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› Klimaatdoelen
› Beleidsmaatregelen: normeren, beprijzen, 

subsidiëren
› Klimaatfonds en de gebouwde omgeving
› Het belang van private investeringen
› Het Rijk en medeoverheden: schouder aan schouder
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Klimaatverandering gaat snel



Klimaatdoelen

Klimaatakkoord 
Parijs

• Opwarming van de 
aarde beperken tot 
ruim onder de 2 
graden Celsius. Met 
een duidelijk zicht 
op 1,5 graden 
Celsius.

Klimaatakkoord 
Nederland

• In 2030 49% 
broeikasgasreductie 
t.o.v. 1990

• In 2050 95% 
broeikasgasreductie 
t.o.v. 1990

Coalitieakkoord

• Van 49% naar 55% 
reductie in 2030, 
maar streven naar 
60% reductie

• Netto nul uitstoot in 
2050 

• Kabinet pakt regie bij 
de uitvoering



Flinke versnelling nodig, incl. regie
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Klimaatbeleid 
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• Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

• Beleidsmix is een balans tussen:
• Normeren: gebouwen met slechtste energielabels, zonnepanelen op daken, etc
• Beprijzen: aangescherpte CO2-heffing
• Subsidiëren: Klimaatfonds komt bovenop het bestaande beleid zoals SDE++.
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Het Rijk stelt additionele middelen beschikbaar
Bestaand beleid

› SDE++

› DEI+

› Nationaal Isolatieprogramma

› ISDE

Aanvullend n.a.v. Coalitieakkoord

› Uitvoeringsmiddelen voor gemeenten en provincies t/m 2030: € 5,6 miljard

› Klimaatfonds: € 35 miljard



Indicatieve budgetten Klimaatfonds (35 miljard)
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Kernenergie
5 miljard

Broeikasgasneutrale
gascentrales

1 miljard

Vroege fase opschaling
hernieuwbare energiedragers

15 miljard
Energie-infrastructuur

4 miljard

Verduurzaming industrie en 
innovatie mkb

3 miljard

Verduurzaming gebouwde omgeving 
7 miljard



Casus: gebouwde omgeving
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• In ieder geval middelen te besteden aan:
• Overstappen op duurzamere installaties of een warmtenet, waaronder 1 miljoen 

geïnstalleerde hybride warmtepompen en 500.000 nieuwe aansluitingen op een 
warmtenet in de bestaande bouw in uiterlijk 2030.

• Het isoleren van 2,5 miljoen woningen in uiterlijk 2030
• De uitfasering van gebouwen met slechtste energieprestaties utiliteitsbouw, 

waaronder maatschappelijk vastgoed

• Geen directe aanvraag bij het fonds mogelijk, maar via door middelen uit 
het fonds geïntensiveerde of nieuwe regelingen

• Nationaal Isolatie Programma, ISDE

Verduurzaming 
gebouwde omgeving 

7 miljard



Klimaatfonds hefboom voor private investeringen
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› Klimaatcommitment financiële sector uit 
2019: pensioenfondsen, banken, 
verzekeraars, vermogensbeheerders

› 355 mrd meerinvesteringen nodig tot 
2050*. Aandeel private investeringen >50%

› De overheid schept de randvoorwaarden 
voor de financiering van projecten 

› Nieuw klimaatbeleid geeft impuls aan private 
investeringen en is basis voor dialoog met de 
financiële sector

* Kalavasta & Berenschot, 2021



• De opgave voor collectieve warmtenetten in cijfers
• Doelstelling Coalitieakkoord: 500.000 extra aansluitingen op warmtenetten gerealiseerd in 2030
• Totale investeringsopgave ca. 5 miljard

• Business cases verbeteren
• Publieke regie en wettelijk kader (Warmtewet)
• Subsidieregeling voor onrendabele top warmtenetten uit Klimaatfonds (vanwege vollooprisico en 

compensatie prijsverschillen)
• Kip-ei probleem: verbetering business cases duurzame bronnen met schotten in SDE++ en garantieregeling 

aardwarmte

• Dit biedt meer kansen voor gemeenten te zorgen dat er warmtenetten komen, 
maar hier is ook durf voor nodig. Trek hierin op met Rijk en financiers als BNG 
Bank

12

Casus “warmte”
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• Rijk en medeoverheden: Schouder aan schouder
• Voorbeeld: RES

• Het Rijk creëert randvoorwaarden
• Voldoende uitvoeringsmiddelen
• Benodigde wet- en regelgeving 

• Medeoverheden doen het lastige voetenwerk
• Beleid uitvoeren en burgers meekrijgen (uitleggen in zaaltjes, langs deuren)

• Medeoverheden kunnen gerichter beleid en ondersteuning voeren dan Rijk
• Bijv. bij energiearmoede

• Rijk staat relatief ver van de uitvoering – blik, creativiteit en durf van medeoverheden is hard nodig!

Samenwerking Rijk en medeoverheden



Vragen?
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