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Aquathermie als warmtebron voor de gebouwde omgeving 

Green Deal Aquathermie en 
Netwerk Aquathermie 

Omschrijving van de maatregel 

• Aquathermie (thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater) is een bewezen
techniek en kan worden opgeschaald tbv grootschaliger toepassing (0-10 jaar)

Doelgroep en doelstelling 

• Gemeenten, woningbouwcorporaties en bewonerscollectieven

Achtergrond/rationale 

• In het kader van o.a. de Green Deal is ervaring opgebouwd, zijn projecten uitgevoerd en is kennis
ontwikkeld, zie

• www.aquathermie.nl

• www.expertisecentrumwarmte.nl

• Potentie aquathermie is geschat op ca. 50% van de warmtevraag in de gebouwde omgeving

• Green Deal eindigt eind 2021 met oplevering van kennis/ervaring; daarna zal volgende fase moeten
starten gericht op opschaling en toepassing (bestaande gebouwen); daarvoor zijn grootschalige pilots
nodig

Effecten 

Klimaat 

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030 
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

Zie 
www.expertisecentumwarmt
e.nl

X tot Y

• 

Energievraag • 

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Pilots/doorontwikkeling 
Aquathermie 

10 20 30 30 

Uitvoeringskosten 2 2 2 2 

• 

Administratieve lasten •  Zeer beperkt: vergunningsverlening waterbeheerder 

Nationale kosten • Randvoorwaardelijk: investeringen in woningen en warmtenetwerken;
SDE++ biedt mogelijkheden maar is waarschijnlijk onvoldoende; voor
doorontwikkeling en pilots is financiering nodig

Uitvoeringsaspecten • Afhankelijk van de ontwikkeling van warmtenetwerken (m.n. LT en MT)

Maatschappelijk 
draagvlak 

• Groot; aquathermie heeft geen impact op de omgeving; de effecten van
warmteonttrekking van het oppervlaktewater is nog in onderzoek; 60
partijen/partners werken in NAT samen aan de bekendheid en ontwikkeling
van aquathermie; Motie Van der Lee/Kröger vraagt regering om Routekaart
Aquathermie op te stellen

Gelijkheid speelveld • In principe aanwezig

Overig • Exportpotentieel op termijn
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Generatietoets als afwegingskader voor klimaatbeleid 

Jonge Klimaatbeweging   

Omschrijving van de maatregel  

• Toepassing van de generatietoets als afwegingskader voor nieuwe klimaatbeleid.   

Doelgroep en doelstelling 

•  Doelstelling: de effecten van klimaatbeleid op verschillende generaties, zoals kosten, gevolgen 
leefomgeving, benodigde klimaatadaptatie, etc., worden meegenomen in beleidsontwikkeling. De 
gewenste uitkomst is klimaatbeleid waarbij een eerlijke verdeling van kosten en baten wordt 
gemaakt van klimaatbeleid voor huidige en toekomstige generaties. 

• Doelgroep: Tweede Kamer en de ministeries betrokken bij vormgeving van klimaatbeleid. 

Achtergrond/rationale 

• Klimaatbeleid is een intergenerationeel vraagstuk. 

• De overheid heeft te weinig aandacht voor de stapeling van beleid bij jonge generaties. Sommige 
beleidsmaatregelen voor het klimaat zijn als partieel beleid verdedigbaar, maar het cumulatieve 
beleid heeft een aanzienlijk effect op jonge en toekomstige generaties. In de toekomst zullen 
regering en Staten-Generaal op meer structurele basis rekening moeten houden met de effecten van 
beleidsmaatregelen voor huidige en toekomstige generaties.  

• In het bijzonder bij nieuwe akkoorden of pakketten van maatregelen, zoals het Klimaatakkoord, deze 
additionele opgaven en het voldoen aan het Urgenda-vonnis. 1 

• Dit vergt een verankering van een weegmoment van de gevolgen voor jonge en toekomstige 
generaties bij de totstandkoming van beleid. 

• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt momenteel de 
generatietoets voor sociaal en economisch. Dit kan worden verbreed naar klimaatbeleid. 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

NVT  

-   

•   

Energievraag  •    NVT 

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel NVT     

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten • NVT 

Nationale kosten • NVT 

Uitvoeringsaspecten • NVT 

                                                
1 SER (2019), Hoge Verwachtingen. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. 

Den Haag: Sociaal Economische Raad. 
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Maatschappelijk 
draagvlak 

• NVT 

Gelijkheid speelveld • NVT 

Overig • NVT 
 

  

Pagina 4 van 25



Gedragsaanpak Klimaat 

Jonge Klimaatbeweging   

Omschrijving van de maatregel  

• Een samenhangende gedragsaanpak waarbij een doordachte combinatie van intensieve voorlichting, 
fiscale prikkels, normering en samenwerking met bedrijven benodigd is. Ook het incorporeren van 
klimaat en duurzaamheid als thema in het onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van.  

Doelgroep en doelstelling 

•  Doelstelling: Het stimuleren van consumptievermindering en de verduurzaming van 
consumptiepatronen. 

• Doelgroep: Nederlandse burgers. 

Achtergrond/rationale 

• Het realiseren van een klimaatneutrale economie vereist verregaande gedragsverandering.  

