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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 8 oktober 2021
Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie
vervoer, overeenkomstig mijn eerdere toezegging aan de Tweede Kamer
om uw Kamer omtrent toekomstige wijzigingen van het Besluit energie
vervoer te informeren.2
Onderhavig ontwerpbesluit ziet op het vaststellen van de jaarverplichting
hernieuwbare energie vervoer en overige bepalingen voor de kalenderjaren 2022–2030, ter implementatie van de Richtlijn hernieuwbare energie
(RED II voor vervoer) en nadere invulling van de afspraken in het
Klimaatakkoord ten aanzien van wegvervoer en binnenvaart.
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Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van
toelichting, alsmede naar de aan de Tweede Kamer gestuurde stukken,
11 oktober 2021, betreffende het «Besluit energie vervoer (RED II)
kalenderjaren 2022 t/m 2030».
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S.P.R.A. van Weyenberg
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