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Statengriffie

Van: Frank Menger 

Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 12:33

Onderwerp: Kamerstukken "Duurzame mobiliteit' welke impact op uw eigen beleid?

Bijlagen: voortgang-duurzame-mobiliteit.pdf; bijlage-1-visie-duurzame-energiedragers-in-

mobiliteit.pdf; bijlage-2-brief-ec-inzake-batterijenrichtlijn-ev.pdf; bijlage-3-afid-

rapportage-nl.pdf; bijlage-4-tno-2020-r10335-normering-goederenvervoer.pdf; 

bijlage-5-roadmap-zero-emissie-bus.pdf; bijlage-6-tno-2020-r11867v2-effecten-

uitfasering-snorfietsen-met-verbrandingsmotor-in-2025.pdf

Geachte leden van de staten en gemeenteraden, 

Op 5 oktober 2020 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur de volgende documenten die direct invloed gaan 

hebben op uw eigen beleid. U vindt ze als bijlage bij deze mail. Tevens is hier de betreffende 

link: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-

waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/10/05/voortgang-duurzame-mobiliteit 

Hoop dat de bijgevoegde informatie nuttig is voor uw werk als lid van de staten of gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet,  

Frank Menger 
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 5 oktober 2020 

Betreft Kamerbrief Voortgang duurzame mobiliteit 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Op 17 april heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de 

afspraken uit het Klimaatakkoord waarmee de verduurzaming van de mobiliteit 

een impuls krijgt.1 Destijds stonden we aan het begin van de COVID-19 pandemie 

in Nederland. Dit stelt samenleving voor de nodige uitdagingen, met daarbij 

gevolgen voor de mobiliteitssector. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de 

effecten op de langere termijn zijn en of deze effect hebben op de uitstoot van 

emissies door mobiliteit. Desalniettemin wordt met de sector doorgewerkt aan het 

realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord.  

 

Enkele belangrijke stappen zijn de volgende. We gaan in Nederland richting de 

duizend nul-emissie bussen, waarmee we koploper in Europa zijn. Er zijn 

samenwerkingsovereenkomsten afgesloten om de uitrol van de laadinfrastructuur 

te versnellen. Tevens heb ik via de DKTI-regeling ook dit jaar een aantal projecten 

ondersteund om ondernemers te helpen de stap naar nul-emissie te zetten. Voor 

dit soort ontwikkelingen is essentieel dat de juiste randvoorwaarden bestaan. Ik 

verwacht daarom veel van het beleid dat we concreet vormgeven. Als laatste meld 

ik dat het ‘missieteam toekomstbestendige duurzame mobiliteit’ is ingeregeld, 

waarmee we de uitwerking van de kennis- en innovatieopgave voor de transitie 

naar duurzame mobiliteit waarborgen2. 

 

In deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat, over de stappen die vanaf april zijn gezet om onze mobiliteit verder te 

verduurzamen en ga ik in op de voortgang ten aanzien van afspraken uit het 

Klimaatakkoord. Om u in meer detail te informeren, structureer ik deze brief 

volgens de pijlers van de afspraken voor mobiliteit in het Klimaatakkoord. 

Achtereenvolgens ga ik in op Duurzame energiedragers, Elektrisch 

(personen)vervoer, Verduurzaming logistiek en Verduurzaming personenmobiliteit. 

Tot slot licht ik ontwikkelingen op het gebied van Voertuigemissies toe. 

 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32813, nr. 494. 
2 ‘Missie D Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen in 2050’, 
Klimaatberaad, 12 maart 2019, https://www.klimaatakkoord.nl/themas/kennis--en-
innovatieagenda  

https://www.klimaatakkoord.nl/themas/kennis--en-innovatieagenda
https://www.klimaatakkoord.nl/themas/kennis--en-innovatieagenda
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Duurzame energiedragers 

Centraal in de vergroening van de mobiliteitssector staat de beweging naar het 

gebruik van meer duurzame energie voor alle transportmodaliteiten op weg, water 

en in de lucht. Om de verschillende transitiepaden inzichtelijk te maken, ontvangt 

u bij deze brief de visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (bijlage 1). Deze is 

tot stand gekomen in overleg met de sector en vormt een verdere uitwerking van 

het hoofdstuk Mobiliteit van het Klimaatakkoord. De visie stelt geen nieuwe 

doelen, maar beschrijft de stand van zaken van de uitvoering van de afspraken uit 

het Klimaatakkoord, zet de ambities en doelen op een rij en schetst globaal de 

transitiepaden van de verschillende modaliteiten en energiedragers richting 

emissievrije mobiliteit. Daarbij worden ook zeevaart en luchtvaart meegenomen. 

De visie is daarmee tegelijk een actualisering van de Duurzame Brandstofvisie met 

LEF uit 2014. De visie zal periodiek tegen het licht worden gehouden en waar 

nodig worden herijkt. 

 

DKTI-Transport 

Om de transitie naar nul-emissie transport te versnellen, kunnen bedrijven 

gebruikmaken van de regeling DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën 

en –innovaties in transport). De laatste ronde heeft een aantal mooie projecten 

opgeleverd. Zo worden door een bedrijf verwisselbare batterij-containers 

ontwikkeld, waardoor binnenvaartschepen emissieloos kunnen varen. Er wordt 

getest met een elektrische kraanwagen, er rijden hybride trucks en het aantal 

tankstations voor waterstof breidt zich uit. Naar verwachting opent begin 2021 

een nieuwe tender, die meer mogelijkheden biedt voor opschaling. Via de 

categorie ‘learning by using’, zullen bedrijven nul-emissie voertuigen gaan 

toepassen in de dagelijkse praktijk. Laadtijden, rij-bereik en flexibiliteit vormen 

belangrijke uitdagingen in de transitie naar nul-emissie transport. Een groep 

koploperbedrijven gaat dankzij de DKTI aan de slag met deze uitdagingen en deelt 

de leerervaringen, waar later andere bedrijven van kunnen profiteren. 

 

Batterijenstrategie 

Batterijen spelen een steeds belangrijkere rol in de energietransitie, bijvoorbeeld 

in elektrisch vervoer en voor de stabiliteit van het energiesysteem. Begin dit jaar3 

heb ik u mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de ministers 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken en 

Klimaat geïnformeerd over de strategische aanpak batterijen. Eind dit jaar zal ik 

uw Kamer in meer detail inlichten over de stand van zaken aangaande de 

strategische aanpak batterijen en de uitvoering daarvan. 

 

In juni heb ik, mede namens een belangrijk deel van de sector, contact gezocht 

met de Europese Commissie over een verplichting voor fabrikanten om data uit 

het batterij management systeem van elektrische voertuigen beschikbaar te 

stellen. Deze verplichting is wenselijk voor het bevorderen van de markt voor 

(onder andere) gebruikte elektrische auto’s en om consumenten en tussenhandel 

voldoende te kunnen beschermen. Deze brief is bijgevoegd (bijlage 2). 

 

Implementatie EU-Richtlijn Aanleg Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen 

Bij deze brief treft u het eerste monitoringsrapport (bijlage 3) aan van de EU-

richtlijn aanleg van Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen (Alternative 

                                                
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 209, nr. 223. 
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Fuels Infrastructure Directive (AFID) EU 2014/94). De monitoring betreft de 

uitvoering van doelstellingen voor de aanleg van laad- en tankinfrastructuur in het 

Nationale Beleidsplan dat door Nederland eind 2016 is opgesteld. Het 

monitoringsrapport laat zien dat Nederland de doelstellingen met betrekking tot de 

aanleg van laadinfra, CNG en LNG tankinfrastructuur, waterstoftankstations, LNG 

bunkerinfrastructuur en walstroom uit het beleidsplan al heeft behaald, of goed op 

weg is deze voor de gestelde deadlines (2020-2025-2030) te behalen. 

 

Sinds het opstellen van het Nationale Beleidsplan is het Klimaatakkoord 

afgesloten. Het nationale beleidsplan is hiermee geactualiseerd. De Europese 

Commissie is bezig met een evaluatie van de AFID richtlijn. Deze wordt in 

november 2020 verwacht. Ik zal deze dan aan uw Kamer sturen. 

 

De AFID verplicht vanaf 7 december 2020 om bij tankstations waar passend een 

vergelijking te tonen tussen de geschatte brandstofkosten per 100km voor het 

rijden op fossiele brandstoffen versus alternatieve brandstoffen. In aansluiting op 

de, door de Europese Commissie voorgeschreven methodologie, is in Nederland 

gekozen voor het tonen van deze vergelijking bij de tankstations langs de 

rijkswegen. De Nederlandse implementatie van de prijsvergelijking is afgestemd 

met de brancheorganisaties van de tankstations, de autoverkoop en de 

brandstofleveranciers. Achterliggende gedachte van de verplichting is de 

automobilist te prikkelen om bij de aanschaf van een volgende auto ook een auto 

op alternatieve brandstoffen te overwegen. Tegelijkertijd zal een website worden 

gelanceerd waar meer informatie te vinden is over de kosten van verschillende 

voertuigen en de milieu-impact ervan.  

 

Elektrisch (personen)vervoer 

Om de overstap naar elektrisch rijden te bevorderen, is meer nodig naast 

betaalbare auto’s en voldoende laadinfrastructuur. Consumenten moeten kunnen 

vertrouwen op de veiligheid, inzicht hebben in de kosten van opladen, voldoende 

beschikbare laadpunten hebben en met een gerust hart naar het buitenland 

kunnen reizen met hun elektrische auto. Op die gebieden worden belangrijke 

stappen gezet. 

 

Veiligheid 

Allereerst wil ik benadrukken dat elke elektrische auto die in Nederland wordt 

toegelaten voldoet aan internationale toelatings- en veiligheidseisen en ook voor 

oplaadpunten gelden internationale veiligheidsnormen. Wel vind ik het van belang 

om kennis over de veiligheid van elektrisch rijden en opladen te vergroten, te 

verspreiden en toe te passen. Op ons verzoek wordt nog dit najaar een update 

van de ‘factsheet veiligheid elektrische personenvervoer’, gebaseerd op 

beschikbare onderzoeken en interviews, uitgebracht door een onafhankelijk 

onderzoeksbureau. Daarin staat de laatste kennis over de belangrijkste 

veiligheidsaspecten van elektrische auto’s en oplaadpunten. Ook is een werkgroep 

‘Veiligheid elektrisch vervoer’ opgezet (met o.a. mijn ministerie, de G4, het 

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, vereniging DOET, ElaadNL, RAI 

Vereniging en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)) die zorgt voor 

kennisontwikkeling en verspreiding.  
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Inzake brandveiligheid heeft Brandweer Nederland onlangs een richtlijn voor 

brandweeroptreden bij elektrische voertuigen gepubliceerd.4 Daarnaast heeft het 

IFV een publicatie over brandveiligheid van parkeergarages en elektrische 

voertuigen uitgebracht.5 Hierin staan maatregelen waarmee 

brandveiligheidsadviseurs, incidentenbestrijders en andere betrokkenen bij 

parkeergarages een maatwerkpakket kunnen samenstellen voor brandveilige 

parkeergarages. In opdracht van het ministerie van BZK wordt door NEN gewerkt 

aan een integrale NEN-norm voor de brandveiligheid van parkeergarages voor alle 

hedendaagse voertuigen, waarbij ook elektrische auto’s en laadpunten worden 

meegenomen. De norm zal voorzien in een methode om per garage te bepalen 

welke brandveiligheidsmaatregelen nodig zijn. Afronding van de norm is voorzien 

in 2021. 

 

Ontwikkelingen in de markt voor elektrische auto’s  

Door de COVID-19 pandemie is er een terugval in de autoverkopen, met name in 

de zakelijke markt. Ik blijf met de sector inzetten op een doorgroei naar ruim 

500.000 EV’s in Nederland in 2025, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. 

 

Tot nu toe wordt de verkoop van elektrische auto’s vooral gedragen door zakelijke 

rijders. Uit onderzoek6 blijkt dat voor particulieren de hoge aanschafprijs van EV 

de belangrijkste koopdrempel is. Om die reden is de Subsidieregeling Elektrische 

Personenauto’s Particulieren (SEPP) conform afspraak uit het Klimaatakkoord op 4 

juni 2020 gestart (totale omvang €252 mln, waarvan €152 mln voor 

nieuwverkopen en €100 mln voor gebruikte EV’s). De regeling heeft tot doel dat 

kleine en middenklasse elektrische personenauto’s (nieuw, gebruikt, via koop of 

‘private lease’) ook voor particulieren bereikbaar worden. Hiermee wordt ook recht 

gedaan aan de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onbalans tussen 

ondernemers en particulieren wat betreft de fiscale/financiële stimulering van nul-

emissie voertuigen. De regeling loopt door tot medio 2025 en is jaarlijks 

gebudgetteerd.  

 

De regeling voor de nieuwe elektrische auto’s wordt binnenkort op het punt van 

het doorschuiven van aanvragen naar een volgend kalenderjaar gewijzigd. Gezien 

het beroep op de regeling, is nu (2020) al een deel van het verplichtingenbudget 

voor 2021 belegd. Dat is niet in lijn met de wens van het kabinet, om mensen elk 

jaar de mogelijkheid te geven een beroep te doen op de regeling en in dat jaar de 

auto te kunnen kopen. Om dit in de komende jaren te voorkomen heeft het 

kabinet besloten de regeling aan te passen en de zogenaamde doorschuifbepaling 

per 2020 (zo spoedig mogelijk na publicatie van de gewijzigde regeling) te 

schrappen. Vooral voor het laatste jaar van de regeling is deze wijziging van 

belang om te voorkomen dat mensen in dat jaar geen kans meer krijgen om via 

de regeling een elektrische auto te kopen. De aangepaste regeling zal op korte 

termijn gepubliceerd worden, daarna kost het voorbereiden van de uitvoering nog 

minimaal 2 weken. Overigens is er in de regeling ter ondersteuning van de 

                                                
4 Richtlijn voor brandweeroptreden bij elektrische voertuigen, Brandweeracademie, 6 mei 
2020, https://www.ifv.nl/kennisplein/veilig-optreden-bij-moderne-
voertuigen/publicaties/richtlijn-voor-brandweeroptreden-bij-elektrische-voertuigen. 
5 Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen, Instituut 
Fysieke Veiligheid, 9 juli 2020 https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200709-IFV-
Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen.pdf. 
6 Met de stroom mee: het stimuleren van elektrisch rijden, Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid, 1 juli 2020, https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/07/01/met-
de-stroom-mee-het-stimuleren-van-elektrisch-rijden. 

https://www.ifv.nl/kennisplein/veilig-optreden-bij-moderne-voertuigen/publicaties/richtlijn-voor-brandweeroptreden-bij-elektrische-voertuigen
https://www.ifv.nl/kennisplein/veilig-optreden-bij-moderne-voertuigen/publicaties/richtlijn-voor-brandweeroptreden-bij-elektrische-voertuigen
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200709-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200709-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen.pdf
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/07/01/met-de-stroom-mee-het-stimuleren-van-elektrisch-rijden
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/07/01/met-de-stroom-mee-het-stimuleren-van-elektrisch-rijden
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aanschaf van tweedehands elektrische auto’s nog steeds budget beschikbaar dit 

jaar.  

 

Uw Kamer heeft op 9 september jl. verzocht te reageren op de brief van vrijdag 3 

juli 2020 van de Motorrijders Aktiegroep om ook subsidie voor elektrische motoren 

ter beschikking te stellen.7 Ik vind het goed dat veel particulieren een elektrische 

motor overwegen. We begrijpen dan ook de teleurstelling dat motorfietsen niet 

onder de regeling vallen. De regeling sluit echter aan bij de in het Klimaatakkoord 

gemaakte keuzes. Gekozen is om uitsluitend de kleinere en compacte 

middenklasse elektrische personenauto’s tussen de €12.000,- en €45.000,- te 

stimuleren, gegeven de beperkte financiële middelen.  

 

Laadinfrastructuur 

Snelle uitrol van de laadinfrastructuur is een randvoorwaarde en een cruciale 

stimulans voor EV-gebruik. Met de bekrachtiging van de samenwerkings-

overeenkomsten op 8 juli tussen het Rijk, de lagere overheden en de 

netbeheerders is de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur officieel gestart. Zes 

regio’s ondersteunen de inliggende gemeenten bij de planvorming en uitrol van 

voldoende laadinfrastructuur voor alle vervoersmodaliteiten. 

 

Prijstransparantie 

Ongeacht hoe rijders voor hun oplaadsessie betalen (met of zonder abonnement 

bij een serviceprovider), dienen zij voor en na het opladen inzicht te krijgen in de 

laadprijzen bij publieke oplaadpunten. Om prijstransparantie verder te bevorderen 

is in juli een onderzoek en implementatieplan opgesteld.8 Uit het onderzoek blijkt 

dat er positieve ontwikkelingen bij de betrokken marktpartijen zichtbaar zijn, 

maar ook de noodzaak van meer transparante laadprijzen. Daarom komt er onder 

aanvoering van de oplaadbrancheorganisatie een jaarlijkse benchmark over de 

voortgang, een klachtenloket en een handreiking voor aanbestedende overheden 

bij concessies voor aanleg van laadpunten. Dit onderzoek is gedeeld met de 

toezichthouder ACM, die dit jaar verscherpte aandacht heeft voor laadprijzen. 

 

Gebruikersinformatie oplaadpunten 

Op zeer korte termijn breng ik een wijzigingsbesluit in consultatie, waarmee een 

basis ontstaat om exploitanten van publiek toegankelijke oplaadpunten te 

verplichten gebruikersinformatie over oplaadpunten te delen. Het gaat dan om 

informatie over o.a. de locatie, de actuele bezettingsstatus van oplaadpunten en 

de ‘ad-hoc’ oplaadprijs (voor laden zonder abonnement). Rijders moeten via 

laadpalenapps of –websites eenvoudig te raadplegen informatie krijgen over de 

beschikbare oplaadpunten. Ook moet de informatie beschikbaar zijn voor 

professionele partijen, zoals navigatieproviders, zodat zij apps en websites kunnen 

maken met gebruikersinformatie over álle laadpunten in Nederland. 

  

Nul-emissie taxi 

Op verzoek van uw Kamer ben ik in overleg met de zowel marktpartijen als 

overheden (o.a. enkele gemeenten, KNV, Elaad, Leaseplan) over de 

mogelijkheden om samen te komen tot een samenhangend pakket aan 

stimulerende, regulerende of faciliterende maatregelen voor de transitie naar nul-

emissie taxivervoer. Ook voor de taximarkt geldt dat COVID-19 leidt tot 

                                                
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 2020Z13748/2020D34299. 
8 Onderzoek & implementatieplan prijstransparantie, Nationaal Kennisplatform 
Laadinfrastructuur, EV Consult en CE Delft, 16 juli 2020, 
https://www.nklnederland.nl/uploads/files/200707_Eindrapport_Prijstransparantie.pdf. 

https://www.nklnederland.nl/uploads/files/200707_Eindrapport_Prijstransparantie.pdf
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belangrijke uitdagingen door de vraaguitval waar ondernemers mee te kampen 

hebben. Desondanks zien de betrokken partijen ook kansen voor een transitie. Ik 

zet erop in om dergelijke kansen de komende jaren te benutten, met aandacht 

voor de reële uitdagingen waarvoor de sector nu staat. Dit najaar is er een 

bestuurlijke bijeenkomst waar met alle partijen gesproken zal worden over de 

mogelijke contouren en voorwaarden die nodig zijn om de transitie in te zetten, 

mede op basis van de verwachte ontwikkelingen in de kosten en de 

beschikbaarheid van laadinfra. Deze zullen verder worden uitgewerkt tot concrete 

afspraken. Het streven is om in de eerste helft van 2021 met alle betrokken 

maatschappelijke stakeholders en gemeenten tot een definitief afsprakenstelsel te 

komen. 

 

Internationaal 

Nu elektrisch rijden steeds gebruikelijker begint te worden, zullen meer mensen 

met hun EV op vakantie willen. Om beter inzicht te krijgen in wat er nodig is voor 

probleemloos elektrisch rijden over de grens, heb ik onderzoek laten doen naar de 

gebruikerservaringen van EV-rijders in het buitenland. Concreet is dit onderzocht 

voor de corridor van Nederland naar Zuid-Frankrijk: de zogenaamde 'E-Route du 

Soleil'. Hiermee is een aanpak gecreëerd waarmee ook andere corridors 

geanalyseerd kunnen worden. De belangrijkste bevindingen zijn met de Europese 

Commissie en EU-lidstaten gedeeld op 3 september jl. tijdens een conferentie over 

laadinfrastructuur in het licht van de herziening van de EU-richtlijn over 

infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFID). 

 

Verduurzaming logistiek 

Het verbeteren van de CO2-prestatie van het Nederlands goederenvervoer komt 

niet alleen de CO2-uitstoot ten goede, maar ook de (internationale) 

concurrentiekracht en winstgevendheid van de Nederlandse logistiek en draagt bij 

aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat het 

aanbod van nul-emissie vracht- en bestelauto’s de komende jaren groeit. In de 

afgelopen jaren heeft de markt al aanzienlijke vooruitgang geboekt - met een 

groeiend aantal fabrikanten die nul-emissie modellen van vrachtwagens en 

bestelwagens ontwikkelen. Om dat verder te versterken organiseert de Transport 

Decarbonisation Alliance onder mijn voorzitterschap een mondiale serie 

bijeenkomsten "Getting Zero Emission Trucks and Vans on the Road!".9 Het doel 

van deze reeks is om de dialoog tussen vraag en aanbod van emissievrije 

bedrijfsvoertuigen te bevorderen, uitdagingen en kansen te bespreken, en de 

acties die nodig zijn om de ontwikkeling van deze cruciale markt te versnellen. Ik 

heb 27 mei de kick-off sessie geopend waarbij ik duidelijk de ambitie van 

Nederland heb gedeeld en de sector heb uitgenodigd tot meer internationale 

ambitie op dit onderwerp. De lessen zullen aangeboden worden aan beleidsmakers 

en internationale besluitvormers tijdens de internationale 

klimaatonderhandelingen (COP26) in november 2021. 

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken om te komen tot een normstellende regeling 

voor CO2-prestaties van het goederenvervoer (normering goederenvervoer), om 

de efficiencyverbetering te effectueren. Eind vorig jaar is een begin gemaakt om 

samen met de logistieke sector, overheden en de Topsector Logistiek te komen tot 

een meerjarige aanpak. Als eerste stap van de meerjarige aanpak zijn de 

mogelijkheden en kansen voor een normstellende regeling voor CO2-prestaties in 

                                                
9 http://tda-mobility.org/getting-zero-emission-vans-and-trucks-on-the-road/. 

http://tda-mobility.org/getting-zero-emission-vans-and-trucks-on-the-road/
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kaart gebracht. Deze zijn door TNO verkend in het rapport ‘Normering 

goederenvervoer’ dat als bijlage 4 aan deze brief is toegevoegd. 

 

De verkenning vraagt verdere verdieping om de mogelijkheden voor CO2-

registratie te toetsen en om de beste opties uit te werken voor toepassing in de 

praktijk. Als tijdspad hiervoor worden de jaren 2020 en 2021 aangehouden. Het 

doel van het vervolgtraject is om te komen tot een uniforme, betrouwbare en 

werkbare manier om bedrijfsmatige CO2-uitstoot van het goederenvervoer te 

registreren. Er wordt voor de verschillende logistieke deelsegmenten gekeken naar 

het CO2-reductiepotentieel en naar een haalbare norm die daar in de toekomst 

aan te koppelen is. Tot slot brengt het traject ook potentiele instrumenten in beeld 

die bedrijven in staat stellen om de CO2-norm te halen. Het invullen van deze 

randvoorwaarden is noodzakelijk om de vervolgstap te zetten naar het vastleggen 

van een wettelijke norm voor CO2-prestatie van het goederenvervoer. 

 

Verduurzaming Bouw 

De bouwsector is belangrijk voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid 

en staat aan de lat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven zoals de 

woningbouw, verduurzaming en bereikbaarheid. Door te werken aan minder 

uitstoot in de bouwsector wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

klimaatopgave, de aanpak van de stikstofproblematiek en het Schone Lucht 

Akkoord. Zodoende kan de sector een bijdrage blijven leveren aan de Nederlandse 

economie, de productie van woningen, aanleg en onderhoud van infrastructuur en 

de uitdagingen op het gebied van emissies. Om deze transitie in gang te zetten 

starten in de tweede helft van dit jaar twee pilotprojecten met nul-emissie mobiele 

werktuigen: A16 bij Rotterdam (RWS) en hoogwaardig openbaar vervoer in ’t Gooi 

(ProRail). In totaal is 25 miljoen euro beschikbaar voor pilots met nul-emissie 

mobiele werktuigen. Daarnaast wordt met de medeoverheden, markt en 

kennisorganisaties gewerkt aan een routekaart richting nul-emissie mobiele 

werktuigen en bouwlogistiek voertuigen.  

 

Nul-emissie bus 

Sinds de zomer van dit jaar rijden al 828 nul-emissie bussen, van de ongeveer 

5.300 OV-bussen, in de dienstregeling. Nederland is daarmee op dit moment 

Europees koploper bij de verduurzaming van de bussen in het openbaar vervoer. 

We mogen trots zijn op deze prestatie die geleverd wordt door onder meer 

busbouwers, OV-autoriteiten, vervoerders en netbeheerders. Niet alleen worden 

bussen gemaakt voor de Nederlandse markt, maar ook velen worden afgeleverd in 

andere landen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat een roadmap ‘Zero 

emissie bus’ wordt opgesteld waarin aandacht uitgaat naar de vraagstukken 

rondom de meerkosten, nieuwe financieringsarrangementen en het betrekken van 

het Nederlandse bedrijfsleven. In bijlage 5 treft u de roadmap aan die is opgesteld 

door Samenwerkingsverband DOVA (decentrale ov-autoriteiten) in samenwerking 

met de partijen betrokken bij de transitie richting nul emissie bus in het OV. 

 

De partijen spannen zich in om ervoor te zorgen dat vanaf 2025 alle nieuwe 

bussen nul-emissie zijn en in 2030 al het OV-busvervoer volledig nul-emissie is. 

Op dit moment beraden partijen zich op de vraag welke gevolgen COVID-19 heeft 

op de concessies en daarmee de aanschaf van nieuwe nul-emissie bussen. In het 

Klimaatakkoord is afgesproken dat in het kader van de roadmap €10 miljoen per 

jaar beschikbaar is voor stimulering van de inzet van nul-emissie bussen. 

Aankomend jaar worden deze beschikbaar gesteld via de subsidieregeling DKTI.  
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Verduurzaming personenmobiliteit 

Tot aan de COVID-19 pandemie waren we goed op streek met de doelstelling om 

deze kabinetsperiode 200.000 extra forenzen op de fiets te krijgen en was het 

aantal fietsforenzen al met 135.000 gestegen. Sinds de COVID-19 pandemie is 

(naast meer lopen) er meer gebruik gemaakt van de fiets. Ook de verkopen van 

E-bikes zijn toegenomen. Uit onderzoek10 blijkt dat het relatieve aandeel fiets 

hoger ligt dan voor de pandemie, wat onder andere komt door een stijging in e-

fietsgebruik. 
  

Ik zet in op het vasthouden van deze gedragsverandering en het stimuleren van 

het gebruik van de fiets en lopen. Tegelijkertijd dragen we hierdoor bij aan het 

vitaal houden van de mensen. Samen met de regionale werkgeversnetwerken blijf 

ik inzetten op het stimuleren van de fiets in het woon-werkverkeer bij bedrijven 

waar medewerkers niet thuis kunnen werken, zoals bij ziekenhuizen en de politie, 

door met werkgevers hierover afspraken te maken. Zo zet ik met de ‘Fietsmissie’ 

werkgevers via verschillende (online) kanalen aan om het hun medewerkers nog 

makkelijker te maken met de fiets naar het werk te komen. Ook is vanuit het Rijk 

een netwerk van fietsambassadeurs opgezet. Inmiddels stimuleren al 17 

fietsambassadeurs hun werknemers om meer te fietsen naar hun werk en deze 

ambassadeurs inspireren ook andere werkgevers in hun regio en/of 

branchegenoten om hun voorbeeld te volgen. 

 

Verduurzamen werkgebonden personenmobiliteit 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid werkt aan de invoering 

per 2022 van een normerende regeling met als doel de voor het klimaat negatieve 

effecten van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijk verkeer en woon-

werkverkeer) terug te dringen. Met de regeling wil ik een stimulans bieden aan 

werkgevers om bewust na te denken over de impact van werkgebonden verkeer.  
 

De afgelopen periode heb ik veel gesprekken gevoerd met onder andere 

werkgevers en andere overheden. Op basis daarvan heb ik een voorstel 

uitgewerkt, waarbij ik de concept-regeling in consultatie breng. Deze formele 

(internet)consultatie start in de eerste helft van november. Ik zal uw Kamer 

informeren over de uitkomsten van de consultatie en de verwerking daarvan bij de 

voorhang die in het voorjaar van 2021 plaatsvindt. 

 

In de tussentijd help ik werkgevers bij het verduurzamen van het woon-

werkverkeer en het zakelijke verkeer door ze te faciliteren en inspireren met best 

practices, te informeren over (subsidie)regelingen en suggesties te geven over te 

nemen maatregelen (bijvoorbeeld via het e-zine Werken aan duurzame mobiliteit). 

De regionale werkgeversnetwerken spelen ook hier een belangrijke rol. Zij hebben 

de expertise in huis om werkgevers maatwerkadvies te geven. Ik ondersteun van 

harte hun gezamenlijke campagne #Zowerkthet.nl die 22 september live ging. 

Deze attendeert werkgevers op de verschillende mogelijkheden die er zijn om 

flexibel te werken en slim te reizen. Daarnaast werk ik samen met de Coalitie 

Anders Reizen, een coalitie van grote werkgevers die koploper willen zijn op 

terrein van duurzame mobiliteit.  
 

Voertuigemissies 

                                                
10 Nieuwe inzichten mobiliteit en de coronacrisis, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 21 
juli 2020, https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2020/07/21/nieuwe-inzichten-
mobiliteit-en-de-coronacrisis. 

https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2020/07/21/nieuwe-inzichten-mobiliteit-en-de-coronacrisis
https://www.kimnet.nl/publicaties/brochures/2020/07/21/nieuwe-inzichten-mobiliteit-en-de-coronacrisis
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Er zullen nog lange tijd voertuigen rondrijden die gebruikmaken van (fossiele) 

brandstoffen in de aandrijflijn. Voor de reductie van emissies van deze voertuigen 

blijf ik inzetten op verschoning en handhaving van normen. Op 23 januari 2020 

heb ik uw Kamer via de zevende overzichtsbrief11 geïnformeerd over de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van fraude met het emissiegedrag van 

dieselvoertuigen. Dit betrof onder andere de resultaten van het onderzoek van de 

RDW naar het emissiegedrag van automodellen van Suzuki en Jeep. Het 

onderzoek bracht aan het licht dat zowel bij de Suzuki Vitara (Euro6b) als de Jeep 

Grand Cherokee (Euro5a) sprake was van ongeoorloofd schakelgedrag welke de 

emissies beïnvloeden, aangestuurd door het motormanagementsysteem. 

Inmiddels zijn de lidstaten en de Europese Commissie op de hoogte gebracht van 

de geconstateerde feiten. Daarnaast hebben beide fabrikanten op verzoek van de 

RDW software-updates ontwikkeld. 

 

De RDW heeft onderzocht of deze software-updates de emissies van het voertuig 

in lijn brengen met de eisen die tijdens het moment van de typegoedkeuring 

geldig waren. Afgelopen zomer heeft de RDW de software-updates voor Suzuki 

getest, deze testresultaten waren positief. Voor de Jeep Grand Cherokee (Euro5a) 

was al een positief geteste software-update voorhanden, de fabrikant werkt 

momenteel aan de aanpassing van deze software aan de verschillende motortypen 

van de Jeep Grand Cherokee (Euro5a). Met beide fabrikanten zijn afspraken 

gemaakt over het implementeren van de software in de bestaande voertuigen. 

Zodra alle technische aspecten zijn afgerond kan worden gestart met de 

terugroepprocedure. Dit geldt voor de gekentekende voertuigen in Nederland. 

Andere lidstaten worden geïnformeerd volgens de gebruikelijke procedures zodat 

ook hier een terugroep kan plaatsvinden. De RDW onderhoudt contact met de 

lidstaten om zo het terugroepproces in goede banen te leiden. 

 

Consultatie opname APK-test met deeltjesteller voor controle van roetfilters en 

uitbreiding mogelijkheid aanmelden defect of verwijderd roetfilter bij RDW om 

kosten voor herstel te vermijden 
In de eerste helft van 2020 is de opname van de APK-test met deeltjesteller 

uitgewerkt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de door uw Kamer 

aangenomen motie Hoogland c.s12. Op 6 juli 201513, 3 april 201714, 12 juli 201815 

en 20 februari 201916 is uw Kamer geïnformeerd over de ontwikkeling van de 

nieuwe deeltjestellertest. Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met alle 

belanghebbenden en mede op basis hiervan is het voorstel van de APK-test tot 

stand gekomen. Voor de invoering van deze test heeft de RDW op 30 april 2020 

een uitvoeringstoets opgeleverd. Invoering van de test is voor de zomer 

voorgelegd aan de Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK). Aan de SO-APK wordt 

deelgenomen door alle direct bij de APK betrokken partijen, waaronder ANWB, 

RAI-Vereniging, BOVAG, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en APK-

erkenninghouders. Deze partijen hebben aangegeven de wijziging te kunnen 

onderschrijven, en verzoeken om tijdig duidelijkheid te geven zodat de invoering 

kan worden voorbereid. Om ook aan andere partijen de gelegenheid te geven om 

te reageren, ben ik voornemens de komende tijd een internetconsultatie uit te 

voeren. De beoogde invoeringsdatum voor de nieuwe APK-test is 1 januari 2022. 

                                                
11 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 209, nr. 222.   
12 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015/16, 34300-XII nr. 29. 
13 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014/15, 30175, nr. 220. 
14 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016/17, 30175, nr. 250. 
15 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017/18, 31209, nr. 217. 
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018/19, 30175, nr. 328. 
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Rekening houdend met voldoende voorbereidingstijd voor alle partijen is mijn 

inzet dat de wijziging ten minste een jaar voorafgaand aan de invoering wordt 

gepubliceerd. 

 

Naar aanleiding van vragen van uw Kamer heb ik u op 23 januari 202017 en 17 

april 202018 geïnformeerd over de kosten voor reparatie van een roetfilter. Om 

tegemoet te komen aan mensen die hiermee te maken krijgen, ben ik 

voornemens om tegelijkertijd met de opname van de APK-test aan een grotere 

groep mensen dan nu de mogelijkheid te bieden om kosten voor herstel van hun 

voertuig te vermijden door de mogelijkheid om een defect of verwijderd roetfilter 

bij de RDW te melden. Bij personenauto’s van vóór 2011 en bestelauto’s van vóór 

2012 kunnen kosten voor reparatie nu al onder de bestaande regels worden 

vermeden door het roetfilter bij de RDW af te melden. In dat geval wordt in de 

APK geen roetfiltertest meer gedaan, maar wordt wel de roettoeslag in de MRB 

betaald. Ik denk bij deze uitbreiding aan de groep dieselpersonenauto’s van voor 

2015. Dit kan als een uitbreiding van de overgangsregeling voor invoering van de 

nieuwe APK-test worden beschouwd. Ik neem dit punt daarom mee als vraag in de 

consultatie.  

 

Transitie naar nul-emissie nieuwverkoop snorfietsen 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 1 januari 2025 alle nieuwverkopen 

van snorfietsen op de Nederlandse markt nul-emissie zullen zijn. TNO heeft 

onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de uitfasering van snorfietsen 

met een verbrandingsmotor in 2025 (bijlage 6) en waarschuwt voor een mogelijke 

verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar bromfietsen met 

verbrandingsmotor. Aangezien bromfietsen een Europese categorie is blijf ik me in 

Europees verband hard maken om ook voor deze categorie met bronbeleid te 

komen. Daarnaast zal ik met de betrokken partijen blijven werken aan het 

behalen van de afspraken uit het Klimaatakkoord. 

 

Aanscherping van Europese emissienormen 

Aanscherping van Europese emissienormen is de meest effectieve manier om de 

uitstoot van emissies in mobiliteit verder te laten dalen. Het Kabinet zet daarom 

actief in op de verdere aanscherping van de Europese emissie-eisen voor 

voertuigen om de uitstoot van verontreinigende stoffen door het verkeer sterk te 

verlagen. Naar verwachting komt er in de zomer van 2021 een voorstel van de 

Europese Commissie voor een nieuwe euronorm voor personenauto’s en lichte 

bedrijfsvoertuigen (Euro 7) en voor de zware bedrijfsvoertuigen als vrachtauto’s 

en bussen (Euro VII). Voor de Nederlandse inzet zal zoals gebruikelijk een BNC-

fiche worden opgesteld. 

 

Hiernaast heeft de Europese Commissie onlangs een voorstel gepresenteerd over 

het monitoren en rapporteren van de werkelijke CO2-uitstoot en het werkelijke 

brandstof- of energieverbruik van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen in 

gebruik. Dit betreft de uitvoering van een element uit de in 2019 vastgestelde 

CO2-normering19.  

 

Waar Nederland de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 

aanscherping van de CO2-normering voor 2025 en 2030, is mijn inzet dat 

Nederland ook weer een voortrekkersrol gaat vervullen in de tussentijdse 

                                                
17 Aanhangsel van de Handelingen, ah-tk-20192020-1461. 
18 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 32 813, Nr. 494. 
19 Artikel 12 uit Verordening (EU) 2019/631. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
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aanscherping van de zuinigheidnormen zoals aangekondigd in de Europese Green 

Deal.  

 

Tot slot 

In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van 

duurzame mobiliteit. De komende tijd blijf ik mij inzetten om duurzame mobiliteit 

te bevorderen, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief. Het volgende 

moment dat ik u over de algehele voortgang van duurzame mobiliteit informeer is 

in het voorjaar van 2021 met de Stand van zaken uitvoering Klimaatakkoord 

Mobiliteit. 

  

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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1. Inleiding



We willen in Nederland zorgeloos kunnen reizen. Veilig, betaalbaar, comfortabel én gezond. En zonder 
negatieve impact op onze leefomgeving en het klimaat. Onze dagelijkse mobiliteit en het vervoer van 
goederen zorgen voor ca. 20% van de totale CO2-uitstoot1; meer dan 80% daarvan komt voor rekening 
van	het	wegverkeer.	Ook	stoot	het	verkeer	en	vervoer	luchtvervuilende	stoffen	als	stikstof	en	fijnstof	uit.	
Om de klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren moeten  
we ons mobiliteitssysteem verduurzamen. Met het sluiten van het Klimaatakkoord in 2019 hebben we 
samen met medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke stap gezet  
om de CO2-uitstoot te verminderen. Doel is dat Nederland in 2030 49% minder CO2-uitstoot heeft ten 
opzichte van 1990. Voor mobiliteit betekent dit dat er - naast een gedragsverandering die moet leiden  
tot	minder	kilometers,	meer	deelauto’s,	meer	fietsen	en	OV	-	zo	snel	mogelijk	een	transitie	moet	
plaatsvinden naar 0% fossiele brandstoffen in het verkeer en vervoer. 

Onze ambitie is zero emissie mobiliteit. Om deze ambitie waar te maken moeten alle modaliteiten 
verduurzamen. Bij de een zal dit wat sneller en eenvoudiger gaan dan bij de ander. In het Klimaatakkoord 
is afgesproken dat we streven naar 100% emissieloze nieuwverkoop van personenauto’s in 2030. In het 
langeafstandsvervoer en in de lucht- en zeescheepvaart hebben we juist duurzame biobrandstoffen en 
synthetische brandstoffen nodig om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. 

Er	gebeurt	al	een	heleboel.	De	elektrificatie	van	personenauto’s	maakt	een	snelle	ontwikkeling	door.	Eind	
2019 stond de teller op ruim 107.000 volledig elektrische personenauto’s, meer dan een verdubbeling ten 
opzichte van januari 2019. Ook komen er steeds meer voertuigen op de markt die op waterstof rijden.  
We zijn bezig met de implementatie van de herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED2), om het 
gebruik van hernieuwbare brandstoffen te stimuleren. We werken samen met gemeenten aan een 

1 Exclusief internationale zeevaart en luchtvaart
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uitvoeringsagenda Zero Emissie stadslogistiek. Het huidige beeld laat echter ook zien dat er nog veel 
moet gebeuren.

Deze visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit vormt een verdere uitwerking van het onderdeel over 
duurzame energiedragers van het hoofdstuk Mobiliteit van het Klimaatakkoord. In de visie beschrijven 
 we de huidige stand van zaken, zetten we ambities en doelen op een rij en schetsen we globaal de 
transitiepaden van de verschillende modaliteiten en energiedragers richting emissievrije mobiliteit. 
Daarbij worden ook zeevaart en luchtvaart, die buiten de scope van het Klimaatakkoord vallen, 
meegenomen. De visie is daarmee tegelijk een actualisering van de Duurzame Brandstofvisie met  
LEF uit 20142. 

Met de Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit beoogt IenW richting te geven, enerzijds aan het 
duurzame mobiliteitsbeleid en anderzijds aan de rol en inzet van haar stakeholders. We zijn ons ervan 
bewust dat de (technologische) ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit razendsnel gaan.
Hoe de wereld er over een jaar of tien uitziet kunnen we niet precies voorspellen. De visie zal daarom 
periodiek tegen het licht worden gehouden en waar nodig worden herijkt.

Tijdens de totstandkoming van de visie is een aantal keren overleg geweest met de platforms op  
het gebied van elektrisch rijden (FET), waterstof (H2-Platform), duurzame biobrandstoffen (Platform 
duurzame biobrandstoffen), (bio-)LNG (Platform LNG). We hebben getracht zoveel mogelijk punten,  
die zij hebben meegeven, in de visie op te nemen. Wij hopen dat deze visie een goede basis biedt om  
onze samenwerking voort te zetten. We nodigen de platforms uit om samen de acties te formuleren  
en uit te voeren, die nodig zijn om onze doelen te bereiken. Zodat we gezamenlijk een volgende 
belangrijke stap zetten in de transitie naar emissievrije en zorgeloze mobiliteit.
 

2 De Duurzame Brandstofvisie met LEF uit 2014 was een gezamenlijke visie van een groot aantal sectorpartijen, opgesteld onder regie van het toenmalige ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, en een uitwerking van het SER-Energieakkoord uit 2013.
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Dit hoofdstuk bevat per modaliteit een overzicht van de doelen en afspraken, op nationaal en 
internationaal niveau, gericht op het de vermindering van CO2-uitstoot en de inzet van duurzame 
energiedragers. Daarnaast wordt een globaal beeld gegeven van het huidige gebruik van energiedragers, 
de stand der techniek en de ontwikkelingen op de markt. Voor een volledig overzicht, inclusief 
cijfermatige onderbouwing, wordt verwezen naar de Routeradar 2019 - Straatbeeldmonitor van 
Rijkswaterstaat, die in april 2020 is uitgekomen.

2.1  Personenauto’s
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe personenauto’s zero emissie zijn. 
Daarbij gaat het om batterij elektrisch en waterstof elektrisch. Momenteel rijden verreweg de meeste 
personenauto’s (98%) nog op conventionele brandstoffen. Het merendeel op benzine, gevolgd door 
diesel en een klein deel op LPG.3 De ontwikkelingen op het gebied van batterij elektrisch gaan echter snel. 
Nederland telde eind 2019 ruim 107.000 volledig elektrische personenauto’s, meer dan een verdubbeling 
ten opzichte van januari 20194. In 2019 was 14% van de jaarlijkse nieuw verkochte personenauto’s 
elektrisch. De verwachting is dat een batterij elektrische auto in aanschaf en gebruik binnen een aantal 
jaren niet duurder zal zijn dan een brandstof aangedreven auto. Voorlopig zullen er ook nog hybride 
oplossingen zijn. Het aantal (semi) publieke laadpunten voor personenauto’s bedraagt momenteel ruim 
50.000. Dit aantal moet, inclusief de private laadpunten, in 2030 gestegen zijn tot 1,8 miljoen. 

In Nederland rijden momenteel 215 personenauto’s op waterstof.5  Het aanbod beperkt zich vooralsnog 
tot de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo, maar verwacht wordt dat de komende jaren steeds meer 
autofabrikanten met een waterstofvoertuig op de markt zullen komen. In het Klimaatakkoord wordt 

3  Routeradar 2019
4  RVO – Elektrisch rijden personenauto’s en laadpunten – analyse over 2019
5  Routeradar 2019

Waar staan we nu?
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uitgegaan van 15.000 waterstof elektrische personenauto’s in 2025, mogelijk doorgroeiend naar  
300.000 voertuigen in 2030. De ambitie in het Klimaatakkoord is 50 publiekelijk toegankelijke 
waterstoftankstations in 2025 en minimaal 210 in 2030. 

2.2  Brom- en snorfietsen
Veruit	de	meeste	brom-	en	snorfietsen	rijden	op	benzine.	Nieuwe	snor-	en	bromfietsen	zijn	echter	steeds	
vaker	elektrisch;	in	12%	van	de	gevallen	voor	snorfietsen	en	18%	voor	nieuwe	bromfietsen	in	2018.	Van	
alle	snorfietsen	die	in	Nederland	geregistreerd	staan,	was	begin	2019	iets	meer	dan	5%	elektrisch;	van	
alle	bromfietsen	was	dat	1,4%.	Tussen	2016	en	2019	groeide	het	totale	aantal	elektrische	brom-	en	
snorfietsen	van	ongeveer	37.000	naar	42.000.6 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het versneld 
uitfaseren	van	brom-	en	snorfietsen	met	een	verbrandingsmotor.	 
Met sectorpartijen is afgesproken dat vanaf 1 januari 2025 alle 
nieuwverkopen	van	snorfietsen	op	de	Nederlandse	markt	zero	emissie	
zijn.	Voor	de	Europese	categorie	bromfietsen	heeft	de	branche	de	
ambitie uitgesproken dat in 2030 alleen nog emissieloze modellen 
worden verkocht. Op lokaal niveau kunnen gemeenten ervoor kiezen 
om	een	milieuzone	in	te	stellen	voor	brom-	en	snorfietsen.	 
De Gemeente Amsterdam heeft sinds 1 januari 2018 een milieuzone 
die	ook	eisen	aan	brom-	en	snorfietsen	stelt.	De	Gemeente	Den	Haag	
zal vanaf 1 december 2020 een milieuzone invoeren voor 2-takt 
brom-	en	snorfietsen	van	voor	1	januari	2011.	

6  Routeradar 2019
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Motorfietsen	zijn	in	het	Klimaatakkoord	niet	expliciet	opgenomen.	Hoewel	de	productie	en	aanschaf	 
van	emissieloze	motorfietsen	nog	zeer	beperkt	is,	laten	recente	ontwikkelingen	zien	dat	ze	wel	aan	
populariteit winnen. Een aantal fabrikanten wereldwijd ontwikkelt en produceert inmiddels een 
verscheidenheid	aan	emissieloze	motorfietsen.	De	komende	tijd	zal	verkend	worden	wat	de	
mogelijkheden	zijn	om	de	categorie	motorfietsen	verder	te	verduurzamen	en	welke	afwegingen	 
hierbij een rol spelen. De wens is om dit in samenwerking met de sector te doen.

2.3  Bussen
Het grootste deel van de bussen rijdt nog op conventionele brandstoffen. Daarbinnen is diesel dominant; 
minder dan twintig bussen rijden op benzine en LPG. Eind 2019 reden er ongeveer 800 elektrische bussen 
in Nederland, waarvan acht op waterstof. Dat aantal neemt naar verwachting in 2020 tot circa 1000 stuks.7 
De komende jaren zullen er, met behulp van het Europese JIVE2-project8, 50 waterstof elektrische  

OV-bussen gaan rijden in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland.  
In het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus in het Regionaal Openbaar 
Vervoer (BAZEB), dat in 2016 werd getekend door veertien 
vervoersautoriteiten en de Rijksoverheid, is de doelstelling 
opgenomen dat per 2025 alle nieuw instromende bussen in het  
OV zero emissie zijn. In 2030 moeten alle ongeveer 5100 ov-bussen  
in Nederland zero emissie zijn. De laatste jaren is door opschaling, 
slimme	financieringsinstrumenten	en	uitgebreide	kennisdeling	 
de kostprijs voor bussen en de benodigde laad- en 
waterstoftankinfrastructuur gedaald. De verwachting is  
dat deze nog verder zal dalen. 

Met de touringcarsector zijn (nog) geen afspraken gemaakt over zero 
emissie doelstellingen. Dit heeft onder andere te maken met de aard 
van de sector (voornamelijk kleinere MKB-bedrijven, met beperkte 

7  Routeradar 2019
8  Joint Initiative for Hydrogen Vehicles across Europe
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investeringskracht), de aard van het vervoer (vaak lange afstanden en ongeregeld), het beperkte aanbod 
en de beperkte tank- en laadmogelijkheden, nationaal en internationaal.9 Sinds 1 januari 2019 rijden de 
touringcars die door de NS worden ingezet als treinvervangend vervoer op HVO. Omdat de NS een grote 
klant is voor de touringcarmarkt, wordt de aanbesteding gezien als een stimulans voor de touringcar-
sector om bij te dragen aan duurzaamheid.10 

2.4  Logistiek
Op dit moment is diesel nog de dominante energiedrager in de logistieke sector, gevolgd door benzine  
en LPG. In 2019 reden er 173 elektrische vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in Nederland. Het 
merendeel (99%) was volledig elektrisch11. Het beleid vanuit het Rijk is gericht op het realiseren van zero 
emissie logistiek, op basis van batterij of waterstof elektrische aandrijving. In de Green Deal Zero Emissie 

Stadslogistiek (ZES) is afgesproken dat uiterlijk in 2025 in de 30-40 
grotere steden in Nederland zero emissie zones ingevoerd worden  
voor stadslogistiek. 

Voor bestelwagens geldt dat het aanbod van zero emissie voertuigen  
de	afgelopen	jaren	flink	is	toegenomen,	met	name	batterij	elektrische	
bestelwagens. De verwachting is dat dit in de komende jaren nog verder 
stijgt. Dit maakt op korte termijn een overstap van fossiele aandrijving 
naar zero emissie goed mogelijk.

Het vrachtwagenpark kent een iets langere aanloopfase naar zero emissie. Ook hier zijn de eerste zero 
emissie voertuigen reeds beschikbaar en zal het aanbod de komende jaren verder toenemen (zowel 
batterij elektrisch als waterstof elektrisch). Elektrische vrachtwagens zijn momenteel duurder dan 
vrachtwagens die op diesel rijden, maar de verwachting is dat de total cost of ownership van dergelijke 

9  Koninklijk Nederlands Vervoer
10 Website NS
11  Routeradar 2019

De doorontwikkeling van batterij 
elektrische vrachtwagens zullen zorgen  
dat deze voertuigen voor steeds meer 
transport activiteiten gebruikt kunnen  
gaan worden.
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vrachtwagens tussen 2025 en 2030 steeds verder gelijk zal komen te liggen met die van een 
dieselvoertuig. Daarnaast zal de doorontwikkeling van batterij elektrische vrachtwagens  
(actieradius, laadvermogen, prijsontwikkeling) ervoor zorgen dat deze voertuigen voor steeds meer 
transportactiviteiten gebruikt kunnen gaan worden. Voor het zware en langeafstandstransport wordt  
vooral gekeken naar waterstof elektrische aandrijving. In het Convenant Stimulering Waterstofmobiliteit, 
dat de sector, vertegenwoordigd in het H2 Platform, en de Rijksoverheid later dit jaar zullen 
ondertekenen, is een ambitie van 3000 zware voertuigen op waterstof in 2025 opgenomen.  
Het aanbod daarin vanuit de vrachtwagenfabrikanten is momenteel echter nog minimaal. 

Hyundai start dit voorjaar een proef met vijftig waterstofvrachtwagens in Zwitserland. Het bedrijf wil rond 
2025 1600 waterstofvrachtwagens op de Zwitserse wegen hebben rijden en later dit jaar een soortgelijk 
project starten in twee andere Europese landen. Iveco en Nikola hebben aangekondigd in 2021 met een 
elektrische truck te komen en in 2023 met een waterstof elektrische variant daarvan. Ook bij waterstof 
elektrisch aangedreven trucks is de verwachting dat de prijs richting 2030 zal gaan dalen door innovatie 
en opschaling van de productieaantallen.

In de aanloop naar volledig zero emissie transport kan het gebruik  
van hernieuwbare brandstoffen, zoals biobrandstoffen en synthetische 
brandstoffen (voor de langere afstanden) een oplossing vormen. Hybride 
toepassingen kunnen (tijdelijk) worden ingezet voor bijvoorbeeld zwaar 
vrachtverkeer dat zowel binnenstedelijk als lange afstanden moet rijden. 
Voorwaarde is wel dat dit handhaafbaar is. In het Klimaatakkoord is 
afgesproken dat partijen onder regie van de Rijksoverheid de mogelijkheden 
verkennen voor de inzet van Green Truck Fuel. 

Voor de bouwlogistiek komen de eerste elektrische en hybride voertuigen op 
de markt. Voor het bestaande wagenpark wordt vooral ingezet op het 
gebruik van biobrandstoffen. Verwacht wordt dat vanaf 2025 het aanbod 
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van batterij elektrische voertuigen sterk toeneemt en dat voertuigen op waterstof vrij snel daarna ook 
goed beschikbaar zullen zijn. Binnen de Green Deal Het Nieuwe Draaien werken overheden en partijen 
uit de sector samen om de uitstoot van CO2 van mobiele werktuigen te verminderen. Naast gedrags-
verandering en de inzet van schoner en beter onderhouden materieel maakt ook het gebruik van 
schonere brandstoffen deel uit van de afspraken. In het Convenant Duurzame Brandstoffen en Voertuigen 
in de Reinigingsbranche hebben overheden, energieproducenten en het bedrijfsleven afgesproken om te 
streven naar de aankoop van emissievrije reinigingsvoertuigen vanaf 1 januari 2030 of zoveel eerder als 
mogelijk.

Zoals aangekondigd in het Regeerakkoord werkt het kabinet aan de invoering van een 
vrachtwagenheffing.	De	netto-opbrengsten	hiervan	zullen	in	overleg	met	de	sector	worden	 
teruggesluisd naar de vervoerssector voor verduurzaming en innovatie. Gezamenlijk hebben IenW en de 
vervoerspartijen de volgende verduurzamings- en innovatieopgave geformuleerd: de versnelde transitie 
naar emissieloos vrachtvervoer, in de vorm van (1) batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch aangedreven 
vrachtwagens, (2) (tijdelijk) gebruikmaken van hernieuwbare brandstoffen en (3) optimalisatie van de 
logistieke keten, die bijdraagt aan een vermindering van het aantal gereden voertuigkilometers. Binnen 
deze	sporen	is	een	aantal	potentiele	maatregelen	geïdentificeerd.	Het	komende	jaar	zullen	deze	
maatregelen verder worden geconcretiseerd. De terugsluisgelden komen beschikbaar tegelijkertijd met 
de	start	van	de	heffing.	De	start	van	de	vrachtwagenheffing	is	in	ieder	geval	niet	voor	2024.	

2.5  Spoor
Sinds 2017 rijden alle NS-treinen op het hoofdrailnet in Nederland volledig op groene stroom.  
Dit geldt nog niet voor goederenvervoertreinen, aangezien nog niet alle goederenvervoerders groene  
stroom	inkopen.	Er	zijn	nog	een	paar	plekken	in	Nederland	die	nog	niet	geëlektrificeerd	zijn,	vanwege	 
het ontbreken van een bovenleiding. Dit geldt voor een aantal regionale spoorlijnen in Groningen, 
Friesland, Drenthe en een klein deel van Overijssel en Gelderland. Ook de laatste stukjes spoor in  
de	haven	van	Rotterdam,	die	niet	tot	het	hoofdrailnet	behoren,	zijn	niet	geëlektrificeerd.
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Een	goed	alternatief	voor	elektrificatie	zijn	waterstof	elektrische	en	batterij	elektrische	treinen.	Een	 
eerste pilot met twee waterstoftreinen op de spoorlijn tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en 
Buxtehude in Duitsland verloopt succesvol. Het is de bedoeling dat er vanaf eind 2022 ten minste vijftien 
waterstoftreinen in Nedersaksen gaan rijden. Ook komt er in Bremervörde een vast waterstofvulstation. 
Dat zou het eerste vaste vulstation voor waterstoftreinen in de wereld zijn. In Nederland heeft Arriva 
begin dit jaar testritten uitgevoerd met een waterstoftrein tussen Groningen en Leeuwarden. Er zijn 
plannen om binnenkort met enkele waterstof elektrische treinen te gaan rijden in de vaste dienstregeling. 
Er rijden nog geen batterijtreinen in Nederland. 