• Het (consumptie)gedrag van de gemiddelde Nederlander leidt tot een broeikasgasvoetafdruk van 9 
ton per jaar.  

• Een groot reductiepotentieel ligt besloten in het verduurzamen van (consumptie)gedrag.  

• Eerder zijn (fiscale) prikkels ingevoerd die bepaalde (duurzame) gedragseffecten stimuleerden. 
Gedragsverandering stimuleren is echter lastig.2  Een coherente aanpak voor gedragsverandering 
met een combinatie van prikkels ontbreekt. 

• Het Klimaatakkoord besteedt relatief weinig aandacht aan het aanpassen van consumptiepatronen 
op het gebied van onder andere voeding, mobiliteit en energiegebruik. 

• Een samenhangende aanpak met een combinatie van instrumenten is dus vereist. 

• Een voorbeeld kan worden genomen aan de Zweedse aanpak en aan de suggesties van het PBL voor 
een brede aanpak met gelijktijdige veranderingen op verschillende plekken voor het verduurzamen 
van het voedselpatroon.34 

• Onderstaand de effecten van een pakket aan maatregelen voor duurzamer mobiliteitsgedrag als 
schets voor het reductiepotentieel. 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel uitgesplitst 
naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie 
en/of hernieuwbare 
productie / energiebesparing 
in 2030  
In Mton CO2/jaar of 
MWh/jaar 

Gedragsverandering vervoer 
Een studie van CE Delft becijferde het 
reductiepotentieel van 
gedragsverandering in de 
verkeerssector. De studie omvatte 18 
maatregelen, waaronder: 

- Autodelen 

- Grootschalige modal shift naar 
OV 

2.9 Mton CO2/jaar  

                                                
2 WRR (2017), Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Den 

Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
3https://www.government.se/4a9932/globalassets/government/dokument/finansdeparte

mentet/pdf/publikationer-infomtrl-rapporter/en-strategy-for-sustainable-consumption--

tillganglighetsanpassadx.pdf  
4 PBL (2020), Voedselconsumptie veranderen. Bouwstenen voor beleid om 

verduurzaming van eetpatronen te stimuleren. Den Haag: Planbureau voor de 

Leefomgeving. 
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- Grootschalige modal shift naar 
de fiets 

- Banden op spanning 

- Thuiswerken 
 

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Isolatietegoed gebouwde omgeving 

Jonge Klimaatbeweging n.a.v. onderzoek van Natuur & Milieu en CE Delft   

Omschrijving van de maatregel  

• Het isolatietegoed is een regeling voor eigenaren van woningen met niet-geïsoleerde spouwmuren. 
Zij kunnen op kosten va de overheid spouwmuren laten isoleren.5 

Doelgroep en doelstelling 

•  Doelstelling: isoleren van al het vastgoed in Nederland 

• Doelgroep: verhuurders en huizenbezitters met niet-geïsoleerde spouwmuren 

Achtergrond/rationale 

• Het uiteindelijke doel in 2050 is dat alle woningen aardgasvrij worden verwarmd. Het versneld 
isoleren van 2 miljoen woningen is een belangrijke stap hiervoor.  

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel uitgesplitst 
naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie 
en/of hernieuwbare 
productie / energiebesparing 
in 2030  
In Mton CO2/jaar of 
MWh/jaar 

Isolatietegoed voor 2 miljoen 
woningen 
 

2.0 Mton CO2/jaar  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel -400M -
400M 

-400M   

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
 

                                                
5 natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2020/11/Voorstel-Isolatietegoed.pdf  
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Beprijzing Budgetneutraal  

Sector + organisatie   FIN 

Omschrijving van de maatregel  

•  Fossiele produkten duurder dan duurzame produkten: budgetneutraal voor burgers en bedrijfsleven 

Doelgroep en doelstelling 

•  het pakket van belasting/beprijzing en subsidiemaatregelen zo inrichten dat dit voor de burger en 
bedrijfsleven neutraal is, maar wel tot de juiste keuzes bevordert 

Achtergrond/rationale 

• Marktprikkels zijn essentieel bij het versnellen van de energietransitie. In het rapport bestemming 
Parijs wordt bij vele maatregelen benoemd belasting/beprijzing voorgesteld. 
We moeten toe naar een nadrukkelijker prijsdifferentiatie tussen duurzame en niet duurzame 
produkten (en diensten), waarbij in de toekomstige milieuschade wordt in de prijs tot uitdrukking 
komt, dus in de indirecte belastingen. 
Wanneer de prijsverhoging die daaruit voortvloeit wordt gecompenseerd door belastingverlaging, 
vooral in de sfeer van de directe belastingen, zal het draagvlak en effect voor deze maatregelen 
vergroot worden. 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 
 

X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Bevorderen Investeren in Duurzaamheid – differentiatie winstbelasting 

Sector + organisatie   FIN 

Omschrijving van de maatregel  

•  Differentiatie van winstbelasting op basis van duurzaamheid 

Doelgroep en doelstelling 

•  Investeerdeerders - Bevorderen van investeringen in duurzame ondernemingen 

Achtergrond/rationale 

• Om beleggers te verleiden om hun geld te steken in duurzame economische activiteiten en 
beleggingen in de fossiele economie minder rendabel te maken, wordt een differentiatie van de 
winstbelasting ingevoerd. De jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen zijn aan regels 
gebonden. Gegevens hieruit kunnen worden gebruikt om genoemde differentiatie aan te brengen 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 

