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1 Ontwikkelingen 

Titel Stand van zaken 

Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 26.04.2019 De minister (EZK) heeft het ontwerpbesluit aan de 

Tweede Kamer gestuurd. Art. 7a Elektriciteitswet 1998 en artikel 1i 

Gaswet geven de minister de bevoegdheid op aanvraag ontheffing te 

verlenen voor het uitvoeren van ‘experimenten’. Dat wil zeggen, 

projecten waarvan de uitvoering afwijking van de Elektriciteitswet 

1998, de Gaswet of daarop gebaseerde regelgeving vergt. Het moet 

dan gaan om experimenten op het gebied van hernieuwbare energie, 

energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot of efficiënt gebruik van 

een net. In dit ontwerpbesluit worden nadere relegs gesteld. Zie ook 

ons blog. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/aanbieding-ontwerpbesluit-experimenten-elektriciteitswet-1998-en-gaswet
https://blogklimaatenergie.nl/2019/05/28/meer-mogelijkheden-op-de-elektriciteits-en-gasmarkt-voor-afwijking-van-de-wet/
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Structuurvisie Windenergie op Zee 05.04.2019 Brief van de minister van EZK over de voortgang van de 

uitvoering van de routekaart windenergie op zee 2030. 

Planning per kwartaal te verzenden stukken 04.04.2019 Brief van de minister van EZK met een overzicht van de 

stukken die in 2019 vanuit het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat naar de Tweede Kamer zullen worden verstuurd en welk 

moment daarvoor voorzien is. Onderverdeeld in kamerbrieven, 

wetsvoorstellen en AmvB’s. 

Betere informatievoorziening energietransitie 04.04.2019 Het rapport VIVET bevat voorstellen voor de verbetering 

van de informatievoorziening van de energietransitie. Het is 

opgesteld door CBS, Kadaster, PBL, RVO.nl en Rijkswaterstaat op 

verzoek van en bekostigd door de ministeries van Economische 

Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Aanbevelingen uit het rapport: 

1. Vanuit een samenwerkingsverband een virtueel dataplatform 

oprichten om stapsgewijs de structurele belemmeringen rondom de 

beschikbaarheid en bruikbaarheid van data op te lossen. 

2. Een apart traject starten om de belemmeringen in de wet- en 

regelgeving op te heffen, zodat bestaande data breder ingezet kan 

worden dan nu toelaatbaar is. 

3. Een proces inzetten om met stakeholders de overige voorstellen te 

prioriteren en deze uit te voeren. 

Wetgevingsagenda energietransitie 04.04.2019 Brief van de minister van EZK over de voortgang van de 

wetgevingsagenda energietransitie. Aankondiging dat hij de derde 

tranche (implementatie vierde elektriciteitspakketrichtlijn) samen met 

de tweede tranche gaat uitvoeren. 

Klimaattafels De Tweede Kamer organiseert verschillende rondetafelgesprekken 

over de klimaattafels. Voor elke klimaattafel zijn belanghebbenden 

uitgenodigd, die position papers hebben gepubliceerd. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33561-48.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XIII-80.html
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/14/rapport%20vivet.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30196-644.html
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28.03.2019 Klimaattafel Gebouwde omgeving. 

03.04.2019 Klimaattafel Elektriciteit.  

11.04.2019 Klimaattafel Industrie.  

17.04.2019 Klimaattafel Mobiliteit. 

18.04.2019 Klimaattafel Landbouw. 

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie - DEI+ Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is 

een speciale website ingericht voor de DEI+ met een overzicht van de 

subsidieaanvragen voor de porjecten binnen het programma, zoals 

energie-innovatie, CO2-reductie en aardgasvrij. 

Infrastructure Outlook 2050 15.02.2019 TenneT en Gasunie hebben samen hun Infrastructure 

Outlook 2050 gepubliceerd. Dit is de eerste gezamenlijke studie naar 

hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst 

goed kan blijven functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat de 

bestaande elektriciteits- en gasinfrastructuur in Nederland en 

Duitsland een cruciale rol blijven spelen voor het behalen van de 

klimaatdoelstellingen van Parijs. Zie verder het nieuwsbericht. 