2.6  Binnenvaart
Voor binnenvaart zijn zowel in internationaal als nationaal verband afspraken gemaakt over de reductie 
van CO2-emissies. Tijdens het CCR-congres ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Akte van 
Mannheim van 18 oktober 2018 hebben de CCR-landen12 de Verklaring van Mannheim ‘150 jaar Akte  
van Mannheim: motor voor een dynamische Rijn- en binnenvaart’, ondertekend. Hierin staan afspraken 
om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 met 35% ten opzichte van 2015 terug te dringen, 
verontreinigende stoffen tegen 2035 met ten minste 35% ten opzichte van 2015 te verminderen en 
broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen nagenoeg uit te bannen tegen 2050. De lidstaten  
van de CCR zijn momenteel in gesprek over de invulling van deze doelstellingen.
 

Volgens de EU-richtlijn Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen (AFID) 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat uiterlijk 31 december 2030 een 
passend aantal LNG-tankpunten in binnenhavens beschikbaar is, zodat  
het mogelijk wordt voor LNG-zee- of binnenschepen binnen het TEN-T-
kernnetwerk te varen. Momenteel zijn er mobiele bunkerpunten te 
Rotterdam, Moerdijk, Amsterdam en de Drechtsteden. 

12 Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland

Uiterlijk 31 december 2030 moet er   
een passend aantal LNG-tankpunten  
in binnenhavens beschikbaar zijn.
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Nederland streeft daarnaast naar realisatie van mobiele LNG-bunkerpunten in Vlissingen/Terneuzen en 
Den Helder en Eemshaven. Nederland streeft naar een beschikbaarheid van zeven vaste bunkerpunten 
voor eind 2030, waarvan ten minste drie langs het TEN-T-kernnetwerk13.

In juni 2019 heeft de Rijksoverheid een Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens met de maritieme 
sector gesloten. Hierin staan de volgende ambities beschreven:

In 2030:
•   De CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot gereduceerd te hebben met 40% tot 50%  

ten opzichte van 2015;
•	 	 Tenminste	150	binnenvaartschepen	voorzien	te	hebben	van	een	zero	emissie	aandrijflijn;
  -  In 2035 een reductie van de emissie van milieuverontreinigende stoffen door de binnenvaart  

met 35% tot 50% ten opzichte van 2015;
  - In 2050 een nagenoeg emissievrije en klimaatneutrale binnenvaart gerealiseerd te hebben.

De Green Deal kent de volgende concrete doelen voor 2024: 
•   Een nieuw Europees sturingsinstrumentarium ontwikkeld te hebben dat het bereiken van de gestelde 

ambities stimuleert zonder dat het van overheidswege opleggen van dwingende emissienormen  
per schip voor 2030 en 2035 nodig is; 

•   Een reductie van CO2-uitstoot van minimaal 20% te bereiken ten opzichte van 2015;
•   Een reductie van de emissie van milieuverontreinigende stoffen door de binnenvaart met  

10% ten opzichte van 2015.

13 Beleidskader Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen, januari 2017
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In het Klimaatakkoord is verder afgesproken dat er minimaal 5 PJ aan 
duurzame energiedragers in de binnenvaart wordt ingezet. Voor de 
invulling bestaan verschillende opties, waaronder hybride elektrisch, 
waterstof elektrisch, synthetische brandstoffen en biobrandstoffen 
zoals bijvoorbeeld HVO en bio-LNG. In de Green Deal Zeevaart, 
Binnenvaart en Havens is met de maritieme sector afgesproken dat  
de binnenvaart vanaf 2022 ook valt onder de partijen waarvoor een 
jaarverplichting hernieuwbare energie geldt. Dit zal leiden tot een 
stapsgewijze verhoging van de verplichting tot bijmenging van 
duurzame biobrandstoffen.

Momenteel varen de meeste binnenvaartschepen op diesel. Er zijn 
circa 65 schepen met een dieselelektrische (hybride) aandrijving en  
elf binnenvaartschepen varen op LNG14. De Rijksoverheid en de 

binnenvaartsector spannen zich in om te werken aan een vloot die onafhankelijk is van de energiedrager. 
Batterijcontainers in combinatie met elektrische aandrijving van het schip zijn in dat geval een 
interessante ontwikkeling. In 2020 worden de eerste pilots verwacht in de containerbinnenvaart. Zo is  
op 2 juni j.l. het bedrijf Zero Emission Services (ZES) opgericht, waarin met steun van de overheid twintig 
miljoen euro geïnvesteerd wordt in elektrisch varen. Naar verwachting zal het eerste schip in het vierde 
kwartaal van 2020 in de vaart worden genomen. De containers die hierbij worden gebruikt zouden later 
in plaats van met batterijen ook met brandstofcellen kunnen worden uitgerust. Batterijcontainers zijn 
met name geschikt voor kortere afstanden. Voor grotere schepen die vooral actief zijn op de langere 
afstanden, zoals de Rijnvaart, is met name het bijmengen van biobrandstoffen een oplossing om te 
verduurzamen, totdat op waterstof aangedreven binnenvaartschepen beschikbaar zijn op de markt.  
Er lopen al enkele projecten, gericht op onderzoek en ontwikkeling van varen op waterstof.

14 Routeradar 2019
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Het streven is verder om in de 75 belangrijkste binnenhavens, voor zover er in de betreffende haven 
wordt overnacht, in 2025 walstroom voor binnenvaart te laten realiseren.15 In (delen van) havens waar 
niet wordt overnacht, is walstroom niet zinvol gezien de zeer korte laad- en lostijden in de binnenvaart.

2.7  Zeevaart
Zeevaart is een grote internationale markt met een enorm CO2-besparingspotentieel. Om die reden 
hebben de 173 landen die aangesloten zijn bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), waaronder 
Nederland, afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. In 2050 moet de CO2-uitstoot 
gehalveerd zijn ten opzichte van 2008, om daarna zo snel mogelijk te komen tot klimaatneutrale 
zeevaart. Het tussendoel is 40% minder CO2-uitstoot in 2030.  

In juni 2019 is een Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens met de maritieme sector gesloten. 

Ambities:
•  In 2030 tenminste één emissieloos zeeschip in de vaart gebracht te hebben;
•   In 2050 een absolute CO2-reductie van 70% ten opzichte van 2008 door de zeevaart gerealiseerd  

te hebben. Zo spoedig mogelijk na 2050 en in ieder geval voor het eind van deze eeuw is de  
zeevaart klimaatneutraal.

Doelen voor 2024:
•  De gemiddelde CO2-uitstoot per vervoersprestatie verminderd te hebben met tenminste  

20% ten opzichte van 2008;
•  De uitstoot van andere stoffen dan CO2, zoals SOx, NOx en PM verder terug gedrongen te hebben,  

in lijn met (internationale) afspraken daarover;
•  Binnen de looptijd van deze Green Deal (tot 11 juni 2024) vijf nieuwe businesscases voor  

walstroom voor de zeevaart te hebben ontwikkeld.

15 Beleidskader infrastructuur voor alternatieve Brandstoffen, januari 2017
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De mogelijkheden om zero emissie oplossingen in te zetten hangen 
onder andere af van de omvang en het vaarpatroon van het schip.  
Dit betekent dat er voor verschillende soorten schepen verschillende 
oplossingen nodig zijn. Vanwege de vaak lange afstanden is het volume 
van de energiedrager bepalend. Waterstof elektrische en batterij 
elektrische aandrijving in de zeevaart staan nog in de kinderschoenen. 

Momenteel zien we vooral ontwikkelingen bij kleinere schepen, zoals sleepboten, werkboten en short-
sea schepen. Zo lopen er projecten met groene methanol en waterstof. Ook hybride toepassingen vinden 
hier ingang. Deze ontwikkelingen bevinden zich nog in het experimentele stadium. Toepassingen van zero 
emissie oplossingen voor grotere schepen laten naar alle waarschijnlijkheid nog lang op zich wachten. Tot 
die tijd kunnen hernieuwbare brandstoffen de scheepvaart verder verduurzamen. In IMO-verband wordt 
gewerkt aan duurzaamheidsrichtsnoeren voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en aan een 
maatregelpakket om de CO2-uitstoot door zeevaart tussen 2023 en 2030 te reduceren. Besluitvorming 
hierover wordt verwacht in 2021. Op EU-niveau richt het recente FuelEU Maritime initiatief zich op een 
grotere inzet van duurzame alternatieve brandstoffen in de Europese zeevaart en havens. De eerste 
voorstellen hiervoor worden begin 2021 verwacht.

LNG wordt vooral gebruikt in Noordwest-Europa voor vaartuigen met een vaste route of werkgebied, 
zoals veerboten, containerschepen en werkschepen. In de ECA-gebieden (Emissie Controle Areas, 
o.a. de Noordzee), waar alleen mag worden gevaren op een brandstof met een zwavelpercentage van 
maximaal 0,1%, wordt LNG veel ingezet.  Vanaf 1 januari 2021 wordt er een NECA (NOx Emissie Controle 
Area) ingevoerd op de Noordzee. Dit betekent dat nieuwe schepen vanaf deze datum 80% minder 
stikstofoxide	mogen	uitstoten.	De	verwachting	is	dat	de	vraag	naar	LNG-aandrijflijnen	daardoor	gelijk	 
zal blijven of zal toenemen.

Waterstof elektrische en batterij  
elektrische aandrijving in de zeevaart  
staan nog in de kinderschoenen. 
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2.8  Luchtvaart
Afspraken over het terugdringen van de CO2-uitstoot in de internationale luchtvaart worden gemaakt  
in de Internationale Civil Avation Organisation (ICAO). ICAO-doelstellingen voor de emissies van de 
internationale luchtvaart zijn: CO2-neutrale	groei	vanaf	2020	en	2%	brandstofefficiëntieverbetering	per	
jaar. Daarnaast is gestart met het proces om opties te ontwikkelen voor het vaststellen van een ambitieus 
lange termijn CO2-reductiedoel in 2022.

In de Ontwerp-Luchtvaartnota is het doel opgenomen om in 2030 de CO2-emissie van de internationale 
luchtvaart in absolute zin op het niveau van 2005 te krijgen, om voor 2050 zo veel mogelijk aan te sluiten 
op de klimaatdoelen van Parijs en de ICAO-doelstelling voor 2050 aan te scherpen. Uiteindelijk wil 
Nederland in 2070 uitkomen op zero emissie luchtvaart (indicatieve stip op de horizon). In 2030 zijn  
de CO2-emissies van grondgebonden luchtvaartactiviteiten teruggebracht tot nul. In 2050 zijn de  
CO2-emissies van de binnenlandse luchtvaart teruggebracht tot nul. Het streven is dat in 2030 30%  
van de vluchten van en naar Schiphol met de nieuwste en schoonste beschikbare vliegtuigen wordt 
uitgevoerd. Voor de luchthaven Eindhoven wordt gestreefd naar 60% van de vluchten.

Voor luchtvaart zullen er in de nabije toekomst nog geen zero emissie alternatieven beschikbaar zijn.  
De toepassing van duurzame brandstoffen wordt mondiaal beschouwd als een van de belangrijkste 
instrumenten om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te reduceren, in aanvulling op technologische, 
operationele en infrastructurele maatregelen. Voor de internationale luchtvaart zijn voorlopig geen 
technische alternatieven beschikbaar voor aandrijving via verbrandingsmotoren. Duurzame brandstoffen 
zijn op dit moment nog 2 tot 5 keer duurder dan fossiele brandstoffen. De ambitie is 14% duurzame 
brandstof voor luchtvaart in Nederland in 2030 en 100% in 2050. Daarbij wordt gedacht aan duurzame 
geavanceerde biobrandstoffen en synthetische kerosine op basis van groene stroom/groene waterstof. 
Daarnaast wordt er ook gekeken naar kansrijke energiedragers zoals groene waterstof ten behoeve van 
verbrandingsmotoren of als energiedrager voor een vliegtuig met brandstofcellen (hybride elektrisch).  

 



     inhoud visie duurzame energiedragers in mobiliteit | 19

Biokerosine en synthetische kerosine
Er bestaan verschillende soorten grondstof/technologiecombinaties 
voor de productie van biokerosine. HEFA (Hydroprocessed esters  
and fatty acids), dat onder andere wordt geproduceerd uit afgewerkt 
frituurvet, heeft op de korte termijn het meeste potentieel. De opgave 
van biokerosine zit eerder in de economische haalbaarheid dan in de 
technologische mogelijkheden. Gemiddeld is biokerosine 2 tot 3 maal 
duurder dan fossiele kerosine. Biokerosine wordt op dit moment nog 
niet structureel in Europa geproduceerd. Eind mei 2019 gaven KLM, 
SkyNRG	en	SHV	aan	een	biokerosineraffinaderij	op	te	willen	richten	 
in Delfzijl met een productiecapaciteit van 100.000 ton 
vliegtuigbrandstof. De start van de productie is voorzien in 2022/2023. 
Mogelijk worden op korte termijn nog andere initiatieven voor de 
productie van biokerosine bekend gemaakt. De verwachting is dat  

dit soort initiatieven tot een prijsreductie zullen leiden. Synthetische kerosine wordt gemaakt door het 
samenvoegen van koolstofdioxide, die uit de lucht wordt gehaald of wordt afgevangen van grote 
fabrieken, en waterstof. Synthetische kerosine is een reële optie op de middellange termijn. 

Begin dit jaar is aangekondigd dat Nederland, in het kader van de Europese Green Deal, actief wil inzetten 
op de invoering van een Europese bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen, waaronder 
duurzame biobrandstoffen en synthetische kerosine. Een Europese bijmengverplichting geniet de 
voorkeur boven een nationale verplichting. Redenen zijn het gelijke speelveld, het CO2-reductiepotentieel 
en het internationale karakter van de luchtvaartsector. Indien de invoering van een Europese verplichting 
niet (tijdig) wordt bereikt, ligt invoering van een nationale bijmengverplichting per 2023 in het verschiet.
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Elektrisch en hybride-elektrisch vliegen en grondoperatie
Waar elektrisch vliegen onmogelijk leek, komt ook deze vorm van luchtvaart dichterbij. Momenteel 
worden de eerste praktijktesten rondom elektrisch vliegen uitgevoerd. Dit is nu nog alleen mogelijk  
voor kleine toestellen en korte afstanden. Nederland heeft de ambitie om hierin koploper te worden.  
In de Ontwerp-Luchtvaartnota zijn de volgende doelstellingen opgenomen:
•  Internationale luchtvaart: de eerste elektrisch-hybride toestellen (20-50 passagiers) zijn in gebruik  

in 2030. In 2050 zijn alle kort afstandsvluchten volledig elektrisch (zero emissie). Het is de ambitie  
om elektrisch taxiën in 2030 als standaardprocedure toe te passen.

•  Binnenlandse luchtvaart vormt een ‘living lab’ voor de innovaties rond elektrisch/hybride vliegen  
in de grote luchtvaart. Het streven is zero emissie in 2050.

 



3. De visie van IenW
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3  

3.1  Zero emissie aan de uitlaat
Onze ambitie is dat alle mobiliteit uiteindelijk zero emissie wordt. Conform het Klimaatakkoord richten 
we onze inspanningen hoofdzakelijk op de opties die aan de uitlaat (tank to wheel) zero emissie zijn: 
waterstof en batterijen. Hiermee dragen we ook bij aan de doelen van het Schone Lucht Akkoord, dat in 
januari van dit jaar met 39 gemeentes en acht provincies is gesloten16. Onderzoek van PBL wijst uit dat 
maatregelen die we op nationaal niveau treffen om de klimaatdoelen te behalen aanzienlijke effecten 
kunnen hebben op het leefklimaat in met name steden en langs snelwegen.17  Een effectieve manier om 

16 Doel van het Schone Lucht Akkoord is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. Concreet gaat 
daarbij om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

17 PBL – Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving (2012)
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de uitstoot van CO2 te verminderen is Europees bronbeleid. We zoeken actief samenwerking en afstemming 
met andere landen en internationale gremia over de aanscherping van Europese CO2-normen voor 
personen- en bestelauto’s en zwaar vrachtvervoer (koploperstrategie). Zo heeft Nederland een trekkende 
rol gespeeld ten aanzien van strengere Europese normstelling voor voertuigen per 2025 en 2030.

De ambitie uit het Klimaatakkoord dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe personenauto’s zero emissie zijn is 
vertaald in een stimuleringspakket voor elektrisch vervoer. Voor de jaren 2020-2025 stellen we subsidie 
beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe en gebruikte batterij elektrische personenauto’s om de 
particuliere markt op gang te brengen. Afgesproken is dat BOVAG een uniforme accucheck voor 
tweedehands auto’s ontwikkelt, om consumenten meer zekerheid te geven over hun aangeschafte 
batterij. Ook zetten we in op een goede recycling, een verantwoord (her)gebruik en een verantwoorde 
productie van batterijen, als onderdeel van de  Strategische Aanpak Batterijen.
 
Andere maatregelen zijn: een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet om differentiatie van 
parkeertarieven op basis van uitlaatemissies mogelijk te maken, een communicatiecampagne  
en de implementatie van een vergelijking tussen prijzen van conventionele en elektrische auto’s,  
zowel in de showroom als bij tank- en laadstations.

Uitvoeringsstrategie Waterstof in Mobiliteit
Momenteel werken we aan een Uitvoeringsstrategie Waterstof in Mobiliteit. Met de strategie beogen  
we de markt een toekomstperspectief te bieden voor waterstof in mobiliteit en daarbij aan te geven wat 
van IenW mag worden verwacht. Waterstof wordt daarbij vooral gezien als een belangrijke optie voor 

zwaardere toepassingen zoals zwaar wegtransport, binnenvaart en  
het spoor en op langere termijn wellicht bepaalde segmenten van de 
luchtvaart. Een goede inpassing in het energiesysteem is van groot 
belang, om ervoor te zorgen dat de waterstof van de productielocaties 
op de verschillende tanklocaties terecht komt. De strategie dient als 
nadere invulling voor mobiliteit van de Kabinetsvisie waterstof. 

Waterstof wordt vooral gezien als  
een belangrijke optie voor zwaardere 
toepassingen zoals zwaar wegtransport, 
binnenvaart en het spoor
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3.2  Hernieuwbare brandstoffen blijven nodig in de transitieperiode
Niet alle vervoermiddelen kunnen op middellange termijn de overstap naar waterstof elektrisch of 
batterij elektrisch maken. Met name voor zwaardere toepassingen en voor de lucht- en scheepvaart 
blijven hernieuwbare brandstoffen zoals duurzame biobrandstoffen en synthetische brandstoffen 
voorlopig nodig voor het behalen van de CO2-reductiedoelen.	Bovendien	zal	tot	2030	een	(aflopend)	 
deel van de nieuwe personenauto’s op de markt een verbrandingsmotor hebben. Gezien de gemiddelde 
levensduur van 18 jaar zullen deze naar verwachting ook daarna nog geruime tijd op de weg blijven.  
Om ook dit wagenpark verder te verduurzamen en tijdig emissiereducties te bereiken is inzet van 
hernieuwbare brandstoffen nodig. 

IenW stimuleert daarom de inzet van hernieuwbare brandstoffen in de transitieperiode. Biobrandstoffen 
in benzine worden op dit moment bijgemengd middels de E10-verplichting (minimaal 8.5% en maximaal 
10% ethanol bijmenging). Naarmate er meer elektrische en waterstofvoertuigen beschikbaar komen, zal 
de behoefte aan benzine, en daarmee ook aan biobrandstoffen in benzine, minder worden. Voor 
luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport zal het gebruik van duurzame biobrandstoffen langer 
nodig zijn. IenW zet daarnaast in op het versneld ontwikkelen van en beschikbaar krijgen van  
alternatieve	energiedragers	en	verdergaande	energie-efficiency.

Een belangrijk (nationaal) instrument voor de stimulering van het gebruik van hernieuwbare 
biobrandstoffen is de jaarverplichting Energie Vervoer in het kader van de Europese Richtlijn 
Hernieuwbare Energie (RED). Deze verplicht bedrijven, die in Nederland brandstoffen leveren ten behoeve 
van mobiliteit (voornamelijk wegvervoer), een jaarlijks toenemend aandeel hernieuwbare energie te 
leveren. In december 2018 is een herziening van deze richtlijn aangenomen (RED2), onder andere als 
gevolg van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hierin is het aandeel hernieuwbare energie in Europa 
verhoogd naar 32% (in 2030). Voor mobiliteit geldt een doelstelling van minimaal 14% hernieuwbare 
energie. In het kader van de implementatie van RED2 wordt de Jaarverplichting Energie Vervoer 
geactualiseerd.
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In het Klimaatakkoord is afgesproken om in het vervoer in Nederland een aandeel van circa 65 PJ aan 
hernieuwbare energie te realiseren. Deze is opgebouwd uit de in de Nationale Energieverkenning  
(NEV) 2017 begrote 33 PJ op grond van de RED2-verplichting, een additionele 27 PJ (maximaal) voor 
wegverkeer en 5 PJ voor binnenvaart conform de afspraken uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart  
en Havens. Deze totale hoeveelheid van 65 PJ staat gelijk aan bijna 5 Mton nationaal toerekenbare  
CO2-reductie (TTW) in 2030. Het Klimaatakkoord is hiermee ambitieuzer dan de RED2. De jaarlijkse 
rapportages Energie voor vervoer in Nederland laten zien dat het hierbij met name dieselvervangers 
betreft (76%). Deze worden met name gebruikt als brandstof voor zwaar wegvervoer en zakelijk verkeer.  

In 2019 werd 83% van de jaarverplichting ingevuld met biobrandstoffen op basis van afvalstromen. 
Deze bestonden voor het grootste deel (63%) uit gebruikt frituurvet (UCO, used cooking oil).
NEA - Eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2019

Om de groei naar 65 PJ te realiseren bouwen we - conform het Klimaatakkoord - binnen de 
jaarverplichting voort op een toenemende inzet van biobrandstoffen uit afvalstromen en residuen en 
daarnaast op e-fuels en additionele hernieuwbare elektriciteit.  De huidige praktijk waarbij geen inzet 
plaatsvindt van biobrandstoffen geproduceerd uit palm- en sojaolie in Nederland, wordt voortgezet. 

Daarnaast	is,	conform	het	Klimaatakkoord,	200	mln	euro	specifiek	gereserveerd	voor	het	vergroten	van	
de productie en innovatie van geavanceerde hernieuwbare biobrandstoffen en synthetische brandstoffen 
voor het wegvervoer. Momenteel wordt het betreffende instrumentarium hierop aangepast. De inzet is 
dat aangesloten wordt bij de jaarverplichting Energie Vervoer. Mocht na twee jaar blijken dat de gewenste 
ontwikkeling naar geavanceerde hernieuwbare brandstoffen in wegvervoer niet afdoende plaatsvindt, 
dan wordt bezien of het instrumentarium moet worden aangepast. 



     inhoud visie duurzame energiedragers in mobiliteit | 26

Zeevaart en luchtvaart worden opgenomen in de RED2 d.m.v. een opt-in. Met een opt-in tellen leveringen 
van hernieuwbare energie aan de zee- en luchtvaart wel mee voor de jaarverplichting, zonder dat er een 
eigen verplichting is voor deze sectoren. De opt-in geldt vooralsnog tot 2025. In de tussentijd krijgen de 
sectoren	de	tijd	om	een	eigen	systeem	te	ontwikkelen.	Een	definitief	besluit	hierover	volgt	bij	het	
kabinetsbesluit over de verdere implementatie van RED2. Verder zetten we, gezien het sterk 
internationale karakter van de zee- en luchtvaart, in op zo effectief mogelijke maatregelen en kaders  
op Europees en mondiaal niveau.

Tank-to-wheel en well to wheel

Tank-to-wheel (TTW) of tailpipe verwijst naar emissies uit de uitlaat. 
Well-to-wheel (WTW) verwijst naar emissies in de gehele keten, inclusief productie.

Batterij elektrisch en waterstof elektrisch zijn TTW zero emissie, omdat ze aan de uitlaat geen CO2 en 
luchtverontreinigende	stoffen	als	fijnstof	en	stikstofoxiden	uitstoten.	WTW	zijn	ze	nog	niet	zero	emissie,	
omdat de benodigde elektriciteit nu nog grotendeels met behulp van fossiele brandstoffen zoals gas en 
kolen wordt opgewekt. Als op termijn voldoende groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare 
bronnen als wind- of zonne-energie, kan batterij elektrisch ook WTW zero emissie worden. In het geval 
van waterstof spreekt men dan van groene waterstof. Waterstof die wordt gewonnen uit aardgas of 
kolen, waarbij CO2 vrijkomt in de atmosfeer, wordt grijze waterstof genoemd. Ook voor blauwe 
waterstof is aardgas of kolen de grondstof. Maar de CO2 die bij de productie vrijkomt, wordt afvangen 
en vervolgens opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden op zee.
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Duurzame biobrandstoffen zijn TTW CO2-neutraal. Ze hebben TTW nog uitstoot tot gevolg,  
maar worden op grond van internationale afspraken in Europees en VN-verband (IPCC) erkend  
als klimaatneutraal ten opzichte van fossiel. De motivatie daarvoor is dat bij de verbranding van 
biomassa weliswaar CO2 vrijkomt, maar dat het gaat om CO2 die recent uit de atmosfeer is 
opgenomen en bovendien opnieuw wordt vastgelegd in nieuwe vegetatie. De bijdrage aan de 
toename van broeikasgassen is ten opzichte van fossiele brandstoffen verwaarloosbaar. Om 
biobrandstoffen mee te mogen tellen voor de RED2 moeten deze aan bepaalde duurzaamheidseisen 
voldoen. De reductie van CO2-emissies, gemeten over de gehele keten van productie van grondstof 
tot eindgebruik, moet tenminste 50% zijn ten opzichte van fossiele brandstoffen. 

De	inzet	van	biobrandstoffen	kan	daarnaast	leiden	tot	een	reductie	van	(ultra)fijnstof	en	
stikstofoxiden	(NOx).	Ook	bevatten	biobrandstoffen	geen	zwavel.	De	uitstoot	van	fijnstof	is	vooral	
afhankelijk	van	de	motor.	Moderne	motoren	met	een	katalysator	(EURO	6)	stoten	nauwelijks	fijnstof	
uit. In oudere motoren kan bijvoorbeeld een zuivere brandstof als HVO voor een betere verbranding 
zorgen.	Daarmee	worden	in	de	praktijk	reducties	van	fijnstof	gemeten	tot	33%.	Dit	is	de	komende	tijd	
vooral van belang bij mobiele machines en de binnenvaart. Voor stikstofoxiden geldt dat vloeibare 
biobrandstoffen in oudere motoren een reductie van ca. 9% kunnen bereiken. Voor gasvormige 
biobrandstoffen kan dat oplopen tot 100%.18

Synthetische brandstoffen of e-fuels worden gemaakt door het samenvoegen van waterstof en  
CO2. Hiervoor is ook elektriciteit nodig. Als deze grijs is dan is sprake van fossiele brandstoffen.  
Als de stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen als wind- of zonne-energie dan spreekt 
men van hernieuwbare brandstoffen. Synthetische brandstoffen zijn TTW CO2-neutraal omdat de 
bijdrage aan de toename van broeikasgassen verwaarloosbaar is ten opzichte van fossiele 
brandstoffen. Om mee te mogen tellen voor de RED2 moet de CO2-reductie tenminste 70% zijn  
ten opzichte van fossiele brandstoffen.  

18 https://www.neste.com/corporate-info/sustainability/cleaner-solutions/renewable-solutions-transport
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Transitiepaden
Onderstaande	figuur	geeft	de	globale	transitiepaden	voor	de	verschillende	modaliteiten	en	
energiedragers weer, zoals IenW deze op dit moment ziet. De genoemde jaartallen zijn waar mogelijk 
gekoppeld aan concrete doelstellingen, die in deze visie genoemd zijn. Voor het overige is een inschatting 
gemaakt. De transitiepaden zijn bedoeld om de trends weer te geven, waarbij een zekere mate van 
onzekerheid in acht moet worden genomen.

We verwachten dat het aantal personenauto’s dat op fossiele brandstoffen rijdt richting 2050 steeds 
verder zal afnemen. Het aantal batterij elektrische en waterstof personenauto’s daarentegen zal verder 
toenemen. Naar mate er steeds meer zero emissie personenauto’s op de markt komen, zal bijmenging 
met hernieuwbare biobrandstoffen voor lichte wegvoertuigen moeten worden afgebouwd. Een dergelijke 
ontwikkeling zien we ook bij het vrachtvervoer over de weg, hoewel deze iets later tot stand komt.  
Bij spoor blijft elektrisch dominant, terwijl daarnaast ook waterstof opkomt. Ook voor de binnenvaart  
en zeevaart geldt dat emissievrije opties nog in ontwikkeling zijn. We zien dat de eerste stappen al  
worden gezet, bijvoorbeeld met varen met verwisselbare batterijcontainers. De verwachting is echter  
dat grootschalige inzet van schepen met een aandrijving op batterijen of waterstof nog enige tijd op  
zich zal laten wachten. Daarom worden biobrandstoffen en synthetische brandstoffen als 
overbruggingstoepassing gestimuleerd. Ook in de binnenvaart zullen naar verwachting steeds meer 
duurzame energiedragers worden gebruikt. Voor luchtvaart zullen er in de nabije toekomst nog geen  
zero emissie alternatieven beschikbaar zijn. Daarnaast is de vliegafstand bepalend voor welke 
energiebron gebruikt wordt. Zo zullen vliegtuigen in 2050 naar verwachting op korte afstanden volledig 
elektrisch vliegen, zowel op batterij- als waterstof-elektrisch. Op middellange en lange afstanden 
gebruiken vliegtuigen in toenemende mate een hybride aandrijving met meerdere energiebronnen. 
Daarin zullen synthetische brandstoffen naar verwachting nog lang een belangrijke rol vervullen. 
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3.3  Een dekkend infrastructuurnetwerk voor alle energiedragers
Om elektrisch vervoer en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen te stimuleren is een dekkend 
infrastructuurnetwerk voor alle energiedragers nodig. De Europese Alternative Fuels Infrastructure 
Directive (AFID) geeft voorschriften voor de uitrol van tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen op het TEN-T-netwerk. De richtlijn betreft alle alternatieven voor de huidige vloeibare 
fossiele brandstoffen die worden ingezet voor auto’s, bussen, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen.  
De AFID bevat verplichtingen voor die alternatieven waarvoor nog een aparte infrastructuur aangelegd 
moet worden: elektriciteit, waterstof en aardgas (CNG en LNG). Daarnaast bevat de AFID technische 
standaarden (bijvoorbeeld voor laadinfrastructuur) en verplichtingen betreffende de informatie-
voorziening voor consumenten. Zo moeten lidstaten vanaf juni dit jaar bij tankstations, waar passend, 
een prijsvergelijking laten zien van de kosten van fossiele brandstoffen versus die van alternatieve 
brandstoffen. Voor de implementatie van de AFID is een nationaal beleidskader infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen opgesteld. De kern van dit beleidskader zijn de nationale streefcijfers voor de 

benodigde infrastructuur en de maatregelen om de markt voor 
alternatieve brandstoffen (verder) te ontwikkelen.  
Deze streefcijfers zijn gezamenlijke ambities van marktpartijen  
en de overheid. Het realiseren van infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen is in eerste instantie aan de markt, maar afhankelijk  
van de marktfase waarin de alternatieve brandstof zich bevindt, 
ondersteunt de overheid op passende wijze de private sector bij  
de aanleg van de infrastructuur.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) bevat ambities en 
acties voor het realiseren van een laadinfrastructuur voor 
personenauto’s, bestelbussen en vrachtwagens. Met de NAL willen we 
ervoor zorgen dat elektrisch rijden aantrekkelijk is voor consumenten 
en dat overal in Nederland op een eenvoudige en eenduidige manier 
gebruik kan worden gemaakt van de laadinfrastructuur. Hierbij zal ook 
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aandacht zijn voor de energievraag, de netcapaciteit en smart charging (inzet van elektrische auto’s voor 
de opslag van duurzame energie of stabilisatie van het energienetwerk). In de NAL is afgesproken om de 
uitrol van laadinfrastructuur en de bijbehorende vraag naar elektriciteit mee te nemen in de 
totstandkoming van Regionale Energiestrategieën.

In november 2018 hebben het Rijk, provincies en het Havenbedrijf Rotterdam in het Bestuurlijk Overleg MIRT 
Goederenvervoerscorridors afgesproken om in het kader van de programma-aanpak Goederencorridor Oost 
en Zuidoost een afgestemd netwerk van Clean Energy Hubs voor het goederenvervoer over weg en water  
te realiseren. Clean Energy Hubs zijn (semi) openbaar toegankelijke tank-, laad- of bunkerfaciliteiten met 
minimaal twee alternatieve, duurzame energiebronnen, en waar wenselijk in combinatie met andere 
faciliteiten zoals openbaar vervoer, horeca, truckparkings, vergaderruimtes etc. Gedurende het 
programma	wordt	samen	met	publieke	en	private	stakeholders	een	meer	gedetailleerde	definitie	 
met	uitgangspunten	uitgewerkt,	kansrijke	locaties	geïdentificeerd	en	projecten	ontwikkeld.

3.4  Bijdrage aan concurrentiepositie
De transitie naar emissievrije mobiliteit biedt - naast CO2-reductie  
en een betere luchtkwaliteit – ook kansen voor de economie en de 
concurrentiekracht van Nederland. Nederland behoort tot de 
wereldwijde koplopers op het gebied van elektrisch vervoer, logistiek en 

fiets.	Zo	heeft	ons	land	het	hoogste	aantal	(semi)publieke	laadpunten	van	Europa	en	behoren	we	tot	de	
wereldtop op het terrein van open ICT-standaarden voor laadinfrastructuur en slim laden. Verder hebben 
we, dankzij de combinatie van chemische industrie, infrastructuur (pijpleidingen), lucht- en zeehavens en 
kennisinstellingen, alle spelers in huis om ook een voortrekkersrol op de markt voor andere duurzame 
energiedragers te pakken. De promotie van de kennis en kunde van het Nederlandse bedrijfsleven in  
het buitenland draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en kan bovendien de transitie naar 
emissievrije mobiliteit versnellen. IenW ondersteunt deze promotie, onder andere door middel van 
handelsmissies, deelname aan internationale symposia en congressen en het organiseren van  
Holland-promotieactiviteiten. Dit maakt deel uit van de Internationale Strategie voor duurzame 
mobiliteit van IenW.

Nederland behoort tot de wereldwijde 
koplopers op het gebied van elektrisch 
vervoer, logistiek en fiets
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C2.3 Afspraken Duurzame hernieuwbare energiedragers in mobiliteit 
Centraal in de vergroening van de mobiliteitssector staat de beweging naar het gebruik van  
meer duurzame energie voor alle transportmodaliteiten op weg, water en in de lucht. Naast een 
gedragsverandering in onze personenmobiliteit die moet leiden tot minder kilometers, meer deelauto’s, 
meer	fietsen	en	OV,	is	het	nodig	dat	er	zo	snel	mogelijk	een	transitie	plaatsvindt	naar	0	%	fossiele	
brandstoffen in het vervoer. Dit vraagt om inzet op batterij (hernieuwbaar) elektrisch, groene waterstof, 
zonne-energie, hernieuwbare brandstoffen zoals Power-to-X en synthetische brandstoffen en duurzame 
biobrandstoffen. In de strategie voor het verduurzamen van de verschillende vervoersmiddelen ligt de 
prioritering	op	elektrificeren	en	is	de	inzet	van	hernieuwbare	brandstoffen	een	middel	om	tijdig	de	
emissiereducties	te	bereiken.	De	hoop	en	verwachting	is	dat	de	elektrificering	van	het	personenvervoer	en	
korte afstandstransport zich sterk zal versnellen de komende jaren, waardoor de emissiereducties op deze 
wijze gerealiseerd kunnen worden, en grootschalige inzet van biomassa in deze sectoren niet noodzakelijk 
is voor het bereiken van de nationale doelstellingen. De in dit hoofdstuk opgenomen 2 Mton vormt 
daarmee een plafond voor het wegverkeer én een communicerend vat met de in het volgende hoofdstuk 
opgenomen	maatregelen	voor	elektrificering.	De	schaarse	duurzame	biobrandstoffen	worden	bij	
voorkeur ingezet voor de zwaardere segmenten daarbinnen. Daarbij wordt gestuurd op een lage  
CO2-emissie in de brandstofketen van alle energiedragers. 

Hernieuwbare energiedragers 
Bij de inzet van hernieuwbare brandstoffen is duurzaamheid een randvoorwaarde zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Om de duurzaamheid te borgen van de hernieuwbare brandstoffen die in Nederland worden 
ingezet voor het behalen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie in transport, zijn de 
Europese duurzaamheidseisen van de nieuwe Europese Richtlijn hernieuwbare energie (artikel 29 van 
RED II: Renewable Energy Directive) leidend. Het is alleen mogelijk om voor hernieuwbare 
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biobrandstoffen die naast deze Europese doelstelling worden ingezet afwijkende nationale 
duurzaamheidscriteria te hanteren. Daarnaast zal de Europese Commissie op grond van de RED II in 
februari 2019 criteria vaststellen welke biobrandstoffen een hoog risico hebben op indirect veranderend 
landgebruik (indirect land use change: ILUC) en vervolgens richting 2030 afgebouwd dienen te worden. 
De huidige praktijk waarbij geen inzet plaatsvindt van biobrandstoffen geproduceerd uit palm- en 
sojaolie in Nederland, wordt voortgezet.

Afspraken 
a.  In breder kader neemt het kabinet het initiatief voor een integraal duurzaamheidskader voor alle 

biomassa (zie D.2 Biomassa) om een consistent kader over de verschillende sectoren waar biomassa 
wordt ingezet, te verzekeren. Aan een speciale (SER-) commissie wordt advies gevraagd over dit 
duurzaamheidskader, daarbij zullen ook stakeholders worden geconsulteerd. Naar verwachting is dit 
kader in 2020 beschikbaar. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan borging, uitvoerbaarheid 
en handhaafbaarheid. 

b.  Het implementatieproces van RED II is gestart en moet vóór 1 juli 2021 zijn afgerond. Het 
duurzaamheidkader is in principe leidend bij de implementatie van de REDII, tenzij dit niet mogelijk  
is door de verplichtingen uit de RED II of om redenen van borging, uitvoerbaarheid of 
handhaafbaarheid. 

c.   Om de afgesproken klimaatdoelstellingen te realiseren wordt naast de inzet van elektriciteit en 
waterstof, maximaal 27 PJ hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer bovenop het 2030  
scenario van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 ingezet. De 27 PJ komt (in de formele  
CO2-berekeningen) overeen met een CO2-reductie van 2 Mton. 

d.  Afspraak is om in de Wet milieubeheer een verplichting hernieuwbare energie in transport vast te 
leggen. Voor het vaststellen van de hoogte van deze verplichting zal gekeken worden naar het 
aandeel hernieuwbaar elektriciteit in vervoer en het aandeel hernieuwbare brandstoffen (inclusief  
de 27 PJ). In nieuwe wetgeving zullen ook bepalingen opgenomen worden over de wijze waarop in de 
keten op CO2-emissies gestuurd gaat worden. In het integraal duurzaamheidskader biomassa wordt 
bepaald op welke wijze de CO2-emissies veroorzaakt door indirect veranderend landgebruik (ILUC) bij 
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berekeningen in de CO2-emissies in de biomassaketen meegenomen gaan worden.
e.  Partijen verkennen onder regie van de Rijksoverheid de mogelijkheden voor de inzet van Green Truck 

Fuel. Voorwaarde daarbij is dat naar het oordeel van het PBL de CO2-reductie daadwerkelijk behaald 
gaat worden, de brandstof voldoet aan de duurzaamheidseisen van het duurzaamheidskader en er 
geen lock-in ontstaat die de introductie van zero-emissie voertuigen vertraagt.

f.   Veel biobrandstoffen worden nu al uit afvalstoffen en residuen geproduceerd. De toename in 
biobrandstoffen moet overwegend worden gehaald uit duurzame reststoffen (met inbegrip van 
cascadering). Dit past binnen de doelstelling van het kabinet om biomassa zo hoogwaardig mogelijk 
in te zetten en bij het ontwikkelen van de circulaire economie. Daarom komen alle partijen overeen 
dat voor het realiseren van deze hernieuwbare energiedoelstelling voor transport (inclusief de 27 PJ) 
in ieder geval niet meer additionele biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen in Nederland 
worden ingezet dan het niveau van 2020. Dit zal bij de implementatie van RED II in nationale 
regelgeving worden verankerd. Daarmee wordt bevorderd dat de groei wordt gerealiseerd met 
duurzame geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit afval en residuen.

g.  Biobrandstoffen van landbouwgewassen (niet zijnde voedsel- en voedergewassen) met een laag 
ILUC-risico die voldoen aan de wettelijk kaders van RED I en RED II worden nu niet in Nederland 
ingezet. Partijen maken in 2020 afspraken over de toekomstige inzet en het geldende 
duurzaamheidskader, en gaan in die periode niet over tot de extra inzet van genoemde gewassen.

h.  Om het veld te ondersteunen in deze transitie zijn ook andere stimuleringsmaatregelen aanwezig, 
zoals de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). Het Rijk reserveert 200 
miljoen euro. Het voornemen is deze middelen in te zetten op het vergroten van om de productie van 
en innovatie op duurzame geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare synthetische 
brandstoffen. Het Rijk bekijkt welk instrumentarium hiervoor het meest geschikt is. Het Rijk zal deze 
middelen niet eerder dan vanaf 2020 inzetten. Partijen maken afspraken welke productie van deze 
hernieuwbare brandstoffen in Nederland hiervoor in aanmerking komt voor de SDE++ en dat deze 
productie, aanvullend is op de Europese verplichting voor hernieuwbare energie, en passend is 
binnen het in D2 genoemde duurzaamheidskader.
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i.   Een belangrijke aanjager voor de infrastructuur is de Europese Alternative Fuels Infrastructure 
Directive (AFID), die voorschriften geeft voor de uitrol van tank- en laadinfrastructuur. Het veld  
aan vervoermiddelen is divers en kan op diverse wijzen ondersteund worden. De Rijksoverheid  
en decentrale overheden zullen, in samenspraak met de regionale programma’s voor slimme en 
duurzame groei, een integraal plan opstellen voor de behoefte in Nederland aan alternatieve  
tank- en laadinfrastructuur inclusief opslag. Dit plan wordt afgestemd met marktpartijen en zal 
worden opgenomen in de rapportage over het nationale beleidsplan infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen dat eind 2019 zal worden opgeleverd. De nationale agenda laadinfrastructuur zal daar 
onderdeel van uitmaken. De wettelijke verplichtingen vanuit de Europese AFID-richtlijn zal  
worden gemonitord.

j.   Naast de afspraken over het rijkswegennet (zie de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, bijlage op 
www.klimaatakkoord.nl) spreken de Rijksoverheid, het Interprovinciaal Overleg (IPO)/de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en leveranciers van energiedragers voor vervoer ook voor  
het onderliggende wegennet af om in de concessieverlening op tankstations de tank- en 
laadinfrastructuur voor duurzame energiedragers voor vervoer te versnellen. Met betrokken partijen, 
decentrale overheden en het NEN maakt de Rijksoverheid de benodigde aanpassingen op het gebied 
van veiligheid. Partijen zorgen voor een heldere en eenduidige informatievoorziening naar de 
consument voor alle hernieuwbare brandstoffen op en rond het wegennet en bij publiektoegankelijke 
tank- en laadinfrastructuur conform vereisten uit de AFID-richtlijn.

Stimuleren Waterstof 
De ontwikkeling van waterstof is belangrijk als energiedrager in de mobiliteit, zeker voor het zware 
transport. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zijn aanvullende maatregelen nodig. Binnen het 
personenvervoer wordt uitgegaan van 15.000 brandstofcel-voertuigen (FCEV = Fuel Cell Electric Vehicles) 
in 2025, mogelijk doorgroeiend naar 300.000 voertuigen in 2030. De verwachte energiebehoefte aan 
waterstof bedraagt bij deze aantallen 141 miljoen kg per jaar in 2030. Voor waterstof wordt daarom in 
2020 een ambitieus convenant met de sector afgesloten om de doelen in het Klimaatakkoord te kunnen 
realiseren. Het kabinet ziet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor waterstof als energiedrager 
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in mobiliteit, vooral voor zwaar transport, bijvoorbeeld vrachtwagens, OV-bussen en mogelijk  
ter vervanging van dieseltreinen. Ook speelt waterstof een rol als energiedrager voor duurzaam  
opgewekte energie. 

Aanvullend op de afspraken over Elektrisch Vervoer (zie C2.4), spreken partijen af: 
a.  Het H2 Platform stelt in 2020 een Convenant stimulering waterstofmobiliteit op – samen met 

autoproducenten	(Original	Equipment	Manufacturers:	OEM’s),	brandstof-	/waterstofleveranciers,	
leasemaatschappijen, zakelijke gebruikers en overige stakeholders. Het convenant heeft als ambitie 
de realisatie van 50 waterstoftankstations, 15.000 FCEV-personenauto’s en 3.000 zware voertuigen 
met een brandstofcel op waterstof in 2025, als strategische basis voor versnelde groei richting 2030 
en	met	name	2050.	OEM’s,	brandstof-/waterstofleveranciers,	leasemaatschappijen	en	zakelijke	
gebruikers zeggen in het convenant toe dat zij zich inspannen voor tijdige en adequate allocatie van 
voertuigen, het tijdig bouwen van tankstations, het aggregeren van vraag daaromheen en dat zij  
via innovatie en schaalvergroting streven naar een reductie in investeringskosten voor H2 
tankinfrastructuur van gemiddeld 10 % per jaar. Om voornoemde doelen in 2025 te bereiken de 
deelnemers van het H2 Platform en het ministerie van IenW zullen samenwerken om Europese 
fondsen (zoals CEF/TEN-T en TEN-E CVD fund, FCHJU, Interreg) maximaal aan te wenden voor  
het bereiken van de gestelde doelen. 

Duurzaam inkopen, bussen, doelgroepenvervoer, reinigingsvoertuigen 
a.  De Rijksoverheid stimuleert de verduurzaming van de eigen vloot door de inzet van schone 

voertuigen,	duurzame	energiedragers	en	het	programma	Duurzaam	Inkopen	(o.a.	elektrificatie	
wagenpark batterij en waterstof elektrisch). De Rijksoverheid zal met de decentrale overheden 
overleggen hoe zij hierbij kunnen aansluiten (zie ook hoofdstuk Voorbeeldrol Rijksoverheid). 
Daarnaast treedt de Rijksrederij op als launching customer voor duurzame biobrandstoffen in 
vaartuigen en zet Defensie waar mogelijk duurzame biobrandstoffen in al hun operationele  
voer-, vaar- en vliegtuigen in.
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b.  Provincies, vervoersregio’s, netbeheerders, energieproducenten, de Rijksoverheid en het 
bedrijfsleven werken samen aan de verdere uitrol en opschaling van zero-emissie bussen en de 
noodzakelijke alternatieve tank- en laadinfrastructuur door middel van het Bestuursakkoord zero-
emissie bus (BAZEB). In 2025 zullen alle nieuw instromende OV-bussen zero-emissie zijn, zodat in 
2030 alle ongeveer 5.000 OV-bussen zero-emissie zijn (BAZEB zit reeds in de NEV). Na 2025 is de 
verwachting dat de markt voor batterij-elektrische bussen volwassen is. Voor waterstofbussen is de 
verwachting	dat	in	2025	ook	flinke	sprongen	gemaakt	zullen	zijn.	In	de	tussenliggende	periode	kent	
de businesscase nog een onrendabele top, die binnen de huidige werkwijze onvoldoende snel daalt. 
Bundelen	van	vraag	(over	de	diverse	concessies),	nieuwe	financieringsarrangementen	(waarbij	risico’s	
worden verlegd – bijvoorbeeld via leaseconstructies – en kapitaallasten voor projecten worden 
verlaagd met publieke leningen) en het betrekken van het Nederlands bedrijfsleven en internationale 
exportkansen moeten zorgen voor een snellere daling van de kostprijs. De Rijksoverheid en het IPO 
hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een roadmap die deze vragen adresseert  
en waarvan het resultaat in 2019 opgeleverd moet zijn. Om te voorkomen dat vervoerders de 
businesscase voor zero-emissie bussen nu niet rond krijgen en de invoer van zero-emissie materieel 
uitstellen naar een latere concessieperiode, werken de Rijksoverheid en concessie verlenende 
overheden al samen. Dekking vinden voor de onrendabele top vraagt maatwerk per project en  
het ondersteuningspakket moet in hoofdzaak worden gedekt uit de nationale en internationale  
co-financieringsinstrumenten	(zoals	CEF/TEN-T	en	TEN-E,	FCHJU,	Interreg,	MIA/Vamil	en	DKTI)	en	 
uit	gezamenlijk	te	ontwikkelen	(innovatieve)	financieringsconstructies	(arrangementen)	met	
nationale en Europese publieke, semipublieke (zoals InvestNL en InvestEU) en private instellingen.  
De Rijksoverheid en concessie-verlenende overheden zeggen toe de organisatie rondom BAZEB te 
versterken door samen met alle betrokken partijen vanuit de provincie en de markt (inclusief OEM’s) 
de acties op te pakken die volgen uit de roadmap. In het kader van de gezamenlijk roadmap zegt de 
Rijksoverheid toe in de periode 2019-2025 jaarlijks een impuls van circa 10 miljoen euro te 
organiseren	vanuit	de	nationale	co-financieringsinstrumenten,	waarbij	jaarlijkse	monitoring	
plaatsvindt om overstimulering te voorkomen.
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c.   Gemeenten, provincies, netbeheerders, energieproducenten, de Rijksoverheid en het bedrijfsleven 
zullen werken aan de verdere uitrol en opschaling van zero-emissie doelgroepenvervoer middels het 
Bestuursakkoord zero-emissie doelgroepen vervoer (BAZED, dit zit niet in de NEV). Onderdeel hiervan 
is dat 50% van de taxi’s in 2025 zero-emissie zullen zijn.

d.  Gemeenten, provincies, energieproducenten, de Rijksoverheid en het bedrijfsleven zullen begin 2019 
een nieuw convenant voor zero-emissie reinigingsvoertuigen uitwerken, inclusief tijdpad.

e.  Provincies en gemeenten werken samen om te zorgen dat daar waar nodig in de Regionale Energie 
Strategieën in de behoefte aan duurzame energie voor duurzaam transport wordt voorzien.

 



Bijlage 2: Relevante Europese regelgeving
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Richtlijn Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Directive, RED2)
De Richtlijn Hernieuwbare Energie is een richtlijn uit 2009 die beoogt de uitstoot van broeikasgassen  
te beperken en schoner vervoer te bevorderen. De richtlijn stelde een percentage van 20% (in 2020) 
hernieuwbare energie in de Europese Unie verplicht en voor transport 10%. In december 2018 is een 
herziening van de richtlijn (RED2) aangenomen, als onderdeel van het pakket ‘Clean energy for all 
Europeans’ en als gevolg van de klimaatdoelstellingen van Parijs, waarin het aandeel hernieuwbare 
energie is verhoogd naar 32% (in 2030). Voor transport geldt een doelstelling van minimaal 14% 
hernieuwbare energie. Volgens de richtlijn vallen onder hernieuwbare energie zowel biobrandstoffen, 
e-fuels en hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare waterstof. De richtlijn moet op 30 juni 2021 
geïmplementeerd zijn. 

Indirecte verandering in landgebruik
Ter uitvoering van de RED2 heeft de Europese Commissie in maart 2019 een gedelegeerde handeling 
gepubliceerd, met daarin aanvullende criteria ter vermindering van de gevolgen van indirecte verandering 
in landgebruik (Indirect Land Use Change). Dit is bijvoorbeeld het geval bij ontbossing door verplaatsing 
van akkerbouw, omdat op de oorspronkelijke landbouwgrond palmolie of soja wordt verbouwd voor 
biobrandstoffen. Bij ontbossing komen koolstofvoorraden vrij in de atmosfeer. Om deze effecten te 
beperken heeft de Commissie criteria opgesteld en maximale percentages opgenomen voor Indirect Land 
Use Change (ILUC). Op basis van deze criteria wordt bepaald welke grondstoffen een hoog ILUC-risico met 
zich meedragen. Het aandeel brandstoffen met een hoog ILUC-risico dat wordt meegerekend bij de RED-
verplichtingen mag in de periode 2021-2023 niet hoger zijn dan in 2019 en moet vervolgens geleidelijk 
worden	afgebouwd	tot	0	in	2030.	Als	men	kan	aantonen	dat	in	specifieke	gevallen	dat	hoge	risico	afwezig	
is,	dan	kan	men	op	basis	van	Low	ILUC-risk	certificering	worden	vrijgesteld	van	dat	plafond.

Bijlage 2: Relevante  
Europese regelgeving
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Richtlijn Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen (Alternative Fuel Infrastructure Directive,  
AFID) De AFID-richtlijn (2014) verplicht lidstaten tot het aanleggen van infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen wanneer die ontbreekt. De richtlijn bevat met name verplichtingen voor laadinfra, 
walstroom tankstations voor LNG, CNG en waterstof en LNG-bunkerstations in zeehavens en 
binnenhavens op het TEN-T netwerk. Belangrijke onderdelen van de AFID zijn verder de technische 
standaarden (bijvoorbeeld voor laadinfrastructuur) en verplichtingen betreffende de 
informatievoorziening voor consumenten. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om in heel de EU  
op alternatieve brandstoffen te rijden of varen. De AFID-richtlijn zal begin 2021 herzien worden.

Richtlijn	Schone	en	energie-efficiënte	voertuigen	(Clean	Vehicle	Directive)
In	mei	2019	is	de	herziene	Europese	Richtlijn	schone	en	energie-efficiënte	voertuigen	(Clean	Vehicle	
Directive)	van	kracht	geworden.	Doel	van	deze	richtlijn	is	om	het	gebruik	van	schone,	energie-efficiënte	
voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen. Aanbestedende overheidsdiensten moeten 
bij het aanbesteden van de aanschaf, huur of lease van voertuigen een minimumpercentage aanhouden 
voor het aandeel schone voertuigen dat wordt ingekocht. Hetzelfde geldt voor de 
aanbestedingscontracten voor het vervoer van passagiers en servicecontracten voor openbaar vervoer, 
post- en pakketvervoer en het ophalen van vuilnis. De richtlijn dient binnen twee jaar geïmplementeerd 
te worden. 

Richtlijn Brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive)
De Richtlijn Brandstofkwaliteit uit 2009 heeft als doel het reduceren van de belangrijkste vervuilende 
emissies tijdens de productie en het gebruik van brandstoffen. De richtlijn schrijft een vermindering van 
de broeikasgasintensiteit voor van ten minste 6% in 2020 ten opzichte van de in 2010 gerapporteerde 
Europese gemiddelde broeikasgasintensiteit van fossiele brandstoffen. Naast broeikasgasemissiereductie- 
en	duurzaamheidseisen	bevat	de	Richtlijn	Brandstofkwaliteit	ook	technische	specificaties	voor	
transportbrandstoffen.
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Verordening CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Deze herziene verordening bevat strengere CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen. Volgens de nieuwe regels zullen nieuwe auto's vanaf 2030 gemiddeld 37,5% minder 
CO2 uitstoten in vergelijking met de niveaus van 2021. Tussen 2025 en 2029 moeten zowel auto’s als 
bestelwagens 15% minder CO2 uitstoten. Vanaf 2030 moet de CO2-uitstoot van nieuwe bestelwagens 
gemiddeld 31% lager zijn dan in 2021.

