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Van hongerstenen naar stapstenen  

‘Als je me ziet, huil dan’. Eén van de boodschappen van de zogenaamde hongerstenen. De huidige 

periode van extreme droogte, legde deze zomer in een aantal Europese rivieren hongerstenen 

bloot die vroeger een indicator waren voor slechte oogsten en honger. Zo kwamen ze tevoorschijn 

in de Elbe en de Rijn. De zomer van 2022 hoort bij de droogste en heetste zomers ooit gemeten in 

Nederland en de rest van Europa. Hittegolven, bosbranden, droogte en lage waterstanden geven een 

voorproefje van wat klimaatverandering voor ons betekent. 

Om de gevolgen van de opwarming voor Nederland te beperken, is het essentieel om de uitstoot van CO2 terug te dringen en 
onze energie te steken in nieuwe en schone economische modellen, die winstgevend zijn en daarnaast ook het herstel van onze 
leefomgeving stimuleren. In deze publicatie doet Natuur & Milieu een aantal voorstellen voor beleid dat zich richt op het uitfaseren 
van technieken, middelen en producten die veel CO2-uitstoot veroorzaken. Dit is nodig omdat Nederland niet op koers ligt wat 
betreft het halen van de klimaatdoelen1 .  Dit bleek al uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van 2021 en naar verwachting 
blijkt dit ook weer uit de KEV van 2022.

Onze voorstellen richten zich op normen die wij in deze fase van de transitie noodzakelijk achten. Naast normeren is het belangrijk 
om de doelen te halen via beprijzen en subsidiëren. Subsidiëren wordt door het huidige kabinet al veelvuldig gedaan en het 
inprijzen van milieuschade belichten wij in onze position paper Duurzaam ondernemen concurrerend maken. Op normeren zien wij 
nog veel onbenutte kansen. De normen die hieronder uitgewerkt zijn, reduceren CO2, kunnen (deels) rekenen op maatschappelijk 
draagvlak, zijn (relatief) makkelijk in te voeren en passen in de transitie naar de nieuwe economie. 

De voorstellen zijn doorgerekend op CO2-reductie in megaton (Mton) door onderzoeksbureau CE Delft en zijn additioneel aan de 
maatregelen uit de KEV. Ze zijn gericht op de huidige doelstelling en beleidsrealiteit: ze zijn een aanscherping van en liggen in het 
verlengde van bestaand en voorgenomen beleid. Het is een pakket dat op korte termijn tot versnelling van verduurzaming kan 
leiden. Echter, ze zijn niet geformuleerd vanuit het perspectief van een carbon budget. Vanuit dit perspectief zou op wereldniveau 
evenredig meer CO2 gereduceerd moeten worden door Nederland, dan in de huidige doelstellingen is opgenomen. Dat vergt 
juist een trendbreuk met bestaand beleid dat een ingrijpende heroverweging is van het totale klimaatmaatregelenpakket. Een 
trendbreuk die, gelet op de alarmerende urgentie, onvermijdelijk is. 

Deze publicatie behandelt voorstellen die passen in de transitie naar de nieuwe economie gericht op de volgende doelen: 
• Hernieuwbare energie vervangt fossiele brand- en grondstoffen 
• Een effectief verdienmodel voor de landbouw, die een bijdrage levert aan herstel van klimaat en natuur 
• Een mobiliteitsmodel waarin mensen en producten slimmer, schoner en minder worden vervoerd  

We starten met vijf maatregelen waarmee de grootst CO2-reductie gerealiseerd kan worden in de komende jaren. De zogenaamde 
klimaatklappers. 

Natuur & Milieu hoopt zo het opduiken van hongerstenen in de toekomst te voorkomen. Van hongerstenen naar stapstenen, 
dat is waar wij voor staan. Stapstenen die het kabinet laten zien hoe we het ons gezamenlijke doel bereiken: het stoppen van 
klimaatverandering door het behalen van de klimaatdoelen.

1 De doelstelling, vastgelegd in het coalitieakkoord van het huidige kabinet, is 55 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990, met 
beleid dat ingericht is op een hogere opgave van circa 60 procent in 2030.

https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/NM-paper-Inprijzen-Milieuschade.pdf
https://natuurenmilieu.nl/nieuws-artikel/onderzoek-nederlands-klimaatbeleid-niet-in-lijn-met-15c-opwarming/


Natuur & Milieu | Normeren voor het klimaat - september 2022 3

Grote impact met klimaatklappers tot 2030

Onderstaande normen hebben de grootste CO2-winst. In het rapport hieronder staan

 ze verder uitgewerkt.

