
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag 

Pere mail: 

Datum     5 december 2022
Betreft Besluit op Woo verzoek d.d. 4 augustus 2022 inzake correspondentie 

met de Stichting Urgenda 

Geachte heer 

Met uw verzoek van 4 augustus 2022 heeft u het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat gevraagd om informatie openbaar te maken over de volgende 
onderwerpen: 

Openbaarmaking van alle correspondentie die de Staat der Nederlanden na 20 
december 2019 gehad heeft met de Stichting Urgenda en aan haar gelieerde 
personen. (deelbesluit 1) 

Openbaarmaking van de interne stukken die zien op de uitvoer van het Urgenda
arrest en de monitoring van de voortgang daarvan. (deelbesluit 2) 

Procesverloop 
Op 23 augustus 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Vervolgens heeft een telefonisch gesprek plaatsgevonden over de 
tijdslijn en afbakening van uw verzoek. Daarbij is aangegeven dat de beoordeling 
van uw verzoek meer tijd in beslag neemt dan vier weken, omdat uw verzoek zo 
omvangrijk is/het verzoek zo ingewikkeld is, dat het niet lukt daar binnen vier
weken inhoudelijk op te reageren en ik hiervoor twee weken extra nodig zou 
hebben. Na beslissing van de rechtbank is de uiterlijke beslisdatum voor het 
eerste deelbesluit 30 november 2022 geworden. De uiterlijke datum voor 
bekendmaking van het tweede deelbesluit is 31 januari 2023. 

Voor de afbakening is het volgende afgesproken: 

• Algemeen: Voor nota's en correspondentie beperken we ons tot alles wat
betrekking heeft op het Ministerie van EZK. Daar lag immers de
verantwoordelijkheid voor uitvoering van het vonnis en is besluitvorming
over maatregelen gecoördineerd. Contact met ambtenaren/Minister.; van
andere departementen valt daarmee buiten de reikwijdte.

• Correspondentie: Voor correspondentie kijken we naar selecte groep
ambtenaren en Ministers waarvan we weten/verwachten dat zij contact
hebben gehad met Stichting Urgenda sinds 20 december 2019.
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o Mailverkeer: huidige MKE, voormalig MEZK, voormalig
staatssecretaris, directeur-generaal en betrokken MT-lid

o Informeel contact: MKE en directeur-generaal

• Nota's: Focus op besluitvorming over maatregelen (pakketten) ten
aanzien van Urgenda en voorbereiding en uitkomsten van gesprekken met
Urgenda. Uitwerking van specifieke maatregelen worden achterwegen
gelaten.

Dit deelbesluit betreft de documenten binnen het onderdeel 'correspondentie'. 

Wettelijk kader 

Ik begrijp uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: 
Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief. 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek heb ik gezocht in de digitale archiefsystemen en e-mail 
inboxen van de hierboven genoemde medewerkers naar correspondentie over de 
uitvoering van het Urgenda-arrest. 

Bij deze inventarisatie zijn 40 documenten aangetroffen (3 brieven, 36 e-mails en 
een document met meerdere sms'jes). Deze documenten zijn genoemd in de 
inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. 

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een aantal 
documenten is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodanig 
aangemerkt. Op de inventarislijst staat ook aangegeven waar u deze documenten 
kunt vinden. 

U heeft in uw verzoek aangegeven over welke aangelegenheid u informatie wilt 
ontvangen. Een aantal documenten gaat gedeeltelijk niet over de door u 
aangegeven aangelegenheid. Deze informatie heb ik daarom uit de documenten 
verwijderd. 

Zienswijzen 

Ik heb de betrokken derde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun 
zienswijze te geven op de door mij voorgenomen openbaarmaking van de door u 
gevraagde informatie. De belanghebbenden hebben geen bezwaren kenbaar 
gemaakt tegen de openbaarmaking van de informatie die met dit besluit openbaar 
wordt gemaakt. 

Besluit 

Ik besluit de documenten waarin de door u opgevraagde informatie staat 
openbaar te maken met uitzondering van de persoonsgegevens die daarin staan. 
In de documenten is deze informatie aangeduid met de afkorting '5.1.2.e'. 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Klimaat 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 

Overwegingen oGKE-K 1 22549238 

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 
daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in artikel 1. 1. van de Woo. Dit is 
een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het u itgangspunt dat 
overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Hierbij 
wordt het algemeen belang van openbaarheid afgewogen tegen de belangen die 
de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 
wanneer ik informatie aan u verstrek, die informatie daarna openbaar is. 

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 
van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, per zin. 
Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 
uitzonderingsgrond is, ·mag de informatie niet worden verstrekt op grond van de 
Woo. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet er een afweging worden 
gemaakt tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang 
dat de uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid 
zwaar. Als informatie wordt geweigerd, moet ,goed worden gemotiveerd waarom 
dat is gedaan. Dat geldt des te sterker als de informatie ouder is dan vijf jaar. 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 
moet ik hen de mogelijkheid geven om een ziernswijze in te dienen. Dit betekent 
dat zij. hun mening kunnen geven over"of de informatie wel of niet openbaar 
gemaakt moet worden. 

In de inventarislijst en op de documenten is opgenomen welke 
uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

De eerbiediging van de pe rsoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Waar in de documenten 
een verwijzing naar 5. 1.2.e is opgenomen, staan persoonsgegevens die (indirect) 
te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers 
en functienamen . Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van 
betrokkenen niet bekend wordt omdat dit hun privacy kan schenden. Dat vind ik 
niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. Om de 
leesbaarheid van de inventarislijst te vergroten staat de toepassing van deze 
u itzonderingsgrond niet per document op de in_ventarislijst vermeld. 

W ij ze van openbaarmaking en publicatie 
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief 
digitaal aan u toegezonden. 

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, 
worden op www.riiksoverheid.nl gepubliceerd. 

Een kopie van dit besluit verzend ik naar belanghebbenden. 
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Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met behandelaar van uw verzoek. De contactgegevens vindt u 
rechtsboven op deze brief. 

De Minister voor Klimaat en Energie, 
namens deze: 

5.1.2.e 

Bezwaarclausule 

5.1.2.e 

Een belanghebbende die bezwaar heelt tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt en verzonden 
een bezwaarschrift indienen . Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en 

bevat ten m inste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit 
bezwaarschrilt moet worden gericht aan: directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 
20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum. 

Directoraat -generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klima.at 

DGKE-K / 22549238 

Pagina 4 van 7 



Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Woo 

Artikel 1.1 Recht op toegang 
Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een 
belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen. 

Artikel 2.1 Begripsbepalingen 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 
dat orgaan, die persoon of dat college; 

milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19. la van de Wet 
milieubeheer; 

Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een 
orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die 
krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. 

Artikel 4 .1 Verzoek 
!.Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het .laatste geval beslist het 
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2.Een verzoek kan.mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 

3.De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4.De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 

5.Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 
preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 

6.Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet-te behandelen, indien de 
verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde 
l id. I n afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 
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bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat 
de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

7.Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 

Artikel 5.1 Uitzonderingen 
l.Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit: 
a.de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b.de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk 
paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze 
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene· openbaar zijn gemaakt; 
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 
2.Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a.de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties; . 
b.de economische of financiële belangen van de Staat , andere publiekrechtelijke 
lichamen of bestuursorganen, in-geval van milieu-informatie slechts voor zover de 
informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter; 
c.de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d.de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f.de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens; 
g.de bescherming van het mili~u waarop deze informatie betrekking heeft; 
h.de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage; 
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen. 
3.Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 
genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke 
motivering. 
4.0penbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de 
geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie 
dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van 
de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zal geschieden. 
5.In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan 
milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige 
benadeling toebrengt aan een- ander belang dan genoemd in het eerste of tweede 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 

lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling DGKE-K 122549238 
opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de 
openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde 
informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde 
gronden. 
6.Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 
onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover 
daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad 
wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt 
tegen deze schade. 
7.Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassin·g op milieu-informatie die 
betrekking heeft op emissies in het milieu. 

Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen 
1.In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 
van intern beraad, wordt g'een informatie verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonl ijke beleidsopvattingen worden 
verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en _overwegingen ten behoeve 
van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen 
van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend 
objectief karakter. 
2.Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op 
een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich 
erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstre_kt. 
3.0nvermind~rd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten 
behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een 
commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het college 
van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder,. 
informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen 
herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt 
geschaad. 
4.In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze 
opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, 
kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

Pagina 7 van 7 



Bijlage 2 - Inventarislij st 
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1. 2019-12-21 E-mail Fwd - !deen Deels 5.1.2.e EZK EZK 
15.41.38 voor openbaar Urgenda 

oplossingen mbt 

Stikstof dossier 

2. 2020-02-04 E-mail RE_Aanwezige Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 
22.01.38 bewindspersone openbaar EZK Urgenda 

n bij overleg 
vrij dagochtend 

7 2.1 

3. 2020-02-06 E-mail Agenda en Deels 5 .1.2.e EZK Urgenda 

15.59 .21 'huishoudelijke openbaar Urgenda EZK 
mededelingen; 
overleg 
vrij dagochtend 

7 2 

3a 2020-02-06 Bij lage bij lage 1 - Deels 5 .1.2.e EZK Urgenda 

15.59 .21 Agenda en openbaar 
'huishoudelijke 
mededelingen; 
overleg 
vrij dagochtens 

7 2 
4 2020-02-06 E-mail Re_Agenda en Deels 

5 .1.2.e 
Urgenda EZK 

21.02 .23 'huishoudelijke openbaar EZK Urgenda 

mededelingen; 
overleg 
vrij dagochtend 

7 2 

s 2020-02-09 E-mail Energiebesparin Deels 
5.1.2.e 

Urgenda EZK 
22.55.36 gen openbaar 

omgevingsdiens 

ten en 
afsoraken 

6 2020-02-11 E-mail Re - Deels 5 .1.2.e EZK Urgenda 
11.47 .57 Energiebesparin openbaar 

gen 
omgevingsdiens 

ten en 
afsoraken 

6a 2020-02-09 Bij lage bij lage 1 - Deels 
5 .1.2.e 

22.55.00 Energiebesparin openbaar 
gen 
omgevingsdiens 

ten en 
afsoraken .msa 



7 2020-02- lS Bijlage RE_ Afspraak Deels 5.1.2.e 
13.03.42 verkenning openbaar 

maatregelen 

EZK 

s 2020-02-19 E-mail RE_ Afspraak Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 
01.11.21 verkenning openbaar EZK Urgenda 

maatregelen 

EZK 

Sa 2020-02-19 Bijlage bij lage 1 - RE_ Reeds openbaar. Te 

01.11.21 Afspraak raadplegen via : 
verkenning https://www.urgenda .nl/wp-
maatregelen content/uploads/Boekje40-
EZK punten-EXTRA-lage-

resolutie. odf 

Sb 2020-02-19 Bijlage bij lage 2 - RE_ Deels 
01.11.21 Afspraak openbaar 5.1.2.e 

verkenning 
maatregelen 

EZK 

Se 2020-02-19 Bijlage bij lage 3 - RE_ Deels 5.1.2.e 
01.11.21 Afspraak openbaar 

verkenning 
maatregelen 

EZK 

Sd 2020-02-19 Bijlage bij lage 4 - RE_ Deels 5.1.2.e 
01.11.21 Afspraak openbaar 

verkenning 
maatregelen 

EZK 

Se 2020-02-19 Bijlage bij lage 5 - RE_ Deels 
5.1.2.e 

01.11.21 Afspraak openbaar 
verkenning 
maatregelen 

EZK 

Sf 2020-02-19 Bijlage bij lage 6 - RE_ Deels 
01.11.21 Afspraak openbaar 5.1.2.e 

verkenning 
maatregelen 

EZK 
Sg 2020-02-19 Bijlage bij lage 7 - RE_ Deels 5.1.2.e 

01.11.21 Afspraak openbaar 
verkenning 
maatregelen 

EZK 

9 2020-03-10 E-mail update en brief Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 
1S.3S.25 openbaar 

9a 2020-03-10 Bijlage bij lage 1 - Deels 5.1.2.e 
1S.3S.25 uodate en brief ooenbaar 

10 2020-03- lS E-mail RE_ Telco_ [x] Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 
11.02.11 - rxl openbaar EZK Uroenda 

11 2020-03-27 E-mail RE_ Spreeklijn Deels 
5.1.2.e 

Urgenda EZK 
13.59.49 Urgendapakket openbaar EZK Urgenda 

aoril 

12 2020-03-27 E-mail Mogelijke Deels EZK Urgenda 

03.19.44 juridische openbaar 5.1.2.e Urgenda EZK 
oplossing Deels 
buroerpakketten openbaar 



13 2020-04-6 E-mail Fwd - 25% Deels 5.1.2.e EZK EZK 

08.33.44 structureel - openbaar 

t imina 

14 2020-04-14 E-mail FW_ FREE Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 

23.45 .07 FRIDGE - een openbaar 

gratis 

energiezuinige 

koelkast die 

wordt betaald 

uit de besparing 

op de 
energierekening 

14a 2020-04-14 Bij lage bij lage 1 - FW_ Deels 5.1.2.e 
23.45 .07 FREE FRIDGE - openbaar 

een gratis 

energiezuinige 

koelkast die 

wordt betaald 

uit de besparing 

op de 
energierekening 

15 2020-04-23 E-mail RE _ Nog Deels 5.1.2.e EZK Urgenda 

17.46.40 nieuws openbaar 

16 2020-10-30 E-mail Re - KEV2020 Deels 5.1.2.e EZK Urgenda 

00.07.49 en k limaatnota oPenbaar 

17 2020-1 1-06 E-mail Brief Deels 5 .1.2 .e Urgenda EZK 

15.00 .25 openbaar 

17a 2020-11- 06 Bij lage Bij lage 1 - Brief Deels 5 .1.2 .e 
15.00 .25 oPenbaar 

18 2020-12-03 E-mail RE - Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 

00.28 .23 Vertrouwelij k - openbaar 

Notit ie inzake 

afvalst romen 

Uniper 

19 2020-12-15 E-mail Notit ie Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 
14.34.17 Kolenbeperking openbaar 

t er uitvoering 

van het Urgenda 

vonnis 

19a 2020-12-15 Bij lage bij lage 1 - Reeds openbaar. Te 

14.34.17 Notit ie raadplegen via : 

Kolenbeperking htt12s:LLwww.urgenda.nlLw12-
ter uitvoering contentLu12IoadsL2021L01LN 
van het Urgenda otitie-12roductiebe12erking-

vonnis kolencentrales-FINAL. odf 

20 2021-01- 04 E-mail RREW Deels 5 .1.2.e Urgenda EZK 

23.43 .33 oPenbaar 

21 2021-01-19 E-mail 25%-35% Deels 5 .1.2.e Urgenda EZK 

00.16.50 openbaar 

21a 2021-0 1- 19 Bij lage bij lage 1 - Reeds openbaar. Te 

00.17.00 25%-35% raadplegen via : 

htt12s:LLzoek.officielebekend 
makingen .n ILkst-35668-

5.html 



22 2021-01-21 E-mail RE - Reactie Deels 5 .1.2 .e Urgenda EZK 
13.06.54 25%-35% openbaar 

not itie 

23 2021-01-28 E-mail RE - Reactie Deels 
5.1.2.e 

EZK Urgenda 

2.39.28 25%-35% openbaar Urgenda EZK 
not it ie 

24 2021-02-17 E-mail Re_ iets anders, Deels 5 .1.2.e Urgenda EZK 
20.52 .13 leuks ooenbaar 

25 2021-03-02 E-mail 25 of 35% Deels 5 .1.2.e Urgenda EZK 
23.01.24 ooenbaar 

25a 2021-03-02 Bij lage bij lage 1 - 25 of Deels 5.1.2.e 
23.01.24 35% ooenbaar 

26 2021-04-28 E-mail Riverstone Deels 5 . 1.2.e Urgenda EZK 
13.26.12 ooenbaar 

27 2021-05-21 E-mail vooroverleg Deels 5.1.2.e EZK EZK 
14.48.32 afspraak openbaar Urgenda Urgenda 

MEZK MP rxl 

28 2021-06-08 E-mail CO2vrij .nu Deels 5 .1.2.e Urgenda EZK 
16.41.12 ooenbaar 

29 2021-06-15 E-mail Stuk voor Deels 5 .1.2 .e Urgenda EZK 
12.53.41 aesorek Rutte ooenbaar 

29a 2021-06-15 Bij lage bij lage 1 - Stuk Deels 
12.53.41 voor gesprek openbaar 5 .1.2.e 

Rutte.pdf 

29b 2021-06-15 Bij lage bij lage 2 - FW_ Deels 5 .1.2 .e 
16.47.09 Stuk voor openbaar 

gesprek 

Rutte.odf 

30 2021-06-15 E-mail RE - Stuk voor Deels 5 .1.2.e EZK Urgenda 

17.33 .07 aesprek Rutte openbaar Uraenda EZK 

31 2021-06-22 E-mail Donderdag Deels 5 .1.2 .e 
Urgenda EZK 

17.27.41 ooenbaar 

32 2021-11-24 E-mail RE _ CO2vrij .nu Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 
17.51.14 openbaar 

33 2021-11-30 E-mail FW - Kamerbrief Deels 5.1.2.e EZK Urgenda 

16.27 .31 subsidiebesluit openbaar 

en oersbericht 

33a 2021-11-30 Bij lage bij lage 2 -FW Reeds openbaar. Te 

16.28 .00 Kamerbrief raadplegen via : 
subsidiebesluit htt12s: {.Lwww. ri jksoverheid. nl 

en lactueellnieuws!'.20211'.11!'.30 
persbericht. msg lon::i::x-kolencentrale-in-

rotterdam-aaat-sluiten 

34 2021-12-01 E-mail RE - Kamerbrief Deels 5 .1.2 .e Urgenda EZK 
23.29 .24 subsidiebesluit openbaar 

en oersbericht 

35 2021-12-09 E-mail RE - Kamerbrief Deels 5.1.2.e Urgenda EZK 
13.24.57 subsidiebesluit openbaar EZK 

en persbericht 

36 2020-10-03 Brief DOMUS- Deels 5 .1.2.e Urgenda EZK 
20072669-vl- openbaar 
Burgerbrief van 
Urgenda over 
minder 
broeikasgassen 
uitstoot dan 

1990 



37 2020-11-05 Brief DOMUS- Deels Urgenda EZK 
20279719-vl- openbaar 5 .1.2.e 

Burgerbrief van 
Stichting 
Urgenda uit 
Zaandam over 
maatregelen 
vordering 
klimaatverander 
ing uitstoot 

broeikasaassen 

38 2021-05-05 Brief DOMUS-v2-Brief Deels 
5 .1.2.e 

Urgenda EZK 
van Stichting openbaar 
Urgenda met 
toekomen brief 
aan Minister 
president over 
maatregelen 
vordering 
klimaatverander 
ing uitstoot 

broeikasaassen 

39 SMS Sms[x ] [x ] Deels 5 .1.2.e Urgenda EZK 
ooenbaar EZK Uraenda 

40 2020-03-27 E-mail Spreeklijn Deels EZK Urgenda 

13:07 :26 Urgendapakket openbaar 5 . 1.2.e 

aoril 
40a 2020-03-27 Bij lage Bijlage 1 - Deels 5 .1.2 .e 

13:07 :26 Spreeklijn openbaar 
Urgendapakket 

aoril 



Van: Wiebes, Ir. E.D. MBA (Eric} 
Aan: 
Onderwerp: 

p.~2.e Fw~ Iëlëêën voor oplossingen mbt Stikstof dossier 
Datum: zaterdag 21 december 2019 15:41:38 

Hartelijke groet, Eric Wiebes 

Begin doorgestuurd bericht: 

1 Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 
Datum,_: -=-20,,,_.,,.e_c_e_m-.-e1_,· 2:-'!019 om 20:38:22 CET 

...-~ =-----, 
Aan: "Wiebes, Ir. E.D. MBA (Eric)" .1.2.e @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Ideeen voor oplossingen mbt Stikstof dossier 

Dank Eric, 

Dat zou fijn zijn. ik zou ook heel graag eens een uur hebben met alle ministers en 

de leiders in de kamer van WD en CDA. Zou dat een keer te regelen zijn, missch ien 

na dit reces? 

Vriendelijke groet 

.2. 

Tel: + 31 •• • e 
New Energy Docks - Distelweg 451 (was voorheen 113) 

1031 HD Amsterdam 

www mgeoda al 
Let op! Vanaf 3 januari 2020 is ons adres: Nicolaes Maesstraat 2, 1506 LB 
ZAANDAM 

Van: Wiebes, Ir. E.D. MBA (Eric) • • .e 
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 13:54 

@minezk.nl> 

Aan: . . .e I Urgenda • • .e @urgenda.nl> -------Onderwerp: Re : ideeen voor oplossingen mbt Stikstof dossier 

We spreken later verder over de aanvu llende maat regelen. 

Hartelijke groet , Eric Wiebes 

Op 16 dec. 2019 om 10:22 heeft • .2.e I Urgenda 

. .2.e @urgenda ol> het volgende geschreven: 
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Uit rapport waar we (Urgenda) nu aan werken voor Gelderland: 

50% krimp dieren maar geen 50% krimp boeren 
Een halvering van de veestapel hoeft geen halvering van het aantal 

boeren te betekenen. Met gerichte stoppersregelingen aan de ene 

kant en een extensiverings- en omschakel programma aan de andere 

kant , wordt de boerenstand zo groot mogelijk gehouden. 

Met een omschakeling naar bijvoorbeeld biologisch, kan het aantal 

veehouders nagenoeg gelijk blijven, en het aantal d ieren gehalveerd. 