Verordening CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen
Deze herziene verordening bevat strengere CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen 
(vrachtwagens, bussen en touringcars). Volgens de nieuwe regels dienen deze de CO2-uitstoot vanaf 2025 
met gemiddeld 15 % terug te dringen en vanaf 2030 met 30%, in vergelijking met de uitstoot in 2019. 

Europese Green Deal
In december 2019 publiceerde de Europese Commissie de mededeling ‘Europese Green Deal’.  
In deze mededeling kondigt de Commissie een veelomvattend programma van initiatieven en voorstellen 
aan op uiteenlopende beleidsterreinen, die gezamenlijk moeten bijdragen aan emissiereductie, het 
versterken van biodiversiteit en milieubescherming. De Green Deal is erop gericht Europa in 2050 het 
eerste klimaatneutrale continent te maken; dit wil de Commissie wettelijk vastleggen in een klimaatwet. 
Hiernaast zal de Commissie via een impact assessment een voorstel doen voor het ophogen van het EU 
2030 broeikasreductiedoel van 40% naar 50% tot 55%. In de mededeling kondigt de Commissie een 
strategie voor duurzame en slimme mobiliteit aan in 2020. Een van de voorgestelde maatregelen is het 
aanscherpen van emissienormen, om vanaf 2025 toe te werken naar zero emissie mobiliteit. Verder  
wil de Commissie de uitrol van openbare oplaad- en tankpunten ondersteunen waar sprake is van 
aanhoudende tekorten, met name waar het gaat om langeafstandsreizen en in dunnerbevolkte gebieden, 
en bezien wat de wetgevingsopties zijn om de productie en het gebruik van duurzame alternatieve 
brandstoffen voor de verschillende vervoerswijzen te stimuleren. Om de overgang naar emissievrije en 
emissiearme voertuigen en schepen te versnellen zal de Commissie o.a. de Richtlijn Infrastructuur voor 
Alternatieve Brandstoffen herzien.
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European Green Deal Investment Plan
In januari van dit jaar kwam de Europese Commissie met een mededeling ‘European Green Deal 
Investment Plan’. Deze mededeling betreft een nadere invulling van de investeringsplannen van de 
Commissie in het kader van de Europese Green Deal, die op 11 december 2019 is gepresenteerd. De 
Commissie geeft aan dat hiervoor aanzienlijke investeringen nodig zijn, zowel van overheden als van 
private investeerders. De Commissie wil met het investeringsplan voor de Europese Green Deal minstens 
1000 miljard euro aan investeringen mobiliseren in de periode 2021-2030 via verschillende instrumenten 
die deels met elkaar overlappen. Het gaat voor het overgrote deel om bestaande middelen of middelen 
die al eerder zijn voorgesteld.
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Dear Commissioners,  

Dear Executive Vice-President Timmermans, Commissioner Sinkevičius, 
Commissioner Vălean and Commissioner Thierry Breton, 
 

With reference to the European Green Deal, and more particularly to the 

forthcoming revision of the Batteries Directive (2006/66/EC), I would like to 
address the following challenges and opportunities [together with representatives 
of the Dutch electric vehicle (EV) sector]. 
 
Transport has a key role to play in achieving the EUs climate goals. I therefore 
welcome your initiative to develop policies for sustainable and smart mobility, as 

well as a zero pollution ambition, and to modernize the EU automobile transport 
systems. With this letter I would like to address these aspects in the context of 
the forthcoming proposal for a new regulatory framework for batteries based on 
the recent evaluation of the Batteries Directive. 
 
The Netherlands strives for optimal use and reuse of EV batteries in support of 
resource efficiency and a circular economy, for instance by facilitating reuse to 

increase the product lifespan and by enabling connection of EV batteries to the 
electricity grid for energy storage. 
 

For these purposes I would like to highlight the importance of transparency on EV 
battery data and the need for European legislation to make data from batteries 
universally accessible and readable, as well as the importance of technical 

specifications and data of battery charging cycles being freely accessible. 
 
Data from batteries need to be accessible and readable to all stakeholders, in 
order to be able to make optimal use of EV batteries in the electricity grid (energy 
services), and to properly determine the quality and lifespan of batteries (and thus 
the value of a vehicle or the value for another application). The availability of data 
and state of health from the battery management system is also important for 

third parties who, for example, want to offer mobility-as-a-service, sell or buy 
used EV cars and for research and development. This is also crucial for consumers 
and the development of a market for (used) electric cars. In general the 
accessibility of this data offers opportunities for sustainable economic growth. 
 

Open access battery data is also crucial for properly functioning smart charging. 
This means that data on the state of charge of a battery must be available to all 
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parties in the charging chain who need that information, including charging point 

operators, service providers, electricity suppliers, leasing companies, network 
operators, automotive retailers and consumers. 

Blocking the exchange of various data streams may be understandable from an 
individual manufacturer’s perspective for the short term, but it is highly 
undesirable for the sake of public interest and our climate efforts. That is why I 
advocate quick legislative action on all aspects as mentioned above. I was pleased 
to see that the Commission has recently established that many private and public 
parties in the EU also want this1 . I a lso welcome your emphasis on sustainability 

and transparency requirements for batteries, considering among others reuse, 
repurposing and recycling in the new Circular Economy Action Plan. 

Apart from the issue of transparency on EV battery data transparency I would like 
to emphasize the importance of improved collection and recycling rates for all 
battery types, with collection targets going beyond the current category for 
portable batteries. To achieve this a revision of the battery categories is needed 

with due consideration for the increased use of lithium-ion batteries in consumer 
goods, and the impact of this development on resource efficiency and fire hazards 

in household waste treatment. 

In this letter I feel supported by various automotive, trade and consumer 
organizations1. 

I faithfully await your response, and will gladly provide more information for your 

consideration or discuss these matters in more detail. 

Yours sincerely,  

THE STATE SECRETARY FOR INFASTRUCTURE AND WATER MANAGEMENT, 

S. van Veldhoven - Van der Meer

1 The Dutch association of automotive companies (used cars) (www.bovag.nl). 

The Dutch association of automotive consumers (www.anwb.nl). 

The Dutch association of Leasing companies (www.vna-lease.nl). 

The Dutch knowledge platform for charging infrastructure (www.nklnederland.nl). 
The Dutch trade association of energy system operators (https://www.netbeheernederland.nl). 

The Dutch Electric Riders Association (www.evrijders.nl). 

The Dutch Nature and Environment Foundation (www.natuurenmilieu.nl). 

THe Dutch hydrogen Platform (www.opwegmetwaterstof.nl). 
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 Conclusie 
 

Met dit verslag is de inzet van Nederland in kaart gebracht om te zien in hoeverre de 
streefcijfers en doelen zijn behaald met betrekking tot de te realiseren infrastructuur 
voor alternatieve brandstoffen op de weg. Voor andere modaliteiten, zoals de binnen- 
en zeevaart komt de innovatie nu goed op gang. Op basis van de monitoring van het 
nationaal beleidskader zien we dat Nederland goed op weg is om de meeste 
streefcijfers voor infrastructuur te behalen. Bovendien is er een ontwikkeling te zien 

dat de uitrol van infrastructuur minimaal gelijk loopt met de ontwikkeling van de vloot 
of zelfs voorop loopt op de voertuigvloot. Dit verschilt echter wel per brandstof: 

 Voor elektriciteit zien we dat de publieke laadinfrastructuur voor het wegverkeer 
al voorbij het streefcijfer uit het AFID Nationaal Beleidsplan van 25000 is. Met de 
ontwikkeling van het wagenpark en de doelstelling van de regering om vanaf 
2030 alleen maar elektrische auto’s te verkopen, wordt rekening gehouden met 
een behoefte aan 1,7 miljoen laadpalen in 2030 (publiek, semi-publiek en 
privaat). 

 Het aantal walstroompunten heeft zich goed ontwikkeld in de binnenhavens voor 

de binnenvaart, in 2018 waren er 280 punten. Voor walstroom voor de 
zeescheepvaart geldt dat er op dit moment 4 havens zijn waar dit beschikbaar 
is. Daarbij moet opgemerkt worden dat de installatie in Den helder van defensie 
is en de installatie in Hoek van Holland specifiek voor de veerboten is aangelegd.  

 Voor luchtvaart geldt dat in het Nederlandse Klimaatakkoord de ambitie is 
opgenomen dat in 2030 alle grondgebonden activiteiten van de luchthavens 
emissieloos moeten zijn. Op Schiphol zijn momenteel 73 van de 

vliegtuigopstelplaatsen uitgerust met installaties voor vast elektrisch 
grondvermogen.  

 Voor waterstof zijn er in 2018 4 openbare tankpunten. Er zijn echter veel 
initiatieven ontstaan vanuit overheden en/of marktpartijen om bijvoorbeeld OV 
bussen op waterstof te laten rijden. Er komen op korte termijn dan ook minimaal 
elf stations bij die in 2020 operationeel moeten zijn. De ambitie blijft om naar 20 

tankstations te groeien in 2020.  
 De uitrol van LNG tankinfrastructuur, evenals het aantal voertuigen, blijft nog 

steeds groeien. Voor het zware wegverkeer kent Nederland nu een adequate 
tankinfrastructuur (27 tankstations) in een beginnende marktuitrol fase. De 
verwachting is dat dit aantal zal groeien naar 30 in 2025. 

 Voor de zeescheepvaart is er slechts één flexibele bunkermogelijkheid voor LNG. 
Wel zijn er twee bunkerpontons in ontwikkeling, deze zijn dus flexibel inzetbaar.  

Ten einde circulatie van binnenvaartschepen langs het TEN-T kernnetwerk 
mogelijk te maken is in het Nationaal Beleidsplan ten doel gesteld 6 vaste en 7  
mobiele bunkerpunten te realiseren in 2030. Op dit moment, begin 2020, zijn er 
6 mobiele bunkerpunten en is er 1 vast punt in Doesburg. 
 Het aantal tankstations voor CNG blijft groeien en is in 2017-2018  

toegenomen. Er ligt al een landsdekkend netwerk en door de lage 
energiebelasting is het een goedkope brandstof. Het rijden op CNG blijft 

dan ook in opkomst. Doel is dit netwerk in stand te houden. 

 
Momenteel lopen twee trajecten die van belang zijn voor de aanleg van alternatieve 
tank- en laadinfrastructuur in Nederland. Zo zal er een Nationaal Actieplan 
Laadinfrastructuur worden opgesteld waarbij de nationale behoeften en acties in kaart 

worden gebracht voor de elektrische laadinfrastructuur.  
Nu er een energie en klimaat akkoord op hoofdlijnen is, wordt dit omgezet naar een 
investeringsprogramma voor de brandstofvisie. Dit wordt een ‘Uitvoerings- & 
Investeringsplan voor Innovatieve Energiedragers van de Toekomst’, en moet tegen 
het einde van het jaar gereed zijn.     
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● Inleiding 

Volgens de Europese Richtlijn 2014/94/EU van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol 

van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (ofwel Alternative Fuel 

Infrastructure Directive - AFID) dienen Europese lidstaten nationale beleidskaders te 

maken voor de marktontwikkeling van milieuvriendelijke brandstoffen/ 

energiedragers en de bijhorende infrastructuur. In deze beleidskaders beschrijven 

lidstaten hun nationale streefcijfers en doelstellingen en hun ondersteunende acties 

om de markt voor alternatieve brandstoffen te ontwikkelen, met inbegrip van de uitrol 

van de nodige infrastructuur.  

 

 

Nationaal Beleidskader 

Het nationaal beleidskader komt voort uit het streven naar schone en efficiënte 

vervoer- en transportmodaliteiten. Dit beleid is onder meer vorm gegeven in het SER 

Energieakkoord, de SER Brandstofvisie en de Rijksbrede Maritieme Strategie. Dit 

betekent dat het nationaal beleidskader al ingezet nationaal beleid bevat. De 

streefcijfers en hun ondersteunende acties zijn afkomstig uit de uitvoeringsagenda 

van de Brandstofvisie, actieplannen en Green Deals en de Rijksbrede Maritieme 

Strategie. Het zijn gezamenlijke ambities van de stakeholders en de overheid.  

Nederland heeft haar Beleidskader infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

(ofwel National Policy Framework - NPF) ingediend op 26 januari 2017. De EC heeft 

eind 2017 een verslag ingediend bij het EP over de beoordeling van de nationale 

beleidskaders. Deze beoordeling van het NPF is door de EC toegelicht en besproken 

met NL tijdens een bijeenkomst in februari 2018 in Amsterdam. 

 

Belangrijk is te vermelden dat de Nederlandse streefcijfers zijn aangepast ten opzichte 

van het NPF. Dit komt door het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 gepresenteerd 

is. In dit akkoord dat gesloten is tussen een groot aantal organisaties en bedrijven 

wordt het Nederlandse klimaatbeleid verder uitgewerkt. Het akkoord richt zich op 

realisatie voor 2030 en in sommige gevallen is er ook sprake van subdoelstellingen 

voor 2025.  

 

Monitoringsverslag 

Ieder lidstaat moet daarnaast uiterlijk 30 april 2020, en vervolgens om de drie jaar, 

een verslag bij de Commissie inleveren over de uitvoering van het NPF. In dit verslag 

worden de maatregelen beschreven die in een lidstaat zijn genomen ter ondersteuning 

van de aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Het doel van dit 

verslag is om de inzet van Nederland in kaart te brengen en te zien in hoeverre de 

streefcijfers en doelen worden behaald met betrekking tot de te realiseren 

infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. In bijlage I van de AFID (bijlage 3 in dit 

verslag) staan de minimale vereisten voor het verslag. Dit zijn de volgende zes 

hoofdpunten:   

1) Juridische maatregelen 

2) Beleidsmaatregelen ter ondersteuning nationale beleidskader 

3) Steun voor uitrol en productie  

4) Onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (OTO)  

5) Streefcijfers, doelstellingen en het Klimaatakkoord 

6) Ontwikkelingen inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

 

Werkwijze 

Dit monitoringsverslag beschrijft de inzet van Nederland op alle bovenstaande punten. 
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Er wordt voornamelijk teruggekeken op 2017 en 2018. Daarbij ligt de focus op de 

brandstoffen die behandeld worden in het nationaal beleidskader; elektriciteit, 

waterstof, CNG en LNG. Voor deze brandstoffen zijn ook verplichtingen opgenomen 

in de AFID.  

 

Het startpunt van de monitoring is een overzicht van beleidsmaatregelen ter 

ondersteuning van de alternatieve brandstoffen (ondersteuning infrastructuur en/of 

voertuigen). Dit overzicht staat in bijlage 1 van dit verslag. Hierin staan  maatregelen 

uit het Beleidskader Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen, aangevuld met 

maatregelen uit de Nationale Energieverkenning 2017 en het Klimaatakkoord (gericht 

op verkeer en vervoer). Vervolgens zijn er interviews  geweest met beleidsexperts 

van verschillende brandstoffen en modaliteiten voor aanvullende informatie voor de 

zes hoofdpunten in dit verslag.  

 

In alle hoofdstukken worden maatregelen alleen benoemd wanneer deze ook 

daadwerkelijk zijn ingezet voor een brandstof of modaliteit in 2017/2018. Sommige 

maatregelen, zoals subsidies, zijn namelijk voor meerdere brandstoffen bedoeld maar 

in de praktijk voor slechts één brandstof toegepast.  

Voor de monitoring van de streefcijfers en doelstellingen wordt gebruik gemaakt van 

de nationale monitoring die voor de Brandstofvisie en het Klimaatakkoord is 

ontwikkeld: de Routeradar, Straatbeeldmonitor 2019.  

 

Leeswijzer 

Het verslag behandelt achtereenvolgens de zes eerder genoemde hoofdpunten die 

door de commissie in Bijlage I van de AFID worden genoemd als minimale vereisten 

voor het verslag.  

Per hoofdstuk wordt een onderdeel beschreven, van Juridische maatregelen tot de 

Ontwikkelingen van de infrastructuur. Waarna in de conclusie de inzet van Nederland 

geëvalueerd wordt en vooruit wordt gekeken naar de uitdagingen en mogelijke inzet 

in de toekomst.  
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1 Juridische maatregelen 

In bijlage I van de AFID wordt gevraagd om: “Informatie over juridische maatregelen, 

die kunnen bestaan uit wettelijke, regelgevende en bestuursrechtelijke maatregelen 
ter ondersteuning van de opbouw van de infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen, zoals bouwvergunningen, vergunningen voor parkeerterreinen, 
certificering van de milieuprestaties van ondernemingen en concessies voor 

tankstations.” 
Hieronder wordt stilgestaan bij relevante wet- en regelgeving en overige (juridische) 
maatregelen.  

1.1 Wet- en regelgeving  
 
Elektriciteit  
Al per 10 januari 2012 is het voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen langs 
rijkswegen op een onderdeel gewijzigd waardoor de ontwikkeling van een netwerk 
van publiek toegankelijke private snellaadpunten mogelijk is gemaakt. Een 
vergunningsvoorwaarde is dat deze snellaadpunten interoperabel moeten zijn.   

In maart 2017 is dit voorzieningenbeleid aangepast waardoor er slechts één exploitant 
van elektrisch laadpunten als basisvoorziening wordt toegestaan op een 
verzorgingsplaats. Echter, mogen nu ook benzinestations of wegrestaurants  

elektrische  laadpunten plaatsen als aanvullende voorziening i.  
 
Op lokaal niveau zijn het de gemeenten en provincies die uitvoering geven aan de 
wet en regelgeving. Zo is goede regelgeving essentieel bij het plaatsen van elektrische 

laadinfrastructuur. Gemeenten kijken samen hoe vergunningsaanvragen voor 
laadinfrastructuur te stroomlijnen en de plaatsing te versnellen. De G4 gemeenten en 
metropoolregio’s lopen hier voorop en werken samen in samenwerkingsverbanden 
zoals de MRA-E. Zo is de plaatsing van laadpalen versnelt doordat gemeenten slechts 
1 vergunning gebruiken voor meerdere potentiele locaties, of geven ze juridisch 
advies voor infrastructuur op privaat terrein. 
 

Waterstof:  
In de publicatiereeks gevaarlijk stoffen is publicatieblad 35 uitgebracht inzake 
waterstoftankstations die overheden en bedrijven helpt bij het afgeven van 

vergunningen. Daarnaast wordt er via het Waterstof Veiligheids Innovatie 
programma  door diverse stakeholders gewerkt aan:  

 wet- en regelgeving (oa. transport voor bunkerstations) 

 uniforme vergunningverlening 
 risicobeheersing en incidentenbestrijding 

 
LNG: 
Via het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma werken experts uit het bedrijfsleven, de 
onderzoekswereld, overheid en incidentbestrijding samen. De werkgroep Regelgeving 
en Veiligheid richt zich op wet- en regelgeving en vergunningen. Het doel is het 

wegnemen van wettelijke beperkingen voor distributie en gebruik van LNG als 
transportbrandstof.  
 
Alle brandstoffen 

Er is in 2018 gestart met een verkenning naar de verzorgingsplaats na 2024, ‘de 
verzorgingsplaats van de toekomst’. Wegens het aflopen van bepaalde restricties uit 
de Benzinewet in 2024. Het is nog onduidelijk wat voor wettelijke aanpassingen er 

gaan volgen en welke rol alternatieve brandstoffen hierin gaan spelen.  
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1.2 Overige maatregelen  
Bij juridische maatregelen benoemt de Commissie ook de certificering van 

milieuprestaties van ondernemingen. Er zijn op dit gebied enkele 
certificeringsinstrumenten die de aanleg van infrastructuur ondersteunen. Zoals de 
BREAAM certificering voor duurzame gebouwen waarbij een BREAAM keurmerk 
gehaald kan worden. Hier levert het installeren van laadpunten en zonnepanelen 
punten op voor het halen van het keurmerkii. 
Een andere vorm van certificering die meer gericht is op het gebruik van voertuigen 
op alternatieve brandstoffen, is Lean and Green Personal Mobility.  Het stimuleert en 

faciliteert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door het 
nemen van efficiënte maatregelen op het gebied van de mobiliteit van hun 
werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden. Dit omvat ook het gebruiken 
van groener of zero emissie vervoer. Dit kan zowel via wegverkeer, spoor of 
scheepvaart. Organisaties kunnen een Lean & Green Award of een Star verdienen. 
Naast een CO2 besparing is er een voordeel voor deelnemende organisaties door 

kostenbesparingen. 
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2 Beleidsmaatregelen 

Hieronder volgen maatregelen die ter ondersteuning van de uitvoering van het 

nationale beleidskader zijn uitgevoerd in 2017 (en zover duidelijk in 2018). Dit is 

onderverdeeld in zes punten zoals deze in bijlage I van de AFID zijn terug te vinden.  

2.1 Stimulansen aanschaf voertuig en aanleg infrastructuur 

Er wordt hier gevraagd om: ‘directe stimulansen om door alternatieve brandstoffen 

aangedreven vervoermiddelen aan te schaffen of om de infrastructuur aan te 

leggen.’ 

 

Voor wat betreft het aanschaffen van vervoersmiddelen die door alternatieve 
brandstoffen zijn aangedreven, heeft Nederland een aantal belangrijke directe 
stimulansen. Zo is er, door de uitvoering van de Autobrief II, een vrijstelling van de 
aanschafbelasting (BPM) voor volledig batterij- of waterstof elektrische voertuigen. 
Daarnaast zijn er lokale regelingen, waarbij vooral de G4 gemeenten en enkele 
metropoolregio’s voorop lopen. Zo zijn er binnen deze gemeenten aanschafsubsidies 
voor elektrische auto’s geïntroduceerd, zowel voor particulieren als voor de aanschaf 

elektrische bedrijfsvoertuigen. Voor voertuigen op CNG hebben diverse provincies en 
gemeenten en aanschafsubsidie voor auto’s op CNG.  

 

Ook de aanleg van infrastructuur wordt gestimuleerd. De belangrijkste maatregel is 
de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Hierdoor zijn 
acties uitgevoerd die de kosten van een laadpaal omlaag hebben gebracht door 
bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoek en procesoptimalisatie. De Rijksoverheid heeft 

daarnaast 5,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van 
laadinfrastructuur. Hierbij is er cofinanciering van gemeenten en de markt. Hiermee 
worden naar verwachting circa 10.000 publieke laadpunten gerealiseerd. Eind 2016 
is er nog 1,5 miljoen euro extra ter beschikking gesteld. Hiermee werden in de periode 
2017-2018 nog circa 3000 extra publieke laadpunten gerealiseerd.  
Aanvullend hierop kan de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) worden gebruikt 
door ondernemers en voor private laadpunten voor leaseauto’s. Dit kan oplopen tot 

36% van het investeringsbedrag dat in mindering gebracht kan worden op de 
vennootschapsbelasting. De precieze vergoedingen en voorwaarden zijn terug te 

vinden in het NPF en de subsidie pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) 
Nederland (link).    

Ook de aanleg van waterstof tankinfrastructuur wordt voornamelijk gestimuleerd via 

de zogenaamde ‘DKTI Transport’ regeling. Hierover meer onder hoofdstuk 4. 

2.2 Belastingvoordelen gebruik voertuig en infrastructuur 
In de AFID staat: ‘beschikbare belastingvoordelen ter bevordering van het gebruik 
van door alternatieve brandstoffen aangedreven vervoermiddelen en van de 
betrokken infrastructuur.’ 

 

- Gebruik voertuigen: 

Vooral het gebruik van volledig elektrische auto’s en auto’s die rijden op waterstof 
wordt gestimuleerd middels belastingvoordelen. Door de Autobrief II (tot 2020) 
profiteren volledig elektrische auto’s in de zakelijke markt van een 

bijtellingspercentage van 4% (i.p.v. 22%) tot een catalogusprijs van € 50.000 en is 
er een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting 
(BPM) waarvan ook de consument profiteert.  

- Gebruik Infrastructuur: 

Ook het gebruik van infrastructuur wordt financieel gestimuleerd met 

belastingvoordeel. Dit geldt voor openbare laadpalen, waar het belastingtarief voor 

elektriciteit is gehalveerd. Door de vrijstelling van accijns op waterstof en een 
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gunstig belastingtarief voor CNG wordt ook het gebruik van deze infrastructuur 

financieel gestimuleerd. Voor LNG in het wegvervoer gold sinds 2014 een 

accijnsteruggave. Voor de jaren 2020 en 2021 is deze omgezet in een 

subsidieregeling waarbij het dan niet om accijnsteruggave per verkochte 1000 maar 

om korting per verkochte 1000 kg LNG. 

 

Naast belastingvoordelen vanuit de overheid zijn er ook andere financiële voordelen 

die het gebruik van voertuig of infrastructuur bevorderen. Zo geven bijvoorbeeld het 

Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam kortingen op binnenhavengeld 
of zeehavengeld bij vaartuigen die gebruik maken van alternatieve brandstoffen 
(zoals LNG). 

2.3 Aanbestedingen alternatieve brandstoffen 

De AFID verwijst naar ‘mogelijke openbare aanbestedingen ter ondersteuning van 

alternatieve brandstoffen, met inbegrip van gezamenlijke aanbestedingen.’ 

 

Bij de inkoop van publieke elektrische laadinfrastructuur wordt op grote schaal 

gezamenlijk aanbesteed. Bij het plaatsen van laadpalen doen provincies, gemeenten 

of metropoolregio’s gezamenlijke aanbestedingen. In 2017 en 2018 heeft dit grote 

voordelen opgeleverd in de vorm van schaalvoordelen en een betere businesscase. 

Bij grote aanbestedingen is het nu zo dat de laadpaalexploitant betaald voor het 

exploitatierecht. Op deze manier investeren overheden én marktpartijen samen in 

een publieke laadinfrastructuur. Dit met het vooruitzicht dat de overheid minder hoeft 

te investeren naarmate de markt voor elektrisch rijden groeit.  
 

Verder zet de rijksoverheid in op een verschoning van het eigen wagenpark. Het 
streeft naar 20 elektrische voertuigen in haar wagenpark in 2020. De ambitie is om 
dit te versnellen. Zo heeft de rijksoverheid in 2018 nog 600 elektrische voertuigen 

aangeschaft, in navolging van de 100 BEV’s die eerder zijn aangeschaft. 

Daarnaast worden via verschillende Green Deals afspraken gemaakt over openbare 

en/of gezamenlijke aanbestedingen. In het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal 

Openbaar is bijvoorbeeld afgesproken dat alle OV-concessies een zo gunstig mogelijke 

score moeten hebben op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer verder is 

afgesproken dat vanaf 2025 alle OV-concessies zero emissie zullen zijn.  Zo verkennen 

een aantal provincies de mogelijkheden voor gezamenlijke aanbestedingen voor 

tientallen waterstofbussen voor het OV. En andere gemeenten hebben 

aanbestedingen gedaan voor elektrische-busseniii 

Bovendien hebben diverse gemeenten en provincies als ambitie om hun eigen 

wagenpark te verschonen en nemen dit mee in hun openbare aanbestedingen.  

2.4 Niet financiële stimulansen 

De AFID vraagt om ‘niet-financiële stimulansen aan de vraagzijde, bijvoorbeeld 

preferentiële toegang tot gebieden waarvoor beperkingen gelden, parkeerbeleid of 

specifieke rijstroken’. In Nederland zijn er enkele niet-financiële stimulansen 

toegepast, vooral op lokaal niveau. Zo hebben elektrische auto’s voorrang bij het 

verkrijgen van een parkeervergunning in Amsterdam, en hebben gemeenten steeds 

meer parkeerplaatsen met laadpunten waar exclusief elektrische auto’s kunnen 

parkeren. Daarnaast hebben sommige gemeenten het gebruik van walstroom 

verplicht gesteld bij ligplaatsen voor binnenvaartschepen.  

2.5 Hernieuwbare brandstoffen luchtvaart 

De AFID vraagt om een beschouwing over de behoefte aan tankpunten voor 

hernieuwbare vliegtuigbrandstoffen op luchthavens die tot het TEN-V-kernnetwerk 

behoren. 
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In principe ligt er infrastructuur naar Schiphol (verantwoordelijk voor 90% van de 

Nederlandse passagier vliegbewegingen) die gebruikt kan worden voor de levering 

van hernieuwbare brandstoffen. Het huidige gebruik van hernieuwbare 

vliegtuigbrandstoffen is echter beperkt. En het streefcijfer voor 2030 behelst 4 PJ, 

ongeveer 2% van het totaal. Om tankinfrastructuur voor hernieuwbare 

vliegtuigbrandstoffen in gebruik te nemen zal er een grotere afzet nodig zijn. 

Momenteel is deze opschaling van het gebruik van biobrandstoffen echter nog niet 

rendabel.  

  

Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat Nederland voorop loopt in de onderzoeken 

en ontwikkeling van duurzame niet-fossiele kerosine (bio kerosine) binnen de 

luchtvaart. Dit wordt  voorlopig gezien als de meest veelbelovende manier om 

duurzamer te vliegen. Het kabinet wil ontwikkelingen op het gebied van duurzame 

alternatieve brandstoffen waar mogelijk stimuleren. In 2017 heeft het ministerie van 

IenW onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de vraag naar biokerosine 

te stimuleren en de effecten op de luchtvaart en de economie.  

 
Algemeen  
De voornaamste opties qua duurzame energiedragers voor de Nederlandse (en 

internationale) luchtvaart omvatten op middellange termijn vooral hoge mixen 
biobrandstoffen (zoals biokerosine). Elektrisch vliegen staat nog in de 

kinderschoenen. Grondgebonden activiteiten kunnen al vandaag geëlektrificeerd 
worden, terwijl commerciële elektrische vliegtuigen nog lang niet haalbaar zijn.  
 
Realisaties ten opzicht van de doelstellingen (streefwaarden)  
Schiphol – met 90% van het aantal passagiers de belangrijkste luchthaven van 

Nederland – is uitgerust met 73 vliegtuigopstelplaatsen met installaties voor 
walstroom (400 Hz) en preconditioned air units. Hierdoor hoeven stilstaande 
vliegtuigen hun hulpmotoren niet meer aan te sluiten op een kerosine (APU) of een 
diesel aangedreven aggregaat, ground power unit (GPU) of preconditioned air unit 
(PCA). 
 
Wat gebeurt er op beleidsniveau?  

De Nederlandse luchtvaart is grotendeels internationaal georiënteerd. De CO2-

emissiereductie doelstellingen worden internationaal afgesproken in ICAO-verband. 

In het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart zijn de volgende doelen opgenomen 
voor Binnenlandse Luchtvaart en Grondgebonden Luchtvaartactiviteiten:  
• 2030: grondgebonden luchtvaartactiviteiten zijn zero emissie. Op dit 
moment zijn er op Schiphol op 73 vliegtuigopstelplaatsen installaties voor vast 

elektrisch grondvermogen.  

• 2050: binnenlandse luchtvaart is zero emissie.  

 
Emissiereductie  
Naar verwachting neemt de CO2-uitstoot van de luchtvaart tot 2030 toe met circa 3 

Mton (+25%) naar 15 Mton. Dat is dezelfde ordegrootte als de verwachte afname van 

broeikasgasemissies in de totale Nederlandse mobiliteitssector in die periode [KEV, 

2019]. Het gebruik van biobrandstoffen levert tot 2030 naar verwachting een reductie 

van 0,3 Mton CO₂-uitstoot op. 

 

2.6 Procedures levering  
De AFID vraagt hier om: ‘technische en administratieve procedures en wetgeving 

inzake de goedkeuring van de levering van alternatieve brandstoffen, teneinde het 

goedkeuringsproces te faciliteren.’ 
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Het betreft hier o.a. procedures waar bedrijven zich aan moeten houden wanneer zij 

als leverancier van een alternatieve  brandstof willen optreden. In Nederland wordt 

dit via HBE’s gereguleerd door de Nederlandse Emissieautoriteit.  Het proces hiertoe 

wordt in het onderstaande uitgelegd.  

 

De totale hoeveelheid benzine en diesel (inclusief hun bio-componenten) die een 

bedrijf heeft geleverd aan vervoersbestemmingen waarvoor in Nederland een 

verplichting geldt, wordt de levering tot eindverbruik genoemd. Bedrijven registeren 

deze brandstofleveringen in het Register Energie voor Vervoer. De levering tot 

eindverbruik van benzine en diesel aan vervoerstoepassingen waarvoor in Nederland 

een verplichting geldt, wordt uitgedrukt in een hoeveelheid energie. Vermenigvuldigd 

met het verplichte aandeel hernieuwbare energie voor een jaar, bepaalt dit de hoogte 

van de jaarverplichting van een bedrijf. 

De jaarverplichting wordt uitgedrukt in de drie soorten Hernieuwbare 

Brandstofeenheden (HBE's): 1) de HBE Geavanceerd (HBE-G) voor de subdoelstelling, 

2) de HBE Conventioneel (HBE-C) voor de limiet en 3) de HBE Overig (HBE-O) voor 

de rest. Let wel, vanaf 2018 wordt de hoogte van de jaarverplichting bepaald inclusief 

leveringen aan niet-voor de weg bestemde mobiele machines, landbouwtrekkers, 

bosbouwmachines en pleziervaart. Bedrijven voldoen aan hun jaarverplichting door 

op 1 april voldoende HBE’s van de juiste soort in te leveren. 
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3 Steun voor uitrol en productie 

Hieronder volgt informatie over de steun voor de uitrol en productie van alternatieve 

brandstoffen. Het hoofdstuk is onderverdeeld in drie punten zoals die worden 

gevraagd in Bijlage I van de AFID.  

3.1 Ondersteuning uitrol infrastructuur 

De AFID vraagt hier om: ‘de jaarlijkse toewijzing van een deel van de 

overheidsbegroting voor de aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, 

opgesplitst naar brandstoftype en vervoersmodus (weg, spoor, water en lucht).’ 

Hieronder staan de (voorlopige) bedragen die vanuit de nationale begroting zijn 

ingezet op de aanleg van infrastructuur. Dit is echter geen allesomvattend beeld. In 

de Nederlandse aanpak van Green Deals, convenanten, en samenwerkingen met 

stakeholders en medeoverheden komt een groot deel van de (co)financiering van 

andere partijen dan de rijksoverheid. Zo hebben medeoverheden fondsen of 

subsidies, of zorgen zij voor cofinanciering  bij de aanleg van infrastructuur. Deze 

bedragen zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht.  

 

Brandstof  Budget Periode opmerking 

Elektrisch Weg 8.5 mln 

7.2 mln 

1.3 mln 

2016-2018 

2016-2018 

2017-2018 

 

Green Deal elektr. 

Laadinfrastructuur 

DKTI 

Water   Financiering via oa. EU  subsidies, 

havenbedrijven, netbeheerders,  

Waterstof Weg 12.1 mln 2017-2018 DKTI (Cofinanciering) 

CNG Weg -  - 

Water -  - 

LNG Weg 3.2 mln 2017-2018 DKTI  

Subsidie topsector Energie? 

Water   Subsidie topsector Energie? 

Figuur 1: Financiële ondersteuning vanuit de rijksoverheid voor de uitrol van infrastructuur  

3.2 Ondersteuning productie 

De AFID omschrijft dit als: ‘Jaarlijkse toewijzing van een deel van de 

overheidsbegroting ter ondersteuning van productiefaciliteiten voor alternatieve 

brandstoftechnologieën, opgesplitst naar brandstoftype en vervoersmodus.’ 

 

Ondersteuning vanuit de overheid voor productiefaciliteiten voor alternatieve 

brandstoffen is niet grootschalig aanwezig. De belangrijkste subsidies op het gebied 

van productie van alternatieve brandstoffen worden vanuit de Topsector Energie 

verdeeld via netwerkorganisaties van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. In 

de jaren tot 2017 zijn bijvoorbeeld innovatieve projecten ondersteunt die de productie 

van hernieuwbare gassen en klimaat neutrale waterstof ondersteunde.  

Voor 2017 is mobiliteit als einddoel voor de opwekking van energie echter niet  

genoemd. Kanttekening hierbij is dat veelal niet wordt vermeld wat de toepassing van 

de (duurzaam) opgewekte energie zal zijn. Zo kan bijvoorbeeld elektriciteit uit zonne- 

of windenergie ook gebruikt worden om elektrisch op te rijden. Hierdoor is een 

onderscheid naar brandstoftype en vervoersmodus, zoals gevraagd in de AFID, 

moeilijk te maken. 
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Voor de productie van waterstof is er wel ondersteuning via de zogenoemde 

Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) 

cofinanciering voor infrastructuur met lokale energieproductie. Deze regeling zal in 

hoofdstuk 4 verder worden toegelicht. Voor de ondersteuning van 

productiefaciliteiten is het relevant dat er een project maximaal 1 miljoen 

cofinanciering krijgt zonder lokale energieproductie, terwijl een project mét lokale 

energieproductie tot 1,6 miljoen kan ontvangen (bijvoorbeeld lokale 

waterstofproductie bij waterstoftankstation). Zie hiervoor: link.  

3.3 Behoeften uitrol infrastructuur 

De AFID vraagt om ‘een reflectie over eventuele bijzondere behoeften in de 

beginfase van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.’ 

Elektriciteit  

Bij laadpunten voor wegverkeer is het proces van aanvraag tot realisatie aan de lange 

kant. Gemeenten kijken hoe dit sneller kan, door bijv. één vergunning te verlenen die 

het plaatsen van laadpunten toestaat in bepaalde ‘spots’ in een stad.   

Met de aanleg van steeds grotere aantallen laadinfastructuur, met steeds grotere 

vermogens, is het van belang dat er tijdig wordt geïnvesteerd in de verzwaring van 

de netaansluitingen.  

 

 

Voor de walstroom voor scheepvaart in zeehavens zijn de hoge kosten van 

walstroompunten een aandachtspunt. Een goede financiering is essentieel en banken, 

havens en elektriciteitsbedrijven moeten hierbij samenwerken. Daarnaast zijn ook de 

kosten voor het verbruik van walstroom een aandachtspunt. Dit moet financieel 

aantrekkelijker zijn ten opzichte van het gebruik van andere brandstoffen zoals diesel. 

Op dit moment is het feit dat er op elektriciteit wel belasting  wordt geheven en op 

scheepsbrandstoffen niet, een knelpunt. 

 

Waterstof 

De tankinfrastructuur voor waterstof is kostbaar. Goede financiering is hier belangrijk, 

vooral in de beginfase. Daarnaast is het in de beginfase van belang om te zorgen voor 

een (beperkte) vloot die gebruik gaat maken van de infrastructuur. Zonder gebruikers 

is er geen businesscase. Die eerste groep afnemers kan bijvoorbeeld gezocht worden 

in voertuigen voor OV. Daarnaast is het van groot belang dat er meer bekendheid 

komt met waterstof bij lokale vergunningsverleners. Nu duurt het 

vergunningsverleningsproces vaak nog (onnodig) lang. Hiervoor is een bestuurlijke 

handreiking vergunningverlening waterstoftankstations geschreven door het instituut 

fysieke veiligheid.    
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4 Onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie  

De AFID vraagt om ‘toewijzing van een deel van de overheidsbegroting ter 

ondersteuning van OTO en demonstraties op het gebied van alternatieve 

brandstoffen, opgesplitst naar brandstoftype en vervoersmodus.’  

 

Een kanttekening hierbij is dat het lastig is exacte bedragen te noemen die vanuit de 

nationale overheidsbegroting worden vrijgemaakt voor OTO en demonstratie. 

Hierdoor is een splitsing naar brandstoftype en vervoersmodus ook ingewikkeld. Dit 

komt doordat verschillende maatregelen meerdere modaliteiten en/of brandstoftypen 

bestrijken. Daarnaast omvatten sommige maatregelen slechts gedeeltelijk OTO of 

demonstratie, of is de toepassing slechts gedeeltelijk mobiliteit. Kortom, er is een 

breed pallet van beleidsmaatregelen waarbij een duidelijk onderscheid in toepassing 

op modaliteit of brandstoftype niet altijd te maken is.  

 

Daarnaast is het onderstaande overzicht niet het complete overzicht van publiek geld 

dat wordt besteed aan demonstratie of OTO op het gebied van alternatieve 

brandstoffen. Medeoverheden zoals provincies en gemeenten hebben eigen subsidies 

en innovatiefondsen die bijdragen aan ontwikkelingen. Op nationaal niveau gaat dit 

om significante bedragen. Het is echter complex om alle bedragen te achterhalen. 

Bovendien vraagt de AFID om gelden uit de overheidsbegroting.  

4.1 OTO en Demonstratie 

Er zijn verschillende subsidies die voor een gedeelte OTO en demonstratie omhelzen, 

zoals de Subsidie topsector Energie of voor de binnenvaart de Subsidie Duurzame 

binnenvaart (1,75 miljoen voor 2017 – 2018 ). Voor 2017 en 2018 blijken deze echter 

beperkt subsidies te hebben toegekend.   

 

DKTI Transport 

De meest omvangrijke maatregel is de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën 

en -innovaties in transport (DKTI Transport). Het is een subsidie 

voor transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. De regeling is bedoeld voor 

ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties. Het totale 

budget voor 2017/2018  was ongeveer €31 mln. Jaarlijks worden het budget en de 

technologie- en innovatieopgaven opnieuw vastgesteld. Zo werd er in de regeling van 

2019 ook scheep- en luchtvaart toegevoegd in de regeling voor. De focus voor 

2017/2018 lag op: 

1. Versnelling ontwikkeling emissiearme vervoermiddelen voor wegvervoer  

2. Versnellen uitrol en gebruik infrastructuur voor alternatieve brandstoffen  

3. Bevorderen kennisdeling innovaties m.b.t. waterstof, biobrandstoffen en 

elektriciteit  
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Brandstof  Budget Periode opmerking 

 

Weg 10,2 mln 

9,6 mln 

0,6 mln 

2017- 2018 

2017-2018 

2017 

 

DKTI 

Topsector Energie 

Water -  Subsidie duurzame binnenvaart 

Lucht -  - 

 

Weg 

 

8 mln 

4,2 mln 

1,5 mln 

2,3 mln 

2017-2018 

2017-2018 

2017?-2018 

2018 

 

DKTI  

Subsidie Waterstof Pilotregeling 

Subsidie Waterstof Tender 

 

 

 

Weg    

Water    

 

 

 

Weg    

Water    

Figuur 2: Financiële ondersteuning vanuit de rijksoverheid aan OTO en Demonstratie 
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5 Streefcijfers en doelstellingen 

In dit hoofdstuk staan de verwachtingen voor het toekomstig wagenpark, alsook de 

terugblik op de behaalde cijfers in relatie met de streefcijfers. Tot slot een 

beschouwing over de oplaadefficiëntie van hoog vermogen punten.  

5.1 Raming van verwachte aantal voer- vaartuigen  

De AFID vraagt hier om: ‘een raming van het verwachte aantal voertuigen op 

alternatieve brandstoffen in 2020, 2025 en 2030.’ 

De onderstaande verwachtingen zijn gebaseerd op de verwachtingen vanuit drie   

verschillende ‘brandstoftafels’ (werkgroepen met bedrijfsleven, overheden, 

maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen). Zij hebben streefwaarden voor 

voertuigaantallen voorspeld voor: elektrisch rijden, CNG/LNG en Waterstof. Deze 

ambities zijn ook opgenomen in het klimaatakkoord. De cijfers dateren van november 

2019.  

 

Elektrische voertuigen 

Het aantal stekkerauto’s (volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides) groeide in 

2019 tot meer dan 200.000. Het aantal volledig elektrische personenauto’s is de 

afgelopen jaren bijna jaarlijks verdubbeld. Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 

45.000 volledig elektrische personenauto’s, tweemaal zoveel als een jaar eerder en 

tien keer zoveel als in 2014. Eind 2019 stond de teller op 107.000 voertuigen. De 

Tesla Model 3 was de best verkochte auto in 2019 (circa 30.000 nieuwe registraties). 

Het aantal plug-in hybrides nam het afgelopen jaar met ruim 2% af tot ongeveer 

96.000. Op 31 december 2018 was het aantal 97.702 en op 31 december 2019 nog 

95.885 (bron RVO). Het aantal plug-in hybrides groeide vanaf 2014 fors, maar 

stagneerde in 2017. Vanaf januari 2017 is de bijtelling voor een PHEV verhoogd naar 

22%. Daarmee is een PHEV belastingtechnisch in de lease niet langer voordeliger dan 

een benzine- of dieselauto. PHEV voertuigen profiteren nog wel van een lagere 

(halftarief) motorrijtuigenbelasting.  

Naast het verschijnen van nieuwe stekkerauto’s, verdwenen er in de loop van 2018 

ook stekkerauto’s uit het straatbeeld, onder andere door export en opname in de 

bedrijfsvoorraad van dealers en leasemaatschappijen. Stekkerauto’s zijn voor circa 

80% in zakelijk bezit. Dit is bijna het omgekeerde van conventionele voertuigen (88% 

in particulier bezit). 

Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie om in 2030 alleen nog maar zero emissie 

personenauto’s te verkopen in Nederland (100% van alle nieuwe registraties).  

Het aantal volledig elektrische bestelauto’s is de afgelopen jaren snel gegroeid. Eind 

2019 telde Nederland ongeveer 4.500 elektrische bestelauto’s. Het Klimaatakkoord 

heeft de ambitie om in 2030 115.000 elektrische bestelauto’s in de vloot te hebben, 

onder andere om ZE-zones mogelijk te maken. 

In 2019 reden er 173 elektrische vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in 

Nederland. Het merendeel (99%) was volledig elektrisch. In 2019 had Simon Loos de 

Europese primeur om te gaan rijden met twee plug-in elektrische DAF CF 

vrachtwagens. 

Plug-ins zouden een sleutelrol kunnen vervullen in de bevoorrading van de stad in het 

geval van een ZE-zone. Door binnen de zone over te schakelen op de elektrische 

aandrijving kunnen emissies in de stad vermeden worden, terwijl de flexibiliteit van 

een diesel voertuig behouden wordt; 

• Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie van 10.000 ZE/PHEV vrachtauto’s en 

trekkers (voor oplegger) in 2030. Realisatie van dit aantal vergt een snelle groei in 
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het aantal nieuwverkopen. Momenteel wordt vooral geëxperimenteerd (pilotfase). 

Regelingen zoals DKTI kunnen ertoe bijdragen dat de opschalingsfase bereikt wordt. 

 

Waterstofvoertuigen 

Het aantal waterstof personenauto’s is op dit moment nog erg klein, maar neemt toe. 

Het aanbod van waterstofauto’s is vooralsnog beperkt tot de Toyota Mirai en de 

Hyundai Nexo (De Hyundai Nexo is in 2018 in de plaats gekomen van de Hyundai ix35 

FCEV). Alleen in de gemeente Den Haag zijn 35 nieuwe Toyota Mirais geregistreerd 

als taxi. In het Klimaatakkoord zijn geen streefwaarden opgenomen voor 

waterstofauto’s in 2030. Wel is beleid in ontwikkeling voor de stimulering van ZE-

vervoer in het algemeen.  

Op dit moment rijden er nog nauwelijks waterstof vrachtwagens in Nederland. Er 

wordt op dit moment vooral geëxperimenteerd en eerste ervaringen opgedaan. Het 

Klimaatakkoord hanteert de ambitie van 10.000 ZE/PHEV vrachtauto’s en trekkers 

(voor oplegger) in 2030. Waterstof speelt hierin ook een rol. Uitgaande van een 

aandeel van circa 10% van alle ZE-voertuigen in 2030, gaat het om ca 1.000 FCEV 

auto’s. Om dit aantal te realiseren, is een snelle groei in het aantal nieuwverkopen 

nodig (nu nog zo goed als nul). Daarnaast moeten waterstofauto’s nog aanzienlijk 

goedkoper worden. Op dit moment is de aanschaf grofweg 5 à 10 keer hoger dan een 

gewone diesel truck. 

 

 

CNG voertuigen 

Het aantal CNG personenauto’s is met 4.000 stuks in 2019 nog klein, maar groeiende 

(de afgelopen 3 jaar jaarlijks met circa 10%). Het aantal CNG bestelauto’s was met 

2.604 stuks in 2019 klein, maar groeiende (van 1.500 stuks in 2016 naar 2.600 stuks 

in 2019). Het aantal CNG vrachtauto’s en trekkers is met circa 400 stuks in 2019 nog 

erg klein. 

 

 

LNG voertuigen 

Verder rijden er in 2019 433 vrachtauto’s en/of trekkers op LNG. Streefwaarde van 

het platform is 3.500 tot 7.000 LNG vrachtvoertuigen in 2030. Tot heden neemt LNG 

nog niet de grote vlucht waar een aantal jaren geleden op gehoopt werd. Jaarlijks 

groeit de vloot met circa 100 voertuigen. Dit komt vooral door tegenvallende business 

cases. 

 

Vaartuigen LNG en Elektrisch 

De binnenvaart maakt naast diesel op zeer beperkte schaal gebruik van LNG als 

brandstof (11 schepen). De afzet van LNG in de binnenvaart is dan ook beperkt. De 

ontwikkeling van het gebruik van LNG in de toekomst is onzeker. LNG wordt als 

transitiebrandstof richting zero-emissie gezien. Vanuit LNG kan de switch worden 

gemaakt naar biogas (LBG) of synthetisch gas. Deze ontwikkeling is echter onzeker: 

momenteel wordt biogas nauwelijks ingezet. 

Er zijn nog geen volledig elektrische binnenvaartschepen op de markt die uitsluitend 

op elektriciteit uit accu’s varen. Wel zijn de eerste toepassingen in ontwikkeling op 

het gebied van voortstuwing met behulp van Mobiele Energie Containers (MEC). Bij 

containerterminals kunnen gebruikte MECs vervangen worden met volledig opgeladen 

MECs. Er zijn concrete plannen voor marktintroductie. Deze technologie bevindt zich 

dus nog in de onderzoeksfase, maar wel met concrete plannen voor introductie. 

In 2019 is wel een eerste schip (SENDO shipping) in gebruik genomen met een 

accupakket van 560 kWh. Dit schip kan enkele uren elektrisch varen. Daarnaast zijn 

nog twee van dergelijke schepen in aanbouw. Het Klimaatakkoord zet in op minimaal 
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150 zero-emissie binnenvaartschepen in 2030. Het is nog onduidelijk voor welk 

aandeel deze schepen batterij-elektrisch of waterstof-elektrisch zal zijn. 

De vloot met LNG aangedreven zeeschepen groeit langzaam maar gestaag. Er zijn 

momenteel 11 LNG-schepen operationeel bij Nederlandse reders. In de ‘Green Deal 

Zeevaart, Binnenvaart en Havens’ is de doelstelling afgesproken om in 2030 een CO2-

reductie te realiseren in overeenstemming met de IMO-ambitie (International 

Maritime Organisation). Dit is 40% CO2-reductie op vlootniveau (t.o.v. 2008). 

 

TRANS

PORT 

MODE 

ALTERNATIVE 

FUELS VEHICLES 

(AFV) 

CURRENT AND 

PAST NUMBER OF 

AFV 

NUMBER OF AFV 

EXPECTED TO BE 

REGISTERED 

2016 2017 2018 2020 2025 2030 

  ELECTRICITY 

Road Electric Vehicles, 

EV (total road) 

149.

872 

164.

027 

195.

476 

128.

936 

991.

058 

1.953.

300 

Powered Two 

Wheelers (PTW) 

35.9

79 

42.0

71 

49.0

29 

65.0

00 

250.

000 

500.0

00 

Electric Vehicles, 

EV (excl.PTW) 

113.

893 

121.

956 

146.

447 

63.9

36 

741.

058 

1.453.

300 

Electric Passenger 

Cars (BEV+PHEV) 

112.0

09 

119.3

38 

142.7

27 

50.00

0 

700.0

00 

1.350.

000 

   • BEV 13.11

6 

21.11

9 

44.97

7 

50.00

0 

700.0

00 

1.350.

000 

   • PHEV 98.89

3 

98.21

9 

97.75

0 

NT NT NT 

Electric Light 

Commercial Vehicles 

1.625 2.216 3.194 13.00

0 

37.00

0 

85.000 

   • BEV 1.625 2.216 3.194 13.00

0 

37.00

0 

85.000 

   • PHEV 0 0 0 NT NT NT 

Electric Heavy 

Commercial Vehicles 

90 101 118 120 2.000 15.000 

   • BEV 90 101 118 120 2.000 15.000 

   • PHEV 0 0 0 NT NT NT 

Electric Buses and 

Coaches 

169 301 408 816 2.058 3.300 

   • BEV 169 301 408 816 2.058 3.300 

   • PHEV 0 0 0 NT NT NT 

Water Inland Waterway 

Vessels 

ND ND ND 2 30 100 

Seagoing Ships ND ND ND 0 0 0 

Air Aircraft 0 0 0 ND ND ND 

Rail Locomotives ND ND ND 0 0 0 

  CNG (including Biomethane) 
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TRANS

PORT 

MODE 

ALTERNATIVE 

FUELS VEHICLES 

(AFV) 

CURRENT AND 

PAST NUMBER OF 

AFV 

NUMBER OF AFV 

EXPECTED TO BE 

REGISTERED 

2016 2017 2018 2020 2025 2030 

Road CNG Vehicles (total 

road) 

5.67

7 

6.92

7 

7.87

0 

0 0 0 

Powered Two 

Wheelers 

0 0 0 NT NT NT 

CNG Vehicles 

(excl. PTW) 

5.67

7 

6.92

7 

7.87

0 

0 0 0 

CNG Passenger Cars 3.148 3.637 4.055 NT NT NT 

CNG Light 

Commercial Vehicles 

1.590 2.192 2.507 NT NT NT 

CNG Heavy 

Commercial Vehicles 

281 455 630 NT NT NT 

CNG Buses and 

Coaches 

658 643 678 NT NT NT 

Water Inland Waterway 

Vessels 

0 1 1 NT NT NT 

Seagoing Ships 0 0 0 NT NT NT 

Air Aircraft 0 0 0 NT NT NT 

Rail Locomotives 0 0 0 NT NT NT 

  LNG (including Biomethane) 

Road LNG Vehicles (total 

road) 

0 0 457 600 2.92

5 

5.250 

Powered Two 

Wheelers 

0 0 0 NT NT NT 

LNG Passenger Cars 0 0 0 NT NT NT 

LNG Light 

Commercial Vehicles 

0 0 0 NT NT NT 

LNG Heavy 

Commercial Vehicles 

ND ND 457 600 2.925 5.250 

LNG Buses and 

Coaches 

ND ND ND NT NT NT 

Water LNG Inland 

Waterway Vessels 

ND ND 7 11 86 160 

LNG Seagoing Ships ND ND 11 11 30 48 

Air Aircraft 0 0 0 NT NT NT 

Rail Locomotives 0 0 0 NT NT NT 

  HYDROGEN 

Road Fuel Cell Vehicles, 

FCEV (total road) 

30 58 69 2.20

3 

33.8

75 

189.4

00 

Powered Two 

Wheelers 

0 0 0 NT NT NT 
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TRANS

PORT 

MODE 

ALTERNATIVE 

FUELS VEHICLES 

(AFV) 

CURRENT AND 

PAST NUMBER OF 

AFV 

NUMBER OF AFV 

EXPECTED TO BE 

REGISTERED 

2016 2017 2018 2020 2025 2030 

Hydrogen Passenger 

Cars 

30 41 50 1.750 15.00

0 

150.00

0 

Hydrogen Light 

Commercial Vehicles 

0 10 10 400 15.00

0 

30.000 

Hydrogen Heavy 

Commercial Vehicles 

ND 1 3 3 3.000 7.700 

Hydrogen Buses and 

Coaches 

ND 6 6 50 875 1.700 

Water Inland Waterway 

Vessels 

0 0 0 NT 15 50 

Seagoing Ships 0 0 0 NT NT 0 

Air Aircraft 0 0 0 NT NT NT 

Rail Locomotives 0 0 0 1 NT NT 

  LPG 

Road LPG Vehicles (total 

road) 

174.

674 

163.

968 

154.

