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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34717 

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 

2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging 

van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot 

wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit 

hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de 

reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en 

dieselbrandstof  

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 12 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. DENK, 

D66,  VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FvD en PvdA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

 

Artikel I, onderdeel Q 

22 (Ziengs en Von Martels) over het niet limiteren van niet-conventionele biobrandstoffen 

die aan de duurzaamheidseisen voldoen 

 

De indieners van het amendement zijn van mening dat de inzet van niet-conventionele 

biobrandstoffen die aan de duurzaamheidseisen voldoen niet moet worden gelimiteerd. Het 

limiteren van de inzet van dergelijke biobrandstoffen is niet in lijn met de strekking van de 

limiet die onderdeel is van richtlijn (EU) 2015/652 die is beperkt tot biobrandstoffen die 

zijn geproduceerd uit ‘granen en andere zetmeelrijke gewassen, suikers en oliegewassen 
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en uit gewassen die als hoofdgewas primair voor energiedoeleinden op landbouwgrond 

worden geteeld’. Het toepassen van de limiet op niet-conventionele biobrandstoffen 

beperkt bovendien innovatie in de biobrandstoffensector, omdat het ontsluiten van 

(nieuwe) grondstoffen voor de Nederlandse markt voor vervoer wordt beperkt. 

Daarbij is het wenselijk dat de inzet van biobrandstoffen vermeld op bijlage IX van de 

richtlijn hernieuwbare energie een extra stimulans ontvangen ten opzichte van 

biobrandstoffen die niet op deze bijlage worden vermeld. Dit wordt wetstechnisch 

vormgegeven door de voorwaarden aan te passen waaronder een HBE conventioneel of 

een HBE overig wordt toegekend. 

Aangenomen. Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de 

ChristenUnie, de PVV en FvD. 

 

 

Moties 

 

10 (Wassenberg) over geen palmolie en sojaolie gebruiken voor 10 biobrandstoffen 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de 

PVV en FvD. 

 

11 (Wassenberg) over verlaging van het aandeel voedselbrandstoffen in de tank 

Verworpen. Voor:  SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV. 

12 (Wassenberg en Van Raan) over minder vliegen ter verduurzaming van de luchtvaart 

Verworpen. Voor: PvdD. 

13 (Van Aalst) over het schrappen van de bijmengverplichting voor alle biobrandstoffen 

Voor: PVV en FvD. 

14 (Van Eijs en Dik-Faber) over het meenemen van ILUC in de emissieberekeningen 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, 

de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD. 

 

15 (Von Martels en Van Eijs) over sturen op CO2-reductie van verschillende 

biobrandstoffen 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, 

D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie.  

16 (Von Martels) over ingaan op de ontwikkeling van CO2-reductie in de rapportage 

Energie voor Vervoer 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, 
D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD.  

17 (Ziengs)  over het niet verlagen van de limiet op conventionele biobrandstoffen 

Verworpen. Voor: DENK, de VVD, het CDA en FvD. 
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18 (Kröger c.s) over vanaf 2021 geen palmolie en soja meer gebruiken voor 
biobrandstoffen 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, 
D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

19 (Kröger) over geen groei van het gebruik van palmolie en soja als biobrandstoffen 

Verworpen. Voor :  SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en 
FvD.  

20 (Kröger) over maximaal 2% hernieuwbare-brandstofeenheden  

Aangehouden. 

 

21 (Kröger) over de jaarverplichting op maximaal 10% houden 

Aangehouden. 

 

 

 


