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Aanscherpen Energie- en Klimaatbeleid



Europees Energie- en Klimaatbeleid
• Europese Green Deel

• Europese Klimaatwet – doelen aangescherpt (juli 2021) 
• Klimaatneutraal EU in 2050
• 55% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990

• Fit for 55 – uitwerking doelen 2030
• In 2030 moet 40 procent van de opgewekte energie schoon zijn (in 2022 

aangescherpt tot 45 procent)
• ETS (CO2 emissiehandel) aanscherpen en uitbreiden
• CO2-heffing uitbreiden voor niet ETS-bedrijven
• Toekenning gratis rechten verbonden aan de voorwaarde dat een bedrijf 

maatregelen voor energiebesparing en emissiereductie heeft genomen die zich 
binnen 5 jaar terugverdienen;

• Emissiehandelsysteem voor gebouwde omgeving en wegtransport
• Fossiele brandstoffen worden gefaseerd duurder
• Strengere voertuignormen - er mogen vanaf 2035 geen benzineauto's meer 

gemaakt worden.

• REPowerEU (maart 2022) –
• verdere aanscherping doelen en nieuwe maatregelen



Coalitieakkoord Klimaat en Energie
• Doelen:

• 55% (in plaats van 49% in Klimaatakkoord) 
reductie van de uitstoot van broeikasgassen 
in 2030 tov 1990

• In de uitwerking van het beleid richt het 
kabinet zich op 60%

• Uiterlijk 2050 moet Nederland 
klimaatneutraal  (in plaats van 95% CO2 –
reductie) zijn en een volledig circulaire 
economie hebben.

• Voorgenomen beleid:
• Wijziging Nederlandse Klimaatwet
• Per sector een hoger en lager inschatting 

gegeven (49-62% in 2030)
• Een additioneel Klimaat- transitie fonds van 

totaal 35 miljard euro tot 2030
• Energiebelasting op aardgas (voor groot 

verbruikers) verhogen en de Opslag 
Duurzame Energie verlagen

• Aanscherping CO2-hefffing voor de industrie
• Verbreding Energiebesparingsplicht
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Nationaal Energie- en Klimaatbeleid 



Regionale Energiestrategie Midden-Holland
(RES MH)
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• Regionale ambitie
• 435GWh  duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030; 
• Dit is minder dan de helft van de huidige totaal 

elektriciteitsverbruik ca.1020 GWh.

• Totaal aan hernieuwbare opwek eind 2020: 
75GWh (53GWh zonne-energie, 22GWh windenergie). 
• Dit is 17% ten opzichte van de ambitie van 435GWh.
• Dit is 7,5 % ten opzichte van het verbruik van 1020GWh.
• In 2021 is 2,6% toename in energie-opwek gerealiseerd.



Duurzame elektriciteit opwek Midden-Holland, 
januari 2022, bron: CBR en SDE
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Warmtetransitie Bodegraven-Reeuwijk  
voorkeursoplossingen
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Verduurzaming beleidsinstrumenten
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Energiebesparingsplicht – huidige situatie

• Energiebesparingsplicht (Wet milieubeheer, vanaf 1993)
• Doelgroep: bedrijven met verbruik > 50.000 kWh en/of  > 25.000 m3 

gas;
• Verplichte maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of 

minder;
• Erkende Maatregelenlijsten voor 19 branches beschikbaar (2015).

• Informatieplicht 1e ronde (vóór 1 juli 2019)
• Via eLoket van RVO melden welke energiebesparende maatregelen 

het bedrijf heeft genomen.

• Stand meldingen Bodegraven-Reeuwijk: 
ca. 200 bedrijven hebben informatieplicht, 
tot nu toe (juni 2022) ca. 120 meldingen; 
ca. 80 bedrijven in overtreding!
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Energiebesparingsplicht – wijziging korte termijn

• Informatieplicht 2e ronde (vóór 1 dec 2023)

• Wijziging Erkende maatregelen lijsten (EML)
• Actualisatie (overzichtelijker) en verbreding (incl. maatregelen voor 

doelmatig beheer en onderhoud, DBO)
• Onder de Omgevingsregeling splitsing in twee EML lijsten voor 

gebouwgebruiksfuncties (onder de Bbl) en procesactiviteiten (onder Bal)

• Verbreding Energiebesparingsplicht
• Geen uitzondering meer voor categorie- C bedrijven (vergunningplicht), 

ETS- bedrijven en voorgeen MJA-bedrijven; 
• Energiebesparingsonderzoek (incl. uitvoeringsplan) verplicht voor bedrijven 

met verbruik > 10.000 MWh of 170.000 m3 gas;
• CO2-resuctieplicht voor maatregelen met 5 jaar terugverdien tijd 

(warmtepompen, mogelijk zonnepanelen etc.) bij twijfel berekenen met 
nationale methode

• Label C voor kantoren > 100 m2 (per 1 januari 2023) 
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Europese wetgeving
Voorgenomen wijzigingen EED

• Verplichting energie-audit - 3e ronde vóór 1 dec 
2023:
• Huidige bepaling doelgroep komt te vervallen: 

concern >250 fte of 50 miljoen omzet en 43 miljoen balans;

• Gemiddelde energieverbruik wordt leidend voor de energieaudit:
Meer dan gemiddeld 10 TJ over de afgelopen drie jaar (10 TJ is te 
vergelijken met ca. 250.000 Nm3 gas en 500.000 kWh.)

