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Ontwikkelingen
Titel

Stand van zaken

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.

Mogelijk meer ruimte voor duurzame energie op agrarische

12.10.2018 Brief staatssecretaris (BZK) over de actualisatie van het

rijksgronden

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
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.
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Ook het creëren van een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt
en zorgmedewerkers is een belangrijke ambitie.
Kabinetsreactie op voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord naar

05.10.2018 Brief minister (EZK) met kabinetsreactie op het voorstel

parlement

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.

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer in

03.10.2018 Brief minister (EZK) met ontwerpbesluit informatieplicht

verband met de informatieplicht voor energiebesparende

voor energiebesparende maatregelen.

maatregelen

Met dit ontwerpbesluit wordt de energiebesparingsverplichting
onder de Wet milieubeheer te 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.

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
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veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde
cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10)
verplicht.
01.01.2019 Verwachte inwerkingtreding.
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.

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.

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
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te realiseren. Onder meer stikstofinstallaties, de ombouw van 53
industriële grootverbruikers en verduurzaming gebouwde omgeving
en glastuinbouw komen aan bod.
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.

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.

BENG (Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen)



GD212 – dealtekst – Aardgasvrije Wijken



GD212 – bijlage – Aardgasvrije Wijken



GD212 – overzicht partners – Aardgasvrije Wijken



GD212 – samenvatting – Aardgasvrije wijken

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.
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2

Aanhangige wetsvoorstellen
Nummer

Titel

Stand van zaken

350922.1

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.

350042.2

Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame

In dit wetsvoorstel worden de tarieven voor de opslag voor duurzame

energie

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.
01.01.2019 Verwachte inwerkingtreding. Indien het Staatsblad waarin
deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2018,
treedt zij in werking op een bij koninklijk besluit nader te bepalen
tijdstip.

349572.3

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.

347232.4

Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de

Met dit wetsvoorstel wordt een belangrijke stap richting versterking

Warmtewet

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.
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Nummer

Titel

Stand van zaken
14.09.2018 Gepubliceerd in Staatsblad.
Inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit nader te bepalen
tijdstip.

345342.5

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. Het voorstel is in behandeling bij
de Tweede Kamer.

3

(Recent) in werking getreden wetgeving
Nummer

Titel

Stand van zaken

346273.1

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.
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4

4.1

(Recent) in werking getreden lagere regelgeving
Titel

Stand van zaken

Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de

Met deze wijziging wordt een zogenoemde label C-verplichting voor

labelverplichting voor kantoorgebouwen

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

4.2

Besluit wijziging Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het

09.05.2018 Brief minister met ontwerpbesluit

distributienet voor gas

28.06.2018 Gepubliceerd in Staatsblad
01.07.2018 Inwerkingtreding

4.3

Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

29.05.2018 t/m 11.06.2018 Consultatie
27.06.2018 Gepubliceerd in Staatscourant
01.07.2018 Inwerkingtreding

4.4

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

4.5

Regeling investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas

12.11.2018 Gepubliceerd in Staatscourant
01.01.2019 Inwerkingtreding

*****
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