
Bijlage – Eerste wetgevingsoverzicht Klimaat en Energie  

In deze bijlage is een eerste overzicht opgenomen van de (in voorbereiding zijnde) wetgeving voor klimaat en energie. Dit overzicht zal twee keer per jaar 
worden geupdate. Bij de uitwerking van het beleidsprogramma zal de komende maanden de planning worden geperfectioneerd. Daarbij zal ook worden 
bezien waar versnelling nuttig of mogelijk is. 

 

Nr. Onderwerp Eerstverant-
woordelijk 
ministerie 

bron Wetgevingsproduct type 
regeling 

Maatregel Fase beoogde 
inwerkingtreding 
(1-1-9999 = 
datum onbekend) 

1 algemeen klimaat en 
overig 

EZK coalitieakkoord Rutte IV diverse regelingen 
om uitvoering 
klimaatbeleid door 
decentrale overheden 
te financieren 

regeling SPUKS klimaatbeleid (specifieke uitkeringen 
decentrale overheden) 

voorbereiding 1-1-9999 

2 algemeen klimaat en 
overig 

BZ coalitieakkoord Rutte IV in ontwikkeling   aanpakken van schendingen op het gebied van mens 
en milieu in de internationale keten van NL 
ondernemingen 

voorbereiding 1-1-9999 

3 algemeen klimaat en 
overig 

EZK coalitieakkoord Rutte IV Instellingswet 
klimaat- en 
transitiefonds 

wet Instelling Klimaat- en transitiefonds (Wet) voorbereiding 1-1-9999 

4 algemeen klimaat en 
overig 

EZK coalitieakkoord Rutte IV Wijziging van de 
Klimaatwet (opnemen 
tussendoelen, 
onafhankelijke 
adviesraad en 
aansluiten bij 
begrotingscyclus)  

wet Wijziging Klimaatwet voorbereiding 1-7-2023 

5 algemeen klimaat en 
overig 

EZK coalitieakkoord Rutte IV     extra investeren in onderzoek en innovatie van 
klimaat neutrale technologieën 

voorbereiding 1-1-9999 

6 algemeen klimaat en 
overig 

EZK EU-implementatie Wijziging van de 
Klimaatwet 
(aanpassen 
reductiedoelen)  

wet Wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse 
Klimaatwet om deze wet in lijn te brengen met de 
Europese Klimaatwet 

voorbereiding 1-7-2022 

7 algemeen klimaat en 
overig 

EZK implementatie diverse producten; 
wordt op later 
moment 
gespecificeerd 

divers Fit for 55 (13 wetsvoorstellen van EC) onderhandeling
en met 
Commissie 

1-1-9999 



8 algemeen klimaat en 
overig 

EZK Klimaat-akkoord Wijziging Algemene 
uitvoeringsregeling 
SDE++ en Regeling 
aanwijzing 
categorieën 
duurzame 
energieproductie en 
klimaattransitie 2021 

regeling De wijzigingen houden verband met de openstelling in 
oktober 2021 van de subsidiemodule SDE++ 
(Regeling aanwijzing categorieën duurzame 
energieproductie en klimaattransitie 2021, Strct. 
2021, 35131). Bij de openstelling van de SDE++ in de 
Regeling aanwijzing categorieën duurzame 
energieproductie en klimaattransitie 2021 worden 
enkele nieuwe technieken ter vermindering van 
broeikasgas gestimuleerd, welke ook wijzigingen in de 
Algemene uitvoeringsregeling vereisen. 

nieuwe 
openstelling in 
voorbereiding 

1-7-2022 

9 algemeen klimaat en 
overig 

EZK   Wijziging Besluit 
gefluoreerde 
broeikasgassen en 
ozonlaagafbrekende 
stoffen 

amvb Wijziging van het Besluit gefluoreerde broeikasgassen 
en ozonlaagafbrekende stoffen om de 
handhaafbaarheid door de Inspectie Leefomgeving en 
Transport van verplichtingen uit de F-
gassenverordening te verbeteren en actualisering van 
achterhaalde bepalingen vanwege de vervanging van 
enkele uitvoeringsverordeningen. 

voorbereiding 1-10-2022 

10 energie EZK coalitieakkoord Rutte IV     wijziging SDE++ voorbereiding 1-1-2023 

11 energie EZK coalitieakkoord Rutte IV     "Versnelling aanpak energietransitie zoals bij de Chw" 
(zit dit voldoende in de Omgevingswet) 

voorbereiding 1-1-9999 

12 energie EZK coalitieakkoord Rutte IV     Aanpassing SDE++ voor Caribisch NL voorbereiding 1-1-9999 

13 energie EZK coalitieakkoord Rutte IV     gebruik biomassa terugbrengen (Besluit, 
vergunningverlening) 

voorbereiding 1-1-9999 

14 energie EZK coalitieakkoord Rutte IV     Onderzoek afbouw financiële prikkels fossiel 
brandstoffen en waar mogelijk financiële stimulering 
beëindigen 

voorbereiding 1-1-9999 

15 energie EZK coalitieakkoord Rutte IV     subsidieregeling CO2-vrije gascentrales voorbereiding 1-1-9999 

16 energie IenW/EZK Coalitieakkoord Rutte IV Wijziging 
Kernenergiewet 
artikel 15a 

wet Bedrijfsduurverlenging Borssele na 31-12-2033 
wettelijk mogelijk te maken  

voorbereiding 1-1-2025 

17 energie IenW coalitieakkoord Rutte IV     heldere afstandsnormen voor de bouw van 
windmolens op land 

voorbereiding 1-1-9999 

18 energie EZK Energieakkoord/Klimaatakkoor
d 

Regeling 
vergunningverlening 
Wind op zee kavel VI 
en VII van Hollandse 
Kust west 

regeling De regeling behelst een nadere regeling van de 
verlening van de vergunning voor kavel VI en VII van 
Hollandse Kust west 

verwerken 
consultatie 

1-4-2022 

19 energie EZK/IenW EU-implementatie Besluit houdende 
wijziging van enkele 
besluiten ter 
implementatie van de 
EU-richtlijn 
hernieuwbare energie 
en enkele andere 
wijzigingen (RED2) 

amvb Implementatie van de richtlijn hernieuwbare energie 
(RED2). Betreft met name het in lijn brengen met de 
RED2 eisen voor biomassa. 

nader rapport 1-3-2022 

20 energie EZK EU-implementatie Wet implementatie 
EU-richtlijn 
hernieuwbare energie 
voor garanties van 
oorsprong (35814) 

wet Implementatie van de richtlijn hernieuwbare energie 
(RED2). Betreft garanties van oorsprong.  

