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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de inhoudelijke opbouw van het belangrijkste klimaat-en energiebeleid op nationaal niveau. Het beschrijft zowel de doelen als belangrijke maatregelen 
om daar te komen. De hoofddoelen van het nationale klimaatbeleid staan in de Klimaatwet uit 2019 en zijn uitgewerkt in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord bevat vijf 

sectoren die terugkomen in de structuur van deze kaart. De vijf sectoren zijn: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik, en elektriciteit.  
Ter aanvulling hierop toont deze kaart het belangrijkste beleid over infrastructuur en innovatie. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland. 2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:
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Nederland stoot 95 procent minder broeikasgassen uit in 2050 vergeleken met 1990

De Klimaatwet bevat het streven dat Nederland in 2030 49 procent minder CO2-equivalenten uitstoot dan in 1990.

Nederland stoot in 2030 ten minste 49 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990

De elektriciteit die Nederland in 2030 opwekt komt voor 70 procent uit hernieuwbare bronnen.
Nederland bespaart in de periode 2021-2030 924 petajoule aan energie.

In 2030 zijn 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd, in 2050 alle gebouwen

In 2022 zijn 100.000 corporatiewoningen van het aardgas af of ‘aardgasvrij-ready’ (dit heet ‘de startmotor’).
Gemeenten krijgen de regierol om met een wijkgerichte aanpak woningen en gebouwen van het aardgas te halen.
Particulieren kunnen gebruikmaken van aanvullende financieringsmogelijkheden om hun woning van het aardgas te halen.
Voor utiliteitsgebouwen (zoals scholen en kantoren) leiden scherpere energienormen tot lagere uitstoot.
De energiebelasting op gas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.

In 2050 stoten we door mobiliteit geen broeikasgas meer uit

Elektrificatie, waterstof, synthetische  en biobrandstoffen maken emissieloze mobiliteit mogelijk, ook voor scheep- en luchtvaart.
In 2030 zijn nieuw verkochte auto’s uitsluitend emissieloos en zijn er 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar.
Ov-bussen, doelgroepenvervoer, bouwverkeer, mobiele werktuigen en stadslogistiek zijn voor 2030 emissieloos.
Emissieloze (zakelijke) personenmobiliteit wordt aantrekkelijker, zoals met fietssnelwegen.

In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit

Voor grote bedrijven komt vanaf 2021 een nationale CO2-heffing in aanvulling op het bestaande Europese handelssyteem.
De industrie wordt energie-efficiënter en stapt over op duurzame energie, zoals elektriciteit, waterstof of duurzame warmte.
Een deel van de CO2-uitstoot wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden of waar mogelijk hergebruikt.
De vijf grote regionale, industriële clusters werken de verduurzamingsroute per cluster uit.
Restwarmte hergebruikt de industrie zo veel mogelijk zelf of levert ze aan de tuinbouw of gebouwen en (woon)gebouwen.
De industrie werkt met kennisinstellingen in missiegedreven innovatieprogramma’s aan benodigde nieuwe technologie.
De subsidie voor het opwekken van energie wordt ook beschikbaar voor CO2-reducerende technieken, zoals CO2-opslag.
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In 2050 is er balans tussen uitstoot en opname van broeikasgas door landbouw en landgebruik 

Meer grondgebonden veehouderij en gesloten grondstofkringlopen op de kleinst mogelijke schaal verlagen uitstoot. 
Innovatie in stalsystemen en bemesting zorgt voor minder methaanuitstoot.
Het waterpeil in veenweidegebieden wordt verhoogd en er wordt meer bos aangelegd om CO2 vast te leggen.
De glastuinbouw gaat verder met CO2- en energiebesparing, meer gebruik van rest- en aardwarmte en energieopwekking.

In 2030 komt 70 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

Meer wind- en zonneparken op land en zee zorgen (vanaf 2026 zonder subsidies) voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. 
De infrastructuur van het elektriciteitssysteem wordt uitgebreid en krijgt meer opslagcapaciteit.
Dertig regio’s in Nederland maken een Regionale Energiestrategieën (RES) over hernieuwbare opwek op land.
Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen wordt gestimuleerd en opwekking uit fossiele brandstof wordt beprijsd.
Voor elektriciteitsopwekking met fossiele brandstof komt een minimumprijs voor de uitstoot van CO2.
Bij lokale projecten voor energieopwekking is het streven dat burgers en plaatselijke bedrijven voor de helft eigenaar worden.

In 2050 heeft waterstof een cruciale functie in het energiesysteem

In de industrie wordt waterstof gebruikt als grondstof en voor het creëren van hoge temperatuur warmte.
Waterstof gebruiken we in het energiesysteem voor opslag, transport en regelbaar vermogen.
In vrachtwagens, schepen en treinen wordt waterstof als brandstof ingezet.
In de gebouwde omgeving speelt waterstof een rol bij het verduurzamen van gebouwen en wijken.

Het Rijk voert de regie over de aanpassing van de energie-infrastructuur in de energietransitie

Het kabinet stelt een nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) in om met belanghebbenden de  
energie-infrastructuur aan te passen.
Het kabinet ontwikkelt een Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) over de energie-infrastructuur.
Zes clusters van industriële bedrijven, overheden, energieproducenten en infrabeheerders maken een Cluster Energiestrategie 
(CES).

De overheid stimuleert innovatie om de reductiedoelen te realiseren

De overheid financiert met meerdere subsidieprogramma’s innovatie, van onderzoek en ontwikkeling tot aan uitrol.
De overheid stimuleert via de Topsector Energie innovatie door samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennis-
instellingen en maatschappelijke organisaties.
Specifiek voor de energiesector zijn er innovatiesubsidies, zoals de regelingen Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie 
(DEI+) en de Topsector Energiestudies Industrie.
De energiesector kan algemene innovatiesubsidies gebruiken, zoals de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (Wbso).
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