Zonneladder 13.02.2019 Brief van de minister (EZK) over een zonneladder als 

nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie. Op dit 

moment wordt nagegaan welke aanvullende waarborgen nodig zijn 

voor ruimtelijke inpassing.  

28.05.2019 De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over het 

toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden 

aan de zonneladder. 

Warmtewet 2.0 14.02.2019 Brief van de minister (EZK) over de Warmtewet 2.0 

waarin hij de Tweede Kamer informeert over de planning van het 

wetstraject en over de resultaten van onderzoeken naar de 

marktordening en de alternatieven voor de gasreferentie. De minister 

streeft naar een consultatie in de zomer van 2019, aanbieding van 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00776
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00777
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00778
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00733
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00756
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/News/Dutch/2019/Infrastructure_Outlook_2050_appendices_190214.pdf
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/News/Dutch/2019/Infrastructure_Outlook_2050_appendices_190214.pdf
https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/systeemintegratie-belangrijk-om-klimaatdoelen-te-halen/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/13/kamerbrief-over-een-zonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z10609&did=2019D21922
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/14/kamerbrief-over-warmtewet-2.0
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een wetsvoorstel in de loop van 2020 en inwerkingtreding per 1 

januari 2022.  

Capaciteitstekort voor aansluiten duurzame energie 12.02.2019 Brief van de minister (EZK) waarin hij een aantal vragen 

van de Tweede Kamer beantwoordt over het tekort aan capaciteit op 

het elektriciteitsnet voor het aansluiten van duurzaam opgewekte 

elektriciteit. 

18.04.2019 Brief van de minister (EZK) waarin hij vragen 

beantwoordt over het bericht ‘Netbeheer Nederland verwacht op veel 

meer plaatsen problemen met netcapaciteit’ 

Kortetermijnraming emissies en energie 25.01.2019 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht een 

kortetermijnraming uit waarmee het instituut de haalbaarheid van 

drie belangrijke klimaat-en energiedoelen voor 2020 doorrekende. 

Het gaat om de vermindering van CO2 -uitstoot, het aandeel 

hernieuwbare opwek van energie en energiebesparing. 

Regionale-energiestrategie Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 

in 2030 met 49% moet worden verminderd, en op de lange termijn 

met minimaal 95% (in 2050). Aan vijf tafels worden daarvoor 

afspraken gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, 

landbouw en landgebruik, en elektriciteit. In de Regionale Energie 

Strategie (‘RES’) staat welke maatregelen daar in de regio voor nodig 

zijn. De RES focust op de gebouwde omgeving (energiebesparing en 

warmtevoorziening) en elektriciteit (opwekking en infrastructuur). De 

RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en 

strategische keuzes voor de korte en de lange termijn. 

14.07.2018 Rapport ‘Energie in transitie’ opgesteld door vijf 

provinciale Rekenkamers, waarin in kaart is gebracht hoe ver de 

twaalf provincies zijn met energietransitie. 

21.12.2018 Handreiking RES gepubliceerd, zie ook de speciale 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/02/12/antwoord-op-vijf-sets-kamervragen-over-tekort-aan-capaciteit-op-het-elektriciteitsnet-voor-het-aansluiten-van-duurzaam-opgewekte-elektriciteit/antwoord-op-vijf-sets-kamervragen-over-tekort-aan-capaciteit-op-het-elektriciteitsnet-voor-het-aansluiten-van-duurzaam-opgewekte-elektriciteit.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/18/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98netbeheer-nederland-verwacht-op-veel-meer-plaatsen-problemen-met-netcapaciteit%E2%80%99/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98netbeheer-nederland-verwacht-op-veel-meer-plaatsen-problemen-met-netcapaciteit%E2%80%99.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2019-kortetermijnraming-voor-emissies-en-energie-in-2020_3430.pdf
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2018-12/20181207-eindrapport-energie-in-transitie.pdf
https://www.regionale-energiestrategie.nl/toolbox/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1231371
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website van de RES.  

Zie ook ons blog. 

17.01.2019 De indeling van de regio’s voor RES zijn gepubliceerd. 

Beleidskader voor vrachtwagenheffing 09.11.2018 Brief van de minister (IenW) over de uitgangspunten 

voor de vrachtwagenheffing.  