448 

0 0 0 

Powered Two 

Wheelers 

0 0 0 NT NT NT 

LPG Passenger Cars 154.4

72 

143.2

37 

132.9

56 

NT NT NT 

LPG Light 

Commercial Vehicles 

19.47

9 

19.99

7 

20.75

3 

NT NT NT 

LPG Heavy 

Commercial Vehicles 

713 725 730 NT NT NT 

LPG Buses and 

Coaches 

10 9 9 NT NT NT 

Water Inland Waterway 

Vessels 

0 0 0 NT NT NT 

Seagoing Ships 0 0 0 NT NT NT 

Air Aircraft 0 0 0 NT NT NT 

Rail Locomotives 0 0 0 NT NT NT 

  OTHER AF   
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TRANS

PORT 

MODE 

ALTERNATIVE 

FUELS VEHICLES 

(AFV) 

CURRENT AND 

PAST NUMBER OF 

AFV 

NUMBER OF AFV 

EXPECTED TO BE 

REGISTERED 

2016 2017 2018 2020 2025 2030 

Road Other AF Vehicles 

(total road) 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Powered Two 

Wheelers 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Passenger Cars not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Light Commercial 

Vehicles 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Heavy Commercial 

Vehicles 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Buses and Coaches not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Water Inland Waterway 

Vessels 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Seagoing Ships not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Air Aircraft not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

Rail Locomotives not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

not 

filled  

in 

 

 

 

5.2 Nationale doelstellingen gebruik alternatieve brandstoffen 

In 2018 waren conventionele brandstoffen de belangrijkste energiedragers in 

mobiliteit. Diesel, benzine en LPG waren daarmee in 2018 verantwoordelijk voor circa 

97% van de energiedragers (in PJ), waarvan circa 4,5% van de fysieke afzet benzine- 

en dieselvervangers waren in de vorm van bijgemengde biobrandstoffen. Daarnaast 

was 2% van het energieverbruik elektrisch en 1% andersoortig. De tabel laat zien dat 

de absolute energievraag in mobiliteit de afgelopen drie jaar steeds is toegenomen.  

 

Brandstof  2017 2018 

Elektriciteit Totaal elektriciteit verbruik in transport - volume NL 7PJ 8PJ 

Waterstof Totaal H2 in Transport volume NL  0PJ OPJ 

CNG/LNG Totaal Aardgas in transport volume NL 2PJ 2PJ 

Figuur 4: Verbruik alternatieve brandstoffen in Nederland 
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De elektrische auto is sterk in opmars, mede door de fiscale stimulering. Dit ziet 

men ook terug in de afzet van elektriciteit voor het wegverkeer. Sinds 2013 is de 

elektrische energiebehoefte voor het wegverkeer vertienvoudigd. Van de totale 

hoeveelheid hernieuwbare energie voor vervoer is elektriciteit vooralsnog klein 

(0,8%). Kanttekening is dat de NEa alleen cijfers van ingeboekte elektriciteit 

weergeeft. Bij mobiliteit wordt niet alle elektriciteit ingeboekt. 

 

De afzet van waterstof in wegvervoer wordt op dit moment niet centraal 
gemonitord. Het aandeel zal redelijk klein zijn, gezien de kleine hoeveelheid auto’s 
op de weg (zie 4.4.3.4). Commerciële waterstofproductie in Nederland is momenteel 
grijs, dat wil zeggen fossiel. Deze grijze waterstof wordt geproduceerd uit gas via 
stoomreforming (SMR) of elektrolyse. Waterstof in mobiliteit is veelal groen, dankzij 
het gebruik van groen-certificaten bij de bestaande H2 tankstations. De 
zogenaamde blauwe waterstof, waarbij de CO2 tijdens het SMR proces wordt 

afgevangen en ondergronds opgeslagen, is tot op heden niet beschikbaar op de 
Nederlandse markt. 
 
Rijden op aardgas is in opkomst: de afzet van CNG en LNG stijgt sterk sinds 2010. 
In de totale afzet bedraagt aardgas alsnog minder dan 1 procent. 
 

Well to wheel emissies  
Alle emissies over de gehele keten zijn de Well-to-Wheel (WTW) emissies. Om een 

basisinzicht in de ontwikkeling van de WTW emissies te krijgen, brengen we hier de 
mate van hernieuwbaarheid van de diverse energiedragers over de gehele keten in 
beeld. De volgende observaties zijn te maken: 

 Conventionele brandstoffen benzine en diesel kennen bijmengverplichtingen 
voor biobrandstoffen. Hierdoor is het aandeel hernieuwbaar de afgelopen 

jaren toegenomen tot 4% (benzine) en 11% (diesel). Dit is inclusief de 
dubbeltellingen;  

 Gasvormige brandstoffen kunnen hernieuwbaar of fossiel-gebaseerd zijn. 

Het aandeel hernieuwbaar in LPG, CNG en LNG ligt momenteel rond de 
30%;  

 Waterstof-elektrisch:  

o De industriële productie van waterstof vindt voornamelijk plaats op 
basis van fossiele brandstoffen. Echter, de huidige tankstations 

leveren overwegend groene waterstof middels groencertificaten;  

o Over de wenselijkheid van het vergroenen van energiedragers 
middels groencertificaten loopt een maatschappelijke discussie;  

o Daarnaast zal onderzocht moeten worden op welke wijze het 
gebruik van ‘groene waterstof’ de TCO voor gebruikers beïnvloedt. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor groene elektriciteit en hernieuwbaar 

gas;  

o In de markt komen we de zogenaamde blauwe waterstof in 
Nederland niet tegen;  

 De vergroening van de elektriciteitsmix in Nederland is van 2017 naar 2018 
gestegen van 14 naar 15%;  

 Hoge mixen biobrandstoffen hebben per definitie een hoog gehalte 
hernieuwbaarheid. In de totale brandstoffenmix worden deze brandstoffen 
alleen nog maar op kleine schaal toegepast [NEa, 2019].  

 

5.3 Nationale streefcijfers uitrol infrastructuur 

De AFID vraagt hier om: “De mate waarin de nationale streefcijfers, op jaarbasis, 

voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de verschillende 

vervoersmodi (weg, water, spoor en lucht) zijn gehaald.” 
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Elektrisch vervoer 

Het aantal laadpunten voor wegvervoer stijgt snel. In vier jaar tijd (2016-2019) is het 

aantal bijna verdubbeld (van circa 27.000 naar 50.000). Het merendeel van de 

laadpunten, meer dan 90%, heeft een aansluiting met laag vermogen (22kW). Hoog 

vermogen aansluitingen (boven 100kW) tellen nog maar circa 1.000 stuks. De 

streefwaarde uit het Nationale beleidsplan van 25.000 laadpalen is daardoor al vroeg 

behaald. Er zijn geen harde streefwaarden voor het aantal laadpunten in 2030. In de 

Nationale Agenda Laadinfrastructuur wordt een aantal van 1.7 miljoen genoemd. 

Daarin wordt uitgegaan dat 15% van de energiebehoefte naar laden via snelladers 

gaat. 

 

Walstroom 

Zeevaart 

Het aantal walstroomaansluitingen en -locaties in Nederland is relatief beperkt (zie 

onderstaande tabel). Opladen van (deels) elektrisch aangedreven schepen vraagt 

doorgaans een veel zwaardere elektrische aansluiting dan gebruikelijk is voor 

walstroom (stroom voor het hotelbedrijf). Uitzonderingen zijn cruiseschepen, omdat 

deze voor het hotelbedrijf een vergelijkbaar vermogen nodig hebben als voor de 

voortstuwing. Op dit moment zijn er walstroominstallaties in 4 havens: 

Den Helder (defensie) Ijmuiden (vistrawlers), Hoek van Holland (veerboten) en 

Scheveningen (trawers en Rijksrederij). 

In Amsterdam wordt op korte termijn ingezet op het aansluiten van cruiseschepen op 

walstroom. Ook in Rotterdam zijn vergaande plannen om walstroom te realiseren bij 

een grote werf aan het Calandkanaal. In 2019 is een mobiele walstroominstallatie aan 

de Parkkade geopend. Vanwege het zeer hoge energieverbruik van cruiseschepen 

voor het hotelbedrijf, vraagt dit zeer zware aansluitingen (ordegrootte 5 MW). 

Binnenvaart 

Elektrische infrastructuur betreft voornamelijk walstroom die gebruikt wordt als 

vervanging van een conventionele hulpmotor tijdens het stilliggen van het schip. In 

(vrijwel) alle belangrijke binnenvaarthavens in Nederland zijn walstroomaansluitingen 

beschikbaar. 

 

Luchtvaart 

Stationaire vliegtuigen gebruiken normaal gesproken hun kerosine-aangedreven 

hulpmotoren of een dieselgenerator voor de stroom- en klimaatregeling. Om dit te 

verminderen, zijn er op Schiphol 73 vliegtuigopstelplaatsen uitgerust met installaties 

voor vast elektrisch grondvermogen (400 Hz) en pre-conditioned air unit 

luchteenheden. Hierdoor hoeven stilstaande vliegtuigen hun hulpmotoren niet meer 

te laten draaien. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle grondgebonden 

activiteiten op de Nederlandse luchthavens vanaf 2030 zero emissie zullen zijn.  

 

Waterstof wegvervoer 

Nederland telt op dit moment (april 2020) vier openbare waterstoftankstations. 

Daarnaast zijn er nog een aantal semi-publieke en private installaties.Het streven is 

om in 2020 te groeien naar twintig. Het Klimaatakkoord heeft als doel vijftig 

waterstof tankstations te realiseren tot en met 2025. De vier publieke tankstations 

staan in Rhoon, Helmond, Arnhem en Delfzijl. De meeste waterstoftankstations in 

Nederland leveren waterstof op zowel 350 en 700 bar21. Nieuwe tankstations zijn 

onder meer in aanbouw bij Den Haag, Schiphol, Groningen, Pesse, Emmen, en 

Roosendaal. Daarnaast staan nog twaalf andere tankstations in Nederland op de 

planning. Speciale ‘waterstof tankwagens’ zorgen voor de bevoorrading. Deze 

opleggers zijn uitgerust met hogedruk waterstoftanks. In sommige gevallen wordt 
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waterstof ook lokaal geproduceerd uit aardgas (Arnhem), dan wel getransporteerd 

per pijpleiding (Rhoon). 

 

CNG en LNG wegvervoer 

Op dit moment zijn er in Nederland 170 CNG-tankstations en 26 LNG-tankstations. 

CNG is relatief goed beschikbaar door het hele land, behalve wellicht in Zeeland. 

Zeeland telt maar twee CNG- tankstations. LNG is nog niet landelijk dekkend te 

tanken, maar de brandstof is dan ook nog relatief nieuw op de markt. Het huidige 

netwerk is echter wel adequaat. Het past bij de huidige vraag naar LNG. Zowel de 

CNG als de LNG tankstations zijn grotendeels door de markt zelf gerealiseerd. De 

verwachting is dat het aantal LNG- tankstations de komende jaren nog flink zal 

uitbreiden. 

 

LNG scheepvaart 

In 2018 is het LNG bunkerschip Cardissa in gebruik genomen door Shell voor het 

bunkeren van (grotere) zeeschepen. Cardissa is flexibel inzetbaar voor de grote 

havens Amsterdam en Rotterdam. Het bunkerponton ‘Flexfueler 001’ is flexibel 

inzetbaar voor zee- en binnenvaartschepen in Amsterdam en Rotterdam. Voor een 

tweede bunkerponton ‘Flexfueler 002’ is reeds opdracht gegeven. Er zijn voor zover 

bekend geen plannen voor aanschaf van meer LNG bunkerschepen. 

Voor de binnenvaart zijn er inmiddels 7 plekken waar LNG gebunkerd kan worden: 

Eemshaven, Amsterdam, Rotterdam (tankwagen en ship-to-ship), Moerdijk, 

Vlissingen en een vast bunkerpunt bij Doesburg.  

 

In onderstaande tabel zijn de cijfers mbt de gerealiseerde infrastructuur opgenomen. 

De cijfers dateren van november 2019. In dit tabblad zijn ook de geactualiseerde 

ambities opgenomen voor wat betreft de aanleg van infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen. Deze zijn naar aanleiding van het Nederlandse Klimaatakkoord 

aangepast.  

 

ALTERNATIVE FUELS 

INFRASTRUCTURE (AFI) 

CURRENT AND 

PAST NUMBER OF 

RECHARGING/REF

UELLING POINTS 

TARGET NUMBER OF 

RECHARGING/REFU

ELLING POINTS 

201

6 

201

7 

2018 202

0 

2025 2030 

ELECTRICITY 

Total recharging points 

(public* + private) 

26.6

93 

33.6

23 

38.9

77 

25.0

00 

925.

500 

1.826.

000 

Recharging points (publicly 

accessible) 

26.6

93 

33.6

23 

38.9

77 

0 0 0 

Normal power recharging points, 

P ≤ 22kW (public)  

26.0

79 

32.8

67 

35.5

02 

NT NT NT 

High power recharging points, P 

> 22kW (public) 

614 756 3.47

5 

0 0 0 

  • AC fast charging, 22kW < P ≤ 

43 kW (public) 

202 217 2.65

8 

      

  • DC fast charging,  P < 100 kW 

(public) 

412 539 552       

  • DC ultrafast charging, P ≥ 100 

kW (public) 

0 0 265       
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ALTERNATIVE FUELS 

INFRASTRUCTURE (AFI) 

CURRENT AND 

PAST NUMBER OF 

RECHARGING/REF

UELLING POINTS 

TARGET NUMBER OF 

RECHARGING/REFU

ELLING POINTS 

201

6 

201

7 

2018 202

0 

2025 2030 

Recharging points (private) 0 0 0 0 0 0 

Normal power recharging points, 

P ≤ 22kW (private) 

            

High power recharging points, P 

> 22kW  (private) 

0 0 0 0 0 0 

  • AC fast charging, 22kW < P ≤ 

43 kW (private) 

            

  • DC fast charging,  P < 100 kW 

(private) 

            

  • DC ultrafast charging, P ≥ 100 

kW (private) 

            

Shore-side electricity supply for 

seagoing ships in maritime ports  

0 0 4 NT 10 NT 

Shore-side electricity supply for 

inland waterway vessels in inland 

ports  

ND ND 280+ NT   75 

Electricity supply for stationary 

airplanes 

ND ND 73+ NT NT 100% 

ZE 

NATURAL GAS (including Biomethane) 

CNG refuelling points (total) 0 0 150 170 170 170 

CNG refuelling points (public) ND ND 150 170 170 170 

CNG refuelling points (private 

fleet operators) 

ND ND ND NT NT NT 

LNG refuelling points (total) 0 18 27 NT 30 NT 

LNG refuelling points (public) ND 18 27 NT 30 NT 

LNG refuelling points (private 

fleet operators) 

ND ND ND NT NT NT 

Maritime Ports - LNG refuelling 

points 

ND 1 1 NT 4 NT 

Inland Ports - LNG refuelling 

points  

ND 5 5 NT NT 7 

HYDROGEN 

H2 refuelling points (total) 0 1 15 20 50 NT 

H2 refuelling points – 350 bar 

(total) 

0 0 8 0 0 0 

H2 refuelling points – 350 bar 

(public) 

    4       

H2 refuelling points – 350 bar 

(private fleet operators) 

    4       

H2 refuelling points – 700 bar 

(total) 

0 1 7 20 50 0 
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ALTERNATIVE FUELS 

INFRASTRUCTURE (AFI) 

CURRENT AND 

PAST NUMBER OF 

RECHARGING/REF

UELLING POINTS 

TARGET NUMBER OF 

RECHARGING/REFU

ELLING POINTS 

201

6 

201

7 

2018 202

0 

2025 2030 

H2 refuelling points – 700 bar 

(public) 

    3       

H2 refuelling points – 700 bar 

(private fleet operators) 

    4       

LPG 

LPG refuelling points (total) 0 0 1.35

1 

NT NT NT 

LPG refuelling points (public)     1.35

1 

      

LPG refuelling points (private 

fleet operators) 

            

OTHER AF   

AF refuelling points (total) 0 0 0 0 0 0 

AF refuelling points (public)             

AF refuelling points (private fleet 

operators) 

            

 

 

 

5.4 Oplaadefficiëntie  

De AFID vraagt hier om: “informatie over de methode die wordt toegepast om de 

oplaadefficiëntie van oplaadpunten voor hoog vermogen in aanmerking te nemen.” 

Oplaadefficiëntie wordt door de Commissie als volgt omschreven; ‘the concept of 

efficiency is linked to the number of electric vehicles that can be charged per day in 

a recharging point. This number will depend on the power of the charger and to a 

lesser extent in its location.’ 

 

Vanuit de overheid is er geen vaste methode om deze oplaadefficiëntie van 

oplaadpunten te bepalen. De overheid beschikt ook niet over de gegevens om te 

kunnen bepalen hoeveel laadsessies er zijn per laadpunt. Deze gegevens bezitten de 

private partijen die de snelladers aanleggen en exploiteren.  

 

Snellaadnetwerk 

Wel zien we belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de oplaadefficiëntie 

van de snellaadpunten. Het aantal voertuigen dat per punt geladen kan worden is 

voornamelijk afhankelijk van het laadvermogen van het snelllaadpunt, en de 

laadsnelheid van het voertuig. Nederland kent nu een snellaadnetwerk van 1.256 

publieke laadpalen, die grotendeels langs het hoofdwegennetwerk gevestigd zijn en 

in toenemende mate in de stedelijke omgeving. De meerderheid van de snelladers 

heeft een standaard laadvermogen van 50 kW. Een ontwikkeling is echter de toename 

van het laadvermogen. 

Het aantal publieke laadpunten met 175 kW neemt toe en er zijn enkele 350 kW 

laadpunten. Het aantal punten met deze hoge vermogens zal verder toenemen. 

Daarnaast zijn er de beperkt toegankelijke Tesla superchargers die tot 120 kW laden. 

En hoewel de meeste huidige automodellen (nog) niet sneller kunnen laden op deze 
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hoge vermogens, zal dit in de toekomst veranderen waardoor er aanzienlijk meer 

auto’s op een dag geladen kunnen worden. 

Daarnaast blijkt ook de locatie van invloed op het aantal auto’s dat kan worden 

geladen. Sommige locaties zijn populairder en hebben meer laadsessies op een dag. 

Als gevolg is er ook een locatie (nabij Schiphol) waarbij de snelladers overdag al bijna 

aan de maximale capaciteit zitten.  

 

Conclusie 

Gekeken naar wat er wordt gevraagd in de AFID, kan worden gesteld dat er nu vanuit 

de overheid geen vaste methode is om de oplaadefficiëntie van oplaadpunten te 

bepalen. Echter, worden de ontwikkelingen rond (het netwerk van) snelladen wel in 

de gaten gehouden. Hierover vind ook overleg met de markt plaats. Ook met het oog 

op het aantal benodigde toekomstige locaties. Het opstellen van een Nationaal 

actieplan voor Laadinfrastructuur in 2018 zal hierbij belangrijk zijn doordat hierin de 

huidige situatie en toekomstige acties in kaart worden gebracht. 
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6 Ontwikkelingen infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

In dit hoofdstuk vraagt de AFID om: ‘Wijzigingen in het aanbod (extra 

infrastructuurcapaciteit) en de vraag (daadwerkelijk benutte capaciteit).’ Nadat in 

hoofdstuk 5 is stilgestaan bij de verschuivingen in het aanbod, wordt hier gekeken 

naar de ontwikkelingen tussen aanbod en vraag. 

 

De commissie heeft als insteek om te komen tot een verhoudingsgetal welke per unit 

infrastructuur de benutte capaciteit weergeeft. Het blijkt echter lastig daar een cijfer 

op te plakken omdat de vraag op veel verschillende manieren kan worden gemeten.  

Voor wat betreft Waterstof en CNG/LNG wordt de daadwerkelijke benutte capaciteit 

van de infrastructuur niet specifiek gemonitord. Ook voor elektriciteit is er geen 

landelijke monitoring van de daadwerkelijk benutte capaciteit. Dit wordt echter wel 

lokaal, op gemeentelijk niveau, door enkele gemeenten in kaart gebracht.  

 

Ontwikkelingen vraag en aanbod 

Als we in bredere zin terug kijken naar de ontwikkelingen tussen aanbod en vraag 

voor alternatieve brandstoffen zien we wel een aantal interessante ontwikkelingen. 

De vraag wordt hierbij gezien als het verbruik en/of het aantal voertuigen voor een 

brandstof. 

- Voor elektriciteit zien we terugkijkend een grote toename van publieke 

laadinfrastructuur in 2017 (+30%), waarbij de vraag nog achter blijft. Het 

wagenpark en verbruik is wel  groeiende. Maar het aanbod loopt hier voor op 

de vraag. De verwachting is echter dat de vraag sterk gaat groeien gezien de 

emissiedoelstellingen en de ambitie van de Nederlandse regering om in 2030 

alleen elektrische voertuigen te verkopen. Het is dan ook juist de vraag of het 

aanbod met de huidige streefcijfers wel zal aansluiten op de vraag of zal 

moeten groeien.   

- Voor waterstof was de groei van het aanbod in lijn met de vraag. Er was op 

beide vlakken niet veel groei. Maar zoals eerder is aangegeven zal het aanbod 

van infrastructuur fors toenemen de komende jaren. Zeker als het streefcijfer 

gehaald gaat worden. Het aanbod zal voorlopen op de vraag. Het wordt hierna 

dan ook  belangrijk dat de vraag mee groeit.   

- Terugkijkend voor CNG en LNG was er een toename in het aanbod en in de 

vraag. Bij LNG zien we na een toename in de infrastructuur nu ook een 

stijgende vraag in de vorm van een groeiend wagenpark van vrachtwagens. 

Voor CNG is het  landsdekkende netwerk licht gegroeid, en is ook de vraag 

gestegen in de vorm van meer personenvoertuigen op CNG. Het verbruik is 

sinds 2015 stijgende en in 2017 ongeveer gelijk gebleven.  
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Conclusie 

Concluderend zien we dat de brandstoffen zich in een andere marktfase bevinden en 

de wijzigingen in de vraag en het aanbod hier bij passen. Belangrijkste wijzigingen 

zijn de grote groei in het aanbod van elektrische laadinfrastructuur, en het deels 

achterblijven van de groei bij waterstof. Bij de toename van de elektrische 

laadinfrastructuur speelt tegelijkertijd de ontwikkeling dat deze door de toekomstige 

vraag wellicht harder moet groeien. Terwijl bij waterstof het aanbod de komende 

jaren gaat groeien en het de vraagkant is die moet meegroeien. CNG en LNG 

ontwikkelen zich gunstig en een grotere inzet op vraag of aanbod kant lijkt dan ook 

niet nodig. Wel moeten de ontwikkelingen hiervan sterk gemonitord worden.  
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Bijlage 1: Overzicht maatregelen ter ondersteuning  

Onderstaande tabel vormt een overzicht van de belangrijkste maatregelen die 

bijdragen aan de AFID. Een maatregel is hierbij alleen aan een brandstof of modaliteit 

‘toegekend’ als deze daar in 2017/2018 daadwerkelijk voor is ingezet. Sommige 

maatregelen, zoals subsidies, zijn namelijk voor meerdere brandstoffen bedoeld maar 

in de praktijk voor slechts één brandstof toegepast.  

Zero Emissie maatregelen zijn de maatregelen die expliciet benoemen dat er wordt 

ingezet op zoveel mogelijk zero emissie middels elektrisch vervoer en/of waterstof. 

Alleen als een maatregel specifiek op een brandstof is gericht, staat deze bij die 

desbetreffende brandstof.  

  

Brandstof   Maatregel Weg Water Lucht Spoor 

Zero 
Emissie  

fiscaal Fiscale stimulering ultrazuinige auto's 2016-2020 (Belastingplan 2015 en 
Autobrief II):                           
- 0 gr/km CO2: vrijstelling BPM en MRB, bijtelling 4%.                                                                           
- 1-50 gr/km CO2: korting BPM en MRB, bijtelling 22%  

        

    MIA / VAMIL regeling         

Elektrisch & 
waterstof 

non-
fiscaal 

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek         

  Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020         
   Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus         

    Bestuursakkoord convenant Zero emissie doelgroepenvervoer         

    City Deal Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling         

    Green Deal Autodelen         

  Rijksoverheid als launching customer     

    Lean & Green Personal Mobility         

Elektrisch             

  fiscaal MIA / VAMIL regeling         

    Halvering belastingtarief openbare laadpalen         

    
Lokale subsidieregelingen: subsidie aanschaf personen (nieuw/2e hands) en 
bedrijfsvoertuigen ** 

        

  
non-
fiscaal 

Green Deal Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur         

    ( Green Deal Brom- en Snorfietsen & Green Deal Textielindustrie )         

    
Lokale maatregelen: vraaggestuurd laapalen plaatsen, voorrang 
parkeervergunning, eigen wagenpark verschonen 

        

    Ondersteuning EU subsidies (oa. BENEFIC,          

    Afspraken Schiphol mbt geëlektrificeerde afhandelingsplaatsen         

    Programma beter benutten: e-laadpalen regio Haaglanden         

    Verduurzaming wagenpark rijksoverheid           

    Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI)         

Waterstof             

  fiscaal Vrijstelling accijns op waterstof         

    MIA / VAMIL regeling         

  
non-
fiscaal 

Waterstof Veiligheids Innovatie programma: Uniforme vergunningverlening, 
tunnelveiligheid 

        

    Ondersteuning EU subsidies (oa. BENEFIC, INTERREG NWE, TEN-T CEF, FCHJU,          

    Regionale projecten: bijv. Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland         

    Subsidie Waterstof Pilotregeling (voertuigen & infrastructuur)         

    Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI)         

CNG             

    Bio-CNG: Credit gegenereerd middels HBE’s         

    MIA / VAMIL regeling         

    Lage energiebelasting         

LNG             

  fiscaal Tijdelijk gunstig accijnstarief         
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    MIA / VAMIL regeling (oa. LNG Infrastructuur & voertuig)         

    Teruggaveregeling LNG 2014-2018         

  
non-
fiscaal 

Green Deal: “LNG: Rijn en Wadden”         

  Innovatieprogramma small-scale LNG (2012-2017)     

    Kennisdeling via Nationaal LNG Platform         

    Ondersteuning EU subsidies (oa. BENEFIC, CEF (connect 2LNG)         

    Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart         

    Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI)         
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Bijlage 2: Overige alternatieve brandstoffen: biobrandstoffen & LPG 

Zoals aangegeven focust de monitoring zich op de maatregelen die in een lidstaat zijn 

genomen ter ondersteuning van de aanleg van infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen. In het nationaal beleidskader staan maatregelen voor brandstoffen 

waarvoor de AFID verplichtingen kent (elektriciteit, waterstof, CNG en LNG). De AFID 

bevat geen verplichtingen ten aanzien van biobrandstoffen, omdat daar de bestaande 

brandstofinfrastructuur voor gebruikt wordt. Voor LPG zijn er evenmin verplichtingen 

omdat deze infrastructuur inmiddels geen extra stimulering meer behoeft. Derhalve 

zijn er in het Nationaal Beleidskader geen ondersteunende maatregelen of 

streefcijfers benoemd. Wel heeft de commissie gevraagd om de ontwikkelingen voor 

deze brandstoffen te benoemen.  

 

- Biobrandstoffen 

De Nederlandse inzet op het gebruik van biobrandstoffen wordt gestuurd door twee 

Europese richtlijnen, de Europese richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) en de Europese 

richtlijn hernieuwbare energie (RED). In de Nederlandse wetgeving is sinds 2007 de 

zogenaamde bijmengverplichting opgenomen. Bedrijven hebben ook de mogelijkheid 

om het ene jaar extra hernieuwbare energie op de markt te brengen en deze 

administratief mee te nemen naar een volgend jaar. Daarnaast kunnen 

biobrandstoffen voor de verplichting tellen, op een moment dat nog niet zeker is dat 

deze daadwerkelijk op de markt komen. Via zogenaamde ‘Hernieuwbare 

Brandstofeenheden (HBE's)’ kan dit worden ingeboekt in een register.  

 

Gekeken naar 2017 zien we dat het verbruik van vloeibare bio transportbrandstoffen 

voor het wegvervoer is toegenomen met 26 procent. Terwijl dit in 2016 daalde met 

ruim 20 procent.  

 

Dit monitoringsverslag zal de ontwikkelingen rond biobrandstoffen verder niet   

behandelen. De Commissie wordt hierover namelijk al tweejaarlijks gerapporteerd 

Daarnaast is er jaarlijks een rapportage van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) 

met de resultaten die zijn bereikt voor de wet- en regelgeving energie voor vervoer. 

En rapporteert het CBS jaarlijks over de voortgang van het behalen van de Europese 

doelstelling hernieuwbare energie vervoer.  

 

- LPG 

Vanuit de overheid zijn er geen stimulerende maatregelen  of beleidsinstrumenten 

gericht op het gebruik van LPG of de aanleg van infrastructuur. Het aantal 

verkooppunten in Nederland zit rond de 1300, waarmee het een ruim landelijk 

dekkend netwerk is. De populariteit van LPG neemt de laatste jaren wel af. Het aantal 

verkooppunten daalt, evenals het aantal voertuigen dat op LPG rijdt. Daardoor daalt 

ook het totale gebruik van LPG in  het wegverkeer. Het CBS noemt nadelen aan LPG-

inbouw zoals het inleveren van bagageruimte en het vervallen van de fabrieksgarantie 

wanneer op LPG wordt gereden. Voor zakelijke rijders is diesel bovendien 

economischer geworden. 

 

Een ontwikkeling op het gebied van een vergroening van de brandstof is de  mogelijke 

inzet van bio-LPG. Bij de productie van HVO komt bio-LPG beschikbaar als 

restproduct, dit zou mogelijk kunnen leiden tot extra inzet van biobrandstoffen in het 

lichte wegverkeeriv. 
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Bijlage 3: Eisen voor verslag van AFID  

In de AFID richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 

oktober 2014, staat in BIJLAGE I: VERSLAG het volgende:  
 
In het verslag worden de maatregelen beschreven die in een lidstaat zijn genomen ter 
ondersteuning van de aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Het 
verslag bevat ten minste de volgende elementen:  
 
1. Juridische maatregelen  
Informatie over juridische maatregelen, die kunnen bestaan uit wettelijke, regelgevende 
en bestuursrechtelijke maatregelen ter ondersteuning van de opbouw van de 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals bouwvergunningen, vergunningen 
voor parkeerterreinen, certificering van de milieuprestaties van ondernemingen en 

concessies voor tankstations.  
 
2. Beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het 
nationale beleidskader  
Informatie over deze maatregelen bevat de volgende elementen:  
— directe stimulansen om door alternatieve brandstoffen aangedreven vervoermiddelen 
aan te schaffen of om de infrastructuur aan te leggen;  
— beschikbare belastingvoordelen ter bevordering van het gebruik van door alternatieve 
brandstoffen aangedreven vervoermiddelen en van de betrokken infrastructuur;  
—het gebruik van openbare aanbestedingen ter ondersteuning van alternatieve 
brandstoffen, met inbegrip van gezamenlijke aanbestedingen;  

—niet-financiële stimulansen aan de vraagzijde, bijvoorbeeld preferentiële toegang tot 
gebieden waarvoor beperkingen gelden, parkeerbeleid of specifieke rijstroken;  
— een beschouwing over de behoefte aan tankpunten voor hernieuwbare 
vliegtuigbrandstoffen op luchthavens die tot het TEN-V-kernnetwerk behoren;  
— technische en administratieve procedures en wetgeving inzake de goedkeuring van de 
levering van alternatieve brandstoffen, teneinde het goedkeuringsproces te faciliteren.  
 
3. Steun voor uitrol en productie  
-Jaarlijkse toewijzing van een deel van de overheidsbegroting voor de aanleg van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, opgesplitst naar brandstoftype en 
vervoersmodus (weg, spoor, water en lucht).  
-Jaarlijkse toewijzing van een deel van de overheidsbegroting ter ondersteuning van 

productiefaciliteiten voor alternatieve brandstoftechnologieën, opgesplitst naar 
brandstoftype en vervoersmodus.  
-Een beschouwing over eventuele bijzondere behoeften in de beginfase van de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.  
 
4. Onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (OTO) Jaarlijkse 
toewijzing van een deel van de overheidsbegroting ter ondersteuning van OTO en 
demonstraties op het gebied van alternatieve brandstoffen, opgesplitst naar 
brandstoftype en vervoersmodus.  
 
5. Streefcijfers en doelstellingen  

— raming van het verwachte aantal voertuigen op alternatieve brandstoffen in 2020, 
2025 en 2030;  
— de mate waarin de nationale doelstellingen voor het gebruik van alternatieve 
brandstoffen in de verschillende vervoersmodi (weg, spoor, water en lucht) zijn gehaald;  
—de mate waarin de nationale streefcijfers, op jaarbasis, voor de uitrol van infrastructuur 
voor alternatieve brandstoffen in de verschillende vervoersmodi zijn gehaald;  
— informatie over de methode die wordt toegepast om de oplaadefficiëntie van 
oplaadpunten voor hoog vermogen in aanmerking te nemen.  
 
6. Ontwikkelingen inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
Wijzigingen in het aanbod (extra infrastructuurcapaciteit) en de vraag (daadwerkelijk 
benutte capaciteit). 
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Bijlage 4: Bronnenlijst 
 
Verwijzingen: (wordt aangevuld) 
 

i Aanpassing voorzieningenbeleid: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-
11880.html  
ii RVO, 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Duurzaam%20laden%20op%20de%20zon.pdf  
iii MRDH, https://mrdh.nl/nieuws/ret-gunt-levering-55-e-bussen-en-laadpalen-vdl-bus-coach  
iv TNO Status-check van de streefwaarden van de mobiliteitstafel 
v Routeradar 2019 Straatbeeldmonitor, Rijkswaterstaat in opdracht van Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

                                                



 

 

 
 
 

 

Traffic & Transport 
Anna van Buerenplein 1 
2595 DA  Den Haag 
Postbus 96800 
2509 JE  Den Haag 
 
www.tno.nl 
 
T +31 88 866 00 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TNO-rapport 
 
TNO 2020 R10335 

Normering goederenvervoer  

 

Datum 9 maart 2020 
  
Auteur(s) Jorrit Harmsen,  

Maarten Verbeek 

 
Exemplaarnummer 2020-STL-RAP-100331514 
Aantal pagina's 58 (incl. bijlagen) 
Aantal bijlagen 6 
Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijnstraat 8 
2515 XP  DEN HAAG 

Projectnaam IenW – normering goederenvervoer 
Projectnummer 060.40063 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 
toestemming van TNO. 
 
Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van 
opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor 
opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten 
overeenkomst.  
Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan. 
 
© 2020 TNO 
 



 

 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R10335 | 9 maart 2020 2 / 41

Samenvatting 

Aanleiding en doel studie 
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over maatregelen voor het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. In het onderdeel Mobiliteit is opgenomen dat  
een normstellende regelgeving voor bedrijven en organisaties wordt ingevoerd om 
CO2-uitstoot van werkgerelateerd verkeer terug te dringen.  Onder deze normering 
valt werkgebonden personenverkeer, maar ook goederenvervoer door bedrijven.  
In deze studie worden opties voor een normering van het goederenvervoer verkend 
en uitgewerkt. Voor goederenvervoer is daarbij het doel om voor de inspanningen 
van bedrijven en organisaties op het gebied van efficiency verbeteringen en 
maatregelen voor CO2-reductie een level playing field te creëren en achterblijvers 
mee te nemen. Dit draagt zodoende zowel bij aan de versterking van de 
concurrentiepositie als de verduurzaming van de sector. 
 
Met de betrokken stakeholders zijn de volgende doelstellingen en randvoorwaarden 
voor normering van het goederenvervoer opgesteld die van belang zijn om in het 
vervolgtraject mee te nemen: 
 

- het stimuleren van inspanningen op klimaatgebied bij bedrijven; 
- het creëren van een gelijk speelveld voor inspanningen op klimaatgebied 

binnen de sector;  
- zo minimaal mogelijke administratieve lastendruk; 
- de keuze voor de meest geschikte en/of kosteneffectieve maatregelen aan de 

sector zelf over te laten, en 
- het meenemen van partijen in de logistieke sector die achterblijven in termen 

van CO2-reductie. 
 
Een belangrijke randvoorwaarde bij het opstellen van een CO2-normering voor het 
goederenvervoer is dat deze aansluit bij de gangbare reductiemaatregelen voor de 
logistiek. Het gaat hierbij zowel om technische maatregelen (bijvoorbeeld de inzet 
van elektrische voertuigen) als het verbeteren van de logistieke efficiëntie (zoals het 
verhogen van de beladingsgraad). De normering zou de verschillende opties 
moeten faciliteren en geen maatregelen moeten uitsluiten. 
 
Deze studie geeft een advies over verschillende mogelijkheden voor normering van 
de CO2-uitstoot van het goederenvervoer.  
 
In het advies zijn de volgende keuzeopties voor normering ingevuld: 
 
 Welke ketenonderdelen worden meegenomen in de normering? 
 Welke modaliteiten worden meegenomen in de normering? 
 Welke segmentering moet binnen het goederenvervoer worden 

onderscheiden? 
 Welke entiteiten moeten worden genormeerd?  
 Welke eenheid moet voor normering worden gehanteerd (metriek)? 
 Op welke wijze moet het target voor normering worden vastgesteld?  
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Daarnaast is in het advies verkend op welke wijze monitoring en toezicht kan  
worden vormgegeven. Het advies is getoetst in een viertal sessies met betrokken 
stakeholders.  
 
Ketenonderdelen van het goederenvervoer 
Er zijn verschillende ketenonderdelen in het logistieke proces, die niet allemaal 
relevant zijn voor normering. Goederenvervoer is de kernactiviteit van de normering 
en moet worden meegenomen. Ook emissies van overslagactiviteiten worden  
bij voorkeur meegenomen in de normering. Overige logistieke activiteiten (zoals 
bijvoorbeeld warehousing) vallen buiten de scope, omdat ze niet zijn opgenomen  
in het onderdeel mobiliteit van het Klimaatakkoord.  
 
Modaliteiten 
Voor wat betreft modaliteiten vallen vervoer via weg, spoor, binnenvaart en 
buisleiding binnen de scope van normering. Zeevaart en luchtvaart zijn niet 
opgenomen in het Klimaatakkoord en worden daarom niet in de normering 
opgenomen. Mobiele werktuigen worden niet (of nauwelijks) gebruikt voor 
goederenvervoer en worden daarom niet meegenomen. 
 
Segmentering 
Binnen het goederenvervoer worden verschillende segmenten van elkaar 
onderscheiden. Deze segmenten verschillen sterk op het gebied van logistieke 
kenmerken (denk bijvoorbeeld aan het type product dat wordt vervoerd of de  
locatie waar het transport plaatsvindt). Hiermee zijn er ook grote verschillen in de 
CO2-uitstoot per eenheid vervoersprestatie en de mate waarin CO2-reductieopties 
mogelijk zijn tegen een redelijke kostprijs.  
 
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende segmenten bij 
normering van het goederenvervoer zodat: 
 
1. de CO2-prestaties van verschillende partijen binnen een segment goed met 

elkaar te vergelijken zijn; 
2. de benodigde CO2-reductieopgave van de logistieke sector op een ‘eerlijke’ 

manier verdeeld kan worden over de genormeerde partijen. 
 
Het advies is om een segmentering op basis van goederensoort en logistieke 
kenmerken op te nemen. In dit advies is een segmentverdeling als voorstel 
opgenomen. Deze dient in een vervolg nader aangevuld of verfijnd te worden. 
 
Entiteiten 
Bij het goederenvervoer zijn verschillende partijen betrokken, zoals de vervoerder, 
de verlader en mogelijk nog andere logistieke dienstverleners. Deze gehele 
integrale keten heeft invloed op de CO2-uitstoot van het vervoer. Het is daarom  
van belang alle partijen op te nemen in de normering. 
Een ander belangrijk aspect is welke activiteiten van deze partijen voor normering 
in aanmerking komen. Omdat het Klimaatakkoord alleen gaat over CO2 op het 
Nederlandse grondgebied wordt voorgesteld alleen een normering in te voeren  
op binnenlandse ritten of reizen en de Nederlandse kilometers van import- en 
exportritten. Hierbij moet nog wel nader onderzocht worden of dit onderscheid 
gemakkelijk uit de data van verladers en vervoerders kan worden gehaald. 
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Metriek 
In deze studie zijn vier verschillende opties voor eenheden (ofwel metrieken) 
gedefinieerd voor normering.  
 
Dit zijn:  
1. Absolute CO2-uitstoot (uitgedrukt in tonnen CO2); 
2. CO2-uitstoot per hoeveelheid vervoerde lading (uitgedrukt in gCO2/ton), ofwel 

entiteiten die meer producten vervoeren, mogen meer CO2 uitstoten; 
3. CO2-uitstoot per hoeveelheid transportprestatie, dat wil zeggen vervoerde 

lading maal afstand (uitgedrukt in gCO2/ton.km), ofwel entiteiten die meer 
producten vervoeren over grotere afstanden mogen meer CO2 uitstoten; of 

4. Lijst van erkende maatregelen. 
 

Alle varianten hebben voor- en nadelen. Het advies is echter om te kiezen voor  
een relatieve norm, te weten gCO2/ton en gCO2/ton.km voor respectievelijk 
verladers en vervoerders. Door voor deze norm te kiezen wordt rekening gehouden 
met toekomstige marktontwikkeling (in termen van vervoerde tonnen en km) om  
te voorkomen dat marktgroei (en groei van de omzet van individuele bedrijven)  
de gerealiseerde CO2-reductie deels tenietdoet. 
 
Sectortarget 
Er zijn verschillende manieren om per segment een target voor normering vast te 
stellen waaraan bedrijven moeten voldoen. Het advies is om een CO2-normwaarde 
(target) per segment op te stellen, uitgedrukt in de metriek zoals hierboven 
beschreven is (gCO2/ton voor verladers en gCO2/ton.km voor vervoerders).  
De bedrijven binnen een segment zouden moeten voldoen aan dezelfde  
CO2-normwaarde, namelijk degene die aan het segment is toegekend. 
Het startpunt (de gemiddelde CO2-uitstoot in een basisjaar) en het 
handelingsperspectief (welke CO2 reducerende maatregelen kunnen tegen 
bepaalde kosten worden genomen) zijn per segment verschillend. Om de  
CO2-reductieopgave ‘eerlijk’ te verdelen over de verschillende segmenten,  
zullen ook de CO2-normwaarden van de verschillende segmenten van elkaar 
verschillen, waarbij elk segment wel voldoende uitgedaagd wordt om CO2-reductie 
te realiseren. Er zijn verschillende methodieken om gestructureerd een target per 
segment vast te stellen (bijvoorbeeld op basis van de marginale kosten van 
reductiemaatregelen). Voor de uitwerking van de hoogte van het overall target en 
de verdeling daarvan over segmenten is inzicht nodig in de kosten en het  
CO2-reductiepotentieel van maatregelen, de variatie tussen entiteiten binnen het 
segment en de verwachte marktontwikkelingen van de verschillende segmenten. 
 
Meetmethode en monitoringproces 
Het voorstel voor het monitoringproces is samengevat in onderstaande figuur.  
Bij het ontwikkelen van het monitoringproces is uitgegaan van een meetmethode 
waarbij door bedrijven gegevens verzameld worden op het gebied van 
brandstofverbruik, de afstand waarover goederen vervoerd worden en het vervoerd 
gewicht van alle zendingen. Deze gegevens kunnen door bedrijven, naar 
verwachting, relatief eenvoudig uit de bestaande systemen worden gehaald.  
Dit moet borgen dat de administratieve lasten van de normering beperkt blijven.  
De inputgegevens worden vervolgens volgens een geaccrediteerde rekenmethode 
omgezet naar outputgegevens. De input van de bedrijven dient te worden 
geverifieerd door een bevoegd persoon. Bij voorkeur wordt dit meegenomen in het 
reguliere financiële accreditatieproces van bedrijven, om zo de administratieve 
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lasten van de regeling beperkt te houden. De outputwaarden per bedrijf dienen 
centraal verzameld te worden. Voor deze centrale verzameling zijn meerdere opties 
mogelijk, zoals samenvoeging met de controle van de Europese Energie-Efficiency 
Richtlijn (EED) door RVO of door dit te laten uitvoeren door CBS. In een later 
stadium moet hier een keuze worden gemaakt. 
 

 

Figuur 1: Processtappen monitoring  

 
Toezicht 
Het huidige toezicht rondom milieumaatregelen bij bedrijven wordt uitgevoerd door 
de omgevingsdiensten. Vanuit de diensten kan toezicht van normering van het 
goederenvervoer (mogelijk) worden samengevoegd met bestaand toezicht op 
uitvoering van de EED. Toezichthouders dienen hiervoor directe inzage te krijgen  
in de centrale monitoringsdata. Daarnaast moet de toezichthouder beschikken over 
een lijst met reductiemaatregelen per segment, zodat zij hiermee het gesprek met 
bedrijven kunnen aangaan over de mogelijke maatregelen. Hiervoor kan worden 
aangesloten bij de lijsten met reductiemaatregelen die worden opgesteld voor het 
bepalen van de sectortarget. 
 
Tijdspad vervolg 
De verschillende elementen van normering zijn in sessies met betrokken 
stakeholders besproken en aangescherpt. 
 
In deze sessies waren de volgende partijen vertegenwoordigd: 
 

 Logistieke brancheverenigingen (TLN, evofenedex, BLN); 
 Omgevingsdiensten (DCMR, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

Omgevingsdienst IJmond, ODMH); 
 Topsector Logistiek (Connekt), en  
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 
Het advies is samengesteld op basis van de gesprekken met deze stakeholders en 
het best beschikbare inzicht is samengebracht in het rapport. Partijen ondersteunen 
de voorgestelde aanpak om de beschreven ontwikkelrichting verder uit te werken 
en op haalbaarheid te toetsen. Er is gezamenlijk een tijdspad ontwikkeld en vanuit 
dit tijdspad is een set acties voor de verdere implementatie geformuleerd. Deze is 
samengevat in onderstaande tabel. 
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Tabel 1: Voorlopige actielijst voor implementatie normering goederenvervoer 

Acties 2020 normering goederenvervoer  

1. Vaststellen segmenten. 

2. Ontwikkelen methodiek voor monitoring en rapportage voor alle segmenten  

3. Verzamelen van kengetallen per segment  

4. Testen tools en kengetallen in een grote praktijkproef onder segmenten  

5. 
Verankeren geselecteerde methodiek/kengetallen in toegepaste bedrijfssoftware 

(opnemen in planningstools, IT-koppelingen, accountantsvoorschriften etc.) 

6.  Verkennen normeringsontwikkelingen in EU t.b.v. standaardisatie monitoring. 

7.  Start wetgevingstraject monitoring goederenvervoer 

 

Acties 2021 normering goederenvervoer  

1. Toepassen monitoring methodiek bij bedrijven in geselecteerd segmenten 

2. Verder ontwikkelen methodiek target op basis van monitoringsresultaten 

3. Verbreden toepassing tools en kengetallen naar alle segmenten 

4. Methodiek afstemmen met segmenten (verladers/vervoerders)  

5. Ontwikkelen van koppeling tussen monitoringmethodiek en EED ed. 

6. 
Analyseren resultaten/mogelijkheden van maatregelen: onder meer logistieke 

optimalisatie en inzet zero-emissie voertuigen. 

7. 
Verankeren geselecteerde methodiek/kengetallen in toegepaste bedrijfssoftware 
(doorlopende actie uit 2020) 

8. Start wetgevingstraject normering 

 

Acties 2022/ 2023 normering goederenvervoer  

1. Opstellen rapportages o.b.v. ontwikkelde monitoring 

2. Publiceren en vastleggen normeringstarget richting 2030 

3. Nagaan of autonome ontwikkeling toereikend is dan wel flankerend beleid vergt 

4. Ontwikkeling tools voor toezicht 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over maatregelen voor het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. Voor de logistieke sector zijn in het onderdeel 
mobiliteit onder meer afspraken gemaakt over de invoering van Zero-Emissiezones 
en het reduceren van de CO2-uistoot van het achterland- en continentale verkeer. 
Hiernaast is in het onderdeel “verduurzaming personenverkeer” in het 
Klimaatakkoord invoering opgenomen van een normstellende regelgeving voor 
bedrijven en organisaties om de CO2-uitstoot van werkgerelateerd verkeer terug te 
dringen vanaf 2022. Onder normering valt werkgebonden personenverkeer, maar 
ook goederenvervoer door bedrijven. Voor goederenvervoer is daarbij het doel om 
voor de inspanningen van bedrijven en organisaties op het gebied van efficiency 
verbeteringen en maatregelen voor CO2-reductie een level playing field te creëren 
en achterblijvers mee te nemen. Dit draagt zodoende zowel bij aan de versterking 
van de concurrentiepositie als de verduurzaming van de sector.  
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de plaatsing van deze maatregel in 
het Klimaatakkoord en de samenhang met maatregelen die zijn opgenomen in het 
onderdeel logistiek1.  
 

 

Figuur 2: Schematische weergave van de positionering van normering van het goederenvervoer in 
het Klimaatakkoord en de samenhang met maatregelen uit het onderdeel logistiek. 

 
De normering van het werkgebonden personenverkeer is uitgewerkt in het traject 
“Normering personenvervoer”. Deze studie verkent opties en geeft een advies  
voor normering van het goederenvervoer. 
 
 

 
1 In de Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens zijn de maatregelen voor binnenvaart 
  geconcretiseerd. 
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1.2 Doelstelling 

De doelstelling van de studie was het opstellen van een advies over verschillende 
mogelijkheden voor normering van de CO2-uitstoot van het goederenvervoer en het 
toetsen van deze mogelijkheden met stakeholders.  
 
In het advies zijn de volgende keuzeopties voor normering ingevuld: 
 
 Welke ketenonderdelen worden meegenomen in de normering? 
 Welke modaliteiten worden meegenomen in de normering? 
 Welke segmentering moet binnen het goederenvervoer worden 

onderscheiden? 
 Welke entiteiten moeten worden genormeerd?  
 Welke eenheid moet voor normering worden gehanteerd? 
 Op welke wijze moet het target voor normering worden vastgesteld?  

 
Daarnaast is in het advies verkend op welke wijze monitoring en toezicht kan 
worden vormgegeven. 

1.3 Methodiek 

De hierboven genoemde deelvragen zijn volgens eenzelfde methodiek behandeld, 
waarbij de volgende stappen zijn gevolgd: 
 
 In kaart brengen van mogelijke opties per deelvraag; 
 In kaart brengen van voor- en nadelen van de verschillende opties aan de 

hand van een vaste lijst afwegingscriteria; 
 Opties bespreken met stakeholders en opstellen voorkeursoptie. 

 
Bij het in kaart brengen van de mogelijke opties per deelvraag is waar mogelijk 
aangesloten bij reeds bestaande initiatieven, zodat de normering in lijn is met de 
huidige praktijk. In het opstellen van de verschillende opties is aangesloten bij 
bestaande logistieke keurmerken (Keurmerk TLN, Lean & Green Awards en  
CO2 prestatieladder) en bij CO2-monitoringtools en -methodieken voor de logistieke 
sector (Big Mile Tool, GLEC, Smartway, Objectiv CO2). Daarnaast is bij het 
opstellen van de opties aangesloten bij de ervaringen met de Europese normering 
van de CO2-uitstoot van de personen-, bestel- en vrachtauto’s. 
 
Bij het afwegen van de verschillende opties zijn (waar van toepassing) de volgende 
afwegingscriteria meegenomen: 
 
 Effectiviteit van de optie (CO2-emissiereductie); 
 Kosten van de maatregel; 
 Administratieve lasten voor (mkb) bedrijven; 
 Effect op de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector; 
 Duidelijkheid en transparantie (de optie is begrijpelijk en uitlegbaar), en 
 Technologie-neutraliteit van de optie (schrijft geen specifieke maatregelen 

voor, de optie geeft ruimte aan toekomstige ontwikkelingen). 
 
Bij het opstellen van het advies zijn drie sessies georganiseerd met stakeholders.  
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Hierbij waren verschillende partijen betrokken: 
 Logistieke brancheverenigingen (TLN, evofenedex, BLN); 
 Omgevingsdiensten (DCMR, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

Omgevingsdienst IJmond, ODMH); 
 Topsector Logistiek (Connekt), en  
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 
Het advies is samengesteld op basis van de gesprekken met deze stakeholders en 
het best beschikbare inzicht is samengebracht in het rapport.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het doel van CO2-normstelling voor de logistieke sector nader 
toegelicht en ingekaderd. De verschillende keuzeopties voor de invulling van de 
normering worden besproken in hoofdstuk 3. Hierna gaat hoofdstuk 4 in op 
monitoring en toezicht van de normering. Hoofdstuk 5 presenteert tot slot een 
tijdslijn voor invoering van de normering en een aantal aanbevelingen voor nog  
uit te werken punten. 
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2 Doel van CO2-normstelling en inkadering van de 
logistieke sector 

In dit hoofdstuk wordt verder toegelicht wat de redenen zijn om CO2-normstelling  
te gaan toepassen in de logistieke sector. Verder zal aan bod komen welke 
onderdelen van de logistieke keten logischerwijs onderdeel zouden kunnen gaan 
uitmaken van deze normstelling en hoe deze partijen onderverdeeld kunnen 
worden in segmenten. 

2.1 Doelstelling en randvoorwaarden normering 

Om een proportionele bijdrage te leveren aan de ambities die zijn vastgelegd in  
het Klimaatakkoord van Parijs, dient de Nederlandse uitstoot van CO2 sterk te 
worden beperkt. Ook de transportsector heeft hierbij een belangrijke rol. 
 
Er zijn verschillende beleidsopties om de CO2-uitstoot van de transportsector terug 
te dringen. Eén van deze mogelijkheden is bronbeleid, waarbij de CO2-uitstoot van 
nieuw verkochte voer- of vaartuigen aan banden wordt gelegd. Dergelijk bronbeleid 
bestaat al voor bestelauto’s en voor het zware wegverkeer. In het jaar 2025 dienen 
fabrikanten van zware wegvoertuigen ervoor te zorgen dat de gemiddelde  
CO2-emissies van hun nieuw verkochte voertuigen in de vier meest gebruikte 
voertuigcategorieën 15% lager zijn dan in 2019. In 2030 wordt zelfs 30%  
CO2-reductie geëist ten opzichte van 2019. Deze normering beïnvloedt enkel de 
fysieke eigenschappen van voertuigen en niet de manier waarop deze voertuigen 
worden gebruikt. 
 
Er zijn echter veel meer aangrijpingspunten voor het reduceren van de  
CO2-emissies die vrijkomen bij het gebruik van transportmiddelen. Die kunnen ieder 
via specifiek beleid gefaciliteerd, gestimuleerd of afgedwongen worden. Een 
mogelijke manier om hierop meer generiek vat op te krijgen, is het stellen van een 
norm voor de logistieke sector. Hierbij zouden CO2-normen kunnen worden 
opgelegd aan bedrijven die actief zijn binnen deze sector.  
 
Met de betrokken stakeholders zijn de volgende doelstellingen en randvoorwaarden 
voor normering van het goederenvervoer opgesteld: 
 

- het stimuleren van inspanningen op klimaatgebied; 
- het creëren van een gelijk speelveld voor inspanningen op klimaatgebied 

binnen de sector;  
- zo minimaal mogelijke administratieve lastendruk; 
- de keuze voor de meest geschikte en/of kosteneffectieve maatregelen aan de 

sector zelf over te laten; en 
- het meenemen van partijen in de logistieke sector die achterblijven in termen 

van CO2-reductie. 
 
Stimulering is nodig, omdat het bestaande systeemverladers en vervoerders niet 
automatisch uitdaagt om toe te werken naar de meest CO2-efficiente 
bedrijfsvoering.  
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Voor verladers geldt bijvoorbeeld dat: 
- (Vermeend) concurrentievoordeel (bijvoorbeeld verpakkingen) belangrijker 

kan zijn dan de logistieke meerkosten als gevolg van een lagere 
beladingsgraad; 

- Meerkosten voor grotere spreiding van kleinere DC’s lager zijn dan logistieke 
meerkosten als gevolg van grotere afstanden; en 

- Belang van snelle leveringen (bijvoorbeeld houdbaarheid, spoedzendingen) 
groter is dan hogere kosten als gevolg van lagere beladingsgraad. 

