
Relatie met PAS
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Het maatschappelijke draagvlak wordt in hoge mate bepaald door de gevolgen voor de directe 
en indirecte werkgelegenheid. Veel installaties staan in economisch kwetsbare gebieden, 
Delfzijl, Zeeuws Vlaanderen en Limburg waar sluiting een groot economisch effect heeft. Veel 
bedrijven zijn indirect door regionale overheden ondersteund.

Door de individuele bedrijven zal een subsidietender of een vergoeding voor een individuele 
sluiting op draagvlak kunnen rekenen. Sluiting via een wettelijke verplichting zal bij individuele 
bedrijven geen draagvlak hebben en juridisch worden aangevochten.

In het klimaatakkoord is ingezet op een combinatie van opbouw van duurzame industrie met 
de ombouw van oude installaties. Daarvoor is een periode van 10 jaar voor genomen. 
Het inzetten van een sluitingsmaatregel heeft een sterk negatief effect op het imago van 
Nederland als vestigingslocatie. De Nederlandse vestigingen zijn benauwd voor een glijdende 
schaal waarbij de Nederlandse locatie minder kostencompetatief wordt door schaalverkleining 
en dus een hogere kostprijs per ton product. Mondiaal is Europa al een duurdere locatie voor 
vestiging waardoor na vergoeding voor sluiting het onwaarschijnlijk is dat er daarna nog 
geïnvesteerd gaat worden.
Individuele bedrijven hebben zelf geen signaal afgegeven voor een afbouwregeling.

Europese CO2-reductie__________________________________________________________________  
De productie van staal, raffinage producten, kunstmest, plastics en chemie zal waarschijnlijk 
binnen Europa worden overgenomen door installaties van hetzelfde bedrijf of van concurrerende 
bedrijven. Ervan uitgaande dat de vraag naar industrie producten niet afneemt is er sprake van 
100% weglek binnen of buiten Europa. Het Europese ETS systeem kan er toe leiden dat de 
productie buiten Europa wordt voortgezet omdat de vrijkomende ETS rechten bij sluiting in 
beginsel worden ingenomen vanuit de regels van MSR van het ETS.

De Nederlandse industrie heeft over het algemeen iets minder CO2 emissie per ton product dan 
het Europees gemiddelde. De Europese emissie van CO2 kan dus licht toenemen.

Verder is het aannemelijk dat de internationale bedrijven zoals SABIC, DOW, TATA, OCI, YARA, 
de producten ook deels buiten Europa gaan produceren en naar Europa gaan importeren.

Draagvlak_____________________________________________________________________________
Gaat in tegen Regeerakkoord. Daarin is geen sluiting van industrie voorzien.
Regionale effecten van afvloeiing van personeel. Vaak in gebieden waar de 
werkgelegenheid onder druk staat.
Negatief effect voor internationaal vestigingsklimaat voor bedrijven.
Positief effect voor locaties waar de industrie dicht tegen woongebieden aan zit.
Draagvlak bij regionale overheden is gering. Veel noodlijdende bedrijven zijn in de regio 
afgelopen jaren weer in de benen geholpen met ondersteuning van provincies.

Negatieve maatschappelijke gevolgen____________________________________________
Werkgelegenheidseffect in bepaalde kwetsbare regio's zoals Groningen, Limburg en 
Zeeuws Vlaanderen.
Negatieve doorwerking voor het vestigingsklimaat van internationale bedrijven. 
Onzekerheid voor nieuwe bedrijven over het imago van Nederland tav 
vestigingsvoorwaarden.
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De emissie van stikstof is afhankelijk van de installatie maar in de meeste gevallen zal er 
emissie van stikstof zijn en dus een positief effect van sluiting voor PAS.

Bij een beter inzicht in de emissie en kosten van NOx/NH3 in de industrie zou een combinatie 
gemaakt kunnen worden.
De emissie van de industrie is beperkt met 2% van de nationale emissie.



2. Stimulering specifieke maatregelen in de industrie

Dit is het budget voor 2020 met doorloop in 2021.

Negatieve maatschappelijke gevolgen
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Het is waarschijnlijk dat er maatwerkbeschikkingen moeten worden gemaakt met de 
bedrijven. De overheidssteun die met de maatwerksubsidie wordt verleend kan kwalificeren 
ais staatssteun. De inschatting is dat dit mogelijk is binnen algemene groepsvrijstelling, die 
ruimte lijkt te bieden. Indien een notificatieprocedure moet worden doorlopen, dan kost dat 
circa 6-9 maanden.

Naar verwachting zijn hierdoor per jaar 2-3 grootschalige projecten mogeiijk.
Via mondelinge toelichting kan meer inzicht worden gegeven over de projecten. Naar 
verwachting worden er jaarlijks meerdere grootschalige investeringsprojecten gerealiseerd. 
De maatregel kan meerjarig worden voortgezet. Er is nu vanuit gegaan van de projecten die nu 
in 2020 in beeld zijn en in 2020 en 2021 gerealiseerd kunnen worden.
De maatregel kan vooruit lopen bij een generieke regeling voor stimulering voor ombouw van 
installaties die pas op zijn vroegst over 6-9 maanden operationeel kan zijn.

Beschrijving maatregel____________________________________________________________
Dit is een bestaande Urgenda maatregel waarvoor extra inspanning wordt gerealiseerd.
Het gaat om een aantal vertrouwelijke initiatieven voor ombouw van procesinstallaties in de 
industrie. Per casus wordt een mix van ondersteuning geboden. Zo mogeiijk via bestaande 
regelingen met additionele maatwerksubsidie.
Het gaat om één bedrijf met een redelijk kans van stagen.
Drie bedrijven waar gesprekken mee worden opgestart met kleinere effect in 2020.

2023 0,3 mton additioneel
1,1-1,5 mton totaal________________________________________________________________
Europese CO2-reductie______________________________________________________________
Er is geen sprake van weglek. De maatregel versterkt en versneld ombouw van installaties.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_____________________
De uitvoerbaar zal afhangen van de specifieke casus. Op voorhand lijkt het uitvoerbaar als 
voldaan wordt aan de voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting is voor het betreffende 
bedrijf om de reductie reeds te realiseren, ook niet op het gebied van energie-efficiëntie.

2022 0,3 mton additioneel 
0,8 - 1,2

Mate van CO2-reductie________
Nationale CO2-reductie_________  
2020: 
0,2-0,6 mton meerjarige reductie

Hoewel de processtappen duidelijk zijn is, is de lange doorlooptijd van bijna een jaar een groot 
risico voor snelle realisatie.______________________________________________________________
Financiële consequenties_____________________________________________________________
Staat_________________________________________________________________________________
Zeer indicatief is voor de vier projecten een budget begroot van 55 meuro in 2020 en 2021.

Nationale kosten______________________________________________
De nationale kosten zijn vergelijkbaar met de kosten voor de staat.

2021:
0,4 mton additioneel 
0,5-1,0



Nee
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Draagvlak_____________________________________________________________________
De maatregel sluit aan op de ombouw van de industrie. Tevens sluit een deel van de maatregel 
aan op de gewenste ontwikkeling van CCU en C02 levering aan de glastuinbouw.

Relatie met PAS_____________________________________________________
De reductie van NOx is te verwachten maar moet nog worden gekwantificeerd. 
Onderzocht wordt nog of afvang van C02 ook een extra reductie van NOX oplevert.
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Onderzocht moet worden of aan de hand van objectieve criteria gestimuleerd kan worden om 
verouderde installaties te sluiten om op deze manier CO2-reductie tot stand te brengen.
Lastig hierbij is dat het om zeer uiteenlopende installaties kan gaan. Gedacht moet worden aan 
een subsidieregeling met selectiecriteria in de zin van maximale CO2-reductie tegen de laagste 
kosten (tender). Van belang is wel dat er geen subsidie wordt verstrekt aan installaties die toch 
al vervangen of gesloten zouden worden of dat de subsidie te hoog is gelet op de risico's van 
staatssteun. Ook moet geborgd worden dat deze installaties niet op een later tijdstip of elders in 
Nederland alsnog gebruikt gaan worden.

Op voorhand lijkt het uitvoerbaar als voldaan wordt aan de voorwaarde dat er geen wettelijke 
verplichting is voor de bedrijven om de betreffende vernieuwing/ombouw reeds door te voeren. 
Het vraagt zorgvuldige implementatie. Inzet van mogelijke ondersteuning moet goed 
onderbouwd zijn (maw geen ondersteuning voor installaties die toch wel zouden sluiten), 
voldoen aan Europese staatssteunkaders, niet leiden tot weglek en aandacht besteden aan 
mogelijke negatieve neveneffecten.

De risico's van ombouw in de industrie zijn groot. De timing van de omschakeling van fossiele 
brandstoffen naar waterstof en elektrificatie bijvoorbeeld vraagt een juiste timing van ombouw 
van productie.

De regeling zou aantrekkelijk moeten zijn om een grootschalige investering jaren eerder uit te 
voeren. De bestaande installatie zou nog 5 tot 10 jaar mee kunnen gaan. Er wordt een 
vergoeding gegeven voor de versnelde afschrijving en een subsidie voor de nieuwe installatie. 
Het bedrag is in dezelfde orde als het budget voor de regeling VEKI (30 meuro voor reductie van 
0,1 mton).

Bij een openstelling van 0,5 tot 1 mton zou dat een budget vragen van 125 tot 250 meuro. 
Verlenging is mogeiijk naar 2023 met verdubbeling van dit budget.

Financiële consequenties_____________________________________________________________
Staat__________________________________________________________________________________
Zeer indicatief:
Het actief opvragen van ombouw van bedrijven kan ook vanuit een benadering wat een redelijk 
vergoeding is aan de ene kant en aan de andere kant of dat bedrijven dit voldoende vinden om 
op zeer korte termijn de productie om te bouwen.

Nationale kosten______________________________________________
De nationale kosten zijn vergelijkbaar met de kosten voor de staat.

NB deze maatregel overlapt met 'sluiting van industriële installaties' omdat het waarschijnlijk 
deels dezelfde installaties betreft.________________________________________________________  
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________  
In de huidige staatsteunkaders is er geen ruimte voor staatsteun voor versneld afschrijven van 
oude installaties. Subsidie voor nieuwe installaties is wel vaak mogelijk. Er ligt een juridisch 
vraagstuk of hier een modus voor gevonden kan worden en of Brussel hier mee akkoord gaat. 
De ervaring is dat de doorlooptijd van dit juridische traject % jaar duurt voordat de regeling 
opengesteld kan worden.

3. Regeling ombouw productie in de industrie
Beschrijving maatregel_________________________________________________________________
Er wordt een vrijwillige subsidie (regeling) ingesteld voor de ombouw van bedrijven. De ombouw 
moet zodanig zijn dat het substantieel bijdraagt aan de transitie en huidige mogelijkheden niet 
toereikend zijn.
De ombouw van de industrie naar duurzame productie heeft een aantal hindernissen: 

Oude technisch nog niet afgeschreven technologie wordt nog uitgenut.
Er is onzekerheid over de alternatieven en de stimulering daarvan.
Afzetmarkten veranderen soms radicaal waardoor bedrijven een radicale stap zou 
moeten zetten.
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De maatregel is mogeiijk goed te combineren met subsidie voor maatregelen die stikstof 
reduceren.

De reductie is vergelijkbaar met het fiche 'stimulering specifieke maatregelen in de industrie' en 
te bereiken met 2 tot 3 grote projecten.

Europese CO2-reductie_________________________________________________________
Dit is afhankelijk van de breedte van de openstelling. Er is een grote kans op weglek doordat 
tijden de ombouw andere bedrijven buiten Nederland de bestaande fossiele productie 
overnemen.

Negatieve maatschappelijke gevolgen______________________________________
<Zijn er grote negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals de veiligheid of gezondheid?> 
Geen

Draagvlak_____________________________________________________________________
De maatregel sluit wei aan bij de afspraken in het Kiimaatakkoord. De daar in genoemde 
ombouw is niet echt uitgewerkt maar wordt door wortel en stok over de komende jaren 
uitgelokt.
Het maatschappelijke en politieke draagvlak is een risico. De nieuwbouw van een installatie zou 
mogeiijk kleiner kunnen zijn en verlies aan werkgelegenheid betekenen.

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie
Indicatief
2021 0,25 mton
2022 0,5- 1,0
2023 1,0-1,5

Relatie met PAS_________________
Positief voor de reductie van Nox/NH3.



4. Lachgasreductie

voor het reduceren van lachgas. Dit is

substantiële N20 emissie. Het gaat om de emissie aan het eind van het proces bij de productie

Nationale kosten

2022 en dan jaarlijks
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Lachgas (N2O) is een sterk broeikasgas dat vrijkomt bij een beperkt aantal chemische 
processen. In Nederland zijn twee bedrijven bekend in het chemiecluster Chemelot met een

De emissie van beide bedrijven worden ook genoemd in het klimaatakkoord van de industrie 
waarbij deze emissie relatief kosteneffectief voor 2030 is te realiseren.

van 2 soorten grondstoffen voor kunststoffen bij 2 bedrijven waarbij door het naschakelen van 
een proces de emissie kan worden afgevangen. In het eerste Urgenda pakket is de reductie bij 
het één bedrijf in gang gezet. Dit fiche gaat over de mogelijkheden van het tweede bedrijf op 
Chemelot

De bedrijven voldoen nu aan wet- en regelgeving, hebben een milieuvergunning en de uitstoot 
valt niet onder het ETS. Er is nu geen stimulans om de emissie te verminderen en dus geen 
enkel financieel voordeel voor het bedrijf. Het is wel te verwachten dat op een termijn van 
pakweg vijfjaar deze emissie gereguleerd gaat worden of dat de CO2 heffing voor de industrie 
zodanig effect heeft dat de maatregel rendabel wordt.

Juridische uitvoerbaarheid lijkt haalbaar analoog aan andere lachgas project.
Er ligt een precedent in juridische vorm en hoogte van vergoeding, waarbij gebondenheid 

bestaat aan (staatssteun)kaders en wet- en regelgeving.

De inschatting is dat normering in regelgeving of via de omgevings-/miiieuvergunning, zonder 
nadeeicompensatie, op korte termijn waarschijnlijk niet mogelijk is.

Beschrijving maatregel___________________
Maatwerkafspraak met de bedrijven USG/Anqore 
in lijn met de reductie van lachgas bij Fibrant.

Financiële consequenties
Staat

Het voorstel is om met de bedrijven verkennende gesprekken te voeren of deze investering 
versneld kan worden gerealiseerd en of dit in 2022 realistisch is. Er is meer informatie van de 
bedrijven nodig om de kosten en het tijdpad goed in beeld te krijgen._______________________ 
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________ 
De realisatie is vooral afhankelijk van de technische mogelijkheden om lachgas te vermijden. Dat 
moet nog nader worden verkend met de bedrijven.
Realisatie is op zijn vroegst in 2022 maar mede afhankelijk van de snelheid van het mandaat om 
in gesprek te gaan.