De ministerraad heeft met deze heffing ingestemd. Met de heffing 

gaat binnen- en buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de 

weg betalen. De inkomsten hieruit worden gebruikt voor een 

verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor 

innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer. De 

internetconsultatie van het wetsvoorstel zal naar verwachting 

plaatsvinden voor de zomer van 2019. 

21.01.2019 Brief van de minister (IenW) over de voortgang, waarin 

zij verder ingaat op de inning van de heffing door private partijen en 

de uitvoering van publieke taken. Bij de brief horen verschillende 

bijlagen. 

26.06.2019 De consultatie van de Wet Vrachtwagenheffing is gestart. 

Reacties op het wetsvoorstel kunnen tot en met 7 augustus 2019 

worden ingediend. 

Mogelijk meer ruimte voor duurzame energie op agrarische 

rijksgronden 

12.10.2018 Brief staatssecretaris (BZK) over de actualisatie van het 

beleid voor agrarische gronden in beheer van de Staat. 

Een deel van de agrarische rijksgronden kunnen mogelijk binnen 20 

jaar worden ingezet voor de strategische opgaven van het kabinet. 

Het gaat dan om thema’s als duurzaamheid, energietransitie, 

infrastructuur, natuurontwikkeling, waterrobuuste inrichting en 

wonen. Zie ons blog. 

01.07.2019 Verwachte inwerkingtreding. 

Green Deal Zorg 10.10.2018 Minister (MZS) tekent Green Deal ‘Duurzame zorg voor 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/home/default.aspx
https://blogklimaatenergie.nl/2019/01/11/blogreeks-ontwerp-klimaatakkoord-de-regionale-energie-strategie/
https://www.regionale-energiestrategie.nl/regioskaart/default.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/09/ministerraad-stemt-in-met-vrachtwagenheffing
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/09/ministerraad-stemt-in-met-vrachtwagenheffing
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/21/voortgang-vrachtwagenheffing
https://www.internetconsultatie.nl/wet_vrachtwagenheffing
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/12/kamerbrief-over-beleid-voor-agrarische-gronden-van-de-staat
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/12/kamerbrief-over-beleid-voor-agrarische-gronden-van-de-staat
https://blogomgevingsrecht.nl/nieuws/meer-ruimte-voor-duurzame-energie-op-agrarische-rijksgronden/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/10/minister-bruins-tekent-green-deal-voor-duurzame-zorg
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een gezonde toekomst’. 

Daaraan commiteren zich nog eens 131 partijen uit de zorg, overheid 

en het bedrijfsleven. Doel is de zorg in Nederland duurzamer te 

maken. Dit door de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen, 

circulair werken te bevorderen en de hoeveelheid medicijnresten in 

oppervlaktewater en grondwater terug te dringen. Ook het creëren 

van een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en 

zorgmedewerkers is een belangrijke ambitie. 

Klimaatakkoord  05.10.2018 Brief minister (EZK) met kabinetsreactie op het voorstel 

voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord.  

De minister stelt voorop dat het kabinet met de reactie het 

startsignaal wil geven voor de tweede ronde gesprekken aan de 

sectortafels en in het Klimaatberaad. Hierbij geeft het kabinet een 

aantal belangrijke aandachtspunten mee aan de betrokken partijen. 

Onder meer het belang van kostenefficiëntie, burgerparticipatie en 

het versneld invoeren van elektrische personenauto’s.  

Zie ons blog en onze blogreeks Klimaatakkoord. 

29.12.2018 Verslag van een algemeen overleg van de Tweede Kamer 

met de minister over o.a. de kabinetsaanpak klimaatbeleid.  

21.12.2018 Brief minister (EZK) met het ontwerp voor een 

klimaatakkoord. 

Zie ook de speciale pagina van Klimaatakkoord.nl.  

13.03.2019 Het CPB en PBL hebben in nauw overleg elk voor hun 

eigen expertiseveld het klimaatakkoord doorberekened. 

11.04.2019 Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de 

doorrekeningen van het Klimaatakkoord.  