Winstbelasting differentiëren 
naar duurzaamheid 

X tot Y  

  

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Bevorderen Investeren in Duurzaamheid door financiële instellingen 

Sector + organisatie   FIN 

Omschrijving van de maatregel  

•  verplicht aandeel van duurzame investeringen van financiële instellingen 

Doelgroep en doelstelling 

•  Financiële instellingen - Bevorderen van investeringen in duurzame ondernemingen 

Achtergrond/rationale 

• In de financiële sector vloeit nog steeds veel kapitaal naar fossiele investeringen, ondanks dat 
duurzame aandelen op langere termijn een beter rendement opleveren. Het invoeren van een 
(oplopend) verplicht aandeel van duurzame investeringen in de totale portefeuille van financiële 
instellingen kan de noodzakelijke verschuiving van investeringsstromen aanzienlijk versnellen. 

• Deze maatregel moet gezien worden in samenhang met maatregel Gvhk2 – differentiëren 
winstbelasting 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

Verplicht aandeel duurzame 
investeringen financiële 
instellingen 

 

X tot Y  

  

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Beprijzen niet duurzame producten 

Sector + organisatie   FIN e.a. 

Omschrijving van de maatregel  

•  Verschuiving van BTW naar Belasting op Toegevoegde Koolstof/Milieuschade (BTK/BTM) 

Doelgroep en doelstelling 

• Consumenten koopgedrag richten op duurzaamheid 

Achtergrond/rationale 

• Een verschuiving van Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) naar Belasting op Toegevoegde 

Koolstof (BTK)1en Belasting op Toegevoegde Milieuschade (BTM)2 is nodig en een eerste 

noodzakelijke stap daartoe is onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe en gericht op invoering op 

kortst mogelijke termijn. 

Na instemming van het parlement met de resultaten van dit onderzoek gevolgd door indienen van een 

wetsvoorstel tot invoering van BTK c.q BTM 
 

1) https://www.ce.nl/publicaties/1889/de-invloed-van-bruto-toegevoegde-koolstofbelasting-op-voedselproducten   
2) Naast CO2 worden hierin ook andere soorten van milieuschade meegenomen, zoals NH3 en NOx emissies, 

landgebruik, etc. De verschuiving van de BTW naar een BTM betekent een verschuiving van belasting op arbeid 
naar een belasting op milieuschade. 

 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 

 
X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
 

Pagina 11 van 25



Subsidie lage temperatuur verwarming 

Sector + organisatie   Gebouwde omgeving 

Omschrijving van de maatregel  

•  Subsidie Lage Temperatuur verwarming 

Doelgroep en doelstelling 

•  Woningeigenaren – gelijk speelveld individuele elektrische warmtepomp 

Achtergrond/rationale 

• Met maatregelen 48 (Stimulering aansluiting duurzame warmte)  en 49 (Investeringsbijdrage 
duurzame warmte) worden aanzienlijke subsidies voor de aanleg van warmtenetten voorgesteld. Het 
streefbeeld is daarbij om in 2050 20-30% op een collectief warmtesysteem aan te sluiten. 
Om te voorkomen dat huiseigenaren die niet in aanmerking komen voor zo’n gemeenschappelijk 
warmtenet in het nadeel komen, is het nodig de subsidie op installaties met individuele 
warmtepompen te verhogen in wijken waar warmtenetten geen aantrekkelijke optie zijn; nu wordt 
via de SDE+ een beperkte subsidie op de warmtepomp gegeven. Naast de installatie van een 
(eventueel hybride)warmtepomp zijn  ook aanpassingen nodig zijn om over te schakelen op lage 
temperatuur verwarming, zoals vloerverwarming of speciale convectoren. Voor de kosten die 
daarmee  gemoeid zijn is geen subsidie beschikbaar. Daardoor is die overgang voor veel 
huiseigenaren niet aantrekkelijk. 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 

 
X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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ministerie WROM 

Sector + organisatie   Overheid 

Omschrijving van de maatregel  

•  Instellen Ministerie van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu dat regie voert over de samenhang 
van wonen, transport, en vestiging van bedrijven. 

Doelgroep en doelstelling 

•  Betere aansluiting van warmte aanbod en warmtevraag; verminderen van lange afstand 
forensenverkeer. 

Achtergrond/rationale 

• Er is grote samenhang tussen maatregelen op het gebied van wonen, vestiging van bedrijven en 
transport. Voorbeelden: duurzame warmte van datacentra zou beschikbaar moeten komen voor 
verwarming van huizen, dus vestiging in de nabijheid van woonwijken; wonen en werken moeten 
zodanig worden gegroepeerd dat forensenverkeer beperkt wordt en slechts korte afstanden 
overbrugt. Daarom moeten deze beslissingen in onderlinge samenhang worden behandeld. 