Bij melkveehouders levert een natuurinclusieve bedrijfsvoering met 

minder koeien, natuurlijk grasland en minder chemicaliën evenveel of 

meer op dan een intensieve bedrijfsvoering. De boer d ient wel 

geholpen te worden met de omschakeling. 

<image002.jpg> 
Bron: De I eyende Natuur 

5. Op zoek naar gezonde mest 
Een halvering van de veestapel, maakt ook een einde aan het 

mestoverschot. Momenteel heeft Gelderland een groot 

mestoverschot van vooral drijfmest, maar is er een t ekort aan goede 

vaste mest. Bovenop dierlijke mest wordt veel stikstofkunstmest 

gebru ikt. Dit zorgt per kg voor 8 kg CO2 uitstoot t ijdens de productie 

van de kunst mest en t ijdens de toediening op het land. In heel 

Nederland is d it goed voor 2 Mton aan uitstoo~ in CO2-eq. 

De snelste en makkelijkste klap is minder kunst mest te gebruikend~ 

precisiebemest ing: niet meer lukraak mest korrels over het land 

verspreiden maar enkel wanneer het nodig is, in de juiste 

samenstelling en op de plekken waar dat nodig is in de wortelzone. 

20% van Nederlandse boeren is hier mee bezig, en dit kan op zeer 

korte termijn worden uitgebreid. 

Tel:+ 31 • • 2.e 
New Energy Docks - Distelweg 451 (was voorheen 113) 

1031 HD Amsterdam 

www.urgenda.nl 
Let op! Vanaf 3 januari 2020 is ons adres: Nicolaes Maesstraat 2, 
1506 LB ZAANDAM 

Van: Wiebes, Ir. E.D. MBA (Eric) c.:... :..:·:2:.:.:.e::.,.. __ 1 .. @;;.;..:..:.m.:.:.:in..:.ae ... z=k."'"'"'nl.> 



Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e-





Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Hoi .1.2.e , 

1 Urgenda 

in spersonen 
dinsdag 4 februari 2020 22:01:38 

Ik wil dus graag beginnen met mijn presentatie. Doe ik in sneltreinvaart, maar ik hecht er wel sterk aan. Daar 
zitten al en aantal zaken in ve1werkt, die je mogelijk in gedachten hebt: 
- uitleg van de zaak en wat de rechter heeft gezegd (en ook wat dus niet), wat er dus zou moeten als je de 
uitspraak eerbiedigt 
- Ordening van ons 54 puntenplan in aantal secties en wie daarvoor nodig zijn en kosten, alsmede andere opties 
dan het 54 puntenplan 
- tv.ree voor de prijs van 1 met stikstof 
- kosten en keuzes. 
Da.ama zal er wel discussie zijn en vragen, gok ik zo. 
Vriendelijke groet 

.1.2.e 

.1.2.e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel: + 31 • .2.e 
www.urgenda.nl 

-----Oorspronkelijk bericht----
Van: . . 2.e . . 2.e -...................... 
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 21:55 

@minezk.nl> 

Aan: . .2.e I Urgenda--.1.-.-_e ____ @urgenda nl> 
CC: .1.2.e @minezk nl>;--. - .""'2,...e _________ @minezk.nl> 

Onde1we1p: RE: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7/2 

Ik laat even de ( on)mogelijkheden van een USB-sick checken. Kom ik bij je op temg. 

Ik zal je (denk ik morgen) nog het volgende doen toekomen: 
(i) een lijst van de mensen die er vrijdagochtend bij zullen zijn (dus inclusief de ambtelijke ondersteuning), 
zodat je weet met wie je aan tafel zit, 
(ii) een voorstel voor de agenda. 

Groet, .1.2.e 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: . .2.e I Urgenda • .2.e @urgenda nl> 
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 17:22 
Aan: . .2.e ___ @minezk.nl> 
CC: .1.2.e @minezk nl>;--. - .""'2,...e _________ @minezk.nl> 

Onde1we1p: RE: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7/2 

Beste .1.2.e , 
Dank voor deze update. Ik zal een presentatie meenemen op USB stick (pptx zonder bewegende beelden), ik 
hoop dat dit dan gaat lukken (soms is de security zodanig dat een exteme USB niet kan/mag; kun je dat 
checken?). 
In totaal iets van 10 mensen van jullie kant? 
We kunnen na afloop meteen wel agenda's trekken, wij doen onze eigen agenda. 
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We zien uit naar een vruchtbare uitwisseling en daarop volgende actie. 
Vriendelijke groet, 

.1.2.e 

.1.2.e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel: + 31 • .2.e 
www.urgenda.nl 

-·-·•Oorspronkelijk bericht-· -· 
Van: . . 2.e 
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 15:06 

@minezk.nl> 

Aan: . .2.e I Urgenda--.1.-.-_e ____ @urgenda nl> 
CC: .1.2.e @minezk nl>;--. - .""'2,...e _________ @minezk.nl> 

Onde1we1p: RE: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7/2 

Het secretat1aat van de minister heeft mij zojuist laten weten dat de volgende bewindspersonen deelnemen aan 
het overleg met jou aanstaande v11jdagochtend: 

Minister Wiebes • Minister EZK 
Minister Schouten • Minister LNV 
Minister Van Veldhoven- MWM 
Minister Knops - MBZK (hij komt iets later) 

Minister Hoekstra • MFIN • is helaas verhinderd. Hij wordt vervangen door zijn secretaris-generaal 
- en de directoraat-generaal Rijksbegroting . .2.e . ---
Pi1ma als jij • .2.e meeneemt. We zullen zorgen dat jullie beiden zijn aangemeld bij de 
receptie. 

Mijn voorstel zou zijn om na het BWO van aanstaande vrijdag een vervolgoverleg met jou en ---plannen, zoals afgelopen donderdag in het telefoongesprek met · · reeds is besproken. 
Kunnen we daarvoor rechtstreeks met jou schakelen, of kunnen we contact opnemen met iemand die jouw 
agenda behee1t? 

Groet, .1.2.e 

-·-•-Oorspronkelijk bericht-· -· -
Van: . .2.e I Urgenda • .2.e @urgenda nl> 
Verzonden: maandag 3 februai12020 20:34 
Aan: . .2.e @minezk.nl> 
Onde1we1p: RE: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7 /2 

Hoi .1.2.e , 
Dank voor de update, ik ben benieuwd. Ik wil zelf graag . .2.e meenemen, o.a. specialiste op 
landbouw/stikstof etc. --------
Is dat okay? 
Vriendelijke groet 

.1.2.e 

.1.2.e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 



Tel: + 31 • .2.e 
www.urgenda nl 

-----Oorspronkelijk bericht----
Van: . . 2.e 
Verzonden: maandag 3 februari 2020 18:36 

@minezk.nl> 

Aan: . .2.e I Urgenda--.1.-.-_e ____ @urgenda nl> 

Onde1we1p: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7/2 

Ik zou je nog laten weten welke bewindspersonen deelnemen aan het overleg met jou aanstaande 
vrijdagochtend. Ik heb net nog even gecheckt bij het secretariaat van de minister. Zij krijgen morgenochtend 
nog definitief uitsluitsel van 2 bewindspersonen. Ik laat je daarom morgen, uiterlijk 12 uur weten welke 
bewindspersonen zullen aansluiten. 

Groet, .1.2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
Dit bericht kan info1matie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ve1wijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by rnistake, you are requested to info1m the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting fi:om the risks inherent in the electronic 
transrnission of messages. 

Dit bericht kan info1matie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ve1w ijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by rnistake, you are requested to info1m the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting fi:om the risks inherent in the electronic 
transrnission of messages. 

Dit bericht kan info1matie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ve1w ijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain infonnation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by rnistake, you are requested to info1m the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting fi:om the risks inherent in the electronic 
transrnission of messages. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
8cc: 
Onderwerp: Agen a en uis ou e ij e e ingen; overleg vrijdagochtend 7/2 
Datum: donderdag 6 februari 2020 15:59:21 
Bijlagen: 200207 Agenda BWO Urgenda 7 februari.docx 

ATTOOOOl.htm 

Bijgevoegd vind j e de agenda zoals we die in gedachten hebben voor het overleg van 
morgenochtend; j ouw presentatie is het eerste agendapunt zoa ls we eerder hadden 
afgesproken. Op de agenda zul je ook zien welke bewindslieden en ambtenaren deelnemen aan 
het overleg. De minister van Financiën is er missch ien toch bij, er wordt nog gekeken of er nog 
geschoven kan worden in zijn agenda. 

T.a.v. de ICT: een USB-stick zou moeten werken, maar neem voor de zekerheid ook maar een 
laptop mee (als dat niet teveel moeite is). 

T.a.v. vast een vervolgafspraak maken: als j e dit ook met Gijs zou kunnen afstemmen? 
en ik zijn er allebei morgenochtend helaas niet bij . ---
Mocht je nog v ragen hebben over morgen, laat het dan voora l even weten . 

Groet, 
< !--[if~=~~,neBreakNewline]--> 
<! --[end if]--> 
. . 2.e 

MT-lid Klimaat 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Klimaat en Energie/ Directie Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Oen Haag 

Postbus 20401 1 2500 EK I Oen Haag 

M +31 .1 :-2.e I E • :-2.e @minezk.nl 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van : . . 2.e I Urgenda 51":2.e !@urgenda.nl> 
Verz februari 2ofo2'"2Td"'"'2 ___ __. 
Aan: @minezk.nl> 
Ond IJ overleg vrijdagochtend 7 /2 

We kunnen ook een laptop meenemen als dat beter werkt dan een usb? 

.1.2.e 

.1.2.e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel: + 3\[&2.e 
www.urge .nl 

-----Oorspronkelijk bericht----
Van : . . 2.e 
Ver ------· februari 2 

@rnioezk.nl> 

A;..:.;;=.:::_...J-"~~....,...u.i.> Ur enda 

On erwerp: RE: Aanwezige bewindspersonen bij overleg v r ijdagochtend 7/2 

Ik laat even de ( on)mogelijkheden van een USB-sick checken. Kom ik bij j e op terug. 

Ik za l j e (denk ik morgen) nog het volgende doen toekomen: 
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(i) een lijst van de mensen die er vrijdagochtend bij zullen zijn ( dus inclusief de ambtelijke 
ondersteuning), zodat je weet met wie je aan tafel zit, 
(ii) een voorstel voor de agenda. 

Groet, . . 2.e 

-----Oors ronkelïk bericht-----
Va ______ ..._ 1 Urgenda ~ ~ 2.:.Et !@urgenda.nl> 
Ver ebruari 20 7:22 
A 

inez .n > 
: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7 /2 

Beste . . 2.e , 
Dank voor eze update. Ik zal een presentatie meenemen op USB stick (pptx zonder 
bewegende beelden), ik hoop dat dit dan gaat lukken (soms is de security zodanig dat een 
externe USB niet kan/mag; kun je dat checken?) . 
In totaal iets van 10 mensen van ju llie kant? 
We kunnen na afloop meteen wel agenda's trekken, wij doen onze eigen agenda. 
We zien uit naar een vruchtbare uitwisseling en daarop volgende actie . 
Vriendelijke groet, 
.1.2.e 

.1.2.e 

.1.2.e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel: + 31 . . 2.e 
www.urgen a.n 

---- nkelij k bericht-----
Va !@minezk.nl> 

.nl> 

: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7 /2 

Het secretariaat van de minister heeft m ij zojuist laten weten dat de volgende bewindspersonen 
deelnemen aan het overleg met jou aanstaande vrijdagochtend : 

Minister Wiebes - Minister EZK 
Minister Schouten - Minister LNV 
Minister Van Veldhoven - MWM 
Minister Knops - MBZK (hij komt iets later) 

Minister Hoekstra - MFIN - is helaas verhinderd. Hij wordt vervangen door zïn secretaris-
generaal . . 2.e en de directoraat-generaa l Rijksbegroting . . 2.e 
Prima als JIJ .1.2.e meeneemt. We zullen zorgen dat._J_u...,..1e--.-e--,...-e-n"""z ... ,J .... n 
aangemeld 61J e recep 1e. 

Mï n voorstel zou zijn om na het BWO van aanstaande vrijdag een vervolgoverle met jou en 
.1.2.e te plannen, zoals afgelopen donderdag in het telefoongesprek met . . 2. reeds is 
espro en. 

Ku nnen we daarvoor rechtstreeks met jou schakelen, of kunnen we contact opnemen met 
iemand die jouw agenda beheert? 

Groet, . . 2.e 

@minezk.nl> 



Onderwerp : RE: Aanwezige bewindspersonen bij overleg vrijdagochtend 7/2 

Hoi .1.2.e , 
Dan voor e update, ik ben benieuwd. Ik wil zelf graag . . 2.e meenemen, o.a. 
specialiste op landbouw/stikstof etc. ---------
Is dat okay? 
Vriendelijke groet 
.. . e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel : + 31 . . 2.e 
www.urgen a.n 

!@minezk.nl> 

Ik zou je nog laten weten welke bewindspersonen deelnemen aan het overleg met jou 
aanstaande vrijdagochtend. Ik heb net nog even gecheckt bij het secretariaat van de minister. 
Zij krijgen morgenochtend nog definitief uitsluitsel van 2 bewindspersonen. Ik laat je daarom 
morgen, uiterlijk 12 uur weten welke bewindspersonen zullen aansluiten. 

Groet, . . 2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and 
delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and 
delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and 
delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 



AGENDA - Overleg met Stichting Urgenda 

Vergaderdatum en - Vrijdag 7 februari - 08.30-09.30 
tijd 
Vergaderplaats Ministerie van EZK, Blauwe zaal 

Genodigden 

1. 

2 

3. 

Minister Wiebes - Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Minister Schouten - Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Minister Van Veldhoven - Minister voor Wonen en Milieu 
Minister Knops - Minister van Binnenlandse Zaken 
Minister Hoekstra - Minister van Financiën (onder voorbehoud) 
. .2.e - EZK, directoraat-generaal Klimaat en Energie 
.1.2.e - LNV, directeur-generaal Agro 
.1.2.e ___ - IenW, directeur-generaal Mobiliteit 
.1.2.e - BZK, directeur directie Bouwen en Energie 
.1.2.e - FIN, directoraat-generaal Rijksbegroting 
.1.2.e - EZK, clusterleider Nationaal Klimaatbeleid 

Presentatie Stichting Urgenda 08.30 - 08.50 

Mevr. .1.2.e geeft een toelichting op de uitspraak van de Hoge Raad in de 
vorm van een presentatie. 

Bespreking maatregelen en proces uitvoering vonnis 08.50 - 09.20 

MEZK geeft een toelichting op het proces wat het kabinet voor ogen heeft voor 
het t reffen van aanvullende maatregelen . 
Mevr. .1.2.e geeft een toelichting op de maatregelen die zij heeft 
aangedragen aan het kabinet en op welke rol Stichting Urgenda en de betrokken 
organisaties kunnen spelen bij de uitvoering ervan. 

Vervolg afspraken en afsluiting 09.20 - 09.3 0 

Op basis van het overleg worden vervolgafspraken gemaakt. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: Re: Agen a en ' uis ou e ij e mededelingen; overleg vrijdagochtend 7/2 

donderdag 6 februari 2020 21:02:23 Datum: 

Zullen we bij de balie van EZK afspreken dan 8.15 ofzo? Dan mail ik jou mijn presentatie 
(heb je een Max MB? Anders nl via wetransfer). 
Groet! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Helaas lukt het ook niet met een usb in mijn laptop: het moet via mijn account 
lopen. 
Ik ben op tijd aanwezig en zal proberen alles zo snel mogelijk klaar te zetten. 
Voor ons overleg is er nog wel een ander overleg in dezelfde zaal, dus we 
zullen op het aflopen daarvan moeten wachten tot ik alles kan regelen. 

Vriendelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Hoi! 

Ik wil het liefst een scherm en geen handouts, want ik w il d ingen aan 

kunnen wijzen. 

Ik vermoedde al dat t niet zo simpel zou zijn. Een USB stick op de 

laptop van en via hem naar t scherm, kan dat wel, of kan dat ook 

niet? 

Anders mail ik hem wel inderdaad. 

Zijn jullie een beetj e op t ijd morgen, zodat we dat op tijd klaar kunnen 

zetten? Beetje jammer om de eerste 10 minuten te verprutsen aan 

dat soort zaken. 

Nicolaes Maesst raat 2 
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1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www urgenda al 

Van: .. 2.e -----------------Verzonden: donderdag 6 februari 2020 17:10 

@minezk.nl> 

Aan: . .2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

CC: .. . e @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Agenda en 'hu ishoudelij ke mededelingen; overleg 

vrijdagochtend 7 /2 

Een kleine, onvermijdelijke update t.a.v. de ICT. We hebben het 
zojuist even getest en we krijgen alleen een presentatie op het 
scherm als die op een laptop staat van een EZK-medewerker die in 
de Cloud is ingelogd. Met een USB-stick of een niet-ingelogde laptop 
lukte het niet. Ik zie 2 opties: 

• je geeft de presentatie aan de hand van handouts; 

• je ma ilt de presentatie aan . .2.e (zie cc) die ook bij 

het overleg zal zijn. Ik kan me voorstellen dat je dat liever niet 

nu al doet. Maar misschien is het een optie om dat 

morgenochtend v roeg, kort voor het overleg te doen. 

Laat maar weten wat je voorkeu r heeft. 

Groet, . . 2.e 

Van: .1.2.e @minezk.nl> 

Verzonden: donderdag 6 februari 2020 15:59 

Aan: .1.2.e I Urgenda .1.2.e 
CC: .1.2.e @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; .1.2.e ----------- @mine z k. n l > 

Onderwerp: Agenda en 'hu ishoudelij ke mededelingen; overleg 

vrijdagochtend 7 /2 

Bijgevoegd vind je de agenda zoals we die in gedachten hebben voor 
het overleg van morgenochtend; jouw presentatie is het eerste 
agendapunt zoa ls we eerder hadden afgesproken. Op de agenda zul 
je ook zien welke bewindslieden en ambtenaren deelnemen aan het 
overleg. De min ister van Financiën is er m isschien toch bij, er wordt 
nog gekeken of er nog geschoven kan worden in zijn agenda. 

T.a.v. de ICT: een USB-stick zou moeten werken, maar neem voor de 
zekerheid ook maar een laptop mee (als dat niet teveel moeite is). 

T.a.v. vast een vervol~aak maken: als je dit ook met zou 
kunnen afstemmen?~ en ik zijn er allebei morgenocn end 
helaas niet bij. 
Mocht je nog v ragen hebben over morgen, laat het dan voora l even 
weten . 



Groet, . . 2.e 

. . 2.e 
MT-lid Klimaat 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Klimaat en Energie/ Directie Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Oen Haag 

Postbus 20401 1 2500 EK I Oen Haag 

M +31 {O • :2.e E .1 :2.e @ooioezk al 

-----Oors ronkelïk bericht-----
Van : . . 2.e I Urgenda 5T.2.e !@urgenda.nl> 
Verz ebruari 2ofo2T:02 
Aan : l@minezk.nl> 
Ond anwez1ge bewindspersonen b1J overleg 
vrijdagochtend 7 /2 

We kunnen ook een laptop meenemen als dat beter werkt dan een 
usb? 

.1.2.e 

.1.2.e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel : + 31 . . 2.e 
www.urgen a.n 

---- nkelijk bericht-----
Va 
Ver 
A 

!@minezk.nl> 

.e rB"'!'==~~...J·='-'-===1 >; .1.2.e 1 
mmez .n > 

@urgenda.nl> 

Onderwerp : RE: anwez1ge bewindspersonen bij overleg 
vrijdagochtend 7 /2 

Ik laat even de ( on)mogelijkheden van een USB-sick checken. Kom ik 
bij je op terug. 

Ik za l je (denk ik morgen) nog het volgende doen toekomen: 
(i) een lijst van de mensen die er vrijdagochtend bij zullen zijn ( dus 
inclusief de ambtelijke ondersteuning), zodat je weet met wie je aan 
tafel zit, 
(i i) een voorstel voor de agenda. 

Groet, . . 2.e 

-----Oors ronkelïk bericht-----
Van : . .2.e I Urgendai: 5:_:,:.t~-:.:2::.:.e::-_____ ...J!.,@:a:.u,,.r""g""'e""'n-=d=-a.~nl> 
Ver ebruari 20f07'7:22 
A @minezk.nl> 

.e ~=~~~--1= m,.,_,_,_,1n.,_,e::,0Z:..,.:k""'.n.,_,.I >; .1.2.e 
mmez .n > 

Onderwerp : RE: anwez1ge bewindspersonen bij overleg 
vrijdagochtend 7 /2 

Beste . . 2.e , 
Dank voor eze update. Ik zal een presentatie meenemen op USB 
stick (pptx zonder bewegende beelden), ik hoop dat dit dan gaat 
lukken (soms is de security zodanig dat een externe USB niet 
kan/mag; kun je dat checken?). 
In totaal iets van 10 mensen van jullie kant? 



We kunnen na afloop meteen wel agenda's trekken, wij doen onze 
eigen agenda. 
We zien uit naar een vruchtbare uitwisseling en daarop volgende 
actie. 
Vriendelijke groet, 
.1.2.e 

.1.2.e 

.1.2.e 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 3\[fa"2.e 
www,urge ,nl 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: IT.2.e @rnioezk,ol> 
Verzo'naën : dmsda 4 februari 2d'rölSTd 
Aa?: . . 2.e ~ =enda---~1-_2 .... _-e ____ l@ur~,Q_da,ol> 
cc. .1.2.e --·- i(Ö)m inezk,nl>; p.f2.e 1 

j@m n > 
Onderwerp: RE: Aanwezige bewindspersonen bij overleg 
vrijdagochtend 7 /2 

Het secretariaat van de minister heeft m ij zojuist laten weten dat de 
volgende bewindspersonen deelnemen aan het overleg met j ou 
aanstaande vrijdagochtend: 

Minister Wiebes - Minister EZK 
Minister Schouten - Minister LNV 
Minister Van Veldhoven - MWM 
Minister Knops - MBZK (hij komt iets later) 

Minister Hoekstra - MFIN - is helaas verhinderd . Hij wordt vervangen 
door zijn secre · - .2.e en de directoraat-
generaal Rij~ - ,__.,_.-
Prima als j ij meeneemt. We zullen zorgen dat 
j u Il ie beid en ....., __________ ..,.....,....,_,,,e .... recepti e. 