Eerste Kamer; 
voorlopig 
verslag 

1-3-2022 

21 energie EZK/IenW EU-implementatie Wijziging van de 
Algemene 
uitvoeringsregeling 
stimulering duurzame 
energieproductie en 
klimaattransitie ter 
implementatie van 
richtlijn (EU) 
2018/2001 inzake 

regeling Implementatie van de richtlijn hernieuwbare energie 
(RED2). Betreft met name het in lijn brengen met de 
RED2 eisen voor biomassa. 

UHT door NEa 
en ACM 

1-3-2022 



hernieuwbare energie 
(RED2) 

22 energie EZK EU-implementatie Wijziging van de 
Regeling garanties 
van oorsprong en 
certificaten van 
oorsprong ter 
implementatie van de 
richtlijn (EU) 
2018/2001 inzake 
hernieuwbare energie 
(RED2) 

regeling Implementatie van de richtlijn hernieuwbare energie 
(RED2). Betreft garanties van oorsprong. 

voorbereiding 1-3-2022 

23 energie EZK klimaatakkoord Besluit emissie van 
broeikasgas bij 
elektriciteits-
opwekking 

amvb Besluit strekt tot uitvoering van de Wet minimum CO2-
prijs elektriciteitsopwekking en geeft aanvullende 
regels t.a.v. o.a. het 
elektriciteitsmonitoringsplan/verificatie 
elektriciteitsemissieverslag.  

nog niet 
gepubliceerd 

1-1-9999 

24 energie EZK klimaatakkoord Regeling emissie van 
broeikasgas bij 
elektriciteits-
opwekking 

regeling Regeling strekt tot uitvoering van de Wet minimum 
CO2-prijs elektriciteitsopwekking en het Besluit 
emissie van broeikasgas bij elektriciteitsopwekking. 

voorbereiding 1-1-9999 

25 energie EZK klimaatakkoord Subsidiemodules 
Topsector 
Energieprojecten 
(titel 4.2 RNES) 

regeling Subsidieregeling die betrekking hebben op energie-
innovatie: hernieuwde vaststelling van subsidiemodule 
ERA-NET energieprojecten (par. 4.2.18 RNES) 

voorhang 10-2-2022 

26 energie EZK klimaatakkoord Subsidiemodules 
Topsector 
Energieprojecten 
(titel 4.2 RNES) 

  Subsidieregelingen die betrekking hebben op energie-
innovatie: (Hernieuwde openstelling) Subsidiemodule 
Hernieuwbare energietransitie (par. 4.2.3 RNES), 
(Wijziging en hernieuwde openstelling) TSE Industrie 
(par. 4.2.2 RNES),  (Wijziging en hernieuwde 
openstelling) Subsidiemodule Demonstratie energie- 
en klimaatinnovaties (par. 4.2.10 RNES), (Wijziging en 
hernieuwde openstelling) Subsidiemodule Topsector 
Energiestudies Industrie (par. 4.2.17 RNES) 

voorbereiding 1-4-2022 

27 energie EZK Klimaat-akkoord en EU-
implementatie 

Energiewet wet De Elektriciteitswet 1998 en Gaswet worden herzien 
en samengevoegd in een nieuwe Energiewet. Het doel 
is te komen tot wetgeving die de transitie naar een 
duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. 
Daaronder vallen onder andere een aantal afspraken 
uit het Klimaatakkoord aansluiting voor hernieuwbaar 
op land en netuitbreiding en data uitwisseling. 

UHT door ACM 
en SodM 

1-1-2023 

28 energie FIN/EZK klimaatakkoord/regeerakkoord 
Rutte III 

Wetsvoorstel 
minimum CO2-prijs 
elektriciteitsopwekkin
g (35.216) 

wet Introduceert een minimum CO2-prijs voor de 
elektriciteitssector die oploopt tot € 31,9 per ton CO2 
in 2030. 

EK: eindverslag 
uitgebracht. 

1-1-9999 

29 energie FIN Regeerakkoord Rutte III Postcoderoosregeling 
/ Subsidieregeling 
coöperatieve 
energieopwekking 

regeling Deze regeling is bedoeld om nieuwe lokale initiatieven 
voor productie-installaties voor hernieuwbare energie 
door coöperaties of VvE’s te ondersteunen en vervangt 
de fiscale postcoderoosregeling. De 
postcoderoosregeling is per 1 april 2021 vervallen 
voor nieuwe productie-installaties, maar blijft van 
toepassing op bestaande gevallen. Per 1 april 2021 is 
de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking in 
werking getreden. 

wijziging voor 
nieuwe 
openstelling in 
vergaande 
voorbereiding 

1-3-2022 



30 energie EZK/IenW technische reparatie Wijziging van de 
Regeling 
conformiteitsbeoordel
ing vaste biomassa 
voor 
energietoepassingen 

regeling Wijziging van de Regeling conformiteitsbeoordeling 
vaste biomassa voor energietoepassingen 

voorbereiding 1-4-2022 

31 energie EZK   Subsidiemodule 
Indirecte 
emissiekosten ETS 
(titel 4.4) 

regeling De regeling compenseert energie-intensieve bedrijven 
uit enkele specifieke sectoren voor de ETS-kosten die 
zij indirect betalen via hun energierekening. Deze 
bedrijven zijn actief op een mondiale markt waar zich 
ook (non-EU) concurrenten begeven waarvan de 
energieleveranciers geen emissiebeprijzing kennen en 
doorberekenen. Doel is weglek van CO₂-uitstoot en 
werkgelegenheid te voorkomen. 

