Bijlage bij Overdrachtbrief Energieakkoord naar Klimaatakkoord

Overzicht relevante maatregelen Energieakkoord per november 2019
Ordening naar sectoren van het Klimaatakkoord

Gebouwde omgeving
Energiebesparing
huishoudens

Energiebesparing
huursector

Maatschappelijk
vastgoed

Kantoren

Aanbieding van een slimme meter aan alle huishoudens in
Nederland:
https://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/slim
memeter
Convenant Energiebesparing (10PJ), waarmee huishoudens
feedback krijgen over hun energiegebruik:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/05/
23/convenant-energiebesparing-gebouwde-omgeving
Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) die
huiseigenaren stimuleert besparende maatregelen te treffen:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh
Versnellingspakket energiebesparing woningcorporaties (5 PJ):
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-enduurzaamheid/wet--en-regelgeving/verduurzamingsmaatregelencorporaties-zijn-alternatief-voor-labelverplichting.html
Versnelling verduurzaming Nederlandse woningvoorraad:
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-enduurzaamheid/publicaties/publicatie-handout-startmotor.html
Energiebesparing maatschappelijk vastgoed, onder meer voor
onderwijs, sport, zorg, gemeenten en rijksvastgoedbedrijf
(2,5PJ): https://bouwstenen.nl/routekaart-maatschappelijkvastgoed
Verplichting voor kantoren groter dan 100 m2 om per 1 januari
2023 minimaal label C te hebben:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaandebouw/energielabel-c-kantoren

Mobiliteit en transport
Zero emissie regionaal
openbaar vervoer

Coalitie Anders Reizen

Het Nieuwe Rijden 3.0

Campagne ‘Kies de
beste band’

In het verlengde van de Green deal Zero Emissie busvervoer
(2012) en de Duurzame Brandstofvisie sluiten overheden in 2016
het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer
per Bus:
https://www.greendeals.nl/sites/default/files/uploads/2015/04/B
estuursakkoord_Zero_OV-Bus_v3.pdf. Streven is uiterlijk 2030
emissievrij regionaal busvervoer.
De Coalitie Anders Reizen is een initiatief van vijftien grote
bedrijven. Zij sloten zich in 2015 aan bij het Energieakkoord. In
2018 zijn 44 corporate bedrijven aangesloten bij de Anders
Reizen coalitie. Als alle bedrijven in Nederland de beoogde
halvering van de CO2-uitstoot realiseren dan kan het een
besparing van 4 Mton CO2 opleveren:
https://www.andersreizen.nu/
Sinds mei 2017 is de nieuwe website www.hetnieuwerijden.nl in
de lucht. Dit kennisloket beoogt een bijdrage te leveren aan de
CO2-reductiedoelstelling. De ANWB, de BOVAG, de RAIVereniging en het Instituut voor Duurzame Mobiliteit verspreiden
de informatie breed onder het publiek.
De meerjarige Campagne Kies de beste band beoogt een bewuste
bandkeuze en een optimale bandenspanning voor een schoner,
zuiniger en veiliger effect: https://kiesdebesteband.nl/
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Mobiele werktuigen
(graaf- en
bouwmachines,
bulldozers, tractoren).

De Green Deal Het Nieuwe Draaien loop van 2016-2020 en
beoogt emissiereducties van CO2 (10 procent), NOx (15 procent)
en fijnstof van mobiele werktuigen in de bouw en landbouw. Een
evaluatie van november 2017 leert dat een kwart van de
afspraken is uitgevoerd en afgerond. Aan 55 procent van de
afspraken wordt actief gewerkt:
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/thema/

Industrie
Naleving Wet
Milieubeheer

Meerjarenafspraken
energie-efficiëntie
(MJA3/MEE)
Addendum MEEconvenant

Informatieplicht is per 1 juli 2019 ingevoerd om naleving van de
energiebesparingsverplichting te versterken:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/energie-besparen/informatieplichtenergiebesparing/bedrijven-en-instellingen
Meerjarenafspraken voor energiebesparing en CO2-reductie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/energie-besparen/mja3-mee
Besparingsakkoord energie-intensieve industrie (9PJ):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/energie-besparen/mja3-mee/addendum/addendummee

Landbouw en landgebruik
Glastuinbouw

Bevordering van energiezuinig telen via Het Nieuwe Telen door
versterking van de kennisoverdracht, het plaatsen van extra
energieschermen en gewasactivering:
https://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/het-nieuwe-telen/ikwil-meer-weten/#isolatie-en-energieschermen

Elektriciteit
Wind op land

Rijksgronden

Netaansluiting

Collectieve
energieprojecten

Voortzetting van de versnellingsaanpak waarbij Rijk, provincies
en gemeenten knelpunten die de realisatie dreigen te vertragen
gecoördineerd wegnemen. Kernteam Wind op Land heeft hierbij
een regiefunctie
Verdubbeling van de restopgave in zoverre de 6.000 MW
doelstelling voor windenergie op land niet tijdig gerealiseerd
wordt: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-3361268.html
Uitwerking van het programma Hernieuwbare opwekking op
Rijksvastgoed:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/15/kabinet
-kondigt-programma-hernieuwbare-energieopwekking-oprijksvastgoed-aan
Maatregelen gericht op het vergroten van de transportcapaciteit
van het elektriciteitsnet:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30196-669.html
Effectieve stimulering van collectieve energieprojecten waarvoor
de postcoderegeling nu beperkt gebruikt wordt:
https://www.rvo.nl/initiatieven/coöperatieveenergieprojecten/zon-op-nederland-postcoderoos-coöperaties

