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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN KLIMAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 augustus 2021
Op 8 juli jl. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
aan mij gevraagd om het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te
verzoeken het effect van het «fit-for-55»-pakket op de Nederlandse
CO2-uitstoot door te rekenen, en daarbij aan te geven hoe dat neerslaat op
de verschillende inkomensgroepen in Nederland. Ik heb dit verzoek
doorgeleid naar het PBL.
U vindt in de bijlage de reactie die ik van het PBL heb ontvangen naar
aanleiding van dit verzoek1. De directeur van het PBL, prof. dr. ir. Hans
Mommaas, geeft aan niet op alle punten aan het verzoek te kunnen
voldoen, maar u wel op enkele punten tegemoet te kunnen komen. Het
PBL zal eind september een aantal aandachtspunten voor de beoordeling
van het fit-for-55-pakket bekend maken in een korte notitie op haar
website. Daarnaast publiceert PBL op 28 oktober de jaarlijkse Klimaat- en
Energieverkenning (KEV), waarbij dit jaar voor het eerst ook «geagendeerd» beleid wordt meegenomen. Onderdelen van het fit-for-55-pakket
kunnen mogelijk via deze route in de KEV worden beoordeeld, indien ze
concreet genoeg zijn. PBL geeft aan dit pas met zekerheid te kunnen
zeggen na bestudering van het pakket.
Het gehele pakket is nog in onderhandeling in Brussel en kan daarom op
onderdelen mogelijk nog veranderen. Dit kan van invloed zijn op de
effecten van het pakket. Daarnaast zijn de effecten van het pakket op
Nederland evenzeer afhankelijk van de vertaling door het Nederlandse
beleid van het pakket als door het pakket zelf, zoals ook aangegeven door
het PBL in bijgaande brief.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
D. Yeşilgöz-Zegerius
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