• Zie ook advies “Een minister van ruimte”, College van Rijksadviseurs, november 2020 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/11/24/advies-ruimte 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 

 
X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Invoeren EU Grensbelasting op CO2 

Sector + organisatie   EZK / FIN / Industrie 

Omschrijving van de maatregel  

•  Invoering van een CO2 grensbelasting door de EU 

Doelgroep en doelstelling 

• Europese industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van andere landen 

Achtergrond/rationale 

• Naast de in diverse voorgesteld maatregelen ter versterking van het ETS en verdere uitbreiding van 
de t oepassing daarvan in EU verband is het ook noodzakelijk om een CO2 grensbelasting in te 
voeren om de Europese industrie te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van andere landen. 

• Dit bevordert ook eerlijke prijzen van duurzame producten 

• Zie ook de maatregelen 
o 22. Opkopen ETS-rechten 
o 51. CO2-budget gebouwde omgeving 
o 59. CO2-budget transportsector 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 

 
X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Eerlijke beprijzing luchttransport 

Sector + organisatie   Mobiliteit  MinVenW 

Omschrijving van de maatregel  

•  Belasting heffing op luchtvaart in overeenstemming met veroorzaakte klimaat en milieuschade. 
Afschaffen vrijstelling BTW en heffingen instellen op vliegtuigbrandstoffen 

Doelgroep en doelstelling 

•  Internationale luchtvaart prikkelen tot snellere aanpassing aan de eisen van de klimaatbescherming 

Achtergrond/rationale 

• In de afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid, mede door de gunstige fiscale faciliteiten die op 

wereldschaal en ook in Nederland worden geboden. Deze ontwikkeling is niet houdbaar en moet zo 

snel mogelijk worden bijgestuurd. Doen we dat niet dan blijift het investerenin alternatieve vormen 

van transport (snelle treinverbindingen) dweilen met de kraan open. 

• Daarom moet vooral in internationaal verband zo snel mogelijk gekomen worden tot prijzen van het 

luchttransport die ook de huidige en toekomstige klimaat en milieuschade weerspiegelen. Europa 

kan hier als eerste mee beginnen en er zijn ook mogelijkheden in Nederland die nog onvoldoende 

benut worden. 

• Een eerste stap is het instellen van BTW op luchtvaart en een accijns op kerosine 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 
 

X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Eerlijke beprijzing zeetransport (EU) 

Sector + organisatie   Mobiliteit  MinVenW 

Omschrijving van de maatregel  

•  Belasting heffing op zeescheepvaart in overeenstemming met veroorzaakte klimaat en milieuschade. 
Afschaffen vrijstelling BTW en heffingen instellen op bunkerbrandstoffen 

Doelgroep en doelstelling 

•  Internationale zeescheepvaart prikkelen tot snellere aanpassing aan de eisen van de 
klimaatbescherming 

Achtergrond/rationale 

• In de afgelopen jaren is de zeescheepvaart sterk gegroeid, mede door de gunstige fiscale faciliteiten 

die op wereldschaal en ook in Nederland worden geboden. Deze ontwikkeling is niet houdbaar en 

moet zo snel mogelijk worden bijgestuurd. 

• Daarom moet vooral in internationaal verband zo snel mogelijk gekomen worden tot prijzen van het 

zeetransport die ook de huidige en toekomstige klimaat en milieuschade weerspiegelen. Europa kan 

hier als eerste mee beginnen en er zijn ook mogelijkheden in Nederland die nog onvoldoende benut 

worden. 

• Een eerste stap is het Europees verband instellen van BTW op zeescheepvaart en een heffing op 

bunkerbrandstof die gepaard gaat met de vaart van en naar Europa. 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 

 
X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Duurzaamheid voorwaarde voor innovatiesteun 

Sector + organisatie   Industrie 

Omschrijving van de maatregel  

• Van alle bedrijven die innovatiesteun krijgen, wordt commitment gevraagd om op termijn 

klimaatneutraal te worden en circulariteit na te streven 
Doelgroep en doelstelling 

•  Alleen bedrijven die op termijn klimaatneutraal zijn, zijn houdbaar voor onze maatschappij; we 
moeten dus onze innovatiesteun daarop richten. 

Achtergrond/rationale 

• Het huidige innovatiebeleid heeft brede scope, gericht op het creëren van kansen voor nieuw groei. 

• Om de grote uitdaging van klimaatbescherming maximaal te steunen is het zinvol om meer 
strategisch richting te kiezen (missie gedreven innovatie) om zo de kans op effectieve 
klimaatbescherming maximaal te maken en Nederland in staat te stellen zich internationaal en 
economisch te profileren. Vanzelfsprekend mag van bedrijven die daaraan werken verwacht worden 
dat ze zichzelf commiteren aan een lange termijndoel van klimaatneutrralieit. 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

 
 

X tot Y  

•   

Energievraag  •     

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  

•   

Administratieve lasten •    

Nationale kosten •    

Uitvoeringsaspecten •   

Maatschappelijk 
draagvlak 

•   

Gelijkheid speelveld •  

Overig •   
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Versnelde uitrol marine energy 

*Marine energy wordt opgewekt uit getijden, golven en zoet/zout water verschillen 