voorbereiding 1-1-9999 

32 energie EZK   Wijziging Wet verbod 
op kolen bij 
elektriciteitsproductie 
(35.668) 

wet Wet voorziet in een tijdelijke beperking van de 
toegestane CO2-emissie als gevolg van de productie 
van elektriciteit met behulp van kolen 

gepubliceerd 1-1-9999 

33 gebouwde omgeving BZK coalitieakkoord Rutte IV Wijziging Besluit 
kwaliteit 
leefomgeving 

  zonnepanelen op objecten voorbereiding   

34 gebouwde omgeving EZK coalitieakkoord Rutte IV     "op wijkniveau, waar dat kostenefficiënt kan, realisatie 
van duurzame warmtenetten. De onrendabele top van 
collectieve warmteprojecten zal deels worden 
gefinancierd uit een nationale subsidieregeling" (met 
BZK) 

voorbereiding 1-1-9999 

35 gebouwde omgeving   coalitieakkoord Rutte IV     bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet voorbereiding 1-1-9999 

36 gebouwde omgeving   coalitieakkoord Rutte IV     Via normering krijgen leveranciers de 
verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) 
warmtepompen te installeren 

voorbereiding 1-1-9999 

37 gebouwde omgeving BZK Kamerstukken II, 2020/2021, 
32847, nr. 746 

nieuwe spuk regeling spuk om 3e ronde proeftuinen aardgasvrije wijken 
mogelijk te maken 

voorbereiding 1-3-2022 

38 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord Aanpassing Besluit 
bouwwerken 
leefomgeving 

amvb Regels over de eindnorm energieprestatie 2050 voor 
utiliteitsbouw. 

voorbereiding 1-1-2023 

39 gebouwde omgeving BZK implementatie EPBDIII Aanpassing Besluit 
bouwwerken 
leefomgeving 

amvb Mogelijke aanpassing van de energieprestatie-eisen bij 
nieuwbouw, ingrijpende renovatie, verbouw en 
technische bouwsystemen naar aanleiding van de 
resultaten van de Kosten Optimaliteit Studie (KOS). 
Deze is gereed 1-1-2024. 

KOS wordt 
gedaan in 2022 
en 2023 

1-7-2025 

40 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord Aanpassing Besluit 
bouwwerken 
leefomgeving 

amvb De milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen wordt 
aangescherpt en de reikwijdte wordt mogelijk 
aangepast. 

voorbereiding  1-1-9999 

41 gebouwde omgeving BZK/JenV klimaatakkoord Aanpassing Boek 5 
Burgerlijk Wetboek 

wet Introductie notificatieregeling in verband met het 
wegenemen van belemmeringen bij de plaatsing van 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen op 
parkeervoorzieningen van Vereniging van Eigenaars 
(VvE). 

In consultatie 1-1-2024 

42 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord wet gemeentelijke 
instrumenten 

wet Gemeenten krijgen de mogelijkheid om te regelen 
welke wijken op termijn overstappen op een 
duurzaam alternatief voor aardgas. 

In consultatie 1-1-2024 



warmtetransitie 
(Wgiw) 

43 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord amvb gemeentelijke 
instrumenten 
warmtetransitie 
(Wgiw) 

amvb Gemeenten krijgen de mogelijkheid om te regelen 
welke wijken op termijn overstappen op een 
duurzaam alternatief voor aardgas. 

voorbereiding 1-1-2024 

44 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord Burgerlijk Wetboek, 
Uitvoeringswet 
huurprijzen 
woonruimte 

wet Regels t.a.v. de positie van huurders en verhuurders 
bij verduurzaming 

voorbereiding 1-1-9999 

45 gebouwde omgeving EZK Klimaat-akkoord Wetsvoorstel 
collectieve 
warmtevoorziening 

wet De Wet collectieve warmtevoorziening vervangt de 
Warmtewet. Doel is de energietransitie in de 
gebouwde omgeving te faciliteren en bescherming te 
(blijven) bieden aan verbruikers van collectieve 
warmte. Met het oog hierop worden regels gesteld 
over onder meer de marktordening, tariefregulering, 
verduurzaming en leveringszekerheid. 

UHT en IBT 
medeoverheden 

1-1-2024 

46 gebouwde omgeving BZK Klimaatakkoord en toezegging 
TK brief 19 oktober 2019 

aanpassing regeling 
bouwbesluit/Or 

regeling herziene Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Bouwwerken wordt aangewezen in de 
bouwregelgeving 

fase vaststelling 1-4-2022 

47 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord/urgenda nieuwe 
subsidieregeling 

regeling Beschikbaar stellen middelen aan eigenaren van 
bestaand maatschappelijk vastgoed om hun gebouwen 
versneld te verduurzamen/renoveren opdat de CO2 
uitstoot gereduceerd wordt. 

voorbereiding 1-7-2022 

48 gebouwde omgeving BZK motie zonneladder Dik Faber 
c.s. 32813, nr 204 

Aanpassing Bbl amvb Introduceert de bevoegdheid voor gemeenten om bij 
maatwerk te bepalen dat de daken van 
industriefuncties gebruikt worden voor de opwek van 
hernieuwbare energie of maatregelen ten behoeve van 
klimaatadaptatie 

voorhang 1-10-2022 

49 gebouwde omgeving BZK nationaal isolatieprogramma 
(zie voor hoofdlijnen 
Kamerstukken II 2021/22, 
35925 VII, nr. 50) ook met oog 
op urgenda 

nieuwe spuk regeling beschikbaar stellen middelen aan gemeenten om 
lokale aanpak mbt slecht geisoleerde woningen vorm 
te geven (onderdeel nationaal isolatieprogramma) 

voorbereiding 1-10-2022 

50 gebouwde omgeving BZK RED II richtlijn Aanpassing 
Bbl/Bouwbesluit 

amvb  Met deze wijziging wordt een minimumwaarde 
hernieuwbare energie voorgeschrijven bij ingrijpende 
renovatie van een bestaand gebouw. 

