
Ons doel: Nederland naar overkoepelend reductiedoel van 55%

Energietransitie 
vraagt om 
besturen met lef

variant B uit rapport ‘Bestemming Parijs’ (Van Geest)

Dit vraagt om maximale inspanningen:
 Besturen met daadkracht

Robuust investeringspakket 



Bestuurlijke daadkracht Robuust investeringspakket

Ruimtelijke inpassing
• Wijs extra kavels aan voor wind op zee: 

10 GW bovenop huidige afspraken
• Versnel procedures hernieuwbaar op land:
 • Verkort vergunningsprocedures
 • Pas Omgevingswet aan waar nodig
• Start Rijksregie op provinciale/regionale 

ruimtelijke inpassing 

Faciliteren verduurzaming industrie
• Ketenbenadering: ontwerp een  instrument om 

risico’s door de keten heen te mitigeren
• Infrastructuur: investeer fors en zet in op een 

tijdige uitrol
• Innovatie: versterk de inzet van innovatie 
• Tijdig investeren in een basisketen waterstof: 

zorg voor duidelijkheid over invulling waterstof 
doelstelling

• Opvolger SDE++: verken spoedig de mogelijk-
heden als opvolger SDE++ voor hernieuwbare 
opwek ná 2025 

Uitrol duurzaam    energiesysteem

2030 is morgen, 2050 overmorgen!
• Neem 2050 als uitgangspunt en identifi ceer nu de 

no-regret maatregelen
• Verdubbel innovatieprogramma’s gericht op game-

changers om de energietransitie te vereenvoudigen 
• Een bespaarde ton CO2 in 2025 is waardevoller dan 

een ton CO2 na 2030. Daarom is nu actie nodig!

• Vroeg in deze regeerperiode zijn door de lange 
doorlooptijden belangrijke besluiten nodig. 
Zo kunnen grote maatregelen zoals 
elektrifi catie tijdig operationeel zijn

2030 is morgen, 2050 overmorgen!
• Verdubbel de bijbehorende innovatiegelden

Doorkijk    2030 - 2050

Individueel
Sluit aan bij de individuele bewoners en gebruik 
natuurlijke momenten (verhuizen, renoveren)
• Normeer effi  ciency van apparatuur
• Zet in op isoleren van woningen met de 

standaard als richtsnoer
• Energieprestatieregelgeving door standaard- en 

streefwaardes

Wijkaanpak
Maximale concurrentie op de markt door publieke 
en private warmtebedrijven leidt tot kostenreductie
Voorwaarden warmtenetten:
• Open, transparante, objectieve en 

nondiscriminatoire selectieprocedure
• Gratis opt-out bij het begin van een project 

Individueel: spijtvrije 
maatregelen
• Zet in op isoleren en hybridiseren 

Wijkaanpak
• Neem onrendabele top warmtenetten 

en -bronnen weg
• Sluit géén opties uit 

Betaalbaarheid energietransitie
• Belast stroom en gas gelijk naar 

CO2-uitstoot
• Herzie de ODE-systematiek

Wij zetten in op een laagdrempelige 
energietransitie voor zowel individu als 
collectief (wijkaanpak)

Laagdrempelig en betaalbaar    gebouwde omgeving



Budgetvoorstellen rapport ‘Bestemming Parijs’, Van Geest
bedragen in miljoenen euro’s per jaar

Robuust investeringspakket, opties klaarzetten met innovatie en infrastructuur
Subsidie vroege fase opschaling € 1.500
Investeringen in infrastructuur transitie   500
Verhogen/uitbreiden budget EIA en MIA/Vamil  50-80
Subsidie voor CO2-vrij regelbaar vermogen  100 variant B
Verhogen SDE voor CCS, elektrifi catie, waterstof  85 variant B

In variant B intensivering van SDE voor CCS, elektrifi catie en waterstof tbv de industrie, 
met opmerking dat grootste deel na 2030 zijn beslag krijgt (€ 3 mld cumulatief) 

• Rapport Van Geest veronderstelt dat er niet meer uitgaven nodig zijn voor extra 
uitrol van duurzame energie

• In variant A of C volstaat Van Geest ook met het bestaande SDE-budget voor 
elektrifi catie of waterstof voor de industrie 

Alle opties zijn nodig
Verhogen SDE++  € 85 variant B
Investeringen in infrastructuur transitie  500

Haalbare stappen in de gebouwde omgeving, betaalbaarheid garanderen
Financiering transitie via begroting
Stimulering hybride warmtepompen € 100
Spaarfaciliteit bij woningverduurzaming  33
Sneller naar isolatienorm koop  82 A en C

360 B
Sneller naar isolatienorm huur  43 A en C

360 C
Financiering via hogere energierekening
Bijmengverplichting groen gas niet becijferd 
Volgens PBL € 1.100

Lastenverzwaring
Verhogen tarief energiebelasting 1e schijf gas € 400 A en C

800 B
• Rapport Van Geest stelt een hogere energiebelasting voor op gas in de eerste 

schijf en zet de opbrengsten in voor de fi nanciering van andere maatregelen
• Met name in variant B zet Van Geest stevig in op ‘sneller naar isolatienormen’ 

voor zowel koop als huur

Het investeringsvolume 
duurzame energie 2008 t/m 
2021 bedroeg 178,5 miljard. 
In 2030 is dit cumulatief 
323,9 miljard (huidig beleid).

Over Energie-Nederland
Energie-Nederland is de branche-
vereniging van energiebedrijven. 
Samen vertegenwoordigen we bijna 
90% van de markt van productie, 
handel en levering van elektriciteit, 
gas en warmte; en producten en 
diensten die bijdragen aan een 
duurzame energievoorziening.
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