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Reductie van 80% van de broeikasgasemissies in 2050 

ten opzichte van 1990 is een majeure maatschappelijke 

opgave. Het saldo van de maatschappelijke kosten en 

baten blijkt daarbij sterk afhankelijk van de mondiale 

ontwikkelingen. Het effect van lagere energieprijzen op 

het resterende energiegebruik valt buiten de scope van 

de MKBA, maar vormt wel een substantiële baat voor de 

Nederlandse samenleving. 

Kosten en baten 
van forse reductie 
broeikasgassen

Vergaande reductie van broeikasgasemis-
sies in 2050 vereist ingrijpende maatre-
gelen, met mogelijk hoge kosten. Het is 
daarom van belang de consequenties van de 
keuze voor een dergelijk reductiedoel goed 
in beeld komen. Hiervoor zijn niet alleen de 
directe kosten, maar ook de bredere maat-
schappelijke kosten van belang. 

Scenario’s en varianten
In opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu is naar 
de consequenties van 80% emis-
siereductie in 2050 een MKBA 
uitgevoerd1. Dit is gebeurd op basis 
van het Blue-Map-scenario van het 
International Energy Agency (IEA) 

en het - van het Business-as-Usual-scenario 
(BAU) afgeleide - scenario BAU+. In Blue 
Map is er een mondiaal klimaatakkoord 
gericht op het halen van de tweegraden-
doelstelling; in BAU+ zet alleen de EU in op 
forse emissiereductie. 

De scenario’s verschillen qua energieprijzen 
en technologiekosten. Binnen beide scena-
rio’s is 80% emissiereductie als projectal-
ternatief vergeleken met voortzetting van 
het huidige Nederlandse beleid als nul-
alternatief. Dit laatste is gebaseerd op de 

geëxtrapoleerde referentiera-
ming 2010-20202. In 

beide scenario’s zijn 
voor drie typische 

beleidsvarianten 
– beprijzen, 
normeren en 
subsidiëren – de 

regulerings-
kosten en beste-

dingsimpuls bepaald. 
Binnen BAU is unilaterale 

emissiereductie door Nederland onrea-
listisch; BAU is daarom niet in de MKBA 
opgenomen. Wel zijn – buiten het MKBA-
saldo – de baten voor Nederland van de 
lagere energieprijzen in BAU+ en Blue Map 
ten opzichte van BAU berekend. 
Optiepakketten
Voor de MKBA zijn met het Analysetool 
van het Optiedocument3 pakketten van 
reductieopties samengesteld die de 80% 
emissiereductie in 2050 realiseren en 40% 
in 2030, tegen minimale directe kosten (zie 
figuur 1). Vrijwel alle belangrijke oplos-
singsrichtingen zijn vertegenwoordigd in 
deze pakketten: er zijn vrijwel geen opties 

Baten vermeden broeikasgasmissie naar bron schadekosten (NCW, mln. euro)
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Figuur 1: Kosteneffectiviteitscurve 2050 (emissiereductie en kosteneffectiviteit voor directe 
kosten), kostenoptimaal pakket Blue Map

‘Mondiale  
context is  

essentieel,  
maar valt buiten 

de scope’
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waarbij het op voorhand mogelijk is ze uit 
te sluiten. 
De pakketten zijn berekend op basis van 
de aannames voor de beschikbare poten-
tiëlen in tabel 1. Deze zijn gebaseerd op 
de ‘redelijke’ potentieelaannames uit de 
Routekaarten naar een schone economie4. 
Bij optimistischer aannames voor de 
potentiëlen kunnen de directe kosten lager 
uitvallen, bij pessimistischer aannames 
lopen de kosten snel op, of wordt de 80% 
reductie onhaalbaar.

Waardering dominant 
De waardering van CO2-emissiereductie 
heeft een grote impact op het MKBA-saldo. 
De MKBA waardeert in Blue Map de baten 
van de CO2-emissiereductie op basis van 
de vermeden schadekosten. Hiervoor zijn 
vanuit de literatuur zeer sterk verschillende 
schattingen beschikbaar (figuur 2). Hoewel 
de baten van Nederlandse broeikasgasemis-
siereductie niet in Nederland neerslaan, 
mogen ze in Blue Map toch, op basis van 
wederkerigheid of internationale juridische 

Factor Aanname 2030 Aanname 2050

Beschikbare biomassa 300 PJ 500 PJ

 Waarvan binnenlands 150 PJ 200 PJ

 Waarvan buitenlands 150 PJ 300 PJ

Maximale elektriciteitsproductie kerncentrales 72 PJ (20TWh) 144 PJ (40TWh)

Beschikbaarheid jaarlijkse CO
2
-opslagcapaciteit 20 Mton 50 Mton

Maximale elektriciteitsproductie wind op land 36 PJ (10 TWh) 36 PJ (10 TWh)

Maximale elektriciteitsproductie wind op zee 162 PJ (45 TWh) 324 PJ (90 TWh)

Geothermie voor warmte 50 PJ 50 PJ

Tabel 1: aannames voor beschikbare potentiëlen

Blue Map BAU+

Directe effecten

Vermeden brandstofverbruik 68,2 90,6

Kosten emissiereductiemaatregelen -143,2 -149,8

Voorzieningszekerheid 7,6 7,6

Indirecte effecten

Structurele groei 11,0 11,3

Externe effecten

Vermedenbroeikasgasemissie 36,9 à 276,2 +?