Het gaat om een investeringssubsidie. De nationale kosten zijn vergelijkbaar met de kosten voor 
de staat.________________________________________________________________________
Mate van CO2-reductie___________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________
N2O is een sterk broeikasgas. De hoeveelheden zijn omgerekend naar CO2 equivalenten. De 
potentiële CO2 reductie is goed ingeschat. Deze potentie is eerder al door de bedrijven 
aangegeven.

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.2.b



0,34 mton (Anqore)

0,23 mton

een combinatie gemaakt kan worden met N investering.
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Relatie met PAS
Waarschijnlijk niet
Verkennen of bij

Draagvlak____________________
Positief, zie eerdere lachgas project

Negatieve maatschappelijke gevolgen
Geen

De reductie in 2030 is identiek. De maatregel betekent een versnelling van een maatregel die 
ook door maatregelen in het kiimaatakkoord zeer waarschijnlijk zou zijn genomen._________  
Europese CO2-reductie__________________________________________________________ 
Geen weglek

2022 Totaal 0,57 mton
2023 idem

5.1.1.c

5.1.1.c



5. Stimulering energiebesparing en C02 reductie industrie (verlenging VEKI)

Totaal 90 meuro
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Investeringen in deze technieken komen nu niet of langzaam van de grond door grote 
investeringen vooraf en door langere terugverdientijden en risico's dan gebruikelijk.

Het gaat om een investeringssubsidie waarvan de investering 10 tot 15 jaar een CO2 reductie op 
gaat leveren. De ervaring bij de lopende VEKI regeling is dat maatregelen pakweg 20-30 euro

In de industrie is een aanzienlijke CO2-reductie mogelijk door verbeteringen aan processen. 
Technieken als het installeren van nieuwe pompaandrijvingen, warmtepompen, inzet van slimme 
aansturing door ICT en scheidingstechnologieën hebben een terugverdientijd tussen de 7 en 12 
jaar en kunnen door een mix van maatregelen versneld worden uitgevoerd. De subsidie is 
afhankelijk van de terugverdientijd. De efficiencymaatregelen met een terugverdientijd minder 
dan 5 jaar worden verplicht in het OKE.

Stimulering van energiebesparende / CO2-reducerende maatregelen in de industrie, door middel 
van een tenderregeling.

Bedrijven krijgen nu het voordeel van een stimulans. De doelgroep is breed ETS en non ETS. 
De bedrijven zullen op de middellange termijn door de effecten van de nationale CO2 heffing 
gestimuleerd worden om de maatregelen te nemen. De uitvoering wordt nu enkele jaren naar 
voren gehaald._________________________________________________________________ 
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn____________________  
Het gaat hier om een bestaande regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI). 
Dus eenvoudig weer open te stellen en te verlengen via een nieuwe publicatie.

2020 0
2021 openstelling met 30 meuro
2022 idem
2023 idem

Beschrijving maatregel_________________________________________________________
Ophoging van budget van de bestaande stimuleringsregeling VEKI uit de eerste Urgenda ronde. 
Verlenging van de openstelling van de huidige sluitingsdatum 30 juni 2020 naar sluiten medio 
2023.

De regeling staat nu open met 28 meuro voor een jaar. De uitputting ligt op schema en zai in de 
loop van volgend jaar versnellen. Er kan sprake zijn van (ongeoorloofde) staatssteun. Deze 
maatregel kan als het niet boven de steunkaders uitkomt. Is dat wel het geval, dan moet 
goedkeuring worden gevraagd bij de commissie: 6-9 maanden.___________________________  
Financiële consequenties________________________________________________________  
Staat___________________________________________________________________________ 
De opzet is verlengen van de regeling met 3 jaar met een jaarbudget van 30 meuro dus totaal 
90 meuro.
De regeling staat nu open tot en met juni 2020. Verlenging met drie jaar betekent dus 
openstelling tot en met juni 2023.

Nationale kosten_____________________________________________________________
Bedrijven hanteren andere bedrijfseconomische voorwaarden aan een investering in 
energiebesparing dan vanuit nationale kosten perspectief. Veel maatregelen verdienen zich 
volgens PBL zich in pakweg 10 jaar terug. Ze zijn maatschappelijk rendabel doch 
bedrijfseconomisch niet.

Mate van CO2-reductie____________________________________________________
Nationale CO2-reductie_____________________________________________________
De huidige VEKI regeling zai leiden tot investeringen in 2020. Het budget voor 2020 lijkt 
toereikend.



Het betreft een versnelling van maatregelen die anders ook naar 2030 genomen zouden zijn.
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2020: O
2021: 0,1
2022: 0,2
2023: 0,3

Draagvlak_____________________________________
Ja, sluit aan op bestaande regeling. Daar is prima draagvlak voor

per ton gereduceerde C02 kosten Bij een budget van 30 meuro betekent dat een reductie van 
0,1 mton Dat is range die PBL ziet ais kosten voor nog niet rendabele investeringen in 
procesefficiency.

Relatie met PAS__________________________________________________________
Positief met beperkt effect. Veel maatregelen leiden tot minder gebruik van aardgas door 
verbetering van efficiency of elektrificatie.

Europese CO2-reductie_________________________________________________________  
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?) >
Er is geen weglek vanuit de industrie maar wellicht via de elektriciteitsmarkt als maatregelen 
voor energiebesparing leiden tot lagere vraag naar elektriciteit. Het kan zijn dat dit niet 
evenredig leidt tot een afname van fossiele elektriciteitsproductie maar tot export van 
elektriciteit.__________________________________________________________________  
Negatieve maatschappelijke gevolgen_________________________________________  
Nee
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In een ander fiche wordt de verlenging van de VEKI voorgesteld. Daarnaast is ai eerder in het 
Urgenda 1 pakket het project 6-25 van de FME en VemW ondersteund waarnaar door Urgenda 
naar wordt verwezen.

Er zai in overleg met private financiers worden gekeken op welke wijze additionele publieke 
financiering nodig is.

De uitbreiding van ISDE met zakelijke gebruikers ondersteunt met name de toepassing van 
energiebesparing bij MKB. Hiervoor wordt geen additioneel budget voor gevraagd maar 
gefinancierd uit bestaand budget voor ISDE.

Waarschijnlijk kan met een tijdige instelling van een investeringsfonds voor voorfinanciering nog 
een kleine reductie in 2020 worden gerealiseerd maar meerwaarde zit met name in de jaren 
daarna.

Vanuit de industrie zijn een reeks maatregelen geïdentificeerd in het project 6-25 van de FME, 
met een grote impact op energiebesparing in de industrie. Veel maatregelen zijn nog 
onvoldoende gedemonstreerd en er is nog onvoldoende kennis van. EZK steunt het project 625 
van de industrie om knelpunten te identificeren en kennis te delen. Een aparte werkgroep kijkt 
naar de knelpunten in de financiering van energiebesparingsprojecten. Het project 625 beoogt 
een 6 mton Co2 reductie in 2025 door met name energiebesparingsmaatregelen. De reductie 
wordt deels bereikt door een aanzienlijke reductie van elektriciteitsgebruik in de industrie. 
Bijvoorbeeld de inzet van contactloze magneetkoppeling voor de aandrijving van pompen in de 
industrie is een forse reductie mogelijk.

De maatregel is een invulling van voorstel 13 van de stichting Urgenda met het actieplan 
elektromotoren.
Een van de kernpunten is dat energiebesparingsmaatregelen een investering vraagt die zich 
terugverdient maar wei eerst moet worden gefinancierd. Omdat het niet om grootschalige 
investeringen gaat maar vaak via het onderhoudsbudget moet worden gefinancierd van een 
bedrijf blijven veel maatregelen liggen.

Financiële consequenties
Staat

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn____________________
De maatregel is uitvoerbaar.
Het heeft de voorkeur om aan te sluiten bij private partijen/banken voor de instelling van een 
energiebesparingsfonds voor de industrie. Gesprekken hierover worden momenteel gevoerd. 
Bekeken zal worden of INvestNL een rol kan spelen.
Naar alle waarschijnlijkheid zai 2e kwartaal 2020 het fonds operationeel kunnen zijn.

Het gaat om een eenmalige voorfinanciering in 2020 met 50 meuro samen met private 
financiers. Verwacht mag worden dat na aftrek van uitvoeringskosten dit budget na beëindiging 
van het fonds weer terugvloeit naar de staat.
Het budget voor de ISDE is reeds beschikbaar.________________________________________  
Nationale kosten_________________________________________________________________ 
<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?>
Vanuit nationaal kostenperspectief zoals PBL dat hanteert levert deze maatregel baten op. Zie 
vorige fiche over de VEKI.

6. Actieplan voorfinanciering energiebesparing (inclusief Urgenda nr 13 actieplan 
elektromotoren)

Beschrijving maatregel

In dit fiche wordt een combinatie gemaakt van een aantal maatregelen die gericht zijn op 
energiebesparing in de industrie.

Voorfinanciering via een publiek-privaat investeringsfonds voor energiebesparing. 
Uitbreiding van de ISDE regeling voor zakeiijke aanvragers



Het betreft een versnelling van maatregelen die anders ook naar 2030 genomen zouden zijn.
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Zuinige elektromotoren zullen leiden tot een besparing op elektriciteit en een afname van de 
productie van fossiele elektriciteit.

Negatieve maatschappelijke gevolgen 
geen

Draagvlak_____________________________________________________________________
Sluit aan op het project 625 van de FME en VemW dat al door EZK wordt ondersteunt en wordt 
gedragen door de industrie.
Stichting Urgenda maakt in het 40 puntenplan hiernaar een verwijzingin punt 13.
De metallurgische en chemische industrie zien veel potentie in energiebesparing in hun 
routekaarten.

Mate van CO2-reductie__________________________________________________________ 
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________
Hier is de additionele CO2 reductie berekend die voortkomt uit de specifieke maatregel voor 
voorfinanciering. Het betreft een voorzichtige indicatie om te voorkomen dat effecten meerdere 
maten worden toegekend.
De totale CO2 reductie door energiebesparing kan een veelvoud zijn. Er zijn veel maatregelen 
(bijna) rendabel. De effecten daarvan zijn een combinatie van maatregelen die bedrijven al 
voornemens zijn in het 'basispad' dus al afkomstig van lopend beleid en de stimulering door de 
VEKI regeling. Het gaat dus om een additioneel effect dat berekend is op basis van pakweg 5 
grotere industriële projecten per jaar. .

Relatie met PAS_______________________________________________________________
Het zal zeer waarschijnlijk warmteopwekking met gasinstallaties gaan vervangen dus een klein 
positief effect op PAS.

Samenvattend
2020: 0,1 mton
2021 0,2 mton
2022 0,3
2023 0,4_____________
Europese CO2-reductie 
Geen weglek verwacht.



7. Subsidieregeling C02 afvang industrie en levering glastuinbouw

Nationale kosten
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2021 30 meuro
2022 30 meuro
2023 30 meuro

Het voorstel is om de regeling Versnelling Klimaatinvesteringen Industrie uit te breiden met een 
aparte categorie voor CO2 afvang. Deze regeling biedt een investeringssubsidie van pakweg 
40% van de subsidiabele kosten. Een dergelijke investeringssubsidie lijkt voldoende te zijn om 
de installatie te bouwen en nog onzekere kosten en opbrengsten voor lief te nemen.

Inschatting is dat het verlenen van subsidie voor het realiseren van de infrastructuur (ombouw 
installaties en transportleidingen) mogelijk is. Subsidie voor operationele kosten is naar 
verwachting lastiger.

Met een openstelling van deze subsidieregeling in het najaar 2020 kunnen de eerste 
investeringen in 2021 gerealiseerd worden.

De regeling is bestemd voor kleinschalige afvang bij biomassavergistingsinstallaties, bij AVI's en 
bij voedingsindustrie (bierbrouwers). Voorwaarde is dat met afzetcontracten kan worden 
aangetoond dat meer dan 50 % gaat naar toepassingen met een CO2 reductie zoals CO2 
dosering in de glastuinbouw, CO2 vastlegging in bouwmaterialen en e-fuels. Toepassing als prik 
in de levensmiddelenindustrie valt hier buiten.
Momenteel zijn er door vier AVI's haalbaarheidsstudies gemaakt, AVR, Twence, HVC en AEB. 
AVR in Duiven heeft een afvanginstallatie van 0,06 mton gebouwd. Twence heeft een 0,08 mton 
installatie in beraad.
Ook biovergisters tonen interesse in CO2 afvang maar het volume per eenheid is dan kleiner.

Omdat het voorstel een subsidieregeling is (geen incidentele subsidie) is het voor het welslagen 
van deze maatregel én ook voor het te doorlopen staatssteuntraject van belang dat er een 
bedrijfs- en markteconomisch inzicht wordt gegeven wat de bedrijfseconomische effecten en 
markteconomische effecten van deze subsidieregeling is in combinatie met de reeds in gang 
gezette nieuwe maatregelen voor CO2-reductie die dit jaar ook bij de Europese Commissie in 
beeld zijn of komen (zoals SDE++ en CO2-heffing industrie). Oftewel, wat zijn de effecten van al 
deze stimuleringsmaatregelen op elkaar ?

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn________________________
De bestaande subsidieregeling Versnelling Klimaatinvesteringen Industrie kan worden uitgebreid 
met een module voor CO2 afvang.
Dit vraagt een aparte notificatie bij de Europese Commissie. Dit heeft een doorlooptijd van 6 tot 
9 maanden. De Commissie is positief over CO2 afvang en heeft bij maatwerkbeschikkingen hier 
altijd positief op gereageerd.
De voorbereiding voor de notificatie is ism met WJZ in gang gezet.

Beschrijving maatregel_______________________________________________________________
De maatregel beoogt het versnellen van de plannen voor afvang en transport van CO2 door de 
industrie die niet bestemd is voor CCS maar voor toepassing in de glastuinbouw of gebruik als 
CCU.
Door alvast subsidie te geven voor de afvang installaties van CO2 kan de bouw van de 
installaties versneld worden. De uitwerking in een SDE regeling zal op zijn vroegst pas in 2021 
opengesteld kunnen worden. De reeds gegeven subsidie via deze investeringssubsidie wordt in 
mindering gebracht op de mogelijk toe te kennen SDE.

Financiële consequenties________________________________________________________
Staat_____________________________________________________________________________
De kosten bedragen 30 miljoen per jaar voor een periode van 3 jaar dus 90 meuro totaal.



Samengevat wordt dan de netto CO2 reductie

De AVI's hebben al haalbaarheidsstudies uitgevoerd.
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Het netto effect over de hele keten zou dan neerkomen op 80% van de afgevangen hoeveelheid 
maar wordt nader bepaald komende maanden door PBL.

De netto CO2 reductie vindt plaats in de glastuinbouw en bedraagt volgens WECR 91% bij 
jaarrondlevering (8000 vollasturen) en 95% bij levering in het tweede en derde kwartaal (4000 
vollasturen) (WEcR. rapport is bijlage bij de recente SDE-brief). Bij deze berekening is rekening 
gehouden met de verschillende toepassingen van CO2 in de kassen en de verhoudingen tussen 
die verschillende toepassingen. De CO2 effecten van afvang en transport (per pijp of auto) zijn 
niet in dit rapport meegenomen. PBL zal deze in 2020 bepalen. Hierdoor zal de reductiefactor 
kleiner worden.
CE Delft geeft een globale schatting van 15% van de afgevangen hoeveelheid als emissie door 
de energie die nodig is voor afvang en transport.