18.04.2019 Brief minister (EZK) over tijdpad Klimaatakkoord en 

uitvoering Urgenda-Vonnis 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/10/minister-bruins-tekent-green-deal-voor-duurzame-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/05/kabinetsappreciatie-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-een-klimaatakkoordhttps:/www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/05/kabinetsappreciatie-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-een-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/05/kabinetsappreciatie-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-een-klimaatakkoordhttps:/www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/05/kabinetsappreciatie-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-een-klimaatakkoord
https://blogklimaatenergie.nl/2018/10/16/stap-voor-stap-richting-klimaatakkoord-kabinetsreactie-op-voorstel-hoofdlijnen-klimaatakkoord-naar-parlement/
https://blogklimaatenergie.nl/dossiers/blogreeks-klimaatakkoord/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-265.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-263.html
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord/Ontwerp+van+het+Klimaatakkoord.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/
https://www.cpb.nl/doorrekening-ontwerp-klimaatakkoord-en-kabinetsvarianten
https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/ontwerp-klimaatakkoord-grote-stappen-maar-nog-veel-werk-aan-de-winkel
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/11/antwoord-op-kamervragen-over-vragen-over-de-doorrekeningen-van-het-klimaatakkoord/antwoord-op-kamervragen-over-vragen-over-de-doorrekeningen-van-het-klimaatakkoord.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-tijdpad-klimaatakkoord-en-uitvoering-urgenda-vonnis/kamerbrief-over-tijdpad-klimaatakkoord-en-uitvoering-urgenda-vonnis.pdf
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Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer in 

verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen 

03.10.2018 Brief minister (EZK) met ontwerpbesluit informatieplicht 

voor energiebesparende maatregelen.  

Met dit ontwerpbesluit wordt de energiebesparingsverplichting 

onder de Wet milieubeheer verbeterd en aangevuld. De drijver van 

een bedrijf of instelling wordt verplicht om door middel van een 

rapportage het bevoegd gezag te informeren over welke 

energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Hiermee kan het 

bevoegd gezag haar toezichts- en handhavingsinzet prioriteren. 

01.07.2019 Verwachte inwerkingtreding. 

Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem 11.09.2018 De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft het 

model Opstalrecht Zonnestroomsysteem geïntroduceerd.  

Het doel van deze standaardakte is om de financiering van kleine 

decentrale zonnestroomprojecten voor gebouweigenaren eenvoudiger 

te maken en daarmee te bevorderen. 

Minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 10.07.2018 / 21.08.2018 Internetconsultatie wetsvoorstel Minimum 

CO2-prijs elektriciteitsopwekking (Reacties) 

In het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is 

afgesproken om per 2020 een minimum CO2-prijs voor 

elektriciteitsopwekking in te voeren bij bedrijven die vallen onder 

Europese systeem voor emissiehandel (ETS). De prijs bestaat uit een 

combinatie van de CO2-prijs die volgt uit het ETS en een nationale 

heffing. De prijs loopt op tot 43 euro in 2030. 

Het kabinet zal in het najaar van 2018 met een appreciatie komen. 

21.12.2018 Het PBL heeft een expertbijeenkomst georganiseerd over 

aandachtspunten bij invoering van een CO2-minimumprijs in de 

elektriciteitssector en de mogelijke prijspaden. Het verslag geeft een 

samenvatting van de belangrijkste overwegingen en conclusies. 

Een wetsvoorstel ligt bij de Raad van State ter advisering. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2018/10/03/bijbesluit-tot-wijziging-van-het-activitetenbesluit-milieubeheer
https://www.nvb.nl/publicaties/protocollen-regelingen-richtlijnen/4394/model-opstalrecht-zonnestroomsysteem.html
https://www.nvb.nl/publicaties/protocollen-regelingen-richtlijnen/4394/model-opstalrecht-zonnestroomsysteem.html
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs
https://www.internetconsultatie.nl/minimumco2prijs/reacties
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-expertbijeenkomst-minimum-co2-prijs-en-leveringszekerheid_3618.pdf
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04.06.2019 Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. 

SDE+ regeling voor hernieuwbare energie 10.07.2018 De stimuleringsregeling voor hernieuwbare 

energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het 

najaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe 

projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals 

wind, zon, biomassa, geothermie en water. De SDE+ stimuleert 

kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij 

aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en 

het regeerakkoord.  