Ook vervoerders kunnen niet zelfstandig de meest CO2-efficiente bedrijfsvoering 
uitvoeren.  
 
Dit is het gevolg van onder andere: 

- Beperkingen om de (initiële) meerkosten van duurzaamheidsmaatregelen 
door te berekenen aan hun klanten; 

- Het niet tot hun beschikking hebben van alle modaliteiten; 
- Beperkte zeggenschap over het combineren van ladingen en timing; en 
- Onbekendheid met CO2-besparende technologieën en de bijbehorende 

terugverdientijden. 
 
Bovendien hebben vervoerders en verladers elkaar in de keten nodig om een 
gedeelte van de verduurzamingsmaatregelen in te voeren. Een norm stimuleert  
de benodigde samenwerking, een uniforme methodiek voor de registratie van CO2 
vormt daarvoor zelfs een randvoorwaarde. 
 
Een belangrijke randvoorwaarde bij het opstellen van een CO2-normering voor het 
goederenvervoer is dat deze aansluit bij de gangbare reductiemaatregelen voor de 
logistiek. In onderstaande tabel staan verschillende typen maatregelen die zijn 
genoemd in de outlooks over stadslogistiek en achterland- en internationaal 
vervoer. Het gaat zowel om technische maatregelen als het verbeteren van de 
logistieke efficiëntie. De normering zou de verschillende opties moeten faciliteren 
en geen maatregelen moeten uitsluiten. 

Tabel 2: Type CO2-reductiemaatregelen voor het goederenvervoer  

Type reductiemaatregelen Voorbeelden maatregelen 

Energie-efficiënte/ Zero Emissie voertuigen  Zero Emissie stadsdistributie 

 Europees bronbeleid 

(Energie-)efficiënt gebruik van voertuigen  Truck Platooning (adaptive cruise control) 

 Autonoom rijden en varen 

 Sturing op zuinig rijgedrag 

 Groene golf rijden met slimme stoplichten 

Energie-efficiënte modaliteiten  Modal Shift naar de meest (energie-) 

efficiënte modaliteit (rekening houdend 

met evt. voor- en natransport) 

Efficiënte logistiek  Planningsoptimalisatie en verhogen 

beladingsgraad 

Supply Chain Management  Toepassen van slimme data oplossingen 

(real-time visibility of Predictive analytics) 

Supply Chain Ontwerp  Verticale integratie van logistieke 

processen, samenwerking in de keten 

Productinnovaties  Verminderen verpakkingsmateriaal, 

kleiner maken van producten 
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2.2 Scope van de normering 

Onderdelen van de logistieke keten 
Er zijn verschillende onderdelen in het logistieke proces.  
 
Er dient een afweging te worden gemaakt welke onderdelen worden opgenomen in 
de normering:  
 
 Het goederenvervoer (binnen Nederland) is een kernactiviteit in de logistiek, 

maakt integraal onderdeel uit van genoemde maatregelen in het 
Klimaatakkoord en bovendien liggen maatregelen die hierop aangrijpen in de 
beïnvloedingssfeer van logistieke stakeholders. 

 Overslag is een kernactiviteit binnen de logistiek en reductiemaatregelen liggen 
in lijn met de genoemde maatregelen in de logistieke sector.  
De beïnvloedingsfeer van vervoerders en verladers is echter redelijk beperkt. 

 Verbeteringen in de voertuigproductie kunnen impact hebben op de CO2 van de 
logistieke sector vanuit een life cycle perspectief. De maatregelen liggen echter 
niet in de scope van logistieke stakeholders en maatregelen overlappen met die 
uit het thema Industrie binnen het Klimaatakkoord. 

 Veranderingen in de producten en verpakkingen (bijvoorbeeld vergroten van de 
dichtheid/ verkleinen van de omvang) kan een belangrijke optie zijn voor het 
verbeteren van de logistieke efficiëntie. Immers, hetzelfde aantal producten 
kunnen in minder voertuigbewegingen vervoerd worden. De maatregelen 
overlappen echter met maatregelen die vallen binnen het onderdeel Industrie 
van het Klimaatakkoord en vallen hiermee buiten de scope van het onderdeel 
logistiek. 

 Warehousing is ook een belangrijk onderdeel van de logistieke keten. Veel 
benoemde besparingsmaatregelen (installatie zonnepanelen, klimaatregulatie, 
verlichting) behoren in het onderdeel Gebouwde omgeving van het 
Klimaatakkoord van de gebouwde omgeving en vallen hiermee buiten de scope 
van het onderdeel logistiek. 

 Transport met herkomst en bestemming buiten Nederland ligt niet in de scope 
van het Klimaatakkoord. Hier wordt alleen rekening gehouden met uitstoot op 
het Nederlandse grondgebied. In paragraaf 3.1 wordt nader ingegaan op de 
consequenties van het al dan niet meenemen van buitenlandse kilometers. 

 
In onderstaande figuur staan de verschillende onderdelen van de logistieke keten 
nogmaals samengevat en staat een advies om deze activiteiten al dan niet op te 
nemen in de scope van de normering. 
 
 
 
 
 
 

  

Figuur 3: Mee te nemen onderdelen van de logistieke keten in normering 
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Modaliteiten 
Het advies op het gebied van modaliteiten in het goederenvervoer is om alle 
modaliteiten van het binnenlandse vervoer mee te nemen. Dit betreft wegvervoer 
(bestel- en vrachtauto’s), spoorvervoer, binnenvaart en buisleidingen  
(zie onderstaand figuur). 
 
Zeevaart en luchtvaart vallen beiden buiten de scope van afspraken in het 
Klimaatakkoord en worden daarom niet meegenomen in de normering. 
 
Mobiele werktuigen vallen binnen de scope van het Klimaatakkoord, maar worden 
niet (of zeer weinig) ingezet voor goederenvervoer. Voorstel is daarom om deze 
buiten scope te houden. 
 
 
 

 

 

 

 

Figuur 4: Modaliteiten die worden meegenomen in de normering 

2.3 Segmentering 

2.3.1 Redenen voor segmentering 
De activiteiten van bedrijven binnen de logistieke sector verschillen sterk van 
elkaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de karakteristieken van de vervoerde 
goederen (dichtheid en verschijningsvorm), de afstand waarover lading wordt 
vervoerd en de (toekomstige) ontwikkeling van de markt. Mede als gevolg hiervan 
zijn de CO2-prestaties en het handelingsperspectief van verschillende bedrijven  
niet zonder meer met elkaar te vergelijken.  
 
Door de logistieke sector op een goede manier in te delen in segmenten ontstaat 
de mogelijkheid om: 
1. de CO2-prestaties van verschillende partijen binnen een segment beter met 

elkaar te vergelijken; en 
2. de benodigde CO2-reductieopgave van de logistieke sector op een ‘eerlijke’ 

manier te verdelen over de genormeerde partijen. 
 
Om aan te tonen hoe sterk de CO2-reductiepotentiëlen van verschillende logistieke 
partijen kunnen verschillen, zijn deze ter illustratie van twee segmenten met elkaar 
vergeleken, te weten (droge) bulk (bijvoorbeeld zand- en grint of ijzererts) en 
vervoer van halffabricaten. De hiervoor gebruikte informatie is afkomstig uit de 
‘Outlook Hinterland and Continental Freight’. De segmentindeling in dat rapport is 
gedaan op basis van andere criteria dan hierboven beschreven en komt daarmee 
niet overeen met de segmentindeling die verderop in deze studie wordt voorgesteld.  
 
In de figuren 4 en 5 staat benoemd welke maatregelen nodig zijn om te kunnen 
voldoen aan de doelstelling van het Parijs akkoord in 2050 (factor 6 zuiniger).  
Uit de analyse komt naar voren dat in het segment halffabricaten nog relatief veel 
potentie zit voor logistieke maatregelen (modal shift, planningsoptimalisatie, etc.) 
terwijl er voor het segment bulk minder reductiepotentie is.  
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Figuur 5: CO2-reductiepotentie in het droge bulk transport (Procentuele daling van de CO2 per 
ton.km) (Bron: Outlook Hinterland and Continental Freight). 

 

Figuur 6: CO2-reductiepotentie in transport van halffabricaten (Procentuele daling van de CO2 per 
ton.km) (Bron: Outlook Hinterland and Continental Freight). 

2.3.2 Segmentindelingen die worden gebruikt in de logistieke sector 
Dit advies stelt voor om in de normering onderscheid te maken tussen verschillende 
segmenten.  
 
Voor de indeling van deze segmenten kan worden aangesloten bij verschillende 
bestaande indelingen: 
 
 Outlooks Topsector Logistiek: Onderverdeling die is ontwikkeld in de Outlook 

City Logistics en Outlook Hinterland Logistics and Continental Freight.  
De definitie van de segmenten is bepaald aan de hand van kenmerken van  
de goederensoorten, de geografische scope van het vervoer (stad of 
achterlandtransport) en verschijningsvorm van het transport (bijvoorbeeld bulk 
of containers). 
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 Deelmarkten TLN: TLN heeft veertien deelmarkten geïdentificeerd. Iedere 
deelmarkt heeft zijn eigen karakteristieken, soorten ladingen, ladingdragers, 
specifieke wettelijke regels, en specifieke voertuigen. Volgens TLN is het 
combineren van verschillende soorten ladingen – samenladen, tussentijds 
bijladen of retourladen – uit specifieke deelmarkten, waarvoor specifiek 
materieel moet worden ingezet en speciaal opgeleide chauffeurs nodig zijn,  
dan ook vaak onmogelijk. 

 GLEC framework: Raamwerk dat is ontwikkeld door de Global Logistics 
Emissions Council (GLEC) als onderdeel van een geharmoniseerde 
rapportagemethode van de logistieke CO2-voetafdruk in de multimodale 
toeleveringsketen. GLEC is een internationaal bekende methode die kan 
worden geïmplementeerd door verladers, vervoerders en logistieke 
dienstverleners.  

 NST 2007: Standaardgoederenclassificatie die wordt gehanteerd door CBS en 
Eurostat voor transportstatistieken voor weg, spoor, binnenvaart en maritiem. 
De indeling is gebaseerd op economische activiteiten. De ramingen van PBL 
voor het Klimaatakkoord gaan uit van deze indeling.  

2.3.3 Vereisten voor een segmentindeling ten behoeve van CO2-normering 
De segmentindeling dient te kunnen worden gebruikt voor de doeleinden genoemd 
in paragraaf 2.3.1. Bovendien is het van belang dat de indeling ook werkbaar is in 
de praktijk.  
 
De segmenten moeten daarom voldoen aan de volgende criteria: 
 
 Entiteiten in hetzelfde segment moeten vergelijkbaar zijn in termen van 

o Vergelijkbare bedrijfsactiviteiten: in termen van  
- producttype (dichtheid en verschijningsvorm) 
- (toekomstige) marktontwikkeling 

o Vergelijkbaar handelingsperspectief (wat deels volgt uit de bovenstaande 
eigenschappen) tegen vergelijkbare kosten. 

 Entiteiten dienen zoveel mogelijk te kunnen worden ondergebracht in één enkel 
segment. 

 Het aantal segmenten dient beperkt te zijn om overzicht te kunnen bewaren. 
 
Om te komen tot een eerste voorstel voor een segmentindeling zijn de kenmerken 
van de verschillende bestaande indelingen (paragraaf 2.3.2) in kaart gebracht, zijn 
de voor- en nadelen van de verschillende indelingen bepaald en is voor de 
verschillende typen clusteringen gekeken waar de overeenkomsten liggen. Dit is 
gedaan door te kijken naar het type goed (NST2007) dat wordt vervoerd en de 
verschijningsvorm. De resultaten van deze analyse zijn opgenomen in Bijlage A. 
 
In onderstaande tabel staat een voorstel op hoofdlijnen voor een segmentering van 
het goederentransport. In de segment verdeling is elke NST2007 categorie aan één 
segment gekoppeld. Uitzondering hierop is segment containers, waar de 
verschijningsvorm leidend is (het al dan niet vervoeren van goederen in containers).   
Deze segmentering sluit aan bij de huidige gebruikte indelingen uit de 
transportmarkt en kan ook aansluiten bij de huidige wijze waarop gegevens over 
goederenvervoer door PBL in de berekeningen van de effecten van het 
Klimaatakkoord worden meegenomen.  
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Dit voorstel is besproken met de betrokken stakeholders en werd positief 
ontvangen. Benadrukt werd dat het van belang is om te bepalen hoe om te gaan 
met enkele bedrijven die ondanks de segmentering toch in meer dan een segment 
vallen. Bij het nader invullen en initiëren van de normering kan de indeling mogelijk 
nog verder verfijnd worden. Vanuit marktpartijen kan bijvoorbeeld behoefte zijn aan 
een nadere specificering of aanvullingen. Daarnaast zou uit de praktijk kunnen 
blijken dat een (deel van) een goederensoort beter in een ander segment zou 
passen (een deel van het vervoer van ijzermateriaal zou bijvoorbeeld mogelijk beter 
kunnen passen bij bouwlogistiek). 

Tabel 3: Voorstel segmentindeling voor normering. 

Markt Segment NST2007 goederensoort2 

Agrobulk Agrarisch transport 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7  

Veevoer 4.6 

Rijdende melkontvangst 1.9 

Overige droge 

bulk 

Kolen, ertsen en cokes  2.1, 3.1, 3.2, 3.6, 7.1 

Tankvervoer Natte bulk/ tank vervoer 2.2, 2.3. 4.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 

8.5, 8.7 

Distributie vers Sierteeltvervoer 1.6 

Voeding 1.4, 1.8, 1.A, 1.B, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 

4.8 

Distributie overig Distributievervoer 5, 6, 8.4, 8.6, 8.7, 10.5, 11, 13, 16.2, 18, 

20 

Containers1 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16.1, 19, 20 

Pakketten/ express/ 

eCommerce 

4.9, 15, 17.2 

Verhuisvervoer 17.1 

Afvallogistiek 14 

Bouwlogistiek Bouwmateriaal bulk (zand, 

grind) 

3.3, 3.4, 3.5 

Overige bouwmaterialen 9, 17.5 

Breakbulk IJzer/ staal/ exceptioneel 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 17.4, 19 

Voertuigen 12, 17.3 

1 Bij het segment containers is niet het vervoerde goederensoort leidend, maar de 

  verschijningsvorm (gebruik van containers). Hiermee is er een dubbelen met een aantal 

  andere segmenten.  

2.3.4 Vervoersprestaties en CO2-emissies van de verschillende segmenten bij de 
voorgestelde indeling 
Uit een eerste analyse blijkt dat de CO2-emissies per ton.km (ofwel het vervoer van 
één ton goederen over één kilometer) aanzienlijk verschillen voor de verschillende 
segmenten zoals gedefinieerd in Tabel 3. Voor deze berekening is gebruik gemaakt 
van CBS, STREAM en Basisbestand Goederenvervoer. Daarnaast zijn aannames 
gedaan ten aanzien van de verdeling van het gebruik van verschillende categorieën 
voertuigen binnen wegverkeer voor de verschillende segmenten.  
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Vanwege modelbeperkingen en gebruik van kengetallen moeten de waarden als 
indicatief worden beschouwd.  
 
In Figuur 7 zijn de resulterende CO2-emissies per ton.km, voor ladingen met 
herkomst en bestemming binnen Nederland, weergegeven op de verticale as. Op 
de horizontale as zijn de vervoersprestaties per segment weergegeven gemeten in 
ton.km. Dit betekent dat de oppervlakte voor elk segment de totale bijdrage aan de 
CO2-emissies is. 
 

 

Figuur 7: Indicatief overzicht van de CO2-emissies per ton.km in relatie tot de vervoersprestatie 
(gemeten in ton.km) voor de verschillende segmenten. 

 
Uit het gegeven dat de segmenten ‘Pakketten/ express/ eCommerce’ en 
‘verhuisvervoer’ een hoge waarde op de verticale as hebben, valt op te maken dat 
de CO2-uitstoot per ton.km van deze segmenten relatief hoog is. Dit is het gevolg 
van een lage productdichtheid en een relatief groot aandeel vervoer met 
bestelauto’s. Tegelijkertijd is de waarde op de horizontale as laag, wat betekent dat 
de bijdrage van deze twee segmenten aan de totale vervoersprestatie beperkt is. 
Deze is zelfs zo beperkt dat ook de oppervlakte van de twee segmenten klein is. Dit 
betekent dat hun bijdrage aan de totale CO2-emissies van de logistieke sector ook 
beperkt is. 
 
Het segment ‘Distributieverkeer’ heeft een lagere CO2-uitstoot per ton.km dan de 
twee hierboven besproken segmenten, maar de totale vervoersprestaties van dit 
segment zijn relatief groot. Dit maakt dat het oppervlak van dit segment ook groot 
is, wat betekent dat de totale CO2-emissies van dit segment aanzienlijk zijn. 
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De CO2-uitstoot per ton.km van de segmenten ‘Kolen, ertsen en cokes’ is relatief 
laag. Dit komt doordat een relatief groot aandeel wordt vervoerd via spoor of de 
binnenvaart en de producten een relatief hoge dichtheid hebben. Ook is het aantal 
ton.km laag, wat het gevolg is van het feit dat in deze analyse enkel de stromen zijn 
meegenomen met een herkomst en bestemming in Nederland. Hieruit valt te 
concluderen dat binnen deze geografische scope ook de bijdrage van dit segment 
aan de totale CO2-emissies van de logistieke sector beperkt is. 
 
Uit deze analyse valt te concluderen dat de verschillen die bestaan tussen de 
segmenten in belangrijke mate worden bepaald door: 
 
 Verschillen in de dichtheden van goederen in segmenten; 
 Verschillen in typische beladingsgraden; 
 Verschillen in het gebruik van verschillende modaliteiten (en categorieën binnen 

modaliteiten); 
 

 

2.4 Conclusies 

Op basis van voorgaande hoofdstuk staat in onderstaande tabel een aantal 
aanbevelingen voor de vormgeving van de normering: 

Tabel 4: Samenvatting advies normering scope en segmentering 

Onderwerp Keuzeoptie Advies 

Scope Elementen 

logistiek 

Goederenvervoer is de kernactiviteit van de normering. 

Ook emissies van overslagactiviteiten worden bij voorkeur 

meegenomen in de normering. 

Overige logistieke activiteiten vallen buiten de scope, 

omdat ze niet zijn opgenomen in het onderdeel mobiliteit 

van het Klimaatakkoord. 

Modaliteiten Vervoer via weg, spoor, binnenvaart en buisleiding vallen 

binnen de scope. Zeevaart en luchtvaart zijn niet 

opgenomen in het Klimaatakkoord en worden niet in de 

normering opgenomen. Mobiele werktuigen worden niet  

(of nauwelijks) gebruikt voor goederenvervoer en worden 

daarom niet meegenomen. 

Segmentering  Het advies is om een segmentering op basis van 

goederensoort en logistieke kenmerken op te nemen. In dit 

advies is een segmentverdeling als voorstel opgenomen. 

Deze dient in een vervolg nader aangevuld of \verfijnd te 

worden. 

 
 

N.B. Uit deze figuur kunnen geen conclusies worden getrokken ten aanzien van 
reductiepotentiëlen of handelingsperspectief voor de verschillende segmenten. 
Zo vereisen sommige segmenten zeer fijnmazige distributie. Aan de andere 
kant geldt dat de voertuigen die worden gebruikt voor fijnmazige distributie 
gemakkelijker te vervangen zijn door een ZE-voertuig dan in een segment dat 
wordt gedomineerd door bulkstromen. 
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Een segmentindeling is waardevol om de CO2-prestaties van verschillende partijen 
te kunnen vergelijken en om de benodigde CO2-reductieopgave van de logistieke 
sector op een ‘eerlijke’ manier te kunnen verdelen. Een segmentindeling die 
werkbaar lijkt in de praktijk is hierboven voorgesteld. Bij de implementatie van de 
normering zou deze op details moeten worden aangepast.  
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3 Opties voor de invulling van de CO2-normstelling 

Omwille van transparantie, robuustheid, het beperken van marktverstoring en het 
vermijden van onnodig hoge kosten, dienen bij de nadere invulling van normstelling 
keuzes gemaakt te worden ten aanzien van een aantal essentiële aspecten, te 
weten: 
 
 Genormeerde entiteiten en geografische scope: Op welke typen bedrijven 

en welke van hun activiteiten wordt de normstelling van toepassing?  
 Gehanteerde metriek: Welke parameter kan het best kan worden gebruikt om 

de entiteiten te normeren? Deze zal recht moeten doen aan de activiteiten in de 
sector terwijl de bijdrage aan het hogere doel wordt gehandhaafd. En hoe 
moeten moet worden gemeten om de algemene prestaties te bepalen? 

 Sectortarget en de verdeling over entiteiten in verschillende segmenten: 
Hoe kan een CO2-reductieambitie voor de sector (in tonnen) worden vertaald 
naar een sectortarget in termen van de gehanteerde normeringsparameter? 
Wanneer dient dit target te worden gehaald? Hoe wordt de ambitie op 
sectorniveau eerlijk vertaald naar een norm voor de betrokken entiteiten? 

 Flexibiliteit: Op welke wijzen kan flexibiliteit worden geboden om de naleving te 
vergemakkelijken en om ongewenste neveneffecten te corrigeren zonder dat dit 
ten koste gaat van de ambitie?  

 
Deze aspecten worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. 

3.1 Entiteiten en geografische scope 

Bij het vaststellen van de te normeren entiteiten zijn twee aspecten van belang:  
1. het type entiteit; en  
2. de geografische scope van de vervoersbewegingen.  

3.1.1 Type entiteit 
Voor het type entiteit waarvoor de normering van toepassing zou kunnen zijn, 
worden drie entiteiten onderscheiden: 
 
 Vervoerder: De vervoerder heeft veel invloed op de CO2-prestatie van het 

vervoer, onder meer door de keuze in aanschaf en gebruik van typen 
voertuigen of brandstof en het verbeteren van de logistieke efficiëntie.  
De vervoerder heeft (minder) invloed op de hoeveelheid lading die wordt 
verscheept, de modaliteit waarmee wordt vervoerd of het traject dat wordt 
gereden. 

 Verlader: Een deel van het transport (eigen vervoer) wordt door verladers zelf 
verzorgd. Voor deze transporten gelden dezelfde beïnvloedingsmogelijkheden 
als voor de vervoerder. Voor het ingehuurde transport kan de verlader invloed 
uitoefenen op een aantal efficiëntieparameters, via de transportafstand en via 
inkoopvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van voorwaarden voor 
het gebruik van elektrische voertuigen of door flexibiliteit te bieden in 
bijvoorbeeld de aankomsttijd of de gebruikte modaliteit.  

 Logistiek dienstverlener: Deze partij heeft zicht op bundelingsmogelijkheden en 
kan invloed uitoefenen op inkoopvoorwaarden van het transport. 
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In Bijlage B is een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen en het 
afwegingskader van het opnemen van deze entiteiten. Het advies is om alle drie  
de entiteiten mee te nemen, aangezien de gehele integrale keten invloed heeft  
op de CO2-uitstoot van het vervoer. 
 
Een tweede aspect dat van belang is bij het vaststellen van de te normeren 
entiteiten is hoe buitenlandse entiteiten worden meegenomen. In het kader van 
level playing field en het behoud van concurrentiepositie zouden buitenlandse 
entiteiten bij voorkeur op eenzelfde manier behandeld moeten worden als 
Nederlandse partijen. Dit voorkomt dat het aantrekkelijk wordt om buitenlandse 
vervoerders in te huren in plaats van Nederlandse ongeacht het type rit, of dat een 
vestigingsplaats over de grens aantrekkelijk wordt voor Nederlandse distributie.  
Het is echter nog niet zeker dat dit mogelijk is vanuit juridisch perspectief of dat aan 
de hand van het voorgestelde monitoringsproces het haalbaar is buitenlandse 
partijen op te nemen. Dit moet verder worden uitgezocht bij het nader uitwerken van 
de normering. 

3.1.2 Geografische scope van de vervoersbewegingen 
In het goederenvervoer kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende 
typen ritten: 
 
 Binnenlandse ritten: herkomst en bestemming in Nederland. Deze ritten liggen 

binnen de scope van het Klimaatakkoord en worden derhalve bij de normering 
meegenomen; 

 Import en export ritten: Alleen de herkomst of bestemming ligt in Nederland. 
Een deel van de kilometers is in Nederland en een gedeelte in het buitenland. 
Alleen de Nederlandse kilometers maken onderdeel uit van het Klimaatakkoord. 
Bij voorkeur worden deze kilometers meegenomen, onderzocht moet worden 
hoe hier invulling aan kan worden gegeven; en 

 Doorvoer: Zowel de herkomst als de bestemming liggen in het buitenland, maar 
een gedeelte van het vervoer vindt via Nederland plaats (bijvoorbeeld een rit 
van Antwerpen naar Osnabrück). Deze stroom heeft weinig binding met 
Nederland en is waarschijnlijk lastig te monitoren en te handhaven. Voorstel is 
om deze stroom buiten beschouwing te laten. Het niet meenemen van doorvoer 
kan wel tot gevolg hebben dat er een discrepantie gaat ontstaan tussen de 
resultaten die naar voren komen uit de registratie vanuit de normering en de 
macrocijfers die worden gepubliceerd door PBL (waar de doorvoer cijfers wel in 
zijn opgenomen). In de verdere uitwerking van de monitoring van de normering 
moet dit verder worden uitgewerkt. 
 

Een gedetailleerder afwegingskader is opgenomen in Bijlage B. 

3.2 Metriek 

Voor normering moet een eenheid, bijvoorbeeld tonnen, worden gekozen om de 
prestaties van de totale logistieke sector en van de genormeerde entiteiten te 
monitoren. Dit is ook de eenheid waarin de normwaarde (of target) voor de 
gereguleerde entiteiten wordt uitgedrukt.  
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Deze eenheid of metriek moet voldoen aan een aantal criteria, waaronder: 
 
 De metriek moet ervoor zorgen dat entiteiten worden aangesproken op datgene 

waar ze invloed op hebben; 
 De metriek dient zo min mogelijk te leiden tot onwenselijke effecten in de 

sector, zoals marktverstoring of onnodig hoge kosten; 
 De metriek moet gevoelig zijn voor de effecten van maatregelen waarvan je wil 

dat ze als gevolg van de norm toegepast gaan worden;  
 De metriek dient aan juridische entiteiten te kunnen worden opgelegd; en 
 De metriek dient zo te worden gekozen dat de doelwaarden kwantitatief 

gedefinieerd kunnen worden op een manier die onafhankelijk is van de 
bedrijven waarop je ze toepast.  

 
In deze studie zijn vier verschillende opties voor eenheden (ofwel metrieken) 
gedefinieerd waarbinnen dan weer verschillende varianten bestaan.  
Dit zijn:  

1. Absolute CO2-uitstoot (uitgedrukt in tonnen CO2); 
2. CO2-uitstoot per hoeveelheid vervoerde lading (uitgedrukt in gCO2/ton), 

ofwel entiteiten die meer producten vervoeren, mogen meer CO2 uitstoten; 
3. CO2-uitstoot per hoeveelheid transportprestatie, dat wil zeggen vervoerde 

lading en afstand (uitgedrukt in gCO2/ton.km), ofwel entiteiten die meer 
producten vervoeren over grotere afstanden mogen meer CO2 uitstoten; of  

4. Lijst van erkende maatregelen. 
Deze varianten worden hieronder verder toegelicht. 

3.2.1 Absolute CO2-uitstoot (uitgedrukt in tonnen CO2) 
Bij deze metriek dienen alle entiteiten aan een absolute CO2-norm te voldoen.  
In andere woorden: ze mogen niet meer CO2 uitstoten dan een vastgestelde 
waarde, een X aantal (mega)ton CO2. Deze waarde kan wel verschillen per entiteit. 
Het grootste voordeel van deze metriek is dat deze de meeste zekerheid biedt dat 
de beoogde CO2-reductieambitie (ook uitgedrukt in (mega)tonnen CO2-reductie) 
van de logistieke sector ook werkelijk wordt bereikt. Wanneer de norm voor de 
verschillende entiteiten wordt aangescherpt, en de entiteiten hieraan voldoen, 
zullen de CO2-emissies van alle entiteiten afnemen en daarmee ook de totale  
CO2-emissies. Daarnaast sluit deze indicator goed aan bij de doelstellingen die zijn 
opgesteld in het Klimaatakkoord.  
 
Een belangrijk nadeel van deze metriek is echter dat geen rekening wordt 
gehouden met de groei en krimp van entiteiten. Zo leidt de groei van economische 
activiteiten van entiteiten tot een grotere uitdaging. Immers, het aantal 
vervoersbewegingen neemt wel toe, terwijl de norm niet wijzigt. Andersom geldt dat 
entiteiten waarvan de economische activiteiten krimpen, gemakkelijker kunnen 
voldoen aan de gestelde normen. Een absolute norm draagt daarom niet optimaal 
bij aan de primaire verantwoordelijkheid voor de logistieke sector, namelijk lading 
zo CO2-efficient mogelijk vervoeren. 
 
Dit nadeel zou deels kunnen worden ondervangen door het bieden van flexibiliteit in 
de vorm van een systeem waarin entiteiten CO2-emissierechten kunnen bij- of 
verkopen. Het opzetten en handhaven van een dergelijk systeem vereist echter 
extra inspanning te weten de inrichting en onderhoud van een 
administratiesysteem.  
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Hoeveel extra inspanning dit zal zijn en op welke wijze dit zou kunnen worden 
beperkt, zou verder kunnen worden onderzocht.  
 
De CO2-emissies kunnen worden uitgedrukt in termen van ‘tank-to-wheel’  
(TTW, alleen de uitstoot van het voertuig zelf) of ‘well-to-wheel’ (WTW, de emissies 
van de gehele brandstofketen worden meegenomen). In het Klimaatakkoord is voor 
maatregelen voor de logistiek uitgegaan van Tank-to-Wheel emissies. Daarentegen 
heeft het gebruik van WTW CO2-emissies het voordeel dat partijen gestimuleerd 
worden om te kiezen voor opties die niet alleen bijdragen aan de sectorale 
reductiedoelstelling voor de transportsector, maar ook aan de nationale en 
internationale klimaatdoelen (zo lang de elektriciteitsproductie nog niet volledig 
duurzaam is). Bij verdere uitwerking van de normering zal hier een keuze in moeten 
worden gemaakt. 

3.2.2 CO2-uitstoot per hoeveelheid vervoerde lading (uitgerukt in gCO2/ton); 
Het gebruik van gCO2/ton als metriek leidt ertoe dat de groei van bedrijfsactiviteiten 
(uitgedrukt in termen van de hoeveelheid vervoerde lading) niet automatisch leidt 
tot een grotere uitdaging voor het halen van de norm. Een bedrijf wat groeit in het 
volume (aantal vervoerde tonnen) door bijvoorbeeld een overname, maar die 
tegelijkertijd veel investeert in besparingsmaatregelen, kan bij een relatieve norm 
(gCO2/ton) een reductie laten zien, terwijl bij een absolute norm juist een stijging  
zal plaatsvinden. Een relatieve norm leidt hier tot minder marktverstoring.  
 
Een mogelijk nadeel van deze metriek is dat de absolute CO2-emissies kunnen 
toenemen ondanks een aanscherping van de norm. Dit is het geval wanneer de 
totale hoeveelheid vervoerde lading sterker groeit dan de afname van CO2-emissies 
per vervoerde ton. Het gebruik van deze metriek geeft daarmee geen zekerheid dat 
het instellen of aanscherpen van normen zal leiden tot netto CO2-reducties.  
 
Door middel van het voorspellen van de ontwikkeling van vervoerde lading en  
het monitoren hiervan, kan dit nadeel deels worden ondervangen. Met behulp van 
prognoses ten aanzien van de ontwikkeling van het verwachte aantal vervoerde 
tonnen per segment, kan worden bepaald met welke CO2-normwaarde (gCO2/ton) 
voldoende CO2-reductie kan worden behaald om de target voor de gehele 
logistieke sector te realiseren. In werkelijkheid kan (of zal) het aantal vervoerde 
tonnen afwijken van deze voorspelling (bijvoorbeeld omdat een sector veel harder 
groeit dan van tevoren verwacht werd). Als gevolg hiervan zal de werkelijke  
CO2-reductie niet precies overeenkomen met de ambitie die vooraf opgesteld is. 
Het is daarom noodzakelijk om de doelstelling bij te stellen. 
 
Voor bepaalde segmenten geldt dat de hoeveelheid vervoerde lading niet wordt 
uitgedrukt in gewicht (tonnen), maar bijvoorbeeld in volume of aantal vervoerde 
producten. Om de benodigde inspanningen ten behoeve van dataverzameling te 
beperken, kunnen entiteiten hun vervoerde lading uitdrukken in deze eenheden.  
Er kan een omrekenfactor worden opgesteld om de vervoerseenheden om te 
rekenen naar een vergelijkbare eenheid, zoals gewicht. Hiervoor zou in meer  
detail moeten worden onderzocht welke eenheden typisch worden gebruikt in 
verschillende sectoren en in welke mate deze te clusteren zijn ten behoeve van  
een behapbare omrekentabel. 
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3.2.3 CO2-uitstoot per hoeveelheid transportprestatie (uitgedrukt in gCO2/ton.km) 
Toepassing van de metriek gCO2/ton.km leidt er ook toe dat de groei of krimp van 
bedrijfsactiviteiten niet direct invloed heeft op de norm en leidt daarmee tot minder 
marktverstoring van een absolute metriek (uitgedrukt in gCO2). Deze metriek is 
daarmee meer vergelijkbaar met de metriek gCO2/ton. 
 
Ook bij de metriek gCO2/ton.km geldt het nadeel dat een toename van de 
hoeveelheid vervoerde lading, kan leiden tot een toename van de totale  
CO2-emissies. Daarnaast kan ook een toename van de afgelegde afstand leiden  
tot hogere CO2-emissies. Evenals bij een norm uitgedrukt in gr CO2/ton kan dit 
nadeel ondervangen worden door bij het opstellen van de norm rekening te houden 
met de verwachte ontwikkeling van de hoeveelheid ton.km en deze ontwikkeling te 
blijven monitoren. 
 
Door de hoeveelheid kilometers uit te drukken in termen van de vogelvluchtafstand 
(ofwel great-circle distance) in plaats van de werkelijk gereden afstand, kan dit 
ertoe leiden dat het kiezen van de kortst mogelijke route wordt gestimuleerd.  
In theorie zou dit ertoe kunnen leiden dat partijen kiezen voor een route door een 
stad in plaats van over een ringweg waarbij een iets lagere weg wordt afgelegd. 
Echter, in de praktijk, zal bij een goed gekozen norm de tijdswinst vanwege het 
nemen van de ringweg ruimschoots opwegen tegen het kostenvoordeel als gevolg 
van een lagere CO2-uitstoot per ton.km.  

3.2.4 Lijst van erkende maatregelen. 
De vierde wijze waarop entiteiten zouden kunnen worden genormeerd is aan de 
hand van een lijst met ‘erkende maatrelen’. Deze methodiek meet niet hoeveel  
CO2 entiteiten werkelijk uitstoten/ reduceren, maar inventariseert welke 
maatregelen entiteiten hebben genomen om hun CO2-emissies te reduceren.  
Dit gebeurt aan de hand van een lijst met CO2-reducerende maatregelen.  
Een voordeel van deze wijze van normeren is dat er minder parameters continu 
hoeven te worden gemonitord en gehandhaafd. Daarnaast kan het een goed 
middel zijn in de communicatie richting het bedrijfsleven en hen houvast geven in 
de wijze waarop ze CO2-besparing kunnen realiseren.  
 
Een nadeel van een lijst met erkende maatregelen is dat het bedrijven minder 
vrijheid geeft om zelf te bepalen hoe CO2 het beste in hun bedrijfsvoering 
gereduceerd kan worden. Bovendien moeten maatregelen concreet benoemd 
kunnen worden en moet de toepassing ervan in de bedrijfsvoering objectief 
aantoonbaar en telbaar (aandeel) zijn. Deze methodiek werkt aardig bij technische 
maatregelen aan voertuigen (elektrische trucks, het gebruik van alternatieve 
brandstoffen, zuinige banden met label, etc.). Echter, voor logistieke maatregelen is 
dat aanzienlijk moeilijker doordat ze minder goed objectief meetbaar zijn.  
 
Het toepassen van deze ‘metriek’ zou er daarom toe kunnen leiden dat:  
 
 Het vaststellen of bepaalde maatregelen zijn genomen, moeilijk te monitoren is; 

en 
 De werkelijke CO2-reductie van maatregelen in een bepaalde context 

aanzienlijk afwijkt van de reductie die aan de maatregelen is toegeschreven op 
basis van modellering of empirische bevindingen. Hierdoor zou de werkelijke 
totale reductie aanzienlijk kunnen afwijken van de geformuleerde ambities.  
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Tot slot wordt hiermee het doorvoeren van verbeteringen die (nog) niet op de lijst 
staan met erkende maatregelen niet gestimuleerd. Dit kan in potentie innovatie 
remmen. Het is mogelijk om uitzonderingen te maken wanneer entiteiten aantonen 
dat een maatregel die niet op de lijst staat voor hun toepassing weldegelijk leidt tot 
CO2-emissiereductie. Dit vereist inspanningen van verschillende partijen in het 
systeem en is subjectiever totdat de maatregel is opgenomen in de lijst met 
erkende maatregelen.  

3.2.5 Conclusies ten aanzien van de metriek 
De vier behandelde metrieken hebben alle voor- en nadelen. Echter, niet alle  
voor- en nadelen wegen even zwaar. Bovendien zijn bepaalde nadelen gedeeltelijk 
te ondervangen zonder dat dit ten koste gaat van het halen van de geformuleerde 
ambities. 
 
Met name de absolute metriek (gCO2) en de lijst met erkende maatregelen hebben 
zulke grote nadelen, dat het gebruik hiervan voor het normeren van entiteiten niet 
raadzaam is.  
 
Voor het normeren van verladers en vervoerders zouden twee verschillende 
metrieken kunnen worden gehanteerd. Voor de verladers is de metriek gCO2/ton 
het beste toepasbaar, aangezien hun kernactiviteit het produceren en verkopen van 
goederen is. De metriek gCO2/ton.km past minder goed bij deze groep omdat deze 
partijen slechts beperkt invloed hebben op de afstand die producten afleggen van 
herkomst naar bestemming. In plaats van tonnen kan ook het aantal vervoerde 
producten worden geregistreerd, waarbij dit via standaardwaarden kan worden 
omgerekend naar vervoerd gewicht. 
 
Voor vervoerders geldt dat het vervoeren van producten over een bepaalde afstand 
hun primaire activiteit is. Om groei en krimp van bedrijfsactiviteiten (inclusief de 
hoeveelheid gereden kilometers) in deze sector te faciliteren, is gCO2/ton.km de 
meest geschikte metriek. Hierbij is het gebruik van de vogelvluchtafstand en niet de 
werkelijk gereden afstand van belang om omrijden te ontmoedigen. 

3.3 Sectortarget en de verdeling over entiteiten in verschillende segmenten 

3.3.1 Onderzochte methoden waarop de CO2-reductieopgevave kan worden verdeeld 
over segmenten en entiteiten 
De CO2-reductieopgave van de totale logistieke sector kan ‘top-down’ en/ of 
‘bottom-up’ worden bepaald. In de ‘top-down’ benadering wordt een nationale  
CO2-reductie-ambitie gedefinieerd, die vervolgens verdeeld wordt over de 
verschillende segmenten. Op deze manier krijgt ieder segment een CO2-
reductieopgave opgelegd. Bij de ‘bottom-up’ methode wordt er voor ieder segment 
bepaald welke CO2-reductie mogelijk is binnen nader te bepalen grenzen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van additionele (maatschappelijke) kosten.  
  
Wanneer de CO2-reductieopgave voor de logistieke sector als geheel is vastgelegd, 
moet worden bepaald hoe deze kan worden verdeeld over de verschillende 
entiteiten, zoals behandeld in paragraaf 3.1.  
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Hiervoor bestaan verschillende opties waarvan er drie in deze paragraaf worden 
behandeld: 
 
 Optie 1. Absoluut CO2-target voor entiteiten (op basis van gelijke marginale 

kosten per segment). Hiervoor is een analyse benodigd waarbij de kosten en 
CO2-reductiepotentie van maatregelen worden bepaald. Deze kunnen worden 
bepaald op het niveau van de segmenten zoals voorgesteld in paragraaf 2.3, 
aangezien deze segmenten zo zijn gekozen dat het handelingsperspectief van 
de verschillende entiteiten in elk segment vergelijkbaar is.  
Het CO2-prestatieniveau (gCO2/ton of gCO2/ton.km) kan voor elk segment zo 
worden bepaald, dat de optelsom van de CO2-reductie van alle segmenten 
gelijk is aan de opgave van de logistieke sector en dat dit wordt behaald tegen 
de laagst mogelijke (maatschappelijke) kosten.  

 Optie 2. Absoluut CO2-target voor de genormeerde entiteiten (op basis van 
‘best presterende’ per segment). In dit geval wordt bepaald welke entiteit de 
best presterende is binnen een segment. Voor de andere entiteiten in dezelfde 
sector geldt vervolgens dat zij dezelfde CO2-emissiereductie moet realiseren 
om op termijn op hetzelfde niveau te komen als deze ‘’best presterende’. 

 Optie 3. Relatieve CO2-targets per segment. Hierbij worden de  
CO2-emissiereducties of CO2-prestaties van alle segmenten met hetzelfde 
percentage aangescherpt. Dit leidt ertoe dat alle entiteiten dezelfde relatieve 
reductie zullen moeten realiseren, ongeacht het segment waarin ze zich 
bevinden. 

3.3.2 Voor- en nadelen van de onderzochte methoden waarop de CO2-reductieopgevave 
kan worden verdeeld over segmenten en entiteiten 
Het verdelen van de CO2-reductieopgave op basis van gelijke marginale kosten 
(optie 1) leidt tot de laagste maatschappelijke kosten, doordat de CO2-reductie 
plaatsvindt waar deze tegen de laagste kosten (totale kosten vanuit 
maatschappelijk perspectief) kan worden gerealiseerd. Dit principe is weergegeven 
in Figuur 8, waarin de relatie tussen CO2-reductie en bijbehorende kosten is 
weergegeven voor twee verschillende segmenten. De figuur laat zien dat de kosten 
van het halen van een bepaalde CO2-reductie hoger zijn voor segment 1 dan voor 
segment 2. Het eisen van dezelfde hoeveelheid CO2-reductie (rode punten in 
Figuur 8 boven elkaar) zou ertoe leiden dat er in segment 1 maatregelen genomen 
moeten worden tegen een relatief lage kostenefficiëntie (hoge kosten per 
gereduceerde ton CO2) terwijl er in segment 2 nog veel kostenefficiëntere 
maatregelen beschikbaar zijn. Dit zou leiden tot hogere maatschappelijke kosten 
dan wanneer ervoor was gekozen om de maatregelen met een hoge 
kostenefficiëntie in segment 2 wel te nemen en de maatregelen met een lage 
kostenefficiëntie in segment 1 niet.  
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Figuur 8: Voorbeeld van hoe de CO2-reductie zou worden verdeeld over segmenten op basis van 
gelijke marginale kosten per segment.  

 
Ook het eisen van dezelfde (absolute) kosten per segment (rode punten in Figuur 8 
naast elkaar) zou ertoe leiden dat er in segment 1 maatregelen genomen moeten 
worden met een relatief lage kostenefficiëntie, terwijl er in segment 2 nog 
maatregelen met een hogere kostenefficiëntie beschikbaar zijn. 
 
De laagste maatschappelijke kosten worden behaald wanneer de vereiste  
CO2-redutie zo is verdeeld dat de marginale kosten in alle segmenten gelijk zijn 
(weergegeven met de rode punten in Figuur 8). Op dat moment zijn de kosten van 
het realiseren van nog iets meer CO2-reductie even hoog voor alle segmenten 
(weergegeven met de rode stippellijnen in Figuur 8). 
 
Een nadeel van deze methode is dat er informatie nodig is met betrekking tot de 
reductiepotentiëlen en kosten van maatregelen voor alle segmenten. Daarnaast  
kan de methode ertoe leiden dat er een groot verschil is tussen de reductie die 
moet gerealiseerd tussen de segmenten die moeilijk uitlegbaar is en sommige 
segmenten mogelijk niet voldoende uitdaagt.  
 
Dit onderwerp moet bij een nadere invulling van de normering nader uitgewerkt 
moeten worden waarbij ook de verschillende segmenten moeten worden betrokken. 

3.3.3 Vereiste stappen voor het bepalen van CO2-targets per segment 
Voor het bepalen van de CO2-targets voor entiteiten waarbij rekening wordt 
gehouden met het handelingsperspectief van segmenten, is meer informatie nodig 
van de kosten en CO2-reductiepote van verschillende CO2-reducerende 
maatregelen.  
 
Om te realiseren dat CO2-tragets voor de verschillende entiteiten breed worden 
geaccepteerd, is het van belang dat (de uitkomsten van) deze analyse tijdig wordt 
gedeeld met de sector. Op deze manier zou het voor alle betrokken tijdig duidelijk 
moeten zijn waarom er is gekozen voor deze methode en wat de resulterende 
benodigde CO2-reducties zullen worden voor de betrokken partijen.  
 
Aangezien hier momenteel nog meer detailinzicht nodig is, is het nog niet mogelijk 
om de verdeling van de opgave op dit moment te maken. In gesprekken geven de 
stakeholders aan dat het van belang is om in vervolg stappen meer inzicht te 
verkrijgen in bovenstaande onderwerpen. 
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In Figuur 9 is een fictief voorbeeld opgenomen van de wijze waarop CO2-targets  
tot stand zouden kunnen komen en wat dit zou betekenen voor de maximale  
CO2-emissies van segmenten en entiteiten. Zoals te zien is in de figuur zullen de 
totale CO2-emissies van de logistieke sector moeten dalen, weergegeven met de 
zwarte pijl.  
 
Wanneer bepaald is  

- hoe de vervoersprestaties zullen ontwikkelen per segment (in ton.km); en 
- wat CO2-reductie en kosten van CO2-reducerende maatregelen zijn voor elk 

segment; 
kan een vereiste CO2-reductie worden bepaald per segment. Dit kan betekenen dat 
de vereiste reductie in bepaalde segmenten aanzienlijk is (bijvoorbeeld in segment 
B en D), omdat de vervoersprestaties naar verwachting zullen afnemen en/ of 
omdat er tegen relatief lage kosten CO2-kan worden gereduceerd. Aan de andere 
kant zijn er segmenten waarvan de absolute CO2-emissies in de tijd zullen mogen 
toenemen (bijvoorbeeld segment A en E) omdat de vervoersprestatie in deze 
segmenten naar verwachting juist zal toenemen.  
 
Ook binnen een segment is het mogelijk dat de maximale CO2-emissies voor de 
ene entiteit dalen en voor een andere juist stijgen wanneer er wordt gekozen voor 
een metriek in gCO2/ton en/ of gCO2/ton.km (reeds behandeld in paragraaf 3.2).  
Als voorbeeld is in Figuur 9 segment A onderverdeeld in drie entiteiten. Zoals te 
zien, mogen de maximale CO2-emissies van ‘entiteit 3’ stijgen. Dit is het gevolg van 
een sterke groei (in tonnen of ton.km) van deze entiteit ten opzichte van de andere 
entiteiten in segment A. 

 

Figuur 9: Voorbeeld van hoe CO2-targets tot stand zouden kunnen komen en wat dit zou 
betekenen voor de maximale CO2-emissies van segmenten en entiteiten.  

 
Om goed te kunnen sturen op het behalen van voldoende CO2-reductie is het van 
belang dat entiteiten tijdig weten wat hun target is. Zo is er voldoende tijd nodig om 
te bepalen welke maatregelen ze kunnen nemen en om deze vervolgens te 
implementeren. Er zijn tal van bronnen voor het prognosticeren van de 
segmentontwikkelingen.  
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Welke van deze beschikbare bronnen worden gebruikt, dient nader te worden 
afgesproken. Deze prognose zou vervolgens jaarlijks of tweejaarlijks geëvalueerd 
en bijgesteld kunnen worden. Uiteindelijk dienen de targets ruim van tevoren te 
worden ‘vastgezet’ zodat entiteiten weten waar ze op moeten sturen. Deze 
uiteindelijke targets zouden bijvoorbeeld drie jaar voor de targetdatum kunnen 
worden vastgesteld. 

3.4 Flexibiliteiten 

Naast de hierboven beschreven ontwerpkeuzes zijn er nog meer mogelijkheden om 
flexibiliteit in te bouwen voor individuele bedrijven. Bijvoorbeeld het vermijden van 
extra hoge kosten als gevolg van een discrepantie tussen het moment waarop een 
bedrijf aan de norm dient te voldoen en het moment waarop voertuigen van het 
bedrijf economisch zijn afgeschreven. Wanneer een bedrijf bestaande voertuigen 
vervangt voordat ze economisch zijn afgeschreven door voertuigen die minder CO2 
uitstoten enkel om aan de norm te voldoen, kan dit hoge kosten tot gevolg hebben. 
Door het bieden van flexibiliteit in de normering, kunnen dergelijk kosten (deels) 
worden vermeden. 
 
Voorbeelden van manieren om flexibiliteit te bieden zijn: 
 

- Onderling verhandelen van CO2-credits: hierbij kunnen partijen die beter 
scoren dan van ze verlangd wordt, hun overrealisatie in waarde omzetten 
door het te verhandelen aan entiteiten die onderpresteren. Hoe dit systeem 
zou kunnen worden ingericht, bijvoorbeeld welke eisen er worden gesteld 
aan de handel, zou nader moeten worden ingevuld. 

- Banking & borrowing: hierbij kunnen entiteiten die op een bepaald moment 
beter/ slechter scoren dan vereist, deze over-/onderrealisatie op een later 
tijdstip compenseren met onder-/overrealisatie ten opzichte van de norm. 
Deze optie is vooral van belang wanneer gewerkt wordt met targets die per 
jaar worden aangescherpt. 

 
Het is van belang om dergelijke flexibiliteiten goed in te vullen zodat de inzet  
ervan niet ten koste gaat van de te realiseren ambities in termen van  
CO2-emissiereductie. Het verder uitwerken van dergelijke flexibiliteiten kan pas 
verder worden onderzocht wanneer meer is besloten ten aanzien van de 
bovenstaande parameters met betrekking tot metriek en target, zodat de 
flexibiliteiten goed aansluiten bij de rest van het beleid. 

3.5 Advies 

Op basis van voorgaande hoofdstuk staat in onderstaande tabel een aantal 
aanbevelingen voor de vormgeving van de normering. 
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Tabel 5: Samenvatting advies opties invulling normering. 

Onderwerp Keuzeoptie Advies 

Entiteit en type 

vervoer 

Type entiteit In de normering de vervoerder, verlader en logistiek 

dienstverlener opnemen 

Geografische 

scope vervoer 

Binnenlandse vervoerstromen zijn de basis voor 

normering. Het advies is om ook de Nederlandse 

kilometers van import- en exportstromen mee te nemen in 

de normering. In de verdere uitwerking moet worden 

bezien of dit haalbaar is. 

Metriek  Het advies is om te kiezen voor een relatieve norm, te 

weten gCO2/ton en gCO2/ton.km voor respectievelijk 

verladers en vervoerders. Door voor deze norm te kiezen 

wordt rekening gehouden met toekomstige 

marktontwikkeling (in termen van vervoerde tonnen en km) 

om te voorkomen marktgroei de gerealiseerde  

CO2-reductie deels tenietdoet. 

Target  Het advies is om een absoluut target (CO2-prestatie) per 

segment op te stellen waarbij rekening wordt gehouden 

met het handelingsperspectief van verschillende 

segmenten. Voor de uitwerking van de hoogte van het 

target en de verdeling over segmenten is inzicht nodig in 

de kosten en CO2-reductie van maatregelen, de variatie 

tussen entiteiten binnen het segment en de verwachte 

marktontwikkelingen van de verschillende segmenten. 

Flexibiliteiten  Het inbouwen van flexibiliteiten in de normering 

(bijvoorbeeld in de vorm van verhandelbare CO2-credits) 

voor individuele bedrijven kan mogelijk helpen onnodig 

hoge implementatie kosten bij bedrijven te vermijden. Hoe 

dit systeem dient te worden ingericht opdat de effectiviteit 

gewaarborgd is en de extra inspanningen voor opzetten en 

onderhoud acceptabel zijn, dient nader te worden 

onderzocht. 
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4 Monitoring en toezicht 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is een advies uitgewerkt voor het meten en monitoren van de 
normering. Hierbij wordt advies gegeven op de parameters die worden verzameld 
op bedrijfsniveau, de gehanteerde berekenmethodiek en het verzamelen van deze 
data op segment niveau. Vervolgens gaat dit hoofdstuk in op vormen van toezicht 
en handhaving. 

4.2 Monitoringsproces 

Bij het ontwikkelen van het monitoringproces is aangesloten bij werk dat is gedaan 
in het kader van Topsector Logistiek en projecten in het kader van Carbon 
Footprinting. Deze studies geven aan om in het monitoringproces onderscheid te 
maken in vier processtappen die zijn weergegeven in Figuur 10. De onderdelen 
worden hieronder verder uitgewerkt. 
 

 

Figuur 10: Processtappen monitoring. 

4.3 Berekenmethodiek normering 

Voor het inrichten van monitoring van normering van CO2 is het uitgangspunt om 
zoveel mogelijk bij bestaande programma’s aan te sluiten. In het kader van dit 
onderzoek zijn vier bekende programma’s geraadpleegd. Alle vier programma’s 
richten zich op CO2-effectiviteit van transport en logistieke activiteiten op 
bedrijfsniveau. De KPI’s van de programma’s worden zo veel mogelijk berekend op 
basis van “primaire data”, namelijk data over daadwerkelijk vervoerde goederen, 
verbruikte brandstof en energie om die goederen te vervoeren. Als de primaire data 
niet beschikbaar zijn, wordt in de programma’s gebruik gemaakt van bepaalde 
gemiddelde waardes om uitstoot van CO2 en de KPI’s te berekenen.  
 
Bijlage E geeft een overzicht van de vier programma’s en maakt een vergelijking 
van de berekenmethodiek en de gebruikte parameters.  
De belangrijkste verschillen tussen de programma’s liggen in:  
 
 Gebruikte parameters CO2-kengetallen (CO2/megajoule (MJ) energie of liter 

brandstof of CO2 per km)  
 Kengetallen die zijn gebaseerd op uitstoot in de hele keten (well-to-wheel) 

tegenover kengetallen die alleen uitgaan van de uitstoot in het voertuig zelf 
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(tank-to-wheel). Daarnaast wil de hoogte van de kengetallen per 
brandstoftype nogal eens afwijken, zeker in het geval van well-to-wheel. 

 Kengetallen op basis van brandstofverbruik (CO2/MJ of liter brandstof) of  
op een gemiddeld verbruik per kilometer voor een voertuigtype (CO2/km).  
In het kader van normering zijn beide kengetallen noodzakelijk. 

 Meeteenheid voor lading 
 Verschillende eenheden worden toegepast (gewicht in ton, volume of andere 

eenheden). Advies is om uit te gaan van gewicht. 
 Meeteenheid voor kilometers (totaal kilometrage voor in de noemer van de 

metriek) 
 De methodieken maken gebruik van de daadwerkelijke afgelegde afstand of 

van de vogelvluchtafstand. Voor het inschatten van logistieke efficiëntie heeft 
vogelvluchtafstand de voorkeur. Vanuit dataverzamelingsperspectief lijkt de 
daadwerkelijk afgelegde afstand echter beter realiseerbaar. 

 Onderscheid tussen het meenemen van alleen beladen kilometers of alle 
kilometers (inclusief lege ritten). Het advies is om alle kilometers mee te 
nemen inclusief de lege ritten, omdat er besparingspotentie te behalen is in 
het reduceren van de lege kilometers. 