Mijn voorstel zou zijn om na het BWO van aanstaande vrijdag een 
vervolgoverleg met jou en . .2.e te lannen, zoals afgelopen 
donderdag in het telefoongespre met . . 2. reeds is besproken. 
Kunnen we daarvoor rechtstreeks met JOU se akelen, of kunnen we 
contact opnemen met iemand die jouw agenda beheert? 

Groet, . . 2.e 

-----Oorspronkeli ·k bericht-----
Van: . . 2.e I Urgenda <5'.f:.~e l@urgenda,ol> 
Verzon en: maan ag februari 20~ 20:34 
Aan: ~.1.2.e !@rnioezk,ol> 
Onderwerp: R'E: Aanwez1ge bewindspersonen b1J overleg 
vrijdagochtend 7 /2 

Hoi .1.2.e , 
Dan voor e update, ik ben benieuwd. Ik wil zelf graag . .2.e 
~ meenemen, o.a. specialiste op landbouw/stiksto e c. 
ls""cla't'okay? 
Vriendelijke groet 
.. . e 

Nicolaes Maesstraat 2 



1506 LB ZAANDAM 
Tel: + 31 . . 2.e 
www.urgen a.n 

----- nkelijk bericht-----
Van: 
Ve rz -----.-------..---....--f"e-,b'""r_u_a"""n'""'2"ö !018:3 6 

!@minezk.nl> 

Aan: ~~~---""- 1 Urgenda ,..--,,.........,.-----,@urgenda.nl> 
Ond bewindspe IJ over eg v rijdagochtend 
7/ 2 

Ik zou je nog laten weten welke bewindspersonen deelnemen aan het 
overleg met jou aanstaande vrij dagochtend. Ik heb net nog even 
gecheckt bij het secretariaat van de minister. Zij krij gen 
morgenochtend nog definit ief uitsluitsel van 2 bewindspersonen. Ik 
laat je daarom morgen, uiterlijk 12 uur weten welke 
bewindspersonen zullen aansluiten. 

Groet, . . 2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Ind ien 
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aa rd ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if th is message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. 
The State accepts no liability for damage of any kind result ing from 
the risks inherent in the electron ic t ransmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Ind ien 
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aa rd ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if th is message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. 
The State accepts no liability for damage of any kind result ing from 
the risks inherent in the electron ic t ransmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Ind ien 
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke 
aa rd ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If 
you are not the addressee or if th is message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. 
The State accepts no liability for damage of any kind result ing from 
the risks inherent in the electron ic t ransmission of messages. 





Van: 1 Urgenda 
Aan: 
Onderwerp: Energie paring en omgevingsdiensten en afspraken 
Datum: zondag 9 februari 2020 22:55:36 
Bijlagen: handreiking erkende maatregelen -energiebesparing.pdf 

Ik merkte dat er verwarri ng was over de implementatie van de 

energiebesparingsverpl ichting door bedrijven, dus ik heb nog maar even wat extra 

informatie gevraagd. Ik heb het ook naar Wiebes gestuurd. 

De verwarring kan zij n ontstaan omdat er een keuze is voor bedrijven: 

1. Bedrijven kiezen er zelf voor. om maatregelen te nemen zonder individuele 

berekening - Dat kan omdat er een "Erkende Maat regelenlijst" is, waarbij per sector 

is opgeschreven wat binnen 5 jaar terug t e verd ienen is (TVTS), en als je dat doet zit 

je goed. Voor deze maatregelenlijst ge ldt inderdaad dat er geen individuele 

berekening van de TVT voor een bedrijf gedaan hoeft t e worden, de sector heef t zelf 

al bepaald onder welke voorwaarden de maatregel aan de TVTS eis voldoet. 

2. Echt er, als je als bedrijf denkt dat je er onder uit kunt, dan doe je daar niet aan mee 

(het is VRIJWILLIG!) en dan is het aan de omgevingsdienst om t e bewijzen dat een 

bedrijf maat regelen kan nemen die zich wel degelijk binnen 5 jaar terug verdienen. 

Ook als een ondernemer het t e ingewikkeld vindt (en geef hem eens ongelijk, zie de 

pdf), dan hoeft hij het niet te doen en is de omgevingsd ienst (0D) aan zet om hem 

aan de TVTS eis t e houden. Voor de 0D betekent het dat ze bij iedere ondernemer 

moet en navragen wat hij voor zij n energie bet aa lt en de berekening van de TVT 

moet en controleren daarmee, en vooral ze lf bedenken wat ze "vergeten" zijn. Dat is 

heel arbeidsintensief en wordt dus maar mondjesmaat gedaan. 

De maat rege len zijn daarnaast niet voor alle bedrijven: de kleintjes niet en de groten niet 

(ETS, vergunning bedrijven) en er zijn ook sectoren waarvoor geen lijst is. En de 

maatregel lijst is mede (lees: vooral) door de brancheorganisatie vastgest eld waardoor er 

ook goede maatregelen die aan de TVTS eis kunnen voldoen zijn afgevallen. 

Sommige bedrijven vinden de maatregelenl ijst syst emat iek aantrekkel ijk en doen vrijwi llig 

mee, maar zeker niet alle. En voor sommige bedrijven moet het in de vergunning geregeld 

worden en voor de grootst e C02 uitstoters mogen ze niets doen (ETS) . 

Suggestie: 

Maak per direct een besluit onder de Wet Milieubeheer waarin staat dat alle bedrijven 

(geen uitzonderingen, geen verschillende types, ook de allerkleinste en ook de ETS 

bedrijven) alle energiemaatregelen moeten uitvoeren die een TVT van 5 jaar of minder 

hebben. Zij dienen in die berekening uit te gaan van de volgende tarieven voor elektriciteit 

en aardgas, te weten {bijvoorbeeld} de gemiddelde prijzen voor de consument in het 

voorgaande jaar. Het ministerie publiceert deze prijzen op 31 december van dat 

voorgaande jaar. 
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Feit elijk bet ekent dit dat het besluit in 2020 van kracht wordt en dat voor de TVT de 

prijzen van 2019 gehanteerd moet en worden. Dan wordt het pas echt eenvoudig te 

handhaven en zal een grote vorm van eerlijkheid van de maatregel gevoeld worden (nu 

moet en kleine bedrijven veel sneller een maat regel nemen dan een groot bedrijf, omdat zij 

hogere energietarieven hebben). 

Scheelt heel veel t ijd, energie en discussie en kan veel meer CO2-reductie opleveren. 

Tot slot. 

Ik hoor graag wat jullie doen met mijn suggest ie tav de maandelijkse monitoring en het doel van 

25% richten op 15-16 Mton extra dit jaar ipv 9 Mton. 

Ik kreeg de indruk dat de meeste Min isteries willen doorpraten binnen 2 weken. Gaan zij contact 

opnemen met mij, of hoe gaan we dat concreet maken? 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www mgeoda al 



Van: 
Aan: Ur enda 
Cc: 
Onderwerp: Re: Energie ring en omgevingsdiensten en afspraken 
Datum: dinsdag 11 februari 2020 11:47:57 

Ik heb LNV, IW en .1.2.e 
komen. 

net een reminder gestuurd. En laat die updates maar 

Ik plan alvast ook weer een vervolgoverleg tussen ons. 

11 feb. 2020 om 11 :43 heeft .1.2.e I Urgenda 
. . 2.e @urgenda. e geschreven: 

Dank voor de terugkoppeling. Met BZK zijn de eerste afspraken gemaakt, dus die 

zijn snel . Fijn als het met de rest ook zo gaat. Voor ons is de monitoring vrij 

belangrijk en het doel om het gat te dichten, dus de 15-16 Mton die ext ra nodig 

zijn . ---------Van . . 2.e nog niets gehoord. 

Wij krijgen nog dagelijks nieuwe suggesties voor besparing, zu llen we je af en toe 

een update geven? 

Vriendelijke groet , 

.2. 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: . .2.e @minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 11:36 
r.a----=-::;;.-----

A an: . .2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

CC: . .2.e @minezk.nl> 

Onderwerp: Re : Energiebesparing en omgevingsdiensten en afspraken 

Allereerst dank voor het open overleg afgelopen vrijdag. Hier kunnen we wat mij 

betreft een goed vervolg aan geven. 

Dank voor je suggesties t.a.v. de implementatie van de 

energiebesparingsverplichting door bedrijven . We zijn afgelopen jaren druk bezig 
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geweest met het verbeteren van de naleving van de Wet milieubeheer en hebben 

een aantal verbeteringen doorgevoerd. Dit verklaart misschien ook de verwarring 

die er hier en daar is. Actiepunt voor ons is ieg in het overleg met de 

omgevingsdiensten nagaan of de regels ook daadwerkelijk woren toegepast zoals 

die afgelopen jaar zijn aangepast. 

De huidige systematiek is als volgt: 

• Arti kel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer (AMvB onder de Wet 

milieubeheer) verplicht bedrijven met een energiegebruik van 50.000 kWh of 

25.000 m3 om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd 

van 5 jaar of minder te nemen. 

• In de Activiteitenregeling milieubeheer (min isteriële regeling) zijn voor 19 

sectoren Erkende Maatregelen opgenomen. Deze lijsten (EML) zijn door EZK 

(en dus niet door de afzonderlijke branches) in januari 2019 geactua liseerd 

en vastgesteld op basis van energieprijzen en technieken. Het gaat om 866 

maatregelen op 19 lijsten die een branche-brede terugverdientijd hebben 

van 5 jaar of minder. Meer dan 90% van de inricht ingen valt onder één van 

de lijsten, voor het beperkt aantal in richtingen dat niet onder een lijst vallen 

is een zgn. "lijst overig" beschikbaar lijst 20. 

• In de rapportage informatieplicht (ingevoerd per 1 juli 2019) geeft een 

bedrijfsvestiging aan welke erkende maatregelen getroffen zijn en welke 

niet. Het kan ook een alternat ief voor een individuele maatregel get roffen 

hebben (bijvoorbeeld driedubbel glas in plaats van dubbel glas) en omschrijft 

dit. Het bevoegd gezag (gemeente of wanneer die het gedelegeerd heeft: 

een omgevingsdienst/regionale uitvoeringsdienst ) kan een beter alternatief 

voor een erkende maatregel beoordelen en beslu iten dat het bedrijf wel de 

EML-systematiek volgt. 

• De EML zijn leidend, maar niet verplicht. Wanneer een bedrijf alle 

toepasselijke erkende maatregelen get roffen heeft, voldoet een bedrijf aan 

de energiebesparingsplicht. Een erkende maat regel kan voor een individueel 

bedrijf echter een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben, maar er zij n 

ook maatregelen die niet op de EML staan en die vanwege de individuele 

omstandigheden juist een lagere terugverdientijd hebben. Het gaat immers 

om branche-brede terugverdientijden. Wanneer een bedrijf ervoor kiest een 

afwijkend pakket van maatregelen te t reffen en dus niet de EML te volgen, 

kan het bevoegd gezag akkoord gaan door middel van een 

'maatwerkvoorschrift.' Het bedrijf blijft altijd verplicht om aan de 

informat ieplicht te voldoen en door te geven aan bevoegd gezag welke 

maatregelen zijn get roffen. 

• Om de handhaafbaarheid van deze maatwerkroute te verbeteren en om het 

bevoegd gezag en het bedrijf hierbij te helpen en de discussieruimte te 

verkleinen is in 2019 ook een reken methodiek voor 5 jaar TVT vastgelegd. In 

bijlage 10a. behorende bij artikel 2.16c is deze formule vastgelegd met 

daarin o.a. voorgeschreven vaste energieprijzen waarmee verplicht gerekend 

moeten worden en welke soorten andere kosten meegenomen mogen 

worden in de berekening. Het tweede deel van je suggestie om bij de 

berekening uit te gaan van vastgelegde energieprijzen is dus al geregeld 

sinds vorig jaar. 



De ETS-industrie is uitgezonderd van de energiebesparingsplicht. Bedrijven 

die vanwege hun milieu-impact een vergunning (type ( -inrichtingen) nodig 

hebben zijn eveneens uitgezonderd van de energiebesparingsplicht. Het is 

wel de bedoeling dat energiebesparing voor type ( -inricht ingen geregeld 

wordt in deze vergunning. Vaak is de provincie hier het bevoegd gezag. Zoals 

vrijdag al besproken zijn we suggestie om ook deze categorie C en ETS

inricht ingen onder de 5 jaar TVT verplichting te brengen aan het uitzoeken. 

Daar komen we, zoals vrijdag afgesproken, nog op terug. 

Op je suggest ie t.a .v. de maandelijkse monitoring komen we op korte termijn terug. 

We zullen in overleg met de betrokken kennisinstit uten (o.a. RIVM en het CBS) 

moeten bekijken wat hier mogelijk is . De wens om vaker over actuele cijfers te 

beschikken werd i.i.g. door de deelnemers aan het overleg gedeeld. 

T.a.v. de vervolg-overleggen met jou, heb ik met mijn collega-DG's afgesproken dat 

zij dit separaat met jou zouden plannen. Ik heb mijn team gevraagd erop toe te zien 

dat deze overleggen, voor zover niet al gepland, alsnog met spoed worden 

ingepland. 

Op 9 feb. 2020 om 22:55 heeft . .2.e I Urgenda 

. .2.e @urgenda.nl> het volgende geschreven : 

Ik merkte dat er verwarri ng was over de implementatie van de 

energiebesparingsverpl ichting door bedrijven, dus ik heb nog 

maar even wat extra informatie gevraagd. Ik heb het ook naar 

Wiebes gestuurd . 

De verwarri ng kan zijn ontstaan omdat er een keuze is voor 

bedrijven : 

1. Bedrijven kiezen er zelf voor. om maatregelen te nemen 

zonder individuele berekening - Dat kan omdat er een 

"Erkende Maat rege lenlijst" is, waarbij per sector is 

opgeschreven wat binnen 5 jaar terug t e verd ienen is 

(TVTS ), en als je dat doet zit je goed. Voor deze 

maatregelenl ijst geldt inderdaad dat er geen individuele 

berekening van de TVT voor een bedrijf gedaan hoeft t e 

worden, de sector heeft zelf al bepaald onder welke 

voorwaarden de maat regel aan de TVTS eis voldoet. 

2. Echt er, als je als bedrijf denkt dat je er onder uit kunt, dan 

doe je daar niet aan mee (het is VRIJWILLIG!} en dan is het 



lê.ê..n de omgevingsdienst om te bewijzen dat een bedrijf 

maatregelen kan nemen die zich wel degelijk binnen 5 jaar 

terug verdienen. Ook als een ondernemer het te 

ingewikkeld vindt (en geef hem eens ongelijk, zie de pdf), 

dan hoeft hij het niet t e doen en is de omgevingsdienst 

(OD) aan zet om hem aan de TVTS eis t e houden. Voor de 

OD betekent het dat ze bij iedere ondernemer moet en 

navragen wat hij voor zijn energie bet aalt en de bereken ing 

van de TVT moeten controleren daarmee, en vooral zelf 

bedenken wat ze "verget en" zijn. Dat is heel 

arbeidsintensief en wordt dus maar mondjesmaat gedaan. 

De maat rege len zijn daarnaast niet voor alle bedrijven: de 

kleintjes niet en de groten niet (ETS, vergunning bedrijven) en er 

zijn ook sectoren waarvoor geen lijst is. En de maatregel lijst is 

mede (lees: vooral) door de brancheorganisatie vastgesteld 

waardoor er ook goede maat rege len die aan de TVTS eis kunnen 

voldoen zijn afgevallen. 

Sommige bedrijven vinden de maatregelenl ijst syst emat iek 

aantrekkelijk en doen vrijwi llig mee, maar zeker niet alle. En voor 

sommige bedrijven moet het in de vergunning geregeld worden 

en voor de groot ste C02 uitstot ers mogen ze niets doen (ETS). 

Suggestie: 

Maak per direct een besluit onder de Wet Milieubeheer waarin 

staat dat alle bedrijven (geen uitzonderingen, geen verschillende 

types, ook de allerkleinste en ook de ETS bedrijven) alle 

energiemaatregelen moeten uitvoeren die een TVT van 5 jaar of 

minder hebben. Zij dienen in die berekening uit te gaan van de 

volgende tarieven voor elektriciteit en aardgas, te weten 

{bijvoorbeeld} de gemiddelde prijzen voor de consument in het 

voorgaande jaar. Het ministerie publiceert deze prijzen op 31 

december van dat voorgaande jaar. 

Feit elijk bet ekent dit dat het besluit in 2020 van kracht wordt en 

dat voor de TVT de prijzen van 2019 gehanteerd moeten worden. 

Dan wordt het pas echt eenvoudig te handhaven en zal een grote 

vorm van eerlijkheid van de maatregel gevoeld worden (nu 

moet en kleine bedrijven veel sneller een maat regel nemen dan 

een groot bedrijf , omdat zij hogere energietarieven hebben). 

Scheelt heel veel t ijd, energie en discussie en kan veel meer C02-

reduct ie opleveren. 

Tot slot. 



Ik hoor graag wat jullie doen met mijn suggest ie tav de maandelijkse 

monitoring en het doel van 25% richten op 15-16 Mton ext ra dit jaar 

ipv 9 Mton. 

Ik kreeg de indruk dat de meeste M in isteries willen doorpraten binnen 

2 weken. Gaan zij contact opnemen met mij, of hoe gaan we dat 

concreet maken? 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

<hand rei ki ng_ erkende_ maatregelen_ -energiebesparing.pdf> 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you . lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Klimaat en Energie/ Directie Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Oen Haag 

Postbus 20401 1 2500 EK I Oen Haag 

M +31 {O • .e I E .1 .e @mjnezk al 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete t he message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Handreiking erkende maatregelen -energiebesparing 

De erkende maatregelen komen voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei (2013). De partijen 
van het akkoord spraken af om een lijst met erkende maatregelen op te stellen. Het gaat om maatregelen 
die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. 

De handreiking geeft een juridische uitleg over de erkende maatregelen voor energiebesparing. 

De erkende maatregelen zïn een middel om aan d~licht tot energiebes aring te voldoen. Dez~licht 
staat in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De plicht bestaat al sinds 1993. 

Het document heeft geen juridische status maar legt de geldende regels voor energiebesparing uit. 

Informatieblad voor toezichthouders 

De handreiking is geen complete handleiding voor toezichthouders. Voor hen is een opleidingsmodule 
en het document Informatieblad erkende maatregelen. Het Informatieblad geeft de toezichthouder 
handvatten. 

Pdf 

Leest u deze handreiking liever in pdf-formaat? Scroll dan naar beneden. Onderaan de webpagina ziet u 
enkele icoontjes (Facebook, Twitter, Linkedin en pdf). Door het aanklikken van het rechter icoontje, 
maakt u een pdf-document. 

Handreiking erkende maatregelen -energiebesparing 
Dit is de "Handreiking toezicht op erkende maatregelen voor energiebesparing". De handreiking is in 
2019 geactualiseerd en gepubliceerd op de website van Kenniscentrum InfoMil. 

De eerste versie van de handreiking is in 2015 gepubliceerd. En was een gezamenlijk product van: 
toenmalige Ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, VNO
NCW, MKB NL, VNG(#1), enkele decentrale overheden, omgevingsdiensten en brancheverenigingen. 

De handreiking biedt zowel de toezichthouder van het bevoegd gezag als het bedrijfsleven duidelijkheid 
hoe hij/zij moet voldoen aan de wettelijke plicht om energie te besparen. Deze plicht staat in artikel 2 . 15 

van het Activiteitenbesluit. 

De handreiking legt de geldende regelgeving uit en de werking van de erkende maatregelenlijsten. Een 
dri"vervan een inrichting kan ervoor kiezen om aan de energiebes aringg,licht te voldoen door het 
treffen van de erkende maatregelen. 

De erkende maatregelen zijn geactualiseerd en per 1 april 2019 van kracht. Ook is ervoor inrichtingen per 
1 juli 2019 een informatieplicht over energiebesparing in het Activiteitenbesluit opgenomen. Hier gaat 
de handreiking verder op in. 

De handreiking heeft geen juridische status. 

#1 VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Energiebesparing in de wet- en regelgeving 

Dit onderdeel van de handreiking geeft een uitleg over wetten waar de toezichthouder mee te maken kan 
krijgen bij de controle op energiebesparing. Dit onderdeel geeft een uitleg over de regels in de Wet 
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Dit onderdeel gaat in op de energiebesparing in het Activiteitenbesluit. 

Energiebesparingsyerplichting 
Groepen energiegebruikers 
Uitzondering van de energiebesparingsverplichting 
Andere manieren om invulling te geven aan energiebesparing 

Meer informatie over de Activiteitenregeling is ook in deze handreiking te lezen. De pagina Erkende 
maatregelen gaat dieper in op de systematiek van de erkende maatregelen. 

Energiebesparingsverplichting 

De dri ver wn een inrichtinll neemt alle maatregelen die zich in 5jaar of minder terugverdienen. 