21.12.2018 Brief van de minister (EZK) over de vormgeving van de 

stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ in 

2019. Dit is het laatste jaar dat de SDE+ in haar huidige vorm wordt 

opengesteld. Vanaf 2020 wordt de stimuleringsregeling voor een 

duurzame energietransitie (SDE++) als opvolger geïntroduceerd. 

19.02.2019 Regeling in Staatscourant gepubliceerd. 

Akkoord nieuwbouw aardgasvrij 26.06.2018 Akkoord nieuwbouw aardgasvrij ondertekend door 

bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, warmtebedrijven, 

ontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars. De ondertekenaars 

van het akkoord streven ernaar dat minstens 75% van alle 

nieuwbouw (woningen en gebouwen) die opgeleverd wordt tussen 

01.06.2018 en eind 2021 aardgasvrij is. 

Diverse maatregelen om afbouw vraag Groningengas te realiseren 06.06.2018 Brief van de minister (EZK) over de voortgang van 

diverse maatregelen om de afbouw van de vraag naar Groningengas 

te realiseren. Onder meer stikstofinstallaties, de ombouw van 53 

industriële grootverbruikers en verduurzaming gebouwde omgeving 

en glastuinbouw komen aan bod. 

08.02.2019 Brief van de minister (EZK) over de gaswinning uit het 

Groningenveld met als bijlage een brief van de Gasunie over de 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/wetsvoorstel-minimumprijs-co2-bij-elektriciteitsopwekking-ingediend
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/sde-regeling-voor-hernieuwbare-energie-opnieuw-opengesteld
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/sde-regeling-voor-hernieuwbare-energie-opnieuw-opengesteld
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31239-294.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31239-293.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-9735.html
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2018-07/gasloos.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-474.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/08/kamerbrief-over-de-gaswinning-uit-het-groningenveld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/01/31/brief-gasunie-over-raming-benodigd-groningenvolume
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raming benodigd Groningenvolume en capaciteit gasjaar 2019.2020 

en verder. 

19.03.2019 Consultatie wetsvoorstel verbod op laagcalorisch gas voor 

de grootste afnemers. Afnemers die meer dan 100 miljoen m3(n) 

laagcalorisch gas in de afzonderlijke gasjaren 2017-2019 hebben 

onttrokken wordt het met ingang van 1 oktober 2022 verboden 

laagcalorisch gas te onttrekken. Deze consultatie liep tot en met 15 

april 2019. Er zijn twaalf reacties openbaar gemaakt. 

Proeftuinen aardgasvrije wijken 29.03.2018 Brief van de minister (BZK) over het Programma 

Aardgasvrije Wijken, waarin gemeenten worden uitgenodigd plannen 

in te dienen om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te 

verduurzamen. 

01.10.2018 Bekendmaking welke 27 gemeenten een rijksbijdrage 

ontvangen voor het aardgasvrij maken van een wijk. 

01.02.2019 Mededeling BZK in de Staatscourant over de zakelijke 

inhoud van de conventanen grootschalige proeftuinen met een 

aardgasvrije wijk. De eerste convenanten zijn getekend en via de 

website www.100aardgasvrijewijken.nl in te zien. 

08.03.2019 Mededeling BZK in de Staatscourant dat er meer 

convenanten zijn getekend. 

29.05.2019 Brief van de minister (BZK) over de evalutatie van de 

uitvraag en selectie van de eerste tranche proeftuinen Aardgasvrije 

wijken. 

Green Deal 26.03.2018 27 partijen ondertekenen de Green Deal Participatie van 

de omgeving bij duurzame energieprojecten.  