Het gaat hier om een bijdrage in de investeringskosten. De investering wordt in 15 jaar 
afgeschreven.
Naar verwachting zullen de nationale kosten hoger zijn dan de investeringssubsidie. Er wordt 
immers nog een onrendabele top verwacht bij de toepassing van CO2 uit de industrie.

Draagvlak____________________________________________________________________
Goed, afvang en hergebruik van CO2 is opgenomen het klimaatakkoord van de industrie en bij 
de landbouw.
Er is grote druk vanuit de glastuinbouwsector op het ministerie van LNV om de ondersteuning 
voor investeringen voor de beschikbaarheid van het volume van CO2 voor de tuinbouw te 
vergroten.

Negatieve maatschappelijke gevolgen 
geen

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________
Met de regeling wordt per jaar een investering van 0,1 mton afvangcapaciteit per jaar extra 
gestimuleerd vanaf 2021. Cumulatief gaat het om een extra CO2 afvang van 0,3 mton in 2023.

Relatie met PAS_______________________________________________________
Er vindt een kleine reductie plaats in de glastuinbouw waar de emissie vanuit WKK of 
warmteketels wordt verminderd door minder verbranding van aardgas.

2021 0,08
2022 0,16
2023 0,24___________
Europese CO2-reductie
Geen weglek



Elektriciteit

Nationale kosten

0,35- 0,5 1,4-2,1 0,8-1,3
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CO2-reductie 
nationaal Q4 
2020 (Mton)f

CO2-reductie 
nationaal 2021 
(Mton)

CO2-reductie EU 
2021 
(Mton)

8. Tender voor tot 2030 niet produceren door 1 nieuwe kolencentrale
Beschrijving maatregel_________________________________________________________________
Het opzetten van een tenderregeling waaraan de (nieuwe) kolencentrales meedoen en aan 
kunnen geven voor welk bedrag zij bereid zijn om tot 2030 niet te produceren met kolen. De 
winnaar van deze tender zou dan de partij zijn die voor de laagste kosten per vermeden ton CO2 
bereid is om niet te produceren. Deze maatregel staat op gespannen voet met de in dec. jl. 
aangenomen wet verbod op kolen.
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn__________________________
Het opzetten van een dergelijke regeling kost tijd, realisatie in 2021 is meest realistisch. Het 
nadeel van een tenderregeling is dat het plaatsvindt op basis van vrijwilligheid en er 
tegelijkertijd een maximum zit aan het bedrag datje kunt vergoeden aan de betreffende 
centrale. Er is dus geen zekerheid dat een centrale mee wil gaan in een dergelijke regeling en 
dat je CO2-reductie realiseert.

Weggevallen productie wordt voor 80% 
vervangen door Nederlandse gas- (60%) 
en kolencentrales (20%) en voor 20% 
door kolencentrales in het buitenland

Europese CO2-reductie

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________________  
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________________
• De maatregel betreft een versnelling van de reductie in 2030 wanneer elektriciteitsproduktie 

op basis van kolen verboden is. De maatregel heeft dus geen effect voor het jaar 2030.
• Zowel Berenschot als CE Delft merken op dat door de lage gasprijzen ook de Nederlandse 

kolencentrales al veel minder draaien dan op maximale capaciteit en dat de verminderde 
capaciteit door andere kolencentrales ingevuld kan worden. Op basis van informatie van PBL 
treedt dit effect (niet/nauwelijks op aangezien de Nederlandse kolencentrales eerder in de 
merit order staan dan de gascentrales. Ook TenneT geeft aan dat deze daling in draaiuren 
volgens hen een incidenteel karakter heeft als gevolg van onderhoud bjj kolencentrales en 
uitzonderlijk lage gasprijzen. Berenschot adviseert een raming te maken van het aantal 
draaiuren.

• Let op: wat het effect is van tot 2030 (daarna geldt wet verbod op kolen) niet produceren 
van 1 kolencentrales op de emissies in NL en de EU in 2020 is zeer gevoelig voor 
ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en daarom met grote onzekerheden omgeven.

• Op basis van de KEV is de CO2-uitstoot van de resterende 4 kolencentrales 11-17 Mton in 
2020. We veronderstellen dat de CO2-uitstoot van kolencentrales in 2021 ook 11-17 Mton is 
en we veronderstellen dat de CO2-uitstoot van een nieuwe kolencentrale circa 1/4 is van alle 
uitstoot (de Amercentrale stookt immers grotendeels op biomassa). Het effect in Q4 2020 
betreft dan circa l/4e van het jaarlijkse effect.

• Op basis van de huidige verwachtte ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt is de indicatieve 
inschatting dat ongeveer 20% van de weggevallen productie wordt opgevangen door het 
buitenland en 80% wordt opgevangen door Nederlandse gas-(60%) en 
kolencentrales(20%)). De effecten van hiervan op de geraamde CO2-reductie zijn in de 
tabel hieronder weergegeven:

Financiële consequenties________________________________________________
Staat_____________________________________________________________________  
• Afhankelijk van voor welk bedrag centrales bereid zijn om niet te produceren.

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



Draagvlak
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Alle kolencentrales dragen via bij- en meestook van biomassa 1,2% punt bij aan de doelstelling 
van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% hernieuwbare energie in 2023. Bij niet 
produceren door 1 kolencentrale enkel in Q4 zal de bijdrage aan het 2020-doel lager zijn 
afhankelijk van welke centrale. Minder bij- en meestook van biomassa betekent minder uitgaven 
aan SDE-subsidie maar betekent ook een grotere claim voor opties als een statistische 
overdracht.

Zie hierboven
Negatieve maatschappelijke gevolgen_____________________________________________
Leveringszekerheidsrisico's worden groter, maar het is niet kritiek voor de leveringszekerheid. In 
piekmomenten wordt het moeilijk om te voldoen aan de vraag. Berenschot pleit voor een 
passend plan voor toekomstige flexibele back-up capaciteit.

Stijging van energierekening als gevolg van kosten voor het voorzien in de leveringszekerheid, 
de inzet van duurdere brandstoffen en mogelijke doorberekening van de kosten voor de tender 
in via de ODE.

Relatie met PAS_______
NOx: -0,8 kt/j (bron CE Delft)



9. Sluiting van de nieuwe kolencentrales

Nationale kosten
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Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Staatssteun: Maatregelen t.a.v. kolencentrales hebben de bijzondere aandacht van de Europese 
Commissie.

Financiële consequenties
Staat

Beschrijving maatregel__________________________________________________________
Het sluiten van de resterende nieuwe kolencentrales (4 GW) door een eerdere inwerkingtreding 
van het verbod om te produceren met kolen. De Amercentrale wordt in deze maatregel niet 
meegenomen vanwege de warmtelevering die zij verzorgt en vanwege het hoge aandeel in 
biomassa bijstook. Deze maatregel staat op gespannen voet met de in dec. jl. aangenomen wet 
verbod op kolen.
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn______________________
Bij het definitief sluiten van de resterende nieuwe kolencentrales is een wetswijziging op de wet 
verbod op kolen bij elektriciteitsproductie noodzakelijk. De Staat is afhankelijk van zowel de 
behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en de desbetreffende eigenaren van de 
kolencentrales of sluiting in het jaar 2020 nog mogelijk is. Op basis van ervaring met sluiting 
van de Hemwegcentrale is het waarschijnlijk dat sluiting niet eerder dan 2021 gerealiseerd kan 
worden.
5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b



1,7-2,6 6,8-10,2 4,6-6,8

2,5-3,8 9,9-15,3 1,1-1,7
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Stijging van energierekening als gevolg van kosten voor het voorzien in de leveringszekerheid, 
de inzet van duurdere brandstoffen en mogelijke doorberekening van de kosten via de ODE.

De maatregel betreft een versnelling van de reductie in 2030 wanneer elektriciteitsproduktie 
op basis van kolen verboden is. De maatregel heeft dus geen extra effect voor 2030.

Alle kolencentrales dragen via bij- en meestook van biomassa 1,2% punt bij aan de doelstelling 
van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% hernieuwbare energie in 2023. Bij sluiting enkel 
in Q4 kan gemakshalve worden uitgegaan van het mislopen van een bijdrage van 0,3% punt 
met oog op het 2020-doel. Wanneer de Amercentrale blijft draaien, dan loop je dus wat minder 
dan 0,3% punt mis. Minder bij- en meestook van biomassa betekent minder uitgaven aan SDE- 
subsidie maar betekent ook een grotere claim voor opties als een statistische overdracht.

Negatieve maatschappelijke gevolgen_________________________________________________
Bij het sluiten van alle kolencentrales in 2020 moet rekening gehouden worden met negatieve 
effecten op leveringszekerheid. Op basis van de monitor leveringszekerheid 2019 is de 
verwachting dat het op korte termijn niet meteen kritiek is voor de leveringszekerheid, maar wel 
dat het leidt tot meer import. Deze verwachting leunt sterk op de huidige goede marktpositie 
van de gascentrales in Nederland en op het feit dat er nu nog voldoende vermogen in het 
buitenland is. Vanaf 2022-2025 is er naar verwachting wel een risico voor leveringszekerheid 
(2022-2025). Dit vraagt nog om een zorgvuldige aanvullende analyse. Berenschot pleit voor een 
passend plan voor toekomstige flexibele back-up capaciteit.

Zowel Berenschot als CE Delft merken op dat door de lage gasprijzen ook de Nederlandse 
kolencentrales al veel minder draaien dan op maximale capaciteit. Op basis van informatie 
van PBL treedt dit effect (niet/nauwelijks op aangezien de Nederlandse kolencentrales eerder 
in de merit order staan dan de gascentrales. Ook TenneT geeft aan dat deze daling in 
draaiuren volgens hen een incidenteel karakter heeft als gevolg van onderhoud bjj 
kolencentrales en uitzonderlijk lage gasprijzen. \

Let op: wat het effect is van sluiting van de nieuwe kolencentrales op de emissies in NL en 
de EU in 2020 is zeer gevoelig voor ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en daarom met 
grote onzekerheden omgeven.
Op basis van de KEV 2019 is de uitstoot van de vier resterende kolencentrales in 2020 11-17 
Mton. We veronderstellen dat de uitstoot in 2021 ook 11-17 Mton is en we veronderstellen 
dat de CO2-uitstoot van de Amercentrale verwaarloosbaar is (hoog aandeel biomassa). Het 
effect in Q4 in 2020 betreft %4 van het jaarlijkse effect.
Op basis van de huidige ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt is de inschatting dat tussen 
de 20-80% van de weggevallen productie wordt opgevangen door het buitenland en 20-80% 
wordt opgevangen door Nederlandse gas- en kolencentrales). In de huidige marktsituatie is 
het scenario 80% opvang door Nederlandse gascentrales en 20% opvang door buitenlandse 
kolencentrales onze indicatieve schatting.
De effecten van deze verschillende bandbreedtes op de geraamde CO2-reductie zijn in de 
tabel hieronder weergegeven.

CO2-reductie 
nationaal 2020 
(Mton)

CO2-reductie 
nationaal 2021 
(Mton)

CO2-reductie EU 
2021 
(Mton)

Weggevallen productie wordt voor 80% 
vervangen door Nederlandse gas- en 
kolencentrales en voor 20% door 
kolencentrales in het buitenland______  
Weggevallen productie wordt voor 20% 
vervangen door Nederlandse gas- en 
kolencentrales en voor 80% door 
kolencentrales in het buitenland

Europese CO2-reductie____________  
Zie hierboven.



Draagvlak
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Relatie met PAS_______
NOx: -2,6 kt/j (bron CE Delft)



10.Tijdelijke volledige kolenvakantie nieuwe centrales middels wetgeving

Nationale kosten

Negatieve maatschappelijke gevolgen
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Europese CO2-reductie____________________
Zie fiche sluiting van alle nieuwe kolencentrales.

Beschrijving maatregel__________________________________________________________
Het tijdelijk uit bedrijf (Q4 2020 en/of 2021 en/of 2022) nemen van alle kolencapaciteit, met 
uitzondering van de Amercentrale (vanwege warmtelevering aan huishoudens), door middel van 
wetgeving. Deze maatregel staat op gespannen voet met de in dec. jl. aangenomen wet verbod 
op kolen.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
Realistisch is 2021, in het gunstigste geval Q4 2020.

Mate van CO2-reductie__________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________
Zie fiche sluiting van alle nieuwe kolencentrales. Biedt geen structurele oplossing.
• De maatregel betreft een versnelling van de reductie in 2030 wanneer elektriciteitsproduktie 

op basis van kolen verboden is.

Financiële consequenties________________________________________________________
Staat__________________________________________________________________________  
• Op basis van de KEV 2019 is de inschatting dat alle vier de resterende kolencentrales in

2020 tussen de 5800 en 7600 uren zullen draaien. Dit komt overeen met circa 20.000 GWh. 
Op basis van de KEV 2019 is de verwachte elektriciteitsgroothandelsprijs basislast in 2020 
€43 per MWh.

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b



Draagvlak
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Stijging van energierekening als gevolg van kosten voor het voorzien in de leveringszekerheid, 
de inzet van duurdere brandstoffen en mogelijke doorberekening van de kosten via de ODE.

Bij het tijdelijk sluiten van alle kolencentrales moet rekening gehouden worden met negatieve 
effecten op leveringszekerheid. Op basis van de monitor leveringszekerheid 2019 is de 
verwachting dat het op korte termijn niet meteen kritiek is voor de leveringszekerheid, maar wel 
dat het leidt tot meer import. Deze verwachting leunt sterk op de huidige goede marktpositie 
van de gascentrales in Nederland en op het feit dat er nu nog voldoende vermogen in het 
buitenland is. Vanaf 2022-2025 is er naar verwachting wel een risico voor leveringszekerheid 
(2022-2025). Dit vraagt nog om een zorgvuldige aanvullende analyse. Berenschot pleit voor een 
passend plan voor toekomstige flexibele back-up capaciteit.

Alle kolencentrales dragen via bij- en meestook van biomassa 1,2% punt bij aan de doelstelling 
van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% hernieuwbare energie in 2023. Bij sluiting enkel 
in Q4 kan gemakshalve worden uitgegaan van het mislopen van een bijdrage van 0,3% punt 
met oog op het 2020-doel. Wanneer de Amercentrale blijft draaien, dan loop je dus wat minder 
dan 0,3% punt mis. Minder bij- en meestook van biomassa betekent minder uitgaven aan SDE- 
subsidie maar betekent ook een grotere claim voor opties als een statistische overdracht.

Relatie met PAS_______
NOx: -2,6 kt/j (bron CE Delft)



11.Tijdelijke gedeeltelijke kolenvakantie middels wetgeving

Variant a: verbod/gebod maximale CO2-uitstoot per 100 MW voor kolencentrales;

Variant b: cap op aantal draaiuren per jaar van een kolencentrale.