Het Activiteitenbesluit spreekt van de 'drijver van de inrichting'. Wie uiteindelijk welke maatregelen 
doorvoert, kan afhankelijk zijn van de situatie. Dit kan de eigenaar of de huurder van het pand zijn. Lees 
meer bij de uitleg bij het onderdeel Inrichting, huurder en verhuurder. 

D~licht geldt voor iedere inrichting die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m3 

aardgase911ivalenten gebruikt. 

Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit en is een vertaling van de uitgangspunten van de Wabo 
en de Wet milieubeheer. In afdeling 2.6 in het Activiteitenbesluit zijn artikelen~ en.z...15. belangrijk. 
Deze artikelen bepalen de eisen aan energiebesparing. 

Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit gaat over besparing van energie in welke vorm dan ook en de 
bijbehorende informatieplicht. De wijze van opwekking ( duurzaam of niet) of door wie ( door de drijver 
van de inrichting zelf, of door een energieleverancier) maakt niet uit. De te nemen maatregelen zijn dan 
ook alleen energiebesparende maatregelen. Duurzame energiemaatregelen (voor het opwekken van 
energie) zijn geen verplichting op basis van artikel 2.15 en ook geen alternatief voor energiebesparende 
maatregelen. 

De energiebes aringsve_rplichting uit artikel 2.15 is alleen van t~assing op degene die inrichtinjlen van 
het type A ofB drijft. Type C-inrichtingen krijgen de verplichtingen voor energiebesparing in hun Wabo
vergunning vastgelegd. 

Het verbruik van energie van de inrichting bepaalt of een bedrijf aan de energiebesparingsverplichting 
moet voldoen. Het gaat om het verbruik in een kalenderjaar. Kleinverbruikers hoeven niet aan artikel 
2.15 van het Activiteitenbesluit te voldoen. 

Groepen energiegebruikers 
Kleinverbruikers: 

elektriciteit: minder dan 50.000 kWh en 
gas in aardgasequivalenten ( #2): minder dan 25.000 m3 

Middelgrote verbruikers: 
elektriciteit: tussen 50.000 kWhp en 200.000 kWh en 
gas in aardgasequivalenten: tussen 25.000 m3 en 75.000 m3 

Grootverbruikers: 

elektriciteit: meer dan 200.000 kWh of 
gas in aardgasequivalenten: meer dan 75.000 m3 

Uitzonderingen 
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Voor sommige inrichtingen geldt d~licht tot energieb~aringvan anikel 2.15 niet: 

Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 
50.000 kWh en een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3• 

Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die bijlage 1 en onderdeel Ben C van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) aanwijst als vergunningplichtig voor het thema milieu. Dit zijn 
onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven met zeer energie-intensieve industriële installaties. In de 
omgevingsvergunning staan wel eisen voor energiebesparing. ze. staan los van artikel 2.15 van het 
Activiteitenbesluit. Dit volgt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo ). 
ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO.-emissiehandelssysteem (ETS
bedrijven) vallen. 
Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO.-vereveningssysteem (anikel 15.51 uit de Wet 
milieubeheer). 

Andere manieren om invulling te geven aan energiebesparing 

Ook deelnemen aan het MJA3-convenant of een energielabel geldt als bewijs dat de inrichting energie 
bespaart. 

MJA3-bedrijven 

Naast de wettelijke uitzonderingen geldt ook dat bedrijven of instellingen die deelnemen aan de 
Meerjarenafspraken energiebesparing (MJA3) eigenlijk voldoen aan artikel 2.15. 

Voor deelnemers aan de meerjarenafspraken energie (MJA) blijft de MJA-systematiekgeldig. Dit ligt vast 
in het Energieakkoord. Deelnemers binden zich aan: 

het schrijven en uitvoeren van een energie-efficiëntieplan 
het nemen van maatregelen met een terugverdientijd minder dan of gelijk aan vijf jaar 

Daarmee voldoen ze aan de energiebesparingsverplichting. De lijst met erkende maatregelen geldt dus 
voor hen niet. ze. kunnen deze wel als inspiratiebron gebruiken bijvoorbeeld bij het maken van het 4-
jaarlijkse energie-efficiëntieplan. De informatieplicht geldt voor MJA-bedrijven volgens de wet niet. 

Energielabel 

Een aantal maatregelen hoeft de drijver niet altijd te nemen. Dat is het geval als het gebouw een bepaald 
label heeft of het bouwjaar 2003 oflater is. Het gebouw is dan voldoende energiezuinig omdat het 
voldoet aan de bouwregelgevingvan 2003. Ook het label (bijvoorbeeld label C) staat voor een zekere 
energiezuinigheid. De gebouwgebonden maatregelen hoeft de drijver dan niet niet te nemen. Het 
minimale label dat nodig is om om de maatregel niet te hoeven nemen, is bij iedere bedrijfstak anders. 

Bij welk label een uitzondering geldt voor het nemen van de gebouwgebonden maatregelen, is te zien 
bij de erkende maatregel zelf. 

#2 aardgasequivalenten 

het begrip equivalent is vooral van belang voor bedrijven die verwarming door restwarmte of 
stadsverwarming gebruiken. 

Act iviteitenregeling en - - --en-ergie------- ------ --besparing 

De Activiteitenregeling werkt artikel 2.15 uit het Activiteitenbesluit uit. Hier staat hoe de drijver van de 
inrichting kan voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit. 
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Activiteitenregeling werkt besluit uit 

In de Activiteitenregeling artikel 2. 16 staat hoe de inrichting aan de wet kan voldoen. Namelijk door alle 
maatregelen van de erkende maatregelenlijst uit bijlage 10 te nemen. De regel staat in artikel 2.15. eerste 
lid van het Activiteitenbesluit. 

De controle is dan om na te gaan of de erkende maatregelen: 

aanwezig zijn 
op een goede manier zijn toegepast 
goed beheerd en onderhouden worden. 

Formule voor terugverdientijd 

Alle erkende maatregelen voor energiebesparing hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In 
de Activiteitenregeling staat een formule voor de terugverdientijd. Deze is te vinden in bijlage 10a. 

Informatieplicht 

In de artikelen 2.16a tot en met 2.16d staan eisen voor de rapportage (informatieplicht). Dit is een 
uitwerking van artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. 

Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing van kracht en moet de drijver per maatregel 
gemeld hebben of deze aanwezig is. 

Erkende maatregelen 
De erkende maatregelen voor energiebesparing hebben als doel om op een makkelijk en praktische 
manier energiebesparing te halen. Het geeft de drijver en het bevoegd gezag meer duidelijkheid over de 
gewenste bescherming van het milieu. 

De uitwerking van de plicht tot energiebesparing staat in de Activiteitenregeling. De lijsten met 
maatregelen staan in bijlage 10. 

In de bijlage van de Regeling staat alleen de tekst die volgens de wet op zijn minst nodig is. In de 
Kennisbank Energiebesparing en Winst staat meer informatie en is makkelijker leesbaar. 

Vrijwillig 

De drijver hoeft de erkende maatregelenlï st niet te gebruiken. De verplichting van artikel 2.15 blï ft wel 
gelden. De drijver neemt alle maatregelen die zich in viTaar terugverdienen. Dit kan met een 
energieb~aringsadvies op maat door een adviseur. De toezichthouder controleert daarna of de drijver 
aan de wet voldoet zonder erkende maatregelenli · st. 

Drijvers die alle geldende erkende maatregelen nemen, voldoen automatisch aan de wet (artikel 2.15). 

Voor welke bedrijven? 

De maatregelenlijsten gelden er bedri"fstak. Bijlage 10 bij de Activiteitenregeling beschrijft deze 
bedrijfstakken op hoofdlijnen. Soms is niet duidelijk of een lijst voor een bedrijf geldt. Dan kunnen de 
SBI-codes helpen. Inrichtingen hebben namelijk een SBI-code. Deze staan bij de inleiding boven de tabel 
van iedere lijst in bijlage 10. 

De erkende maatregelenlijst is een uitputtende lijst. Zijn alle maatregelen van de lijst in de inrichting 
aanwezig en is het beheer en onderhoud goed? Dan voldoet de inrichting aan artikel 2.15 van het 
Activiteitenbesluit. 
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stookinstallatie 
perslucht 
lift 
pompen 

P: Processen, procesgebonden maatregelen. Dit zijn maatregelen die branchespecifiek zijn. Bijvoorbeeld 
maatregelen voor: 

spuitcabine 
oven 
proces baden 
spuitcabines 
coaten van metalen 

Tweede letter 

Iedere activiteit binnen één lijst heeft een eigen (tweede) letter. Deze letter is volgordelijk. Iedere nieuwe 
activiteit binnen de gebouw-, faciliteit- of procesgebonden maatregelen krijgt een opvolgende letter. 

Een activiteit is bijvoorbeeld 'Het ventileren van een ruimte' of 'In werking hebben van een 
verlichtingsinstallatie'. 

Cijfer 

Voor een activiteit kunnen meerdere maatregelen mogelijk zijn. Deze krijgen binnen een lijst een eigen 
nummer. 

Omschrijving maatregel 

In deze regel staat omschreven wat de maatregel doet. Hoe de maatregel energie bespaart. Bijvoorbeeld 
'Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken'. 

Mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie 

Hier kunt u zien welke technieken mogelijk zijn om energie te besparen door 'Het warmteverlies via 
warmwaterleidingen en -appendages te beperken'. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie. 

Uitgangssituatie ten opzichte van een op basis van een referentietechniek 

Of een maatregel zich echt in s jaar of minder terugverdient, hangt af van van de situatie die op dat 
moment aanwezig is. ZO zal een LED-lamp zich sneller terugverdienen als er gloeilampen zijn dan 
wanneer er al spaarlampen zijn. 

Technische randvoorwaarden 

Soms is een maatregel technisch niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er grote veranderingen nodig zijn 
om de maatregel te kunnen nemen. In dat geval verdient de maatregel zich niet in s jaar of minder terug. 
Daarom zijn er technische randvooiwaarden. Als voorbeeld: voor een HR-ketel is een technische 
randvooiwaarde dat condens- en rookgasafvoer mogelijk moet zijn. Als dat niet kan, geldt de maatregel 
niet. 

Economische randvoorwaarden 

De maatregel moet zich ins jaar of minder terugverdienen. Dat is alleen niet altijd het geval. Het hangt 
bijvoorbeeld af van het energiegebruik en de energieprijs. ZO kunnen voor grote gebouwen lagere 
energieprijzen gelden waardoor maatregelen zich niet in s jaar terugverdienen. Zo verdient isolatie van 
warmwaterleidingen zich niet terug als het gasverbruik onder een drempel zit. 
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DBO-maatregelen 

Om zoveel mogelijk energie te besparen moet de drijver van de inrichting de erkende maatregelen goed 
beheren en onderhouden. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de 
investering zich ook echt terug. 

Toezicht op DBO 

DBO is niet expliciet genoemd in wet- en regelgeving. De maatregel moet goed werken, dus daar 
controleert de toezichthouder op. Als het niet-functioneren een gevolg is van onvoldoende doelmatig 
beheer en onderhoud, dan is dat toch nog af te dwingen. De DBO-lijst als een checklist gebruiken en 
handhaven op een DBO-maatregel terwijl de maatregel wel goed werkt, is niet wat de toezichthouder 
moet doen. 

De toezichthouder handhaaft wel bij vervuilingen, slijtages of een verkeerde inregeling, waardoor de 
maatregel duidelijk niet meer goed werkt. 

De lijst met maatregelen voor DBO 

De kennisbank Energiebesparing en Winst heeft voor iedere maatregel ook DBO-maatregelen die de 
drijver kan uitvoeren. 

De lijst met DBO-maatregelen kunt u vinden op de pagina Erkende maatregelen, in tabel 1, kolom DBO. 
Iedere bedrijfstak heeft een eigen pakket DBO-maatregelen. 

DBO voor alternatieve maatregelen 

Natuurlijk moet de drijver ook een alternatieve maatregel doelmatig beheren en onderhouden. Anders 
dan bij de erkende maatregelen is niet vooraf vast te stellen hoe DBO er bij deze alternatieve maatregel 
uit ziet. Vooraf is namelijk niet bekend welke alternatieve maatregelen de drijver zal nemen. 

Berekening terugverdientijd 
De terugverdientijd (M) geeft aan hoe lang het duurt voordat de drijver het geld terugverdient. De 
maatregelen op de erkende maatregelenlijst hebben een terugverdientijd vans jaar of minder. Bij 
sommige inrichtingen zal dit niet het geval zijn, en wil de drijver de berekening zelf uitvoeren. 

Dat kan met deze formule: 
1VT = (I +F)/B 

waarin: 

'IVT: de terugverdientijd in jaren is 
I: de (meer)kosten zijn die u maakt voor de maatregel in euro's 
F: de kosten voor het lenen van geld om de maatregel te nemen 
B: Het geld dat u bespaart op elektriciteit (kilowattuur) en/ofbrandstof (nm3) door de maatregel 

De berekening neemt de inflatie of verwachtingen over toekomstige prijsonrwikkeling niet mee. Ook bij 
het bepalen van de kosten (F) en kostenbesparing (B) zijn de veranderingen in vennootschapsbelasting 
geen onderdeel van deze formule. 

De formule is te vinden in bijlage 10a in de Activiteitenregeling. 

Meer dans jaar 

Handreiking erkende maatregelen 
-energiebesparing Kenniscentrum InfoMil l 14 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Hoi .1.2.e , 

1 Urgenda 

RE: A spraa ver enning maatregelen EZK 

dinsdag 18 februari 2020 13:03:42 

Ik kom morgen met .1.2.e . We w illen doorlopen de verschillende pakketten die ----------wij zien en waar EZK een rol heeft, plus waar wij een rol zouden kunnen spelen of 1 van de 

coalities d ie achter de maat regelen staan. 

We horen graag hoe verschillende acties versneld in werking t reden, zodat we ook daadwerkelijk 

genoeg reduceren dit jaar. En als dat niet gaat via de 54 maatregelen, hoe we dan het gat 

d ichten met het sluit en van kolencentra les of andere creatieve oplossingen? 

Mochten j ullie een update hebben van wat er tot nu toe al is gedaan of al zeker gepland staat, 

dan horen we dat ook graag. 

Vriendelijke groet , 

.1 .2. 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .1.2.e -----------------Verzonden: donderdag 13 februari 2020 15:50 

@minezk.nl> 

Aan: .1.2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

CC: .1.2.e _______ ... @minezk.n=I>,...!; ,;::::.::::::-1=.2=·=e===---
@minezk.nl>; Secretariaat Kli maat .1.2.e @minezk.nl> 

Onderwerp: Afspraak verkenning maatregelen EZK 

Gisteren hebben we een afspraak ingepland op woensdag 19 februari van 11.00-12.30 uur. 
Tijdens dit overleg willen we doorspreken over de maatregelen die Stichting Urgenda voorstelt 
die op het beleidsterrein van EZK liggen. Dat betreft in belangrijke mate de maatregelen die 
toezien op energiebesparing en hernieuwbare energie. Klopt dit ook met jouw beeld? 

Tijdens het overleg zullen vanu it EZK naar verwachting de volgende mensen aanwezig zijn: 
• .1 .2.e (Directeur Elektriciteit) 

( Programmamanager Energiebesparing) 

(directie Klimaat) 

• Ondergetekende. 

Laat vooral weten als bovenstaande nog tot v ragen leidt of je vooraf nadere informatie zou 
willen ontvangen. We zien uit naar een v ruchtbaa r gesprek. 

roet, 

. . 2.e 
M T-lid Klimaat 
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Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Cc: Secretariaat Klimaat; • • .e l """'rg""en.,.,,.a_____________ ._ _____ _ 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Afspraak verkenning maatregelen EZK 

woensdag 19 februari 2020 01:11:21 

Boekje40 punten-EXTRA-lage resolutie.pdf 
Pakket Omgevingsdiensten.docx 
Doe-het-zelf Pakket overheid final.docx 
Urgenda aan de slag FINAL.docx 
Overige EZK acties.docx 
Draagvlak creëren bij alle Nederlanders.docx 
Verzoek aan Ministerie BZK en EZK SVn lening vs 3.docx 

Goedemorgen allen, 

. . 2.e en ik komen morgen jullie kant op. We hebben het bijgevoegde boekje in een aanta l 

pakketten bij elkaar gezet. Ik stuur er nu alvast een paar mee. We hebben wel wat kopieën bij 

ons, maar niet van allemaal. Genoeg voer voor discussie en hopelijk ook actie. 

Vriendelijke groet 

.2. 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: . . 2.e 
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 15:50 

@minezk.nl> 

Aan: . .2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 
CC: . .2.e ________ @minezk.nl>;_ .1_._2_.e _____ _ 

@minezk.nl>; Secretariaat Kli maat <SecretariaatKlimaat@minezk.nl> 

Onderwerp: Afspraak verkenning maatregelen EZK 

Gisteren hebben we een afspraak ingepland op woensdag 19 februari van 11.00-12.30 uur. 
Tijdens dit overleg willen we doorspreken over de maatregelen die Stichting Urgenda voorstelt 
die op het beleidsterrein van EZK liggen. Dat betreft in belangrijke mate de maatregelen die 
toezien op energiebesparing en hernieuwbare energie. Klopt dit ook met jouw beeld? 

Tijdens het overleg zullen vanu it EZK naar verwachting de volgende mensen aanwezig zijn: 
• .1.2.e (Directeur Elektriciteit) 

( Programmamanager Energ iebesparing) 

(direct ie Klimaat) 

• Ondergetekende. 

Laat vooral weten als bovenstaande nog tot v ragen leidt of je vooraf nadere informatie zou 
willen ontvangen. We zien uit naar een v ruchtbaar gesprek . 

. . 2.e 
M T-lid Klimaat 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Klimaat en Energie/ Directie Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Oen Haag 

Postbus 20401 1 2500 EK I Oen Haag 

M +31 {O • :2.e I E • :2.e @ooioezk al 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you . lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Het grootste besparingspotentieel ligt bij industrie en huishoudens, maar ook de overheid - van Den Haag tot 
gemeenten tot waterschappen – kunnen zelf veel energie besparen. Dat levert CO2-reductie op, maar wat mogelijk 
nog belangrijker is, is dat het kabinet een voorbeeldfunctie heeft. Als je als kabinet wél wat vraagt aan je burgers en 
bedrijven, maar niet zelf aan de slag gaat, kan de burger met de hakken in het zand gaan. De overheid zal het 
voortouw moeten nemen. Bijkomend voordeel is dat ze de kans hebben om jonge innoverende starters op weg kan 
helpen en op de kaart kan zetten.   

Hieronder volgt een lijst van negentien maatregelen waar alle ministeries zelf mee aan de slag kunnen, en die 
hopelijk vanuit Den Haag door worden gezet tot in de uithoeken van de provincies. Het mooie is dat alle 
maatregelen op den duur worden terugverdiend. 

5. Verlichting uitzetten na
werktijd - 0,2 Van 11 tot 6 standaard alle lichten uit.

8. Koppel aanbestedingen aan
besparingsplicht – 0,3

Extra handhavers kunnen nagaan welke leveranciers aan de 
energiebesparingsplicht voldoen. Zo niet, een waarschuwing tot 
uitsluiting van opdrachten vanuit overheden.

10. Groene daken – 0,1 Gecombineerd met maatregel 20, levert dit 6% extra rendement op 
van de zonnepanelen. Bij nieuwe panden kan de airco wegblijven. 

11. Een dag per week zonder
vlees  - 0,5

Plantaardig wordt het nieuwe normaal, de vleeseter geeft zijn wensen 
door. Enkele gemeenten doen dit al. Dit kan ook voorwaarde worden 
voor subsidies voor evenementen/congressen/staatsdiners etc. 

13. Actieplan elektromotoren –
2 Hoe zuinig zijn de motoren bij de waterschappen? 

20. Zonnepanelen op
overheidsgebouwen  - 0,1

Kan snel. Liefst in combinatie met groen voor verkoeling, beter 
rendement en biodiversiteit. En past het niet, kijk dan eens naar Q-roof 
(nr 40)

24. Ledverlichting bij bedrijven
(en kassen) – 0,8 Zijn alle overheidsgebouwen al voorzien van ledlampen? 

25. Anders reizen – 0,7
Wordt OV, samen reizen, fietsen en thuiswerken voldoende 
gestimuleerd? Zijn er voldoende laadpalen voor auto's in de 
parkeergarages?  

26. Inregelen warmte-
installaties bedrijven – 0,5 Een check bij alle overheidskantoren is zinvol en bespaart energie. 

27. Banden op spanning – 0,2 Een slimme bandenpomp bij alle grote overheidsinstanties, leger, 
Rijkswaterstaat, brandweerkazerne etc

34. Actieplan van enkel naar
HR++ glas  - 0,2 Is dit al feit in overheidsgebouwen? 

39. ‘Het kan wel’ campagne –
0,1

Een bespaarpakket voor ambtenaren met douchekop en radiatorfolie? 
Zijn de verwarmingen op de ministeries al voorzien van radiatorfolie en 
ventilatorsetjes? Een speciaal ministerieel E-team kan helpen!  

40. Innovaties met potentie –
0,1

Q-roof is een mooie oplossing voor warmteopwekking onder het dak
van monumentale en andere mooie panden waar je liever geen
zonnepanelen op legt. .

:~:-. urgenda 
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42. Gratis doorvoerstekkers –
0,3

Doorvoerstekkers op monitors, computerschermen, snoep- en 
koffieautomaten op uit, besparen 's nachts en in het weekend veel 
energie.  

43. Actieplan koelkasten – 0,4
In veel kantines en kantoren staan nog oude koelkasten. Ouder dan 10 
jaar? Dan is inwisselen voor een A+++ model zuiniger.  