Daarmee onderschrijven zij het grote belang van het betrekken van 

de lokale omgeving bij het zetten van de noodzakelijke stappen 

richting een duurzame energievoorziening. Zie ons blog. 

https://www.internetconsultatie.nl/verbod_laagcalorisch_gas_grootste_afnemers
https://www.internetconsultatie.nl/verbod_laagcalorisch_gas_grootste_afnemers/reacties
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32847-345.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32847-345.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/120-miljoen-euro-voor-%E2%80%98proeftuinen%E2%80%99-aardgasvrije-wijken-in-27-gemeenten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-5295.html
http://www.100aardgasvrijewijken.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-12505.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32847-522.html
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/green-deal-participatie-van-de-omgeving-ondertekend
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/green-deal-participatie-van-de-omgeving-ondertekend
https://blogklimaatenergie.nl/2018/03/26/ruimte-voor-duurzaamheidsinitiatieven/
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 GD212 – dealtekst – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – bijlage – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – overzicht partners – Aardgasvrije Wijken  

 GD212 – samenvatting – Aardgasvrije wijken 

BENG (Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen) 07.12.2017 Brief minister (BZK) over BENG. Uit het Energieakkoord 

en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen vloeit de 

verplichting voort dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31.12.2020 

Bijna Energie-Neutrale-Gebouwen (BENG) zijn. Voor 

overheidsgebouwen, die per 01.01.2019 al BENG moeten zijn, is dit 

ook in het Bouwbesluit 2012 verankerd. Zie ons blog.  

08.01.2019 Brief minister (BZK) over de stand van zaken van o.a. 

BENG.  

02.02.2019 Consultatie wijziging Bouwbesluit 2012 inzake bijna 

energie-neutrale nieuwbouw. Consultatieperiode loopt tot en met 2 

maart 2019. 

03.03.2019 Er zijn meer dan 50 reacties op de consultatie openbaar 

gemaakt. 

11.06.2019 De ministerraad heeft op voorstel van de minister (BZK) 

ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige 

nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle 

nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale 

Gebouw eisen (BENG).  

 

 

 

2 Aanhangige wetsvoorstellen 

Nummer Titel  Stand van zaken 

http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-dealtekst-Aardgasvrije-Wijken.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-bijlage-Aardgasvrije-Wijken.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/GD212-overzicht-partners-Aardgasvrije-Wijken.pdf
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2017/03/C212-GD-Aardgasvrije-wijken.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/12/07/kamerbrief-over-energiezuinige-nieuwbouw-per-2020-beng/kamerbrief-over-energiezuinige-nieuwbouw-per-2020-beng.pdf
https://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0031
https://blogklimaatenergie.nl/2018/11/06/bijna-energie-neutrale-gebouwen-beng-vanaf-2019-en-eind-2020/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30196-614.html
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bouwbesluit_2012_ivm_beng_2020
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bouwbesluit_2012_ivm_beng_2020/reacties
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/11/beng-eisen-aangescherpt
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35216 2.1 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 04.06.2019 Wetsvoorstel ingediend. 

35190 2.2 Wetsvoorstel ter verbetering en uitbreiding van het 

Europese systeem van handel in 

broeikasgasemissierechten (EU-ETS) 

Dit wetsvoorstel tot wijziging van de wet milieubeheer dient ter 

verbetering en uitbreiding van het Europese systeem van handel in 

broeikasgasemissierechten (EU-ETS) door implementatie van richtlijn 

(EU) 2018/410.  

De belangrijkste wijzigingen van het EU-ETS als gevolg van Richtlijn 

2018/410 kunnen als volgt worden samengevat: 

– Hogere jaarlijkse reductie van de beschikbare emissieruimte; 

– Meer gerichte bescherming tegen het risico op koolstoflekkage; 

– Herziening van de fondsen onder de Richtlijn. 

11.04.2019 Wetsvoorstel ingediend. 

35167 2.3 Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een van de 

maatregelen om tot een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent 

in 2030 (ten opzichte van 1990) te komen: het uiterlijk in 2030 

uitfaseren van kolengestookte elektriciteitsopwekking in Nederland 

18.03.2019 Wetsvoorstel ingediend. 

19.04.2019 Verslag door de Tweede Kamer opgesteld. 

20.05.2019 Nota n.a.v. het verslag. 

35140 2.4 Initiatiefnota - Droge Voeten: voor een 

klimaatbestendig Nederland 

12.02.2019 Initiatiefnota van de leden De Groot en Bromet. 

35092 2.5 Ondersteunen opgave windenergie op zee Met dit wetsvoorstel worden de procedures voor de 

vergunningverlening uitgebreid en aangepast om om te gaan met de 

situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer 

nodig heeft. 

