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■ Overzicht maatregelen 40-puntenpian Stichting Urgenda9
Het kabinet waardeert de inzet waarmee Urgenda en alle betrokken stakeholders
de 40 maatregelen hebben uitgewerkt. Het kabinet heeft het 40-puntenplan van
Urgenda dan ook zorgvuldig bestudeert, en beoordeeld of deze (i) kosteneffectief
zijn, (ii) beperkte weglekeffecten kennen naar het buitenland, (iii) op (enig)
draagvlak kunnen rekenen en (iv) aansluiten bij de maatregelen in het
Klimaatakkoord. Maatregelen die aan deze criteria voldoen zullen zo snel mogelijk
door het kabinet worden uitgewerkt en opgepakt. Enkele van de in de Kamerbrief
genoemde maatregelen die het kabinet treft gericht op de toename van het
aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing, zijn ook door Urgenda
aangedragen.
In algemene zin geldt dat de maatregelen opgenomen in het 40-puntenplan een
duidelijke overlap vertonen met het maatregelenpakket dat het kabinet op 28 juni
jl. heeft aangekondigd: in totaal is meer dan de helft van de maatregelen uit het
40-puntenplan op enigerlei wijze onderdeel van het maatregelenpakket van het
kabinet. In sommige gevallen is gekozen voor een andere vorm van
instrumentatie en uitwerking, maar beoogt de maatregel van het kabinet hetzelfde
doel te realiseren als wat Urgenda voorstelt. Daarnaast stelt Urgenda enkele
nieuwe maatregelen voor in aanvulling op het reeds gepresenteerde
maatregelenpakket die het kabinet zal oppakken. Daarbij geldt dat een deel van
deze maatregelen die Urgenda presenteert naar verwachting geen CO2reducerend effect hebben in 2020, bijvoorbeeld vanwege de doorlooptijd van de
maatregel of omdat nader onderzoek nodig is voordat de maatregel kan worden
geïmplementeerd.
Tot slot zijn er enkele maatregelen die door Urgenda zijn aangedragen, maar niet
door het kabinet worden overgenomen omdat deze niet aan de door het kabinet
gestelde criteria voldoen, bijvoorbeeld wanneer maatregelen zeer kostbaar zijn en
slechts zeer beperkt emissiereductie realiseren. De onderstaande tabel bevat een
overzicht van alle maatregelen, waarbij is aangegeven of en op welke wijze deze
door het kabinet wordt opgepakt en wanneer deze reeds onderdeel is van de
reeds door het kabinet ingezette maatregelen.
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#
1

Maatregel
100.000 huurhuizen energieneutraal

2

Minder koeien, niet minder winst

3

Maximumsnelheid op wegen verlagen

4

Opschaling landelijke Energiestrijd

5

Verlichting uitzetten na werktijd

6

Netwerk semi-autonome kleine voertuigen

7

Duurzaam bosbeheer

8

Koppel aanbestedingen aan besparingsplicht

Appreciatie
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om tot en
met 2022 100.000 corporatiewoningen ("de startmotor")
te verduurzamen. De voorgestelde versnelling in
aanvulling hierop en de daarvoor benodigde middelen
voldoen niet aan de criteria van het kabinet, met name op
het gebied van kosteneffectiviteit.
Onder het Klimaatakkoord is een breed palet aan
maatregelen gepresenteerd, waarmee de sector in staat
wordt gesteld keuzes te maken om te verduurzamen en
te richten op duurzame landbouw. Inkrimping van de
veestapel is geen doel op zich is, maar kan wel een
gevolg kan zijn van veranderende omstandigheden. Het
voorstel van Urgenda om komend jaar de veestapel met
30% terug te brengen is gegeven de doorlooptijd niet
realistisch. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad
van State zullen met name in de omgeving van Natura
2000-gebieden bronnen van stikstofuitstoot weggenomen
worden, door op basis van vrijwilligheid boerenbedrijven
gericht, slim en warm te saneren.
Het kabinet onderzoekt in het kader van de
programmatische aanpak stikstof onder andere de
mogelijke gebiedsgerichte verlaging van de
maximumsnelheid.
Zorginstellingen vallen onder de besparingsplicht, die
wordt gestimuleerd met de reeds door het kabinet
aangekondigde maatregel 'Versterking en ondersteuning
uitvoering energiebesparingsverpiichting'.
Op de erkende maatregelenlijsten zijn voor verschillende
bedrijfstakken, maatregelen opgenomen om onnodig
branden van verlichting te voorkomen. Energiebesparing
die valt onder de besparingsplicht wordt gestimuleerd met
de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Versterking en ondersteuning uitvoering
energiebesparingsverplich ting'.
Deze maatregel is niet kosteneffectief en voldoet daarmee
niet aan de criteria van het kabinet.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Voorkomen ontbossing'd\e het kabinet reeds heeft
ingezet, wordt in overleg met gemeenten en provincies de
houtkap gereduceerd.
Deze maatregel zal door het kabinet worden onderzocht.
Er zal gekeken worden naar het koppelen aan het
beschikken over een informatieplichtrapportage en naar
het koppelen aan de inhoud van die rapportage (de
getroffen energiebesparende maatregelen). Dit najaar
komt het kabinet hierop terug. Overigens zijn de
genoemde additionele toezichthouders onderdeel van de
reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Versterking en ondersteuning uitvoering
energiebesparingsverpiichting'. Bij de verkenning van
deze maatregel zal specifieke aandacht zijn voor de
administratieve lastendruk voor het midden- en
kleinbedrijf.
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9