1. Afbouwpad fossiele brand- en grondstoffen voor de industrie

In 2030 moet het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen in deze sector met minimaal 25% gereduceerd 
zijn ten opzichte van 2019. In 2040 met 65% en in 2050 minimaal 95%. Zie pagina 4 van dit document.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 17 Mton

2. 100% groene stroommix voor elektriciteit in 2035 

Stel een leveranciersverplichting in die leveranciers van stroom verplicht om 100% duurzame elektriciteit 
aan te bieden. Zie pagina 4 van dit document.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 10 Mton

3. Verlagen toegestane aantallen GVE’s per hectare

Verlaag de toegestane aantallen vee, samengevat in ‘grootvee-eenheden’ (GVE) van 2,5 naar 1,5 GVE per 
hectare. Zie pagina 6 van dit document.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 5,3–6,8 Mton

4. Paris-proof CO2-plafond voor de luchtvaart

Maak de luchtvaart onderdeel van het nationale klimaatakkoord. Dat betekent tenminste in 2030 50% reductie 
ten opzichte van 2005 en in 2050 emissievrij, wat betekent dat het gaat om een CO2-emissieplafond dat jaarlijks lineair 
daalt. Onderstaand cijfer weerspiegelt alleen de CO2-reductie op basis van het Duurzame Luchtvaartakkoord, onze 
aanscherping betekent een grotere reductie. Zie pagina 7 van dit document.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 3 Mton

5. 100% emissieloze nieuwverkoop van zakelijke personenauto’s 
in 2024

Leg in een norm vast dat zakelijke vlooteigenaren en werkgevers vanaf 2024 overstappen naar 100% 
emissieloze mobiliteit. Zie pagina 8 van dit document.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 1 - 1,6  Mton



Natuur & Milieu | Normeren voor het klimaat - september 2022 4

De weg vrij voor hernieuwbare energie

Een belangrijke stap om de CO2-uitstoot te reduceren is de overgang van fossiele brand- en 

grondstoffen naar schone, hernieuwbare energie van onder andere wind en zon. Dit betekent 

enerzijds dat zowel huishoudens als de industrie gebruik gaan maken van groene energie in de vorm 

van elektriciteit en warmte en dat het aanbod dus moet groeien. Het betekent ook dat besparing heel 

belangrijk is en blijft, zodat aan de toenemende vraag van groene energie voldaan kan 

worden. De volgende normen zijn daarbij van belang.

Energienorm 1 - Afbouwpad fossiele brand- en grondstoffen voor de 
industrie

In de verduurzaming van Nederland speelt de industrie een grote rol. De ontwikkeling van nieuwe energie, zoals groene 
waterstof, kan ook in deze sector alleen hand in hand gaan met een afbouw van het gebruik van fossiele brand- en 
grondstoffen. Omdat de rol van de industrie zo bepalend is, is een helder vastgelegd afbouwpad voor deze sector 
cruciaal. In 2030 moet het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen in deze sector met minimaal 25% gereduceerd 
zijn ten opzichte van 2019. In 2040 met 65% en in 2050 minimaal 95%. Een dergelijk afbouwpad geeft duidelijkheid 
aan de markt en de benodigde zekerheid voor bedrijven om investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Het voorkomt in 
2050, wanneer we volgens het Klimaatakkoord van Parijs klimaatneutraal moeten zijn, schokken in de economie als we 
plotseling zouden moeten overschakelen op duurzame alternatieven voor fossiele brand- en grondstoffen. Een helder 
geformuleerd afbouwpad geeft ook de kans om voor te sorteren op de industrie van de toekomst en onze arbeidsmarkt, 
door middel van om- en bijscholing van personeel,  daarvoor geschikt te maken.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 17 Mton