publicatie 1-2-2022 

51 gebouwde omgeving BZK RED II richtlijn Aanpassing 
Omgevingsregeling/R
egeling Bouwbesluit 

regeling  Met deze wijziging wordt een minimumwaarde 
hernieuwbare energie voorgeschrijven bij ingrijpende 
renovatie van een bestaand gebouw. 

publicatie 1-2-2022 

52 gebouwde omgeving EZK Regeerakkoord Rutte III Besluit houdende 
wijziging van het 
Besluit op afstand 
uitleesbare 
meetinrichtingen ten 
behoeve van de 
verlenging van de 
periode waarbinnen 
netbeheerders een op 
afstand uitleesbare 
meetinrichting voor 

amvb Dit besluit strekt tot uitvoering van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet 
belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de 
afbouw van de salderingsregeling voor 
kleinverbruikers. Het besluit zorgt ervoor dat 
netbeheerders de taak krijgen binnen een bij dit 
besluit bepaalde periode kleinverbruikers die nog geen 
geschikte meetinrichting hebben, deze opnieuw aan 
hen aan te bieden.  

in MR 
behandeld 

1-1-9999 



elektriciteit ter 
beschikking stellen. 

53 gebouwde omgeving EZK Regeerakkoord Rutte III Wetsvoorstel 
Wijziging van de 
Elektriciteitswet 1998 
en de Wet 
belastingen op 
milieugrondslag ter 
uitvoering van de 
afbouw van de 
salderingsregeling 
voor kleinverbruikers 
(35594) 

wet Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers die 
elektriciteit invoeden op het net doordat zij zelf 
elektriciteit opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. 
In de periode 2023 – 2031 wordt de mogelijkheid 
achter de meter opgewekte en op het net ingevoedde 
elektriciteit te salderen met van het net afgenomen 
elektriciteit geleidelijk afgebouwd.  

Controversieel 
verklaard; 
nnavv 16 
september 
2021 

1-1-9999 

54 gebouwde omgeving BZK toezegging TK (Kamerstukken 
II 2020/21, 35 488, nr. 17) 

nieuwe 
subsidieregeling 

regeling De regeling ondersteunt verhuurders van 
gereguleerde huurwoningen die zijn geraakt door de 
huurbevriezing van 1 juli 2021 in hun uitgaven voor 
energiebesparing, onderhoud en energieadvies. 

vaststelling 1-4-2022 

55 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord/urgenda Aanpassingen 
Subsidieregeling 
Energiebesparing 
Eigen Huis  

regeling Aanpassen van de subsidieregeling voor VvE’s die 
energiebesparende maatregelen treffen. Dit betreft 
o.a. het verlengen van de regeling, het ophogen van 
het budget en diverse aanpassingen die de regeling 
toegankelijker maken. 

voorbereiding 1-10-2022 

56 gebouwde omgeving OCW/BZK   Wetsvoorstel m.b.t. 
huisvesting in het 
funderend onderwijs  

wet Wijziging wetgeving m.b.t. huisvesting in het 
funderend onderwijs (WPO, WVO, WEC) om 
knelpunten in de onderwijshuisvesting weg te nemen. 

voorbereiding 1-1-2024 

57 industrie EZK coalitieakkoord Rutte IV diverse producten 
(wordt later nader 
gespecificeerd) 

  bindende maatwerkafspraken met de 10 tot 20 
grootste CO2-uitstoters 

voorbereiding 1-1-9999 

58 industrie EZK coalitieakkoord Rutte IV   regeling stimuleren verduurzaming mkb voorbereiding 1-1-9999 

59 industrie FIN coalitieakkoord Rutte IV     Aanpassing CO2-heffing industrie (FIN) voorbereiding 1-1-2023 

60 industrie FIN coalitieakkoord Rutte IV     CO2-minimumprijs industrie voorbereiding 1-1-2023 

61 industrie FIN coalitieakkoord Rutte IV     tariefstructuur energiebelasting en ODE voorbereiding 1-1-2023 

62 industrie FIN coalitieakkoord Rutte IV     structuuraanpassingen energiebelasting voorbereiding 1-1-2025 

63 industrie EZK coalitieakkoord Rutte IV     Uitbreiding energiebesparingsplicht (stond al in de 
planning) 

voorbereiding 1-1-9999 

64 industrie EZK coalitieakkoord Rutte IV     vergroten ruimte voor CCS (meer dan huidige SDE++) voorbereiding 1-1-9999 

65 industrie FIN/EZK Klimaatakkoord Wet CO2-heffing 
industrie 

wet CO2-heffing voor de industrie: De CO2-heffing ziet in 
hoofdzaak op de emissie van broeikasgas bij en voor 
industriële productie en afvalverbranding. De heffing 
is erop gericht te borgen dat de reductiedoelstelling 
voor de industrie zoals afgesproken in het 
Klimaatakkoord wordt gerealiseerd, terwijl het gelijke 
speelveld met omringende landen zo min mogelijk 
wordt aangetast. 

in werking 
getreden op 1-
1-2021, 
herijking 1-1-
2023 

1-1-2023 

66 industrie EZK/BZK Klimaatakkoord Wijziging van het 
Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal), 
het Besluit 
bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) en 

amvb Actualisatie Bal en Bbl met een integrale 
klimaatbenadering: o.a. verbreding met CO2-reductie 
van de verplichting tot nemen 
energiebesparingsmaatregelen die zichzelf in vijf jaar 
of minder terugverdienen. Voor utiliteitsgebouwen en 
processen.  