44. Beter controle F-gassen  -
0,1

Liever een airco, dan een boom of een groen dak in een 
overheidskantoor? Kijk dan eens naar de ICEKUBE: gebruikt water als 
koelmiddel en is energiezuinig.  

46. Deuren dicht – 0,3 Werken alle luchtsluizen naar behoren, of valt hier nog te bezuinigen? 

48. Innovaties in de
transportsector – 0,2

Kies bij de aanschaf van leasewagens voor banden met Ride-on. 
Hetzelfde geldt voor politie, brandweer, rijkswaterstaat en andere 
wagens.  

49. Groen en gezond wonen –
0,1

Doen alle ministeries, gemeenten, provincies mee met de 
boomfeestdag en onttegeldagen?  

50. Ruim je data op – 0,5

Hier valt een grote slag te maken: groen hosten van websites, ecosia 
voor ambtenaren, de ICT verantwoordelijk maken voor regelmatige 
data-opruimdagen, de servers al op ecostand? 

52. Spanningsoptimalisatie –
0,5

Overal waar de netspanning gemiddeld hoger is dan 227 Volt, is 
spanningsoptimalisatie zinvol. Voor kantoren, maar ook zeker voor 
sluizen, waterzuiveringbedrijven etc.  



Overige EZK acties 

A. Met NVDE

Maatregelen 16, 17, 18 30 en 33. 

B. Met energie coöperaties

Maatregel 33. 

Plus: 

- Ontwikkelfonds voor energie coöperaties komende maand operationeel krijgen. Nu zijn EZK-
juristen aan het kijken of het kan, laat dat niet langer dan de komende maand duren, een half jaar
is echt niet nodig. Prioriteit geven. Er staan 70 zonprojecten klaar en 30 wind, die kunnen nog dit
jaar tot extra duurzaam vermogen leiden, als er niet nog een half jaar getreuzeld wordt.

- Postcoderoosprojecten nieuwe stijl staat nu 30-35 mln subsidie voor klaar, dat is genoeg voor 200
projecten. Er staan echter veel meer projecten start klaar. Dat is de manier om snel meer
duurzame energie op te wekken, de gemeenschap te betrekken en CO2-uitstoot te verminderen.
Maak dit jaar 125 mln vrij voor een stevige versnelling.

C. Behouden of uitbreiden of verlengen  subsidies

14 ISDE voor kleinschalige warmte verdubbelen  (GEEN biomassa)  - 0,1 Mton

15  Woning isolatie extra budget 100 mln SEEH 0,2 Mton

34 Van enkel naar HR++glas , 250 mln ISDE – 0,2 Mton

41 Extra LED huishoudens (minima)- RRE heropenen met 27,5 mln -  0,2 Mton

D. Trek salderen langer door

Nederland moet meer duurzame energie installeren om aan de EU-doelen te voldoen en het zorgt 
ook voor minder CO2-uitstoot. De SDE-regeling is nu vooral voor hele grote projecten, veelal op of 
rond weilanden en niet in de stad. De netwerkbedrijven hebben de capaciteit en het geld niet om 
aan alle aanvragen snel te kunnen voldoen. In de stad is er nog meer ruimte. Daar zul je extra zon 
vooral stimuleren met de salderingsregeling: de goedkoopste regeling voor heel veel draagvlak.  Door 
de aankondiging dat t salderen afgebouwd gaat worden, zien we toenemende aarzelingen, vooral 
ook bij woning corporaties en ESCOs die financiering voor woco’s regelen. Juist voor huurders wil je 
ook een lagere energierekening regelen. Langere zekerheid van salderen (of een teruglever-
vergoeding van minimaal 14-15 cent voor 15 jaar) is nodig om de versnelling voort te zetten van 
meer zon in de stad.  



Verzoek aan Ministerie BZK en EZK 

ThuisBaas maakt al 8 jaar huizen energieneutraal voor gemiddeld 35.000 euro, waardoor mensen 
kostenneutraal van het gas af kunnen en hun eigen energie zo veel mogelijk opwekken met 
zonnepanelen. Na honderden (huur)woningen (van groot tot klein) en appartementen te hebben 
gedaan, weten we dat d it ook kan ZONDER extreme isolatie en dat het naar tevredenheid is van 
bewoners. 

De energiebespaarlening is helaas niet beschikbaar voor deze klanten met kosten boven 25.000 euro, 
omdat daar extreme isolatie-eisen w orden gesteld, die NIET noodzakelijk zijn, en het ook extreem 
DUUR maken. 

Verzoek 
Kunnen die voorwaarden veranderen, zodat alle energieneutrale won ingen volledig van de 

bespaarlening gebruik kunnen maken ook boven de 25.000 euro? ThuisBaas woningen met 
spouwmuur-isolatie hebben een isolatiew aarde van 1,6-1,9 (RC-waarde) en een huis zonder gas en 
zonder energierekening. Dat lukt ook met een v loerisolatie tussen 0,3 en 2. De waardes in de tabel 
hieronder zijn niet noodzakelijk en bevoorde len de zogenaamde NOM-woningen die een nieuwe 

schil ("theemuts") om de woningen heen zetten, maar daardoor voor de meeste burgers te duur 
w orden. Kan de overheid niet sturen op output (een energieneutraal huis zonder aardgas) in plaats 
van op een methodiek (NOM)? Dus geen technology push. Dan w ordt het voor huiseigenaren veel 

goedkoper en betaalbaar. 

Achtergrond 
Deze maand is de looptijd van de energiebespaarlen ing uitgebreid naar 20 jaar, door samenvoeging 
van Warmtefonds aan Nationaal EnergiebespaarFonds (energiebespaarlening). ThuisBaas/ Urgenda
huizen kunnen echter nog steeds max € 25.000 met max looptijd 15 jaar lenen, omdat bij hogere 
bedragen nog steeds de extreme isolatie voorw aarden gelden, zie 
https://www.energiebespaarlening.ni/particulieren/energiebesparende-maatregelen/zeer
energiezuinig-pakket/ 
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Maatregel 
Huidige Voorwaarden 
energiebespaarlening Zeer 
Energiezuinig Pakket (ZEP) 

Reële eisen bestaande bouw 

Kierdichtheid (Qv_ 10) 

Dakisolatie 

Gevelisolatie 

Vloerisolatie 

Glas 

minimaal 0,4 kar [l/sm2] 

minimale Re-waarde 6,5 [m2K/W] 

minimale Re-waarde 5,0 [m2K/W] 

minimale Re-waarde 4,0 [m2K/W] 

maximale U-waarde 0,8 [W/m2 K] 

Geïsoleerde kozijnen maximale U-waarde 1,5 [W/m2 K] 

Geïsoleerde deuren (gevel) maximale U-waarde 1,5 [W/m2 K] 

Geen 

Geen 

min 1,5 (spouwmuurisolatie) 

min 2,0 (bodemisolatie of TonZon) 

max 3,0 (gewoon dubbel g las) 

Geen 

Geen 

Je krijgt alleen lening boven€ 25.000 als je aan ZEP-voorwaarden voldoet. 

Voor meer informatie: • .2.e - Urgenda (06 . .2.e ) ______ _, 

ThuisBaas was eerst een project van Urgenda en is sinds drie jaar een aparte sociale onderneming 
van Urgenda. 



Pakket Omgevingsdiensten 

Maak het in 2020 en 2021 tot prioriteit voor de omgevingsdiensten om de wet na te leven 
op het gebied van energiebesparing. Help ze ook om meer te kunnen doen door de erkende 
maatregelenlijst uit te breiden en deels echt verplicht te maken (zonder nadere bewijs-
plicht), zodat zij zonder discussie kunnen handhaven.

Dat sluit aan bij de volgende maatregelen uit het 54puntenplan:

- Maatregel 5: verlichting uitzetten na werktijd. In Frankrijk is dat al verplicht en krijg je
een boete van 750 euro als je dat niet naleeft. 0,2 Mton 2020, 0,36 Mton 2021

o Cijfers gebaseerd op ECN die zeggen dat bij 10% van bedrijven licht buiten werktijden aanstaat
o Schoonmakers hebben licht nodig, maar tussen 23.00 en 06.00 kan het zeker uit.
o Makkelijk op te lossen met timers, bewegingsdetectie in wc’s en in niet vaak gebruikte ruimtes

etc of gewoon iemand verantwoordelijk maken.
o Het besparingspotentieel is 0,36 Mton/jaar.
o Extra voordeel: minder lichtvervuiling, beter voor biodiversiteit en minder overlast voor

omwonenden

- Maatregel 13: Actieplan elektromotoren. 70% van de industriële elektriciteit. Betere
motoren, beter inregelen, toerental- en frequentieregelingen en contactloze
magneetkoppelingen. 2 Mton in 2020, 3,8 Mton mogelijk.
o Maak dit de focus van omgevingsdiensten. Binnen 2-5 jaar zeker terug te verdienen.
o Koppel het aan de nieuwe investeringsfondsen?
o Vergezeld laten gaan van actie E-team.

- Maatregel 24: Ledverlichting bij bedrijven en kassen 0,8 Mton 2020, 1 Mton 2021
o Motie ledverlichting bij bedrijven sneller uitvoeren-> waarom pas dit najaar besluit of

je het op de lijst erkende maatregelen zet? Kan sneller.
o Lening voor tuinders om ledlampen te kunnen kopen (e in 5 jaar terug betalen)

- Maatregel 26 : inregelen warmte-installaties 0,5 Mton in 2020
o Kan tot 23% besparen op gasverbruik; verdient zich zeker binnen 5 jaar terug.
o Voeg waterzijdig inregelen toe aan lijst erkende maatregelen.

- CO2-prestatieladder 0,8 Mton in 2020, 1 Mton in 2021
o Werk samen met SKAO aan versnelling

:~:-. urgenda 
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o Wens ook van de ODs: meer maatregelen op de lijst, met grotere reikwijdte, en ook
meer ambitie.

- Maatregel 44: Strengere controle op F-gassen 0,1 Mton
o Volg Belgisch voorbeeld

- Maatregel 46 Doe de deur dicht bij grote bedrijven 0,3 Mton
o Waar het relevant is bij bedrijven/winkels met genoeg energieverbruik: handhaven

Extra suggesties t.a.v. de Maatregelenlijst 

- Maak bepaalde maatregelen sowieso verplicht, zonder nadere discussie over wat
bedrijven betalen voor hun energie;

- Laat het ook gelden voor ETS-bedrijven (de uitzondering was een keuze, dat hoeft niet),
en wellicht ook voor MKB, maar dat zet minder zoden aan de dijk dan ETSers.

Achtergrond 

1. Bedrijven kiezen er zelf voor om maatregelen te nemen zonder individuele berekening
Dat kan omdat er een “Erkende Maatregelenlijst” is, waarbij per sector is opgeschreven
wat binnen 5 jaar terug te verdienen is (TVT5), en als je dat doet zit je goed. Voor deze
maatregelenlijst geldt inderdaad dat er geen individuele berekening van de TVT voor
een bedrijf gedaan hoeft te worden, de sector heeft zelf al bepaald onder welke
voorwaarden de maatregel aan de TVT5 eis voldoet.

2. Echter, als je als bedrijf denkt dat je er onder uit kunt , dan doe je daar niet aan mee
(het is vrijwillig) en dan is het aan de omgevingsdienst om te bewijzen dat een bedrijf
maatregelen kan nemen die zich wel degelijk binnen 5 jaar terug verdienen. Ook als een
ondernemer het te ingewikkeld vindt, dan hoeft hij het niet te doen en is de
omgevingsdienst (OD) aan zet om hem aan de TVT5 eis te houden. Voor de OD betekent
het dat ze bij iedere ondernemer moeten navragen wat hij voor zijn energie betaalt en
de berekening van de TVT moeten controleren daarmee, en vooral zelf bedenken wat ze
“vergeten” zijn. Dat is heel arbeidsintensief en wordt dus maar mondjesmaat gedaan.

De maatregelen zijn daarnaast niet voor alle bedrijven: de kleintjes niet en de groten niet 
(ETS, vergunning bedrijven) en er zijn ook sectoren waarvoor geen lijst is. En de 
maatregellijst is mede (lees: vooral) door de brancheorganisatie vastgesteld waardoor er ook 
goede maatregelen die aan de TVT5 eis kunnen voldoen zijn afgevallen.  

Sommige bedrijven vinden de maatregelenlijst systematiek aantrekkelijk en doen vrijwillig 
mee,  maar zeker niet alle. En voor sommige bedrijven moet het in de vergunning geregeld 
worden en voor de grootste CO2 uitstoters mogen ze niets doen (ETS).  



Andere suggestie: 

Maak per direct een besluit onder de Wet Milieubeheer waarin staat dat alle bedrijven (geen 
uitzonderingen, geen verschillende types, ook de allerkleinste en ook de ETS bedrijven) alle 
energiemaatregelen moeten uitvoeren die een TVT van 5 jaar of minder hebben. Zij dienen in 
die berekening uit te gaan van de volgende tarieven voor elektriciteit en aardgas, te weten 
(bijvoorbeeld) de gemiddelde prijzen voor de consument in het voorgaande jaar. Het 
ministerie publiceert deze prijzen op 31 december van dat voorgaande jaar.   

Feitelijk betekent dit dat het besluit in 2020 van kracht wordt en dat voor de TVT de prijzen 
van 2019 gehanteerd moeten worden. Dan wordt het pas echt eenvoudig te handhaven en 
zal een grote vorm van eerlijkheid van de maatregel gevoeld worden (nu moeten kleine 
bedrijven veel sneller een maatregel nemen dan een groot bedrijf, omdat zij hogere 
energietarieven hebben).  

Scheelt heel veel tijd, energie en discussie en kan veel meer CO2-reductie opleveren. 



Urgenda heeft een breed netwerk, en kan met bepaalde maatregelen ook zorgdragen voor de uitvoering. Wij zien 
een rol voor onszelf weggelegd voor: 

De slimme bandenpomp
De VergroenVersneller
Doorvoerstekkers voor huishoudens
Campagne CV optimalisatie
Energie besparen zorginstellingen

Recent onderzoek van CE Delft laat zien dat de meeste bandenpompen bij tankstations averechts werken: veel 
klanten rijden weg met een lagere bandenspanning dan voor het pompen. Dit komt de benzinestations wel goed uit: 
zachtere banden betekent een hoger brandstofverbruik en is beter voor hun portemonnee. Van de tankstations valt 
verbetering dus niet te verwachten. De slimme bandenpomp kan dus beter worden neergezet op slimme plekken: bij 
de supermarkt bijvoorbeeld. 

Urgenda helpt graag mee. Voor een bedrag van 7,5 miljoen euro zetten wij nog voor einde 2020 1000 slimme 
bandenpompen neer bij supermarkten en andere slimme locaties, en worden deze 5 jaar lang onderhouden: 1,5 
Mton in 5 jaar voor 7,5 mln komt neer op 5 euro per vermeden ton CO2. 

In combinatie met een goede voorlichtingscampagne die al in maart start, waarin de autorijder wordt gewezen op de 
winst voor zijn portemonnee en de locatie van de reeds bestaande slimme bandenpompen, hopen wij in 2020 toch 
de 0,1 Mton te halen. 

Maatregel 35 pleit voor een grote toename van het areaal bos in Nederland, en maatregel 49 pleit voor een hele 
meer natuur in onze achtertuin. Het kabinet ondersteunt de Nationale Boomfeestdag, en ziet het belang van meer 
bos en bomen vanwege biodiversiteit, schone lucht en klimaatadaptatie en mitigatie. Het kabinet zet zelf in op ruim 
37.000 hectare meer bos en bomen in 2030. Urgenda stelt voor om met alle partners achter de verschillende 
maatregelen te werken aan een versnelling van dit doel: 1 miljoen bomen en een kwart extra Veluwe in de 
achtertuin in 2020. 

Wij ondersteunen de recordpoging van de Boomfeestdag op 18 maart
Samen met Tuinbranche Nederland, Stadswerk, VHG, GDO, IVN en Bureau van Veen tuigen wij een landelijke
onttegelcampagne op die in vijf jaar tot een extra Veluwe aan groen moet leiden. Deze campagne wordt
ondersteund door een multimediale campagne over nut en noodzaak voor meer groen en verhoogt daarmee
het animo onder burgers, bedrijven en gemeenten om mee te doen.
In november verbreken wij samen met alle 800 organisaties achter het 54puntenplan het Boomfeestdag
record én herhalen wij de onttegelactie. Wij planten gezamenlijk 1 miljoen bomen, en zoeken daarbij
aansluiting bij boeren, bedrijven, gemeenten en burgers.

De totale kosten: 2,5 miljoen euro. 

:~:-. urgenda 
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Maatregel 42 pleit voor 2 gratis doorvoerstekkers, ook bekend als stand-by killers, voor huishoudens. Deze stekkers 
met aan/uit knop en lichtje waarschuwen de burger dat er nog een apparaat aan staat en stroom trekt. Twee van 
deze stekkers op de grootste sluipverbruikers van het huis, zoals de computer en tv kan 0,3 Mton per jaar schelen. 
Een doorvoerstekker koop je al voor €1,57 per stuk.  

Het sluipverbruik van energie in huishoudens is zo’n 450 kWh/jaar, aldus Milieucentraal. Dat komt neer op zo’n 100 
euro per jaar en 1,5 Mton aan CO2 uitstoot. Driekwart van dit sluipverbruik is makkelijk te voorkomen met goede 
voorlichting en simpele doorvoerstekkers: een stekker met een aan/uit schakelaar.  

De beste manier om mensen aan het werk te zetten, is door ze volledig te ontzorgen. Vier supermarktketens hebben 
aangeboden om als distributiekanaal voor doorvoerstekkers te fungeren. Ook willen zij helpen met voorlichting naar 
hun klanten. De supermarktketens hebben een landelijke dekking, en zijn daarbij een ideaal en duurzaam 
distributiekanaal: de klant komt daar immers toch al.  

Urgenda pakt graag deze maatregel op met supermarkten. Kosten 25 miljoen euro en opbrengst in 2020 is 0,2 Mton. 

Uitbreiding bespaarpakket:  

Urgenda breidt bovenstaande maatregel graag uit met extra bespaargadgets en informatie voor extra veel draagvlak 
onder de bevolking. Vijf ledlampen, een tochtstrip, radiatorfolie en een besparende douchekop voor 500.000 
huishoudens kost €40 miljoen en leidt tot een additionele 0,5 Mton.    

Veel cv- en zeker HR-ketels van particulieren kunnen beter op een lagere temperatuur worden ingesteld: van 80/90 
graden naar 70 of soms wel naar 60. Een HR-ketel gaat dan (beter) condenseren en dan wordt het rendement hoger. 
Dit bespaart veel gas en geld, en je hoeft niet in te leveren op comfort. Ook zijn veel cv-ketels niet goed waterzijdig 
ingeregeld en draaien daardoor niet efficiënt.  

Nog dit stookseizoen kan een landelijke bewustwordingsdag worden georganiseerd over het lager instellen van de 
cv-ketel. De technische besparingspotentie in de hele woningvoorraad ligt ergens rond de 30 tot 35 Petajoule. Voor
het komende jaar zou een besparing van 0,4 Mton te halen zijn als 1/3 van de mensen met een cv-ketel deze lager
zet of beter zou laten inregelen.

Urgenda pakt deze landelijke bewustwordingsdag: ‘How low can you go? Graag op met partners zoals Warm in de 
Wijk. Kosten: €500.000. Extra budget voor vouchers voor een installateur kan extra besparing opleveren.   

De Energiestrijd zorghuizen wordt al sinds 2012 regelmatig door Urgenda en partners georganiseerd en laat zien dat 
in 1 stookseizoen 10 tot 15% energie bespaard kan worden in zorghuizen. Urgenda kan dat landelijk uitrollen (kosten 
zijn 3000 euro per zorginstelling, voor het gedragsprogramma en de technische ondersteuning en alle organisatie). 
Een andere optie is om alleen het technische deel te organiseren, waarbij een schouw wordt gedaan en de 
zorginstelling een verslag krijgt met al het laaghangende fruit, dat veelal ter plekke meteen wordt geïmplementeerd. 
Vouchers van 1000 euro voor kleine tot middelgrote instellingen en 2000 euro voor grotere instellingen, zouden het 
aantrekkelijk kunnen maken om zo’n expert langs te laten komen. Urgenda wil dat ook wel organiseren 
kostendekkend. 



Draagvlak creëren bij alle Nederlanders

Burgervriendelijk pakket 1,5 Mton, 145 mln 

• 4 x banden oppompen scheelt 100 euro  - nr.27 Boven de weg

• CV-optimalisatie “How low can you go” 100 euro - nr.29 Communicatie campagne

• Bespaarpakket 500k huishoudens €400 - nr 39 Via supermarkten

• Led voor minima (15 jr € 50 besparen) - nr. 41 Met gemeenten

• Doorvoerstekkers tegen sluipverbruik 50 euro - nr.42 Via supermarkten

Voor de burger 700 euro besparen op jaarbasis.

Campagne die niet van de overheid komt, met weetjes en feiten, grappig. Creatieven uitdagen.
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Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Onderwerp: u ate en rie 

Datum: dinsdag 10 maart 2020 18:38:25 
Bijlagen: Brief maart 2020 aan Staat FINALfinal.pdf 

Je ondersteuners doen hun best een afspraak tussen ons te prikken, dat wordt nog een uitdaging 

op gewone werkdagen in Den Haag merk ik (mag van mij best na 5 uur of elders). Ik ben heel 

benieuwd wanneer ju llie plannen met een pakket naar buiten te komen, want ik krijg die vragen 

ook dagelijks van de pers. Voor of na mijn gesprek met de M inister? 