Beschrijving algemeen:

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
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Uitvoerbaar: ja, snelheid waarmee wetgeving tot stand kan komen is mede afhankelijk van 
parlement.

CE heeft twijfels bij de haalbaarheid op basis van MW en denkt dat het sturen op de uitstoot per 
kWh haalbaarder is.

Onzeker of de wetgeving tijdig tot stand komt om in 2020 effect te hebben. 
Financieel: zowel voor wat betreft claims als de onzekerheid over de hoogte van de te 
bieden nadeelcompensatie.
Leveringszekerheid: Op basis van de monitor leveringszekerheid 2019 is de verwachting 
dat het op korte termijn niet meteen kritiek is voor de leveringszekerheid, maar wel dat 
het leidt tot meer import. Deze verwachting leunt sterk op de huidige goede marktpositie 
van de gascentrales in Nederland en op het feit dat er nu nog voldoende vermogen in 
het buitenland is. Op de iets langere termijn (2022-2025) is er wel een risico voor 
leveringszekerheid zeker wanneer ook omringende landen centrales uitfaseren en 
centrales later alsnog sluiten omdat ze onvoldoende personeel hebben om de centrales 
laten draaien. Dit vraagt nog om een zorgvuldige aanvullende analyse en brengt ook 
grote risico's met zich mee voor aanvullende (nadeelcompensatie) claims.

Beschrijving maatregel______________________________________________________
Het tijdelijk uit bedrijf nemen van kolencapaciteit in het jaar 2020 in Q4 middels wetgeving.

Risico's:
Ook bij deze maatregel is er een relatief groot staatssteunrisico, omdat er een aanzienlijk risico 
is op fin. overcompensatie en dat kan achteraf niet worden hersteld. Het is zeer de vraag of 
vooraf kan worden bepaald wat de hoogte van de nadeelcompensatie moet zijn.

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i



op de geraamde CO2-reductie zijn in de tabel hieronder weergegeven:

0,85 -1,3 3,4-5,1 2,3-3,4
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Weggevallen productie wordt voor 80% 
vervangen door Nederlandse gas- en 
kolencentrales en voor 20% door 
kolencentrales in het buitenland

Negatief effect op investeringsklimaat: onbetrouwbare overheid. Na regulering van 
eigendom volgen onmiddellijk aanvullende maatregelen die verder ingrijpen in het 
eigendomsrecht en de pas verkregen nadeelcompensatie (overgangsperiode).
Dit is geen structurele oplossing voor CO2-reductie. Risico op toekomstige procedures 
indien in 2021 weer meer CO2 wordt uitgestoten (minder dan de 25% reductie in 2020).

De mate CO2-reductie is uiteraard afhankelijk van de hoogte van de cap op de draaiuren. 
Wanneer de cap is vastgesteld geldt nog steeds dat het effect op de emissies in NL en de EU 
in 2020 zeer gevoelig is voor ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt en daarom met grote 
onzekerheden omgeven.
Op basis van de KEV 2019 is de inschatting dat alle vier de resterende kolencentrales in 
2020 tussen de 5800 en 7600 uren zullen draaien. Dit komt overeen met circa 20.000 GWh. 
Op basis van de KEV 2019 is de verwachte elektriciteitsgroothandelsprijs basislast in 2020 
€43 per MWh. Berenschot meent dat dit aantal uren onrealistisch hoog is.
Stel we zetten de maximale productie van de nieuwe kolencentrales op circa 50% van de 
productie in het jaar 2020. De maximale draaiuren zijn dan 10.000 Gwh per jaar. De CO2 
die niet meer wordt uitgestoten door de kolencentrales bedraagt dan circa 5,5-8,5 Mton. Let 
op: dit staat niet gelijk aan de CO2-reductie.
Dit fiche is uitgewerkt voor een maximale produktie van 50%. In het vervolgtraject wordt 
gedacht aan een reductie van de capaciteit tot 25%.
Op basis van de huidige ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt is de inschatting dat tussen 
de 20-80% van de weggevallen productie wordt opgevangen door het buitenland en 20-80% 
wordt opgevangen door Nederlandse gascentrales. In de huidige marktsituatie is het 
scenario 80% opvang door Nederlandse gascentrales en 20% opvang door buitenlandse 
kolencentrales onze indicatieve schatting. De effecten van deze verschillende bandbreedtes

CO2-reductie 
nationaal 2020 
(Mton)

CO2-reductie 
nationaal 2021 
(Mton)

Zowel Berenschot als CE Delft merken op dat door de lage gasprijzen ook de Nederlandse 
kolencentrales al veel minder draaien dan op maximale capaciteit. Op basis van informatie 
van PBL treedt dit effect (niet/nauwelijks op aangezien de Nederlandse kolencentrales eerder 
in de merit order staan dan de gascentrales. Ook TenneT geeft aan dat deze daling in 
draaiuren volgens hen een incidenteel karakter heeft als gevolg van onderhoud bjj 
kolencentrales en uitzonderlijk lage gasprijzen.

Financiële consequenties
Staat

CO2-reductie EU 
2021 
(Mton)

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________________
Nationale CO2-reductie__________________________________________________________________
• De maatregel betreft een versnelling van de reductie in 2030 wanneer elektriciteitsproduktie 

op basis van kolen verboden is.

5.1.2.b

5.1.2.b

5.1.2.b



1,3-1,9 O,6-0,94,4-7,7
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Weggevallen productie wordt voor 20% 
vervangen door Nederlandse gas- en 
kolencentrales en voor 80% door 
kolencentrales in het buitenland

Negatieve maatschappelijke gevolgen______________________________________________
Stijging van energierekening als gevolg van de inzet van duurdere brandstoffen en mogelijke 
doorberekening van de kosten via de ODE.

Draagvlak_________________________________________________________________________
Het draagvlak voor tijdelijke maatregelen die een stijging van de energierekening als gevolg 
hebben kunnen in mindere mate rekenen op draagvlak

Alle kolencentrales dragen via bij- en meestook van biomassa 1,2% punt bij aan de doelstelling 
van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% hernieuwbare energie in 2023. Bij sluiting enkel 
in Q4 kan gemakshalve worden uitgegaan van het mislopen van een bijdrage van 0,3% punt 
met oog op het 2020-doel. Wanneer er bij deze maatregel nog wel iets van kolenstroom wordt 
geproduceerd, loop je minder dan 0,3% punt mis. Minder bij- en meestook van biomassa 
betekent minder uitgaven aan SDE-subsidie maar betekent ook een grotere claim voor opties als 
een statistische overdracht.

Relatie met PAS_________ 
. NOx: -1,8 kt/j (bron CE Delft)

• In Q4 van 2020 zal de vraag naar elektriciteit groter zijn en dus ook de prijs hoger. Hier is in 
de tabel niet voor gecorrigeerd.____________________________________________________

Europese CO2-reductie___________________________________________________________________
De Europese CO2-reductie hangt af van welke bron van elektriciteit de productie vervangt.



12.Stimulering bijstook biomassa kolencentrales

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

34

Bij het subsidiëren van biomassa is het niet mogelijk om dat voor slechts 1 centrale open te 
stellen vanwege staatssteun regels. Alle centrales moet dezelfde mogelijkheid worden geboden.

Nationale kosten 
718 euro per ton.

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Politiek risicovol; gelet op herhaalde toezegging dat er geen subsidie meer wordt opengesteld 
voor bij- en meestook in kolencentrales en in strijd met het huidige Regeerakkoord.

Inschatting is dat dit niet past in de greendeal van de Commissie. Dat maakt de kans groter dat 
de commissie bezwaren heeft.

Tevens lopen we een groter risico op claims irt. wetsvoorstel verbod op kolen doordat andere 
eigenaren van kolencentrales benadeeld worden.

Beschrijving maatregel________________________________________________________
Deze maatregel zou toe kunnen zien op het extra bij- en meestoken van biomassa bij 
kolencentrales. Momenteel hebben 4 van de 5 centrales een beschikking voor het bij- en 
meestoken van biomassa. Verwachting is dat deze vanaf 2019 ll%-16%-25%-75% biomassa 
bij- en meestoken. Het aanvullend stimuleren of verplichten van meer bijstook om meer CO2 
reductie te bewerkstelligen zou in aanvulling moeten gebeuren op de huidige beschikkingen en 
percentages om een CO2-effect te hebben in 2020.

Financiële consequenties_______________________________________________
Staat_________________________________________________________________  
Biomassa bij- en meestook stimuleren is een grote kostenpost. Alle huidig afgegeven 
beschikkingen tezamen lopen op tot 3,6 miljard.

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.1.c

5.1.1.c



Geen effect in 2030

Negatieve maatschappelijke gevolgen

35

4P] extra elektriciteit uit biomassa is ongeveer 1,1 TWh. Als dit dezelfde hoeveelheid elektriciteit 
van kolen uit de markt vervangt, scheelt dit 0,8 MTon CO2-uitstoot Deze CO2-reductie kan naar 
verwachting niet in zijn geheel in 2020 of 2021 worden gerealiseerd vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van black pellets. Het is realistischer om te veronderstellen dat de volledige 
CO2-reductie pas in 2022 (na ombouw) wordt gerealiseerd. In de praktijk zal dit echter lager 
zijn omdat niet de verwachting is dat de centrale voor 7000 uur/jaar op volledige capaciteit 
draait.

Europese CO2-reductie___________________________________
De Europese CO2-reductie is gelijk aan de nationale CO2-reductie.

Relatie met PAS_________________________________________________________
De stikstofuitstoot bij een centrale wordt afgevangen. Hierdoor maakt het niet uit welke 
brandstof wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit voor de stikstofuitstoot.

Draagvlak______________________________________________________________________
• Deze maatregel gaat in tegen het Regeerakkoord waar is afgesproken geen nieuwe subsidies 

voor bij- en meestook te verlenen.
• Deze maatregel gaat in tegen het Energieakkoord waar een maximum van 25PJ bij- en 

meestook is afgesproken.
• Het maatschappelijk draagvlak voor biomassa is beperkt.



13.Tijdelijke stimulering derden om gebruik kolenstroom te verminderen

Beschrijving maatregel
a.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Dit is geen structurele oplossing voor CO2-reductie.

PM

Negatieve maatschappelijke gevolgen

36

Deze opties zouden nader uitgewerkt moeten worden om te kijken of die uitwerkingen ook 
binnen staatssteunkaders, kaders voor mededinging, Europees CO2-beleid en/of kaders die in 
acht moeten worden genomen bij regulering van eigendom uitvoerbaar zijn..

Op basis van de bovenstaande omschrijving achten wij deze maatregel niet uitvoerbaar, omdat 
hier sprake lijkt te zijn van vraagsturing. Mededingingsbezwaren; verstoring van de markt. 
Kolenstroom wordt door deze maatregel kunstmatig uit de markt gedrukt.

Optie b. uitgezocht moet worden of er objectieve criteria gevonden kunnen worden om hiervoor 
een tender regeling op te zetten.

Europese CO2-reductie__________________________________________________________
De Europese CO2-reductie hangt af van welke bron van elektriciteit de productie vervangt. Als 
dit kolenstroom uit Duitsland is, is de weglek meer dan 100%.

Naast het beperken van elektriciteit uit kolen om CO2-reductie te bewerkstelligen kan 
ook gedacht worden aan het stimuleren van derden (buitenlandse productie of 
Nederlandse gascentrales) zodat deze voor de kolencentrales in de merit order komen te 
staan of het beperken van de vraag naar elektriciteit. Er kan gedacht worden aan een 
regeling om de energiebedrijven te stimuleren andere centrales in hun portfolio in te 
zetten in plaats van kolencentrales en het kostprijs verschil (de als het ware onrendabele 
top)te vergoeden.

Duidelijk is dat optie a een zeer ingrijpende maatregel zou zijn met marktverstoring tot gevolg. 
De kans dat de Europese Commissie hierin mee wil gaan, achten wij nihil.

b. Er kan ook gedacht worden aan een regeling voor de industrie, als zij bijvoorbeeld groot 
onderhoud in 2020 doen en daarmee hun elektriciteitsverbruik beperken dat zij hiervoor 
gecompenseerd worden.

De elektriciteitsprijzen kunnen stijgen als gevolg hiervan.
Mate van CO2-reductie__________________________
Nationale CO2-reductie

Financiële consequenties
Staat

Nationale kosten 
Onbekend.

5.1.2.b en 5.1.2.i



Mogelijk stijging energierekening als gevolg.

Draagvlak

37

Het draagvlak voor tijdelijke maatregelen die een stijging van de energierekening als gevolg 
hebben kunnen in mindere mate rekenen op draagvlak.

Relatie met PAS____________________________________________________________
Kolencentrales stoten nauwelijks stikstof uit. Een tijdelijke beperking van kolenstroom heeft 
geen structureel effect op de stikstofuitstoot.



14. Het toepassen van CCS bij gascentrales

38

Europese CO2-reductie________
Leidt tot CO2-reductie Europees.

Draagvlak_______________________________________________________________
We stappen hier af van onze uitspraak dat we CCS alleen bij industrie als optie zien. Kan 
draagvlak voor CCS verminderen.

Negatieve maatschappelijke gevolgen
Pm

Nationale kosten 
Zie hierboven

Beschrijving maatregel__________________________________________________________
Deze maatregel heeft sowieso pas op de langere termijn effect. CCS bij gascentrale (in het 
havengebied van Rotterdam) kan op zijn vroegst in 2023/2024 operationeel zijn. Naar 
verwachting start Porthos dan met transport en de opslag van CO2 in het havengebied van 
Rotterdam en nabij gelegen opslagveld onder de zeebodem. Mogelijk dat er nog ruimte 
beschikbaar is, indien niet de volledige 2,5 Mton capaciteit gecontracteerd is. Als dat wel het 
geval is, zal er naar alternatieve opslaglocaties moeten worden gekeken, wat ook enkele jaren 
duurt. Mogelijk worden er ook elders initiatieven gestart (havengebied Amsterdam en Delftzijl), 
maar die zijn in een minder ver gevorderd stadium dan Porthos. Maatregel kan wel bijdragen 
aan de 2030 doelstelling.___________________________________________________________ 
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn______________________  
. CCS bij gascentrales is juridisch mogelijk. Er is nergens vastgelegd dat dit niet kan of mag. Wel 
is richting TK gecommuniceerd dat de SDE++-subsidie voor CCS enkel voor industriële 
toepassing is en niet voor elektriciteitsproductie. Financiering is in theorie per 2021 mogelijk. 
Maar dan hebben de betreffende gascentrales nog niet het benodigde werk uitgevoerd, 
waarschijnlijk. Er moet een grondige haalbaarheidsstudies en FEED studie worden gedaan. 
Bovendien moeten er partijen zijn die de opslag (en transport) op zich willen nemen en 
vergunning voor opslag van CO2 aanvragen. Op dit moment zijn marktpartijen terughoudend en 
wachten af hoe het Porthos project verloopt. Het zou kunnen, maar wordt wel krap.

Mate van CO2-reductie______
Nationale CO2-reductie_______
Leidt nationaal tot CO2-reductie.