• Verplichting gecertificeerd energiemanagement-
systeem:
• Ondernemingen met gemiddeld meer dan 100 TJ over de afgelopen 

drie jaar.
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Landelijke subsidies
• SDE++ 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie: 28 juni - 6 oktober 2022;
Exploitatiesubsidie voor productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas, en voor andere CO2-
reducerende technieken (geothermie, aquathermie, CO2-opslag en gebruik etc.) ;

• ISDE 
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers
Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, 
voor de aanschaf van zonnepanelen en kleinschalige windturbines (3 jan 2022 tot 31 dec 2023), voor 
(hybride) warmtepomp, zonneboiler en of aansluiting op een warmtenet. 

• DEI+
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie: 1 april 2022 - 4 oktober 2022/ 10 januari 2023;
Subsidie voor  pilot- of demonstratieprojecten bij energiezuinige productieproces of innovatieve CO2-
reductie technieken; innovaties voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen; Innovaties waterstof en 
groene chemie.

• SVM
Subsidieregeling Verduurzaming MKB: 1 oktober 2021 - 30 september 2022
Subsidie om een adviseur in te huren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het 
uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.
Subsidie bedraagt tot 80% van de gemakte kosten met een maximum van 2500 euro.
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Belastingvoordeel
• EIA
Energie-investeringsaftrek voor ondernemers
Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige 
technieken en duurzame energie (onder de codes van de Energielijst).
Het netto EIA-voordeel is ca. 10,6% van de investeringskosten.
Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen.

• MIA en VAMIL 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Fiscaal voordelig voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en 
technieken, vermeld op de Milieulijst.
Het netto MIA\Vamil-voordeel kan oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. 
Voor MIA\Vamil is in 2022 een bedrag van 169 miljoen euro beschikbaar. 

• KEA
Kleinschalige investeringsaftrek
Bij een investering van tussen € 2.401 en € 332.994 in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. 
Te combineren met EIA en MIA
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Provinciale subsidies
• Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie
(1 maart 2022 t/m 31 december 2022)
Voor het opstellen van een meerjarenprogramma of een halbarheidstudie (over 
energiebesparing en –opwek, klimaatadaptatie/groen, verkeersveiligheid etc.); maximaal 
€35.000 euro.

• Verduurzaming bedrijventerreinen, subsidie
(gehele jaar, zolang het subsidieplafond niet is bereikt)
Investeringssubsidie voor energiebesparing en –opwek, aansluiting op lokale warmtenet, 
klimaatadaptatie, biodiversiteit etc.  
Dekt 20% van de investeringskosten tussen 25.000 en 200.000 euro.

• Zonnig Zuid-Holland, subsidie
(loopt tot en met 2023)
Voor eigenaren van grote daken, waterbassins of parkeerterreinen voor: eventueel deze 
beschikbaar stellen aan een energiecoöperatie; versterken van dakconstructie, plaatsing van 
lichtgewicht PV-panelen of verwijderen van asbest; Zon op waterbassins of parkeerterreinen.
De subsidie bedraagt €80 per gerealiseerde kWp met een maximum van €100.000.
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Leningen

• Duurzaamheidsfonds BNG
Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage 
leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG 
Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank. 
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Meer informatie en advies
• Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH) 

opgericht door de duurzame ondernermersplatforms in de regio (inclusief 
OPBR) is momenteel in ontwikkeling, wordt in oktober 2022 tijdens een 
regionaal symposium gelanceerd;  

• In de tussen tijd kunt u gebruik maken van: Regionaal Energieloket –
zakelijk (over wet en regelgeving, subsidies, vakspecialisten in de omgeving 
etc.) https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/

• Duurzaam Energie Besparen - dé MKB-tool voor energiebesparing en 
verduurzaming: https://www.deb.nl/

• Informatie over lichtgewicht panelen/constructies: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/innovatieve-
toepassingen/lichte-pv-constructies

• RVO Subsidie- en financieringswijzer https://www.rvo.nl/subsidies-
financiering

• PZH regelingen: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/regelingen/
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Hoe houden we energie betaalbaar?

• Door zo direct mogelijk aan de slag te gaan met 
energiebesparing en –opwek, ZE-vervoer etc.

• Door een langetermijnvisie voor het eigen bedrijf 
te ontwikkelen – twee grote termijnen tot 2050;

• Door samen te werken met andere bedrijven op 
bedrijventerreinen etc.
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