voorbereiding 1-7-2023 



de 
Omgevingsregeling 

67 industrie EZK/BZK   Wijziging van het 
Besluit activiteiten 
leefomgeving en de 
Omgevingsregeling 

amvb De informatieplicht energiebesparing, zoals 
opgenomen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer en verder uitgewerkt in de 
Activiteitenregeling milieubeheer, wordt dmv deze 
wijzigingen opgenomen in het Bal en de 
Omgevingsregeling.  

ondertekening 
Koning 

1-10-2022 

68 landbouw en 
landgebruik 

LNV breed levend besef dat 
mestwetgeving complex 
geworden is  

Herziening 
mestwetgeving 

wet Toekomstig mestbeleid: Beoogd wordt een 
eenvoudiger, beter uitvoerbaar en handhaafbaar 
mestbeleid waarbij emissies worden teruggedrongen 
door te sturen op transparante meststromen, het 
sluiten van kringlopen en de toepassing van 
innovatieve technieken. De inzet op erkenning door de 
EC van mestverwerkingsproducten als 
kunstmestvervangers maakt hiervan deel uit.  

voorbereiding; 
Brief met 
contouren 
herziening 
mestbeleid is op 
8 september 
2020 naar TK 
gegaan.Een 
brief met 
routekaart voor 
de verdere 
uitwerking van 
de contouren is 
op 13 april 
2021 naar TK 
gestuurd. 

1-7-2022 

69 landbouw en 
landgebruik 

LNV Kamerbrief van MLNV (Rutte 
III) 

Pachtwet (wijziging 
BW en 
Pachtprijzenbesluit 
20027) 

wet Herziening pachtbeleid: Voorstellen tot herziening van 
het pachtbeleid. 

voorbereiding; 
Hoofdlijnen 
nieuw 
pachtbeleid in 
voorjaar 2019 
aan TK 
aangeboden. 
Het onderwerp 
is controversieel 
verklaard. 

1-1-9999 

70 landbouw en 
landgebruik 

EZK Regeerakkoord Rutte III wijziging van de 
Mededingingswet 
(35770) 

wet Wegnemen belemmeringen samenwerking landbouw 
en visserij: wijziging van de Mededingingswet om de 
bijzondere positie van de landbouw- en visserijsector 
te verduidelijken en te expliciteren (expliciteren van 
de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen) 

plenaire 
behandeling TK 

1-1-9999 

71 landbouw en 
landgebruik 

EZK   wijziging van de 
Mijnbouwregeling 

regeling hangt samen met wijziging Mijnbouwwet   1-7-2022 

72 landbouw en 
landgebruik 

EZK   Wijziging van de 
Mijnbouwwet ten 
behoeve van 
aardwarmte (35531) 

wet Aanpassen vergunningstelsel geothermie: Wijziging 
van de Mijnbouwwet i.v.m. aanpassing van het 
vergunningstelsel voor het opsporen en winnen van 
aardwarmte. 

plenaire 
behandeling TK 

1-7-2022 

73 landbouw en 
landgebruik 

EZK   Wijziging van het 
Mijnbouwbesluit ten 
behoeve van 
aardwarmte 

amvb Aanpassen vergunningstelsel geothermie: Wijziging 
van het Mijnbouwbesluit i.v.m. aanpassing van het 
vergunningstelsel voor het opsporen en winnen van 
aardwarmte. 

voorbereiding 1-7-2022 



74 landbouw en 
landgebruik 

EZK   wjziging van het 
Mijnbouwbesluit 

amvb hangt samen met wijziging Mijnbouwwet   1-7-2022 

75 mobiliteit FIN Belastingplan 2022     Verlaging cap bijtelling: per 1 januari 2022 wordt de 
maximale cataloguswaarde waarover de korting in de 
bijtelling voor emissievrije personenauto’s van 
toepassing is (cap), verlaagd van 40.000 euro naar 
35.000 euro. Vanaf 1 januari 2023 wordt de cap 
verlaagd naar 30.000 euro.  

  1-1-2022 

76 mobiliteit FIN coalitieakkoord Rutte IV     verhogen vliegticketbelasting voorbereiding 1-1-2023 

77 mobiliteit IenW coalitieakkoord Rutte IV   CO2-Emissieplafonds per luchthaven voorbereiding 1-1-9999 

78 mobiliteit   coalitieakkoord Rutte IV     MRB Plus voorbereiding 1-1-2030 

79 mobiliteit IenW coalitieakkoord Rutte IV     stimuleren schone mobiliteit voorbereiding 1-1-9999 

80 mobiliteit IenW coalitieakkoord Rutte IV     verduurzamen vliegtuigbrandstoffen voorbereiding 1-1-9999 

81 mobiliteit IenW coalitieakkoord Rutte IV     verplichten van bijmengen van bio-kerosine voorbereiding 1-1-9999 

82 mobiliteit IenW coalitieakkoord Rutte IV     stimuleren productie synthetische kerosine voorbereiding 1-1-9999 

83 mobiliteit FIN coalitieakkoord Rutte IV     Afbouw bpm-vrijstelling bestelauto ondernemer    1-1-2024 

84 mobiliteit IenW / BZK regeerakkoord Rutte III Wijziging van de 
Gemeentewet in 
verband met 
differentiatie van 
parkeertarieven naar 
uitlaatemissies van 
een voertuig (35.519) 

wet Gedifferentieerde parkeertarieven voor uitstoot van 
een voertuig mogelijk maken, zodat gemeenten in hun 
parkeerbeleid een afweging kunnen maken over het 
inzetten daarvan in combinatie met andere 
maatregelen om het effect hiervan zo groot mogelijk 
te maken. 

controversieel 
verklaard; 
verslag TK 

1-1-9999 

85 mobiliteit IenW   Aanpassing 
verkeersregelgeving 

amvb Aanpassing voertuigregelgeving waardoor vanaf 2025 
in de nieuwverkoop alleen elektrisch aangedreven 
snorfietsen gelden als snorfiets.  

