaatdoelen worden gehaald, zoals het
‘Urgenda-doel’ van 25% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 (t.o.v. 1990) of het
Energieakkoord-doel om in 2020 14% hernieuwbare energie op te wekken.

1. Het Planbureau voor de
Leefomgeving brengt eenmaal per
jaar aan Onze Minister een
klimaat- en energieverkenning uit.
2. De klimaat- en
energieverkenning is een
wetenschappelijke rapport over de
gevolgen van het gevoerde
klimaatbeleid in het voorafgaande
kalenderjaar.

Zit het Klimaatakkoord in de KEV2019?
Het kabinet presenteerde op 28 juni 2019 nieuwe maatregelen voor het Klimaatakkoord. Het akkoord
is niet volledig meegenomen in de KEV. Die nieuwe maatregelen hebben we apart onderzocht.

Wat is de Analyse van het Klimaatakkoord?
Alle op 28 juni 2019 door het kabinet aangekondigde afspraken in het Klimaatakkoord zijn door het PBL
geanalyseerd met als hoofdvraag of hiermee het doel van 49% minder uitstoot van broeikasgassen in
2030 (t.o.v. 1990) wordt gehaald.

En, worden de doelen voor 2020 en 2030 gehaald?
Emissie broeikasgassen exclusief landgebruik in megaton CO2-equivalenten

Effect van Klimaatakkoordbeleid van vóór 1 mei, zoals:
- Verbod kolenstook (o.a. sluiting Hemwegcentrale)
- EU-normen voor transport
- SDE+
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… en effect van nieuw beleid
aangekondigd op 28 juni, zoals:
- Industrie (CO2-heffing) / SDE++
- Wijkaanpak (aardgasvrij)
- Landbouwmaatregelen
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Hoofdconclusies:
KEV: Nee

Ambitieuze doelen hebben veel
in beweging gebracht, maar de
uitvoering van afspraken blijkt
weerbarstig. Meerdere doelen
voor 2020 worden naar
verwachting niet gehaald.

Analyse
Klimaatakkoord:
Nee

Het Klimaatakkoord is een
steviger beleidspakket dan het
eerdere ontwerpakkoord, maar
49% minder uitstoot in 2030
wordt naar verwachting niet
gehaald.

Analyse
Klimaatakkoord

Emissie
Middenwaarde
Bandbreedte
Reductie ten
opzichte van 1990
Bron: PBL

Aanvullende info
De KEV 2019 is een studie van PBL, CBS, ECN part of TNO, RIVM, en wordt
ondersteund door RVO.nl. De analyse-Klimaatakkoord is een studie van PBL. De KEV
2020 zal al het beleid tot 1 mei 2020 bevatten, en verschijnt in het najaar van 2020.
Voor meer informatie over de KEV: www.pbl.nl/kev

Voor al onze
bevindingen, zie
www.pbl.nl