 
In de uitwerking van de normering moeten nog keuzes worden gemaakt op het 
gebied van target, kengetallen en berekenwijze van de kilometers. Het is op dit 
moment daardoor nog niet vast te stellen of één van de gehanteerde methodieken 
gelijk kan worden toegepast op de normering. Met behulp van de verzamelde 
basisdata is het voor bedrijven wel vrij makkelijk om de resultaten volgens de 
verschillende methodieken weer te geven. Hiervoor hoeven slechts enkele andere 
kengetallen te worden gebruikt. 

4.4 Input- en outputwaarden bedrijven 

Op bedrijfsniveau worden de benodigde inputwaarden verzameld. Deze waarden 
dienen door een bevoegd persoon geverifieerd te worden. Voorstel is om deze 
verificatie aan te laten sluiten bij het reguliere proces van de financiële en fiscale 
verantwoording om de administratieve lasten beperkt te houden. Dit kan 
bijvoorbeeld worden gedaan door een accountant of een administratiekantoor.  
Een dergelijke audit vindt plaats op de inputwaardes van het bedrijf. De berekening 
van de outputwaarden wordt vervolgens gedaan aan de hand van een 
geaccrediteerde berekenmethode. Bij voorkeur wordt de audit opgenomen in de 
accountantsverklaring. Het voordeel van deze methodiek is dat veel van de 
gevraagde inputwaarden (zie hieronder) al worden meegenomen in de financiële 
verantwoording. Hiermee blijven de administratieve lasten beperkt. 
 
Om de voorgestelde parameters (kg CO2 en kg CO2 per ton.km) te kunnen 
berekenen is inzicht nodig in drie belangrijke parameters: 
 CO2-uitstoot; 
 afgelegde afstand per zending; en 
 vervoerd gewicht (of andere geaccepteerde eenheid) per zending. 
 
Voor alle parameters geldt, in navolging van de bekende berekenmethodieken dat 
in eerste instantie zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van primaire 
databronnen, ofwel data die direct van het bedrijf afkomstig is. Als deze primaire 
data niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld omdat een bedrijf geen data uit IT-systemen 
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kan halen, dan zou gebruik gemaakt kunnen worden van bepaalde gemiddelde 
waardes (bijvoorbeeld een sectorgemiddelde) om uitstoot van CO2 en de KPI’s te 
berekenen. Het advies is om gebruik van gemiddelde waarden niet voordelig te 
maken ten opzichte van het gebruik van primaire data. Deze gemiddelde waarden 
zouden daarom aan de voorzichtige kant moeten zijn. In bijlage F staat een eerste 
overzicht van een mogelijke getrapte opzet. 
 
Vervoerders, verladers en logistiek dienstverleners beschikken over verschillende 
gegevens om te komen tot deze drie parameters (zie Tabel 6).  

Tabel 6: Mogelijke bronnen voor berekening parameters normering. 

Eenheid 
Vervoerders/  
eigen vervoer verladers 

Ingehuurd vervoer verladers/  
logistiek dienstverleners 

CO2 - Brandstofregistratie: 
getankte liters brandstof en 
gebruik van geaccrediteerde 
kengetallen voor CO2 per 
eenheid energie 

- Opvragen CO2-data vervoerder 
(voorkeur) 
- Gebruik segmentspecifieke 
emissiefactoren 

Afgelegde afstand 
per zending 

- TMS  
- kilometerregistratie 

- Planningssysteem: ritten en 
afstand (vogelvlucht) 

Vervoerd gewicht 
per zending 

- TMS: lading per zending 
(voorkeur) 
- Gemiddelde beladingsgraad 
over alle beladen ritten 

- Planningsysteem: vervoerde 
tonnen per zending 

 
Voor vervoerders is het advies om in eerste instantie uit te gaan van de volgende 
inputwaarden2: 
 
 Totaal aantal getankte liters brandstof (of andere eenheid energie): dit kunnen 

ondernemers halen uit hun brandstofregistratie. Via (in de wet) geaccrediteerde 
kengetallen kan dit brandstofverbruik worden omgezet naar kg CO2  
 In eerste instantie wordt alleen naar de in Nederland getankte liters gekeken 

voor de in Nederland uitgestoten CO2-emissies. Dit sluit aan bij de methodiek 
die PBL voor de KEV hanteert. 

 In de registratie moeten alle verschillende energiedragers apart worden 
genoteerd (bijvoorbeeld diesel, biobrandstoffen en elektriciteit) omdat elk een 
andere CO2-performance heeft. 

 Aantal gereden (of gevaren) kilometers. Bij voorkeur worden hier alleen de 
Nederlandse kilometers meegenomen. De kilometers rondom zendingen 
kunnen uit het Transport management Systeem (TMS) worden gehaald of 
worden afgeleid uit de kilometerregistratie. 
 Wanneer vervoerders geen onderscheid kunnen maken tussen binnenlandse 

en buitenlandse kilometers/ ritten, dan kan er voor worden gekozen om alle 
kilometers te registreren, maar dan ook alle liters mee te nemen. In de 
verdere uitwerking van de normering moet worden bekeken of het 
onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse kilometers realiseerbaar 
is. 

 Uitwerkpunt is of er vanuit de ritregistratie de vogelvluchtafstand kan worden 
afgeleid of dat uit moet worden gegaan van de daadwerkelijke afstand. 

 
2 Bij de uitwerking van de monitoring voor de binnenvaart wordt aangesloten bij activiteiten in het 
  kader van de Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens. 
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 Vervoerde producten of tonnen per zending: deze gegevens kunnen uit het 
managementsysteem van de vervoerder worden gehaald.  
 
 In eerste instantie gaat het hier alleen om de tonnen die door binnenlandse 

ritten zijn vervoerd. Mogelijk worden import- en exportritten hier ook in 
meegenomen (nog nader te bepalen). 

 Om een vergelijking mogelijk te maken tussen segmenten is het advies uit te 
gaan van één vervoersmaat: het gewicht in tonnen. Dit is echter niet voor alle 
segmenten de gangbare parameter. Het voorstel is om segmenten de vrijheid 
te geven om ook andere units te gebruiken (denk aan liters, pallets, etc.). 
Deze units kunnen met een (segmentspecifieke) conversiefactor worden 
omgezet naar gewicht. 

 Wanneer geen ladinggegevens bekend zijn zou ook als substituut het aantal 
beladen ritten kunnen worden genomen met een (segmentspecifieke) 
gemiddelde beladingsgraad. 

 
Voor verladers en logistieke dienstverleners moet onderscheid worden gemaakt 
tussen eigen vervoer (inzet van eigen middelen) en ingehuurd vervoer. 
Voor het eigen vervoer kan worden aangesloten bij de voorgestelde parameters 
voor de vervoerders.  
 
Voor het ingehuurde vervoer zijn bij de verlader deels andere gegevens nodig: 
 
 Verladers hebben weinig zicht op het brandstofverbruik van het vervoer.  

Om de gemiddelde uitstoot te achterhalen zijn twee mogelijkheden: 
 Het heeft de voorkeur dat de verlader op basis van gegevens vanuit de 

vervoerder (bijvoorbeeld uit zijn registratie) vervoerdersspecifieke data 
opvraagt en rapporteert. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als de vervoerder 
gebruik maakt van elektrisch vervoer en zo lagere emissies heeft. Verladers 
kunnen in hun inkoopvoorwaarden voor het transport een 
rapportageverplichting opnemen. 

 Op basis van het aantal vervoerde producten en de afgelegde afstand (zie 
hieronder) kan de vervoersefficiëntie (aantal tonkilometers) van het transport 
worden achterhaald. Dit zou kunnen worden vermenigvuldigd met een 
segmentspecifieke emissiefactor om de CO2-prestatie te verkrijgen. 

 Totaal afgelegde kilometers van het transport: Dit kan worden opgebouwd uit 
het aantal ritten en de (gemiddelde) afstand per rit. 
 Het aantal (inkomende en uitgaande) ritten kan worden verkregen uit het 

planningsysteem. In eerste instantie gaat het hier alleen om binnenlandse 
zendingen. Er dient te worden bepaald of ook de import- en exportzendingen 
mee worden genomen. 

 De afstand van inkomende en uitgaande stromen kunnen veelal uit het 
planningssysteem worden gehaald. Bij voorkeur wordt hier de afstand in 
vogelvluchtkilometers genomen. Er moet worden uitgezocht of deze 
parameter ook voor kleinere verladers inzichtelijk kan worden gemaakt. 

 Vervoerde producten of tonnen per zending: deze gegevens kunnen uit het 
plannings- of managementsysteem worden gehaald. Dit betreft wederom alleen 
binnenlandse en mogelijk import en export zendingen. 

 
 



 

  

TNO-rapport | TNO 2020 R10335 | 9 maart 2020  36 / 41

4.5 Verzamelen outputwaarden entiteiten 

Vanuit de resultaten van individuele entiteiten zullen de data centraal verzameld  
en geanalyseerd moeten worden. Het voorstel is hierbij om aan te sluiten bij 
bestaande audits of enquêtes. Mogelijke enquêtes waarbij kan worden aangesloten 
zijn de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) Audit of als onderdeel van de 
bedrijfsenquêtes van het CBS. 
 
In het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) voeren bedrijven 
een verplichte Efficiency Audit uit. RVO verzamelt deze gegevens via een online 
eLoket. In deze audit is het energieverbruik van de eigen middelen (onder andere 
het wagenpark) reeds meegenomen. Voordeel van verzameling door RVO is dat  
de data direct met de omgevingsdiensten worden gedeeld, wat makkelijk is in het 
kader van toezicht en handhaving (zie volgende paragraaf). De audit wordt echter 
slechts vierjaarlijks door bedrijven ingevuld. Vanuit normering zou de audit jaarlijks 
uitgevoerd moeten worden. 
 
Het CBS voert verschillende enquêtes uit bij bedrijven, onder meer aangestuurd 
vanuit nationale en Europese wetgeving. Daarnaast vraagt het CBS al soortgelijke 
informatie aan bedrijven, zoals bij de economische enquête of de enquête 
wegvervoer. Wellicht kunnen aan deze enquêtes extra vragen worden toegevoegd. 
Enquêtes van het CBS betreffen nu echter meestal een steekproef, waardoor niet 
alle informatie van bedrijven wordt verzameld. In het kader van normering zou aan 
alle bedrijven gegevens moeten worden verzameld.  
Het CBS kan de data van normering inzetten voor statistische analyses en kan de 
data verrijken met gegevens uit andere enquêtes (bijvoorbeeld de 
marktontwikkelingen in een specifiek segment). Andersom kan het CBS met behulp 
van data uit de normering goederenvervoer gegevens uit andere enquêtes 
aanvullen en verbeteren (bijvoorbeeld de enquête wegvervoer). In het kader van 
privacy wordt de informatie nu niet direct met toezichthouders gedeeld. Voor 
effectief toezicht is dit wel een belangrijke randvoorwaarde. Hierover zullen 
afspraken moeten worden gemaakt tussen het CBS en de omgevingsdiensten. 

4.6 Toezicht  

Het huidige toezicht rondom milieumaatregelen bij bedrijven wordt uitgevoerd door 
de omgevingsdiensten. Vanuit de diensten kan toezicht van normering van het 
goederenvervoer (mogelijk) worden samengevoegd met bestaand toezicht op 
uitvoering van de EED. Voor effectief en efficiënt toezicht vanuit de 
omgevingsdiensten zijn een aantal randvoorwaarden van belang.  
 
Allereerst is het van belang dat de normering van het goederenvervoer een goede 
juridische inbedding heeft in de omgevingswet. Daarnaast moet het toezicht op 
normering bij de omgevingsdiensten voldoende prioriteit hebben ten opzichte van 
andere toezichts- en handhavingstaken. Wanneer mogelijk wordt het toezicht op de 
normering goederenvervoer meegenomen in het algemene toezicht bij bedrijven. 
 
Om efficiënt toezicht op bedrijven mogelijk te maken moeten de omgevingsdiensten 
inzicht hebben in de monitoringsdata (zoals beschreven in de vorige paragraaf) op 
bedrijfsniveau. Voor de omgevingsdiensten is het van belang dat zij rechtstreeks 
toegang moeten hebben tot de normeringsdata op bedrijfsniveau.  
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Daarnaast zouden zij snel inzicht moeten hebben in hoe individuele bedrijven zich 
verhouden tot andere bedrijven binnen een segment. De omgevingsdiensten 
moeten op basis hiervan een inschatting kunnen maken hoe de bedrijven zich 
verhouden tot de norm (CO2/ton of CO2/ton.km) van het betreffende segment. 
Hiermee kunnen de omgevingsdiensten een goede selectie maken welke bedrijven 
in aanmerking komen voor een bedrijfsbezoek.  
 
Vanuit de data moeten de omgevingsdiensten snel inzicht krijgen in: 
 
 De omvang van het transport van het bedrijf (aantal tonnen/ aantal ton.km). 

Hierbij dient het volume vergeleken te worden met het landelijk gemiddelde van 
het segment (hoe belangrijk is het bedrijf binnen het segment) en het regionale 
gemiddelde voor al het goederenvervoer (hoe groot is het bedrijf binnen de 
betreffende regio). 

 De hoogte van de prestatie van het bedrijf ten opzichte van de norm (CO2/ton of 
CO2/ton.km). Deze moet vergeleken worden met het (landelijk) gemiddelde van 
het betreffende segment. Voor de ontwikkeling van prestatie van het bedrijf is 
het zinvol om niet alleen inzage te hebben in de hoogte van de norm voor het 
laatste jaar, maar ook inzicht in de ontwikkeling over de tijd. 

 
Ter ondersteuning van de omgevingsdiensten is het wellicht zinvol om hier een 
landelijke tool voor te ontwikkelen. 
 
Om het gesprek aan te kunnen gaan met bedrijven hebben omgevingsdiensten een 
referentiekader nodig van reductiemaatregelen die bedrijven kunnen nemen om 
aan de normering te kunnen voldoen. Bedrijven kunnen in dat geval aangeven 
welke maatregelen ze genomen hebben en waarom al dan niet voor maatregelen 
gekozen is. Omgevingsdiensten kunnen hiermee bedrijven ook tot actie aansporen. 
Per segment is hiervoor een lijst nodig met mogelijke (kostenefficiënte) 
maatregelen. Een dergelijke lijst kan worden ontwikkeld bij het opstellen van de 
sectortarget, aangezien hier mede wordt gekeken naar de marginale kosten van de 
reductieopties binnen een segment (zie hiervoor ook paragraaf 3.3). Bij het updaten 
van het target per segment kan een dergelijke lijst (bijvoorbeeld jaarlijks of 
tweejaarlijks) worden geüpdatet.   

4.7 Conclusies 

In het monitoringproces is voorzien dat bedrijven vanuit hun bestaande 
databronnen gegevens verzamelen rondom het brandstofverbruik, de afgelegde 
afstand van het vervoer en het vervoerd gewicht van alle zendingen. De input van 
de bedrijven dienen te worden geverifieerd door een bevoegd persoon. Bij voorkeur 
wordt dit meegenomen in het reguliere financiële accreditatieproces van bedrijven. 
De inputwaarden worden vervolgens verwerkt volgens een geaccrediteerde 
berekenmethode en dienen centraal verzameld te worden.  
Toezichthouders dienen directe inzage te krijgen in de monitoringsdata. Daarnaast 
moet de toezichthouder beschikken over een lijst met reductiemaatregelen per 
segment. Hiervoor kan worden aangesloten bij de lijsten die worden opgesteld voor 
het bepalen van de sectortarget. 
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5 Tijdspad normering 

In de vorige hoofdstukken zijn diverse elementen van een normering van het 
goederenvervoer uitgewerkt. Deze elementen zijn in een viertal sessies met 
betrokken stakeholders besproken en aangescherpt.  
 
In deze sessies waren de volgende partijen vertegenwoordigd. 
 

 Logistieke brancheverenigingen (TLN, evofenedex, BLN); 
 Omgevingsdiensten (DCMR, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

Omgevingsdienst IJmond, ODMH); 
 Topsector Logistiek (Connekt), en  
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 
Het advies is samengesteld op basis van de gesprekken met deze stakeholders en 
het best beschikbare inzicht is samengebracht in het rapport. Partijen ondersteunen 
de voorgestelde aanpak om de beschreven ontwikkelrichting verder uit te werken 
en op haalbaarheid te toetsen. Er is gezamenlijk een tijdspad ontwikkeld en vanuit 
dit tijdslijn is een set acties voor de verdere implementatie geformuleerd.  
 
Een overzicht van een mogelijk tijdspad voor de implementatie van normering voor 
goederenvervoer is weergegeven in Figuur 11. De activiteiten in dit tijdspad moeten 
deels parallel ontwikkeld worden. 
 

 
 

Figuur 11: Overzicht van een mogelijk tijdspad voor de implementatie van normering voor 

  goederenvervoer.  
 
 
Een eerste belangrijke activiteit betreft de opzet en ingebruikname van een systeem 
voor dataverzameling en monitoring. Hiervoor dient de methodiek en het proces 
van monitoring verder te worden uitgewerkt.  
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Hierbij moet onder meer worden gekeken naar de wijze waarop wordt omgegaan 
met buitenlandse kilometers en welke bronnen geschikt zijn voor de 
dataverzameling op bedrijfsniveau. Deze methodiek moet vervolgens getest  
worden bij bedrijven.  
 
In het eerste halfjaar van 2020 gaan TLN en evofenedex voor deze stap een  
proef houden met ten minste 200 bedrijven. Vanuit deze proef dient de methodiek 
in fases uit te worden gerold naar andere bedrijven. Een belangrijke stap in deze 
uitrolfase is om de methodiek te laten inbouwen in bedrijfssoftware (TMS, 
planningstools, accountingsystemen). Daarnaast moet een platform worden 
georganiseerd waarop de informatie kan worden geüpload en welke kan worden 
gebruikt voor monitoring en toezicht. 
 
De monitoringsverplichting van bedrijven moet worden vastgesteld in wetgeving.  
Dit wetgevingstraject zou in 2020 alvast moeten starten waarbij in de wetgeving  
een verwijzing dient te worden gemaakt naar een later wetgevingstraject voor de 
implementatie van de normering. 
 
Als derde activiteit moet de metriek en het target van de normering verder worden 
ingevuld. Hiervoor dienen allereerst kengetallen te worden verzameld voor de 
ontwikkeling van verschillende segmenten en het reductiepotentieel. Deze eerste 
resultaten dienen vervolgens te worden afgestemd met vertegenwoordigers uit de 
verschillende segmenten. Hieruit moet een definitieve segmentverdeling worden 
vastgesteld en moet er draagvlak komen voor een haalbaar doel per segment voor 
emissiereductie in 2030. Wanneer de effecten van maatregelen in kaart zijn 
gebracht (in termen van kosten en CO2-reductie) kan worden bepaald wat 
realistische targets zijn en hoe die worden verdeeld over de verschillende 
segmenten en/ of entiteiten op basis van de principes besproken in hoofdstuk 3.  
 
Wanneer er duidelijkheid is over de implementatie van de monitoring en er 
consensus is over de methodiek rondom de metriek en de targetstelling, kan dit 
worden vastgesteld in wetgeving. Het voorbereidingstraject hiervan kan deels 
parallel lopen met de ontwikkeling van de metriek.  
 
Parallel aan het invullen van de normering kan worden gestart met het opzetten van 
het toezicht, waarbij kan worden aangesloten bij de toezichtstructuur van de EED. 
Hiervoor moeten de omgevingsdiensten voorzien worden van de juiste informatie 
vanuit de monitoring. Voor efficiënt toezicht zouden datatools moeten worden 
ontwikkeld die de omgevingsdiensten inzicht geven in de mate waarin bedrijven 
voldoen aan de normering en dienen ze voorzien te zijn van een lijst met 
maatregelen per segment die kan worden ingezet bij gesprekken met de bedrijven. 
 
In onderstaande tabel is deze voorlopige lijst met acties samengevat. 
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Tabel 7: Voorlopige actielijst voor implementatie normering goederenvervoer. 

Acties 2020 normering goederenvervoer  

1. Vaststellen segmenten. 

2. Ontwikkelen methodiek voor monitoring en rapportage voor alle segmenten  

3. Verzamelen van kengetallen per segment  

4. Testen tools en kengetallen in een grote praktijkproef onder segmenten  

5. 
Verankeren geselecteerde methodiek/kengetallen in toegepaste bedrijfssoftware 

(opnemen in planningstools, IT-koppelingen, accountantsvoorschriften etc.) 

6.  
Participeren in EU-normeringsontwikkelingen in EU t.b.v. standaardisatie 
monitoring. 

7.  Start wetgevingstraject monitoring goederenvervoer 

 

Acties 2021 normering goederenvervoer  

1. 
Toepassen monitoring methodiek bij bedrijven in geselecteerd segmenten 

 

2. Verder ontwikkelen methodiek target op basis van monitoringsresultaten 

3. Verbreden toepassing tools en kengetallen naar alle segmenten 

4. Methodiek afstemmen met segmenten (verladers/vervoerders) 

5. Ontwikkelen van koppeling tussen monitoringmethodiek en EED ed. 

6. 
Analyseren resultaten/mogelijkheden van maatregelen: onder meer logistieke 

optimalisatie en inzet zero-emissie voertuigen. 

7. 
Verankeren geselecteerde methodiek/kengetallen in toegepaste bedrijfssoftware 
(doorlopende actie uit 2020) 

8. Start wetgevingstraject normering 

 

Acties 2022/ 2023 normering goederenvervoer  

1. Opstellen rapportages o.b.v. ontwikkelde monitoring 

2. Publiceren en vastleggen normeringstarget richting 2030 

3. Nagaan of autonome ontwikkeling toereikend is dan wel flankerend beleid vergt 

4. Ontwikkeling tools voor toezicht 
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6 Ondertekening 

Den Haag, 9 maart 2020 TNO 

Jordy Spreen Jorrit Harmsen 
Projectleider Auteur 



Bijlage A | 1/4 

 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R10335 | 9 maart 2020 

A Tabellen segmentering 

Tabel 8: Detailinformatie verschillende indelingen . 

 

Outlooks Topsector  TLN GLEC Framework NST  2007 

Indeling naar Segmenten Deelmarkten  Segmenten Goederensoort 

Categorieën Achterland 

1) Droge bulk 

2) Vloeibare bulk 

3) Bederfelijke waren 

4) Consumenten-

producten 

5) Halffabricaten 

Stad 

1) Algemene vracht 

2) Temperatuur geregeld 

3) Pakketten en expres 

4) Faciliteit logistiek 

5) Afvallogistiek 

6) Bouwlogistiek 

1) Afvalstoffentransport 

2) Agrarisch transport 

3) Auto transport 

4) Bouwmaterialen 

5) Distributievervoer 

6) Exceptioneel vervoer 

7) Kiepautobedrijven 

8) Koeriers 

9) Fysieke distributie 

10) Rijdende melkontvangst 

11) Sierteeltvervoer 

12) Tank en Silotransport 

13) Veevervoer 

14) Verhuisvervoer 

15) Zeecontainervervoer 

Goederensoort 

1) Droge bulk 

2) Vloeibare bulk 

3) Containers 

4) Pallets 

5) Gewicht beperkend 

transport 

6) Volumebeperkend 

transport 

Conditie 

1) Regulier 

2) Koel 

Type reis 

1) Punt-punt 

2) Distributierit 

Contracttype 

1) FTL 

2) LTL 

1) Landbouwproducten 

2) Steenkool en bruinkool; ruwe aardolie en aardgas 

3) Metaalertsen en andere delfstoffen;  

4) Voedings- en genotmiddelen 

5) Textiel en textielproducten; leder en lederwaren 

6) Hout, hout- en pulp, papier en papierwaren; drukwerk en 

opgenomen media 

7) Cokes en geraffineerde aardolieproducten  

8) Chemische producten en synthetische of kunstmatige vezels; 

producten van rubber of kunststof; splijt- en kweekstoffen  

9) Overige niet-metaalhoudende minerale producten 

10) Metalen in primaire vorm; producten van metaal, andere dan 

machines en apparaten 

11) Machines, apparaten en werktuigen,  

12) Transportmiddelen  

13) Meubelen; overige industrieproducten,. 

14) Gemeentelijk afval en overig afval  

15) Brieven, pakketten 

16) Materiaal voor het vervoer van goederen  

17) Vervoerde goederen in het kader van particuliere of 

bedrijfsverhuizingen;  

18) Gegroepeerde goederen: diverse soorten goederen die 

gezamenlijk worden vervoerd 

19) Niet identificeerbare goederen: 

20) Overige goederen 

Modaliteiten Spoor, Binnenvaart, 

Wegtransport 

Wegtransport Spoor, Binnenvaart, 

Wegtransport 

Spoor, Binnenvaart, Wegtransport en Pijpleidingen 
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Tabel 9: Beoordeling segmentindelingen in het kader van de normering goederenvervoer. 

Categorie Outlooks Topsector 
Logistiek 

TLN GLEC NST 2007 

Voor en nadelen Herkenbaarheid -  
Diversiteit + 
Eenvoud +/- 
Clustermogelijkheden +/– 
Toepasbaarheid modaliteiten + 

Herkenbaarheid + 
Diversiteit + 
Eenvoud + / - 
Clustermogelijkheden +/- 
Toepasbaarheid modaliteiten 
+/- 

Herkenbaarheid +  
Diversiteit - 
Eenvoud + 
Clustermogelijkheden – 
Toepasbaarheid modaliteiten 
+/- 

Herkenbaarheid -  
Diversiteit + 
Eenvoud -  
Clustermogelijkheden + 
Toepasbaarheid modaliteiten + 

Opmerkingen De Outlooks houden rekening 
met significante verschillen 
tussen de sub-segmenten op 
het gebied van logistieke 
organisatie.  

De TLN deelmarkten zijn voor 
het wegtransport, maar veel 
markten voor binnenvaart, 
spoor en pijpleiding kunnen 
hier ook onder worden 
aangebracht. Is erg gericht op 
transporteurs. 

GLEC wordt internationaal 
herkend en gebruikt. De 
indeling is weinig uitgebreid, 
en hiermee (mogelijk) niet 
voldoende om onderscheid te 
maken tussen verschillende 
segmenten.  
Het is mogelijk om vanuit 
andere indelingen (TLN/ 
NST) ook de resultaten 
volgens de GLEC indeling te 
tonen. 

Zeer uitgebreid onderscheid. 
Wordt daarnaast internationaal 
gebruikt voor statistieken. Data 
kan hierdoor mogelijk worden 
hergebruikt voor 
statistiekdoeleinden. 
NST geeft geen inzicht in de 
logistieke kenmerken van het 
transport maar kijkt uitsluitend 
in type goederen. Binnen de 
segmenten kunnen grote 
logistieke verschillen zijn in de 
CO2- prestatie (bijvoorbeeld 
graantransport en vervoer 
sierteeltproducten binnen 
segment landbouwproducten) 
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Tabel 10: Indeling TLN deelmarkten naar goederensoort en verschijningsvorm lading. 

TLN  NST segmenten Verschijningsvorm 

1. Afvalstoffentransport 14 Overig 

2. Agrarisch transport 1.1, 1.2, 1.3, 1,5, 1.7  Bulk 

3. Auto transport 12 Overig 

4. Bouwmaterialen 3, 9, 17.5 Bulk/ general cargo 

5. Distributievervoer 1, 4, 5, 11, 12, 13, 20 General cargo 

6. Exceptioneel vervoer 10, 11, 19 Overig 

7.Ferry transport 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 General cargo/ container 

8. Kiepautobedrijven 3.3, 3.4, 3.5 Bulk 

9. Koeriers 15 General cargo 

10. Rijdende melkontvangst 1.9 Bulk 

11. Sierteeltvervoer 1.6 General cargo 

12. Tank en Silotransport 2.2, 2.3. 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 Natte bulk 

13. Veevervoer 4.6 Bulk 

14. Verhuisvervoer 17 Overig 

15. Zeecontainervervoer 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 Container 
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Tabel 11: Indeling Outlooks Topsector logistiek segmenten naar goederensoort en verschijningsvorm lading. 

Categorie NST segment Verschijningsvorm 

Outlook hinterland 

1)Droge bulk 
1.1, 1.2, 1.3, 1,5, 1.7 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.6, 6,2, 7.1, 7.4, 8.4, 
8.6, 10.1, 10.2, 10,3, 

Bulk 

2)Vloeibare bulk 2.2, 2.3. 4.4, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 Bulk 

3)Bederfelijke waren 1.4 1.6, 1.8, 1.9, 4,1, 4.2, 4,3 4,5 General cargo/ container 

4)Consumentenproducten 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18 General cargo/ container 

5)Halffabricaten 6.1, 8.6, 9,1, 9,3, 10,4, 10,5, 11,1, 11,5, 11,7 General cargo/ container 

Outlook city 

1) Retail 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18 General cargo 

2) Temperatuur geregeld 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 4,1, 4.2, 4,3 4,5 General cargo 

3) Pakketten en express 15, 17 General cargo 

4) Facilitair 4, 11, 13 General cargo 

5) Afvallogistiek 14 Overig 

6) Bouwlogistiek 3, 9, 10, 17.5 Bulk/ general cargo 
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B Tabellen entiteiten 

Tabel 12: Voor- en nadelen opnemen entiteiten in de normering van het goederenvervoer. 

Entiteit Voordelen opnemen Nadelen opnemen 

Vervoerders 
(nationaal) 

- Zicht op emissies, afstanden, vervoerde producten 
- Direct invloed op aankoop en gebruik van 

voervaartuigen en op supply chain 
- Mogelijkheid om producten van verschillende verladers 

te combineren 

- Geen invloed op product en verpakking, locaties van 
producent en klant of op de leveringscondities, of 
verschuiving tussen modaliteiten 

-  

Vervoerders 
(internationaal) 

- Geen concurrentievoordeel van internationale 
vervoerders ten opzichte van nationale vervoerders. 

- Handhaafbaarheid en monitoring is mogelijk lastig. 

Logistiek 
dienstverlener 

- Zicht op emissies, afstanden, vervoerde producten 
- Mogelijkheid om producten van verschillende verladers 

te combineren 
- Veel bedrijven combineren functies van logistiek 

dienstverlener en vervoerder 

- Weinig invloed op de vervoerscondities, het gebruik 
specifieke voertuigen en de modaliteit zonder 
instemming van de verlader 

Verladers - Direct invloed op product en verpakking, locaties van 
producent en klant.  

- Invloed op de modaliteit, vervoerscondities en op 
specifieke voertuigen 

- Mogelijk om zowel eigen vervoer als inhuur mee te 
nemen 

- Voor monitoring zijn verladers afhankelijk van data van 
vervoerders 

- Onduidelijkheid toewijzing verantwoordelijkheid bij 
verzender en ontvanger 

- Toewijzing van emissies bij LTL 

Verladers 
(internationaal) 

- Geen concurrentievoordeel van internationale verladers 
ten opzichte van nationale verladers 

- Handhaafbaarheid en monitoring is mogelijk lastig. 
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Tabel 13: Afwegingskader entiteiten in de normering van het goederenvervoer. 
 

 Vervoerders 
Logistiek 
dienstverlener Verladers Opmerking 

Effectiviteit (CO2-
emissiereductie) + + + Liggen totale CO2-emissies vooraf vast? 

Kosten maatregelen O O O 
Kan de normering aan buitenlandse partijen 
worden opgelegd? Hoe te handhaven? 

Administratieve lasten O O - 
In welke mate zijn benodigde gegevens 
beschikbaar? 

Concurrentiepositie NL O O O 
In welke mate worden Nederlandse 
bedrijven meer benadeeld? 

Duidelijkheid en transparantie + + +   

Technologieneutraliteit + + + 

Om maatregelen te stimuleren zouden 
verschillende partijen moeten worden 
opgenomen 

Voorstel meenemen Ja Ja Ja   
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Tabel 14: Afwegingskader binnenlandse en buitenlandse ritten in de normering van het goederenvervoer 
. 

 Binnenlandse ritten 
Import/ export 
binnenlandse kms 

Import/ export  
alle kms Doorvoer Opmerking 

Effectiviteit (CO2-
emissiereductie) + + ++ +   

Kosten  
maatregelen O - -- - 

Kan de normering aan buitenlandse partijen 
worden opgelegd? Hoe te handhaven? 

Administratieve lasten O - -- -- 

Zijn kms door buitenlandse partijen goed vast 
te leggen? Kunnen we aansluiten bij de 
vrachtwagenheffing 

Concurrentiepositie NL O + - - 
Wat is het effect van het meenemen van 
internationale kms? 

Duidelijkheid en transparantie + + - - 
Is het zinvol kms op te nemen die niet onder 
het KA vallen? 

Technologieneutraliteit O O O O   

Voorstel meenemen Ja ?? Nee Nee   
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C Tabellen metriek 

Tabel 15: Voor- en nadelen van de geanalyseerde metrieken in de normering van het goederenvervoer. 

Supply chain 
element Voor  Tegen Voorstel meenemen 

CO2-uitstoot - Maximale totale CO2-uitstoot vooraf 
vastgelegd 

- Alle typen maatregelen worden 
gewaardeerd 

- Beperkte administratieve last (alleen CO2) 

- Geen rekening met groei/ krimp van 
genormeerde entiteiten 

- Geen rekening met afstand tussen 
herkomst en bestemming 

Nee 

CO2-uitstoot per 
hoeveelheid 
vervoerde lading 

- Houdt rekening met groei en krimp van 
genormeerde entiteiten 

- CO2-reductie door minder gereden 
kilometers wordt gewaardeerd  

- CO2-reductie door verpakking met minder 
volume (zelfde gewicht) wordt gewaardeerd 

- Maximale totale CO2-uitstoot niet 
vastgelegd (groei lading leidt tot meer 
CO2) 

- Vervoeren van minder producten of 
gewicht niet gewaardeerd 

- Geen rekening met afstand tussen 
herkomst en bestemming 

Ja, voor verladers eventueel 
in termen van aantal 
vervoerde producten i.p.v. 
gewicht 

CO2-uitstoot per 
hoeveelheid 
vervoerde lading 
en afstand  

- Houdt rekening met groei en krimp van 
genormeerde entiteiten 

- Houdt rekening met afstand tussen 
herkomst en bestemming 

- CO2-reductie door verpakking met minder 
volume (zelfde gewicht) wordt gewaardeerd 

- CO2-reductie door minder gereden 
kilometers wordt niet of beperkt 
gewaardeerd  

- Maximale totale CO2-uitstoot niet 
vastgelegd (groei lading en km leidt tot 
meer CO2) 

- Vervoeren van minder producten of 
gewicht niet gewaardeerd 

Ja, voor vervoerders op basis 
van: 
- GCD (om korte routes te 

stimuleren) 
- Units omrekenen naar 

gewicht 
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Tabel 16: Afwegingskader metriek in de normering van het goederenvervoer. 
 

 CO2-uitstoot 
CO2-uitstoot per 
hoeveelheid lading * 

CO2-uitstoot per hoeveelheid 
vervoerde lading en afstand ** Opmerking 

Effectiviteit (CO2-
emissiereductie) 

+ - -- 
Liggen totale CO2-emissies vooraf vast? 

Kosten maatregelen + - - Worden alle maatregelen gewaardeerd? 

Administratieve lasten 
+ - -- 

In welke mate zijn benodigde gegevens 
beschikbaar? 

Concurrentiepositie NL 
- + ++ 

In welke mate worden Nederlandse bedrijven 
meer benadeeld? 

Duidelijkheid en 
transparantie 

O O O 
Is de metriek in eenheden die bekend zijn in de 
sector? 

Technologie-neutraliteit O O O   

Voorstel meenemen Nee Nee Ja 
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D Tabellen target 

Tabel 17: Voor- en nadelen van de geanalyseerde targets in de normering van het goederenvervoer 

Supply chain 
element Voor  Tegen Voorstel meenemen 

Absoluut target 
voor entiteiten 
binnen elk 
segment (gelijke 
marginale kosten 
per segment) 

- Gelijke verdeling van last (kosten) over 
segmenten 

- CO2-reductie bereikt tegen laagste 
maatschappelijke kosten 

- Goed gedrag wordt beloond 

- Veel werk vooraf (bepalen kostencurves 
per segment) 

Ja 

Absoluut target 
per segment 
(best performer) 

- Goed gedrag wordt beloond - CO2-reductie niet bereikt tegen laagste 
maatschappelijke kosten 

- Vereist monitoring vóór invoering 
- Mate van CO2-reductie niet bepaald op 

basis van klimaatdoelstelling  

Nee 

Relatieve targets 
per segment 

- Vereist weinig onderzoek vooraf  - CO2-reductie niet bereikt tegen laagste 
maatschappelijke kosten 

- Partijen die al CO2-reductie hebben 
gerealiseerd worden benadeeld 

- Segmenten met lage CO2-emissies 
hebben extra grote uitdaging 

Nee 
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Tabel 18: Afwegingskader targets in de normering van het goederenvervoer. 
 

 

Absoluut target per segment 
(o.b.v. gelijke marginale 
kosten) 

Absoluut target per 
segment (best 
performer) 

Relatieve 
targets per 
segment Opmerking 

Effectiviteit (CO2-
emissiereductie) 

+ -  In welke mate is de haalbaarheid van het CO2-doel 
te sturen? 

Kosten maatregelen 
+ - - 

Welke methode leidt tot de laagste totale kosten? 

Administratieve lasten 
   

Hoeveel werk om targets vast te stellen? 

Concurrentiepositie NL 

+ - - Welke methode leidt tot het kleinste gemiddelde 
kostenverschil met andere landen? 

Duidelijkheid en 
transparantie 

+ - + Weten partijen lang van tevoren waar ze aan toe 
zijn? 

Technologie-neutraliteit 
O O O 

  

Voorstel meenemen Ja Nee Nee  
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E Detailinformatie berekenmethodieken 

Huidige rekenmethoden 
BigMile (Lean-and-Green, COFRET). BigMile helpt het minimaliseren van carbon 
footprint voor organisaties actief in de Transport, Logistiek en Supply Chains sector. 
BigMile biedt eenvoudig bruikbare inzichten in de footprint en gebieden voor 
efficiëntieverbeteringen voor alle vervoerswijzen; weg, spoor, lucht en water.  
De methode gebruikt transportgegevens en energiegebruiksgegevens (brandstof) 
die gecombineerd inzicht verschaffen in de algehele prestaties inclusief het 
berekenen van carboon footprint indicatoren.  
BigMile is gebaseerd op COFRET-methode en is een methodologische opvolger 
van het L&G programma.  
 
GLEC (Smart Freight Center, Global Logistics Emission Council). GLEC (Global 
Logistics Emission Council) is een gelijkluidend methodologie die transport en 
logistieke emissies laat berekenen. De kern van de methodologie is dat vervoerders 
hun consumptie factor berekenen en die met verladers communiceren. Het stelt 
verladers in staat hun CO2-uitstoot berekenen aan de hand van primaire data als 
vervoerder-specifieke consumptie factor bekend is, of door het gebruik van 
gemiddelde consumptie factoren als er geen vervoerder-specifieke factor bekend is. 
Op dit moment heeft GLEC relatief veel volgers en bedrijven die de methodologie 
gaan implementeren. Er wordt op dit moment geld verzameld om ISO 
standaardisatie te beginnen om te zorgen dat de GLEC-methodologie een 
internationale ISO standaard wordt. 
 
US EPA SmartWay. SmartWay is een programma van het Amerikaanse 
agentschap voor milieubescherming (EPA). Het programma is in 2004 gestart en 
biedt een uitgebreid en algemeen erkend systeem voor het volgen, documenteren 
en delen van informatie over brandstofverbruik en CO2-emissies in de logistieke 
ketens. Het helpt verladers met het identificeren en selecteren van efficiënte 
vrachtvervoerders, transport modaliteiten en operationele strategieën om de 
duurzaamheid van de logistieke ketens te verbeteren en de kosten van 
goederenbewegingen te verlagen. Het programma heeft een aantal tools 
ontwikkeld die GHG emissies en ook emissies van andere schadelijke stoffen 
berekend. SmartWay is georiënteerd op de Amerikaanse markt.  
 
French Objectif CO2. Bepaalt dat aanbieders van transportdiensten 
(goederenvervoer en Vervoer van passagiers) hun CO2 uitstoot aan de klanten 
moeten communiceren. Deze methode laat veel vrijheid aan aanbieders van de 
diensten met betrekking tot hoe de uitstoot berekend wordt.  
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Tabel 19: Detailinformatie berekenmethodieken. 

Tool,  Berekenmethode CO2  Meeteenheid vervoerde goederen Kilometers Output-parameters Scope 

G
L

E
C

 

Well-to-Wheel CO2 aan de hand 
van een "consumptiefactor" 
(totaal brandstofverbruik gedeeld 
door ton.km) vermenigvuldigd met 
een CO2 factor. 

Totaal aantal tonnen. GLEC schrijft 
voor dat een correctie moet worden 
gedaan voor de beladingsgraad en 
voor het verpakkingsgewicht 
(bijvoorbeeld gewicht container) 

Daadwerkelijk gereden 
afstand per modaliteit. 
GLEC schrijft voor dat 
rekening wordt gehouden 
met lege kilometers 

CO2 eq per ton.km 
Transport, overslag, 
warehousing 

B
ig

 M
il

e 
T

o
o

l Gebruik van gepubliceerde 
emissiefactoren, zowel TTW als 
WTW. Andere factoren dan GLEC 
worden gebruikt. 

Tool kan zowel ton als een andere 
meetunit (liter, pallets, TEU, vaten, 
M3) gebruiken.  
Bij gebruik van een andere unit wordt 
een conversietabel gehanteerd om 
het aantal tonnen te berekenen. 

Afstand Great Circle 
distance 

Meerdere outputs 
mogelijk (Totaal 
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Tank-to-wheel CO2 aan de hand 
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Verschillende units kunnen worden 
gebruikt. Verdeling naar klanten 
wordt per unit gedaan 

Niet gebruikt in deze 
methodiek 

Totaal CO2 in 
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F Detailinformatie input/ outputwaarden 

In deze bijlage staat een overzicht van mogelijke databronnen die kunnen worden 
gebruikt voor de monitoring van normering van het goederenvervoer. Op de 
volgende pagina’s staat een overzicht van bronnen voor berekening van de  
CO2-emissies enerzijds en eenheid.kms (bijvoorbeeld ton.kms) anderzijds (voor 
verladers zou in plaats van ton.km ook ton als noemer kunnen worden gebruikt).  
In de figuren is een cascadering aangebracht waarbij een kleurschakeling van 
groen naar rood wordt gehanteerd. Hierbij is groen de te prefereren optie. 
 
 

 

Figuur 12:vOverzicht metriek 
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SAMENVATTING 

Nederland loopt in Europa voorop met de transitie naar een Zero Emissie (ZE) bussen voor 

het openbaar vervoer. Ruim 770 van de 5.236 OV bussen in Nederland is volledig uitstootvrij. 

Al vanaf 2020 is bijna 100% van de nieuw instromende bussen ZE, omdat het economisch 

rendabel is. Naast eisen aan de uitstoot worden in samenwerking met het energiedomein 

ook eisen geformuleerd voor het gebruik van hernieuwbare energie.  

De urgentie van de transitie naar ZE is in 2019 onderstreept in het Klimaatakkoord, dat door 

overheden, vervoerders en energieleveranciers is omarmd. In het Klimaatakkoord is 

terugverwezen naar de drie doelstellingen die reeds in 2016 door de overheden zijn 

opgesteld in nationaal Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus 

(BAZEB):  

1) Instroom nieuwe bussen 100% ZE aan de uitlaat vanaf 2025 

2) 100% van de vloot vervangen door ZE in 2030 

3) Uiterlijk 2025 100% gebruik van hernieuwbare regionaal opgewekte energie  

De ov-autoriteiten, de vervoerders en de busleveranciers, maar ook CROW-KpVV, de 

netbeheerders, de financiers en de onderleveranciers/onderaannemers geven de transitie 

naar ZE samen vorm. Zij weten elkaar goed te vinden. Er is bij partijen veel kennis en kunde 

aanwezig en er is de bereidheid om te investeren. Vervoerders hebben in Nederland al mooie 

projecten opgezet, mede door de bereidheid van publieke en private partijen om hier samen 

aan te werken. De kansen zijn groot. 

Om de kansen te vergroten én te benutten is een programma Zero Emissie Bus opgezet, 

waar voor een aantal vraagstukken naar oplossingen wordt gezocht. Dit geldt zowel op het 

vlak van de (technische en financiële) haalbaarheid van de doelstellingen (doelstelling 1 en 2), 

als op het gebied van energie (doelstelling 3). Het gaat hierbij om vragen, zoals: hoe om te 

gaan met de bussen met een hoge dag-inzet of hoe om te gaan met laadlocaties en 

stallingen, die vanwege de laadinfra een steeds belangrijker rol spelen. En welke 

mogelijkheden zijn er voor het financieren van de onrendabele top, zowel qua (Europese) 

subsidies (stimulering van waterstof vindt bijvoorbeeld hoofdzakelijk in Europees 

verband/Europees gefinancierde projecten plaats) als binnen de sector zelf? Tenslotte 

worden er nieuwe verbanden gelegd buiten de traditionele OV-sector om aan de derde 

doelstelling te voldoen, bijvoorbeeld met netbeheerders. 

Met gedeelde kennis en ervaringen worden regionaal verschillende beslissingen genomen. 

Het invoeren van ZE bussen blijft maatwerk per concessie. De karakteristieken van de ritten 

én van de omgeving spelen een grote rol. In Groningen rijden er enkele bussen op waterstof, 

omdat er is geïnvesteerd in de bijbehorende infrastructuur en omdat er lijnen zijn met een 

lange omloop. In stedelijke gebieden kunnen op lijnen met een korte omloop batterij 

elektrische bussen zonder problemen worden ingezet. Daar speelt het inpassen van de 

laadinfrastructuur met bijbehorende netaansluiting in de openbare ruimte eerder een rol.   
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Momenteel wordt de wereld, Nederland en daarbinnen de OV-sector zwaar getroffen door 

de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Vanwege de daaruit voortkomende onzekere 

marktsituatie worden concessies uitgesteld en daarmee zal de instroom van nieuwe bussen 

op korte termijn ook verminderen. Een concessiewisseling is namelijk het natuurlijke moment 

is voor die instroom. Ook geven marktpartijen aan dat het behalen van de 

duurzaamheidsdoelstellingen een grotere uitdaging is geworden. Binnen het programma 

BAZEB worden vragen opgepakt die voortkomen uit deze nieuwe uitdagingen, want de 

doelstellingen uit 2016 zijn onverminderd urgent.  

Het onderschrijven van de BAZEB- doelstellingen uit het bestuursakkoord was in 2016 een 

groot blijk van vertrouwen in de goede samenwerking binnen de sector. Ook toen lagen er 

grote uitdagingen, maar partijen vertrouwden er op dat zij hierover in alle redelijkheid met 

elkaar in gesprek zouden gaan en de best mogelijke oplossing zouden kiezen. Zo gaat de 

sector ook de nieuwe uitdagingen aan: door het gesprek te voeren, door kennis te delen, 

door open te zijn over wat men van elkaar nodig heeft en door het spel tussen markt en 

overheid optimaal te spelen.  
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1: INLEIDING 

In 2016 hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vervoerregio Amsterdam, de 

Metropoolregio Rotterdam en Den Haag en het ministerie van IenW samen het nationaal 

Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (BAZEB) ondertekend.  

De eerste grote stappen zijn gezet zijn om tot een Zero Emissie busvloot te komen. Over 

slechts 5 jaar moet de eerste doelstelling behaald zijn. Dit is een goed moment om even stil 

te staan en te beschrijven hoe de voortgang op dit dossier is. Wat is de prognose voor de 

komende tijd? Welke opgaven hebben de OV autoriteiten nog voor zich en op welke manier 

wordt dit aangepakt?  

Op moment van schrijven is de helft van de activiteiten uit het jaarplan 2020 voor het 

programma BAZEB uitgevoerd. Ondanks het uitbreken van de covid-19 pandemie zijn de 

meeste activiteiten voor BAZEB doorgegaan. Juist in thuiswerktijd wordt veel kennis gedeeld, 

contact met marktpartijen gezocht en gesproken over nieuwe vormen van samenwerken. 

Daarnaast gaan ook andere ontwikkelingen op het gebied van Zero Emissie onverminderd 

door. Voor uitdagingen die raakvlakken hebben met het Klimaatakkoord (wat voor BAZEB 

zeker geldt) lijkt nu juist het draagvlak groter en is het aantal activiteiten door diverse partijen 

en netwerken opgeschroefd.  

In de loop van 2020 nieuwe zullen nog niet voorziene vragen opkomen tijdens het opstellen 

van of naar aanleiding van de opgeleverde producten of diensten. Zo verwachten we 

bijvoorbeeld dat de Laadkaart Bus nieuwe inzichten geeft en implementatievraagstukken in 

beeld brengt. Maar uiteraard brengen ook de gevolgen van de pandemie nieuwe vragen met 

zich mee. Dit maakt dat er voor dit dossier in de tweede helft van 2020 ook ruimte moet zijn 

voor adaptief programmeren: snel mee kunnen met kansen die zich voordoen. Een voorbeeld 

is de samenwerking met Buyers groepen door het Klimaatverbond in opdracht van de 

ministeries BZK en IenW. 

Voor de tweede helft van 2020 is daarom een aanvulling gemaakt met nieuwe activiteiten, 

die door kunnen lopen in 2021. Deze aanvullingen zijn voortgekomen uit de gespreksronden 

van DOVA langs alle ov-autoriteiten, de diverse kennissessies en de contacten tijdens het 

opstellen van de rapportages en handreiking.  

Het voorstel is om in navolging van het jaarplan 2020 vanaf nu elk jaar een jaarplan op te 

stellen, inclusief kennisagenda. In dat jaarplan zal ruimte gereserveerd worden voor adaptief 

programmeren. 
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2: TOTSTANDKOMING BAZEB 

Veranderingen komen niet zomaar tot stand. Door constante aandacht voor ZE is er 

langzaam maar zeker sprake van een paradigmashift: Zero Emissie bussen worden de nieuwe 

standaard. Daar zijn veel gesprekken aan vooraf gegaan. Feiten en meningen zijn gedeeld, 

coalities werden gevormd. In dit hoofdstuk de schets van hoe dit een onmisbaar proces is 

geweest ter voorbereiding op de successen later.  

Voorbereiding BAZEB ( - 2016) 

Hoofddoel van het OV is om reizigers van A naar B te vervoeren. In beginsel was de gedachte 

dat OV niet hoefde te verduurzamen: als reizigers er goed gebruik van maken, is openbaar 

vervoer immers per definitie duurzaam. Meer mensen in minder voertuigen leidt tot minder 

voertuigen op de weg en dus tot uitstoot.. Toch wilden overheden ook de uitstoot van de 

voertuigen ook verminderen. Al in een concessietekst van 2007 verzoekt de opdrachtgever 

provincie Noord-Holland “zich in te spannen om de CO2-uitstoot per voertuigkilometer te beperken, 

bijvoorbeeld met lichtere bussen en met zuinig rijgedrag” (zie verder bijlage 1). 

De wens naar bussen met zo’n lage mogelijke emissie veranderde  langzaam in een ambitie 

naar bussen die helemaal geen uitstoot meer hadden. In 2011 werd door de decentrale 

overheden en het ministerie de Stichting Zero Emissie bus opgericht.. In de politiek 

bestuurlijke zoektocht werd gezocht naar haalbare doelstellingen. . Één van de uitkomsten 

van dit traject was,  om gezamenlijk ambities te formuleren en die bestuurlijk te bekrachtigen, 

zodat de markt een krachtig signaal vanuit politiek zou krijgen. Belangrijk om te vermelden is 

dat naast de politiek bestuurlijke inspanningen er ‘op de werkvloer’ al enorm veel (in)formele 

contacten waren over schonere bussen. Dergelijke inspanningen zijn in het grotere geheel 

minder zichtbaar, maar de hoeveelheid afstemmingsoverleggen, gesprekken, presentaties en 

andere momenten van kennisdeling zijn cruciaal geweest in de voorbereiding op BAZEB. 

Vanaf de allereerste vermeldingen van vermindering van CO2 uitstoot bestaat er een netwerk 

van mensen binnen de OV wereld die bijdragen aan deze doelstelling. En het netwerkt groeit 

nog steeds. Dat men elkaar weet te vinden en dat men open en transparant is over geleerde 

lessen (en zelfs over gemaakte fouten!) is essentieel voor het succes van deze ambitie. 

Ondertekening en kwartier maken programma (2016 - 2019) 

Het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (BAZEB dus) werd in 

2016 ondertekend. Kern van het akkoord zijn 3 doelstellingen: 

1) Instroom nieuwe bussen 100% ZE aan de uitlaat vanaf 2025 

2) 100% van de vloot vervangen door ZE in 2030 

3) Uiterlijk 2025 100% gebruik van hernieuwbare regionaal opgewekte energie  

Omdat het hoofddoel van OV niet uit het oog verloren mag worden, is bij deze 

doelstellingen ook afgesproken dat de transitie naar Zero Emissie Busvervoer niet ten koste 

mag gaan van de reiziger en daarmee de dienstverlening in het regionale busvervoer.  

BAZEB heeft een positieve invloed uitgeoefend op de markt. Niet alleen in eigen land gingen 

marktpartijen zich roeren, ook in andere landen werd hierdoor snel duidelijk dat ZE serieus 

werd genomen in Nederland. Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf. In de periode direct na 

ondertekening van het akkoord zijn er veel inspanningen verricht om dit akkoord onder de 
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aandacht te brengen bij eigen achterban, collega-overheden en bij marktpartijen. Voor 

ondernemende marktpartijen geeft dit bestuursakkoord zekerheid gegeven om een nieuw 

productielijn, die nodig is voor ZE, te ontwerpen, en de bestaande producten te veranderen.  

Programmamanagement ingericht (2019 - ) 

Die zekerheid voor ondernemers werd versterkt toen de eerste besteksteksten op de markt 

verschenen waarin de ambitie naar ZE een plek had gekregen. Eerst als optie, waarbij punten 

te verdienen vielen, maar al snel als eis. Voorbeelden zijn Hoeksche Waard - Goeree 

Overflakkee (2014), Amstelland-Meerlanden (2016), Drechtsteden, Molenlanden en 

Gorinchem (2017) en Groningen Drenthe (2017) (Zie bijlage 1). Voor de opschaling naar 

grotere aantallen was de busconcessie rond Eindhoven, waar in één keer 43 elektrische 

batterijbussen werden ingevoerd een hele belangrijke sprong. 

De decentrale opdrachtgevers zochten  naar kennis, naar een reëel beeld van wat de markt 

kon leveren en naar de juiste formuleringen voor in het bestek. Deze kennis deelden zij met 

elkaar. Zij werden (en worden) daarbij ondersteund door CROW-KpVV, want het het is 

moeilijk leerervaringen  tijdens een aanbestedingstraject uit te wisselen. Veel activiteiten 

komen bij elkaar en. niet alle informatie mag worden gedeeld, terwijl die biedingen natuurlijk 

heel veel informatie bevatten. 

Het is de kunst om als opdrachtgevende overheden te ontdekken welke kennis er nodig is. 

Wat hebben enkele of wat heeft één van de overheden al aan kennis opgehaald en waar is 

aanvullend onderzoek nodig?  Dankzij de inspanningen van de kwartiermakers van dit thema 

staat er inmiddels een netwerk klaar van mensen binnen OV autoriteiten die hiermee aan de 

slag zijn. De ontwikkelingen gaan snel, de lessen die geleerd worden volgen elkaar in hoog 

tempo op. 

Hoe nu verder?  

Het dossier ZE Bus is op een punt gekomen waarbij de optimalisaties die mogelijk waren in 

het bestaande systeem zijn uitgevoerd: de concessieteksten zijn aangepast. Enkele van de 

activiteiten moeten nog worden afgerond, maar daarmee zijn de doelstellingen nog niet 

volledig behaald. Juist de coronacrisis doet beseffen dat als het hierbij blijft, de doelstellingen 

mogelijk niet, of veel te laat gehaald worden. Wat nu nodig is, en momenteel onbedoeld ook 

al gebeurd, is een volledige transitie.  
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figuur 1 De x-curve. Bron: Drift for transition – rapport “Staat van transitie: dynamiek in mobiliteit, klimaatadaptatie en 

circulaire economie”, dec 2019, in opdracht van Min IenW. 

