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Routekaart klimaatbeleid Nederland
Energieakkoord (2013), Klimaatakkoord (2019), Klimaatwet (2019)

2020
• Hernieuwbare energie 14%
• Energiebesparing 1,5% per jaar

2030
• Emissiereductie 49%

2050
• Emissiereductie 95%

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix_oGLpN7fAhVEgRoKHZZcBN4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.energieakkoordser.nl/%7E/media/files/energieakkoord/publiciteit/uitvoeringsagenda-energieakkoord-2018.ashx&psig=AOvVaw17cGs4XEFGdEE-CSloV3k8&ust=1547040224216441
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Ontwerp voor het klimaatakkoord
Nationaal richtinggevend, lokale implementatie

Muliti-level & Multi-actor

Sectortafels met doelen voor 2030

Sectortafels
• Elektriciteit
• Industrie
• Landbouw
• Mobiliteit
• Gebouwde omgevind
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Aardgasvrije gebouwde omgeving
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Target 2030

Multi-level approach
Nationaal Klimaatakkoord 2030
Regio RES – Regionale Energiestrategie
Gemeente Transitievisie warmte 2021
Wijk Wijk-uitvoeringsplan

Energieregios
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In de transitievisie warmte – wat waar wanneer



In de transitievisie 
warmte – hoeveel 
kost het en wie 
betaalt
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Starting
point (2015)

2035, 
following 
current 
trajectory for 
reference

2035 with Heat 
Transition
using policy-
instruments
(subsidizing up 
to 40%)
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Natural gas 3 81 7 76 10 15

Electricity 107 1 113 9 111

District
heating

-29 29 -56 56 -108 108

Capital cost 16 28 22 61 48

Taxes 5 86 9 113 28 35

Subsidies -8 -19

Total actor 
cost

-5 302 -11 375 -6 298



In de transitievisie warmte - spelregels
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25%
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35%
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Buildings without natural gas Reduced natural gas demand

 Belastingen op aardgas verhoogd (met 
€ 0,20 / m3) en belastingen op 
elektriciteit verlaagd (met € 0,07 / 
kWh) in 2035

 Subsidies op warmte-infrastructuur
(collectief) of subsidie op isolatie en
warmtepompen (individueel)



De kip of het ei

8

 Kosten, techniek, spelregels

In de TVW
 Wat gaan we doen - waar en wanneer
 Wat kost het - en hoe wordt het verdeeld
 Wat zijn de spelregels - verantwoordelijkheden, 

normering, contractvormen

Klimaatakkoord:
maak een leidraad –
zorg voor de kennis
om dit te doen
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Startanalyse Leidraad TVW

 Vast format voor heel Nederland
 Beste inschatting o.b.v. huidige kennis
 Bruikbaar voor gemeenteambtenaren

Dit moet snel beschikbaar zijn, want 2021 komt al dichtbij

& Het is onmogelijk alle gemeenten en andere stakeholders te spreken

& Data over lokale situaties is sporadisch, incompleet en onbetrouwbaar



Het Vesta MAIS model (open source)

 Potentieel en kosten
 Gebouw- en 

gebiedsmaatregelen
 Ruimtelijk
10

 Actoren
 Beleidsopties

MAIS:

Multi
Actor
Impact
Simulatie



355 gemeenten - 13404 buurten
Vijf aardgasvrije strategieën
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hernieuwbaar 
gas

+ HR-ketel

hernieuwbaar 
gas

+ hybride 
warmtepomp

elektrische 
warmtepomp

warmtenet
met MT-bron

warmtenet
met LT-bron

S1 S2 S3 S4 S5

Doorbreek de cyclus – wat als we de kosten en technieken kennen
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S1 S2 S3 S4 S5

Schaalniveau

Isolatieniveau

Primaire
infrastructuur

warmtenet warmte+ e-net gas- + e-net gasnet

Temperatuur
niveau afgifte

'All-electric’

LT MT LT
MT MT MT

elektriciteitsnet

Basisprincipe Collectief warmtenet Duurzaam gas



Uitkomsten uitgedrukt in ‘Nationale kosten’ (NK)
 de totale (netto) kosten in Nederland 
 van alle maatregelen die nodig zijn 

om ergens (bv in een buurt) 
een strategie uit te voeren, 

 ongeacht wie die kosten betaalt,
 inclusief de baten van energiebesparing, 
 exclusief belastingen, heffingen en subsidies.

 Bijvoorbeeld: 
– NK van industriële restwarmte is nul
– Aansluitbijdrage warmtenet niet relevant (+=-)
– Investering afschrijven en 3% rente

13



14



15



16



Resultaten beschikbaar via website Startanalyse
 themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/

 Gebruikersnaam en wachtwoord via ECW
www.expertisecentrumwarmte.nl

 Voor ondersteuning van onderzoekers en
modelgebruikers: info-vesta@pbl.nl
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https://themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/
http://www.expertisecentrumwarmte.nl/
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