Financiële consequenties_______________________________________________________
Staat__________________________________________________________________________
Vergoeding van de onrendabele top. Hele ruwe schatting zal zo'n €100 - €150 /ton CO2 zijn. En 
dan nog de ETS prijs er van af halen. Maar dat zouden we nog kunnen na zoeken.

Relatie met PAS________________________________________________________________
Gascentrales stoten nauwelijks stikstof uit. Dit heeft nauwelijks een effect op de stikstof uitstoot.



15. Het toepassen van CCS bij biomassacentrales

39

Relatie met PAS
Biomassacentrales...

Europese CO2-reductie__________________________
Leidt tot CO2-reductie Europees. Precieze effect PM.

Beschrijving maatregel_____________________________________________________________
Vergelijkbaar met toepassen van CCS bij gascentrales. Dit is een optie die past bij een lange 
termijnperspectief met negatieve emissies.

Draagvlak_____________________________________________________________________________
Biomassa ligt politiek gevoelig en we stappen hier af van onze afspraak dat we CCS bij industrie 
alleen als optie zien. Kan draagvlak voor CCS verminderen.

Negatieve maatschappelijke gevolgen 
Pm

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
Vergelijkbaar met toepassen van CCS bij gascentrales

Financiële consequenties
Staat____________________
PM

Mate van CO2-reductie________________________
Nationale CO2-reductie__________________________
Leidt nationaal tot CO2-reductie. Precieze effect PM.

Nationale kosten 
PM



16. Inzet waterstof voor Urgenda

Kernpunten

Duurzame waterstof biedt op de korte termijn mogelijkheden voor extra CO2-reductie:
O

o

o

De gerealiseerde CO2-reductie hangt af van de bestemming van de duurzame waterstof:
o

o

o

o

o

o

Toelichting

Jaarlijkse reductie (Mton co2) 2021
0,2

0,2 0,2 0,2 3,7+ 5,8+ 6,1+ 6,4+ 8,2+1,5 4,1+
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0
0

0
0

0
0

3,3
2,6

4
4

3,6
2,6

2,6
1,3

3
2,6

Duurzame waterstof is een essentiële bouwsteen van een duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Het 
kan op een aantal manieren ook op korte termijn al zorgen voor additionele CO2-reductie. In het kader van 
de Urgenda-zaak biedt de inzet van duurzame, uitstootvrije waterstof dan ook een aantal interessante 
mogelijkheden. Het gaat hierbij om zowel groene waterstof (via elektrolyse met hernieuwbare energie) als 
blauwe waterstof (uit aardgas met afvang van uitgestoten CO2 via CCS).

Nu beginnen met kleinschalige initiatieven met groene waterstof (elektrolyse) kan de 
gewenste grootschalige implementatie op latere tijd versoepelen;
Investeringen in infrastructuur voor blauwe waterstof komen ook van pas voor het 
grootschalig verbruik van groene waterstof in de toekomst;
De grootschalige toepassing van blauwe waterstof stelt de industrie in staat om 
productieprocessen alvast aan te passen, zodat deze processen klaar zijn zodra groene 
waterstof op grote schaal beschikbaar is.

2,2
1,3

Waterstofproductie middels elektrolyse kan de uitrol van duurzame energie op land 
versnellen, omdat projecten (met name zon-pv) dan niet voor een hun maximale capaciteit 
op het elektriciteitsnet aangesloten hoeven te zijn.
Toepassing van blauwe waterstof in industriële clusters biedt ook op korte termijn al groot 
reductiepotentieel door fossiele brand- en grondstoffen te vervangen;
Gascentrales die (deels) op duurzame waterstof draaien, bieden regelbaar vermogen met 
een lagere uitstoot dan conventionele gascentrales.

2022
0,2

2024
0,2

2023
0,2

0
1,3

2027
0,2-1

2025
0,2-1

2026
0,2-1

2028
0,2-1

2029
0,2-1

2030
0,2-1I Extra hernieuwbaar door 

elektrolyse 
II Blauwe waterstof in industrie

III Waterstof als regelbaar 
vermogen

Totaal

■ Zo kan elektrolyse ook een belangrijke rol spelen in het faciliteren van extra 
windparken op zee bij kustgebieden met onvoldoende netcapaciteit.

De genoemde mogelijkheden dragen ook bij aan de inpassing van duurzame waterstof in het 
energiesysteem op de lange termijn (na 2030 en verder):

Duurzame waterstof gebruiken voor energieopslag en uitgestelde energielevering zorgt 
voor een reductie ter grootte van de energieproductie die daardoor stilvalt;
Toepassing in industrie of mobiliteit biedt een groter reductiepotentieel, maar vraagt eerst 
om de nodige aanpassingen van infrastructuur en eindverbruikers:

■ Het vergroten van het aanbod van duurzame waterstof zal marktpartijen het 
vertrouwen geven om kansrijke toepassingen verder te ontwikkelen en te 
investeren in de nodige aanpassingen van installaties en infrastructuur.

Bij directe koppeling aan productie van duurzame energie leidt waterstof tot extra CO2- 
reductie als aansluiting op elektriciteitsnet langer op zich laat wachten of met grotere 
kosten gepaard gaat:



Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Financiële consequenties

Staat

Nationale kosten

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie
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De realisatietermijn is relatief kort: bijvoorbeeld zonprojecten (de grootste categorie in deze 
problematiek) zijn op korte termijn te realiseren (binnen SDE-voorwaarden max. 4 jaar) en 
kleinschalige waterstofproductie met elektrolyse is ook technisch mogelijk op korte termijn.

Juridisch is deze maatregel goed te onderbouwen vanuit het uitgangspunt dat de inzet van 
waterstof additionele duurzame energieproductie faciliteert (in het kader van EU-staatssteun).

Brancheorganisatie Holland Solar geeft aan dat voor circa 1,3 GWp aan tot 2022 te realiseren 
zonprojecten alleen al serieuze hinder ondervindt van beperkte netcapaciteit. Bij gangbare 
opbrengst (ca. 0,9 kWh/Wp) leveren deze zonprojecten jaarlijks 1,2 TWh op en bieden zo een 
potentiële CÜ2-reductie van circa 0,2 Mton* per jaar als de energie beschikbaar blijft voor 
elektriciteitsconsumptie. Dit biedt echter geen indicatie van het totale reductiepotentieel. De

CE Delft heeft het volgende commentaar: Geen realistische optie, er is geen substantiële 
hoeveelheid duurzame waterstof (blauw noch groen) beschikbaar de komende jaren.

PM Orde grootte €100-500 mln., afhankelijk van schaal en opzet (aparte tender met 
investeringssubsidie of operationele steun, mogelijk aansluitend op SDE voor productie 
duurzame energie of elektrolyse).

Lager dan het beschikbare subsidiebedrag, omdat de benodigde netcapaciteit lager wordt (en 
dus minder uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteitsnet nodig zijn).

De combinatie van opwekking hernieuwbare energie en opslag in waterstof middels elektrolyse is 
bij Rijkswaterstaat nadrukkelijk in beeld als kansrijke optie voor de inzet van Rijksgronden.

Benodigde investering elektrolyser €0,5 - € 1,8 miljoen per MW aan geïnstalleerd vermogen 
volgens verschillende bronnen, waarbij het PBL meer richting de bovenwaarde zit.

Het ondersteunen van waterstofproductie met elektrolyse biedt een grote kans om op korte 
termijn meer duurzame energieproductie te realiseren, zeker in gebieden met beperkte 
capaciteit op het elektriciteitsnet. Waterstof kan (al dan niet als onderdeel van een hybride 
opslagsysteem, met batterijen en vliegwielen) de benodigde aansluitcapaciteit van nieuwe en 
bestaande projecten verkleinen: deze projecten leveren dan een deel van hun productie 
rechtstreeks aan het net en de rest wordt opgeslagen. Zo kan het aandeel hernieuwbaar en 
daarmee de CÜ2-reductie op korte termijn al hoger uitvallen dan in het geval dat dergelijke 
projecten pas aangesloten worden als de netbeheerder daarvoor voldoende capaciteit heeft 
gerealiseerd op het elektriciteitsnet (5-15 jaar later).

Zeker niet in 2020, op z’n vroegst 2023 technisch, maar nog niet erg waarschijnlijk.
Levert geen CO2-reductie op als waterstof gemaakt wordt met groene elektriciteit; wel met 
aardgas+CCS.
In het eerste geval voegt dit geen nieuwe duurzame energie toe, tot 2030 is er nauwelijks 
overschot, dus verdringt het slechts hernieuwbare energie voor directe toepassing, of flexopties. 
Zonneparken die niet doorgaan combineren met elektrolyse is nog lang niet marktrijp en uiterst 
kostbaar om in Nederland voor 1000 vollasturen elektrolysers op decentrale locaties te gaan 
plaatsen. Naïef verhaal.

I. Inzet waterstof bij duurzame energieopwekking op land
Beschrijving maatregel



CE en Berenschot geven aan dat het reductie-effect op korte termijn beperkt is.

Europese CO2-reductie

Geen waterbedeffect dus gelijk aan nationale reductie.

Negatieve maatschappelijke gevolgen

PM

Draagvlak

Relatie met PAS
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Het ondersteunen van lokale waterstofproductie (al dan niet in combinatie met andere vormen 
van energieopslag) kan op korte termijn een nog grotere productie van duurzame energie op 
land ontsluiten. Afhankelijk van de omvang van deze potentiële productie is er sprake van een 
opwaarts reductiepotentieel in de komende jaren.

Inzet van waterstof in opslag leidt tot lagere maatschappelijke kosten op de middellange 
termijn, omdat met minder investeringen in extra netcapaciteit eenzelfde CÜ2-reductie en 
aandeel hernieuwbare energie bereikt wordt. De transportkosten van een hoeveelheid waterstof 
liggen namelijk vele malen lager dan die van een energetisch gelijkwaardige hoeveelheid 
elektriciteit. Bovendien betekent de inzet van waterstof ook dat de netwerkinfrastructuur een 
minder groot beslag legt op ons landschap (bijvoorbeeld minder hoogspanningskabels), 
waardoor het effect op het maatschappelijk draagvlak positief kan zijn.

PM (Hangt af van de alternatieve energieproductie die de gerealiseerde projecten uit de markt 
drijven en of de geproduceerde waterstof alleen functioneert als energieopslag of ook zijn weg 
vindt naar de industrie als grond/brandstof.)

*Elke additionele MWh duurzame elektriciteitsproductie levert bij invoering op het 
elektriciteitsnet gemiddeld +/- 0,2 ton CO2 reductie op (PBL).

potentiële productie van hernieuwbare energie in deze gebieden met beperkte netcapaciteit is 
nog veel groter en als de geproduceerde waterstof voor andere doeleinden (industrieel gebruik, 
mobiliteit) beschikbaar komt dan is het reductiepotentieel mogelijk nog groter.



II. Grootschalige inzet blauwe waterstof in industriële clusters (H-Vision)

Beschrijving maatregel

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Besluitvorming binnen 1-2 jaar, daarna binnen 4-5 jaar operationeel.

Financiële consequenties

Staat

Nationale kosten

Geschatte kosteneffectiviteit tussen €86 - €146 per ton CO2.

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

Jaarlijks 2,2 Mton in 2025/26, oplopend tot 4,3 Mton in 2031.

Europese CO2-reductie

Geen waterbedeffect dus gelijk aan nationale reductie.

Negatieve maatschappelijke gevolgen

PM

Draagvlak

Relatie met PAS

PM. Stikstofuitstoot in industriële clusters en invloed van toepassing waterstof hierop?

43

Kunnen voor toepassing van CCS (bij productie blauwe waterstof) inschrijven in de SDE++, 
waarmee een groot deel van de operationele kosten zeer waarschijnlijk te dekken zijn.

Zeer kosteneffectieve CÜ2-reductie op korte termijn, zorgt voor lagere maatschappelijke kosten 
en dus goed voor draagvlak transitie.

Juridisch PM. Maar lijkt voor een groot deel om CAPEX te gaan en direct tot CÖ2-reductie te 
leiden dus zou moeten passen binnen staatssteunkaders.

Door grootschalige toepassing van blauwe waterstof kunnen industriële clusters op korte termijn 
substantiële CÜ2-reductie bereiken. Waterstof vervangt fossiele brand- en grondstoffen elders in 
de productieprocessen en de CO2 bij de waterstofproductie wordt afgevangen en opgeslagen. Als 
eerste grote project werkt een consortium deze optie momenteel uit voor de Rotterdamse haven 
onder de naam H-Vision.

Benodigde investeringen: €1,3 miljard in installaties en €0,7 miljard voor infrastructuur en 
overige aanpassingen.



Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Financiële consequenties

Staat

PM Business case wordt momenteel doorgerekend door Rabobank.

Nationale kosten

PM

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

1,3 Mton per jaar vanaf 2023 oplopend naar circa 4 Mton in 2030.

Europese CO2-reductie

Negatieve maatschappelijke gevolgen

PM

Draagvlak

Is in tegenspraak met het huidige beleid dat CCS niet voor elektriciteitssector wordt ingezet.

Relatie met PAS

44

Commentaar CE: Mis hier het instrument, dat is veel essentiëler, zoals het opzetten van een markt voor 
CO2vrije-elektriciteit waarin de magnumcentrale dan zou kunnen passen, maar niet persé. Voor de 2e helft 
van het volgende decennium is er voldoende tijd om een structureel instrument in te zetten.

Voldoende regelbaar vermogen maakt de energiemarkt stabieler tegen een lagere prijs en 
verlagen dus de maatschappelijke kosten van het systeem als geheel, hetgeen goed is voor het 
draagvlak.

Door toepassing van blauwe of groene waterstof in gascentrales ontstaat er een vorm van 
regelbaar vermogen op de energiemarkt dat een lagere CÜ2-uitstoot heeft dan conventionele 
gascentrales. Dit regelbaar vermogen is essentieel voor een energiesysteem dat in toenemende 
mate afhankelijk is van onregelmatige productie door zon en wind. Waterstof kan op deze 
manier voorkomen dat de groeiende productie van wind- en zonneparken gepaard gaat met 
toenemende uitstoot door de noodzakelijke inzet van gascentrales als regelbaar vermogen.

Juridisch Het lijkt mogelijk. Leidt tot CÖ2-reductie, mogeiijk geen aparte subsidie nodig 
(combinatie mogeiijk met CCS en elektrolyse via SDE++.)

Eerste concrete project is al een feit (Magnum-centrale): technisch al goed mogelijk en dus 
uitvoerbaar op relatief korte termijn.

De centrale bestaat uit 3 gasturbines met elk een CÜ2-uitstoot van 1,3 Mton per jaar, in 2023 
moet de eerste turbine op waterstof draaien, in 2030 alle drie.

III. Waterstof in Magnum-gascentrales: verlagen uitstoot regelbaar vermogen
Beschrijving maatregel



NVT
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17. Extra zon op dak najaarsronde SDE+

Beschrijving maatregel

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn

Financiële consequenties

Staat

554 miljoen euro aan kasuitgaven.