 

In opdracht van het ministerie van IenW heeft Drift een rapport gemaakt over de transitie van 

mobiliteit. In dit rapport introduceren zij de x-curve (figuur 1). De activiteiten in deze x-curve 

komen bekend voor:  experimenten zijn uitgevoerd, er is versneld en er is urgentie gecreëerd. 

Het schrijven van nieuwe concessieteksten valt onder het institutionaliseren van het nieuwe 

regime. Het aanpassen van stallingen gaat gepaard met de afbraak van het oude (diesel) 

systeem. 

 

Belangrijk bij een transitie is dat de sturing niet lineair en niet volledig rationeel verloopt. Dit 

vraagt om een voortzetting van het adaptieve programma BAZEB. Op die manier wordt 

optimaal ingespeeld op ontwikkelingen in sectoren met raakvlakken met de onze en kunnen 

onverwachte coalities ontstaan die het geheel aanzienlijk verder helpen. .  Zo zou het 

verduurzamen van de transportsector en het plaatsen van laadinfra voor vrachtwagens bij 

distributiecentra een vliegwiel bij OV kunnen zijn. Dit neemt overigens niet weg dat de 

doelen bij ZE Bus an sich ook concrete acties vereisen.  
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3: VOORTGANG EN PROGNOSE 

Om de ontwikkelingen van ZE goed in beeld te hebben en te weten hoe activiteiten 

bijdragen aan de benoemde ambitie wordt door de OV autoriteiten gezamenlijk ingezet op 

het monitoren van de voortgang. Niet alleen de ondertekenaars van het Bestuursakkoord 

dragen bij. Zowel financieel als in kennis en kunde wordt nauw samengewerkt met CROW 

KpVV. Die levert veel van de genoemde cijfers. 

 

Zero Emissie: Het terugdringen van de CO2 uitstoot (en daarmee ook NOx) 

BAZEB heeft als belangrijkste doel het terugdringen van de CO2 uitstoot. Dat sluit direct aan 

bij de opgave voor de sector Mobiliteit uit het Klimaatakkoord. 

 
figuur 2 Infographic opgave Mobiliteit Klimaatakkoord 

 

De tekst uit Klimaatakkoord van juni 2019 luidt als volgt: 

 

Provincies, vervoersregio’s, netbeheerders, energieproducenten, de Rijksoverheid en het 

bedrijfsleven werken samen aan de verdere uitrol en opschaling van zero-emissie bussen en de 

noodzakelijke alternatieve tank- en laadinfrastructuur door middel van het Bestuursakkoord zero-

emissie bus (BAZEB). In 2025 zullen alle nieuw instromende OVbussen zero-emissie zijn, zodat in 

2030 alle ongeveer 5.000 OV-bussen zero-emissie zijn (BAZEB zit reeds in de NEV). Na 2025 is de 

verwachting dat de markt voor batterijelektrische bussen volwassen is. Voor waterstofbussen is 

de verwachting dat in 2025 ook flinke sprongen gemaakt zullen zijn. In de tussenliggende periode 

kent de businesscase nog een onrendabele top, die binnen de huidige werkwijze onvoldoende 

snel daalt. 
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Bron: Klimaatakkoord juni 2019 blz 51/52 

Om de effecten van de maatregelen te kunnen monitoren, wordt de CO2-uitstoot gemeten. 

De onderstaande tabel presenteert de ontwikkeling van de CO2-uitstoot per 

reizigerskilometer en per voertuigkilometer over alle busconcessies. 

 

tabel 1 CO2 footprint bus, tram en metro. Bron: Uit Rapport CE Delft; Roadmap Duurzaam OV en Spoor. 

https://platformduurzaamovenspoor.nl/downloads-0/algemeen/?pager_page=2 

 

Bundelen van vraag (over de diverse concessies), nieuwe financieringsarrangementen (waarbij 
risico’s worden verlegd – bijvoorbeeld via leaseconstructies – en kapitaallasten voor projecten 
worden verlaagd met publieke leningen) en het betrekken van het Nederlands bedrijfsleven en 
internationale exportkansen moeten zorgen voor een snellere daling van de kostprijs. De 
Rijksoverheid en het IPO hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een roadmap 
die deze vragen adresseert en waarvan het resultaat in 2019 opgeleverd moet zijn. 
 
Om te voorkomen dat vervoerders de businesscase voor zero-emissie bussen nu niet rond krijgen 
en de invoer van zero-emissie materieel uitstellen naar een latere concessieperiode, werken de 
Rijksoverheid en concessie verlenende overheden al samen. Dekking vinden voor de onrendabele 
top vraagt maatwerk per project en het ondersteuningspakket moet in hoofdzaak worden gedekt 
uit de nationale en internationale co-financieringsinstrumenten (zoals CEF/TEN-T en TEN-E, 
FCHJU, Interreg, MIA/Vamil en DKTI) en uit gezamenlijk te ontwikkelen (innovatieve) 
financieringsconstructies (arrangementen) met nationale en Europese publieke, semipublieke 
(zoals InvestNL en InvestEU) en private instellingen. 

De Rijksoverheid en concessie-verlenende overheden zeggen toe de organisatie rondom BAZEB 

te versterken door samen met alle betrokken partijen vanuit de provincie en de markt (inclusief 

OEM’s) de acties op te pakken die volgen uit de roadmap. In het kader van de gezamenlijk 

roadmap zegt de Rijksoverheid toe in de periode 2019-2025 jaarlijks een impuls van circa 10 

miljoen euro te organiseren vanuit de nationale cofinancieringsinstrumenten, waarbij jaarlijkse 

monitoring plaatsvindt om overstimulering te voorkomen. 
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figuur 3 CO2 footprint OV en Spoorsector Bron: Ricardo rail. Zie https://platformduurzaamovenspoor.nl/downloads-

0/algemeen/virtuele-map/rapport-co2-footprint-2018-ov-spoorsector/ 

 

CO2-emissie CO2-emissie per 

reizigerskilometer (in gram per 

reizigerskilometer, berekend 

over alle busconcessies) 

CO2-emissie per 

voertuigkilometer (in gram per 

voertuigkilometer, berekend 

over alle busconcessies) 

2016 niet bekend niet bekend 

2017 116 933 

2018 113 890 

2019 PM 2020 PM 2020 
tabel 2 CO2-emissie per reizigerskilometer 

 

 

Bij het opstellen van het Bestuursakkoord is het terugdringen van de CO2 uitstoot letterlijk 

genoemd. Maar de keuze voor een Zero Emissie vloot levert natuurlijk nog meer voordelen 

op. Belangrijke bijvangst is bijvoorbeeld het terugdringen van stikstof (NOx). In samenwerking 

met Duinn is ook een methode opgezet om de uitstoot van stikstof de monitoren. Dat heeft 

onderstaand overzicht opgeleverd (figuur 4).  

 

Het opzetten van een dergelijke monitoring biedt partijen de mogelijkheid meer inzicht te 

verkrijgen in de effecten van genomen maatregelen. Zeker bij de pogingen om meer grip te 

krijgen op de stikstofproblematiek is dat zeer gewenst. 
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figuur 4 Duinn 2020 Stikstofuitstoot OV in 2019 irt Natura 2000 gebieden 
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PROGNOSE: HET BEHALEN VAN DE DOELSTELLINGEN 

Om de CO2 uitstoot verder terug te dringen, noemt BAZEB drie doelstellingen:  

 

1) Instroom nieuwe bussen 100% ZE aan de uitlaat vanaf 2025 

2) 100% van de vloot vervangen door ZE in 2030 

3) Uiterlijk 2025 100% gebruik van hernieuwbare regionaal opgewekte energie  

Hoe staat Nederland ervoor ten opzichte van de doelstellingen? 

 

Doelstelling 1) Instroom van de nieuwe bussen 100% ZE aan de uitlaat vanaf 2025 

Het totaal aantal bussen in Nederland bedraagt 5236. Uit de ontwikkeling van percentages in 

de tabel blijkt dat de instroom van ZE-bussen over de jaren heen gestaag toeneemt, zowel in 

absolute zin als in aandeel in de totale instroom van bussen. Het bereiken van de doelstelling 

van 100% instroom van ZE-bussen in 2025 is dan ook haalbaar. In 2020 lijkt de nieuwe 

instroom van bussen al voor 96% uit ZE bussen te bestaan. Het moge duidelijk zijn dat 

eerdere instroom van ZE bussen een aanzienlijk effect heeft op het verminderen van de CO2 

uitstoot. 

 

Bij het weergeven van het aantal ZE bussen in Nederland wordt gekozen voor het weergeven 

van het werkelijke aantal en niet het verwachtte aantal ZE bussen. Dankzij de 

concessiemethodiek weten we dat er ook in andere concessies grote aantallen ZE bussen 

gaan rijden. Die tellen we dus pas mee in dit overzicht zodra er daadwerkelijk fossiele bussen 

vervangen worden en er reizigers vervoerd worden. 

In de jaren 2016 tot en met 2019 was de instroom van Zero Emissie bussen als volgt: 

Jaar Aantal 

instromende 

ZE-bussen 

Aandeel ZE-

bussen in 

totale 

instroom 

Aandeel tov totaal 

aantal bussen in NL 

2016 80 20% 2,3% 

2017 151 34% 3,3% 

2018 122 42% 7,0% 

2019 350 64% 14,7% 

Prognose 2020 643 96% 27% 
tabel 3 Instromende ZE bussen als deel van de gehele vloot (peildatum 1-1-2020) 
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ZE bus per OV-autoriteit  

Het huidige aantal ZE bussen per OV autoriteit ten opzichte van het totaal aantal bussen in 

die regio is weergegeven in onderstaande figuur: 

 
figuur 5 Aandeel ZE-bussen in gehele vloot (peildatum 1-1-2020) 

Op deze manier is goed zichtbaar dat in alle delen van Nederland stappen gezet worden naar 

het verduurzamen van de busvloot. Het verduurzamen van de vloot is maatwerk: elke 

concessie heeft een eigen concessiekalender, eigen karakteristieken zowel in de lijnvoering 

als in geografische kenmerken. Lange of korte lijnen, gemiddeld hoge snelheid of niet, dicht 

of dunbevolkte gebieden, een duidelijke dal- en spits of helemaal niet. Als deze verschillen 

zijn bepalend voor de keuzes die gemaakt worden bij de transitie naar ZE. Dan is het goed 

om te zien dat we er in verschillende regio’s in slagen om verder te komen. 

 

Uitdagingen doelstelling 1  

Het behalen van doelstelling 1: het realiseren van een instroom van 100% ZE bussen lijkt 

relatief eenvoudig nu het economisch rendabel is om voor ZE te kiezen. De investering vooraf 

is hoger, maar de operationele kosten zijn vele malen lager. Hoewel de coronacrisis de 

productie bij allerlei leveranciers tijdelijk stil heeft gelegd, is de inschatting dat de 

productiestop dusdanig kort is geweest dat er geen langdurige problemen blijven aan de 

aanbodkant. Het is voor partijen bovendien nu al niet meer lucratief om in Nederland 

dieselbussen te laten rijden nu alle OV autoriteiten BAZEB ondertekend hebben. Een 

dieselbus heeft een afschrijvingstermijn van ongeveer 10 jaar. Het doel van de overheden is 

om de dieselbussen vanaf 2030 niet meer toe te staan: dan wordt het vanaf 2020 steeds 

minder interessant om nieuwe diesels aan te schaffen. Zeker nu ook andere Europese steden 

en landen vergelijkbare streefdata hanteren. De komende jaren wijzen uit of deze 

verwachting terecht is.  

 

Een aandachtspunt is nog wel de instroom van ZE buurtbussen. Op dit moment is de markt 

nog niet volwassen genoeg om ZE alternatieven voor de buurtbus te kunnen bieden. En het 
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aantal buurtbussen in Nederland is dusdanig klein dat de OV sector zelf het verschil niet kan 

maken. Maar door actief de samenwerking te zoeken met ZE Doelgroepenvervoer en 

Taxivervoer ontstaat wel degelijk een interessante schaal voor inkoop. Alleen al het 

gezamenlijk opstellen van specifieke eisen waar de voertuigen aan moeten voldoen zal de 

productie verder op gang helpen. 
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Doelstelling 2) 100% van de vloot vervangen door ZE in 2030 

Het omzetten van de gehele vloot naar ZE-bussen in uiterlijk 2030 is een grotere opgave. Het 

vervangen van de nog bestaande dieselvloot in al lopende concessies brengt extra 

uitdagingen mee. Dan moet per definitie gezocht worden naar ruimte binnen het bestaande 

concessiecontract.   

 
figuur 6 (peildatum 1-1-2020, bron: CROW) 

In de grafiek hierboven staan 4 scenario’s voor de verdere groei van de ZE bussenvloot in 

Nederland. In het eerste scenario blijft de groei steken na instroming van de ZE bussen die 

op dit moment worden verwacht op basis van reeds bestaande contracten.1 Dit betreffen 

concessies die al gestart zijn, maar die een gefaseerde invoering kennen, concessies die 

gegund zijn maar nog niet gerealiseerd en de minimale eisen uit concessies die momenteel 

aanbesteed worden. Dat scenario hebben we het ‘scenario minimale groei’ genoemd, omdat 

dit het resultaat is wat op basis van de huidige kennis tenminste verwacht mag worden in 

Nederland. In het tweede scenario bieden vervoerders iets meer aan dan momenteel 

voorzien in reeds gemaakte afspraken. Dat scenario hebben we de ‘beperkte groei’ genoemd. 

Vervoerders gaan dan in versneld tempo hun bestaande vloot vervangen of bieden in nieuwe 

concessie meer ZE voertuigen dan minimaal vereist. In het derde scenario is het gelukt om 

gezamenlijk daadwerkelijk de gehele bussenvloot uiterlijk 2030 te vervangen. Dan is de 

ambitie van het bestuursakkoord waar gemaakt. Dat scenario heet ‘scenario normale groei’. 

Het laatste scenario hebben we het scenario ‘snelle groei’ genoemd. In dat scenario is de 

 
1 Dit scenario zou wel ingaan tegen de Europese Clean Drive Vehicle Directive, waarbij vanaf 2026 in de 
aanbesteding minimaal 65% schoon, waarvan de helft (dus 32,5%) ZE, moet zijn. 
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Nederlandse OV sector er in geslaagd om de gehele diesel vloot zelfs al voor 2030 te 

vervangen. 

Uitdagingen doelstelling 2 – 100% vervanging gehele vloot 

De OV autoriteiten hebben meer vragen over de tijdige vervanging van de bestaande vloot2 

en dan vooral wanneer dit niet meer in een nieuwe aanbesteding te organiseren is. Vragen 

die leven zijn bijvoorbeeld: 

Binnen de verantwoordelijkheid van de OV-autoriteit 

o Hoe geef je optimaal invulling aan lange lijnen? 

o Hoe haalbaar is vervanging zonder verlies van voorzieningenniveau? 

o Hoe creëer je politiek bestuurlijk draagvlak in eigen regio? 

o Hoe ga je om met verlies van kostbare tijd door vergunningprocedures (ook bij 

RDW als het gaat om goedkeuring nieuwe voertuigtypen) 

o Hoe ga je om met strategische keuzes rondom stallingen en laadlocaties, inclusief 

financiële consequenties? 

 

Niet geheel binnen de verantwoordelijkheid van de OV-autoriteit 

o Hoe organiseer je draagvlak binnen eigen organisatie? 

o Hoe blijven we in de pas lopen met nieuwe wetgeving (Energiewet, Clean Vehicle 

Directive, Alternative Fuel Infrastructure Directive)? 

o Hoe zorgen we voor tijdige realisatie van de kabels en leidingen door de 

netbeheerder? 

o Hoe zorg je voor voldoende inzicht in de veiligheidsrisico’s/ samenwerking met de 

veiligheidsregio’s? Een heel nieuw onderwerp is dan bijvoorbeeld cyber security. 

o Hoe zorgen we voor betaalbare waterstof systemen? 

o Hoe stimuleren we waterstof ontwikkelingen in de markt? 

 

Wat opvalt is dat de vragen niet allemaal binnen de invloedssfeer van de OV autoriteiten 

liggen. Bij de nu nog voorliggende vragen geldt dat ZE bus meelift met/ voorop loopt in het 

omvormen van bestaande systemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpassing van wet- en 

regelgeving, of het ontwikkelen van nieuwe sturingsmiddelen, zoals een ‘scrappage’ subsidie 

(=sloop subsidie) voor het inleveren van oude diesel voertuigen (bijv. buurtbussen?). Om 

meer grip te krijgen op cyber security kan de samenwerking gezocht worden met FET/NAL. 

Hier wordt nadrukkelijk samen met andere partijen verder invulling aan gegeven. Inhoudelijk 

raken deze punten inmiddels ook dossiers bij verschillende ministeries. Zowel het ministerie 

van IenW als EZK en BZK. 

  

 
2 En deze gesprekken vonden plaats vóór de corona crisis 
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Doelstelling 3) Uiterlijk 2025 100% gebruik hernieuwbare regionaal opgewekte energie 

Naast het vervangen van de fossiele bussen door emissievrije bussen is het het streven om 

de benodigde energie te halen uit hernieuwbare en regionaal opgewekte energie. Ook als de 

doelstelling behaald wordt om in 2030 volledig zero emissie te rijden, dan het energiegebruik 

de aandacht vragen. Ook energiebesparing is belangrijk bij verduurzaming van de sector.  

 

Voor het regionale openbaar vervoer is CROW voor 2018 nagegaan hoeveel energie er per 

concessie of concessie-onderdeel wordt gebruikt. Dit telt op tot 6,7 Petajoule (PJ). Ter 

vergelijking deze drie cijfers:  

- NS gebruikte voor de treinen op het hoofdrailnet 5,2 PJ.  

- In 2017 was het totale energieverbruik in Nederland 3150 PJ.  

- Het energieverbruik (gas, elektriciteit en warmtelevering) in woningen in Amsterdam is in 

2017 16,0 PJ3. 

Die 6,7 PJ is in 2018 voor 75 procent toe te schrijven aan het busvervoer, voor 8 procent aan 

de trams, voor 6 procent aan de metro en voor 11 procent aan de regionale trein. 

 

De transitie naar een Zero Emissie vloot betekent dat inzicht in de energievraag en het 

energieaanbod voortaan onmisbaar zijn voor de OV sector. Voorheen viel kennis over 

energie grotendeels buiten het domein van het traditionele openbaar vervoer, Alleen het 

optimaliseren en verschonen van de gebruikte fossiele brandstoffen is iets waar de sector al 

langer aan werkt.  

De transitie naar Zero Emissie betekent dat OV autoriteiten en vervoerders nu actief contact 

leggen met partijen in het energiedomein, zowel waar het gaat om batterijen en 

laadsystemen voor elektrische bussen als ook bij de productie en distributie van waterstof.  

Het vergaren van kennis, gecombineerd met het omvormen van interne processen kost tijd 

en geld. Daarom wordt de samenwerking gezocht, op nationaal en Europees niveau. De 

Europese projecten JIVE 1 en JIVE 2 dragen bij aan de kennis over waterstof systemen en 

brengen de prijs omlaag, zodat waterstofbussen een interessant alternatief voor 

batterijbussen worden Voor batterij elektrische bussen wordt nauw samengewerkt met de 

stichting ElaadNL4 en met het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer Spoor (PDOVS).  

PDOVS gaf CE Delft opdracht om de energievraag van de OV sector in kaart te brengen. Voor 

bus leverde dat de volgende cijfers op: 

 
3 Amsterdam in cijfers 2019, pag. 308 
4 Een belangrijke nieuwe partner die helpt bij het begrijpen van het energiedomein is de stichting ElaadNL. Namens de 

netbeheerders spelen zij een belangrijke rol in de realisatie van laadinfrastructuur voor duurzame mobiliteit.  
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figuur 7 Prognose energievraag OV bussen Nederland in laag en hoog scenario5 

Het aanbod van hernieuwbare elektriciteit uit Nederland groeit gestaag. Het aandeel van 

hernieuwbare elektriciteit steeg van ongeveer 9% in 2010 naar 15% (18,1 miljard kWh) in 

2018.  

 
figuur 8 Huidige situatie aanbod hernieuwbare energie6 

 

De prognose van het ministerie van EZK is dat de stijging van de productie van hernieuwbare 

energie de komende jaren flink toe zal nemen. 
 

Dat zijn op zichzelf mooie ontwikkelingen, maar de vraag is natuurlijk: hoe zorgen we dat 

 
5 Bron: CE Delft rapport Energievraag- en aanbod OV- en Spoorsector tot 2050, pag. 18 
6 Bron: CE Delft rapport Energievraag- en aanbod OV- en Spoorsector tot 2050, p.24 
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deze hernieuwbare energie ook benut wordt voor het laden van onze batterijen of het 

opwekken van onze waterstof? 

Uitdagingen doelstelling 3 – hernieuwbare regionaal opgewekte energie 

Voornaamste vraag is hoe de energievraag van de OV sector zo optimaal mogelijk afgestemd 

wordt op het aanbod van hernieuwbare regionale opgewekte energie. De betaalbaarheid van 

die energie is vooral een zorg, omdat onduidelijk is welke partij welke kosten voor zijn 

rekening neemt. Bestaande regelingen zijn misschien niet afdoende om invulling te geven 

aan nieuwe complexiteit. Een voorbeeld is de bekostiging voor een elektrolyser voor de 

productie van waterstof. Wanneer een elektrolyser in zijn business case niet afhankelijk is van 

OV, wordt de business case voor waterstofbussen een stuk aantrekkelijker, dan wanneer 

vervoerders of overheden de business case voor een elektrolyser met OV moeten 

rondkrijgen.  

 

Ook op het gebied van hernieuwbare energie moet dus nadrukkelijk samen worden gewerkt 

tussen verschillende partijen. Binnen de ministeries (zowel IenW als EZK en BZK) bestaan 

verscheidene werkstromen, overlegstructuren, subsidies en regelingen die het 

Klimaatakkoord verder moeten brengen. Er zou niet meer per sector of per modaliteit maar 

integraal naar oplossingen moeten worden gekeken. Dat vraagt bijvoorbeeld om 

experimenten met slim laden of smart grids.  
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4: OPGAVEN EN ACTIVITEITEN 

Partijen hebben zich met BAZEB gecommitteerd aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. 

Hoe eerder dit gebeurt, hoe groter de reductie. 

Dat betekent dat voor BAZEB de volgende opgaven voorliggen: 

1. Voor de transitie van de vloot naar ZE (doelstelling 1 en 2) moet volledig ingezet 

worden op minimaal het behalen van het “normale groei” scenario; 

2. Wat betreft het energiegebruik (doelstelling 3) geldt dat binnen 5 jaar overgestapt zal 

moeten worden op hernieuwbare regionaal opgewekte energie. 

Met deze opgaven voor ogen is het jaarplan 2020 opgesteld en zijn concrete activiteiten 

benoemd die partijen gezamenlijk zullen uitvoeren. 

Opgave 1 - Voor de transitie van de vloot naar ZE (doelstelling 1 en 2) moet volledig 

ingezet worden op het behalen van het “normale scenario” 

Om de ambitie in 2030 waar te maken is “opschaling naar mainstream inzet van zero emissie 

bussen” op korte termijn noodzakelijk, zoals het verwoord werd in de visie Duurzaam 

Regionaal OV. Mainstream inzet in regio’s waar de transitie (programmalijn 1) nog niet of niet 

volledig is vormgegeven in de concessie of waar de implementatie (programmalijn 2) nog 

gaande is. En opschaling voor waterstof (programmalijn 5) als techniekkeuze.  

Activiteiten programmalijn 1 – TRANSITIE 

Het aanjagen van de transitie in regio’s waar die nog niet (volledig) is vormgegeven, gebeurt 

door kennis gestructureerd te delen in de vorm van, berekeningen en concrete teksten voor 

het opstellen van een Programma van Eisen voor een nieuwe concessie. Producten die bij de 

concessiemethodiek zijn: 

o Overzicht financieringsvormen 

o Model overnameregeling  

o Verkenning inkoopbundeling 

o TCO model 

o Onrendabele top en meerkosten ZE 

o Heffingsgrondslagen 

Deze activiteiten uit het jaarplan passen in programmalijn 1: Transitie. 

  

“De verschillende  bestaande  technieken  bevinden  zich verspreid over deze fasen. Om de 
doelen te realiseren wordt voorgesteld de volgende fasering aan te houden: 

• fase 1 - 2015-2020: pilots, validatie per techniek, en voor sommige technieken 
opschaling; 

• fase  2  -  2020-2030:  opschaling  naar  mainstream inzet van zero emissie 
bustechnieken, om te beginnen op de meest geschikte lijnen en trajecten, met ijkpunt 
2025 voor  100%  nieuwe  instroom” 

Bron: Visie Duurzaam Regionaal OV 2015-2030 – Transitie naar Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer 
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Overzicht financieringsvormen  

Opgeleverd product:  CROW-KpVV heeft vanuit de kennislijn in 2019 een handzaam overzicht 

gemaakt van de verschillende financieringsvormen, inclusief het effect 

van de totale kosten.  

Vervolgacties 2020:    Bondige samenvatting maken voor bestuurders en collega’s financiën 

uitkomsten marktverkenning beschouwen.  

Vervolgacties 2021:     Aanvullen van de informatie met ervaring uit recente aanbestedingen 

of aanpassingen in lopende concessies die aanleiding geven tot 

verdere aanscherping van het opgestelde overzicht.  

 

Model overnameregeling 

Opgeleverd product:  CROW-KpVV heeft vanuit de kennislijn in 2020 een handreiking model 

overnameregeling opgesteld (30 april 2020); 

Vervolgacties 2020:    Verdere dynamische kennisuitwisseling op verzoek van de ov-

autoriteiten (denk aan zaken als garant stelling); 

Vervolgacties 2021:     In de komende jaren monitoren we de toepassing van de 

overnameregelingen in contracten en gaan we na of aanvulling/ 

aanpassing van ons product nodig is. We voorzien in deze een 

dynamisch document dat overheden direct kunnen toepassen in het 

vormgeven van een aanbesteding.  

 

Verkenning inkoopbundeling 

Opgeleverd product:  Notitie CROW-KpVV over verkenning inkoopbundeling (gereed 30 april 

2020); 

Vervolgacties 2020:    Vooralsnog geen. Mogelijk wel onderdeel van waterstof. 

 

TCO-model 

Opgeleverd product:  Beheer en Onderhoud door CROW KpVV aan TCO-model; 

Vervolgacties 2020:    Aanpassen default-waarden, handleiding aanpassen en aanbieden ‘aan 

tafel’ advies om gezamenlijk model toe te passen; 

Vervolgacties 2021:     Evaluatie van 5 jaar model en beslissing over doorgaan of stoppen.  

 

Onrendabele top en meerkosten ZE  

Opgeleverd product: Uitgewerkte scenario’s ZE bus; 

Daginzet per voertuig in 2019 is in kaart gebracht om zo kansen voor 

omzetten naar batterij elektrisch inzichtelijk te maken; 

Voorwaarden voor aanvragen subsidies zijn gedeeld.  

Vervolgacties 2020: Monitoren en delen van kennis t.a.v. techniek- en kostenontwikkeling; 

Onderzoek ZE-mogelijkheden voor lange lijnen (gaan we ook doen 

voor waterstof); 

Onderzoek verdere mogelijkheden voor versnelling van kostendaling 

door optimalisatie energieketen en assetmanagement en financiering 

(dit pakken we met PDOSV op!). 
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Heffingsgrondslagen 

Product 2020:  Standpuntbepaling ten opzichte van heffingsgrondslagen voor fossiele 

brandstoffen en elektriciteit/ waterstof. 

Activiteiten programmalijn 2 – UITVRAAG EN IMPLEMENTATIE 

Daarnaast zijn er in de implementatie van de verschillende technieken in de regio’s ook 

belangrijke lessen geleerd die implementatie in het vervolg kunnen bespoedigen/ 

vereenvoudigen: 

o Laadkaart Bus 

o ZEB Implementatiegids 

o Afstemming concessiekalender (o.a. om de markt niet te overvragen) 

o Monitor ontwikkeling protocol 

Deze activiteiten uit het jaarplan passen in programmalijn 2: Implementatie. 

Laadkaart Bus 

Product zomer 2020:  90% versie Laadkaart bus stroomlijnt het communicatieproces tussen 

beiden over potentiële laadlocaties; 

Activiteiten 2020 e.v.: Werken met de laadkaart; nieuwe vragen inventariseren; 

Input voor de NAL, waarbij OV Campus zorgt voor logische combinatie 

van diverse producten om energievraag o.b.v. huidig aanbod in kaart te 

brengen voor de komende jaren, bijv. per ov-autoriteit; 

Input voor lokale en regionale afweging tussen ov-autoriteit en 

netbeheerder. 

 

ZEB Implementatiegids 

Opgeleverd product:  CROW-KpVV een digitale implementatiegids opgeleverd inclusief een 

lexicon; 

Activiteiten 2020 e.v.: Nieuwe vragen inventariseren die in 2021 aandacht behoeven. 

 

Afstemming concessiekalender 2021 (en verder) wordt vooralsnog gestaakt 

Met de komst van de pandemie van COVID-19 zijn de vragen rondom aanbesteden en 

gunnen breder geworden dan enkel op ZE gericht. Er is nu een onderzoek gestart naar de 

markt en ZE is hier een onderdeel van. Daarmee is een aparte afstemming van de 

concessiekalender momenteel niet aan de orde.  

Monitor ontwikkeling protocolstandaarden 

Vanuit CROW-KpVV monitoren we de ontwikkelingen binnen de EU op het gebied van 

standaardisering van het laadprotocol. Daarna zetten we in gezamenlijkheid (DOVA en 

CROW-KpVV ) in op het stimuleren (zodra deze standaard vanuit de EU beschikbaar is) dat 

deze laadprotocolstandaard in de aanbestedingen geëist wordt.  

Monitor Klanttevredenheid over reizen met ZE-bus 

Monitoring afgerond: ZE-bus als onderdeel van de OV Klantenbarometer 2019; 

Nieuwe activiteit:        Hoe om te gaan met ZE en mensen met visuele beperking? (bus is 

stiller op straat). 
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Activiteiten programmalijn 5 - WATERSTOF 

De Visie Duurzaam Regionaal OV geeft een goede inschatting van het tijdspad voor transitie 

naar Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer. De figuur hieronder laat zien dat de 

opschaling naar mainstream inzet van Zero Emissie Bustechnieken vanaf 2018 op gang sterk 

gekomen is. 

 

 
figuur 9 (peildatum 1-1-2020) 

Ook wordt in de figuur zichtbaar dat er voor opschaling van het gebruik van waterstof nog 

een enorme opgave ligt. Zodra de kosten voor een waterstof-bus met bijbehorend waterstof-

systeem meer concurrerend worden met de elektrische bussen, zal deze techniek vaker 

worden gebruikt. Tot op dit moment is het voor een vervoerder financieel interessanter om 

voor een elektrische bus te kiezen.  

Marktpartijen die baat hebben bij de ontwikkeling van een waterstofeconomie zijn bereid een 

deel van de investeringen voor hun rekening te nemen. Daarnaast dragen EU projecten als 

JIVE 1 en 2 bij aan de groei van een waterstofvloot. Dergelijke projecten bieden bovendien 

een platform voor partijen om kennis te delen. Daarbij een kleine noot: lastig voor het 

volledig open delen van kennis is wel dat de partijen in een dergelijk platform natuurlijk ook 

concurreren om dezelfde Europese subsidie.  
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figuur 10 Bron: TNO 

Met name op de langere ov-lijnen lijkt waterstof een techniek te zijn die een alternatief kan 

bieden voor batterijen. Het is echter nog de vraag in hoeverre deze techniek zich verder zal 

ontwikkelen de komende jaren. Verschillende proeven in binnen- en buitenland moeten hier 

meer inzicht in geven. Op deze programmalijn wordt ook uitdrukkelijk samenwerking 

gezocht.  

Kennisdeling: 

Vanuit de partijen die de waterstofproeven uitvoeren bestaat de behoefte om hun kennis en 

lessen te delen met andere ov-autoriteiten. In het voorstel worden de volgende thema’s voor 

2020 genoemd: 

• Regie en Leiderschap, vertrouwen en legitimiteit - Wanneer is inzet van waterstof 

legitiem? Hoe pakken OV autoriteiten regie? 

• Techniek en kennis, geld en subsidies - Werking Waterstof in OV; TCO en kosten; 

Subsidiemogelijkheden; inkoopbundeling (zie ook onder programmalijn 1- transitie) 

• Marktwerking en Ondernemerschap - Markt infra en bussen; Noodzakelijke 

samenwerking; Realiseren kostendaling 

 

Bundelen kennis uit pilots: 

Product:  Publicatie over waterstofbussen  
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Opgave 2 - Wat betreft het energiegebruik (doelstelling 3) geldt dat binnen 5 jaar 

overgestapt zal moeten worden op hernieuwbare regionaal opgewekte energie 

Om binnen 5 jaar volledig over te kunnen stappen op hernieuwbare regionaal opgewekte 

energie is het cruciaal om de samenwerking te zoeken met partijen in het energiedomein. 

Daarbij gaat het niet alleen om de netbeheerders (en stichting ElaadNL), maar ook om 

collega’s binnen de gemeenten, provincies en de rijksoverheid die zich met energie 

bezighouden. Er moet intern een link worden gelegd tussen BAZEB en de RES’en in de 

verschillende regio’s. Kan de energie die door de RES-regio’s opgewekt wordt ook ingezet 

worden voor het openbaar vervoer? De energievragen overstijgen het mobiliteitsdomein.  

Een nieuw netwerk en nieuwe kennis over energie (programmalijn 3) is dus nodig. De brengt 

kansen met zich mee, want provincies zijn zowel ov-autoriteit als schrijver van een RES. Zij 

kunnen nadenken over een rol als energieproducent. Dan moet er intern wel een link gelegd 

worden tussen energiedomein en mobiliteitsdomein,  

Samen met het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer Spoor (PDOVS) wordt gekeken naar 

de mogelijkheid om samen te werken met de spoorwegsector. Misschien zijn er wel slimme 

mogelijkheden om de energievraag beter af te stemmen op knooppunten (programmalijn 4). 

Juist op knooppunten is de OV sector niet de enige die aan het verduurzamen is. Er is 

inmiddels ook een Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en de hulpdiensten zijn aan het 

innoveren. De binnenvaart maakt inmiddels ook grote stappen. Het ontdekken van mogelijke 

samenwerking biedt een kans om gezamenlijk de energievraag slimmer/ kleiner te maken. 

Activiteiten programmalijn 3 – ENERGIE 

Om de energie zowel hernieuwbaar als regionaal opgewekt te krijgen zijn de volgende 

activiteiten gepland: 

o Energievraag en scenario’s 

o Monitoring Energie 

o Kennis HBE certificaten 

o Herleidbaarheid groene energie 

o Energiewet en juridische hobbels 

o Seminar “hoe kan de OV sector bijdragen aan de verduurzaming van de 

Nederlandse energiesector” samen met PDOVS en Railforum 

Deze activiteiten uit het jaarplan passen in programmalijn 3: Energie. 

Energievraag en scenario’s 

Voor 30 regio’s worden regionale energie strategieën opgesteld. De energie die 

hernieuwbaar opgewekt wordt, kan mogelijk gekoppeld worden aan de energievraag van ZE 

bussen. Hoe kunnen we energievraag en aanbod slim koppelen? Kennisvragen:  

- De kennis over certificaten Hernieuwbare Brandstof Eenheid (HBE) is bij de overheden 

niet op peil. De HBE’s kunnen worden verhandeld, waarmee de ‘groene’ energie kan 

worden omgezet in grijze (en de opbrengsten van de certificaten verdwijnen). 

- De herleidbaarheid van groene energie is nog lastig. Ook leven er vragen bij het 

gezamenlijk inkopen van de energie. 

Activiteit 2020:  
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- Actief de samenwerking opzoeken met partijen om de energievraag (van ZE Bus) aan 

te laten sluiten op het (groene!) energieaanbod zoals dat uitgewerkt wordt in de RES-

en. IPO is daarin onze belangrijkste partner, want die zijn al actief in beide domeinen 

(Energie & Mobiliteit). Stap 1 is agenderen integrale vraagstuk in BAC Mobiliteit én 

BAC Energie. Dit loopt. 

- Marktpartijen opzoeken die interessante energieoplossingen bieden (om 

energievraag lager en/of slimmer te kunnen doen). Stap 1 is een pitch door die 

marktpartijen.  

- Afstemming met PDOVS. PDOVS doet onderzoek naar het gezamenlijk inkopen van 

stroom. Hier wordt naar een dwarsverband met PDOVS gezocht.  

 

Monitor Energie 

Concept producten:  

- CO2 per reizigerskilometer 2019; 

- Stikstof-uitstoot 2019 

- Daginzet per bus 2019 

In het traject MIPOV 2020 gaan we na welke andere informatie interessant rondom ZE om 

vanuit de ov-autoriteiten te vragen aan de vervoerbedrijven. Denk daarbij aan zaken als 

werkelijk verbruik van energie. Elektrische bussen worden ook wel rijdende computers 

genoemd in MIPOV verband verkennen we met de OV-autoriteiten en de OV-bedrijven welke 

informatie nuttig en nodig is om te delen.  

Acties rest van 2020:  

- Afronden concept producten. Combinatie tussen deze producten en de laadkaart.  

Eind 2020 bepalen welke zaken wel en welke niet interessant zijn om over het jaar 2020 in 

kaart te brengen. Immers door Corona ziet het vervoer er thans totaal anders uit. De inzet 

van voertuigen is enkele maanden lager geweest en de bezetting is nog altijd heel flink lager. 

Activiteiten programmalijn 4 – KNOOPPUNTEN 

Knooppunten en hubs zijn essentiële onderdelen in het functioneren van openbaar vervoer. 

Er liggen op knooppunten kansen voor ZE vervoer, maar omdat er veel partijen op deze 

locaties samen komen is voldoende afstemming essentieel. Focus ligt daarbij op mogelijk 

(dubbel)gebruik van de ruimte, de netaansluiting en/of de tank -en laadinfra. Om kennis te 

vergaren over het optimaliseren van energieverbruik (verminderen óf vraag en aanbod beter 

afstemmen) worden de volgende activiteiten ondernomen: 

o Knooppunt inventarisatie 

o Van laadpaal naar laadplein 

o Aansluiten RES, RMP, NAL 

o Kansen en belemmeringen wet- en regelgeving met netbeheerders bespreken 

o Monitor multifunctioneel laadpunt 

Deze activiteiten uit het jaarplan passen in programmalijn 4: Knooppunten 
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Knooppunt inventarisatie  

Onderzoek naar de voor- en nadelen voor een andere verdeling van eigenaarschap van 

laadinfrastructuur moet ondersteuning bieden in de afstemming tussen ov-autoriteiten.  

Producten:                   Aandacht vragen voor ZE (= energievraag en -aanbod!!!) bij lopende 

ontwikkelingen;  

Agenderen van energie op knooppunten op zoveel mogelijk 

verschillende tafels. 

 

Van laadpaal naar laadplein  

Het streven is om op een nader te bepalen plek in Nederland in de praktijk een multimodaal 

laadplein te testen. 

Activiteit 2020:            Pilots en experimenten  

Antwoord op vragen als: 

Pitches van marktpartijen over multimodaal laadplein; 

Regie op energie/ locatie (van wie is de stroom/ hoe kunnen meerdere 

partijen er gebruik van maken?); 

Regie op gebruik (wie kan wanneer aantakken om op te laden/ wie 

bepaalt prioriteit?). 

 

Aansluiten bij RES, RMP en NAL 

Het aansluiten en input leveren in RES, RMP en NAL biedt het kansen voor het terugdringen 

van kosten en voor het borgen van de energievraag voor ZE bussen. Samenwerkingsverband 

DOVA zorgt voor deze aansluiting door ov-autoriteiten te verbinden met de juiste 

contactpersonen.  

Activiteit 2020:            Agenderen van de gewenste koppeling tussen Energie & Mobiliteit 

zowel binnen het Mobiliteitsdomein als het Energiedomein.  

 

Kansen en belemmeringen wet- en regelgeving met netbeheerders bespreken 

Product:           Inzicht in belemmeringen bestaand systeem. Samenwerkingsverband               

DOVA heeft strategisch overleg met stichting ElaadNL, IPO en ministerie IenW 

om o.a. belemmeringen te bespreken. Dit contact wordt in de rest van 2020 en 

daarna voortgezet. 

Monitor 

Product:          Verkenning mogelijkheid monitor multifunctionele laadpunten. Ook leggen we 

een relatie met de acties en projecten rondom knooppuntontwikkeling en 

hubs (waaronder Modelinformatie Profiel Knooppunten) uit het toekomstbeeld 

OV 2040. 

Data ZE 

Bij CROW worden reeds onderzoeken gedaan naar bijv. uitstoot. Bij DOVA worden data over 

voertuigen beheerd, maar nog geen ZE-data. De data over ZE uit voertuigen zijn evengoed 

interessant, omdat die informatie geven over wanneer er geladen moet worden. Op die 

manier kunnen laadpleinen efficiënt ingericht en beheerd worden, zodat ook andere partijen 
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dan OV er gebruik van kunnen maken. Het beschikbaar hebben van de data hangt samen 

met de vraag over de regie van de overheid (zie ook van laadpaal naar laadplein) 

Actie 2020 e.v.:            in kaart brengen:  

(a) welke data er vanuit voertuigen zijn mbt ZE (bijv. state of charge); 

(b) hoe die data slim ingezet kunnen worden, bijv. op concessie 

overstijgende/ multimodale laadpleinen; 

(c) uitspraak over eigenaarschap data; 

(d) aansluiten bij MIPOV (zie monitor energie).  
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BIJLAGE 1: DE ONTWIKKELING IN BESTEKSTEKSTEN 

 

Een van de succesfactoren in het terugdringen van de CO2-emissies in het busvervoer zijn de 

eisen die opdrachtgevende overheden stellen in het kader van de aanbestedingen van ov-

concessies. Aanvankelijk stuurden de ov-autoriteiten alleen op de minimale Euronorm die is 

toegestaan en op de maximumleeftijd van het materieel (meestal 10, 12 of 14 jaar). Wat dat 

laatste betreft is soms een verdeling aangebracht. Zo luidde de eis voor de concessie 

Limburg dat de vloot minimaal 80 procent nieuw moet zijn en 20 procent niet ouder mag zijn 

dan 5 jaar. Gedurende de looptijd van 15 jaar mag geen enkele bus ouder zijn dan 10 jaar. 

 

Aandacht voor CO2 

De provincie Noord-Holland krijgt de eer dat het als eerste ov-opdrachtgever in een 

bestekstekst het woord CO2 heeft genoemd. Dat was in september 2007 in het bestek voor 

de concessie Noord-Holland Noord. De term komt éénmaal voor, namelijk in een zin waarin 

de vervoerder wordt gevraagd zich in te spannen om de CO2-uitstoot per voertuigkilometer 

te beperken, bijvoorbeeld met lichtere bussen en met zuinig rijgedrag. 

Een jaar later wordt vervoerders die meedingen voor de concessie Groningen Drenthe 

gevraagd voorafgaand aan elk nieuw jaar aan te geven hoeveel ton CO2 het wagenpark in het 

volgende jaar gaat uitstoten. 

En weer een jaar later, in 2009, zijn er voor het eerst punten te verdienen met een milieuplan: 

3 bij Voorne-Putten en Rozenburg en 4 bij Midden-Overijssel; beiden op een totaal van de 

maximaal 100 punten die de inschrijvers kunnen verdienen. In al deze vier concessies was er 

geen resultaat op de reductie van CO2. 

 

Sturen op CO2 

Met drie aanbestedingen in 2009 is wel succes behaald. Voor de concessies Veluwe en 

Achterhoek-Rivierenland eiste de provincie Gelderland een verplichte vermindering van de 

CO2-emissie met 10 procent en verder werd 17,5 procent van de te verdienen punten 

gekoppeld als een extra reductie werd behaald en er is een bonus/malusregeling aan 

gekoppeld. Met groengas respectievelijk maatwerkmaterieel werd in beide gevallen al snel 

een halvering van de CO2-emissie bereikt. 

In Zaanstreek was de insteek anders. Hier is gestuurd op een CO2-beperking per 

materieelkilometer. Met biodiesel en lichtere bussen is vanaf de start een gegarandeerde 

reductie van 22 procent bereikt. 

 

Sturen op techniek 

Lange tijd was het not done om op techniek te sturen. Overheden vonden het een taak van 

de vervoerbedrijven om binnen de beleidskaders het geschikte materieel te bestellen. De 

toenmalige Stadsregio Arnhem Nijmegen doorbrak dit denken door in 2012 de eis op te 

nemen dat in de nieuwe concessie fossiele brandstof was niet toegestaan. Biodiesel, 

groengas of waterstof moest 75 procent CO2-reductie opleveren well-to-wheel. Gekozen is 

voor lokaal geproduceerd groengas. Al sinds jaren geldt deze concessie als de meest 

duurzame bus-concessie in het land, in 2018 met slechts 33 gram CO2 per reizigerskilometer. 
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Buiten aanbestedingen om zijn nog wel hybride bussen ingezet in Zuid-Holland en 

elektrische op Schiermonnikoog. 

 

Sturen op locatie 

De toon was gezet: er kwamen steeds meer aanbestedingen waarin bijvoorbeeld wordt 

gestuurd op de CO2-uitstoot per materieelkilometer en waarin voor een deel van de vloot 

wordt vastgesteld welke techniek waar moet komen. Na een korte periode waarin de 

medewerking werd geëist mee te doen aan proefprojecten werden inschrijvers uitgedaagd 

zero emissie aan te bieden in met name genoemde steden. Eerst als optie, waarbij punten 

konden worden  verdiend, maar al snel als eis. Voorbeelden zijn Hoeksche Waard - Goeree 

Overflakkee (2014), Amstelland-Meerlanden (2016), Drechtsteden, Molenlanden en 

Gorinchem (2017) en Groningen Drenthe (2017). In veel aanbestedingen is daarnaast een 

transitiepad gevraagd naar verdere CO2-reductie. Vanaf dat moment gaat het hard met de 

inzet van elektrische bussen in het land. Nederland loopt sindsdien voorop in Europa. 

Bovendien wordt nu ook geëxperimenteerd met de inzet van waterstof-bussen.  

 

 

Positie van Nederland in Europa 

Het is geen doel op zich om voorop te lopen in het ZE dossier, maar het is wel een feit dat 

Nederland op dit moment koploper is. Zelfs als alle trolley bussen meegenomen worden (die 

dus al veel langer ZE waren en geen recente investeringen betreffen), dan staan Nederland 

bovenaan. Dat is een belangrijke bijvangst voor (het imago van) de Nederlandse (kennis-) 

economie. Niet alleen worden zowel decentrale overheden als marktpartijen op allerlei 

internationale bijeenkomsten gevraagd om uit te komen leggen wat er in Nederland, ook 

profiteren partijen van de mooie projecten in hun portfolio.  

 

  ZE-bussen in de EU + Noorwegen, Zwitserland en IJsland       

  100% elektrisch, inclusief trolleybussen. Stand van zaken 1-1-2020      

    trolley Batterijbus H2-bus IMC Totaal 

1 Nederland* 43 724 6   773 

2 Tsjechië 689 13   2 704 

3 Italië 584 78 13   675 

4 Roemenië 576 61     637 

5 Zwitserland 543 20 5   568 

6 Frankrijk 171 281 21 3 476 

7 Bulgarije 388 21     409 

8 Litouwen 385 2     387 

9 Verenigd Koninkrijk   357 20   377 

10 Griekenland 366       366 

11 Polen 217 126     343 

12 Duitsland 73 195 9 1 278 

13 Hongarije 239 19     258 

14 Letland 253 2     255 

15 Zweden 5 245   5 255 

16 Slowakije 234 18     252 



 

32 
 

 

figuur 12 Bron CROW – stand per 1-1-2020 

 

 

  

17 Noorwegen 6 174 5   185 

18 Oostenrijk 123 32   20 175 

19 Estland 135 1     136 

20 Spanje 6 82   5 93 

21 Denemarken   73 3   76 

22 Finland   58     58 

23 Portugal 12 38     50 

24 België   42 5   47 

25 Luxemburg   35     35 

26 IJsland   14     14 

27 Kroatië   2     2 

28 Cyprus         0 

29 Ierland         0 

30 Malta         0 

31 Slovenië         0 

    5048 2713 87 36 7884 
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BIJLAGE 2: WERKSTRUCTUUR 

 

De ondertekenaars van het Bestuursakkoord (Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het 

Interprovinciaal Overleg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vervoerregio 

Amsterdam) zijn niet meer de enige partijen die werken aan de uitvoering van dit 

Bestuursakkoord. 

 

Naast de ondertekenaars werken inmiddels ook DOVA, CROW-KpVV en stichting ELaadNL 

mee aan het bereiken van de doelstellingen. 

 

 

 

De partijen komen bij elkaar in een Ambtelijke Regiegroep ZE. Deze regiegroep wordt 

voorbereid door een Programmagroep ZE. Voor het uitvoeren van de activiteiten uit het 

Jaarplan is de Programmagroep verdeeld in 2 werkgroepen. Werkgroep 1 werkt aan 

activiteiten behorend binnen de programmalijnen 1 Transitie, 2 Implementatie en 5 

Waterstof. Werkgroep 2 werkt aan activiteiten die passen binnen de programmalijnen 3 

Energie en 4 Knooppunten. 

 

 

Partijen in de werkstructuur 

DOVA  

IPO  

Ministerie van I en W 

MRDH 

Vervoerregio Amsterdam 

CROW-KpVV 

stichting ElaadNL 
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Samenvatting 

Inleiding 
In de afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde ‘bromfietsen’1 (bromfietsen  
en snorfietsen samen) in Nederland sterk gegroeid, van ongeveer 900.000 in 2009 
naar 1.230.000 in 2019. Deze groei van 27% is vooral veroorzaakt door de groei 
van het aantal snorfietsen (25 km/u), van ongeveer 400.000 in 2009 naar 750.000 
in 2019, een groei van 87%. 
 
Daarnaast is in juni 2019 het Klimaatakkoord2 gepubliceerd, waarin met betrekking 
tot de totale groep ‘bromfietsen’ is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2025 alleen nog 
emissieloze nieuwe snorfietsen (25 km/u) verkocht mogen worden én het streven 
om vóór 2030 alleen nog emissieloze nieuwe bromfietsen (45 km/u) toe te staan. 
 
Met het oog op de recente groei van het aantal snorfietsen en de afspraken over 
nieuwe snor- en bromfietsen in het Klimaatakkoord heeft het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan TNO gevraagd om inzicht te geven in de 
totale CO2 emissies3 van ‘bromfietsen’ in het algemeen en deelgroep van 
snorfietsen met een verbrandingsmotor in het bijzonder, voor de jaren 2019 tot en 
met 2025. 
 
Dit rapport, “Effecten uitfasering snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025”,  
is het resultaat van de opdracht van het Ministerie van IenW aan TNO. Het doel  
van deze studie een feitelijke basis te geven om de mogelijke effecten van beleid 
gericht op de uitfasering van snor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor in 
kaart te brengen. TNO heeft zich daarbij gebaseerd op gegevens van RDW, CBS, 
en de kentekenscans die zij zelf heeft uitgevoerd voor lokale overheden. Ook zijn 
de nationale emissiefactoren voor tweewielers gebruikt. Tot slot zijn deze gegevens 
aangevuld met een onderzoek naar de kilometerstanden van een beperkte 
steekproef van moderne 'bromfietsen' in Nederland. 
 
Onderzoeksvragen  
Voor het realiseren van die feitelijke basis zijn de volgende, hoofd- (1) en  
neven- (2 t/m 4), onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
1. Welke daling van de emissies zou bestaand beleid2, gericht op het uitfaseren 

van snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025, kunnen bewerkstelligen? 
En welke emissie effecten zou eventueel ander beleid, met mogelijke effecten 
op toekomstige snorfiets aantallen, kunnen veroorzaken? 

 

 
1 De term ‘bromfiets’, met aanhalingstekens, wordt in dit rapport gebruikt om alle voertuigen met 
  een bromfietskenteken aan te duiden. Zonder aanhalingstekens duidt bromfiets een ‘bromfiets’ 
  aan met een maximale constructiesnelheid van 45 km/u. Een snorfiets is een ‘bromfiets’ met een 
  maximale constructiesnelheid van 25 km/u. Zie ook paragraaf 2.6 met alle definities voor de 
  verschillende ‘bromfiets’ categorieën. 
2 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord. 
3 In deze studie zijn uitsluitend de CO2 emissies uit de uitlaat van een ‘bromfiets’ met een 
  verbrandingsmotor beschouwd. Dit geldt ook voor de beschouwde schadelijke ‘bromfiets’ 
  emissies, dat zijn de CO, HC, NOx en PM10 emissies, met uitzondering van de PM10 emissies 
  die deels uit de uitlaat afkomstig zijn en deels uit slijtage van banden en remmen bestaan. 
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2. Wat is de totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2019 en wat is de 
verwachte emissie in 2025 voor de verschillende scenario’s? 

 
3. Hoe groot zijn de totale schadelijke emissies CO, HC, NOx en PM10 van 

‘bromfietsen’ in 2019 en wat zijn de verwachte jaaremissies in 2025 voor de 
verschillende scenario’s? 

 
4. Hoe verhouden de jaaremissies van ‘bromfietsen’ zich tot de jaaremissies van 

het totale Nederlandse wegverkeer? 
 
Scenario’s en methodiek 
Voorgaande onderzoeksvragen zijn in deze studie onderzocht middels 
doorrekening en analyse van drie verschillende toekomstscenario’s voor de 
ontwikkeling van de aantallen ‘bromfietsen’ in Nederland. In deze scenario’s is 
uitsluitend het aantal snorfietsen gevarieerd, daarbij rekening houdend met 
mogelijke ontwikkelingen4 als gevolg van de aan- of afwezigheid van bestaand 
beleid2, gericht op de uitfasering van snorfietsen met een verbrandingsmotor, 
alsmede met de aanwezigheid van eventueel ander beleid met mogelijke effecten 
op toekomstige snorfiets aantallen. 
 
De drie scenario’s zijn: 
 
1. Scenario ‘snorfiets hoog’ of kortweg scenario ‘hoog’ 

In dit scenario is aangenomen dat de groei van het aantal snorfietsen, zoals 
waargenomen in de afgelopen tien jaar met gelijke trend doorzet. Dit scenario 
is het referentiescenario en representeert als het ware de mogelijke 
ontwikkeling van de snorfietsaantallen in de situatie zonder enig beleid gericht 
op het uitfaseren van snorfietsen met een verbrandingsmotor noch enig ander 
beleid met mogelijke effecten op toekomstige snorfiets aantallen. 

 
2. Scenario ‘snorfiets laag’ of kortweg scenario ‘laag’ 

In dit scenario is aangenomen dat de huidige groei van het aantal snorfietsen 
afvlakt tot nul in 2025. Dit scenario representeert de mogelijke ontwikkeling van 
de snorfiets aantallen in de situatie met beleid gericht op het uitfaseren van 
snorfietsen met een verbrandingsmotor zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. 

 
3. Scenario ‘snorfiets helm’5 of kortweg scenario ‘helm’ 

In dit scenario is aangenomen dat de groei van het aantal snorfietsen al vanaf 
2019 verandert in een daling. Dit scenario representeert de mogelijke 
ontwikkeling van de snorfiets aantallen in de situatie waarin er, naast het 
snorfietsbeleid zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, eventueel ander 
beleid (zoals bijvoorbeeld snorfiets helmplicht) wordt toegepast dat invloed kan 
hebben op toekomstige snorfiets aantallen. 