Energienorm 2: 100% groene stroommix voor elektriciteit in 2035 

Door in beleid vast te leggen dat het percentage CO2-vrije elektriciteit steeds verder moet oplopen,  wordt de 
ontwikkeling van zon- en windenergie gestimuleerd. Bijvoorbeeld met een leveranciersverplichting, die leveranciers 
van stroom verplicht om 100% duurzame elektriciteit aan te bieden. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat de ontwikkeling 
van duurzame technieken om langdurige tekorten van zon en wind aan te vullen versnelt. We hebben het dan over 
gascentrales op waterstof en brandstofcellen. In bijlage I staat een voorstel voor de verdere uitvoering van deze 
norm. Dat een 100% groene stroommix in 2035 al haalbaar is, is onderzocht door CE Delft in de publicatie 100% CO2-
vrije elektriciteit in 2035, Spoorboekje voor opschaling naar 2035 (zie bijlage I). Wel is flankerend beleid nodig voor 
bijvoorbeeld leveringszekerheid. CE Delft beschrijft dat naast een norm ook gestimuleerd  moet worden dat nieuwe 
CO2-vrije regelbare centrales worden gebouwd om momenten zonder zonne- of windenergie op te vangen. Daarvoor 
moeten huidige fossiele centrales extra belast worden, moet een minimumaandeel CO2-vrije elektriciteit geëist worden 
en moeten nieuwe CO2-vrije centrales een capaciteitsvergoeding krijgen om te concurreren met centrales op aardgas. 
Ook moet fysieke ruimte gereserveerd worden voor nieuwe centrales en de hoogspanningslijnen ernaartoe.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 10 Mton
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Energienorm 3 - Plaatsing hybride warmtepomp bij vervanging van 
cv-ketel

Hugo de Jonge informeerde de Kamer dit voorjaar (mei 2022) dat hij van plan is een norm in te voeren voor het plaatsen van een 
hybride warmtepomp bij vervanging van de cv-ketel. Natuur & Milieu steunt deze norm omdat het reduceren van CO2-uitstoot in de 
gebouwde omgeving daarmee wordt versneld. Daarnaast geeft het de markt duidelijkheid over de richting van de energietransitie. 
Natuur & Milieu bepleit dat de norm gefaseerd wordt ingevoerd: per 2025 voor vrijstaand en twee onder één kapwoningen en per 
2026 voor alle andere woningen. Natuur & Milieu vraagt ook om een efficiencynorm die ervoor zorgt dat de hybride warmtepomp 
de standaard wordt. Deze norm moet een plek krijgen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Omgevingswet).

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 1,5 - 3,6 Mton

Energienorm 4 - Uitfasering lage energielabels bij huurwoningen in 2028

Huurders hebben zelf grotendeels geen invloed op hoe goed hun huis geïsoleerd is, maar betalen wel de steeds verder oplopende 
energierekening. Om te voorkomen dat huurders onnodig voor hoge energielasten staan en de ontwikkeling van energiezuinige 
woningen wordt gestimuleerd, is beleid voor de uitfasering van lage energielabels (E, F en G) bij huurwoningen noodzakelijk. 
Dat beleid is onlangs aangekondigd: woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2028 geen woningen meer 
verhuren met een energielabel E, F, of G.  Natuur & Milieu ondersteunt dit verduurzamingsbeleid, omdat dit beleid ervoor zorgt 
dat verhuurders energiebesparende maatregelen treffen. Dit moet worden vastgelegd in een AMvB onder de Omgevingswet of 
huurwetgeving.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 0,15-0,41 Mton

Energienorm 5 - Verbod op enkel glas in 2028

Aanvullend op de vorige maatregel is een verbod op enkel glas nodig. Dit omdat een woninglabel van een huis 
vooral gaat over de energieprestatie van een huis. Een hoger label kun je ook bereiken door bijvoorbeeld zonnepanelen te nemen, 
zonder dat je iets doet aan isolatie. Omdat juist isolatie zo essentieel is voor een succesvolle overstap naar duurzame warmte, 
is het vastleggen van het uitfaseren van enkel glas nodig. Enkel glas is een grote veroorzaker van slecht wooncomfort en hoge 
gasrekeningen. Daarnaast is isolatie een voorwaarde voor het overstappen op een hybride warmtepomp. 