  1-1-2025 

86 mobiliteit IenW   Normerende regeling 
werkgebonden 
personenmobiliteit 

amvb Invulling van de normerende regeling voor 
werkgerelateerde mobiliteit. Onder werkgerelateerde 
mobiliteit wordt verstaan: woon-werkverkeer, zakelijk 
verkeer en goederenvervoer. Voor zakelijk verkeer en 
woon-werkverkeer geldt dat deze regeling van 
toepassing is op alle werkgevers (concernniveau) met 
meer dan 100 medewerkers. Voor goederenvervoer 
wordt via een eigen traject een aparte norm opgesteld 
zodat de normen aansluiten bij de praktijk (zie 
verderop). 

voorbereiding ; 
voorhang in Q2 

1-10-2022 

87 mobiliteit IenW   Normstellende 
regeling 
goederenvervoer 

amvb Regeling(en) waarmee de CO2-registratie en CO2-
normstelling voor het goederenvervoer (bestelbussen, 
vrachtwagens, binnenvaart) worden vastgelegd. 

voorbereiding 1-1-2023 

88 mobiliteit IenW   Regeling 
Aanschafsubsidie 
Zero Emissie Trucks 

regeling De regeling vergoedt een deel van de meerkosten van 
een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) t.o.v. 
een dieselvrachtwagen.  

voorbereiding 1-5-2022 

89 mobiliteit IenW   Regeling specifieke 
uitkering zero emissie 
bussen OV 

regeling Specifiek uitkering aan de OV-autoriteiten (provincies 
en vervoerregio’s) voor het vervangen van fossiele 
bussen door elektrische en/of waterstofbussen. 

gepubliceerd 1-1-2022 

90 mobiliteit IenW   Subsidieregeling 
Schoon en 
Emissieloos 
Bouwmaterieel 

regeling Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt 
voor 1. de aanschaf van een emissieloze 
bouwmachine; 2. de elektrificatie van een bestaande 
bouwmachine of de toepassing van een 
nabehandelingssysteem en 3. het ontwikkelen van 
nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde 
tank- en laadoplossingen.  

  1-1-9999 



91 mobiliteit IenW   Tijdelijke 
subsidieregeling 
walstroom 
zeeschepen 2022-
2023 

regeling Het doel van deze regeling is het realiseren van een 
vermindering van de stikstofdepositie in 
stikstofgevoelige en met stikstof overbelaste 
Natura2000-gebieden. Deze vermindering van de 
stikstofdepositie draagt bij aan natuurbehoud en -
verbetering en geeft ruimte voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen die gebruik kunnen maken van het 
SSRS. Deze regeling draagt bij aan de doelstellingen 
van de nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en 
Havens en de aangekondigde Europese Green Deal, 
waaronder een CO2-reductie.  

fase vaststelling 1-2-2022 

92 mobiliteit IenW / FIN   Wetsvoorstel 
Vrachtwagenheffing 

wet Invoering vrachtwagenheffing (VWH): inclusief 
terugsluis van de netto-opbrengsten naar de sector 
voor verduurzaming en innovatie van de 
vervoerssector2021. 

verslag 1-1-9999 

93 mobiliteit IenW   Wetsvoorstel 
wijziging 
Wegenverkeerswet 
1994 

wet Als de uitvoeringsagenda in 2025 niet heeft geleid tot 
instellen ZE zones in 30-40 steden, wordt wetgeving 
voorbereid om in 2030 zero-emissie zones in te stellen 
per 2030. 

  1-1-2030 

94 mobiliteit IenW / BZK   Wijziging Besluit 
kwaliteit 
leefomgeving 

amvb Invulling van de normerende regeling voor het 
stimuleren van laadpalen in de openbare ruimte door 
gemeenten. 

voorbereiding, 
afhankelijk van 
uitkomst 
voorstel AFIR-
verordening. 

1-1-9999 

95 algemeen klimaat en 
overig 

IenW   Subsidieregeling 
Circulaire Economie  

regeling Stimuleren projecten ter uitvoering van het 
klimaatakkoord en het uitvoeringsprogramma 
Circulaire Economie met CO2 reductie binnen de 
periode 2020- 2030. 

in werking 
getreden 

1-1-2021 

96 energie EZK EU-implementatie Wijziging van de 
Algemene 
uitvoeringsregeling 
stimulering duurzame 
energieproductie en 
klimaattransitie in 
verband met de 
goedkeuring van 
certificatieschema's 

regeling Implementatie van de richtlijn hernieuwbare energie 
(RED2). Betreft met name het in lijn brengen met de 
RED2 eisen voor biomassa. 

in werking 
getreden 

1-1-2022 

97 energie EZK/IenW EU-implementatie Wijziging van enkele 
regelingen ter 
implementatie van 
artikelen 29 en 30 
van richtlijn (EU) 
2018/2001 inzake 
hernieuwbare energie 
(RED2) 

regeling Implementatie van de richtlijn hernieuwbare energie 
(RED2). Betreft met name het in lijn brengen met de 
RED2 eisen voor biomassa. 

in werking 
getreden 

1-1-2022 

98 energie FIN/EZK Regeerakkoord Rutte 
III/Klimaatakkoord 

Wijziging van de Wet 
Opslag duurzame 
energie en 
klimaattransitie in 
verband met de 
vaststelling van 
tarieven voor de 
jaren 2021 en 2022 
(onderdeel van 
pakket Belastingplan 
2021) (35.579) 

wet Met de wijziging van de Wet opslag duurzame energie- 
en klimaattransitie (ODE) zijn de tarieven voor de 
jaren 2021 en 2022 vastgesteld. De ODE is een 
heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas die 
dient ter financiering van de met de subsidieregeling 
Stimulering Duurzame energietransitie (SDE++) 
samenhangende kasuitgaven. De SDE++ stimuleert 
naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. 