Behoud salderen

Deze maatregel is reeds door het kabinet aangekondigd
(Kamerstuk 31239 nr. 299).

10

Groene daken

Deze maatregel is niet kosteneffectief en voldoet daarmee
niet in de criteria van het kabinet.

11

Een dag per week zonder vlees

12

Versneld vernatten veenweide

13

Actieplan elektromotoren

14

Verhoging ISDE voor kleinschalige warmte

15

Extra budget voor woningisolatie

16

Stimulering collectieve zonnesystemen

Onder het Klimaatakkoord is reeds ingezet op een ander
eetpatroon. Deze maatregel, die onder andere toeziet op
het instellen van een verbod op promotie van vlees, sluit
niet aan bij de aanpak uit het Klimaatakkoord.
Onder het Klimaatakkoord wordt gewerkt met een mix
van maatregelen gericht op de aanpak van veenweide
gebieden, waaronder vernatting. Voor de uitvoering van
deze maatregelen is samen- en medewerking van diverse
stakeholders vereist. De door Urgenda voorgestelde
maatregel zal hierbij worden meegenomen.
Het treffen van de energiebesparende maatregelen met
een terugverdientijd van vijfjaar of minder is verplicht.
Dit betreft ook energiezuinige elektromotoren.
Energiebesparing die valt onder de besparingsplicht wordt
gestimuleerd met de reeds door het kabinet
aangekondigde maatregel 'Versterking en ondersteuning
uitvoering energiebesparingsverplichting
Als onderdeel van het aanvullende maatregelenpakket
wordt de ISDE nog in 2019 opgehoogd met € 60 mln, die
o.a. voor huiseigenaren kleinschalige duurzame
warmteopties stimuleert.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Subsidie Energiebesparing Eigen Huis' wordt
woningisolatie bij huishoudens gestimuleerd.
De postcoderoosregeling stimuleert energiecoöperaties en
VvE's voor de installatie van collectieve zon-PV systemen.
Het kabinet onderzoekt hoe de Postcoderoosregeling zal
worden gewijzigd of zal worden vervangen door een
subsidieregeling, waarbij ook oog zal zijn om meer
zekerheid over de haalbaarheid van projecten te
realiseren. Op korte termijn zal hierover een brief naar uw
Kamer worden verstuurd.
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17

Leasecontracten zonnepanelen op kWh-basis

18

Altijd meetellen zonnepaneel in energielabel

19

Regeling zonnepanelen & sanering asbestdak

20

Zonnepanelen op overheidsgebouwen

21
22

Reservetransformatoren voor zon & wind, ofwel
loslaten van de n-l-redundantie-eis
Verdubbeling krimp varkenssector