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 0 - 0,26 Mton

Energienorm 6 - Isolatiestandaard warmtenetten 

Bij warmtenetten wordt water verwarmd met een (duurzame) warmtebron en vervolgens via leidingen naar woningen en 
gebouwen geleid. Wanneer deze leidingen slecht geïsoleerd zijn, gaat tot meer dan een kwart van de warmte onderweg verloren. 
Het verlies is het hoogst bij transport van warmte met een hoge temperatuur in combinatie met een lange, slecht geïsoleerde 
leiding. Om het verlies van warmte te minimaliseren, is het vastleggen van een maximum percentage warmteverlies noodzakelijk. 
Dit percentage moet zo snel mogelijk gaan gelden voor nieuwe warmtenetten, om zo te garanderen dat nieuwe leidingen goed 
worden geïsoleerd en warmte optimaal gebruikt wordt. Bij een lage temperatuurwarmte geldt een maximum warmteverlies van 
5%, bij hoge temperatuurwarmte een verlies van maximaal 15%. Dit kan worden opgenomen in de wet Collectieve Warmte die in 
2024 van kracht gaat. Deze norm is gericht op het voorkomen van toekomstige energieverspilling in de vorm van warmteverlies.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 0-0,04 Mton
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Een natuurinclusief verdienmodel voor de agrarische 
sector 

De agrarische sector neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse samenleving. Het 

is daarom van belang om deze sector ook in de toekomst de ruimte te geven te floreren. Op 

een manier die de natuur niet schaadt, en in balans is met de leefomgeving. De omschakeling 

naar natuurinclusieve kringlooplandbouw maakt dit mogelijk. De volgende  normen brengen 

kringlooplandbouw dichterbij.

Landbouwnorm 1 - Verlagen toegestane aantallen GVE’s per hectare

In het huidige systeem bestaan regels voor de toegestane aantallen vee, samengevat in ‘grootvee-eenheden’ 
(GVE). Deze GVE’s zijn gebaseerd op de fosfaatuitstoot van een koe. Het houden van koeien betekent ook uitstoot van 
stikstof en broeikasgassen. Een belangrijke stap richting natuurinclusieve kringlooplandbouw is dan ook het verlagen 
van de toegestane GVE’s van 2,5 naar 1,5 GVE per hectare. In de buurt van natuurgebieden moet dit zelfs omlaag naar 
0,5 GVE per hectare. De norm is overigens goed te combineren met het vernatten van veenweidegebied (zie volgende 
norm). Op vernat veenweidegebied kan minder vee staan, dus teruggaan naar 1,5 GVE kan direct gepaard gaan met een 
verhoging van het waterpeil.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 5,3–6,8 Mton

Landbouwnorm 2 - Vernatting veenweidegebieden 

Bovenstaande verlaging van GVE’s per hectare geeft mogelijkheid het grondwaterpeil van het veenweidegebied in Nederland te 
verhogen en daarmee te vernatten. Door deze verhoging vermindert de CO2-uitstoot van deze gebieden. In 2030 moet in 50% van 
het veenweidegebied het grondwaterpeil 20 cm onder het maaiveld staan, in 2040 geldt dat voor 100%. 

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 0,35 – 0,9 Mton

Landbouwnorm 3 - Verlaging footprint veevoer

Een belangrijke bron van CO2-uitstoot binnen de agrarische sector komt vanuit veevoer. Het is daarom van belang te 
werken vanuit het principe dat vee zoveel mogelijk reststromen eet en dat dit voer zoveel mogelijk uit de regio komt. Deze 
uitgangsprincipes komen terug in een systeem dat gebaseerd is op een ‘Fit for Feed’-model dat Natuur & Milieu samen met de 
sector op dit moment aan het ontwikkelen is. Hoe hoger het percentage Fit for Feed in veevoer, hoe hoger de besparing en hoe 
meer de kringloop van veevoer gesloten kan worden. Dit kan gestimuleerd worden door vast te leggen dat in 2025 50% van de 
voerstromen Fit for Feed moeten zijn, in 2030 al 80% en in 2040 95%. 

Aangezien dit model nog in ontwikkeling is, heeft CE Delft deze norm niet doorgerekend.
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Slimmer, schoner en minder vervoer 

We stappen dagelijks massaal in auto’s die benzine, diesel of lpg verbranden. Ook doorkruisen 

duizenden vrachtwagens en bestelbusjes ons land om producten te vervoeren. Honderden bussen 

rijden op fossiele brandstoffen om mensen op hun bestemming te brengen. We leggen zo dagelijks 

heel wat kilometers af waarbij verbrandingsmotoren grote hoeveelheden CO2 en stikstof uitstoten. 