Marine Energy   Dutch Marine Energy Centre 

Omschrijving van de maatregel  

• Fiches 1, 2, 3, 19, 20 en 62 extra inzetten voor de versnelde uitrol van de kansen die worden 
geidentificeerd in de aangekondigde Kamerbrief Elektriciteit uit Water (maart 2021).* 

Doelgroep en doelstelling 

Uitkomst is de versnelde doorbraak van marine energy technieken die noodzakelijk zijn op de lange 
termijn om klimaatneutraliteit te bereiken. De impuls komt terecht bij innovatieve bedrijven. Deze 
bedrijven ontwikkelen slimme oplossingen voor duurzame energie opwekking, leveringszekerheid en 
ruimtelijke vraagstukken. Meer inzet op innovatie leidt (zowel op korte als lange termijn) tot 
kostprijsdaling van technologie en het oplossen van economische en technische knelpunten.  

Achtergrond/rationale 

• Nationale beleidsinzet: Momenteel is er geen nationale doelstelling voor marine energy. Het is niet 
meegenomen in het Klimaatakkoord en maar beperkt in de daarbij behorende Meervoudige 
Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s). Aan de hand van de aangekondigde Kamerbrief 
Elektriciteit uit Water (maart 2021) kan marine energy versneld worden uitgerold door een 
verbeterde inbedding in MMIPs gericht op zowel de energie transitie als op de bescherming van onze 
delta’s.  

• Europese beleidsinzet: Europese Commissie streeft naar het realiseren van  100MW in 2025. 

• Bestaande showcases: Momenteel zijn er o.a. demonstraties van blue energy (Afsluitdijk), 
getijdenenergie (Oosterscheldekering), visvriendelijke waterkracht (Doesburg), golfenergie (Texel) en 
getijdenvliegers (Waddenzee).  

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

1. Opname marine energy in 
RES-doelstelling [Fiche 1] 

Versnelde realisatie van bijv. Zeeuwse 
RES (0,5PJ in 2030)  

2. Marine energy als CO2-vrij 
regelbaar vermogen [Fiche 2] 

Relatief beperkt; significante reductie 
na 2030 

3. Medegebruik windparken 
stimuleren [Fiche 3] 

Relatief beperkt; significante reductie 
na 2030  

4. Bestaand innovatie instru-
mentarium versterken voor 
marine energy [Fiche 19] 

Relatief beperkt; significante reductie 
na 2030 

5. Flagships voor marine 
energy [Fiche 20] 

Relatief beperkt; significante reductie 
na 2030 

6. Subsidie vroege fase 
opschaling voor marine 

energy [Fiche 62] 

Relatief beperkt; significante reductie 
na 2030 

 

• Het directe effect van een innovatie-impuls is lastig te kwantificeren in 
termen van emissiereductie, hernieuwbare energieproductie en 
energiebesparing. Innovatie-inzet is een cruciale randvoorwaarde voor de 
transitie en wordt ook als zodanig meegenomen in de Monitor 
Klimaatbeleid. Het leidt tot versnelling van innovaties naar de markt, 
kostenreductie en nieuwe oplossingsrichtingen en heeft daarmee een 
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positief effect op de concurrentiepositie en het verdienvermogen van 
Nederland. 

Energievraag  • N.v.t.    

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel      

Uitvoeringskosten      

  
Verschilt per maatregel. Echter, wat alle maatregelen gemeenschappelijk 
hebben, is dat ze in aanmerking komen voor Europese subsidies. Daarmee 
kunnen demonstratieprojecten kosteneffectief worden gerealiseerd die niet 
alleen bijdragen aan regionale vergroening, maar ook aan het ontsluiten van 
het significante potentieel voor export van marine energy oplossingen (zie TNO 
rapport “Onderzoek potentieel elektriciteitsopwekking uit water ten behoeve 
van de Verkenning Elektriciteit uit Water” –januari 2021). 

Administratieve lasten Beperkt, kan worden meegenomen in de uitwerking van Fiches 1, 2, 3, 19, 20 en 
62.  

Nationale kosten Voor 2030 zal nog nader moeten worden doorgerekend, opbrengsten na 2030 
kunnen aanzienlijk zijn mede vanwege export van kennis en kunde evenals 
concrete concepten betreffende “climate adaptive infrastructures” voor BV 
Nederland (zie ook Deltares rapport “Export potentiel of the Brouwersdam tidal 
power station”, juli 2019). 

Uitvoeringsaspecten Is relatief gemakkelijk uitvoerbaar doordat het is mee te nemen in Fiches 1, 2, 
3, 19, 20 en 62 uit Annex 5. Is bovendien snel uitvoerbaar bij de bestaande 
maatregelen zoals Fiche 19, maar ook betreffende Fiche 1 indien de realisatie 
van marine energy projecten die nu al gepland zijn, meegeteld mogen worden 
in de huidige doelstelling van 35 TWh. 

Maatschappelijk 
draagvlak 

Door marine energy te integreren in dijken en bruggen kunnen deze 
(bestaande) infrastructuren meerdere functies vervullen. Bovendien zijn de 
meeste marine energy oplossingen onder water en daarmee onzichtbaar vanaf 
land. Ondanks dat marine energy niet meetelt in de 35TWh doelstellingen in de 
Regionale Energiestratiegiën (RES-en) zijn er voorlopers als RES Zeeland die 
marine energy hebben opgenomen in hun plannen. Dat 1/3de van de RES-en 
naar marine energy (incl. visvriendelijke waterkracht) heeft gekeken getuigt van 
een breed maatschappelijk draagvlak. 

