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› Context: doel en werkwijze KEV
› Belangrijkste resultaten KEV 2022
› Ontwikkelingen in Europees beleid
› Reflectie op rol provincie

Inhoud van de presentatie
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› Voortgang klimaat- en energiebeleid monitoren
› Verwachte toekomstige effecten van het beleid in Nederland
› Uitstoot van broeikasgassen in verleden, (heden) en toekomst 

(2030, doorkijk 2040)
› Om het jaar: luchtverontreinigende stoffen, incl. stikstof
› Kennisbasis voor maatschappelijk debat en beleidskeuzes
› Input voor (inter-)nationale rapportages
› Niet: beleidsevaluatie (doelmatigheid, kostenefficiëntie)
› Niet: scenario- of optiestudie

Doel van de KEV
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Hoe komt de KEV tot stand?

4



› Ambitie van 49% naar 55%
› Veel nieuwe beleidsplannen
› Groot deel daarvan nog onvoldoende uitgewerkt
› Zelfs als wel uitgewerkt, klimaatdoel nog niet in zicht
› Uitwerking en uitvoering plannen urgent
› Aanvullend beleid nodig

Hogere klimaatambitie vergt snellere uitvoering en 
meer beleid

November 2022  PBL, TNO, CBS, RIVM + bijdragen van RVO & WURKEV 2022 5



› In de KEV meegenomen: 
– Vastgesteld en voorgenomen beleid per 1 mei 2022;
– Geagendeerd beleid deel 1: plannen met aanknopingspunten.

› Niet in de KEV meegenomen: 
– Geagendeerd beleid deel 2: plannen zonder voldoende aanknopingspunten.

Beleid in de KEV – categorieën
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› Belangrijkste wijzigingen in 
vastgesteld en voorgenomen beleid:
– extra windparken;
– hogere CO2-prijzen;
– CO2-normering personen- en bestelauto’s.

› Belangrijke geagendeerde
maatregelen met inschatting:
– budget ‘maatwerk grote bedrijven’;
– stimuleren groene waterstof;
– normering hybride warmtepompen;
– prestatieafspraken met corporaties;
– bijmengverplichting groen gas.

› Belangrijke geagendeerde
maatregelen zonder inschatting:
– Nationaal Programma Landelijk Gebied;
– Betalen naar Gebruik;
– aanpassingen energiebelastingen;
– pakket verduurzaming glastuinbouw;
– diverse Europese voorstellen (ETS-BRT, 

EED, REDIII).

› Geagendeerd beleid voor na 2030:
– windparken op zee;
– CO2-vrije gascentrales;
– Borssele langer open;
– nieuwe kerncentrales.

Beleidsmaatregelen in de KEV
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› Nationale broeikasgasemissies
› ESR-emissies (niet-ETS)
› Hernieuwbare energie
› Energiebesparing

Vier doelen
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• Broeikasgasreductie: 39-50% t.o.v. 
1990, met vastgesteld & voorgenomen
beleid:
• Restopgave 12-36 megaton;
• 5-6 megaton extra reductie denkbaar

met ingeschat deel geagendeerde beleid;
• Bijdrage overig geagendeerd beleid

(onvoldoende uitgewerkt): indicatie uit
Coalitieakkoord minder dan 10 megaton;

• Aanvullend beleid nodig.

Nationale emissies dalen onvoldoende richting 2030
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Aandeel hernieuwbare energie stijgt nu sneller 
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Doel [%] Raming [%]

2020 14 14 

2023 16 16,7

2030 27 31 [26-34]

Aandeel hernieuwbaar
2021 2030

Elektriciteit 39 85

Warmte 8 14
Mobiliteit 7 15



Energiebesparingsdoelen niet of nauwelijks in zicht
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› Elektriciteit: daling door 
hernieuwbaar en verbod kolen;

› Industrie: forse daling na 2025 
door CCS;

› Gebouwde omgeving: hoge 
energieprijzen stimuleren extra 
emissiedaling;

› Mobiliteit: CO2-normering 
zorgt voor extra emissiedaling;

› Landbouw: hoge 
energieprijzen stimuleren extra 
emissiedaling glastuinbouw;

› Landgebruik: emissies dalen
langzaam.

Ontwikkelingen emissies sectoren
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• Ramingen en indicatieve restemissies
voor elektriciteit en industrie
overlappen;

• Indicatieve restemissies voor 
gebouwde omgeving, landbouw en
mobiliteit niet in zicht;

• De indicatieve sectorale restemissies 
komen opgeteld uit op 50-58% 
reductie.

Sectorale restemissies (doelen) versus raming 2030
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› Economische en geopolitieke onzekerheden
› Knelpunten elektriciteitsnet
› Krapte op de arbeidsmarkt
› Materiaaltekorten
› Vergunningverlening

Extra uitdagingen bij uitvoering klimaatbeleid
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› ESR-doel 2021-2030: cumulatief 903  839 megaton
› Aandeel hernieuwbare energie van 27%  36% (Fit for 55) 

meer dan 40% (REPowerEU)?
› Aanscherping doelen energieverbruik en besparing (Fit for 55 en

REPowerEU)

Aanscherping Europese doelen voor Nederland
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Fit for 55
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Energiecrisis
› REPowerEU

– Reductie van de vraag
– Diversificatie van het aanbod
– Versnellen van de transitie naar 

hernieuwbare energie

› Gasopslag en gezamenlijke 
gasinkoop

› Save gas for a safe winter

› Noodinterventie om 
elektriciteitsrekeningen te 
verlagen

Overig
› EU (groene) taxonomie
› Corporate Sustainability

Reporting Directive
› Staatssteunregels
› Circular Economy Package

Andere beleidsontwikkelingen EU
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Verken de mogelijkheden
› Provinciale ‘KEV’ Noord-Holland:

– Indirecte impact = groot,            
via ruimtelijk beleid, stimulering
lokale activiteiten, faciliteren
data en kennis

– Directe impact = beperkt

Klimaat- en energiebeleid en de provincie
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Tips

Samenwerking
– Maatschappelijke transitie vraagt om solidariteit
– Wees werkende schakel tussen rijk en gemeenten
– EU heeft oog voor regio’s / provincies

Het gaat om meer dan CO2, denk ook aan: 
– Methaan en lachgas
– Veiligheid en klimaat
– Circulariteit en adaptatie

Vergeet de lange termijn niet
29
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