We moeten daarom de komende jaren een omslag maken naar schoner, anders en minder vervoeren. 

Het aanscherpen van de parkeernormen in steden en het stoppen met uitbreiden van snelwegen zijn 

daarin essentieel. Verder leveren onderstaande maatregelen een belangrijke bijdrage. 

Een specifieke paragraaf behandelt de noodzakelijke stappen voor de luchtvaartsector. 

Vervoersnorm 1 -  100% emissieloze nieuwverkoop van zakelijke 
personenauto’s in 2024

Zakelijke auto’s maken twee keer zoveel kilometers als particuliere auto’s en zijn daarmee verantwoordelijk voor 
ongeveer de helft van de uitstoot in de automobiliteit. Daar is dan ook veel klimaatwinst te behalen.  Hiervoor is het 
nodig een norm vast te leggen voor vlooteigenaren en werkgevers zodat zij vanaf 2024 overstappen naar 100% 
emissieloze mobiliteit. Dit zorgt niet alleen voor een snelle instroom van elektrische auto’s op de zakelijke markt, maar 
het geeft daaruit voortvloeiend ook de tweedehands particuliere markt een push. 

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 1 - 1,6  Mton

Vervoersnorm 2 - zero emissiezones voor middelgrote steden 

In het Klimaatakkoord is de invoering van dertig tot veertig zero-emissiezones in de grootste gemeenten 2025 vastgelegd. Die 
zones gelden voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Deze uitstootvrije zones moet de CO2-emissie in 2030 met 1 Mton verminderen. 
Veel steden kiezen echter voor een relatief kleine zone. Bovendien zorgt de overgangstermijn voor bestelwagens voor vertraging. 
Ons voorstel: verruim de zero emissiezones naar grotere zones en haal de vrijblijvendheid eraf, waardoor de zones verplicht 
ingevoerd moeten worden. Extra CO2-reductie kan ook worden behaald door het aantal emissie-vrije zones uit te breiden naar 
andere gemeenten. 

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 0,5 Mton

Vervoersnorm 3 - 100% emissieloze nieuwverkoop van personenauto’s in 2030

In het klimaatakkoord is een ‘streven’ opgenomen om in 2030 naar 100% emissieloze nieuwverkoop van personenauto’s te gaan. 
Dit zou als hard doel en verplichting beleidsmatig moeten worden vastgelegd in de Klimaatwet of Omgevingswet, om ervoor te 
zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.  Dit zorgt voor duidelijkheid bij de markt en consumenten.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 0,2 Mton
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Luchtvaart

De luchtvaartsector kan niet ontbreken als het gaat om het terugdringen van CO2-uistoot. Vliegen is 

de meest vervuilende manier van vervoer. In het coalitieakkoord heeft het kabinet aangegeven dat 

de luchtvaart een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van CO2-uitstoot en dat de negatieve 

effecten voor omwonenden minder moeten worden. Het instellen van een maximum aantal vluchten 

vanaf Schiphol is daarvoor een passende stap, maar bij lange na nog niet voldoende om de luchtvaart 

binnen de grenzen van het klimaatverdrag van Parijs te krijgen. Vooralsnog heeft de luchtvaart geen 

harde klimaatdoelen. De ambitie die is afgesproken in het Akkoord Duurzame Luchtvaart

 is ruimschoots onvoldoende om klimaatdoelen van Parijs te halen.

Luchtvaartnorm 1: Paris-proof CO2-plafond

In 2019 is het Akkoord Duurzame Luchtvaart vastgesteld. De afspraken uit dat akkoord kun je borgen door 
het instellen van een met de doelen corresponderend en dus afnemend emissieplafond voor de luchtvaart. 
Zo’n plafond maakt de gestelde klimaatdoelen bindend en geeft een prikkel om innovaties in de luchtvaart te 
versnellen. Het voorkomt bovendien dat het reductiepad een voortdurend punt van discussie blijft.