Gelijkheid speelveld Marine energy is niet meegenomen in Klimaatakkoord en maar beperkt in de 
MMIPs gericht op de energietransitie. Betere afstemming met MMIPs gericht 
op bescherming van onze rivieren en delta’s waar marine energy wel onderdeel 
van is en waar meervoudig ruimtegebruik een belangrijk thema is, zou een 
gelijker speelveeld kunnen creeren. 

Overig Met de juiste beleidskeuzes kan marine energy bijdragen aan groen herstel, 
regionale vergroening en een CO2- vrij energiesysteem. Concreet kan marine 
energy extra worden meegenomen in Fiches 1, 2, 3, 19, 20 en 62 waardoor er 
na 2050 een significante bijdrage worden geleverd aan de vraagstukken 
omtrent ruimte, infrastructuur en oplossingen voor flexibiliteit en emissievrij 
continu en regelbaar vermogen.  
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*Relevante fiches zijn:   

1. Extra realisatie van hernieuwbaar op land (wind en zon) / Verhogen van de huidige doelstelling 

van 35 TWh voor hernieuwbaar op land voor 2030  

2. CO2-vrij regelbaar vermogen gascentrales 

3. Extra windparken op zee in combinatie met verdringing fossiel bij industrie en zwaar verkeer  

19. Bestaand innovatie instrumentarium versterken 

20. Flagships 

62. Subsidie vroege fase opschaling 
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Versnelde uitrol blue energy 

Marine energy REDstack BV 
 

Omschrijving van de maatregel  

• Opschaling van Blue Energy van Pilot naar Demo (0,5 MW) naar Full Scale 100 MW. 

Doelgroep en doelstelling 

•  Versnelde implementatie van een volledig continue bron van duurzame energie, die in Nederland een 
potentie heeft van 1750 MW. Met dit doorbraak project kan Nederland voorloper blijven en 
wereldwijd een aanzienlijke exportmarkt ontsluiten (TNO, januari 2021) 

Achtergrond/rationale 

•  Blue Energy ( zoet-zout-energie) is de afgelopen jaren ontwikkeld op pilot schaal op de Afsluitdijk. De 
resultaten zijn goed. Nu is de opschaling naar een Demo van 0,5 MW nodig. In 2030 zal de kWh prijs 
rond 0,11 ct liggen, en rond 2040 dalen naar 0,05ct; vanwege verdere opschaling en volume-
productie (rapporten van RHDHV en Wiiteveen&Bos en CE-Delft en TNO). 

Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

In 2030 een 100 MW 
installatie operationeel 
 

100MW ; volcontinu; 860.000MWh. 

• De potentie in Nederland is tot 1750 MW volcontinu in Nederland.  

Energievraag  • Volledig duurzame, en volcontinue opwekking van elektriciteit; verkleinen 
van de benodigde grootschalige conversies en opslag ( bv H2-opslag…) en 
daarmee minder energieverbruik in conversie, transport en opslag 
systemen. 

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in 

Titel maatregel INVEST
-NL 

 SDE++   

Uitvoeringskosten      

  

• Het ter beschikking  krijgen van een aantrekkelijke en passend SDE++ 
vergoeding voor de Demonstratie en eerste Industriële installatie 

Administratieve lasten •  Vergunningprocedures voor grootschalige energie centrales 

Nationale kosten • REDstack heeft in totaal 40 miljoen euro nodig, om alles te realiseren tot en 
met de 0,5MW demonstratie installatie. Daarna kunnen de eerste 
industriële commerciële installaties worden gebouwd die op grote schaal, 
en volledig continu elektriciteit genereren, op termijn tegen 0,11 ct/kWh. 
De eerste grote installatie zal dat prijsniveau nog niet halen. 

 
De benodigde 40 miljoen zal voor een deel als subsidie en deels als lening 
worden gevraagd. De innovatie-impuls zal positive indirecte effecten hebben 
die lastiger zijn te kwantificeren in termen van emissiereductie, hernieuwbare 
energieproductie en energiebesparing.  
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Uitvoeringsaspecten • REDstack werkt samen met onder andere Arcadis, RWS en Provincie Fryslân 
en is daarmee in staat het hele traject te trekken, zodra er voldoende 
beleidsmatige steun en financiering ter beschikking komt. 

Maatschappelijk 
draagvlak 

• Blue Energy werd Nationaal Icoon;  

• 2e in de KvK 2021 Publieksprijs;  

• Motie in 2e kamer 130 stemmen om actief de opschaling te ondersteunen.  

Gelijkheid speelveld • Tot nu toe geen wezenlijke SDE++ tov historische SDE voor wind en zon 

Overig • De Blue Energy technologie van REDstack is in 2016 verkozen tot Nationaal 
Icoon, olv Hans Wijers en Minister Kamp. 

• De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen (130 stemmen voor) om 
de regering te verzoeken de Blue Energy technologie te stimuleren en 
ondersteunen , met name om de Demonstratie installatie te kunnen 
realiseren. Aan die motie is nog steeds geen invulling gegeven.  