in werking 
getreden 

1-1-2021 



99 energie EZK   Subsidiemodules 
Topsector 
Energieprojecten 
(titel 4.2 RNES) 

regeling Subsidieregelingen die betrekking hebben op energie-
innovatie: (Wijziging en hernieuwde openstelling) 
Subsidiemodule Hernieuwbare energietransitie (par. 
4.2.3 RNES), (Wijziging) Subsidiemodule 
Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie 
(par. 4.2.7 RNES), (Wijziging en hernieuwde 
openstelling) Subsidiemodule Demonstratie energie- 
en klimaatinnovaties (par. 4.2.10 RNES), (Wijziging) 
Subsidiemodule Systeemintegratie (par. 4.2.11 RNES) 

in werking 
getreden 

7-10-2020 

100 energie EZK   Wijziging van de Wet 
windenergie op zee 
(ondersteunen 
opgave windenergie 
op zee) (35.092) 

wet  De procedures voor de vergunningverlening zijn 
uitgebreid en aangepast om om te gaan met de 
situatie dat windenergie op zee steeds minder of geen 
subsidie meer nodig heeft. De nieuwe 
bevoegdheidsverdeling van de ministers is vastgelegd 
evenals het voor de verdere toekomst geschikt maken 
van de wet voor andere energiedragers dan 
elektriciteit. Daarnaast is de procedure voor de 
vergunningverlening via de vergelijkende toets 
verbeterd en wordt voorzien in de mogelijkheid om de 
vergunning te veilen. Met een nota van wijziging is 
een maximale vergunningstermijn van windparken 
van 40 jaar mogelijk gemaakt. 

in werking 
getreden 

  

101 gebouwde omgeving FIN / BZK Klimaatakkoord Wetsvoorstel Wet 
fiscale maatregelen 
Klimaatakkoord, 
binnen pakket 
Belastingplan 2020  

wet Verhogen van het tarief van de overdrachtsbelasting 
voor niet-woningen: Het tarief van de 
overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt 
verhoogd van 6% naar 7%.  

in werking 
getreden 

1-1-2021 

102 gebouwde omgeving BZK klimaatakkoord Wijziging 
Stimuleringsregeling 
aardgasvrije 
huurwoningen  

regeling De regeling voorziet in subsidies voor het realiseren 
van aardgasvrije huurwoningen. Met de wijziging is de 
regeling opengesteld voor verenigingen van eigenaars 
waarvan ten minste één lid verhuurder is en zijn 
volledig elektrische kookvoorzieningen subsidiabel 
gemaakt. Mede ter ondersteuning van de Startmotor 
(verhuurders als aanjager van verduurzaming in de 
gebouwde omgeving). 

in werking 
getreden 

1-10-2021 

103 gebouwde omgeving EZK   Subsidiemodule RNES regeling CHECK -       Verbreding van de subsidiemodule 
Investeringssubsidie duurzame energie (titel 4.5 
RNES) met energiebesparende maatregelen en 
aansluiting op warmtenetten in bestaande 
koopwoningen.-       Subsidiemodule (titel 4.7 RNES) 
Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen 
MKB 

in werking 
getreden 

1-10-2021 

104 industrie EZK Klimaatakkoord Regeling CO2-heffing 
industrie en wijziging 
van deze regeling; 
Subsidiemodule RNES 

regeling In de regeling worden, ter uitvoering van de Wet CO2-
heffing industrie, nadere regels gesteld aan: het 
industrieel monitoringsplan, de berekening en 
verslaglegging van de industriële jaarvracht, het 
register dispensatierechten industrie en de berekening 
van dispensatierechten. Bij de uitwerking van deze 
regels is nauw aangesloten bij de regels van het EU 
ETS. Met de wijziging per 1 juli 2021 is een aantal 
technische aanpassingen doorgevoerd; (Hernieuwde) 
openstelling Subsidiemodule Topsector Energiestudies 
Industrie (par. 4.2.17). 

in werking 
getreden 

12-2-2021 

105 landbouw en 
landgebruik 

LNV   Regeling sanering 
varkenshouderijen 

regeling Sanering varkenshouderij: Regeling voor de 
verstrekking van subsidie voor het saneren van 
varkenshouderijlocaties  

in werking 
getreden 

24-3-2021 

106 landbouw en 
landgebruik 

LNV   Subsidiemodule RNES regeling Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en 
educatie (Sabe) (titel 2.4 RNES) 

in werking 
getreden 

1-11-2021 



107 landbouw en 
landgebruik 

LNV Klimaat-akkoord Subsidiemodule RNES regeling Wijziging en (hernieuwde) openstelling 
Subsidiemodule Brongerichte verduurzaming van 
stallen en managementmaatregelen (titel 2.2 RNES). 

in werking 
getreden 

10-2-2021 

108 landbouw en 
landgebruik 

LNV   Subsidiemodule RNES regeling Wijziging van de Subsidiemodule Energie-efficiënte 
glastuinbouw (titel 2.3). Dit betreft opname van de 
volgende technieken in de subsidieregeling: hoge druk 
verneveling, energieschermen inclusief ophogen kas 
en diffuus glas, LED-verlichting 

in werking 
getreden 

18-6-2021 

109 landbouw en 
landgebruik 

LNV   Subsidiemodule RNES regeling Subsidiemodule (titel 2.16 RNES) Innovatieprojecten 
ten behoeve van een duurzame visserij en de 
aquacultuur: Subsidies voor innovatieprojecten gericht 
op het verminderen van de negatieve invloed van 
visserij- en aquacultuuractiviteiten op het klimaat of 
milieu.  