Verwachte CO2-reductie in 2030 = 3 Mton

De plannen die worden beschreven in het Akkoord Duurzame Luchtvaart betekenen wel een afname van luchtvaartemissies 
ten op zichte van 2019, maar voldoen onvoldoende aan de doelstellingen van Parijs. Om een evenredige bijdrage te leveren aan 
het reduceren van de CO2-uitstoot ten opzichte van andere sectoren in Nederland, is het van belang dat de luchtvaartsector 
klimaatdoelen krijgt die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Maak de luchtvaart daarom onderdeel van het nationale 
klimaatakkoord. Dat betekent tenminste in 2030 50% reductie ten opzichte van 2005 en in 2050 emissievrij, wat betekent dat het 
gaat om een CO2-emissieplafond dat jaarlijks 5,2% daalt. 

De bovenstaande verwachte CO2-reductie is berekend op basis van het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Met de huidige doelen van 
het Akkoord Duurzame Luchtvaart hoeft de sector geen extra inspanning te leveren naast de door Europa opgelegde maatregelen 
als de bijmengverplichting. Ons voorstel om de luchtvaartsector onderdeel te maken van het Klimaatakkoord betekent een 
aanscherping van de doelen en dus een verhoogde CO2-winst.
 



Natuur & Milieu | Normeren voor het klimaat - september 2022 9

Bijlage I: Bronnen en onderbouwing 

Energie

• Norm voor gebruik fossiele brand- en grondstoffen in de industrie: in 2030 25% reductie t.o.v. 2019, in 
2040: 65% reductie t.o.v. 2019 en in 2050: 95% reductie t.o.v. 2019. 
TNO, Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland. Een nieuwe verkenning toont grenzen mogelijkheden.

• Minimumhoeveelheid CO2-vrije elektriciteit, opbouwen naar 100% in 2035.  
CE Delft, 100% CO2-vrije elektriciteit in 2035 Spoorboekje voor opschaling naar 2035, 2022. Deze norm zou uitvoering 
kunnen krijgen in de vorm van een leveranciersverplichting. CE Delft (2022): “Bij een leveranciersverplichting stelt de 
overheid een maximum CO2-uitstoot per geproduceerde kWh in. Deze norm kan strenger gemaakt worden over tijd. 
Om te voldoen aan hun verplichting, moeten leveranciers gecertificeerd duurzaam geproduceerde elektriciteit inkopen. 
Certificaten worden garanties van oorsprong (GVO’s) genoemd. Momenteel zijn GVO’s geldig binnen een kalenderjaar. Om 
CO2-vrije flexibele flex te stimuleren, kan de leveranciersverplichting ook GVO’s op kwartierbasis vereisen. Het voordeel van 
een leveranciersverplichting is de verdere vrijheid van de markt om deze verplichting met de goedkoopste technologieën 
in te vullen en daarmee zo kostenoptimaal mogelijk een CO2-vrij elektriciteits-systeem te realiseren. Verder moet de 
leveranciersverplichting voor een voldoende lange periode ingevoerd worden, zodat het perspectief en daarmee meer 
zekerheid biedt aan investeerders. Belangrijk bij de invoering van een leveranciersverplichting is voorkomen dat fossiele 
stroom aan het buitenland verkocht wordt, terwijl er voor elektriciteit op de Nederlandse markt GVO’s worden gekocht. Een 
leveranciers-verplichting moet dus zorgvuldig ontworpen worden.” 
 
Laura van Geest, Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030-2050, 2021, p. 11 annexes. 

• Vanaf 2026 moet bij vervanging van de cv-ketel een hybride warmtepomp worden geplaatst. 
Hugo de Jonge, Kamerbrief Normering hybride warmtepompen, 17-05-22. 

• Uitfaseren slechte labels huurwoningen: in 2028 moeten labels E, F en G bij alle huurwoningen zijn 
verdwenen. 
Rijksoverheid nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2022  
 
Rijksoverheid - Aanbiedingsbrief beleidsprogramma versnlling verduurzaeming gebouwde omgeving

• Isolatiestandaard warmtenetten voor alle nieuwe warmtenetten als extra duurzaamheidseis in de wet 
Collectieve Warmte. 
Natuur & Milieu, Geef warmte de leiding, Positionpaper van Natuur & Milieu over de Wet Collectieve Warmtevoorziening, 
update 2022 (Nog niet gepubliceerd).  
 
Voorbeeld warmtenet met hoog warmteverlies: warmtenet Helmond (WKK & piekgasketel): 49 procent verlies  
(bron: warmte-etiket 2021 Ennatuurlijk).  
 