Rekening houdend met een zorgvuldige uitwerking,
voorbereiding en implementatie van een dergelijke
wijziging, is het niet mogelijk deze wijziging reeds in 2020
te realiseren.
Deze maatregel past niet binnen het bredere stelsel van
energiebelasting, omdat hierdoor levering van elektriciteit
door een derde niet overal op gelijke wijze wordt belast.
Deze maatregel zal daarom niet door het kabinet worden
overqenomen.
Zonnepanelen op het dak (of ergens anders op het
perceel) van een gebouw tellen mee met de
energieprestatie van het desbetreffende gebouw. Ook
wanneer sprake is van gedeeltelijk eigen gebruik, worden
de zonnepanelen meegerekend in de energieprestatie van
het gebouw. Alleen wanneer de energie uit zonnepalen
volledig wordt teruggeleverd aan het net of wordt
geleverd aan andere partijen, telt het niet mee in het
energielabel. Aangezien er in dat geval geen sprake is van
de verduurzaming van dit gebouw, is het niet wenselijk
wanneer dit wel bij het energielabel kan meetellen. Deze
maatregel zal daarom niet door het kabinet worden
overqenomen.
Het is voor eigenaren van daken die zonnepanelen willen
plaatsen al mogelijk om gebruik te maken van de SDE+
(voor grootverbruikers) en salderen (voor
kleinverbruikers). In de markt zijn ook partijen actief die
mede op basis hiervan proposities maken voor eigenaren
van asbestdaken die deze willen verwijderen en
tegelijkertijd zonnepanelen op hun dak willen plaatsen. In
het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet
provincies en gemeenten vragen waar mogelijk boeren en
tuinders te stimuleren tot het gebruik maken van de
beschikbare regelingen.
De Rijksoverheid pakt ook haar eigen rol in het versnellen
van de maatregelen op gebied van verduurzaming van
het Rijksvastgoed. We gaan na hoe op korte termijn de
uitrol van zonnepanelen op Rijksdaken het meest
kostenefficiënt kan worden georganiseerd en verkennen
het potentieel van de realisatie van hernieuwbare
energieprojecten op Rijksqronden.
Deze maatregel is reeds door het kabinet aangekondigd
(Kamerstuk 30196 nr. 669).
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Versnelling en intensivering warme sanering
varkenshouderij' worót, op basis van vrijwilligheid, een
krimp van de varkenssector voorzien in aanvulling op de
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Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Ons kenmerk
DGKE-K / 19252772

23

Zon op School

24

Ledverlichting bij bedrijven en kassen

25

Anders reizen

26

Inregelen warmte-installaties bedrijven

27

Banden op spanning

28

COz-prestatieladder

29

Campagne voor CV-optimalisatie huishoudens

30

APK voor gebouwen

al voorgenomen sanering zoals beschreven in het
regeerakkoord.
Als onderdeel van het aanvullende maatregelenpakket
hebben alle schoolbesturen in het primair en voortgezet
onderwijs een brief ontvangen om hen te informeren over
het Klimaatakkoord, bestaande initiatieven, het onlangs
opgerichte Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed én de mogelijkheden van de
pilot voor de Scholen Energiebespaarlening.
Schoolbesturen kunnen hier geld lenen voor enkele
maatregelen, zoals dakisolatie en zonnepanelen.
Momenteel loopt er een onderzoek over mogelijkheden
om aanvullende maatregelen voor ledverlichting op te
nemen op de erkende maatregelenlijst (EML). Dit najaar
volgt een Kamerbrief over de resultaten van dit
onderzoek.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit' wordt
duurzaam rijgedrag bij automobilisten gestimuleerd,
waaronder de Coalitie Anders Reizen die toeziet op de
COz-reductie van zakelijk reizen.
Momenteel loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden
om waterzijdig inregelen toe te voegen aan de Erkende
Maatregelenlijst. Dit najaar volgt een Kamerbrief over de
resultaten van dit onderzoek.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit' wordt
duurzaam rijgedrag bij automobilisten gestimuleerd,
waaronder een intensivering van de campagne gericht op
bandenspanning.
Het uitbreiden van de energiebesparingsverplichting en de
lijsten met erkende maatregelen met een extra
verplichting betekent dat er een extra last komt te liggen
bij de bedrijven die deze maatregelen moeten treffen. Het
verder uitbreiden van deze verplichting, terwijl de
informatieplicht per 1 juli 2019 in werking is getreden,
acht het kabinet niet wenselijk.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Programma stimulering vermindering energieverbruik
eigen woningen'worden huishoudens geholpen bij het
treffen van energiebesparende maatregelen.
In het kader van het Energieakkoord is geprobeerd een
EnergiePrestatieKeur (EPK) in de markt te zetten. Het
effect van deze maatregel bleef echter uit en mede
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Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Ons kenmerk
DGKE-K / 19252772