Nationale kosten

<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?>

Mate van CO2-reductie

Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie

Negatieve maatschappelijke gevolgen

Geen
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De maatregel is op korte termijn uitvoerbaar, wei heeft het naar verwachting een negatieve 
impact op de effectiviteit van de regeling (achteraf aanpassen van de spelregels.

Er wordt voorgesteld om het budget van de najaarsronde achteraf met 2,5 miljard euro te 
verhogen.

Indicatief 
2020 0,1 Mton 
2021 0,4 Mton

Indicatief 
2020 0,1 Mton 
2021 0,4 Mton



Draagvlak

Er is naar verwachting voldoende draagvlak voor deze maatregel.

Relatie met PAS

Positief voor de reductie van Nox/NH3.
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18. Netspanning optimaliseren

Beschrijving maatregel

1.

2.

3.

4.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
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Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over het te hanteren spanningsniveau op 
verschillende netdelen; voor de aansluiting van reguliere huishoudens is dit circa 230 volt (was 
voorheen 220 volt), met een maximale bandbreedte van 207-253 Volt. Daarnaast is er Europese 
wet- en regelgeving die voorwaarden stelt aan elektrische apparatuur, waaronder het voltage 
dat een apparaat moet aankunnen. Buiten de genoemde bandbreedte werkt elektrische 
apparatuur minder goed en kan er eventueel schade ontstaan.

NB: er loopt momenteel een overleg tussen EZK/netbeheerders en de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) in hoeverre de huidige Elektriciteitswet 1998 netbeheerders reeds een

Het kabinet neemt het aanbod van het bedrijf Powerstar aan: Powerstar inventariseert dan 
dit kwartaal welke energiebesparing haar product kan leveren bij Nederlandse 
waterzuiveringsbedrijven en installeert deze vervolgens zo snel mogelijk.
Het kabinet onderzoekt zo snel mogelijk welke 'spanningsoptimalitatoren' in aanmerking 
komen voor de lijst 'Erkende Maatregelen Energiebesparing'
Het kabinet informeert gemeenten en provincies over mogelijke energiebesparing door 
spanningsoptimalisatie bij eigen kantoren, datacenters, ziekenhuizen, zwembaden etc. 
Het kabinet inventariseert of via een grootschalig project een bijdrage geleverd kan worden 
aan de spanningsoptimalisatie, nl. bij 5% van huishoudens in 2020 met hoge spanning. Dit 
kan via een samenwerking met het bedrijf Kubie, die een dergelijk product aanbiedt.

Vooraf: plicht tot energiebesparing - Op grond van de Wet Milieubeheer (en binnenkort de 
Omgevingswet) is er voor bedrijven boven bepaalde drempelwaarden (veelal grootverbruikers) 
reeds een plicht om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijfjaar, te 
implementeren. Het optimaliseren van de apparatuur / processen op de netspanning past daar in 
beginsel in.

Deze Urgenda maatregel richt zich op het optimaliseren van de netspanning, zowel bij 
grootverbruikers (o.a. waterzuiveringsbedrijven, datacenters, ziekenhuizen, zwembaden, etc.) 
als bij kleinverbruikers. In de kern gaat het om het creëren van een optimum qua netspanning, 
zodat de aangesloten elektrische apparatuur ook optimaal functioneert. Hiervoor bestaan 
verschillende technische oplossingen ('spanningsoptimalitatoren'). Voorgesteld wordt:

Nadere inkadering netspanning - Het bewaken van de spanningskwaliteit is een van de 
kerntaken van de Nederlandse netbeheerders, zowel voor het hoogspanningsnet als het 
laagspanningsnet. Dit principe van 'voltage optimization' komt ook in de academische literatuur 
terug, vooral op het niveau van de netbeheerder. In het overgrote deel van het net (HS- 
hoogspanning MS-middenspanning) hebben netbeheerders goed inzicht het spanningsniveau; dit 
inzicht vermindert bij het laagspanningsnet (LS), dus vanaf het spanningsstation in een 
wijk/buurt zelf (MS-LS stations). Vanaf dit punt is de mogelijkheid tot meten beperkt en zijn er 
factoren die de spanningskwaliteit beïnvloeden, waaronder decentrale energieopwekking 
(zonnepanelen), het gebruik door andere aansluitingen in de straat, het opladen van elektrische 
auto's, etc.

Lopende ontwikkelingen - Met de grootschalige uitrol van de op afstand uitleesbare 
meetsystemen ("slimme meters") bij kleinverbruikers wordt het voor netbeheerders in 
toenemende mate mogelijk om ook in het laagspanningsnet de spanningsdata te monitoren en 
het netbeheer te optimaliseren. Zo registreren slimme meters o.a. hoe vaak een aansluiting 
boven of onder de bandbreedte uitkomt, wat ingezet kan worden om eventuele 
spanningsproblemen te signaleren. De huidige Elektriciteitswet 1998 heeft voor deze vorm van 
netbeheer al een basis (artikel 26ab), maar in de in voorbereiding zijnde Energiewet worden de 
taken en bevoegdheden van de netbeheerders op dit vlak verder verduidelijkt, verdiept en 
aangescherpt. Hierbij speelt de data uit de slimme meter een belangrijk rol, wat ook in de vierde 
Elektriciteitsrichtlijn (2019/944) nadrukkelijk is voorzien. Met de beoogde introductie van de 
Energiewet worden ook publieke belangen die hierbij spelen, zoals 'privacy' en 'dataveiligheid', 
nadrukkelijk geborgd.



la. Realiseren van spanningsverlaging - kleinverbruikers (meestal huishoudens)
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1b. Realiseren van spanningsverlaging - grootverbruikers (meestal bedrijven)
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2a. Verbetering power factor, harmonischen, onbalans - kleinverbruikers
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Technische duiding vanuit netbeheerder - De maatregel suggereert dat netbeheerders een 
rol kunnen spelen bij de installatie van de voorgestelde producten. Een netbeheerder en een 
meetverantwoordelijke is daarom om nadere technische duiding van deze maatregel gevraagd. 
In de voorgestelde maatregel onderscheiden zij twee type effecten: (1) het realiseren van 
spanningsverlaging en (2) de verbetering van de power factor (minder blindvermogen), 
harmonischen en onbalans.

wettelijke taak geeft om de spanningsdata uit de slimme meters te gebruiken voor netbeheer; 
hier bestaat qua privacy / AVG enige onduidelijkheid over. Er staat een gesprek gepland voor 
maandag 2 maart 2020 op dit verder te bespreken.

Netbeheerder: "Dit betreft de verbetering van power factor (minder blindvermogen), 
harmonischen (verstoringen) en onbalans (tussen de fasen bij 3-fasen aansluitingen)." 
Netbeheerder: "Kleinverbruikers (huisaansluitingen) blijven vrijwel altijd binnen de eisen 
die netbeheerders stellen voor wat betreft power factor, harmonischen en onbalans. 
Moderne apparaten zijn vaak al zelfcorrigerend."
Netbeheerder: "Voor kleinverbruikers met specifieke apparaten (oude wasmachine, 
compressors, oude pompen) kan spanningsoptimalisatie een oplossing zijn. Echter, er 
bestaat wel twijfel spanningsoptmalisatie in verhouding staat tot de bedrijfstijd van een 
dergelijk apparaat (beperkte inzet). Voor klanten die deze apparaten niet hebben en wél 
een spanningsoptimalisatie apparaat aanschaffen kan dit apparaat juist tot een 
verhoging van de netverliezen leiden doordat wordt overgecompenseerd en daardoor de 
blindstromen toenemen (power factor wordt slechter)."

Netbeheerder: "De maatregel wordt voorgesteld voor grootverbruikers, zoals 
waterzuiveringsinstallaties, datacenters, supermarkten en zwembaden. Dit type klanten 
heeft meestal een middenspanningsaansluiting met een eigen (huur-) transformator, een 
eigen meetverantwoordelijke en (vaak) een telemetriemeter. Veel grootverbruikers 
apparaten hebben met een constant vermogenskarakter; spanningsverlaging heeft dan 
beperkte impact (zie boven)"
De rol van de netbeheerders is bij deze grootverbruikers beperkt, de verantwoordelijkheid 
rondom het meten (en optimaliseren) ligt primair bij de grootverbruiker zelf en de 
meetverantwoordelijke die hij inschakelt. Dit betreft een 'vrije' meetmarkt.
Een gecontacteerde meetverantwoordelijke gaf aan dat zij hun klanten ook adviseren op het 
vlak van spanningsoptimalisatie, zie ook onder 2b. Ook zijn er Onafhankelijke 
Dienstaanbieders (ODA's) in de markt actief die bedrijven adviseren over energie efficiëntie, 
waar ook ook spanningsoptimalisatie onder valt. Het is onbekend of en welke mate 
grootverbruikers hier actief mee bezig zijn.

Netbeheerder; "Spanningsverlaging die tot besparing leidt werkt alleen bij zogenaamde 
'resistieve betasting'zoals een gloeilamp. Deze brandt dan minder fel. Op andere resistieve 
belasting zoals een waterkoker werkt het niet: deze staat gewoon iets langer aan tot het 
water kookt. Hetzelfde principe geldt voor andere forse energieverbruikers die water 
verwarmen zoals een elektrische boiler, wasmachine en vaatwasser. Het momentane 
verbruik is lager (Watt), maar de bedrijfstijd hoger (uur) waardoor het apparaat evenveel 
energie (Wattuur) verbruikt."
Netbeheerder; "Spanningsverlaging werkt ook niet op apparaten met geschakelde voedingen 
zoals laptop, mobiel, tv, inductie kookplaat etc. want deze zullen dan meer stroom vragen 
om hetzelfde vermogen af te nemen (vermogen = stroom x spanning). Dit leidt netto zelfs 
tot meer netverlies vanwege hogere stromen (verliezen in kabels lopen kwadratisch op met 
de stroom). Apparaten met geschakelde voedingen hebben een zogenaamd constant 
vermogenskarakter."
Wanneer spanningsoptimalisatie voorkomt dat bijvoorbeeld converters in zonnepanelen 
zichzelf uitschakelen vanwege spanningspieken in het net, dan ontstaat wel een ander effect, 
namelijk een hogere opbrengst van de zonnepanelen. In beginsel zijn netbeheerders 
verantwoordelijk voor borgen van een spanningsniveau tussen 207 en 253 volt (zie boven). 
Er zijn signalen (klachten) dat dit probleem zich voordoet; met intensiever gebruik van 
slimme meter data komt er beter zicht op deze spanningsniveaus in het laagspanningsnet 
(zie boven).
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Bij de uitvoering speelt verder mee dat er reeds een bestaande markt van private 
dienstverleners is (meetverantwoordelijken, ODA's, energieadviseurs, etc.) die met

Gelet op deze context zijn er een aantal algemene factoren waar bij de uitvoerbaarheid 
van deze maatregelen rekening mee moet worden gehouden en die de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de maatregelen beïnvloeden, namelijk:

Samenvattend: Van de voorgestelde maatregelen zijn #2 en #3 inventarisaties/ 
informerende stappen die snel en zonder veel kosten of negatieve effecten genomen 
kunnen worden. Wel kunnen vraagtekens gezet worden bij de potentie van maatregel 
#3, zie ook hierna. Maatregel #1 en #4 vragen zorgen voor meer kosten en vragen 
meer voorbereidingstijd. Ook is bij #4 onduidelijk hoe het 'terugbetalen' via de 
energierekening werkt. Belangrijk nadeel is dat hierbij 'marktverstoring' dreigt en dat, 
als het initiatief vanuit de overheid komt, er waarschijnlijk een aanbestedingsprocedure 
gevolgd moet worden. Ook kunnen vraagtekens gezet worden bij de doelmatigheid van 
deze maatregelen zie hierboven en hierna.

Zoals hierboven aangegeven (punt la/b en punt 2a/b) biedt de optimalisatie van 
netspanning inderdaad potentie voor energiebesparing en daarmee CO2-reductie. Dit is 
echter geen nieuw inzicht, er gebeurt op dit vlak reeds veel en voor veel eindafnemers is 
het potentieel qua energiebesparing (zeer) beperkt. De verschillende argumenten 
hiervoor zijn hierboven uiteengezet.

Gelet op de eigen verantwoordelijkheid van grootverbruikers (zelf meten) is rol 
netbeheerder beperkt en is er belangrijke rol voor private meetverantwoordelijke en 
eventuele adviseurs
Netbeheerder: "Voor grootverbruikers is compensatie van blindvermogen wel zinvol 
voor specifieke gebruikers met compressoren, koelmachines, pompen etc. zonder reeds 
ingebouwde corrigerende elektronica voor blindvermogen correctie. Ook het corrigeren 
van harmonischen bij grootverbruikers draagt positief bij aan minder energieverliezen. 
Grootverbruikers betalen voor hun blindvermogen afname: hun slimme meter 
registreert dit en hun energieleverancier vraagt hier geld voor. Dit betekent dat er reeds 
een financiële prikkel aanwezig is om de power factor te optimaliseren".
Meetverantwoordelijke: het meten van het blindvermogen behoort tot de kerntaken die 
een meetverantwoordelijke voor zijn klanten uitvoert. "Het meten van energie werkt 
met de formule "P = U x I x cos phi" dat betekent "Vermogen = Spanning x Stroom x 
cos phi". Waarbij in optimale situatie cos phi = 1. Bij apparaten met een constante 
vermogenskarakteristiek betekent dit dat de P constant is. Indien de spanning afneemt 
neemt de stroom toe omdat het apparaat dat er achter hangt een constant vermogen 
nodig heeft om te functioneren. Indien de klant apparatuur heeft die zorgt voor een lage 
cos phi betekent dit dat de stroom ook steeds hoger moet gaan worden om nog het 
zelfde vermogen te leveren. Dit wordt door de meetverantwoordelijke gemeten in de 
vorm van blindenergie. De klant betaald hiervoor. Door dit incentive zie je klant 
bewegingen die maatregelen nemen om hun processen en systemen aan te passen 
zodat het blindvermogen gaat af nemen".

Het identificeren van kleinverbruikers die daadwerkelijk baat hebben bij 
spanningsoptimalisatie zal lastig zijn. Ten eerste valt de spanning bij vrijwel alle 
huishoudens binnen de wettelijke bandbreedtes. Er zal dan gezocht moeten 
worden naar de uitzonderingssituaties, die momenteel niet eenvoudig in beeld te 
brengen zijn; ten tweede moet er binnen een huishouden sprake zijn van 
gebruik van specifieke apparatuur (zie boven), anders heeft de optimalisatie een 
beperkt effect.
Voor grootverbruikers geldt dat zij, afgezien van de relevantie van netspanning 
voor hun apparatuur, nu reeds diverse prikkels hebben (o.a. financieel voor 
blindvermogen) om hun processen te optimaliseren. Daarnaast hebben zij te 
maken met meetverantwoordelijken die vaak blindvermogen al in kaart brengen, 
in ieder geval bij de groep die bemeten wordt met een telemetriemeter. 
Daarnaast zijn er adviseurs die hen mogelijk reeds op dit vlak ondersteunen. Dit 
neemt niet weg dat het waarschijnlijk is dat er nog steeds energiebesparing te 
realiseren is. Ook hier geldt echter dat het lastig zal zijn deze groep te 
identificeren.
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Traject via de Energiewet:
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De robuustheid van de potentiële CO2-reductie bij de Urgenda-maatregel is onzeker:
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Netbeheerders geven aan dat zij verwachten dat vrijwel alle aansluitingen binnen de 
bandbreedte vallen qua spanning, maar dat dit inzicht in het laagspanningsnet nog ontbreekt. 
Echter, ook als slechts 0,5% van de 7,9 miljoen aansluitingen afwijkingen vertoont, dan gaat het

name grootverbruikers bedienen. Een maatregel waarbij één specifiek bedrijf een 
voortrekkersrol krijgt bij een inventarisatie en/of plaatsing van apparatuur is 
marktverstorend en raakt direct aan (i) de individuele (ondernemers-) vrijheid van deze 
bedrijven en (ii) gevestigde contractuele relaties, Tevens is een maatregelen mogelijk in 
strijd met de aanbestedingsregels (als deze opdracht vanuit de overheid komt).