in werking 
getreden 

24-6-2021 

110 mobiliteit IenW implementatie Wijziging Besluit 
infrastructuur 
alternatieve 
brandstoffen 

amvb Nadere invulling bepalingen uit Europese Richtlijn 
inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
door te voorzien in verplichtingen voor 
informatieverstrekking over laad- en tankpunten aan 
gebruikers, onder meer via een nationaal 
toegangspunt voor laad- en tankpuntendata. 

in werking 
getreden 

1-7-2021 

111 mobiliteit IenW implementatie / 
Klimaatakkoord 

Wijziging Besluit 
energie vervoer 

amvb implementatie Richtlijn hernieuwbare energie (RED 
II); onderdeel vervoer 

in werking 
getreden 

1-1-2022 

112 mobiliteit IenW implementatie / 
Klimaatakkoord 

Wijziging Regeling 
energie vervoer 

regeling implementatie Richtlijn hernieuwbare energie (RED 
II); onderdeel vervoer 

in werking 
getreden 

1-1-2022 

113 mobiliteit IenW implementatie / 
Klimaatakkoord 

Wijziging Wet 
milieubeheer 
(35.626) 

wet Implementatie Richtlijn hernieuwbare energie (RED 
II); onderdeel vervoer 

in werking 
getreden 

1-1-2022 

114 mobiliteit FIN/IenW Klimaatakkoord Wet fiscale 
maatregelen 
Klimaatakkoord 
binnen pakket 
Belastingplan 2020 

wet Bijtelling: De huidige korting op de bijtelling voor 
nieuwe elektrische auto’s van de zaak wordt 
gecontinueerd. De korting zal in de komende jaren 
stapsgewijs afgebouwd worden tot 0% in 2026. De 
cap (de catalogusprijs waarover de korting op de 
bijtelling van toepassing is) wordt stapsgewijs 
verlaagd naar 40.000 euro. 

in werking 
getreden 

1-1-2020 



115 mobiliteit FIN / IenW Klimaatakkoord Wet fiscale 
maatregelen 
Klimaatakkoord 
binnen pakket 
Belastingplan 2020 

wet BPM: Het nihiltarief in de BPM voor emissieloze auto’s 
wordt verlengd t/m 2024. Vanaf 2025 geldt voor 
elektrische personenauto’s de vaste voet in de BPM 
(360 euro). 

in werking 
getreden 

1-1-2021 

116 mobiliteit FIN / IenW Klimaatakkoord Wet fiscale 
maatregelen 
Klimaatakkoord 
binnen pakket 
Belastingplan 2020 

wet Aanpassing van het MRB-tarief voor bestelauto’s: 
Bestelauto’s van ondernemers hebben voor de MRB 
een verlaagd tarief. In de periode 2021 t/m 2024 
zullen deze tarieven jaarlijks gemiddeld 24 euro 
stijgen (op jaarbasis). In 2025 wordt het tarief 
verlaagd met gemiddeld 24 euro (op jaarbasis). 

in werking 
getreden 

1-1-2021 

117 mobiliteit FIN / IenW Klimaatakkoord Wet fiscale 
maatregelen 
Klimaatakkoord 
binnen pakket 
Belastingplan 2020 

wet Verhoging accijns op diesel: De accijns op diesel wordt 
zowel in 2021 als in 2023 met 1 cent per liter 
verhoogd.  

in werking 
getreden 

1-1-2023 

118 mobiliteit FIN / IenW Klimaatakkoord Wet fiscale 
maatregelen 
Klimaatakkoord 
binnen pakket 
Belastingplan 2020    

wet MRB emissievrije voertuigen en Plug-in Hybride 
Elektrische Voertuigen: Het nihiltarief in de MRB voor 
emissieloze personenauto’s (EV) wordt verlengd t/m 
2024. Vanaf 2025 wordt het nihiltarief afgebouwd (in 
2025 25% van het reguliere MRB-tarief, vanaf 2026 
100% van het reguliere tarief). De korting van 50% 
op het standaard MRB-tarief voor PHEV wordt 
verlengd t/m 2024 en wordt daarna afgebouwd (25% 
korting in 2025 en vanaf 2026 0%). De huidige 
correctiefactor voor de messa van PHEV voor 
bestelauto’s wordt verlengd t/m 2025.  

in werking 
getreden 

1-1-2021 

119 mobiliteit IenW   Regeling Specifieke 
uitkering Regionale 
Aanpak 
Laadinfrastructuur 
2020 – 2023 

regeling Specifieke uitkeringen voor zes samenwerkingsregio’s 
van provincies en grote steden voor opstellen en 
uitvoeren plan van aanpak uitrol regionale 
laadinfrastructuur. 

in werking 
getreden 

1-7-2020 

120 mobiliteit IenW   Subsidiemodule RNES regeling Subsidiemodule TSG Vliegtuigmaakindustrie (par. 
4.2.19) 

in werking 
getreden 

15-5-2021 

121 mobiliteit IenW   Subsidiemodule RNES regeling Subsidiemodule R&D-mobiliteitssectoren (titel 3.6).   in werking 
getreden 

17-5-2021 

122 mobiliteit IenW   Subsidiemodule RNES regeling (Wijziging) Subsidiemodule Duurzame innovatieve 
scheepsbouw (titel 3.19) 

in werking 
getreden 

4-7-2021 



123 mobiliteit IenW   Subsidieregeling 
elektrische 
personenauto’s 
particulieren 

regeling Subsidie voor aanschaf en lease (nieuwe en 
tweedehands) personenauto’s. 

in werking 
getreden 

1-7-2020 

124 mobiliteit IenW   Subsidieregeling 
emissieloze 
bedrijfsauto’s  

regeling Subsidies voor ondernemingen en non-
profitinstellingen voor de aanschaf van emissieloze 
bedrijfsauto’s 

in werking 
getreden 

15-3-2021 

125 mobiliteit IenW   Wet Mobiliteitsfonds 
(35.426) 

wet Omvormen Infrastructuurfonds tot een 
Mobiliteitsfonds. 

in werking 
getreden 

1-7-2021 