31

Stadsheffing voor leefbare stad

32

Innovatieve Chemische Recyclingstechnieken

33

Verdubbeling slagkracht energiecoöperaties

34

Actieplan van enkel naar HR++glas

35

Bossen, bomen en bermen

36

Stoppen recreatief gebruik lachgas

37

Duurzamer asfalt

daarom is voor een andere aanpak gekozen: de
informatieplicht energiebesparing.
Het verder uitbreiden van deze verplichting, terwijl de
informatieplicht per 1 juli 2019 in werking is getreden,
acht het kabinet niet wenselijk. Bij controlebezoeken in
het kader van de energiebesparingsplicht wordt ook
gekeken naar het doelmatig beheer en onderhoud van
besparingsmaatregelen. Deze bezoeken worden
gestimuleerd met de reeds door het kabinet
aangekondigde aanvullende maatregel 'Versterking en
ondersteuning uitvoering energiebesparingsverpiichting'.
Deze maatregel wordt niet door het kabinet
overgenomen. Er wordt op dit moment ingezet op de
harmonisatie van milieuzones per 2020. Hiermee hebben
gemeenten een instrument om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Daarnaast worden er voorbereidingen
getroffen voor nul-emissiezones voor vrachtverkeer in
2025, zoals beschreven in het Klimaatakkoord.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Recycling en bio-kunststoffen' wordt recycling
gestimuleerd.
Als onderdeel van het aanvullende maatregelenpakket
wordt het budget voor het ontwikkelfonds
energiecoöperaties verdubbeld van €5 naar €10 miljoen
om hun slagkracht te vergroten waarmee meer projecten
worden gerealiseerd. Dit fonds geeft leningen aan
energiecoöperaties om de ontwikkelkosten van zon- en
windprojecten te financieren.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Subsidie Energiebesparing Eigen Huis' wordt o.a. het
gebruik van HR++-glas gestimuleerd.
Maatregel die toeziet op het de aanleg van extra bossen,
bomen en bermen is reeds onderdeel van de afspraken
van het Klimaatakkoord.
Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe
drugs is door de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport om een risicobeoordeling van lachgas
gevraagd. Deze risicobeoordeling vormt de grondslag
voor een landelijke aanpak. Het advies wordt dit najaar
verwacht en voor het Kerstreces wordt u geïnformeerd.
In algemene zin geldt dat op basis van de nu beschikbare
gegevens het C02-effect van het oneigenlijk
lachgasgebruik naar verwachting beperkt is.
Met de reeds door het kabinet aangekondigde maatregel
'Toepassing CO2-reducerende circulaire maatregelen in de
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Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Ons kenmerk
DGKE-K / 19252772

38

Meer gebruik olivijnzand

39

Overheidscampagne 'Het kan wel'

40

Innovaties met potentie

grond- weg en waterbouw' wordt o.a. het gebruik van
duurzamer asfalt gestimuleerd.
Resultaten van eerder onderzoek over het gebruik van
olivijn zijn veelbelovend. Om deze maatregel grootschalig
in de praktijk toe te kunnen passen, is nader
praktijkonderzoek nodig, zoals Deltares en NIOZ in de
steigers hebben staan. Met name eventuele ecologische
risico's (zoals het vrijkomen van nikkel en opname in
landbouwgewassen) vraagt verdere aandacht.
Het Rijk is in september 2019 begonnen met een brede
publieksaanpak "Iedereen doet wat" die tot doel heeft
burgers bewust te maken van hun persoonlijke rol in de
transitie en hen te stimuleren hun gedrag te veranderen.
Vanwege de doorlooptijd van de innovatietrajecten is de
bijdrage van deze maatregelen in termen van CO2reductie in 2020 naar verwachting zeer beperkt. Voor
toekomstige uitrol van klimaatmaatregelen zijn innovaties
met potentie natuurlijk wel van belang, en zijn
meegenomen in de Integrale Kennis en Innovatieagenda
van het Klimaatakkoord (IKIA). De uitwerkte
meerjarenprogramma's voor de verschillende sectoren
zullen op korte termijn worden vastgesteld.
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