De additionele kosten van het gebruik van de spanningsdata uit de slimme meter 
systemen door netbeheerders is beperkt, ook omdat de infrastructuur er al ligt (IT, 
slimme meters, etc.). Mogelijk wel extra inzet van data-experts. Tegelijkertijd levert het 
betere inzicht ook een doelmatiger netbeheer op, bijvoorbeeld omdat er niet meer 
'gezocht' hoeft te worden naar spanningsproblemen.

Maatregel #1 (Powerstar): het is onbekend wat de kosten van deze maatregel zijn. Voor 
datacenters en waterzuiveringsbedrijven zullen de specifieke omstandigheden van de 
bedrijfsvoering doorslaggevend zijn. Dit resulteert in maatwerk per aansluiting.
Maatregel #2 (lijst Erkende Maatregelen Energiebesparing): de kosten van een dergelijk 
onderzoek/inventarisatie zijn beperkt, deze expertise is waarschijnlijk reeds beschikbaar 
binnen het Rijk.
Maatregel #3 (informeren gemeenten en provincies): de kosten hiervan zijn beperkt en 
past waarschijnlijk in reeds bestaande informatievoorziening en - stromen.
Maatregel #4 (Kubie): gesuggereerd wordt om 5% van de huishoudens te voorzien van 
een Kubie-kastje a EUR 300. Als je uitgaat van ca 7,9 miljoen huishoudens 
(aansluitingen), dan gaat het om ca 395.000 Kubie-kastjes. De kosten hiervan bedragen 
ca EUR 119 miljoen. Het voorstel is dat huishoudens deze in tien termijnen terug betalen 
via de energierekening en tegelijkertijd een besparing hebben op de energierekening. 
NB: Onduidelijk is hoe dit in de praktijk werkt.

#1: Er wordt gerekend met ca 8% reductie voor de datacenters (6 Mton C02) en 
waterzuiveringen (0,23 Mton CO2). Het is onbekend of dit realistisch is.
#4: er wordt gerekend met 13,8% reductie per woning. Het is onbekend of dit realistisch 
is.

Nationale kosten_________________
Voorgestelde Urgenda-maatregelen:

Mate van CO2-reductie________________________________________________________________
Nationale CO2-reductie_________________________________________________________________
Zoals aangegeven is er wel potentie qua CO2-reductie, maar geldt ook dat: (1) bij veel 
aansluitingen de potentie qua CO2-reductie beperkt is, zeker bij kleinverbruikers, (2) het lastig 
is inzichtelijk te krijgen bij welke aansluiting er wel potentieel is, ook bij grootverbruikers.

> Bij de uitvoering moet ook worden meegewogen dat de netbeheerders, als gevolg van de 
verdere uitrol van de slimme meters, in de komende periode meer en meer grip zullen 
krijgen op afwijkende waarden in het spanningsniveau in het laagspanningsnet, wat de 
effectiviteit van de Urgenda-maatregel verkleint. Als de onduidelijkheid over de 
verhouding AVG en Elektriciteitswet 1998 samen met de Autoriteit Persoonsgegevens in 
maart wordt weggenomen, dan kunnen netbeheerders daar in de loop van 2020 reeds 
invulling aan geven. Zij zullen dan beginnen met een 'scan'van aan aantal keer dat 
slimme meters signaleren dat er waarden zijn buiten de bandbreedtes (bijv. 15x binnen 
een aantal dagen). Op het niveau van een laagspanningsnet (wijk/buurt) kan dan 
vervolgens de distributietransformator hoger of lager worden afgesteld, zodat het aantal 
'afwijkingen' in het buurtnet afneemt. Waar noodzakelijk kunnen daarna extra

_______ distributietransformatoren geplaatst worden.________________________________________  
Financiële consequenties______________________________________________________________  
Staat___________________________________________________________________________________  
Zie hierna; de kosten zullen afhangen van de mate waarin de Staat dergelijke kosten wil/moet 
betalen, bijvoorbeeld via subsidies.
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om een substantieel aantal, namelijk circa 40.000 aansluitingen. Zoals toegelicht: thans is 
echter grotendeels onbekend waar deze 'afwijkingen' zich bevinden. De verwachting is dat 
eventuele 'afwijkingen' zich vooral bevinden in landelijke gebieden met 'lange' 
laagspanningsnetten en in gebieden met bijzonder veel afname of teruglevering aan het net.

Europese CO2-reductie_________________________________
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?) >

Met name voor grootverbruikers, maar dit speelt ook voor kleinverbruikers: risico op 
marktverstoring indien twee private aanbieders zonder verdere inkadering/borging actief 
worden (in lijn met voorgestelde Urgenda-maatregelen #1 en #4).

daarmee kostenreducties en energiebesparing). Dit is dan in essentie ook geen nieuwe 
oplossing, maar een vraagstuk waar de sector en afnemers (vooral grootverbruikers) 
mee bekend zullen zijn.
De uitvoering van #1 en #4 (door de voorgestelde partijen, zonder verdere procedure) 
zal zeker tot weerstand leiden. Er zijn vele bedrijven actief op dit vlak van 
'energieadvisering', dus zal dit als bevoordelend en marktverstorend worden gezien. Dit 
kan enkel voorkomen worden door transparante (aanbestedings-) procedures.

Negatieve maatschappelijke gevolgen________________________
Het belangrijkste negatieve maatschappelijke gevolg is reeds genoemd:

Draagvlak________________________________________________________________
> In den brede is er zeker draagvlak voor het optimaliseren van de netspanning (en
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Tijdens de bouw van woningen en andere gebouwen komt er CO2, en andere emissies zoals 
stikstofoxide, vrij. Door de huidige stikstofproblematiek kunnen er hierdoor veel bouwprojecten 
geen doorgang vinden bij de vergunningverlening. Door in te zetten op emissievrij bouwen 
kunnen zowel de stikstofuitstoot als de CO2-uitstoot verminderd worden t.o.v. conventionele 
bouw. Tevens worden schadelijke stoffen voor de luchtkwaliteit in mindere mate uitgestoten.

Emissievrij- of arm bouwen (B&U) kan worden ondersteund door meer industrialisatie van het 
bouwproces en geïndustrialiseerd bouwen, het gebruik van lichtere bouwmaterialen (waardoor 
minder zware machines en voertuigen nodig zijn), elektrificatie van werk- en voertuigen, het 
beperken van stationair draaiende motoren, het versneld uit faseren van zeer vervuilende voer
en werktuigen en het optimaliseren van de bouwlogistiek (bijv, door middel van bouwhubs). 
Dit kan eventueel versterkt worden door strengere normering van de milieuprestatie-eisen van 
gebouwen, (verlaging MPG )
Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de CO2 footprint van het neerzetten van 
productielocaties voor prefab.
Tevens zou het gebruik van blauwe diesel in plaats van gewone diesel een bijdrage kunnen 
leveren aan het verminderen van de CO2- en stikstofuitstoot van werk- en voertuigen. De 
maatregel gaat over het ondersteunen van emissievrij bouwen middels subsidies om 
bovenstaande te stimuleren.

lenW stimuleert deze maatregelen ook via het recent gepresenteerde Schone Lucht Akkoord en 
verder in de GWW-bouw via de Rijksinfraprojecten (aanbestedingen) d.m.v. het verhogen van de 
budgetten van RWV en Prorail. Zodat aanbestedingen duurzaam in de markt kunnen worden 
gezet ten gunste van zero-emissie. Dergelijke aanpak kan ook toegepast worden bij RVB en 
gemeenten bij gebiedsontwikkelingen. Bijkomend voordeel is dat verduurzaming van het 
bouwproces op drie punten voordelen oplevert, de luchtkwaliteit, de CO2-uitstoot én de 
stikstofuitstoot.

Blauwe diesel is slechts beperkt beschikbaar en zou vooral toegepast moeten worden bij de 
bouwprojecten die nu moeilijk doorgang vinden door de stikstofproblematiek. Daarnaast is 
blauwe diesel zo'n 20ct per liter duurder, hiervoor zou gemeenten/ontwikkelaars gecompenseerd 
kunnen worden. Blauwe diesel is gemaakt van plantaardige afvalproduct uit de voedselketen en 
is emissiearm. De CO2-reductie kan tot 90% oplopen ten opzichte van gewone diesel. Dit kan 
verschillen door het bijmengen met gewone diesel.
Er is een reëel risico op substitutie-effect blauwe diesel.

Het aantal marktpartijen dat in staat is op een geïndustrialiseerde manier te bouwen is op dit 
moment nog beperkt. Op korte termijn is het moeilijk om een substantiële groei te 
bewerkstelligen van geïndustrialiseerde bouw. Dit past beter bij middellange termijn 
oplossingen.

Gebouwde omgeving
19. Emissievrij bouwen door industrialisatie en prefab

Beschrijving maatregel__________________________________________________________
Deze maatregel stimuleert emissievrij bouwen via aanscherping regelgeving circulair bouwen en 
subsidies voor o.a. elektrificatie van bouwvoer- en werktuigen.

Voor het (versneld) elektrificeren van voer- en werktuigen in de bouwsector, het versneld uit 
faseren van vervuilend materieel en het stimuleren van het gebruik van lichtere bouwmaterialen 
gelden de volgende knelpunten:

Mogelijke staatsteun
Aanbod elektrische (bouw)materieel is beperkt
Laadinfrastructuur is beperkt
Proces- en doorlooptijden om Urgenda-doelstellingen te halen.

Desalniettemin zou het versneld elektrificeren van het bouwmaterieel en tegelijkertijd het 
afbouwen van sterk vervuilend materieel (Stages I-III) naar in iedere geval Stage IV en Stage V 
materieel een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2- en stikstofuitstoot tijdens 
het bouwproces.
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In het algemeen geldt dat mobiele machines goed zijn voor 8% van de CO2-uitstoot van het 
verkeer in Nederland en 12 % van de stikstofoxide-uitstoot. Valt overigens onder sector 
mobiliteit

Het ontbreekt aan cijfermatige onderbouwing van de exacte uitstoot. Hier moet nog nader 
onderzoek naar worden gedaan.

Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen om mee te doen aan pilots wat betreft de optimalisatie 
van de bouwlogistiek en het stimuleren van emissievrij/arm bouwen bij gebiedsontwikkeling. 
Gemeenten moeten hiervoor ontwikkelaars bereid vinden om met een dergelijke pilot mee te 
doen. Op langere termijn (na 2021) kan dit, indien pilots succesvol blijken te zijn, meegenomen 
worden in de planvorming en vergunningverlening door gemeenten.

De totale bouwsector was in 2017 verantwoordelijk voor 630 miljoen kilogram CO2-uitstoot. 
Daarom wordt de mate van mogelijk CO2-reductie door deze maatregelen op 0-0,1 Mton 
geschat.____________________________________________________________________________  
Europese CO2-reductie_______________________________________________________________ 
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?) > Nee

Negatieve maatschappelijke gevolgen_______________________________________________
Woningen zouden er mogelijk duurder van kunnen worden en bouwprojecten worden mogelijk 
ingewikkelder. Echter kan door dergelijke maatregelen de vergunningverlening bij bepaalde 
projecten wel doorgang vinden door een lagere stikstofuitstoot, wat weer positief is voor de 
woningbouwproductie.

Draagvlak_____________________________________________________
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord> Ja
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Regeerakkoord> Ja
<Kan de maatregel rekenen op maatschappelijk draagviak> Ja

Mate van CO2-reductie____________________________
Nationale CO2-reductie_____________________________
<Mate van nationale CO2-reductie> 
Schatting CO2 reductie: max 0.1 megaton in 2021

Nationale kosten_________________________________________________________
<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?> Niet bekend

Relatie met PAS_____________________________________________________________________
Maatregelen verminderen ook de stikstofuitstoot en lokale stikstofdepositie op de bouwplaats. 
Dit is geen bronmaatregel voor de stikstofproblematiek omdat het niet zorgt voor een reductie 
van de stikstofdepositie in het geheel. Echter, het zorgt ervoor dat de eventueel beschikbare 
ruimte efficiënter ingezet kan worden.

Financiële consequenties_______________________________________________________________
Staat___________________________________________________________________________________  
Er moet onderzocht worden wat de extra kosten zijn van het elektrificeren van bouwmaterieel en 
wat dan de subsidie zou moeten zijn. Ook kosten voor de andere maatregelen zijn nog 
onbekend.
Een eerste inschatting op basis eerdere fiches hierover vanuit I&W:

10 mln voor gemeenten om vijf bouwlocaties aan te wijzen waar geëxperimenteerd kan 
worden met emissievrij bouwen en gebruik van blauwe diesel (2020);
50 mln voor afdekken van kosten voor versnelde invoering emissiearm bouwmaterieel in 
de bouwsector en uitfasering van vervuilend materieel (2x 25 mln) en;
15 mln ten gunste gebruik van (lichter) bio-based materiaal (2x 7,5 mln).
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Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Particuliere gebouweigenaren kunnen gebruik maken van onder meer ISDE-subsidie voor 
individuele verduurzamingsmaatregelen, zoals de aanschaf van een warmtepomp of 
zonneboiler. Een subsidie voor particuliere aansluiting op een collectief warmtenet is er 
echter niet. Hierdoor komen individuele warmte-oplossingen beter uit de verf dan collectieve 
warmtesystemen, terwijl dit vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet altijd gewenst is. 
De huidige warmtenetten hebben gemiddeld circa 50% minder CO2-uitstoot dan individuele 
CV-ketels. (analyse gelijkwaardigheidsverklaringen; https://www.bcrg.nl/). In Warmtewet 2 
worden duurzaamheidseisen gesteld aan de duurzaamheid, zodat er een waarborg is dat 
warmtenetten in 2050 CO2-neutrale warmte leveren.
Wanneer woningen worden aangesloten op een warmtenet, moet er een net aangelegd 
worden en zal de eigenaar ook de woning aan moeten passen. Deze kosten voor het 
aardgasvrij maken van woningen zijn hoog. Zonder een bijdrage van de Rijksoverheid zal dit 
niet of minder snel op gang komen.
Het ontbreken van een positieve stimulans voor particulieren om aan te sluiten op een 
collectief warmtesysteem veroorzaakt vertraging in de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. Hierdoor worden er minder bestaande woningen van het aardgas gehaald dan 
mogelijk. Een tijdige start en opschaling - en daarmee kostenreductie - komen daardoor 
onvoldoende tot stand.
Het maatschappelijk effect van onder meer de Startmotor kan er bovendien door worden 
vergroot, doordat in de voorgenomen warmteprojecten van corporaties ook particulieren een 
vergelijkbaar aanbod gedaan kan worden tot aansluiting. Vooral bij gemengd ('gespikkeld') 
bezit in een woonwijk kunnen daardoor schaalvoordelen bereikt worden.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn__________________
Realisatie vergt het opstellen van een aparte regeling. Er zijn geen juridische knelpunten te 
verwachten. Wel moet de uitvoering geregeld worden. De regeling kan in het voorjaar 
operationeel zijn. Omdat het om bestaande projecten gaat, is snelle uitvoering mogelijk

Financiële consequenties________________________________________________________
Staat__________________________________________________________________________
Uitgaande van gemiddeld 4000 euro subsidie per woning (vergelijkbaar met de regeling voor 
huurwoningen) en 15.000 woningen in de periode 2020-2021, zijn de kosten 60 mln. voor 1,5 a 
2 jaar. Is geen bestaande regeling, dus kasschuif is niet mogelijk. Past in SEEH/ISDE. Mogelijke 
dekking uit SDE__________________________________________________________________
Nationale kosten_________________________________________________________________
<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?> niet de hele onrendabele top 
wordt vergoed. Nationale kosten liggen vermoedelijk rond de 120 mln.