Ik st uur je hierbij alvast een brief die morgen aangetekend arriveert. We vonden het belangrijk 

toch een aantal zaken mee te geven voor jullie met een pakket komen. Het meeste is voor jou 

niet onbekend als het goed is. 

In mijn gesprek met het PBL gaven ze aan dat de cijfers van november 2019 inderdaad niet 

klopten, maar dat werd later schriftelijk weer ontkend helaas. De nadruk ligt daar steeds op de 

bandbreedte (die is inderdaad heel breed, t ussen de 19% en 26% zit 15,4 megaton. Dit is op de 

23 Mton die vanaf december 2018 nog gedaan moest worden best veel ... ) en dat d ie 9 Mton niet 

van hen komt. 

Omdat ik nog niet heb gehoord dat er op meer dan 9 Mton wordt gemikt (aan extra 

maatregelen), toch maar deze brief. Ik hoor graag als het doel voor 2020 inmiddels verhoogd is? 

Ik hoop je spoedig te zien, 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Staat der Nederlanden 

T.a.v. De Regering 
p/ a Ministerie van EZK - Minister E. Wiebes 
Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Geachte leden van het kabinet, 

SAMEN SNELLER DUURZAAM 

10 maart 2020 

De afgelopen weken heb ik met vij f ministeries contact gehad op het niveau van de minister, 

staatssecretaris en/of directeuren-generaal en vele ambtenaren. U bent bezig om na te 
denken over een concreet pakket om de uitspraken van Rechtbank, Hof en Hoge Raad na te 
komen dat in 2020 minimaal 25% minder broeikasgassen uitgestoten moeten worden dan in 

1990. 

Dit in lijn met de door u zelf vele malen bekrachtigde norm dat industriële landen tussen de 25 en 

40% minder broeikasgassen (verder aangeduid als "COi", bedoelende COrequivalenten) zouden 
moeten uit stoten in 2020 om onder de twee graden opwarming te blijven ten opzichte van het pre
industriële tijdperk. Inmiddels heeft u "Parijs" geratificeerd, dus w ilt u de temperatuur eigenlijk niet 
verder op laten lopen dan 1,5 graad. De reductie met 25% is dus eigenlijk al niet eens genoeg. Het is 
het absolute minimum om twee graden in het zicht te houden. 

2020 is al weer ruim twee maanden verstreken en voor u met uw plan naar de Tweede 

Kamer gaat, is er een kwartaal om. Kostbare tijd verstrijkt en de noodzaak tot actie wordt 
alleen maar groter. Voordat u besluit tot uw plan en over de daarbij horende financiële 
middelen, willen we u graag nog een paar zaken meegeven. U heeft uzelf een aantal 

randvoorwaarden meegegeven voor het te kiezen pakket, zoals kosten-efficiëntie en 
dergelijke. Dat staat u natuurlijk vrij, maar mocht het u niet lukken om binnen uw eigen 
voorwaarden een pakket te maken, dan is dat geen goede reden om het door het 
gerechtshof en de Hoge Raad bekrachtigde bevel van de rechtbank te negeren . De rechter 

heeft namelijk deze voorwaarden allemaal in drie instanties terzijde geschoven. U zu lt in 

2020 minimaal 25% COrreductie moeten laten zien, links om of rechts om. 

Tevens is het goed u te realiseren dat het gaat om uitstootbeperking vanaf het Nederlandse 
grondgebied, dus het afkopen van rechten in het buitenland behoort niet tot de 

oplossingen. 
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De rechter is ook heel duidelijk geweest over het feit dat u minimaal 25% moet reduceren 
en niet ongeveer 25%. Aangezien gestelde doelen heel vaak niet gehaald worden, is het dus 
verstandig om een ruim pakket te maken, waarmee je ook nog wat tegenvallers kunt 
opvangen.  

Wij reiken u daarbij graag de hand en hebben daarom het 54puntenplan overhandigd met 
daarin 54 maatregelen die nog in 2020 bijna 17 megaton (Mton) aan uitstoot kunnen 
verminderen. Deze zijn echter duurder dan het sluiten van kolencentrales, dus als u kosten 
efficiënte oplossingen zoekt, dan komen de kolencentrales meteen in beeld. In onze 
presentatie voor vijf ministeries hebben we dat voorgerekend. 

Het is ook goed u te realiseren dat het maatregelen moeten zijn die blijvend de uitstoot 
verlagen, want de 25% reductie is vanaf 2020 en zal daarna toe moeten nemen en niet weer 
mogen terugvallen. Dat volgt overigens niet alleen uit de bewoordingen van het bevel, maar 
ook de Overeenkomst van Parijs eist progressie. Dus ook een “meevaller” door een toevallig 
virus dat zorgt voor minder economische activiteiten, is geen structurele oplossing.  

Dan is het heel belangrijk om vast te stellen hoeveel megaton u dit jaar nog moet reduceren 
bovenop het bestaande beleid. U heeft van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
vorige jaar drie keer een raming gehad, wat het “gat” was volgens PBL tussen de verwachte 
uitstoot en waar u dient uit te komen volgens de rechter (en uzelf).  De cijfers van het PBL 
laten een hele grote bandbreedte zien. Zij geven zelf aan dat de uiteindelijke uitstoot zelfs 
nog buiten de aangegeven bandbreedte kan vallen en in de Klimaat- en Energieverkenning 
2019 (KEV 2019) staat o.a. “Er kan dan ook slechts beperkt belang worden gehecht aan de 
middenwaarde van de raming in de KEV 2019…”(p. 219). Aangezien er minimaal 25% 
gereduceerd moet worden is het zaak om op zeker te spelen en de buitenkant van de 
bandbreedte te nemen, niet het midden. 

Het Hof heeft in hoger beroep in zijn arrest expliciet het punt van de onzekerheden 
besproken en zeer duidelijk uiteengezet dat de onzekerheid die u accepteert door op de 
middenwaarde te sturen rechtens onaanvaardbaar is. U dient te sturen op de onderkant van 
de bandbreedte, heeft de rechter aangegeven. In november 2019 gaf het PBL aan dat de 
uitstoot waarschijnlijk tussen de 19% en 26% gereduceerd zal zijn in 2020 met het beleid dat 
op 1 mei 2019 besloten was (de onderkant is dus 19%, het gat dan 6%, dat is 13,2 Mton).  

De middenwaarde was november 2019 23% (een onwaarschijnlijk klein gat van 4,4 Mton). 
Zes weken later kwam het PBL met een herzien cijfer van 20-21% zonder bandbreedte, want 
daar was geen tijd voor geweest. Op onze vragen naar de bandbreedte en onze suggestie 
dat het dan allemaal 2-3% zou moeten dalen tot een bandbreedte van 16/17% tot 23/24%, 
gaf het PBL aan dat ze die berekening niet had gemaakt, maar dat onze gedachte niet 
onlogisch was.  
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Dus in het slechtste geval is er beleid dat leidt tot 16 à 17% minder uitstoot dan in 1990, 
terwijl het 25% moet zijn, derhalve een gat  van 17,6 à 19,8 Mton CO2. In juni is er nog een 
extra pakket maatregelen geweest (niet meegenomen in de KEV 2019), die zouden moeten 
leiden tot een extra 2 Mton aan reductie. Als die hele 2 Mton reductie gerealiseerd zou 
worden, dan zou het gat nog 15,6 à 17,8 Mton zijn. Volgens het model en berekeningen van 
PBL. 

Sinds in 2015 het reductiebevel werd gegeven, zijn de inschattingen van het PBL over de 
Nederlandse uitstoot stelselmatig 10 tot 14 Mton te optimistisch geweest (d.w.z. dat de 
werkelijke uitstoot aanzienlijk hoger bleek dan vooraf door het PBL geraamd). Een verschil 
van 10 tot 14 Mton per jaar is niet triviaal. De laatste formele uitstootcijfers over 2018 laten 
zien dat we toen eindigden met een uitstoot van bijna 190 Mton. Het PBL had in de NEV 
2017 voor 2018 een inschatting gemaakt dat de Nederlandse uitstoot 175 Mton zou zijn, 
ruim 14 Mton te optimistisch.  

Eind 2018 moest de uitstoot terug van bijna 190 Mton naar 166 Mton in 2020: ruim 23 
Mton te overbruggen in twee jaar.  

Voor ons was het grote verschil sinds 2015 tussen de cijfers van het PBL en de werkelijke 
uitstoot achteraf, én de opnieuw ongeloofwaardig optimistische PBL-cijfers van november 
2019 (er zou nog maar een gat van 4 Mton zijn, wat op dat moment zelf al aantoonbaar 
onjuist was) aanleiding om andere instituten te vragen naar een inschatting op basis van 
een ander model dan dat van het PBL. Het PBL-model lijkt een aantoonbare afwijking te 
hebben en ongeschikt voor de korte termijn, zeker voor een termijn van 1 jaar. Dat rapport 
van Kalvasta en CE-Delft is reeds in uw bezit. Het laat zien dat met twee andere methoden 
(een modelberekening met het Energietransitiemodel  (ETM) en een deltaraming) de 
uitkomst steeds is dat er nog een gat is van 15 à 16 Mton.  

Uit de analyse van de PBL-cijfers blijkt dat PBL stelselmatig rekent met veel te hoge import 
van elektriciteit (waarvan de productie geen uitstoot veroorzaakt in Nederland). De KEV 
2019 kwam uit in november 2019. Als op dat moment door het PBL de juiste importcijfers 
van elektriciteit in 2019 gebruikt zouden zijn (die per uur op te vragen zijn), dan zou ook het 
PBL-model uitkomen op een gat van 15-16 Mton.  
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De dip in de grafiek hieronder in de KEV 2019, heeft in werkelijkheid niet plaatsgevonden. 
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Inmiddels zijn de cijfers van aardgas, steenkool en aardolieproductenverbruik over het hele 

j aar 2019 bekend via het CBS. Onder andere op basis daarvan kom je op een uitstoot van 

184 Mton CO2_eq in 2019 (dat is 17% emissiereductie en dus een gat van 18 Mton), met een 
onzekerheid van 1 tot 1,5 Mton. 

PBL ging uit van 176 Mton CO2-eq, dus dat is 8 Mton te optimistisch voor 2019. Gegeven 
het feit dat er al wat maatregelen zij n genomen voor 2020 zoa ls het sluiten van de 

Hemwegcentrale en soms 100 rijden in plaats van 130/120, za l het gat van 18 Mton op basis 
van die maatregelen al een paar megaton kunnen slinken dit jaar. Het lijkt dus langs 
verschillende wegen zeer verstandig en noodzakelijk om als kabinet voor dit j aar te rekenen 
met een gat dat nog overbrugd moet worden van 15-16 Mton en zeker niet van 9 Mton. Als 

het beleid gericht zal zij n op een extra 9 Mton aan reductiemaatregelen, dan is dat zeker 
niet voldoende en dan za l de regering voorzienbaar het reductiebevel van de rechter 

schenden. 

Urgenda heeft ook verzocht om maandelijkse monitoring van de uitstoot, zodat duidelij k 
wordt dat een stei le weg naar beneden eindelijk ingezet wordt. Alleen een KEV 2020 en een 

cijfer halverwege 2021 is niet voldoende. PBL vindt dat ook een goed idee, maar heeft daar 
nu naar eigen zeggen geen tijd voor. Urgenda heeft inmiddels een andere instelling een 
opdracht gegeven om een monitoring tool te maken. Het PBL is bereid mee te kijken naar 

~e methodiek en eeft aan zo'n tool nuttig te vinden. Urgenda zou dit type monitoring 
liever bï BL neerleggen, maar gaat daar niet op wachten. Ze is van harte bereid de tool in 
een latere fase over te dragen. 
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Indien uit de monitoringresultaten blijkt dat de Staat niet op koers ligt, verwacht Urgenda 
extra maatregelen. Het 54puntenplan plus het sluiten van kolencentra les geeft voldoende 
aanknopingspunten. De kosten van de meeste maatregelen zij n eenmalig (niet structureel), 
terwijl de opbrengsten we l langjarig en structureel zijn. Bijkomend voordeel is dat ruim 

twintig van de vierenvijftig maatregelen ook een positief effect hebben op de uitstoot van 
stikstof, "twee-voor-de-prijs-van-één", van 5-6% reductie in 2020 voor NOx en ammoniak. 

Dan is het stikstof doel voor 2020 in ieder geval ook gehaald. 
Het 54puntenplan heeft verder ook een positief effect op biodiversiteit, schone lucht, 
waterberging, bodem en draagvlak voor de energietransitie. Om het draagvlak in Nederland 
te vergroten, hebben we een speciaal pakket ontwikkeld met reductiemaatregelen 

waarmee burgers 500 euro per jaar kunnen besparen. Urgenda en honderden partners 
bieden aan de hele logistiek daarvan te organiseren. Dit naast andere maatregelen die 

genomen dienen te worden. 

Concluderend: een pakket eind maart dat uitzicht geeft op 15-16 Mton extra CO2-besparing 
en meteen geïmplementeerd wordt, is noodzakelijk om aan de rechterlijke uitspraak in de 
"klimaatzaak" te voldoen. Een monitoring tool dat vanaf nu per maand laat zien hoe snel de 

uitstoot omlaag gaat, is ook noodzakelijk om te zien of de activiteiten om 25% reductie te 
halen voldoende zijn, of dat er nog extra maatregelen genomen dienen te worden. 

Het gaat Urgenda er niet om dat de regering persé het 54puntenplan zou moeten uitvoeren. 
Waar het Urgenda wel om gaat, is dat al sinds 24 juni 2015 de Staat weet dat op hem de 
verplichting rust om eind 2020 de Nederlandse uitstoot met tenminste 25% te hebben 
verminderd ten opzicht van het niveau van 1990. Wij constateren dat sindsdien de 

ramingen van het PBL jaar op jaar suggereren dat dit doel nauwelij ks extra regeringsbeleid 
zou vragen, terwijl elk jaar de werkelijke cijfers telkens weer laten zien dat nog een grote 
inspanning nodig is. Wij constateren ook dat er sinds 2015 en tot voor kort, nauwelijks 

uitvoering aan het reductiebevel is gegeven. Daardoor heeft de Staat zichzelf in de positie 
gebracht dat de uitvoering van het reductiebevel veel moeilijker is geworden. In die context 
heeft Urgenda een 54puntenplan gepresenteerd dat draagvlak en steun heeft bij 800 
maatschappelij ke organisaties, waarmee de opgedragen emissiereductie van 25% alsnog 

kan worden gerealiseerd. In die context vragen wij regering en parlement om, in het kader 
van een goede, loyale - en rechtsstatelijk noodzakelij ke - nakoming van de beslissing van de 
rechters, zo spoedig mogelijk een pakket van maatregelen te presenteren dat rea listisch 

zicht biedt op het halen van de 25% emissiereductie. 

Hoogachtend, 

5.1.2.e 

---- Urgenda 

cc. Alle relevante ministers en staatssecretarissen 
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Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: image001.jpg 

Als ik dat 0900 nr bel krijg ik "dit tel nr geeft geen gehoor" . Wil je laten weten wanneer het 

belbaar is? 
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1S06 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: . .2.e @minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 11 maart 2020 13:13 

Aan: . .2.e I Urgenda; .1.2.e -----------. . 2.e 
Onderwerp: . .2.e ----------------Tijd: woensdag 18 maart 2020 11:00-12:00 (UTC+0l:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 

Stockholm, Wenen. 

Locatie: Conference call : tel . . 2.e , pincode . . 2.e 

n 
LJ 

.1.2.e en • • 2.e 
Managementassitentes DGKE 
. 1.2.e , Directeur-Generaal 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK I Den Haag 
E-mail secretariaatdgke@minezk.nl 
T: +31 _ e 
. 
Als u een bezoek brengt aan het Ministerie, dient u in het bezit te zijn van een geldig 
legitimatiebewijs. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 
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Van: 1 Urgenda 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: pa april 

Datum: vrijdag 27 maart 2020 13:59:49 

.1.2.e 

Suggest ie wellicht: we kijken hoe we met het Urgenda pakket ook extra werk kunnen creëren, 

waarmee we twee vliegen in 1 klap slaan? (geeft een reden waarom je iets meer t ijd nod ig hebt. 

) 

Voorbeeld: 

Ik sprak net een ondernemer, die ook mensen thuis heeft zitten, maar graag in de nu lege 

schoolgebouwen aan de slag zou w illen. Hij kan met beter inregelen en afstellen zo 20% 

besparing voor scholen realiseren, soms nog fors meer. Geef die vouchers aan MKB om nu te 

beginnen met scholen, en later wellicht in zorginstellingen (maatregel 4), waardoor je (1) energie 

bespaart (2) scholen geld bespaart (3) monteurs kunt opleiden (h ij vertelde dat ze daarmee bezig 

zijn met Techniek NL, maar dat dat nu ook stil ligt). Drie vliegen! 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .1.2.e ----------------Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 13:07 