Vermeden luchtverontreiniging 3,9 3,9

Bruto MKBA-saldo -19,6 à 223,6 -36,3+?

Netto MKBA-saldo Normering -48,6 à 194,6 -77,7+?

Netto MKBA-saldo Beprijzing -30,2 à 222,3 -61,9 à -52,6+?

Netto MKBA-saldo Susidiering -58,5 à 184,7 -74,2+?

Tabel 2: overzich saldo MKBA en opbouw kosten en baten, Netto Contante Waarde

BAU+ Blue Map

Kolen 3,6 7,4

Olie 39,7 79,8

Aardgas 20,4 40,5

Totaal 63,8 127,7

Tabel 3: Baten van lagere energieprijzen 
voor het resterend energiegebruik, Netto 
Contante Waarde

Figuur 2: Baten van 80% broeikasgase-
missiereductie op basis van verschillende 
bronnen voor de schadekosten5,6,7,8
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lager zijn. In Blue Map bedraagt de netto 
contante waarde van de lagere energiekosten 
over het resterende energiegebruik ca 128 
miljard euro (tabel 3), vergeleken met ca 60 
miljard directe kosten in Blue Map. In BAU+ 
zijn deze baten ca 64 miljard, vergeleken met 
ca 75 miljard directe kosten. 

Het totale saldo van de maatschappe-
lijke kosten en baten hangt sterk af van 
de mondiale context. Bij een wereldwijd 
klimaatbeleid is het welvaartseffect in 
Nederland vooral positief, variërend van 
enigszins negatief tot zeer positief. Als 
alleen Europa vergaand klimaatbeleid 
voert, is het saldo voor Nederland minder 
positief doordat er veel meer klimaatschade 
optreedt en de Europese economie mondiaal 
minder concurrerend wordt. Een verande-
ring van de mondiale context van BAU naar 
Blue Map valt zelf buiten de scope van de 
MKBA, maar brengt wel substantiële baten 
met zich mee voor Nederland. 

Bert Daniëls en Bert Tieben 

verplichtingen, als maatschappelijke baat 
ingeboekt worden. In BAU+ zou alleen op 
basis van de Nederlandse betalingsbereid-
heid een baat ingeboekt mogen worden, 
maar hiervoor bestaan geen betrouwbare 
schattingen. Daarom is dit in BAU+ niet 
gekwantificeerd, en ingeboekt als baat van 
onbekende omvang.
De baten van CO2-emissiereductie zijn uiter-
aard niet differentiërend voor de kostenef-
fectiviteit van de verschillende opties. De 
directe kosten en baten zijn dat wel. Andere 
posten hebben, vanwege de relatief geringe 
omvang, een gering effect op de ranking 
van de opties. 
Voor de externe effecten van luchtver-
ontreinigende emissies is het effect op 
de ranking van de verschillende opties 
in kaart gebracht. Ten opzichte van de 
kostencurve zonder externe effecten 
treden relatief geringe verschuivingen op. 
Energiebesparing, nucleair, hernieuwbare 
energie (exclusief biomassa en elektri-
ficatie/waterstof) scoren iets beter, CCS 
(CO2-opslag) en biomassa iets slechter.

MKBA-saldo
Het totale saldo van de maatschappelijke 
kosten en baten hangt sterk af van de 
mondiale context, en bedraagt tussen de ca. 
-80 en ca. +220 miljard euro, afhankelijk van 
het gekozen scenario en de waardering van de 
broeikasgasemissiereductie (tabel 2). Dit zijn 
de kosten en baten van een traject dat leidt tot 
80% vermindering van de Nederlandse broei-
kasgasemissies in 2050 (projectalternatief), 
vergeleken met voortzetting van het huidige 
beleid (nulalternatief). Het belangrijkst voor 
het saldo is de waardering van de emissiere-
ductie zelf, gevolgd door de directe kosten en 
baten. 
De mondiale context blijkt van groot 
belang voor het MKBA-saldo. De baten voor 
Nederland die gekoppeld zijn aan de verschui-
ving van die mondiale context zelf, van het 
BAU-scenario naar het Blue Map scenario, 
vallen echter buiten de scope van de MKBA, 
omdat die verschuiving geen gevolg is van 
een Nederlandse keuze. Als netto-energie-
importerend land profiteert Nederland van 
het feit dat in Blue Map energieprijzen veel 
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