20. Regeling Stimulering Aardgasvrije Koopwoningen
Beschrijving maatregel__________________________________________________________
De regeling is analoog aan de regeling Stimulering aardgasvrije huurwoningen, maar dan voor 
koopwoningen en wordt noodzakelijk geacht om de startmotor van het klimaatakkoord te laten 
functioneren. Deze voorgestelde regeling stimuleert via subsidie de afsluitkosten van het gasnet 
en de aansluiting van koopwoningen aan een warmtenet. Deze woningen worden daarmee 
aardgasvrij.

De beoogde subsidie betreft een financiële bijdrage aan particuliere gebouweigenaren voor 
aansluiting op collectieve warmtesystemen ter (gedeeltelijke) afdekking van de huidige 
onrendabele top:
• De bijdrage verlaagt de omvang van de investeringen die eigenaars moeten doen om hun 

woningen van het aardgasvrij te maken.
• De bijdrage in de kosten zorgt voor een betere benutting van het potentieel van projecten 

die nu nog niet rendabel zijn.
• Daarnaast zijn er huishoudens die individueel van het aardgas af willen, maar oplopen tegen 

de (hoge) kosten. De regeling voorziet in een subsidie voor deze kosten.

https://www.bcrg.nl/


15.000 woningen *1300 m3 (jaarlijks aardgasgebruik) * 1,8 (CO2 factor) = 0,04 Mton
Er zal weglek optreden vanwege hulpwarmteketels en deels fossiele bronnen bij warmtenetten.
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In 2030 is de weglek sterker verduurzaamd en zit het effect dichter bij de 0,04 Mton.
Europese CO2-reductie___________________________________________________
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?)>nee

Negatieve maatschappelijke gevolgen 
geen

Draagvlak_________________________________________________________
<Is de maatregel versnellend of aanvullend tov het KUmaatakkoord> versnellend
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord> Ja
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Regeerakkoord> Ja
<Kan de maatregel rekenen op maatschappelijk draagvlak>Ja

Relatie met PAS_______________________________________
<Wat is het effect op de reductie van de stikstofdepositie?> geen
<Wordt deze maatregel ook overwogen in kader van PAS?> nee



Dit voorstel sluit aan bij 3 voorstellen van Urgenda zelf:

75 miljoen euro extra leningen NEF/Warmtefonds tot en met 2021:
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Met dit voorstel wordt versnelling van de verduurzaming van bijna 50.000 koopwoningen 
gerealiseerd. Dit gebeurt langs 3 lijnen: het stimuleren van meer isolatiemaatregelen via 
subsidie, het aanbieden van (extra)financiering voor verduurzaming en het subsidiëren van 
aansluiting op een warmtenet via verruiming van de regeling.(zie aparte factsheet SAK)

Deze maatregel geeft woningeigenaren subsidie en/of financiering voor verduurzaming van de 
eigen woning of aansluiting op een warmtenet.

Voorstel 14: verhoging budget ISDE voor kleinschalige warmte (0,1 Mton)
Voorstel 15: extra budget voor woningisolatie van 100 miljoen (0,2 Mton)
Voorstel 34: 250 miljoen euro voor 250.000 woningen die van enkel naar HR++ glas gaan (0,2 
Mton)

75 miljoen euro voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in 2021. In de 
Urgenda ronde voor 2019-2020 is budget beschikbaar gesteld voor isolatie in 
koopwoningen via de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).
De kern van het voorstel is om ook in 2021 budget ter beschikking te stellen. 
Bijzonderheid is dat aansluitend bij de afspraken in het Klimaatakkoord vanaf 2021 
subsidie voor isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving via de ISDE gaat lopen. 
Vanaf 2021 zal de SEEH dus in de ISDE opgaan, zodat burgers met 1 integrale regeling 
te maken hebben. De ISDE werd in 2019 al sterk overtekend en ondanks het feit dat 
vanaf 2020 de subsidiëring van pelletkachels, bioketels en verplicht aardgasvrije 
nieuwbouw is beëindigd verwachten we dat het voor 2021 voor de ISDE beschikbare 
budget met de toevoeging van isolatiemaatregelen aan de ISDE onvoldoende zal zijn om 
te voorzien in de potentie in de markt voor verduurzaming van koopwoningen. Het is 
daarom belangrijk dat ook voor 2021 wordt voorzien in een extra budget voor het 
stimuleren van isolatie via de ISDE. Dit zal direct leiden tot een groter aantal mensen 
dat zijn woning verduurzaamt. Het gaat dus om een eenmalig bedrag in 2021. Een 
structurele ophoging zou echter het meest wenselijk zijn voor de continuïteit en 
effectiviteit (bekendheid) van de subsidies. Op termijn wordt ook het effect van free 
riders minder.

45 miljoen voor het financieren van verduurzaming bij gemengde Verenigingen 
van eigenaren (VvE’s) via het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)/warmtefonds. Het 
NEF/warmtefonds gaat met dit budget aangevuld met 160 miljoen euro privaat geld 
financiering verstrekken in 2020 en 2021 voor verduurzaming van woningen aan VvE's 
met koop- en huurwoningen in hetzelfde gebouw, zogeheten gemengde VvE's. Hier 
zitten in Nederland 850.000 woningen in. Het gaat om leningen die terugbetaald worden. 
Zonder deze financiering kunnen gemengde VvE's niet verduurzamen, omdat banken 
hen geen lening verstrekken. Banken vinden VvE's als doelgroep commercieel niet 
interessant: veel maatwerk en begeleiding en daardoor duur. Het NEF/warmtefonds 
heeft nu geld beschikbaar voor koopwoningen en wijst om die reden tot nu toe VvE's 
met veel huurwoningen af. Dit is beleidsmatig een probleem, want de vele woningen in 
deze gemengde VvE's worden zo niet verduurzaamd. Het rijksgeld in het fonds 
revolveert en kan meerdere keren worden ingezet. Doordat een nieuwe 
financieringsoptie ontstaat voor gemengde VvE's zal naar verwachting ook het gebruik 
van de ISDE in de jaren 2020 en 2021 stijgen.
30 mln uitrekken voor het in 2020 en 2021 verstrekken van leningen tegen O% 
rente.
Vanwege het belang van maatregelen nu, beoogt deze maatregel huishoudens te 
verleiden in 2020 of 2021 geld te lenen voor verduurzaming. Deels worden daarmee 
leningen naar voren gehaald en deels leidt dit door de gunstige voorwaarden gedurende 
deze 2 jaar, tot extra leningen en extra verduurzaming.

21. Versnelling verduurzaming koopwoningen
Beschrijving maatregel



2020

15 miljoen euro

Totaal: 75 miljoen euro.
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Extra budget voor isolatie 
Extra financiering 
NEF/Warmtefonds

Het Rijksgeld in het NEF is steeds een trigger gebleken voor private partijen om mee te doen: 
met een separaat fonds dat de financiering verstrekt hebben de banken geen handelingskosten 
en met een first loss van het Rijk (in dit geval de 40 miljoen) wordt het risico van de banken 
kleiner. Ze zijn dan bereid mee te doen aan de financiering van doelgroepen die voor banken te 
klein, te bewerkelijk ofte weinig bekend zijn. Met het extra Rijksgeld zal daarom ook extra 
privaat budget beschikbaar komen, zodat een groot deel van de opgave met marktgeld wordt 
gefinancierd en marktpartijen wennen aan nieuwe voor het rijksbeleid belangrijke doelgroepen. 
Aandachtpunt bij het aanbieden van rentevrije leningen is of zich dit verdraagt met regels 
omtrent mededinging.

De extra middelen voor ISDE zouden via een kasschuif gedekt kunnen worden. Wanneer dit als 
onwenselijk wordt beschouwd kan dekking via het SDE budget lopen.
De extra leningen via het NEF/Warmtefonds kunnen via een kasschuif in het warmtefonds 
gedekt worden. Er is een kleine kasschuif van 15 mln nodig naar 2020.
Wanneer de staat 40 mln. euro per jaar revolverend geld beschikbaar stelt aan het NEF voor 
financiering voor gemengde VvE's, zal het totale budget van het NEF aangevuld worden met 160 
mln privaat geld , waardoor het budget vijf keer zo hoog is: 200 mln. euro per jaar. Met dit 
budget kunnen bij een gemiddelde lening van 10.000 euro per appartement (de huidige 
praktijk), 20.000 appartementen worden verduurzaamd. De kosten van de financiering en de 
uitvoeringskosten worden verwerkt in de rente die de VvE betaalt aan het fonds. Doordat de 
lening wordt afbetaald door de VvE, kan het geld opnieuw worden ingezet en revolveert het 
fonds. Dit revolverende systeem werkt bij het NEF sinds 2014.

De rentevrije lening wordt gemaximeerd op 10.000 euro. Met 30 mln kunnen 3000 
extra leningen verstrekt worden.

Financiële consequenties
Staat

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
De ISDE regeling bestaat al en kan snel worden uitgevoerd.
De aanpassingen bij het NEF (voor gemengde complexen) kunnen ook relatief eenvoudig worden 
gerealiseerd. De stichting NEF bestaat al en gaat in 2020 ook het Warmtefonds uitvoeren. De 
stichting financiert nu al VvE's met publiek en privaat geld (Rabobank, ASN Bank en de Europese 
CEB en EIB). Het NEF krijgt ook aanvragen binnen van gemengde VvE's, maar wijst die bij een 
hoog percentage huurwoningen af. Er ligt nu voor 90 miljoen euro aan financieringsaanvragen 
van gemengde VvE-complexen met veel huurwoningen bij het NEF. Deze kunnen nu niet 
toegewezen worden omdat er geen budget voor is. 40 miljoen euro daarvan 'staat in de wacht' 
en kan met de komst van budget direct worden uitgegeven en uitgevoerd. De overige 50 miljoen 
is nog niet officieel aangevraagd omdat er geen budget is, maar staat klaar om aangevraagd te 
worden (er is wel al contact geweest tussen VvE's en NEF). Bij het beschikbaar stellen van extra 
budget is de verwachting dat er jaarlijks tussen de 50-100 miljoen euro extra aan financiering 
wordt aangevraagd met een te groot deel huurwoningen voor het huidige NEF. De start is, bij 
snelle besluitvorming van het Rijk, naar verwachting halverwege 2020 mogelijk.

Nationale kosten________________________________________________________
<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?>
De subsidie bedraagt 20% van de kosten. 75 min betekent 375 min isolatie uitgaven.

2021
75 miljoen euro



2020
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Europese CO2-reductie_________________________
Van weglekeffecten is bij deze maatregel geen sprake.

<Kan de maatregel rekenen op maatschappelijk draagvlak>
Ja, betaalbaarheid van de energietransitie is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Met dit 
voorstel komt extra geld beschikbaar voor isolatiemaatregelen waarmee de energierekening van 
burgers omlaag gaat. Bij gemengde complexen worden zowel huurwoningen als koopwoningen 
verduurzaamd. Hiervoor zal zeker draagvlak zijn, omdat er nu geen budget voor beschikbaar is.

Bron Urgenda/NVDE: 75 mln SEEH (plus 300 mln additionele investeringen) levert 0,06 megaton 
op. Daarbij is hier geen rekening gehouden met free rider effecten want ook isolatie van free 
riders levert CO2 winst op.
Verruiming leningen 0,03 megaton . Per saldo 0,1 megaton
Additioneel CO2 effect in 2030: 0-0.1= effect uitbreiding naar vve's

Negatieve maatschappelijke gevolgen__________________________________________
Deze maatregel heeft geen negatieve maatschappelijke impact en is een 'no regret' maatregel 
voor het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Kiimaatakkoord> Ja, in het Klimaatakkoord is 
financiering, ook van VvE's, als een zeer belangrijk element van de aanpak van de 
energietransitie in de gebouwde omgeving geformuleerd. De verbetering van de 
financieringsmogelijkheden voor gemengde VvE's draagt bij aan betere financierbaarheid, zodat 
alle woningeigenaren mee kunnen doen in de energietransitie.
De verbreding van de ISDE-regeling met isolatie is aangekondigd in de aanbiedingsbrief van het 
kabinet bij het Klimaatakkoord (brief van 28 juni 2019). Met voorliggend voorstel komt extra 
subsidiebudget beschikbaar voor isolatiemaatregelen in de ISDE.

75 miljoen euro aan revolverend geld. Bij normaal functioneren van het fonds komt het geld aan 
het einde van de looptijd van het fonds terug naar de rijksbegroting. 75 mln beschikbaar aan het 
NEF betekent 230 mln aan leningen beschikbaar voor isolatie.

Draagvlak_______________________________________________
< Is de maatregel versnellend of aanvullend tov het Klimaatakkoord 
Versnellend

<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het R.egeerakkoord> Ja
Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel van het Regeerakkoord. 
Zo staat er "Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de 
warmtevraag door isolatie. Op de lange termijn kan dan in de resterende warmtebehoefte 
worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken 
van restwarmte of geothermie."

2021
0,1 Mton

Relatie met PAS________________________________________________________________
Waar de financiering voor VvE's of de ISDE-subsidie wordt gebruikt om een cv-ketel te 
vervangen door een warmtepomp wordt lokaal een kleine hoeveelheid uitstoot van CO2 en 
stikstof weggenomen. Het subsidiëren van isolatiemaatregelen zal de stookbehoefte en daarmee 
uitstoot van cv-ketels lokaal (zeer beperkt) verminderen. Het stikstofeffect van deze maatregel 
is niet bekend.

Mate van CO2-reductie_________
Nationale CO2-reductie__________
<Mate van nationale CO2-reductie>