@minezk.nl> 

~~~----
Aan: .1.2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

CC: .1.2.e @minezk.nl> 

Onderwerp: Spreeklijn Urgendapakket april 

Bijgevoegd de spreeklijn zoals inzake Urgenda zoals we die hebben opgesteld voor Rutte. 
Ik denk dat je van elementen hiervan wel gebru ik kunt maken. 

Groet, . . 2.e 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 
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Van: 
Datum: vrijdag 27 mrt. 2020 3:19 AM
Aan:

Onderwerp: Mogelijke juridische oplossing burgerpakketten

Beste  en ,

Ik heb wat advies in gewonnen bij NautaDutilh en Hocker, onze advocaten in de
cassatieprocedure. Er zijn allerlei opties, maar als vanwege de snelheid die je zoekt (25%
reductie in 2020)  je geen tender wilt en geen staatssteundiscussie, dan lijkt onderstaande
wellicht een begaanbare weg.

Wettelijke basis voor eenmalige en specifieke subsidieverlening

De vraag is of  het Rijk een eenmalige en specifieke subsidie rechtstreeks aan Urgenda zou
kunnen geven.  Ook voor zo’n eenmalige, unieke subsidie aan Urgenda moet uiteraard wel een
wettelijke basis bestaan. Urgenda heeft wel eens eerder zo’n subsidie ontvangen, toen zij op
verzoek van het Ministerie van VROM drie jaar lang het secretariaat voerde van het Platform
Duurzame Gebiedsontwikkeling. 

Er is voor wat we nu zoeken mogelijk zo’n wettelijke basis in de Kaderwet BZK-subsidies (KBZK),
die van toepassing is op subsidieverlening door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Art. 2 lid 1 KBZK zegt dat de Minister van Binnenlandse Zaken subsidies kan verstrekken voor
activiteiten die passen in het beleid inzake (onder meer) ‘het bouwen, het wonen en de
woonomgeving’ (sub e). Deze bepaling zou de vereiste wettelijke basis moeten/kunnen zijn voor
subsidieverlening door de minister rechtstreeks aan Urgenda. Wellicht dat daarnaast ook in art.
2 lid 2 KBZK zo’n wettelijke basis nog kan worden gevonden.

In art. 3 lid 1 KBZK staat: ‘bij of krachtens AMvB of ministeriële regeling kunnen de in art. 2 lid 1
KBZK genoemde subsidiabele activiteiten nader worden gepreciseerd en criteria voor de
subsidieverstrekking worden vastgesteld’. Maar omdat hier ‘kunnen’ staat, en niet ‘worden’ is
zo’n nadere wettelijke regeling dus niet verplicht maar slechts facultatief; de Minister kan ook
rechtstreeks, ad hoc, op basis van art 2 lid 1 KBZK een subsidie verstrekken. De minister is dus

niet verplicht een nadere algemene subsidieregeling op te stellen die voor iedereen openstaat,
maar kan ook rechtstreeks op basis van art 2 lid 1 KBZK een eenmalige, ad hoc subsidie aan
Urgenda verlenen.  Wel lijkt mij dat in de motivering voor die subsidieverlening recht moet
worden gedaan aan de beginselen van objectiviteit en transparantie. Anders gezegd: deze
eenmalige subsidieverlening door de Minister aan uitsluitend Urgenda moet objectief
verdedigbaar zijn en niet getroffen kunnen worden door het verwijt van bestuurlijke willekeur of
begunstiging/vriendjespolitiek. Daarover later meer.

In art. 3 lid 2 KBZK staat: ‘bij of krachtens AMvB of ministeriele regeling wordt voorzien in de
vaststelling van een subsidieplafond en criteria voor de verdeling’ (hier lijkt dus alsnog een
‘tussenliggende’ nadere AMvB of Ministeriele Regeling te worden geëist, maar dat is schijn want
er staat ook:), ‘tenzij de Minister van Financiën heeft ingestemd met het achterwege laten
daarvan’.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e--



De overige bepalingen van de KBZK zijn weer ‘kunnen’ (en dus facultatieve) bepalingen en
bevatten ook verder niets dat in de weg staat aan de hierboven geschetste constructie van een
eenmalige ad hoc subsidie door de Minister van Binnenlandse Zaken (met instemming van de
Minister van Financiën) aan Urgenda, binnen de hierboven geschetste kaders en criteria. 

In verband met de beginselen van transparantie en objectiviteit moet als gezegd dan nog wel de
nodige aandacht worden besteed aan de motivering van zo’n subsidieverlening. Het lijkt daarom
van belang dat de bewoordingen van Urgenda’s subsidieaanvraag in lijn moeten zijn met
datgene wat de Minister beoogt (CO2-reductie in het kader van de klimaatzaak, via een pakket
voor burgers, wat leidt tot CO2- en kostenreductie voor burgers en daarmee meer draagvlak

voor de energietransitie) en nodig heeft om de subsidieverlening te kunnen verantwoorden en
motiveren.

Over de redenering waarom juist Urgenda:

Urgenda heeft met het 54puntenplan een handreiking naar het kabinet gedaan samen
met 800 organisaties, die ook klaar staan om te helpen;
Daaronder zijn ook 170 woning corporaties en 400 energiecooperaties, naast 4
supermarkt ketens en vele met expertise mbt energiebesparing en besparingsmethoden,
die alle mee willen helpen met deze enorme logistieke opgave;
Urgenda heeft in 2010 al eens 50.000 zonnepanelen (10 MW) geimporteerd met
omvormers en montage materiaal en toen in 8 verschillende pakketten verspreid over
heel Nederland uitgeleverd. Dus order picken en vervoer is een bekend gegeven.
Urgenda heeft met haar initiatief ThuisBaas ook al honderden huizen en appartementen
energieneutraal gemaakt en/of van het gas gehaald en ook geadviseerd over
energiebesparing, dus er is veel ervaring met verschillende consumenten in allerlei type
huizen.
Urgenda is klein, snel, wendbaar en gewend aan grote onconventionele klussen die nog
nooit eerder zijn gedaan (een maand lang met duizenden mensen naar Parijs lopen en zelf
de hele logistiek organiseren, inclusief dagelijkse tv-opnamen en een dagelijkse talkshow,
bijvoorbeeld);
Urgenda kan het voor de laagste kosten, wil er niets aan over houden (geen
winstoogmerk, ANBI-status) en is bereid zelf ook te investeren in dit traject met eigen
mensen en tijd.

Kunnen jullie daar iets mee? Voor een subsidietraject zullen wij dus een plan moeten schrijven,
waar ook in staat dat we van alle besparende producten meerdere aanbieders zullen meenemen
en scherp zullen onderhandelen om zo veel mogelijk mensen een pakket te kunnen geven. Dat is
ook in ons belang: hoe meer besparing, hoe beter! Er kan een adviescommissie om heen, etc.
Jullie kunnen natuurlijk je randvoorwaarden meegeven.

Vriendelijke groet,

  
Stichting Urgenda

Nicolaes Maesstraat 2
1506 LB  ZAANDAM
Tel: + 31 6 5350 4713
www.urgenda.nl

5.1.2.e

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: Fw : 25% structuree - timing? 

maandag 6 april 2020 08:33:44 Datum: 

Zie onder bericht van • • 2.e . Straks even bespreken met MEZK hoe hierop te 
reageren. H gr .1.2. 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: . .2.e I Urgenda • .2.e @urgenda.nl> 
Datum: 5 a n 2020 om 21 :34:20 C ........ E ... S""'T ____ _ 

Aan: .. 2.e 
Kopie: .1.2.e 
Onderwerp: 25% structureel - timing? 

minezk.nl> 
@minezk.nl> 

Ik heb niet de indruk dat er veel onrust is over het "gelekte nieuws" van de 

kolencentrales. Durft men dan nu het hele pakket bekend te maken? 

Ik hoorde van de NOS dat men in bepaalde kringen binnen de coalit ie liever een 

minder groot "Urgenda-pakket" w il, omdat er nu even minder uitgestoten wordt 

door "het virus" . Wellicht dat het onderstaande jullie ook helpt, ik heb dat naar 

journalisten gestuurd, die daar naar vroegen. Het gaat om struct urele maat regelen, 

dus w ij nemen niet genoegen met minder maat regelen vanwege de incidentele dip. 

Dit "structurele" maatregelen is een vertaling van wat wij hebben gevraagd (en 

gekregen) in meer jurid ische termen. 

Dat ligt heel subtiel en ik merk dat velen hebben gemist wat we precies gevorderd 

hebben en wat de Recht bank heeft toegewezen. 

Kort: De Nederlandse jaarlijkse uitstoot moet ten minste 25% lager worden. Dat is 

de essent ie. 

Krijgt een kabinet daar dan nog even de t ijd voor? Ja, ze moeten die sit uatie uiterlijk 

eind 2020 hebben bereikt. 

We hebben NIET gevorderd dat de uitstoot in 2020 xxx moet zijn. Nee, de 

Nederlandse jaarlijkse uitstoot moet (voorgoed dus) ten minsten 25% minder 

worden. Dat is dus struct ureel en het kan dus niet zo zijn, dat die uitstoot in 2021 
weer hoger wordt. Oftewel, reken je niet rijk als kabinet als je nu een tijdelijke 

incidentele dip hebt door corona, want als je dan volgend jaar weer te veel uitstoot 

, dan voldoe je niet aan de uitspraak van de rechter. Het moet dus gaan om 

blijvende reduct ie. 

En de geest van de oorspronkelijke 25-40% reductie door zogenaamde Annex 1 
landen was ook, dat die daarna naar 90% zouden gaan (toen nog mikkend op een 

maximale opwarming van 2 graden). En in Parijs is het aangescherpt naar 1,5 graad 

en een zo snel mogelijke reductie (dus eigenlijk was daarvoor nog meer nodig dan 
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wat wij hadden geëist). Dus ook de geest van waaruit de vorderingen zijn ontstaan, 

gaat over een doorlopende lijn naar beneden. Maar de essent ie is onze vordering, 

die toegewezen is door de recht bank: 

De rechtbank: 

5.1. 

beveelt de Staat om, op de vordering van Urgenda, voor zover optredend voor 

zichzelf, het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van 

broeikasgassen zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het 

einde van het jaar 2020 met ten minste 25% zal zijn verminderd in vergelijking met 

het niveau van het jaar 1990; 

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (was in 2015) 

En daarnaast was het gat begin dit jaar nog 15-16 Mton en niet die middenwaarde 

van 9 Mton, en je moet niet mikken op de middenwaarde, maar op MINIMAAL 25% 

, dus op de grens, wil je een redelijke kans maken het te halen. Wetend dat men 

zelden waarmaakt wat het beleid voor ogen heeft en dat het PBL er al 4 jaar 10-14 

Mton naast zit. 

Hopelijk kun je daar iets mee. Minimaal 25% structureel, dat blijft staan. 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 



Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Onderwerp: FW: FREE FRIDGE: een gratis energiezuinige o st ie wor t t aa d uit de besparing op de 

energierekening. Zo kan iedereen meedoen aan de energietransitie 

Datum: dinsdag 14 april 2020 23:4S:07 

Bijlagen: image001.png 
NL FREE FRIDGE FOLDER ENERGI EZUI NIGE KOELKAST februari 2020.pdf 

Ter inspirat ie, weer een mooi idee! 

Een super in it iatief voor de koelkasten inwisselactie. 

Zij ruilen oude koelkasten om voor A+++ koelkasten op afbetaling van €3/maand voor 5 jaar. 

Een gedeelte wordt dus gesponsord. Ze beginnen nu lokaal en werken met provincie, bureau 

schu ldhulpverlening, energie coöperatie, won ingcorporatie etc. 

De oude koelkast wordt gerecycled door Weee en levert de nieuwe klant gelijk 25€ op. 

Het zou super zijn als zij een bijdrage zouden kunnen krijgen om zelf maat regel 43 mede te 

helpen invu llen en sneller kunnen opschalen. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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14a 

ENERGIEZUINIGE 
KOELKAST 
(A+++) 

voor iedereen! 
Betaald uit de 
besparing op de 
energierekening 
én je houdt nog geld over! 

Hoe mooi als iedereen in de provincie de gelegenheid krijgt om zijn/haar oude - energie 
slurpende - koelkast en/of vrieskist te vervangen voor een energiezuinige (combi-) koelkast 
(A+++) en ze maandelijks extra geld overhouden voor andere zaken?! Met de campagne 
FREE FRIDGE, van stichting DE GROENE BEDOELING io , streven we dit na. 

Hoe gaan we dat doen? Met bevlogen energiecoaches, liefst lokaal bekend, gaan 
we langs bij de mensen om te onderzoeken wat het stroomverbru ik is van de 
koelkast en/of vrieskist. Op basis van dit inzicht kunnen we mogelijk een aanbod 
doen om deze oude energie-slurpers te vervangen voor een energiezuinige 
koelkast (A+++ ). 

Een oude koelkast kan al snel € 70 tot € 120 per jaar aan energielasten 
opleveren terwijl een energiezuinige koelkast gemiddeld zo'n € 30 per jaar 
kost. Zo kan men per jaar tussen de € 40 en € 90 structureel besparen op 
de energierekening. Na vijf jaar krijgt men de koelkast t.w.v.€ 500! 

De ANBI stichting DE GROENE BEDOELING io streeft met de campagne FREE FRIDGE 
vier belangrijke doelen na: 

• iedereen mag én kan meedoen aan de energietransitie 
• iedereen profiteert direct structureel van lagere energielasten 
• alle niet-energiezuinige apparaten - koelkast /vrieskist - de samenleving uit 
• alle oude apparaten gaan we lokaalregionaal ontmantelen (recycl ing) 

VOOR IEDEREEN DIE WIL EEN ENERGIEZUINIGE KOELKAST 

De energiezuinige koelkast wordt via de stichting DE GROENE 
BEDOELING io aan ieder die wil meedoen beschikbaar gesteld. De 
koelkast (bijvoorbeeld t.w.v. €500) kost je drie euro per maand. 

Mocht je, via de gemeente, in aanmerking komen voor een kortings-
voucher dan betaal je €1 per maand. Of de voucher er komt hangt af 
van desbetreffende gemeente en de keuze wie de voucher krijgt. 
De stichting DE GROENE BEDOELING blijft vijf jaar eigenaar van de 
koelkast. Na vijf jaar krijgt de gebruiker de energiezuinige koelkast 
waardoor je er nóg vijf jaar van kan profiteren! 



STICHTING BETAALT DE KOELKAST EN STELT DEZE BESCHIKBAAR 

De stichting DE GROENE BEDOELING leent geld, bij een 
maatschappelijk financier, om de koelkast te kunnen betalen en 
beschikbaar te stellen aan iedereen die wil meedoen (tegen een kleine 
vergoeding). De stichting koopt (bij voorkeur) de energiezuinige koelkasten 
bij de lokale witgoedbedrijven. 

De lokale witgoedbedrijven leveren en plaatsen de koelkasten. Op de 
koelkast zit 5 jaar garantie: je kan altijd rekenen op service aan huis! 

De oude koelkasten halen we, via VIROL, bij elk huishouden op. 
Indien de gemeente dat wil geven we elk huishouden ook nog een 
mooie vergoeding voor de oude energieverspillende machine. 
Afval is tenslotte Grondstof! 

Ook zoeken we, indien gewenst, samenwerking met de buurt, de 
lokale buurtvereniging én de energiecoöperatie. Samen maken we 
het mogelijk! 

WELKE IMPACT HEEFT VERVANGEN VAN 100 OUDE KOELKASTEN NA 10 JAAR? 

• vermindering van 1.062.000 kg aan co2 uitstoot(= besparing van 10 miljoen km autoritten) 
• vermindering van 200.000 kwh 
• besparing gemiddeld tussen 68.000 en 128.000 euro(= 680 tot 1.280 per gezin!) 
• extra besparing bij vervanging 2e apparaat en/of overstappen ENECO/ESSENT/NUON 
• recycling zorgt ervoor dat we van Afval weer Grondstof maken en kunnen hergebruiken 

SAMENWERKING MAAKT ALLES MAKKELIJKER 

In de campagne willen we nadrukkelijk samenwerken met een aantal 
partijen waardoor we de energiezuinige koelkast ook aan iedereen 
kunnen aanbieden: 

• Eigen gemeente (ambitie duurzaamheid, energietransitie en financieel kwetsbaren) 
• Provincie (ambitie duurzaamheid, energietransitie en circulair) 1'.__ 
• Hanzehogeschool (onderzoek) U ..... 
• Lokale woningbouwcoöperaties (belang huurders) ~~~~ri 
• Lokale bedrijven die dit initiatief ondersteunen (ambassadeurs) 6 sw 
• Energie VanOns (meest duurzame Noordelijke energieleverancier) 
• VIROL & WEEE NL (duurzaam ontmantelen oude apparaten) l?fl'fll'NG 

•N•Ti.AHVf N 
• Lokale bewoners/-organisaties (belang buurtbewoners) 

ENERGIE 

ÎMM,ti 

BFrcc 
Fridgc 

PROVINCIE 
GEMEENTE 
WONINGBOUW-
STICHTING 
SCHULDHULPVERLENING 

Hanze hogeschool alles heeft waarde. weee® 
Groningen V1rol 
University of Applied Sciences N ED ER LAND 

WELZIJNSORGANISATIE 

Voor meer informatie ©FREE FRIDGE mail of bel Arjen P. van Leeuwen, 
©Van Leeuwen Communicatie: info@vanleeuwencommunicatie.nl of 0622546675 



Van: 1 Urgenda 
Aan: 
Onderwerp: RE: Nog nieuws? 
Datum: donderdag 23 april 2020 17:46:40 

Komt er t rouwens morgen ook een st ikstof pakket naar buiten dat nog aanvullend 

broeikasgassen bespaart t.o.v. dit "urgendapakket"? 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .. 2.e 
Verzonden: donderdag 23 april 2020 17:03 

Aan: .. 2.e 
Onderwerp: RE: Nog nieuws? 

Hierbij retour met opmerkingen . 
Ik bel ·e even. 
Groet, . . 2.e 

@minezk.nl> 

@urgenda.nl> 

Van: .. 2.e 1 u rgenda .::,,;.-1.:,;-;:2:.;.-e:... ___ .J .... @""'u..,re"ge ..... o..,d...,a ... o .... l> 
Verzonden: donderdag 23 april 2020 13:06 

Aan: .. 2.e 
Onderwerp: Nog nieuws? 

Hoi . . 2.e , 

@mioezk ol> 

Weet j ij wat nu het uiteindelijke pakket wordt waarmee het kabinet morgen naar buiten gaat? Is 

er nog iets veranderd? Wij maken nl een uitgebreide nieuwsbrief en persbericht en het is een 

beetje lullig als w ij er van alles in zetten wat niet klopt. Zie een draft in de bijlage. Als er iets niet 

klopt , hoor ik t graag. 

Heb j ij ook inzicht in de andere M inisteries en wat daar nog uit komt? 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www mgeoda al 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
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Van: 
Aan: Ur enda 

Cc: 
Onderwerp: Re: KEV2020 en imaatnota 

vrijdag 30 oktober 2020 00:07:49 Datum: 

Ha - - , dank voor je reactie. Alvast VERTROUWELIJK in antwoord op je vragen 
over e Kolencentrales : De wetgeving komt in november.moet nog door de ministe1Taad en 
dan naar de TK 

Ervan uitgaande dat riverstone dicht gaat (we beoordelen hun voorstel nu op de in de 
tender gestelde criteria als kosten, sociaal plan etc), krijgen de andere een beperking tot 
max35 % 

.2.e , kunnen jullie aangeven wat we zeggen over andere maatregelen? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

0 29 okt. 2020 om 23:36 heeft .1.2.e I Urgenda 
.1.2.e @urgenda. e geschreven: 

Hier alles goed gelukkig, ook met alle collega's. 

Dank voor de informat ie. Via de pers hoorde ik alweer dat PBL een aanta l dagen 

van tevoren de hele pers uit leg geeft over de KEV2020, met een presentat ie en dat 

zij (pers) dat rapport al dagen eerder hebben dan w ij, en dan ons gisteren al om 

commentaar vragen. Blijft een wonderlijke gang van zaken. 

Maar goed. 

Ik ben eigen lijk vooral benieuwd hoe het nu zit met de wetgeving rondom de 

kolencentra les, die in oktober er zou zijn? Waarin de centrales aanvankelijk op 25% 

van hun capaciteit gezet zouden worden, maar nu?? 

En gaat er 1 centra le (Riverstone) nog dicht? 

Gaan jullie ook vertell en wat er al is uitgevoerd van alle maatregelen die zij n 

aangekond igd (oa op 24 april), leggen jullie uit in hoeverre dat allemaa l gelukt is en 

wat er nog in de pijplijn zit? 

Vriendelijke groet , 

.1.2. 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Van: . .2.e @minezk.nl> 

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 11:59 

Aan: . .2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

CC: . .2.e @minezk.nl>; .1.2.e -----------. .2.e @minezk.nl> 

Onderwerp: KEV2020 en klimaatnota 

Allereerst: ik hoop dat het ondanks Cov id goed met je gaat. 

Morgen publiceert PBL de KEV2020 met daarin de nieuwe emissiecij fers voor 2030, 
maar ook een inschatting voor de uitstoot in 2020 en 2021. Tegelij kertijd 
publiceert het kabinet morgen de Klimaatnota, waarin zij een appreciatie geeft van 
deze cij fers. Het leek me goed om je hiervan alvast vertrouwelijk op de hoogte te 
stellen van de belangrijkste uit komsten hiervan. 

T.a.v . de cijfers van 2020/ 2021 schetst PBL twee verschillende scenario's (hoog en 
laag) over de mogelij ke ontwikkeling van de emissies. Onder andere het verloop 
van covid-19, maar ook de weersomstandigheden en de brandstofprij zen zorgen 
voor een onzeker beeld. I n het laag scenario, rea liseert het kabinet 25% 
emissiereductie, maar in het hoog scenario nog niet. PBL heeft daarbij overigens 
nog niet alle maatregelen mee kunnen nemen die het kabinet eerder dit jaar heeft 
aangekondigd. Dat za l dus nog zorgen voor een aanvullende reductie en daarom 
neemt het kabinet in de Klimaatnota geen aanvullende maatregelen. 

I k hoop je zo voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. alle stukken 
worden mor en o enbaar. Des ewenst kunnen we dan ook meer tekst en uit leg 
geven . .2.e en .1.2.e zij n daarvoor beschikbaar. 

Vriendel ijke groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete t he message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 1 Urgenda 
Aan: 
Onderwerp: Brie 
Datum: vrijdag 6 november 2020 15:00:25 
Bijlagen: Brief nakoming 5 nov 2020 Wiebes FINAL.pdf 

Bijgevoegd een brief die vandaag uit is gegaan, o.a. naar M in ister Wiebes. Ik heb gezien dat er 

twee moties wa ren in de Kamer over een extra Urgenda pakket en dat beide zij n ontraden. Ik 

vind de structu rele daling van broeikasgassen niet hard genoeg gaan en ben er niet gerust op dat 

25% het komende ha lf jaar binnen bereik is. Met de verkiezingen in zicht, wil ik t och wel graag 

zien dat we niet voor niets acht jaar bezig zijn geweest met een rechtszaak. M ij lijkt een extra 

pakket wel noodzakelijk om een grote kans te maken op het halen van het vonn is. Rekenen op 

een zachte w inter en twee maanden loek down, lijkt me een onverstandige strategie. Dus uit 

zorg toch deze brief. 

Ik denk zelf dat er naast een grotere teruggang in kolenvermogen, en dat NIET opvullen met 

biomassa (netto meer uitstoot, en die nieuwe bomen doen er 40 jaar over gemiddeld voordat 

d ie C02 weer uit de lucht is: dan zijn we al allerlei kritische drempels over), het ook goed zou zij n 

om veel meer inzet te plegen op die energiebesparingswetgeving en daarop handhaven. Ik hoor 

wel steeds dat dat niet aan ju llie is, maar aan lagere overheden, maar er is ook geen RES

wetgeving en toch zij n ze allemaal bezig om 35 TWh meer duurzame opwek voor elkaar te 

krijgen. Een soortgelijk gevoelde opgave voor energiebesparing is ook noodzakelijk. Het is mooi 

als j ullie de ETS-bedrijven niet meer uit zonderen van deze wetgeving (per wanneer?), maar 

vervolgens is handhaving wel cruciaal. We denken en doen graag mee aan een landelijk 

handhavingsprogramma ( "A-team"). Begin maar bij de bedrijven die het goed hebben, in 

food/supermarkten en dergelijke. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Staat der Nederlanden 