Voorbeeld warmtenet met een kleiner warmteverlies: warmtenet B-Driehoek (AVI, bio, WKK, piekgas): 11 procent  
(bron: warmte-etiket 2021 Eneco). 
 
Berenschot, De Wet Collectieve Warmte: kostprijs, tarief, consumentenbescherming en verduurzaming, 2022  
(nog niet gepubliceerd).

https://publications.tno.nl/publication/34639421/ik1neX/TNO-2022-klimaatneutraal.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-8a318a84-d5c6-470a-9ae5-d58e9c5488b3/1/pdf/bijlage-2-annex-0-reductietempo-sectoren-bij-verschillende-varianten.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-8a318a84-d5c6-470a-9ae5-d58e9c5488b3/1/pdf/bijlage-2-annex-0-reductietempo-sectoren-bij-verschillende-varianten.pdf 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/hybride-warmtepomp-de-nieuwe-standaard-vanaf-2026
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/23/bzk-nieuwe-wetten-en-wijzigingen-per-1-januari-2022

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/01/aanbiedingsbrief-beleidsprogramma-versnelling-verduurzaming-gebouwde-omgeving
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Landbouw

• De norm voor GVE’s per hectare moet omlaag naar 1,5 GVE per hectare en 0,5 GVE per hectare in gebieden 
vlakbij natuurgebieden. 
Jan de Wit, Kees van Veluw, Louis Bolk Instituut, Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij, 2017. 
 
Laura van Geest, Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030-2050, 2021. 

• In 2030 moet in 50% van het veenweidegebied in Nederland het grondwaterpeil 10 cm onder het maaiveld 
staan, in 2040 moet dat 100% zijn. 
Jan Peter Lesschen, Wageningen Universiteit, Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 
2050, 2020.  
 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Klimaat- en Energieverkenning 2021. 

Mobiliteit

• 100% emissieloze nieuwverkoop zakelijke personenauto’s vanaf 2025. 
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Pleidooi vlootnormering, 2021. 
 
Laura van Geest, Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030-2050, 2021. 

• 100% emissieloze nieuwverkoop van personenauto’s vanaf 2030. 
Laura van Geest, Bestemming Parijs Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030-2050, 2021.  

• Verplichte ruime zero emissiezones voor middelgrote steden in 2025. 
Natuur & Milieu, Stadslogistiek op koers? Zero-emissiezones voor stadslogistiek in Nederlandse gemeenten in kaart gebracht, 
2021. 
 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Achtergronddocument effecten ontwerp Klimaatakkoord: Mobiliteit, p.40, 2019.

Luchtvaart

• Stel een CO2-plafond in dat is lijn is met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs.  
Natuur & Milieu, Position Paper Verduurzaming luchtvaart, 2022 
 
Natuur & Milieu, Een koolstofbudget voor de Nederlandse luchtvaart, De basis voor effectief klimaatbeleid, 2020. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://edepot.wur.nl/417465
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353633363131
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353633363131
https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353633363131 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-klimaat-en-energieverkenning-2021-4681.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-klimaat-en-energieverkenning-2021-4681.pdf
https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211124-pleidooi-vlootnormering-EV.pdf 
https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211124-pleidooi-vlootnormering-EV.pdf  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050
https://open.overheid.nl/repository/ronl-5c3eac43-f65d-4d21-98b4-65269ebdf0ae/1/pdf/bijlage-1-rappor
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/29/bestemming-parijs-wegwijzer-voor-klimaatkeuzes-2030-2050
https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Natuur-en-Milieu-Stadslogistiek-Monitoring-2021.pdf
https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Natuur-en-Milieu-Stadslogistiek-Monitoring-2021.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-achtergronddocument-effecten-ontwerp-klimaatakkoord-mobiliteit-3703.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-achtergronddocument-effecten-ontwerp-klima
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z09539&did=2022D19378
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z09539&did=2022D19378  
https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Onderzoeksrapport-Koolstofbudget-Luchtvaart.pdf
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Bijlage II: Doorrekening CE Delft

In Bijlage II is een eerste inschatting van de CO2 besparing te vinden, gemaakt door CE Delft. Deze 

inschatting is tot stand gekomen binnen een strak tijdschema en heeft bovengenoemde normen 

enkel bekeken op mogelijke CO2 winst. De doorgerekende normen op grondstoffen zijn overigens niet 

verder uitgewerkt in deze publicatie.
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