• In de nieuwe routekaart Energie uit Water (opgesteld door TNO, iov EZK) 
wordt Blue Energy de meest veelbelovende technologie voor Nederland 
genoemd 
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Ophoging Jaarverplichting Hernieuwbare Energie in Transport 

Brandstoffen(sub)tafel van het UO Mobiliteit  

Omschrijving van de maatregel  

•  Ophoging van de jaarverplichting hernieuwbare energie voor vervoer 

Doelgroep en doelstelling 

• Verhoging van de inzet hernieuwbare brandstoffen in te zetten in mobiliteit. Het is aan de 
brandstofleveranciers aan wegvervoer en vanaf 2022 ook de leveranciers aan binnenvaart,  om de 
hernieuwbare brandstoffen te leveren. 

Achtergrond/rationale 

• De huidige voorgestelde jaarverplichting is 65 PJ conform het Klimaatakkoord. Dit is gelijk aan ca 4,9 
Mton nationaal toerekenbare CO2 -reductie in wegvervoer en binnenvaart 2030. 

• De jaarverplichting kan ingevuld worden met duurzame biobrandstoffen, hernieuwbare synthetische 
brandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en additioneel hernieuwbare waterstof. 

• In het Klimaatakkoord staat dat de jaarverplichting in 2030 2 Mton (27 PJ) bovenop de Europese 
verplichting moet leveren met wegvervoer en minimaal 0,4 Mton (5 PJ) met binnenvaart. De 
Europese verplichting levert in 2030 volgens de NEV 2017 33 PJ op. In het Klimaatakkoord is 
afgesproken dat de 27 PJ het maximale aandeel aan groei is voor de inzet van hernieuwbare 
brandstoffen in wegvervoer. Als hernieuwbare elektriciteit en additioneel hernieuwbare H2 ingezet 
worden, dan zal onder de huidige jaarverplichting minder dan de maximum 27 PJ duurzame 
brandstoffen in het wegvervoer worden ingezet. De 5 PJ voor binnenvaart betreft een minimum. 

• Binnen de huidige afspraak van het Klimaatakkoord kan er ruimte gevonden worden op de volgende 
drie manieren: 

o Volgens de berekeningen van RVO.nl,  op basis van de KEV2020, zal de inzet van 
hernieuwbare elektriciteit ca 4,18 PJ zijn en de inzet van additioneel hernieuwbare waterstof 
ca 0,24PJ zijn in 2030. Dit betekent dat de jaarverplichting in 2030 circa 60,58 PJ 
hernieuwbare brandstoffen oplevert, terwijl dit 65 PJ had mogen zijn. Kortom, binnen de 
afspraak aan maximum groei voor hernieuwbare brandstoffen kan circa 4,42 PJ (= 0,32 
Mton) aan ruimte gevonden worden voor een verdere ophoging van de verplichting naar 
69,42 PJ.   

o Daarnaast betreft de inzet van hernieuwbare brandstoffen in binnenvaart een minimum. Dit 
laat speelruimte voor ophoging waarmee de verplichting nog kan groeien.  

o Mocht er gekozen worden voor verdere stimulering van elektrische auto’s en de inzet van 
hernieuwbare elektriciteit toenemen dan zou er extra ruimte komen om de jaarverplichting 
verder te verhogen, en daarmee de afgesproken 27PJ aan hernieuwbare brandstoffen 
volledig te benutten.   

• De Inzet van hernieuwbare brandstoffen wordt nu begrensd door de afspraken in het 
klimaatakkoord; deze zijn in dit document als grens aangenomen. Indien partijen zo besluiten is het 
mogelijk om, met in achtneming van de duurzaamheidseisen, deze inzet hoger te maken.   

• De verhoging van de jaarverplichting zal verder in samenhang gezien moeten worden met: 
o Beschikbaarheid van duurzame grondstoffen en de afspraken over opbouw, ombouw en 

afbouw in het Duurzaamheidskader Biogrondstoffen. 
o De ambities van niet nationaal toerekenbare sectoren – luchtvaart en zeevaart – waarvoor 

middels ReFuel Aviation en FuelEU Maritime Europese concrete verduurzamingstrajecten 
lopen en waarvoor nationaal in de Duurzame Luchtvaartnota en de Greendeal Havens, 
Zeevaart, Binnenvaart ook ambities met hernieuwbare energie zijn neergezet. 

o Daarnaast loopt Europees een revisie voor de RED II (de RED III) waarbij waarschijnlijk de 
Europese transportverplichting opgehoogd zal worden. Ook dit zal impact hebben op de 
vraag en het aanbod naar duurzame hernieuwbare brandstoffen en andere hernieuwbare 
energiedragers.  

o Monitoring op bereiken CO2-emissiereductiedoelen voor mobiliteit. 
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Effecten 

Klimaat   

Maatregel (eventueel 
uitgesplitst naar varianten) 

Verwachtte emissiereductie en/of 
hernieuwbare productie / 
energiebesparing in 2030  
In Mton CO2/jaar of MWh/jaar 