T.a.v. Minister E.D. Wiebes
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG

Zaandam, 5 november 2020 

Geachte heer Rutte, 
Geachte heer Wiebes, 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Bij vonnis van 24 juni 2015 heeft de rechtbank Den Haag, op vordering van Stichting 
Urgenda, geoordeeld dat - vanwege de wetenschappelijk vaststaande en door Nederland 
erkende gevaren en risico’s van klimaatverandering door bovenmatige uitstoot van 
broeikasgassen - de Staat onrechtmatig handelt jegens Urgenda als hij de Nederlandse 
uitstoot niet uiterlijk 31 december 2020 met tenminste 25% heeft verminderd ten opzichte 
van het uitstootniveau van 1990. Op dat oordeel voortbouwend heeft de rechtbank aan de 
Staat bevolen om de Nederlandse uitstoot dienovereenkomstig te (doen) verminderen. Het 
vonnis was uitvoerbaar bij voorraad, dat wil zeggen dat de Staat óók als hij in hoger beroep 
zou gaan, toch moest beginnen met de uitvoering van het bevel door de rechter. Tijdens de 
procedure bij de rechtbank was door de Staat opgegeven dat bij ongewijzigd beleid de 
Nederlandse uitstoot in 2020 ongeveer 14-17% lager zou zijn dan die van 1990. De Staat was 
niet bereid tot meer. 

De Staat is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. Gedurende de 
procedure in hoger beroep is Urgenda niet gebleken dat de Staat aanstalten maakte met 
beleid en maatregelen tot verdergaande uitstootvermindering om aan het bevel van de 
rechter te voldoen.  Daarmee heeft de Staat welbewust het risico genomen dat de bevolen 
reductie van 25% niet tijdig gerealiseerd kon worden.  

Stichting Urgenda 

DeJt1l1cma 
N1eolaes Mae~straot 2-224 
15061.B Zaandam 

mfo,,,,u1gt·nda.11/ 
www.Ufgendtl.nl 
T 020 33 00 566 

w .-._1.-.1rgendJ 
l<vK 24429002 
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Wel is Urgenda tijdens de procedure in hoger beroep uit eigen onderzoek gebleken dat de 
Staat ineens, zonder dit expliciet aan Urgenda of het Hof te melden, een andere 
rekenmethode voor de Nederlandse uitstoot was gaan gebruiken. Volgens die nieuwe  
berekening was de actuele Nederlandse uitstoot (in megatonnen uitgedrukt) iets hoger dan 
volgens de oude rekenmethode, maar was de Nederlandse uitstoot in 1990 veel hoger 
geweest dan eerder was berekend. Bij de nieuwe rekenmethode was de procentuele daling 
ten opzichte van 1990 dus groter dan bij de oude berekening. Mede daardoor kwam de 
verwachting voor 2020 ‘ineens’ uit op een uitstootvermindering van 19-23% en daarmee 
veel dichter bij de bevolen 25% dan de 14-17% volgens de oude rekenmethode.  

Hoewel deze gang van zaken neerkomt op het stilletjes ten eigen voordele veranderen van 
de spelregels halverwege de wedstrijd, heeft Urgenda zich niet verzet tegen het hanteren 
van deze nieuwe1 en voor de Staat veel gunstiger rekenmethode in de lopende procedure.  
Met dit uitdrukkelijk goedvinden (zie het arrest van het Hof)  heeft Urgenda zich dus zeer 
welwillend en constructief jegens de Staat opgesteld en het halen van de bevolen 25% 
uitstootvermindering aanzienlijk gemakkelijker gemaakt voor de Staat. 

Bij arrest van 9 oktober 2018 heeft het Hof Den Haag alle 29 grieven van de Staat tegen het 
rechtbankvonnis verworpen en dat vonnis bekrachtigd. Het door de Staat ingestelde 
cassatieberoep tegen het arrest van het Hof, is door de Hoge Raad bij uitspraak van 20 
december 2019 integraal verworpen. 

Zowel Hof als Hoge Raad hebben in hun uitspraak benadrukt dat de bevolen 25% 
uitstootvermindering zijn basis vindt in de artikelen 2 en 8 EVRM. Die bepalingen 
verplichten de Staat – met het gewicht en de rechtskracht van een internationaal Verdrag 
dat strekt tot bescherming van fundamentele mensenrechten – om alle noodzakelijke en 
adequate maatregelen te treffen die in redelijkheid van hem geëist kunnen worden als het 
gaat om de bescherming van het leven en de leefomgeving van zijn ingezetenen tegen 
ernstige gevaren, waaronder ook milieugevaren. Zowel Hof als Hoge Raad oordeelden dat 
de Staat in de procedure tegen Urgenda niet aannemelijk had weten te maken dat een 
uitstootvermindering met 25% in redelijkheid niet van hem mag worden verlangd, of niet 
noodzakelijk was of – bezien in de internationale context – niet adequaat was.   

1 Urgenda had haar eis van 25% gebaseerd op de oude rekenmethode en de oude uitstootcijfers. De Staat kan 
natuurlijk niet in een rechtszaak aan Urgenda voorschrijven welke rekenmethodes Urgenda voor haar eis moet 
gebruiken, daar gaat alleen Urgenda zelf over. Dat de Staat buiten het kader van de rechtszaak andere 
rekenmethodes wilde gaan gebruiken voor de Nederlandse uitstoot, staat los van de rekenmethodes die 
Urgenda wenste te gebruiken voor de door haar gevorderde 25%. Urgenda had daarom in de rechtszaak 
kunnen vasthouden aan een uitstootvermindering van 25% berekend volgens de door haar gekozen ‘oude’ 
rekenmethode. Echter, omdat de nieuwe rekenmethode meer in overeenstemming was met de 
rekenmethodes van het IPCC en Urgenda van mening is dat liefst met algemeen aanvaarde methodes en 
maatstaven volgens de meest recente inzichten wordt gewerkt, heeft Urgenda geaccepteerd dat de nieuwe 
rekenmethode van de Staat ook gebruikt zou worden in de rechtszaak. 
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Het gaat in deze kwestie dus niet alleen maar om de vraag of de Nederlandse regering wel 
of niet bereid is om te voldoen aan een bevel van zijn eigen rechters - hoe belangrijk dat ook 
is in een land dat zich een rechtsstaat wil kunnen noemen. Het gaat hier óók om de vraag of 
de Nederlandse regering er blijk van geeft het leven en de veiligheid van de leefomgeving 
van haar burgers voldoende serieus te nemen, door adequate bescherming te bieden tegen 
de klimaatgevaren die de regering al tientallen jaren lang zeer zorgelijk en ernstig noemt. Of 
vindt de regering misschien dat zij losjes, al naar het haar politiek uitkomt, met die 
veiligheidsrisico’s en fundamentele rechten van haar burgers om mag gaan? 

In dat verband en voor enige context wijst Urgenda er op dat de 25% Nederlandse 
uitstootvermindering die zij voor 2020 verlangt en door de rechter bevolen is, nog altijd 
minder is dan het EU-gemiddelde van 27% uitstootvermindering in 2020. Ook wijst Urgenda 
er op dat de Nederlandse uitstoot-per-inwoner tot de allerhoogste van de EU behoort en 
hoger is dan bijvoorbeeld die van ‘de Polen met hun vieze kolencentrales’. Het is dus niet zo 
dat nakoming van het Urgenda-vonnis van Nederland een eenzame koploper maakt en het 
‘gekke Gerritje’ van Europa; integendeel, zelfs bij voldoening aan dat vonnis rijdt Nederland 
nog steeds achter het EU-peloton aan. De cijfers liegen niet. 

Naar aanleiding van het arrest van 20 december 2019 van de Hoge Raad heeft, op initiatief 
van Urgenda, overleg plaatsgevonden tussen Urgenda en de regering over de nakoming van 
het bevel van de rechter. Urgenda heeft bij gelegenheid van dat overleg tientallen 
suggesties en voorstellen aan de regering gedaan waarmee de bevolen 25% alsnog gehaald 
zou kunnen worden (54puntenplan, met 54 maatregelen die samen 17 Mton aan reductie 
kunnen opleveren), met de handtekeningen van achthonderd organisaties die zich achter 
die voorstellen van Urgenda hadden geschaard en bereid waren daaraan uitvoering te 
geven. Urgenda is dus niet na de beslissingen van de rechters achterover gaan leunen om te 
kijken waar de regering mee zou komen, maar heeft zich veel moeite en inspanningen 
getroost om de regering te helpen de bevolen 25% uitstootvermindering ook daadwerkelijk 
te kunnen halen en heeft daarvoor bovendien maatschappelijk draagvlak gecreëerd. 

Bij gelegenheid van dat overleg heeft Urgenda ook aan de regering laten weten dat vanaf 
ongeveer het jaar 2015 – het jaar waarin de rechtbank Den Haag het reductiebevel aan de 
Staat gaf -  de jaarlijkse prognoses van het PBL over de ontwikkeling van de Nederlandse 
uitstoot, veel te optimistisch zijn geworden. Telkens als van overheidswege de werkelijke 
nationale uitstootcijfers over een bepaald jaar bekend werden, bleek de werkelijke 
Nederlandse uitstoot in dat jaar aanzienlijk hoger te zijn dan hetgeen PBL voor dat jaar had 
voorspeld. Het verschil lag de afgelopen drie jaar tussen de 10 en 14 megaton (zie het aan u 
verstrekte rapport van Kalavasta met review door CE Delft van januari 2020). Ter 
vergelijking: het sluiten van de Hemweg-kolencentrale levert een uitstootvermindering van 
netto 1-2 megaton op. Het verschil tussen de PBL prognoses en de werkelijkheid was dus 
telkens zéér aanzienlijk. 
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Vanwege deze na 2015 jaarlijks terugkerende grote discrepantie tussen prognose en 
werkelijkheid, heeft Urgenda in de loop van 2019 door Kalavasta, een bij uitstek deskundig 
bureau, laten uitzoeken hoe de grote onjuistheden in de prognoses van het PBL verklaard 
zouden kunnen worden. Uit dat onderzoek is gebleken dat het PBL in haar modellen uit ging 
van bepaalde ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt, terwijl de werkelijkheid duidelijk 
zichtbaar juist een omgekeerde ontwikkeling liet zien. Urgenda heeft haar bevindingen en 
analyses gedeeld met PBL om het PBL te helpen tot betere prognoses te komen en later dus 
ook met de regering bij het overleg begin 2020.  

Ook heeft Urgenda bij dat overleg met de regering gesuggereerd dat het beter zou zijn om 
de nationale uitstoot maandelijks te monitoren en niet pas na afloop van een jaar, omdat de 
cijfers voor zo’n maandelijkse monitoring goed beschikbaar zijn en dan eerder kan worden 
ingegrepen als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Urgenda heeft voor zichzelf 
inmiddels zo’n maandelijkse monitoring op laten zetten. 

Urgenda heeft dat overleg met de regering als plezierig en constructief ervaren. De brief 
over de uitvoering van het Urgenda vonnis die de regering op 24 april 2020 aan het 
parlement heeft doen toekomen, suggereert dat ook de regering dit overleg als constructief 
heeft ervaren.  

De maatregelen tot uitvoering van het Urgenda vonnis die de regering  in die brief d.d. 24 
april aankondigde, zullen volgens Urgenda de 25% niet gaan halen maar getuigen wel van 
een geloofwaardige, serieuze inspanning van de regering om de Nederlandse uitstoot 
aanzienlijk sneller structureel omlaag te brengen dan tot nu toe het geval is geweest. 
Urgenda heeft naar aanleiding van die brief dan ook publiekelijk laten weten dat als de in 
die brief uitgezette lijn serieus werd ingezet en ook zou worden volgehouden na 2020, 
Urgenda niet moeilijk zou gaan doen als de 25% in 2020 niet helemaal zou worden gehaald, 
maar bijvoorbeeld drie maanden later wel.  

Daaraan voeg ik toe dat het inzetten en vasthouden aan die lijn niet alleen noodzakelijk is 
om te voldoen aan het Urgenda-vonnis voor 2020, maar ook om via deze 25% in 2020 zicht 
te blijven houden op het kunnen halen van de 49% uitstootvermindering in 2030 die de 
regering zichzelf als doel en noodzaak heeft opgelegd in de Klimaatwet.  Als in 2030 een 
uitstootvermindering van 55% moet worden gehaald, zoals nu binnen de EU op tafel ligt, 
zullen er zelfs nóg flink meer tandjes extra bijgezet moeten worden.   

In het licht van deze voorgeschiedenis en naar aanleiding van enige recente ontwikkelingen, 
vraag ik graag de aandacht van de regering voor het volgende. 
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Om aan het Urgenda vonnis te voldoen, moet per 31 december 2020 de Nederlandse 
jaaruitstoot 166 megaton zijn of minder. Uit de meest recente emissiegegevens (uitstoot in 
2019 was 182,5 Mton) blijkt dat om aan die eis te kunnen voldoen, tussen 1 januari 2020 en 
31 december 2020, de Nederlandse jaaruitstoot met 16,5 megaton moet worden 
verminderd ten opzichte van de jaaruitstoot in 2019. Dat is een zeer grote uitstoot-
vermindering. Zou de regering al in 2015 serieus zijn begonnen met ‘remmen’ op de 
uitstoot, dan zou die opgave nu veel minder groot zijn.  

De corona crisis die begin dit jaar de wereld en ook ons land heeft getroffen, heeft, mét al 
zijn ellende en leed, geleid tot een substantiële vermindering van industriële activiteit en 
vervoersbewegingen in Nederland. Dat heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijk daling van 
uitstoot in dit jaar.  

Dat is echter geen goed nieuws. Een eenmalige uitstootvermindering door tijdelijk stilvallen 
van economische activiteit en economische krimp, is natuurlijk niet te vergelijken met 
uitstootvermindering door structureel uitstootbeleid in een goed lopende economie. 
Niettemin: deze uitstootvermindering in 2020 als gevolg van de corona crisis is een 
‘meevaller’ voor de regering als het puur en uitsluitend gaat om nakoming van het Urgenda 
vonnis. Echter, volgens een recent rapport van het PBL zal ondanks deze grote ‘corona-
meevaller’ de bevolen 25% uitstootvermindering in 2020 naar alle waarschijnlijkheid nog 
steeds niet worden gehaald. 

Bovendien wil ik erop wijzen dat het bij de uitstootvermindering die we momenteel in 2020 
zien, niet gaat om een structurele uitstootvermindering. Als de corona crisis bedwongen 
wordt, zal zonder beleidsingrijpen de uitstoot weer terugkeren naar het oude niveau en 
daarmee in strijd komen/blijven met het bevel van de rechter. 

Er is daarom alle reden om vast te houden aan het pakket van structurele maatregelen dat 
door de regering werd aangekondigd in haar brief d.d. 24 april 2020. Ik moet echter 
constateren dat de in die brief aangekondigde maatregelen nog niet of slechts mondjesmaat 
worden ingevoerd. Zo was er aanvankelijk in de gesprekken sprake van dat alle 
kolencentrales terug zouden moeten naar maximaal 25% van hun capaciteit. Later werd dat 
‘25% of hun technisch minimum’ en nu circuleren er getallen van 30-35% want dat zou dan 
het technisch minimum zijn. Het jaar 2020 heeft echter laten zien dat teruggaan naar 
gemiddeld minder dan 25% van de capaciteit bij alle kolencentrales gewoon is gebeurd en 
dus wel degelijk technisch mogelijk is. De exploitanten hebben dat minderen vrijwillig 
gedaan, enerzijds vanwege gebrek aan elektriciteitsvraag door corona en anderzijds doordat 
de gasprijs lager was dan de kolenprijs en zij hun kolencentrales dus hebben terug-
geschakeld en in plaats daarvan hun gascentrales zijn gaan benutten.   
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Voor het produceren van een identieke hoeveelheid elektriciteit, geven gascentrales een 
aanzienlijk kleinere uitstoot dan kolencentrales.  Het overstappen van kolen naar gas, zoals 
nu op grote schaal is gebeurd, leidt dus tot een grote uitstootvermindering bij 
gelijkblijvende energieproductie. Omdat de gasprijs inmiddels weer oploopt, dreigt echter 
zonder ingrijpen van de regering dat binnenkort de exploitanten weer massaal overstappen 
van gas naar kolen, wat tot een aanzienlijke vermeerdering van de huidige uitstoot zal gaan 
leiden. Het halen van de bevolen 25% raakt dan volstrekt buiten beeld. 

Urgenda meent dan ook dat er alle reden en aanleiding is om er aan vast te houden dat 
kolencentrales op maximaal 25% van hun capaciteit mogen draaien. Een alternatief voor 
een dergelijke productiebeperking zou zijn om kolen structureel duurder te maken dan gas. 
Daarnaast helpt het als er nog een nieuwe kolencentrale helemaal dicht gaat. Wij lezen in 
de krant dat u die mogelijkheid verkent. Ons lijkt dat inmiddels noodzakelijk.  

Zelfs als deze technisch haalbare, relatief goedkope en economisch verstandige 
maatregelen ter beperking van de uitstoot door kolencentrales allemaal door de regering 
worden getroffen, leidt dat slechts tot een structurele vermindering van de Nederlandse 
jaaruitstoot met netto op zijn best 9 megaton, en dus niet tot de structurele 16,5 Mton die 
gehaald moet worden op bevel van de rechter.  De overige maatregelen die u in uw lijst 
heeft staan, vullen dat gat niet op, ook volgend jaar niet. De coronacrisis mag misschien een 
uitstoot-meevaller opleveren voor 2020 die de valse indruk wekt dat de bevolen structurele 
uitstootvermindering van 25% binnen handbereik ligt, maar in 2021 komt die misvatting dan 
als een boemerang terug. Het is daarom terecht dat de regering in haar brief d.d. 24 april 
2020 aan het parlement schreef dat er een noodzaak is voor structurele maatregelen en dat 
er een ‘adaptieve strategie’ zou zijn, inhoudend dat bij een blijkend tekort aan reductie 
extra maatregelen zouden worden genomen. De regering gaf in de brief aan dat in oktober 
2020 de balans opgemaakt zou worden. Het is inmiddels duidelijk dat we niet op koers 
liggen, dus dat een extra pakket inderdaad noodzakelijk is.  

Daar komt bij dat diezelfde extra maatregelen die nodig zijn voor het halen van het 
Urgenda-vonnis, ook beschouwd kunnen worden als ‘no regret’ maatregelen omdat zij 
eveneens noodzakelijk zijn om het doel te kunnen halen van 49% reductie in 2030 zoals dat 
is vastgelegd in de Klimaatwet. Ook voor dat zelfgekozen en wettelijk vastgelegde doel ligt 
de regering nog lang niet op koers. Dat is een extra reden voor de regering om de 
aangekondigde maatregelen nu ook daadwerkelijk te treffen en zich niet ten onrechte rijk te 
rekenen met de eenmalige effecten van de corona crisis. 
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In het licht van dit alles zou Urgenda het dus volstrekt niet begrij pen en geen acceptabele 
nakoming van het vonnis vinden, als de bevolen 25% uitstootvermindering niet per 31 
december 2020 wordt gehaald omdat de regering welbewust besluit alsnog af te zien van de 

eerder door haarzelf aangekondigde extra maatregelen om aan het Urgenda-vonnis te 
kunnen voldoen plus een extra pakket . Dat onbegrip is des te groter waar Urgenda zich in 

het verleden juist voortdurend welwil lend en constructief jegens de regering heeft 
opgesteld om het halen van die 25% door de regering, gemakkelij ker te maken (accepteren 
van nieuwe rekenmethode) en te faciliteren (aanbieden van 54 maatregelenpakket voorzien 
van maatschappelijk draagvlak). 

Urgenda kan zich tenslotte ook maar moeilij k voorstellen dat het Nederlandse parlement 
welbewust de regering verhindert of belemmert om uitvoering te geven aan een tot 
driemaal en tot aan de hoogste rechter toe gegeven rechterlijk bevel om méér te doen aan 

het fundamentele recht van de Nederlandse ingezeten op bescherming van hun veiligheid 
tegen de gevaren van klimaatverandering. Die bescherming door de regering schiet 
momenteel, zoals de Hoge Raad overwoog, evident te kort en loopt overigens ook 

inderdaad ver achter bij het EU-niveau. 

Graag verneem ik dan ook van u, welke (extra) concrete maatregelen de regering nu van 

plan is te treffen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen en op wat voor termijn die 
maatregelen ook daadwerkelij k ingevoerd en geëffectueerd zu llen gaan worden. Uiteraard 
is Urgenda bereid tot overleg en alle medewerking om tot een goede nakoming van dat 

vonnis te komen. 

Hoogachtend, 
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5.1 .2.e 1 
~.1 .2.e 1 

cc. Minister Schouten 

Minister Ollongren 
Minister Hoekstra 
Staatssecretaris Van Veldhoven 



Van: 1 Urgenda 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: RE: Vertrouwe ij - Notitie inza e a a stromen Uniper 

donderdag 3 december 2020 00:28:23 Datum: 

Beste allemaal, 

Alvast een antwoord part 1. 

In algemene zin zou ik zeggen: maak snel een werkgroepje met wat kund ige mensen uit de 

afvalsector en van de omgevingsdienst, want er kan meer dan je denkt en er is veel animo om 

mee te denken over oplossingen. En als die kolencentrales toch ooit uit moeten, kun je maar 

beter op t ijd een back up plan hebben? 

De experts die ik raadpleegde misten concrete getallen t.a.v. hoe groot de verschillende stromen 

precies zijn, om nu al in alle detail oplossingen te geven, maar wat ik nu al mee kreeg was o.a.: 

• Afvalcent rales moeten ook uitstoot van dioxines voorkomen en draaien daarom ook op 

850 graden & 2 seconden, dus dat is geen enkel probleem. 

• In het verleden bij een aantal van de veet eelt schandalen/crises (MKZ o.a.) zijn AVl's ook 

bijgeprongen, dus daar kan t.a .v. MBM nu al het nodige, en als daar extra voor 

geïnvesteerd zou moeten worden, dan is dat bespreekbaar 

• Afvalbedrijven hebben al afval tekort en een C02 prijs erbij en vanwege het Urgenda 

vonnis ook nog import rest ricties, dus daar staat men echt wel open voor oplossingen om 

meer afval uit NL te helpen verwerken. En meer "biomassa" helpt hen ook. 

• Afvalbedrijven maken ook al stoom, dus willen daar ook graag een rol vervullen . 

• Hersenafval en ander mogelijk gecontamineerd biologisch materiaal: niet veel bedrijven 

doen dat (nu) ook, maar het is natuurlijk wel te organiseren. Het is wel zeker dat de 

verwerkingsprijs zou stijgen als het niet meer in een kolencent rale wordt verwerkt. (Daar 

zie je de verwevenheid van alles; 'onzicht bare subsid iering' van de vleessector én de 

kolensector door SDE-subsidie ?) . 

• Heavies zijn gemakkelijker elders mee te stoken (deed AVR vroeger ook), maar er is meer 

concrete informat ie nodig om te kijken hoe dat nu kan en of daar dan veel extra voor 

geïnvesteerd moet worden . 

• Ook de omgekeerde vraag werd gesteld: kan MPP3 ook op 100% "biomassa" draaien; als 

kolen er toch ooit uitgaan, wat zijn dan andere opt ies om die cent rale nog rendabel te 

draaien? Daar kwamen ook vele suggesties bij. 

Kortom meer iets om met een klein groepje over om de tafel te gaan zitten en oplossingen door 

te akkeren, denk ik. 

Part 2 volgt nog later deze week. 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .1.2.e 
Verzonden: maandag 30 november 2020 11:34 
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