26.11.2018 Wetsvoorstel ingediend. 

24.01.2019 Verslag door Tweede Kamer opgesteld. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35216
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35216-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35190
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35190-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35167
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35167-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35167-5.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35167-6.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35140-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35092
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35092-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35092-5.html
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08.04.2019 Nota n.a.v. het verslag. 

26.04.2019 Nader verslag. 

34723 2.6 Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de 

Warmtewet 

Met dit wetsvoorstel wordt een belangrijke stap richting versterking 

van de markt voor collectieve warmtelevering gezet. 

22.05.2017 Wetsvoorstel ingediend. 

06.03.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer. 

03.07.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer. 

14.09.2018 Gepubliceerd in Staatsblad. 

Inwerkingtreding deels op 01.07.2019, deels op 01.01.2020. De 

bepalingen van de wet tot wijziging van de Warmtewet die geen 

betrekking hebben op tariefregulering en de eisen die worden gesteld 

aan de boekhouding van vergunninghoudende leveranciers treden in 

werking op 1 juli 2019, de overige bepalingen op 1 januari 2020. 

Alleen artikel 1b Warmtewet (experimenteerregeling) treedt nog niet 

in werking. 

34534 2.7 Klimaatwet Het voorstel stelt voor als doelstelling om broeikasgassen voor 2030 

met minimaal 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990, en voor 

2050 met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990. 

12.09.2018 Wetsvoorstel ingediend.  

20.12.2018 Wetsvoorstel aangenomen Tweede Kamer.  

20.12.2018 Gewijzigd voorstel van wet. 

18.04.2019 Nota n.a.v. het verslag. 

19.04.2019 Beantwoording door de minister van vragen over de 

Klimaatwet. 

28.05.2019 De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35092-6.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35092-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34723
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-311.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-134.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34534
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-A.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-F.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-G.html
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34534_initiatiefvoorstel_klaver
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3 (Recent) in werking getreden wetgeving 

Nummer Titel  Stand van zaken 

35004 3.1 Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame 

energie 

In dit wetsvoorstel worden de tarieven voor de opslag voor duurzame 

energie voor het jaar 2019 voorgesteld. De tarieven dienen ter 

dekking van kasuitgaven voor de SDE+ subsidie.  

27.08.2018 Wetsvoorstel ingediend. 

20.11.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer. 

18.12.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer. 

28.12.2018 Gepubliceerd in Staatsblad. 

01.01.2019 Inwerkingtreding.  

34957 3.2 Minimaliseren gaswinning Groningenveld Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe juridische procedure om de 

gaswinning uit het Groningenveld te minimaliseren.  

01.06.2018 Wetsvoorstel ingediend. 

05.07.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer. 

16.10.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer. 

29.10.2018 Gepubliceerd in Staatsblad. 

30.10.2018 Gefaseerde inwerkingtreding, zie ook een rectificatie. 

34627 3.3 Wet VET (Voortgang energietransitie) 08.12.2016 Wetsvoorstel ingediend.  

30.01.2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer. 

03.04.2018 Wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan door Eerste Kamer. 

26.04.2018 Gepubliceerd in Staatsblad.  

01.07.2018 Gefaseerde inwerkingtreding.  

Vanaf 01.07.2018 is in elk geval de gasaansluitplicht vervallen. 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35004
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-519.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34957
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-371.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-372.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-390.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34627
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-109.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-129.html
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4 (Recent) in werking getreden lagere regelgeving 

Titel Stand van zaken 
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4.1 Lagere regelgeving Warmtewet 04.04.2019 Warmtebesluit gepubliceerd in Staatsblad. (Verbeterblad) 

05.04.2019 Warmteregeling gepubliceerd in Staatscourant. 

Zie ook ons blog. 

01.07.2019 Gefaseerde inwerkingtreding 

De bepalingen met betrekking tot tariefregulering en de eisen die 

worden gesteld aan de boekhouding van de leverancier treden in 

werking op 1 januari 2020. Alle overige bepalingen treden in werking 

op 1 juli 2019. 