De huidige jaarverplichting 
ophoging met de verwachtte 
hernieuwbare elektriciteit en 
waterstof. Ophoging 
jaarverplichting met 4,42 PJ 
(naar 69,42 PJ) 
Variant: extra ophoging in 
geval van extra EV stimulans 

0,32 MT CO2 reductie 
 
 
 
 
 
pm 

Extra bijdrage van de 
binnenvaart van 5 PJ. 
Ophoging jaarverplichting 
met 5 PJ (naar 70PJ)  

0,36 MT CO2 reductie 

  

Energievraag  De inzet van duurzame, hernieuwbare brandstoffen in wegtransport wordt met 
dit voorstel via de jaarverplichting verhoogd. Daarbovenop komt nog de inzet 
van hernieuwbare energiedragers in de lucht- en zeevaart. De hoogte van deze 
additionele inzet is afhankelijk van diverse factoren.   

Budgettair + 
uitvoeringskosten 

Opbrengst in mln. euro 

 2022 2023 2024 2025. 

Titel maatregel Uitvoering beleid energie voor vervoer door 
de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) 

Uitvoeringskosten  5,7 mlj. 5,7 mlj. 5,4 mlj. 5,4 mlj.  

 Deze uitvoeringskosten worden al door de NEa gemaakt. Een extra ophoging 
van de jaarverplichting valt te realiseren binnen deze huidige NEA 
uitvoeringskosten. Deze maatregel breng verder geen additionele kosten met 
zich mee voor de overheid omdat de gebruiker betaalt. Hiermee een zeer 
efficiënt en effectieve maatregel.  

Administratieve lasten De administratieve lasten voor de brandstofleveranciers zullen niet toenemen , 
omdat wordt aangesloten bij de systematiek zoals deze nu al geldt en in 2022 
wordt voortgezet.  

Nationale kosten De extra inzet van hernieuwbare brandstof leidt tot hogere brandstofprijzen. 

De kosten voor het realiseren van het verplichte aandeel hernieuwbare energie 

zullen immers (meestal) worden doorberekend aan de afnemers aan de pomp. 

De kosten voor hernieuwbare energie worden op basis van data van IEA, TNO 

en Irena, geraamd op circa €5 tot €15 euro per GJ (1 miljoen GJ = 1 PJ) in 2030. 

Grofweg komt 60% voor rekening van huishoudens en 40% voor bedrijven op 

basis van het aandeel in de getankte brandstof (CBS, 2020). Het deel dat voor 

rekening komt van het buitenland is 5 tot 10%. Een ophoging van de inzet in de 

binnenvaart zou gepaard moeten gaan met een vorm van 

gebruikersverplichting (minimaal op NL grondgebied maar bij voorkeur 

Rijnoeverstaten/Europees).  
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Uitvoeringsaspecten De NEa is verantwoordelijk voor  de uitvoeringsaspecten. Deze zullen niet 
significant wijzigen ten opzichte van het huidige beleid en het huidige pakket 
voor de RED II implementatie / Klimaatakkoord.   

Maatschappelijk 
draagvlak 

Over de (verplichtte) inzet van hernieuwbare brandstoffen in transport bestaat 
veel discussie. Er bestaat een verschil in inzicht tussen leveranciers van 
dergelijke brandstoffen en maatschappelijke (milieu)organisaties over de 
daadwerkelijke duurzaamheid van dergelijke brandstoffen en de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor het produceren van de brandstoffen. 

Gelijkheid speelveld Met het Klimaatakkoord zet NL een dubbel zo hoge verplichting voor vervoer 
dan wat vanuit de RED II minimaal is vereist. De revisie van de RED II (RED III) zal 
de Europese ambitie verhogen, naar verwachting naar ongeveer een gelijk 
niveau als de NL ambitie uit het Klimaatakkoord. Verhoogt NL de ambitie weer 
naar een hoger niveau dan de verwachting met de RED III dan zorgt dit ervoor 
dat NL brandstofleveranciers meer kosten moeten maken ten opzichte van de 
collega brandstofleveranciers in andere lidstaten.  

Daarnaast is het de vraag hoe Europa brandstofleveranciers aan binnenvaart 
meeneemt in de RED II verplichting. Momenteel vallen deze leveranciers onder 
de FQD. De FQD verplichting is echter minder ambitieus dan het huidige NL 
target voor binnenvaart in het Klimaatakkoord. Daarom vallen leveranciers aan 
binnenvaart naar verwachting vanaf 2022 onder de jaarverplichting waarmee 
NL de RED II haalt. Een verdere ophoging van de jaarverplichting zorgt ervoor 
dat brandstofleveranciers aan binnenvaart een veel hogere ambitie opgelegd 
krijgen, met dito kosten, ten opzichte van omringende landen met te 
verwachten bunkertoerisme. 

Betreft kwaliteitseisen, duurzaamheidscriteria en broeikasgasreductiecriteria 
geldt tot slot per definitie een gelijk Europees speelveld.   

Overig • Europa en NL kennen een limiet op bepaalde vormen van hernieuwbare
energiedragers

• Ophoging van de jaarverplichting voor wegtransport kan niet los
worden gezien van ontwikkelingen in Europa en ten aanzien van
internationale sectoren zoals de lucht- en zeevaart.
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