4.2 Regeling wijziging en openstelling van de subsidiemodules inzake de 

Topsector energieprojecten 

Deze regeling wijzigt de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES) en 

de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 en past het 

subsidie-instrumentarium van de Topsector Energieprojecten aan en 

stelt de nieuwe subsidieplafonds voor 2019 vast. Titel 4.2 van de 

RNES voorziet in subsidiëring van een aantal verschillende soorten 

energieprojecten op het gebied van energiebesparing en 

hernieuwbare energie, zoals: bio-energie, wind op zee, smart grids, 

zonne-energie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, groen 

gas en energiebesparing in de industrie. De bijhorende 

programmalijnen zijn in de bijlagen uitgewerkt. 

20.02.2019 Gepubliceerd in Staatscourant 

21.02.2019 Inwerkingtreding 

4.3 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 

2019 

Met deze regeling wordt de mogelijkheid tot stimulering van de 

productie van hernieuwbare elektriciteit, de productie van 

hernieuwbaar gas en de productie van hernieuwbare warmte ingevuld 

voor de openstelling van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare 

energieproductie (hierna: SDE+) in het voorjaar van 2019. De 

basissystematiek van de onderhavige regeling komt overeen met de 

voorgaande regelingen, laatstelijk de Regeling aanwijzing categorieën 

duurzame energieproductie najaar 2018. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-133.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-133-n1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-19827.html
https://blogklimaatenergie.nl/2019/04/12/4553/
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-9113.html
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19.02.2019 Gepubliceerd in Staatscourant (rectificatie) 

01.03.2019 Inwerkingtreding 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-9735.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-9735-n1.html
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4.4 Regeling i.v.m. het stellen van regels met betrekking tot het 

Groningenveld 

De Uitvoeringsregeling Gaswet en de Mijnbouwregeling worden 

gewijzigd, o.a. de artikelen die betrekking hebben op het 

voorbereiden van de operationele strategie 

21.12.2018 Gepubliceerd in Staatscourant. 

01.01.2019 Inwerkingtreding 

4.5 Wijziging Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007 21.08.2018 t/m 18.09.2018 Internetconsultatie regeling beoordeling 

Luchtkwaliteit 2007 (Reacties). 

Het Ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007. Door de wijziging wordt bij 

veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde 

cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) 

verplicht. 

12.12.2018 Gepubliceerd in Staatscourant. 

01.01.2019 Inwerkingtreding. 

4.6 Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de 

labelverplichting voor kantoorgebouwen 

Met deze wijziging wordt een zogenoemde label C-verplichting voor 

kantoren ingevoerd. Kantoren die op 1 januari 2023 niet tenminste 

energielabel C hebben, mogen niet worden gebruikt. Deze 

verplichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de 

doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. Zie ons blog. 

02.11.2018 Gepubliceerd in Staatsblad.  

03.11.2018 Inwerkingtreding 

4.7 Besluit wijziging Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het 

distributienet voor gas 

09.05.2018 Brief minister met ontwerpbesluit 

28.06.2018 Gepubliceerd in Staatsblad 

01.07.2018 Inwerkingtreding 

4.8 Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht 29.05.2018 t/m 11.06.2018 Consultatie 

27.06.2018 Gepubliceerd in Staatscourant 

01.07.2018 Inwerkingtreding 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-72338.html
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_beoordeling_luchtkwaliteit_2007
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_beoordeling_luchtkwaliteit_2007
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_beoordeling_luchtkwaliteit_2007/reacties
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69461.html
https://blogklimaatenergie.nl/2018/11/06/wijziging-bouwbesluit-2012-vanaf-2023-verbod-op-energie-onzuinige-kantoren/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-380.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-197.html
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_gebiedsaanwijzing_gasaansluitplicht
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36136.html
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4.9 Besluit investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas 12.04.2018 t/m 10.05.2018 Consultatie (reacties) 

31.10.2018 Gepubliceerd in Staatsblad 

01.01.2019 Inwerkingtreding 

4.10 Regeling investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas 12.11.2018 Gepubliceerd in Staatscourant 

01.01.2019 Inwerkingtreding 

 

 

 

* * * * * 

https://www.internetconsultatie.nl/besluitinvesteringsplankbs
https://www.internetconsultatie.nl/besluitinvesteringsplankbs/reacties
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-375.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-63138.html
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