 
4 Van alleen de snorfiets aantallen. Dus zonder rekening te houden met mogelijke verschuivingen 
  (van het gebruik) van bijvoorbeeld snorfietsen met een verbrandingsmotor naar bromfietsen met 
   een verbrandingsmotor. 
5 Achteraf bezien is de naam van dit derde scenario, ‘snorfiets helm’, ietwat ongelukkig aangezien 
  het suggereert dat de gesimuleerde daling van het aantal snorfietsen uitsluitend met snorfiets 
  helmplicht beleid bereikt kan worden. Weliswaar, was de mogelijk invoering van snorfiets 
  helmplicht aanleiding om naar een sterke daling van het aantal snorfietsen te kijken maar een 
  dergelijke daling zou ook door (zeer streng) ander beleid gericht op het uitfaseren van snorfietsen 
  met een verbrandingsmotor veroorzaakt kunnen worden. 
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Voor elk van de bovenstaande scenario’s is het volgende bepaald: 
 
1. De ‘bromfiets’ aantallen per type en bouwjaar voor de zichtjaren 2020 tot en 

met 2025 door extrapolatie van de CBS6 ‘bromfiets’ dataset van 2019 naar de 
zichtjaren 2020 tot en met 2025. 

 
2. De totale ‘bromfiets’ CO2, CO, HC, NOx, PM10 jaaremissies voor de zichtjaren 

2019 tot en met 2025 op basis van: 
a. De ‘bromfiets’ aantallen per type en bouwjaar uit punt 1; 
b. De TNO leeftijdsafhankelijke jaarkilometrages van ‘bromfietsen’; 
c. De TNO ‘bromfiets’ wagenparkscan  
d. De RDW ‘bromfiets’ leeftijdsverdeling; 
e. De TNO emissiefactoren dataset voor tweewielers. 

Resultaten en discussie 
In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de relatieve verandering van de 
verwachte ‘bromfiets’1 (alle typen) aantallen, jaarkilometrages en CO2, CO, HC, 
NOx en PM10 jaaremissies voor de drie verschillende scenario’s in 2025 ten 
opzichte van 2019. 
In Tabel 2 is hetzelfde gedaan voor uitsluitend snorfietsen. 
In Bijlage C zijn beide tabellen samen met een vergelijkbare tabel voor uitsluitend 
bromfietsen (45 km/u) ter vergelijking weergegeven. 

Tabel 1:  Verandering ‘bromfiets’ aantallen, jaarkilometrages en jaaremissies in 2025 t.o.v. 2019. 

Grootheid Waarde in 2019

(ongeacht scenario)

N N ∆ N ∆1 N ∆1 ∆2 N ∆1 ∆3

Aantal 'bromfietsen' 1230038 ‐ % 1412456 15 1322857 8 ‐7 1139505 ‐7 ‐22

Jaarkilometrage 942 Mkm % 1042 11 865 ‐8 ‐19 561 ‐40 ‐51

CO jaaremissie 10 kton % 5 ‐54 4 ‐58 ‐4 3 ‐65 ‐11

CO2 jaaremissie 37 kton % 44 19 36 ‐2 ‐21 24 ‐36 ‐55

HC jaaremissie 2 kton % 1 ‐64 1 ‐65 ‐1 1 ‐70 ‐6

NOx jaaremissie 112 ton % 66 ‐41 58 ‐48 ‐7 45 ‐59 ‐18

PM10 jaaremissie 28 ton % 8 ‐71 8 ‐72 ‐1 7 ‐74 ‐3

∆1 = 100*(waarde in 2025  ‐  waarde in 2019)

∆2 'laag' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'laag' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

∆3 'helm' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'helm' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

Eenheid Waarde in 2025 per scenario

snorfiets 'hoog' snorfiets 'laag' snorfiets 'helm'

 

Tabel 2:  Verandering snorfiets aantallen, jaarkilometrages en jaaremissies in 2025 t.o.v. 2019. 

Grootheid Waarde in 2019

(ongeacht scenario)

N N ∆ N ∆1 N ∆1 ∆2 N ∆1 ∆3

Aantal snorfietsen 748917 ‐ % 912694 22 823095 10 ‐12 639743 ‐15 ‐37

Jaarkilometrage 682 Mkm % 681 0 505 ‐26 ‐26 200 ‐71 ‐71

CO jaaremissie 7 kton % 3 ‐55 3 ‐61 ‐6 2 ‐70 ‐15

CO2 jaaremissie 26 kton % 28 7 20 ‐23 ‐30 8 ‐71 ‐78

HC jaaremissie 1 kton % 0 ‐63 0 ‐65 ‐2 0 ‐72 ‐9

NOx jaaremissie 81 ton % 45 ‐45 37 ‐55 ‐10 24 ‐70 ‐25

PM10 jaaremissie 17 ton % 5 ‐68 5 ‐70 ‐2 5 ‐74 ‐6

∆1 = 100*(waarde in 2025  ‐  waarde in 2019)

∆2 'laag' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'laag' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

∆3 'helm' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'helm' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

Eenheid Waarde in 2025 per scenario

snorfiets 'hoog' snorfiets 'laag' snorfiets 'helm'

 
 

  
 

6 Het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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In Tabel 1 is te zien dat het aantal ‘bromfietsen’ in 2025 zonder enig snorfietsbeleid, 
dat is het scenario ‘snorfiets hoog’, zou stijgen met 15% ten opzichte van 2019. 
Voor het scenario ‘snorfiets laag’, dat is de mogelijke ontwikkeling van het snorfiets 
aantal met bestaand beleid zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, is die 
‘bromfiets’ aantal stijging 8% en voor het scenario ‘snorfiets helm’, dus met 
bestaand beleid plus eventueel ander snorfietsbeleid, zou een ‘bromfiets’ aantal 
daling van 7% kunnen optreden. De ‘bromfiets’ jaarkilometrage stijgt alleen nog 
voor het scenario ‘hoog’, met 11%, en daalt, met 8% respectievelijk 40%, voor de 
scenario’s ‘laag’ en ‘helm’. 
 
Voor de schadelijke emissies CO, HC, NOx en PM10 in 2025 kan worden 
vastgesteld dat in alle scenario’s de totale uitstoot zal afnemen ten opzichte van  
die in 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere emissiefactoren van 
nieuwe ‘bromfietsen’ in combinatie met de afname van de aantallen oudere 
‘bromfietsen’ met bijbehorende hogere emissiefactoren. Voor de CO2 jaaremissie 
van ‘bromfietsen’ ligt dit beduidend anders. Deze neemt bij afwezigheid van 
snorfietsbeleid, dat is scenario ‘hoog’, met 19% toe en daalt met snorfietsbeleid met 
2%, voor scenario ‘laag’ en met 36% voor scenario ‘helm’. 
 
De verschillen in verandering ten opzichte van 2019 tussen de geschatte ‘bromfiets’ 
jaaremissies voor de twee scenario’s met snorfietsbeleid, dat zijn de scenario’s 
‘snorfiets laag’ en ‘snorfiets helm’, en het referentie scenario ‘snorfiets hoog’ zonder 
snorfietsbeleid, zijn in 2025 met name voor de jaaremissies CO2 en NOx 
substantieel. Voor scenario ‘laag’ ten opzichte van ‘hoog’ daalt de CO2 jaaremissie 
in 2025 ten opzichte van 2019 met 21% en de NOx jaaremissie met 7%. Voor 
scenario ‘helm’ ten opzichte van ‘hoog’ zijn deze CO2 en NOx jaaremissie dalingen 
zelfs 55% en 18%. Voor de CO, HC en PM10 jaaremissies zijn deze verschillen, 
voor de scenario’s ‘laag’ en ‘helm’ ten opzichte van scenario ‘hoog’, geringer 
doordat het grootste deel van die daling in schadelijke emissies wordt bereikt door 
de lagere emissiefactoren van nieuwe ‘bromfietsen’ in combinatie met de afname 
van de aantallen oudere ‘bromfietsen’ met bijbehorende hogere emissiefactoren. 
 
In Tabel 2 is voor snorfietsen ruwweg hetzelfde beeld te zien als voor ‘bromfietsen’ 
in Tabel 1. Omdat voor de drie scenario’s onderling alleen de verandering van het 
aantal snorfietsen anders is, zijn de relatieve verschillen, de delta’s, in Tabel 2 in 
absolute zin vrijwel altijd groter dan in Tabel 1. De enige uitzonderingen hierop zijn 
voor het scenario ‘hoog’, de relatieve veranderingen van het jaarkilometrage en de 
CO2, HC & PM10 jaaremissies in 2025 t.o.v. 2019. 
 
Bestaand beleid2, gericht op het ‘uitfaseren van snorfietsen met een verbrandings-
motor’, en eventueel ander beleid met mogelijke invloed op toekomstige snorfiets 
aantallen, brengt het risico met zich mee van een verschuiving van snorfietsen 
(25 km/u) met een verbrandingsmotor naar bromfietsen (45 km/u) met een 
verbrandingsmotor. Om deze verschuiving te voorkomen zou beleid gericht op het 
‘uitfaseren van snorfietsen met een verbrandingsmotor’ uitgebreid moeten worden 
naar beleid gericht op het ‘zo gelijktijdig mogelijk uitfaseren van snor- en 
bromfietsen met een verbrandingsmotor’. 
 
Indien geen verschuivingen optreden, met name van snorfietsen naar bromfiets met 
verbrandingsmotor, dan zijn ten opzichte van scenario ‘hoog’ emissiedalingen 
mogelijk als berekend voor scenario ‘laag’ dan wel scenario ‘helm’. 
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Indien die verschuivingen tussen snor- en bromfietsen wel en maximaal optreden, 
waarbij dus de daling van het aantal nieuwe snorfietsen met verbrandingsmotor 
volledig gecompenseerd wordt door de toename van het aantal bromfietsen met 
verbrandingsmotor, dan zullen er ten opzichte van het scenario ‘hoog’ geen 
emissiedalingen zijn. De werkelijkheid zal vermoedelijk ergens tussen de scenario’s 
‘hoog’ en ‘laag’ liggen of tussen ‘hoog’ en ‘helm’, afhankelijk van het toegepaste 
beleid. 
 
Om de in deze studie berekende ‘bromfiets’ jaaremissies in het juiste perspectief te 
kunnen zien zijn deze vergeleken met jaaremissies voor het totale wegverkeer in 
Nederland zoals gepubliceerd door het CBS. In Tabel 3 wordt het resultaat van 
deze vergelijking7 voor het zichtjaar 2019 getoond. 

Tabel 3:  Vergelijking jaaremissies totale wegverkeer in Nederland (2018) en ‘bromfietsen’ (2019) 

 
Emissie‐ CBS jaaremissie wegverkeer TNO jaaremissie 'bromfietsen' Aandeel 'bromfietsen'

component 2018, kton per 1 januari 2019, kton tov. wegverkeer, %

CO 313 10 3.1

CO2 30670 37 0.1

HC *) 26 2 7.7

NOx 73 0.112 0.2

PM10 4 0.028 0.7

CBS zie: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7062/table?fromstatweb

TNO zie: dit rapport

*) HC = 'VOS door verbranding' bij CBS  
 
In Tabel 3 is te zien dat de CO2 en NOx jaaremissies van ‘bromfietsen’ in Nederland 
per 1 januari 2019 relatieve aandelen hebben van respectievelijk 0.1% en 0.2% van 
het totale wegverkeer in Nederland en daarmee derhalve van beperkt belang zijn. 
Van groter belang, vergeleken met de jaaremissies van het totale wegverkeer  
in Nederland, zijn vooral de CO en HC jaaremissies en in mindere mate de PM10 
emissies (van vooral 2-takt ‘bromfietsen’), met relatieve aandelen per  
1 januari 2019 van 3.1%, 7.7% en 0.7%.  
 
Dit betekent dat beleid gericht op de uitfasering van snor- en bromfietsen met  
een verbrandingsmotor een beperkt verlagend effect zal hebben op de totale  
CO2-uitstoot door het verkeer in Nederland. Zulk beleid kan echter wel enig 
verlagend effect hebben op de uitstoot van CO, HC en PM10 op nationale schaal. 
 
  

 
7 Merk op dat de gekozen zichtjaren voor de ‘bromfiets’ jaaremissies (2016, 2019) en die voor de 
  totale wegverkeer emissies (2015, 2018) ten opzichte van elkaar een jaar verschillend lijken, 
  maar dat vanwege de 1 januari voor de zichtjaren van de ‘bromfiets’ jaaremissies dus feitelijk niet 
  zijn. 
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Conclusies 
Op basis van het uitgevoerde en gerapporteerde onderzoek en de geformuleerde 
onderzoeksvragen zijn de volgende conclusies te trekken over de mogelijke 
effecten van bestaand beleid2, gericht op de uitfasering van snorfietsen met een 
verbrandingsmotor in 2025, en eventueel ander beleid met mogelijke effecten op 
toekomstige snorfiets aantallen. 
 
1. Welke daling van de emissies zou bestaand beleid2, gericht op het uitfaseren 

van snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025, kunnen bewerkstelligen? 
En welke emissie effecten zou eventueel ander beleid, met mogelijke effecten 
op toekomstige snorfiets aantallen, kunnen veroorzaken? 
 De uitgevoerde scenario berekeningen illustreren dat bestaand (zoals 

vastgelegd in het Klimaatakkoord) en eventueel ander snorfiets beleid, ten 
opzichte van geen beleid, vooral voor de ‘bromfiets’ CO2 en NOx jaaremissies 
in 2025 ten opzichte van 2019 tot substantiële daling kunnen leiden. 

 Voor de CO2 jaaremissie ligt de mogelijke daling tussen 21% (scenario ‘laag’) 
en 55% (scenario ‘helm’) en voor de NOx jaaremissie tussen 7% (‘laag’) en 
18% (‘helm’). Zie Tabel 1. 

 Voor de CO, HC en PM10 jaaremissies is de mogelijk daling lager, variërend 
van 1% (‘laag’) tot 11% (‘helm’). 

 Het is mogelijk dat verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar 
bromfietsen met verbrandingsmotor deze mogelijke dalingen in uitstoot 
gedeeltelijk of zelfs geheel te niet doet. 

 
2. Wat is de totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2019 en wat is de 

verwachte emissie in 2025? 
 De totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2019 bedraagt naar schatting 

37 kton. Zie Tabel 1. 
 De totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2025 zal afhankelijk van het 

toegepaste beleid naar schatting 44 kton (geen beleid, scenario ‘hoog’) of 
36.3 kton (bestaand beleid, scenario ‘laag’) of 23.7 kton (bestaand + ander 
beleid, scenario ‘helm’) bedragen. 

 Het is mogelijk dat verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar 
bromfietsen met verbrandingsmotor de mogelijke dalingen in uitstoot 
gedeeltelijk of zelfs geheel te niet doet. 

 
3. Hoe groot zijn de totale schadelijke emissies CO, HC, NOx en PM10 van 

‘bromfietsen’ in 2019 en wat zijn de verwachte jaaremissies in 2025? 
 Zie voor alle waarden van de overige totale emissies per jaar Tabel 1. 

 
4. Hoe verhouden de ‘bromfiets’ jaaremissies zich tot de jaaremissies van het 

totale Nederlandse wegverkeer? 
 De ‘bromfiets’ CO, CO2, HC, NOx en PM10 jaaremissies hebben voor het 

zichtjaar 2019 ten opzichte van het totale verkeer in Nederland relatieve 
aandelen van ongeveer 3.1% (CO), 0.1% (CO2), 7.7% (HC), 0.2% (NOx) en 
0.7% (PM10). Zie Tabel 3. 

 Beleid gericht op de uitfasering van snor- en bromfietsen met een 
verbrandingsmotor zal daardoor maar een beperkt verlagend effect hebben 
op de CO2 jaaremissie van het totale wegverkeer in Nederland. 

 Op nationale schaal kan zulk beleid voor de CO, HC en PM10 jaartotalen van 
de verkeersemissies een beperkt verlagend effect hebben. 
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Summary 

Introduction  
Over the past ten years, the number of ‘mopeds’8 in the Netherlands has grown 
from approximately 900,000 in 2009 to 1,230,000 in 2019. This growth of 27% has 
mainly been caused by the growth in the number of snorscooters (speed limited to 
25 km/h), from approximately 400,000 in 2009 to 750,000 in 2019, a growth of 87%. 
 
Moreover, the Dutch Climate Agreement9 was published in June 2019, which 
stipulates with regard to ‘mopeds’ that from 1 January 2025 only emission-free new 
snorscooters (speed limited at 25 km/h) may be sold, as well as the aim to allow 
only emission-free new mopeds (speed limited at 45 km/h) before 2030. 
 
In light of the growth in the number of snorscooters and the agreements on new 
snorscooters and mopeds in the Climate Agreement, the Ministry of Infrastructure 
and Water Management wanted to gain insight into the total CO2 emissions10 of 
‘mopeds’ in general and snorscooters with an internal combustion engine in 
particular, for the years 2019 up to and including 2025. 
 
This report, "Effecten uitfasering snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025",  
is the result of the assignment from the Ministry of Infrastructure and the Water 
Management to TNO. The aim of this study was to provide a factual basis to 
determine the possible effects of policy aimed at phasing out snorscooters and 
mopeds with an internal combustion engine. TNO has based this study on data 
from Statistics Netherlands (CBS), the Netherlands Vehicle Authority (RDW) and 
the license plate scans it carried out itself for local governments. Additionally, the 
national emission factors for two-wheeled vehicles were used. Finally, this data was 
supplemented with an investigation into the mileages of a limited sample of modern 
'mopeds' in the Netherlands. 
 
Research questions 
In order to realise this factual basis, the following main (1) and secondary (2 to 4) 
research questions have been formulated: 
 
1. What reduction in emissions could be achieved by existing policy9, aimed at 

phasing out snorscooters with an internal combustion engine in 2025? 
And which emission effects could other policy, with possible effects on future 
snorscooter numbers, have? 

 
2. What is the total annual CO2 emission of ‘mopeds’ in 2019 and what is the 

expected emission in 2025? 

 
8 The term ‘moped’ (‘bromfiets’) is used to refer to all vehicles registered with a bromfiets (in 
   Dutch) license plate.  The term moped without quotation marks refers to a ‘moped’ with a 
   maximum allowed speed of 45 km/h (bromfiets) and the term snorscooter refers to a ‘moped’ 
   with a maximum speed of 25 km/h (snorfiets). The latter group can use the same traffic facilities, 
   as cycle lanes, as bicycles.  
9 See https:/www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord  
10 In this study only the CO2 emission from the tailpipe of ‘mopeds’ with an internal combustion 
  engine are considered. This also applies for the considered harmful ‘moped’ emissions, i.e. the 
  CO, HC, NOx and PM10 emissions, with the exception of the PM10 emissions which partially 
  come from the tailpipe and partially are caused by wear of tires and brakes. 
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3. What are the total annual emissions of the harmful pollutants CO, HC, NOx and 
PM10 from ‘mopeds’ in 2019 and what are the expected annual emissions in 
2025? 

 
4. How do the annual emissions of ‘mopeds’ compare to the annual emissions of 

all road traffic in the Netherlands? 
 
Scenarios and methodology 
The above research questions have been investigated in this study by analysing 
three different future scenarios for the development of the numbers of ‘mopeds’ in 
the Netherlands. In these scenarios the number of snorscooters was varied, taking 
into account possible developments11 as a result of the presence or absence of 
existing policy9, aimed at the phasing out of snorscooters with an internal 
combustion engine, as well as the presence of other policy with possible effects on 
future snorscooter numbers. 
 
The three scenarios are: 
 
1. Scenario ‘snorscooter high’ (Dutch: ‘snorfiets hoog’) or ‘high’ scenario for short. 

In this scenario it is assumed that the growth in the number of snorscooters 
observed over the past ten years will continue linearly. This scenario is the 
reference scenario and represents the possible development of snorscooter 
numbers in the situation without policy aimed at phasing out snorscooters with 
an internal combustion engine nor any other policy with possible effects on 
future snorscooter numbers. 

 
2. Scenario ‘snorscooter low’ (Dutch: ‘snorfiets laag’) or ‘low’ scenario for short. 

In this scenario it is assumed that the growth in the number of snorscooters will 
level off to zero in 2025. This scenario represents the possible development of 
the number of snorscooters in the situation with a policy aimed at phasing out 
snorscooters with an internal combustion engine as agreed in the Climate 
Agreement. 

 
3. Scenario ‘snorscooter helmet’12 (Dutch : ‘snorfiets helm’) or ‘helmet’ for short. 

In this scenario, it is assumed that the growth of the snorscooter number 
already from 2019 changes into a decrease. This scenario represents the 
possible development of the number of snorscooters in the situation in which, in 
addition to the snorscooter policy as agreed in the Climate Agreement, other 
policy (such as for example snorscooter helmet legal obligation) is applied with 
possible effects on future snorscooter numbers. 

 
 
 
 

 
11 Of only the snorscooter numbers. Without accounting for possible shifts (of use) from e.g. 
    snorscooters with an internal combustion engine to mopeds with an internal combustion engine. 
12 In hindsight the name of this third scenario, ‘snorscooter helmet’, is somewhat unfortunate as it 
    suggests that the simulated decrease of the number of snorscooters can only be achieved with 
    snorscooter helmet requirement policy. Though a possible implementation of a snorscooter 
    helmet policy was the motivation to consider a severe decrease of the number of snorscooters, 
    such a decrease would also be possible with (rather strict) other policies with the aim of phasing 
    out snorscooters with an internal combustion engine. 
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The following has been determined for each of the above scenarios: 
 
1. The ‘moped’ numbers per type and construction year for each year from 2020 

up to and including 2025 by extrapolating the CBS ‘moped’ dataset from 2019 
over each of these years. 

 
2. The total annual ‘moped’ CO2, CO, HC, NOx and PM10 emissions for the years 

2019 up to and including 2025 on the basis of: 
a. The ‘moped’ numbers per type and year of manufacture from point 1; 
b. The TNO age-dependent annual mileages of ‘mopeds’; 
c. The TNO ‘moped’ fleet scan; 
d. The RDW ‘moped’ age distribution  
e. The TNO emission factors dataset for two wheelers. 

 
Results and discussion 
Table 4 gives an overview of the relative change in the expected ‘moped’ (all types) 
numbers, annual mileages and annual CO2, CO, HC, NOx and PM10 emissions for 
the three different scenarios in 2025 relative to 2019. 
Table 5 shows the same for snorscooters only. 
In Appendix C both tables are shown together with a similar table for mopeds 
(45 km/u) only for comparison. 

Table 4:  Change in ‘moped’ numbers, annual mileage and annual emissions in 2025 relative to 2019. 

 
Quantity Value in 2019

(any scenario)

N N ∆ N ∆1 N ∆1 ∆2 N ∆1 ∆3

Number of  'mopeds' 1230038 ‐ % 1412456 15 1322857 8 ‐7 1139505 ‐7 ‐22

Annual mileage 942 Mkm % 1042 11 865 ‐8 ‐19 561 ‐40 ‐51

CO annual mileage 10 kton % 5 ‐54 4 ‐58 ‐4 3 ‐65 ‐11

CO2 annual mileage 37 kton % 44 19 36 ‐2 ‐21 24 ‐36 ‐55

HC annual mileage 2 kton % 1 ‐64 1 ‐65 ‐1 1 ‐70 ‐6

NOx annual mileage 112 ton % 66 ‐41 58 ‐48 ‐7 45 ‐59 ‐18

PM10 annual mileage 28 ton % 8 ‐71 8 ‐72 ‐1 7 ‐74 ‐3

∆1 = 100*(value in 2025  ‐  value in 2019)

∆2 'low' w.r.t. 'high' = ∆1 'low' 2025 w.r.t. 2019  ‐  ∆1 'high' 2025 w.r.t. 2019

∆3 'helmet' w.r.t. 'high' = ∆1 'helmet' 2025 w.r.t. 2019  ‐  ∆1 'high' 2025 w.r.t. 2019

Unit Value in 2025 per scenario

snorscooter 'high' snorscooter 'low' snorscooter 'helmet'

 
 

Table 5:  Change in snorscooter numbers, annual mileage and annual emissions in 2025 relative 
to 2019. 

Quantity Value in 2019

(any scenario)

N N ∆ N ∆1 N ∆1 ∆2 N ∆1 ∆3

Nmbr of snorscooters 748917 ‐ % 912694 22 823095 10 ‐12 639743 ‐15 ‐37

Annual mileage 682 Mkm % 681 0 505 ‐26 ‐26 200 ‐71 ‐71

CO annual emission 7 kton % 3 ‐55 3 ‐61 ‐6 2 ‐70 ‐15

CO2 annual emission 26 kton % 28 7 20 ‐23 ‐30 8 ‐71 ‐78

HC annual emission 1 kton % 0 ‐63 0 ‐65 ‐2 0 ‐72 ‐9

NOx annual emission 81 ton % 45 ‐45 37 ‐55 ‐10 24 ‐70 ‐25

PM10 annual emission 17 ton % 5 ‐68 5 ‐70 ‐2 5 ‐74 ‐6

∆1 = 100*(value in 2025  ‐  value in 2019)

∆2 'low' w.r.t. 'high' = ∆1 'low' 2025 w.r.t. 2019  ‐  ∆1 'high' 2025 w.r.t. 2019

∆3 'helmet' w.r.t. 'high' = ∆1 'helmet' 2025 w.r.t. 2019  ‐  ∆1 'high' 2025 w.r.t. 2019

Unit Value in 2025 per scenario

snorscooter 'high' snorscooter 'low' snorscooter 'helmet'
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Table 4 shows that the number of ‘mopeds’ in 2025 without the effect of potential 
snorscooter policy, which is the ‘snorscooter high' scenario, would increase by 15% 
compared to 2019. For the ‘snorscooter low’ scenario, i.e. the possible development 
of the number of snorscooters with a policy as agreed in the Climate Agreement, 
the number of ‘mopeds’ would only increase by 8%, and for the ‘snorscooter helmet’ 
scenario, i.e. with other snorscooter policy, the number of ‘mopeds’ decreases by 
7%. The total ‘moped’ annual mileage only increases by 11% for the ‘high’ scenario 
and decreases by 8% and 40% respectively for the ‘low’ and ‘helmet’ scenarios. 
 
For the emissions of the harmful pollutants CO, HC, NOx and PM10 in 2025, it can 
be observed that in all scenarios the total emissions will decrease compared to 
those in 2019. This is mainly due to the lower emission factors of new ‘mopeds’ in 
combination with the decrease in the number of older ‘mopeds’ with 
correspondingly higher emission factors. This is significantly different for the annual 
CO2 emissions of ‘mopeds’. In the absence of snorscooter policy, as shown in 
scenario ‘high’, this increases by 19% and decreases by 2% for scenario ‘low’ and 
by 36% for scenario ‘helmet’. 
 
The differences in change in 2025 compared to 2019 between the estimated 
annual ‘moped’ emissions for the two scenarios with snorscooter policy, i.e. the 
‘snorscooter low’ and ‘snorscooter helmet’ scenarios, and the reference scenario 
‘snorscooter high’ without snorscooter policy, are substantial, particularly for the 
annual CO2 and NOx emissions. For the ‘low’ scenario compared to the ‘high’ 
scenario, the annual CO2 emissions will decrease by 21% in 2025 compared to 
2019 and the annual NOx emissions by 7%. For the ‘helmet’ scenario compared to 
the ‘high’ scenario, these annual CO2 and NOx emissions fall by 55% and 18%.  
For the annual emissions of CO, HC and PM10 the differences, for the ‘low’ and 
‘helmet’ scenarios compared to the ‘high’ scenario, are smaller because most of  
the reduction is achieved by the lower emission factors of new ‘mopeds’ in 
combination with the decrease in the number of older ‘mopeds’ with 
correspondingly higher emission factors. 
 
Table 5 for snorscooters roughly shows the same picture as for ‘mopeds’ in Table 4. 
As the three scenarios only differ in the change of the snorscooter numbers, the 
relative differences, that is the deltas, in Table 5 are in absolute sense almost 
always higher than those in Table 4. The only exceptions to this phenomenon are 
for scenario ‘high’ the relative changes for the annual mileage and the annual CO2, 
HC & PM10 emissions in 2025 w.r.t. 2019. 
 
Policy9, aimed at ‘phasing out snorscooters with an internal combustion engine’, 
and other policy with possible effects on future snorscooter numbers, carries the 
risk of a shift from snorscooters (25 km/h) with an internal combustion engine to 
mopeds (45 km/h) with an internal combustion engine. To prevent this shift, policy 
aimed at ‘phasing out snorscooters with an internal combustion engine’ should be 
extended to policy aimed at ‘simultaneously phasing out snorscooters and mopeds 
with an internal combustion engine’. 
 
If no shifts occur, especially from snorscooters to mopeds with internal combustion 
engines, emission reductions as calculated for scenario ‘low’ or scenario ‘helmet’ 
compared to scenario ‘high’ are possible. 
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If these shifts do occur and at maximum, whereby the decrease in the number of 
new snorscooters with combustion engines is fully compensated by an increase in 
the number of mopeds with combustion engines, then there will be no emission 
reductions compared to the ‘high’ scenario. In reality the result will probably lie 
somewhere between the ‘high’ and ‘low’ scenarios or between ‘high’ and ‘helmet’, 
depending on the policy applied. 
 
In order to place the annual ‘moped’ emissions calculated in this study in 
perspective, these have been compared with annual emissions for total road traffic 
in the Netherlands as published by Statistics Netherlands (CBS). Table 6 shows the 
result of this comparison13 for the reference year 2019. 

Table 6:  Comparison of annual emissions of total road traffic in the Netherlands (2018) and 

‘mopeds’ (2019). 

Emission‐ CBS annual emission road traffic TNO annual emission 'mopeds' Share of 'mopeds'

component 2018, kton per 2019 Januari 1st, kton w.r.t. road traffic, %

CO 313 10 3.1

CO2 30670 37 0.1

HC *) 26 2 7.7

NOx 73 0.112 0.2

PM10 4 0.028 0.7

CBS see: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7062/table?fromstatweb

TNO see: this report

*) HC = 'VOS door verbranding' bij CBS  
 
Table 6 shows that the annual CO2 and NOx emissions of ‘mopeds’ in the 
Netherlands as of 1 January 2019 have relative shares of 0.1% and 0.2% 
respectively of total road traffic in the Netherlands and are therefore of limited 
importance. Of greater importance, compared to the annual emissions of total road 
traffic in the Netherlands, are the annual CO and HC emissions and to a lesser 
extent the PM10 emissions (of mainly 2-stroke ‘mopeds’), with relative shares as of 
1 January 2019 of 3.1%, 7.7% and 0.7% respectively. 
 
This means that policy aimed at phasing out snorscooters and mopeds with  
an internal combustion engine will have a limited reducing effect on total CO2 
emissions of traffic in the Netherlands. However, such a policy may have a 
significant reducing effect on CO, HC and PM10 emissions on a national scale. 
 
  

 
13 Notice that the chosen years of sight for the ‘moped’ annual emissions (2016, 2019) and those 
   for the total road traffic emissions (2015, 2018) with respect to one another seem to differ one 
   year, but because of the January 1st for the years of sight of the ‘’ annual emissions they actually 
   do not. 
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Conclusions 
Based on the research conducted and the research questions, the following 
conclusions can be drawn about the possible effects of existing policy9, aimed at 
phasing out snorscooters with an internal combustion engine in 2025, and other 
policy with possible effects on future snorscooter numbers. 
 
1. What reduction in emissions could be achieved by existing policy9, aimed at 

phasing out snorscooters with an internal combustion engine in 2025? 
And which emission effects could other policy, with possible effects on future 
snorscooter numbers, have? 
 The scenario calculations carried out illustrate that existing (as laid down in 

the Climate Agreement) and other snorscooter policy, compared to no policy, 
could lead to a substantial decrease in emissions, especially for the ‘moped’ 
annual CO2 and NOx emissions in 2025 compared to 2019. 

 For annual CO2 emissions, the possible reduction is between 21% (scenario 
‘low’) and 55% (scenario ‘helmet’) and for annual NOx emissions between 7% 
(‘low’) and 18% (‘helmet’). See Table 4. 

 For annual CO, HC and PM10 emissions the possible reduction is lower, 
ranging from 1% (‘low’) to 11% (‘helmet’). 

 It is possible that a shift from snorscooters with combustion engines to 
mopeds with combustion engines will partially or even completely cancel out 
these possible decreases. 

 
2. What is the total annual CO2 emission of ‘mopeds’ in 2019 and what is the 

expected emission in 2025? 
 The total annual CO2 emission of ‘mopeds’ in 2019 is estimated at 37 kton. 

See Table 4. 
 The total annual CO2 emissions of ‘mopeds’ in 2025, depending on the policy 

applied, are estimated to be 44 kton (no policy, scenario ‘high’) or 36.3 kton 
(existing policy, scenario ‘low’) or 23.7 kton (existing + additional policy, 
scenario ‘helmet’). 

 It is possible that a shift from snorscooters with combustion engines to 
mopeds with combustion engines will partially or even completely cancel out 
the possible decreases. 

 
3. What are the total annual emissions of the harmful pollutants CO, HC, NOx and 

PM10 from ‘mopeds’ in 2019 and what are the expected annual emissions in 
2025? 
 For all the values of the other annual emissions, see Table 4. 

 
4. How do the annual emissions of ‘mopeds’ compare to the annual emissions of 

all road traffic in the Netherlands? 
 The annual ‘moped’ CO, CO2, HC, NOx and PM10 emissions have shares of 

approximately 3.1% (CO), 0.1% (CO2), 7.7% (HC), 0.2% (NOx) and 0.7% 
(PM10) in relation to the total traffic in the Netherlands for the reference year 
2019. See Table 6. 

 Policies aimed at phasing out snorscooters and mopeds with an internal 
combustion engine will therefore only have a limited effect on reducing the 
annual CO2 emissions of total road traffic in the Netherlands. 

 On a national scale, however, such a policy may have some effect on annual 
CO, HC and PM10 emissions from road traffic. 
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1 Inleiding 

In de afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde ‘bromfietsen’14 (bromfietsen  
en snorfietsen samen) in Nederland sterk gegroeid, van ongeveer 900.000 in 2009 
naar 1.230.000 in 2019. Deze groei van 27% is vooral veroorzaakt door de groei 
van het aantal snorfietsen (25 km/u), van ongeveer 400.000 in 2009 naar 750.000 
in 2019, een groei van 87%. 
 
Daarnaast is in juni 2019 het Klimaatakkoord15 gepubliceerd, waarin met betrekking 
tot de totale groep ‘bromfietsen’ is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2025 alleen nog 
emissieloze nieuwe snorfietsen (25 km/u) verkocht mogen worden én het streven 
om vóór 2030 alleen nog emissieloze nieuwe bromfietsen (45 km/u) toe te staan. 
 
Met het oog op de recente groei van het aantal snorfietsen en de afspraken over 
nieuwe snor- en bromfietsen in het Klimaatakkoord heeft het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan TNO gevraagd om inzicht te geven in de 
totale CO2 emissies16 van ‘bromfietsen’ in het algemeen en deelgroep van 
snorfietsen met een verbrandingsmotor in het bijzonder, voor de jaren 2019 tot en 
met 2025. 
 
Dit rapport, “Effecten uitfasering snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025”,  
is het resultaat van de opdracht van het Ministerie van IenW aan TNO. Het doel  
van deze studie een feitelijke basis te geven om de mogelijke effecten van beleid 
gericht op de uitfasering van snor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor in 
kaart te brengen. TNO heeft zich daarbij gebaseerd op gegevens van RDW, CBS, 
en de kentekenscans die zij zelf heeft uitgevoerd voor lokale overheden. Ook zijn 
de nationale emissiefactoren voor tweewielers gebruikt. Tot slot zijn deze gegevens 
aangevuld met een onderzoek naar de kilometerstanden van een beperkte 
steekproef van moderne 'bromfietsen' in Nederland. 
 
Onderzoeksvragen 
Voor het realiseren van die feitelijke basis zijn de volgende, hoofd- (1) en  
neven- (2 t/m 4), onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
1. Welke daling van de emissies zou bestaand beleid15, gericht op het uitfaseren 

van snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025, kunnen bewerkstelligen? 
En welke emissie effecten zou eventueel ander beleid, met mogelijke effecten 
op toekomstige snorfiets aantallen, kunnen veroorzaken? 

 
2. Wat is de totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2019 en wat is de 

verwachte emissie in 2025 voor de verschillende scenario’s? 

 
14 De term ‘bromfiets’, met aanhalingstekens, wordt in dit rapport gebruikt om alle voertuigen met 
    een bromfietskenteken aan te duiden. Zonder aanhalingstekens duidt bromfiets een ‘bromfiets’ 
    aan met een maximale constructiesnelheid van 45 km/u. Een snorfiets is een ‘bromfiets’ met 
    een maximale constructiesnelheid van 25 km/u. Zie ook paragraaf 2.6 met alle definities voor de 
    verschillende ‘bromfiets’ categorieën. 
15 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord. 
16 In deze studie zijn uitsluitend de CO2 emissies uit de uitlaat van een ‘bromfiets’ met een 
    verbrandingsmotor beschouwd. Dit geldt ook voor de beschouwde schadelijke ‘bromfiets’ 
    emissies, dat zijn de CO, HC, NOx en PM10 emissies, met uitzondering van de PM10 emissies 
    die deels uit de uitlaat afkomstig zijn en deels uit slijtage van banden en remmen bestaan. 
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3. Hoe groot zijn de totale schadelijke emissies CO, HC, NOx en PM10 van 
‘bromfietsen’ in 2019 en wat zijn de verwachte jaaremissies in 2025 voor de 
verschillende scenario’s? 

 
4. Hoe verhouden de ‘bromfiets’ jaaremissies zich tot de jaaremissies van het 

totale Nederlandse wegverkeer? 
 
Methode 
Het berekenen van de gemiddelde emissie, bijvoorbeeld de CO2 emissie, van een 
voertuig is in essentie vrij eenvoudig. Vermenigvuldig de gereden kilometers met de 
voor het voertuig en de emissie toepasselijke emissiefactor17 en dat is de emissie. 
In formulevorm: 
 

Emissie  =  Kilometrage * Emissiefactor 
 
Voor de emissie van een groep van N dezelfde voertuigen moet natuurlijk 
gesommeerd worden over de emissies van ieder voertuig: 
 
            N 

Emissie  =  ∑  Kilometragei * Emissiefactor 
           i = 1 
 
Of als het gemiddelde kilometrage per voertuig gedefinieerd wordt als: 
 
                N 

Gem. Kilometrage  =  ∑  Kilometragei / N 

               i = 1 
dan volgt voor de hele groep: 
 

Emissie  =  N * Gem. Kilometrage * Emissiefactor 
 
Voor emissie kan ook jaarlijkse emissie of jaaremissie gelezen worden en 
gemiddeld kilometrage is dan natuurlijk gemiddeld jaarkilometrage of 
leeftijdsafhankelijk gemiddeld jaarkilometrage. 
 
Samenvattend komt het voorgaande erop neer dat voor emissieberekeningen voor 
alle ‘bromfietsen’ in Nederland de volgende data nodig is: 
 

1. Aantallen ‘bromfietsen’ per categorie en per bouwjaar18 voor alle zichtjaren 
van interesse, met name 2019 tot en met 2025, en voor zichtjaren in het 
verleden19. 

 
2. Leeftijdsafhankelijke gemiddelde jaarkilometrages per ‘bromfiets’ categorie. 

 
3. Emissiefactoren per ‘bromfiets’ Euro emissieklasse. 

 
17 Ofwel: de typische emissie van een voertuigcategorie, per wegtype, per kilometer. 
18 Per bouwjaar is nodig omdat gemiddelde jaarkilometrages van voertuigen leeftijdsafhankelijk 
   zijn en daarnaast omdat via het bouwjaar ook de juiste emissiefactor toegepast kan worden. 
19 Zichtjaren in het verleden zijn nodig voor de extrapolaties van ‘bromfiets’ aantallen naar de 
    toekomst waarbij het afnemen van ‘bromfietsen’ per bouwjaar (het ‘uitsterfgedrag’) modelmatig 
    op basis van historische data geëxtrapoleerd wordt. 
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2 Databronnen 

2.1 CBS ‘bromfiets’ aantallen 2007 - 2019 

De basis van onderzoek voor dit rapport is de uitgebreide CBS ‘bromfiets’dataset 
van 201920. Deze historische dataset bevat ‘bromfiets’ aantallen voor Nederland 
voor de zichtjaren 2007 tot en met 2019, uitgesplitst voor alle ‘bromfiets’ 
categorieën (zie definities in § 2.6) inclusief brandstoffen en voor alle beschikbare 
bouwjaren. 
 

 

Figuur 1: CBS ‘bromfiets’ aantallen in de zichtjaren 2007 t/m 2019, uitgesplitst per soort. 

 

 
 
Figuur 2: CBS aantallen voor ‘voertuigen met een bromfietskenteken’, uitgesplitst voor de 
               bouwjaren 2006 t/m 2011, in de zichtjaren 2007 t/m 2019. 

 
20 Zie https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81540NED&_theme=442. 
    Na download voor dit onderzoek opgeslagen als: 
    CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet).csv/mat/xlsx 
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De aantallen in de CBS ‘bromfiets’ dataset van 2019 zijn op meerdere manieren 
onderverdeeld. 
 
Per soort: 

 Voertuigen met bromfietskenteken (som van navolgende categorieën) 
 Snorfiets 
 Bromfiets 
 Brommobiel 
 Overige voertuigen met bromfietskenteken 

 
Per bouwjaar van 2005 tot en met 2018 alsmede bouwjaar ‘Alles’ (som van alle 
bouwjaren). 
 
Per brandstof: 

 Alles (som van navolgende brandstoffen) 
 Benzine 
 Diesel 
 Elektrisch 

 
En tenslotte per zichtjaar van 2007 tot en met 2019, waarbij het zichtjaar de stand 
per 1 januari van het betreffende jaar weergeeft. 
 
Omdat deze ‘bromfiets’ dataset zo gedetailleerd is kunnen de aantallen voor 
toekomstige zichtjaren modelmatig geëxtrapoleerd worden uit de aantallen voor  
de zichtjaren in het verleden. Door rekening te houden met mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het ‘uitfaseren’ van snorfietsen met een 
verbrandingsmotor, kunnen aldus de ‘bromfiets’ aantallen voor diverse mogelijke 
toekomstscenario’s berekend worden (zie hoofdstuk 3). 
 
 

 

Figuur 3:  Een klein deel van de uitgebreide CBS ‘bromfiets’ dataset van 2019 (totaal 409 regels). 
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2.2 TNO ‘bromfiets’ km-standen steekproef 

De leeftijdsafhankelijke gemiddelde jaarkilometrage van een ‘bromfiets’ is een  
lastig te bepalen grootheid. Weliswaar worden alle actieve ‘bromfietsen’, net als  
alle ander voertuigen in Nederland, geregistreerd door de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW) inclusief de nodige voertuigeigenschappen maar km-standen, 
waaruit deze jaarkilometrages te schatten zijn, zitten daar niet bij. 
 
CBS heeft in 2012 en 2015 onderzoeksresultaten gepubliceerd21 over ‘bromfiets’ 
jaarkilometrages. In het eerste onderzoek is geen uitsplitsing gemaakt naar 
bouwjaar, alias leeftijd, en gezien de sterke groei van het aantal ‘bromfietsen’ in 
Nederland is het tweede onderzoek mogelijk niet meer actueel. 
 
Om die redenen heeft TNO ervoor gekozen om te proberen middels een steekproef 
van de km-standen (en kentekens) van 778 ‘bromfietsen’ op straat en bij 
bromfietsdealers een actueler beeld te verkrijgen van de door ‘bromfietsen’ 
verreden kilometers. Door die vergaarde km-stand data, via de kentekens en de 
RDW Open Data, te verrijken met datum van eerste toelating is een 
leeftijdsafhankelijke ‘bromfiets’ km-stand dataset gerealiseerd. Deze dataset is 
gebruikt om, in combinatie met een TNO ‘bromfiets’ kenteken- of passagescan in 
een Nederlandse stad (zie § 2.3) en ‘bromfiets’ leeftijd data voor heel Nederland 
(zie § 2.4), actuele leeftijdsafhankelijke gemiddelde jaarkilometrages voor 
‘bromfietsen’ te schatten (zie hoofdstuk 4). 
 

 

Figuur 4: Km-standen versus leeftijd voor 778 ‘bromfietsen’ op straat en bij dealers. 

2.3 TNO ‘bromfiets’ passagescan in NL stad 

Vanwege de beperkte omvang van de TNO ‘bromfiets’ km-standen steekproef is 
tevens een recente TNO ‘bromfiets’ passagescan in een Nederlandse stad gebruikt 
voor aanvullende, meer representatieve, data over de leeftijdsverdeling van actieve 
‘bromfietsen’ in Nederland. 

 
21 Zie ‘2014-verkeersprestaties-kilometrage-bromfietsen-2012-mw.xlsx’, ‘verkeersprestatie- 
   bromfietsen-2007-2015.xlsx’ en ‘CBS (2014) Methodologisch rapport verkeersprestaties 
   motorfietsen en bromfietsen.pdf’. 
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Deze dataset is gebruikt om, in combinatie met de TNO leeftijdsafhankelijke 
‘bromfiets’ km-stand dataset (zie § 2.2) en ‘bromfiets’ leeftijd data voor heel 
Nederland (zie § 2.4), actuele leeftijdsafhankelijke gemiddelde jaarkilometrages 
voor ‘bromfietsen’ te schatten (zie hoofdstuk 4). 
 

 

Figuur 5: Leeftijdsverdeling passerende ‘bromfietsen’ in een Nederlandse stad nov/dec 2017. 

2.4 RDW OD ‘bromfiets’ leeftijdsverdeling in NL 

De RDW Open Data22 zijn ook gebruikt om de leeftijdsverdeling van ‘bromfietsen’  
in heel Nederland te verkrijgen. Deze dataset is gebruikt om, in combinatie met  
de TNO leeftijdsafhankelijke ‘bromfiets’ km-stand dataset (zie § 2.2) en een  
TNO ‘bromfiets’ passagescan in een Nederlandse stad (zie § 2.3), actuele 
leeftijdsafhankelijke gemiddelde jaarkilometrages voor ‘bromfietsen’ te schatten 
(Hfdstk. 4). 
 

 

Figuur 6: Leeftijdsverdeling23 alle ‘bromfietsen’ in Nederland per 1/4/2018 (uit RDW Open Data). 

 

 
22 Zie https://opendata.rdw.nl/ en dan ‘Basisregistratie Voertuigen’. 
23 Het zeer hoge aantal 13-jarigen duidt ook oudere ‘bromfietsen’ aan en is ontstaan doordat RDW 
    pas sinds 2005 ‘bromfietsen’ registreert. 
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2.5 TNO ‘bromfiets’ emissiefactoren 

Voor de emissieberekeningen in dit rapport (zie hoofdstuk 5) zijn de in Tabel 7 
weergegeven TNO ‘bromfiets’ emissiefactoren gebruikt. 
 
Er is voor deze emissiefactoren geen onderscheid gemaakt naar ‘bromfiets’ soort 
en maar beperkt naar 2- of 4-takt24. Ook is er geen onderscheid gemaakt naar 
brandstof. Voor ‘bromfietsen’ met een verbrandingsmotor is dat vooral benzine en 
maar zeer beperkt diesel (zie Tabel 10), zodat onderscheid niet zinvol geacht werd. 
Ook is er geen onderscheid gemaakt naar wegtype (stad, buitenweg, snelweg) en 
zijn emissiefactoren voor stad gebruikt. Dit laatste omdat stads-kilometers voor 
‘bromfietsen’, gemiddeld over alle ‘bromfietsen’ in heel Nederland, ongetwijfeld het 
grootste aandeel van de verreden kilometers vormen. 
 
Voor elektrische ‘bromfietsen’ zijn alle emissiefactoren op 0 g/km gezet. Dit is niet 
helemaal eerlijk voor PM10, aangezien elektrische voertuigen weliswaar geen PM10 
uit de uitlaat produceren maar wel door slijtage van banden, remmen en wegdek. 
Vanwege de betrekkelijk kleine aantallen elektrische ‘bromfietsen’ (zie Tabel 10) is 
ook dit buiten beschouwing gelaten. 
 
In Tabel 7 is te zien dat de emissiefactoren, zoals men zou verwachten voor 
nieuwere en dus schonere en zuinigere motoren, meestal dalen voor toenemende 
Euroklasse. Opvallend is dat de CO2 emissies juist meestal toenemen. Nu is het 
inderdaad zo dat de motoren van hogere Euroklassen inderdaad schoner en ook 
zuiniger zijn dan die van lagere Euroklassen. Dat de CO2 emissies desondanks 
toch toenemen, is het gevolg van de afnemende CO en HC emissies, die namelijk 
beter verbrand worden tot CO2. 
 
Voor de éénduidige classificering naar Euro emissieklasse is het bouwjaar van de 
‘bromfietsen’ gebruikt en wel volgens de in Tabel 6 weergegeven indeling. 
 
Het model voor deze indeling, dat wil zeggen voor deze vertaling van bouwjaar naar 
Euroklasse, is een vereenvoudigd model. De grens voor de overgang van 2-takt 
naar 4-takt is in dit eenvoudige model ‘hard’ gelegd bij één enkele datum, namelijk 
1 januari 2010. In werkelijkheid is die overgang meer een diffuse overgangsperiode 
geweest, waarbij er al voor die overgangsdatum 4-takt ‘bromfietsen’ verschenen en 
ook na die datum nog nieuwe 2-takt ‘bromfietsen’. Deze overgang van 2-takt naar 
4-takt behoeft nader onderzoek. De gevoeligheid van de berekende jaaremissies 
voor verandering van het model van de 2-/4-takt overgang zijn met een aangepast 
scenario, waarin die overgang bij een andere datum en/of meer diffuus wordt 
gemodelleerd, eenvoudig te onderzoeken. 
 

 
24 Brom- en snorfietsen van dezelfde Euro emissieklasse hebben in het algemeen ongeveer 
   vergelijkbare emissies per kilometer. Alleen voor Euro 0 zijn de verschillen tussen brom- en 
   snorfietsen groter en zijn er daarom gemiddelde waarden gebruikt. 
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Tabel 7: TNO ‘bromfiets’ emissiefactoren 2019. 

TNO 'bromfiets' emissiefactoren 2019

Euro emissieklasse 2/4 takt CO CO2 HC NOx PM10

g/km g/km g/km g/km g/km

Euro 0 2 13.8 84.4 13.9 0.095 0.210

Euro 2 2 8.0 39.5 6.0 0.064 0.153

Euro 2 4 11.6 41.6 1.3 0.140 0.007

Euro 3 4 3.9 41.3 1.8 0.394 0.008

Euro 4 4 2.4 46.5 0.5 0.047 0.002

Euro 5** 4 2.4 46.5 0.2 0.047 0.002

** Euro 5 EF zijn schattingen, nog geen metingen beschikbaar

Emissiefactoren voor 'bromfietsen' met verbrandingsmotor.

Emissiefactoren voor elektrische 'bromfietsen' zijn 0 g/km (slijtage PM10 niet beschouwd).

Bronnen:

 ‐ Euro 0: '2014 R11088 Tweewielers.pdf' , pp. 10, middeling 2‐stroke 25 & 45 km/h S waarden.

 ‐ Euro 2, 3, 4 en 5: 'EF brommers tm eu5.xlsx'  dd. 7/3/2019.  

Tabel 8: TNO vertaling ‘bromfiets’ bouwjaar naar Euro emissieklasse. 

TNO vertaling 'bromfiets' bouwjaar naar Euroklasse

Bouwjaar Euro emissieklasse Bouwjaar Euro emissieklasse

<= 2005 Euro 0 2019 Euro 4

2006 Euro2, 2‐takt 2020 Euro 4

2007 Euro2, 2‐takt 2021 Euro 5

2008 Euro2, 2‐takt 2022 Euro 5

2009 Euro2, 2‐takt 2023 Euro 5

2010 Euro2, 2‐takt 2024 Euro 5

2011 Euro 2, 4‐takt 2025 Euro 5

2012 Euro 2, 4‐takt

2013 Euro 2, 4‐takt

2014 Euro 2, 4‐takt

2015 Euro 2, 4‐takt

2016 Euro 2, 4‐takt

2017 Euro 2, 4‐takt

2018 Euro 2, 4‐takt  

2.6 Definities voor ‘bromfietsen’ 

Omdat er gemakkelijk spraakverwarring ontstaat rond de term ‘bromfietsen’, zijn 
navolgend de in dit rapport gehanteerde definities, overgenomen van het CBS25, 
voor deze voertuigfamilie opgesomd. Met de term ‘bromfietsen’, met 
aanhalingstekens, wordt in dit rapport de gehele familie van voertuigen met een 
bromfietskenteken aangeduid, terwijl de term bromfiets, zonder aanhalingstekens, 
een voertuig aanduidt zoals hieronder gedefinieerd. 
 
Voertuig met bromfietskenteken 
Voertuig met een geldig Nederlands bromfietskenteken en toegelaten tot deelname 
aan het verkeer op de openbare weg. Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, 
brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-
quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers).  
Exclusief gehandicapten-voertuigen. 

 
25 Deze definities zijn overgenomen uit de beschrijving van een andere, beknoptere, dataset van 
    bromfiets aantallen van het CBS (zonder uitsplitsingen naar bouwjaren), zie 
    https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80211ned&D1=0-
2&D2=0&D3=0&D4=0&D5=a&HDR=G1,T,G2&STB=G4,G3&VW=T . 
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Snorfiets 
Voertuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur.  
Het betreft motorvoertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. De scooter 
heeft kleine, brede wielen; de voeten worden tussen stuur en zadel naast elkaar 
geplaatst. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep 
geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning26.  
De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder 
de classificatie bromfiets. 
 
Bromfiets 
Voertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer 
dan 45 km/uur, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van 
niet meer dan 50 cm³ (volgens de Nederlandse wet) of een elektromotor met een 
vermogen van niet meer dan 4 kW. Het betreft voertuigen in scooter dan wel 
brommer uitvoering. De scooter heeft kleine, brede wielen; de voeten worden 
tussen stuur en zadel naast elkaar geplaatst. Gehandicapten-voertuigen vallen hier 
niet onder. Ook ‘speed pedelecs’ zijn in Nederland geregistreerd als bromfiets27. 
 
Brommobiel 
Voertuig op vier wielen, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een gewicht 
van minder dan 350 kg. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk 
vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets. Gehandicapten-
voertuigen vallen hier niet onder. 
 
Overige voertuigen met bromfietskenteken 
Alle overige voertuigen met een geldig bromfietskenteken exclusief snorfiets, 
bromfiets of brommobiel. Hieronder vallen onder andere bromfiets-quads, 
bakbromfietsen en 3-wielige brommers. 
 
Bouwjaren 
Het bouwjaar geeft het jaartal aan dat betrekking heeft op de eerste registratie  
van het voertuig. Dit komt doorgaans overeen met het jaar van productie van  
het voertuig. De registratie van (nieuwe) bromfietsen is gestart in 2005. 
Bouwjaargegevens van oudere bromfietsen zijn niet beschikbaar. 
 
Zichtjaren28 
Het zichtjaar geeft het jaar aan waarvoor de beschouwde gegevens, bijvoorbeeld 
‘bromfiets’ aantallen, geldig zijn dan wel geacht worden geldig te zijn (in geval van 
modelmatige data). In dit rapport worden de zichtjaren 2007 tot en met 2025 
beschouwd.  
 

 
26 Fietsen met trapondersteuning zijn er voor de Nederlandse wet in twee categorieën: met 
   trapondersteuning tot 25 km/u waarvoor geen registratie- noch helmplicht geldt en met 
   trapondersteuning tot 45 km/u, de ‘speed pedelecs’, waarvoor zowel registratie- als helmplicht 
   geldt. 
27 Vanaf 1 juli 2017 zijn speed pedelecs, fietsen met trapondersteuning tot maximaal 45 km/u en 
    helmplicht, in Nederland wettelijk verplicht geregistreerd als bromfiets en niet meer als snorfiets. 
    Echter in verband met de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de tabel is er (door CBS) voor 
    gekozen de speed pedelecs in 2019, even als in voorgaande jaren, mee te tellen in de cijfers 
    van de snorfietsen. Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2019 ruim één procent van het 
    totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. 
28 De term zichtjaar wordt niet gehanteerd in de CBS ‘bromfiets’ definities maar is hier 
    volledigheidshalve toegevoegd. 
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Hierbij zijn de ‘bromfiets’ aantallen voor de zichtjaren 2007 tot en met 2019 
vaststaand29 of ‘historisch’ en de aantallen voor de zichtjaren 2020 tot en met  
2025 modelmatige extrapolaties op basis van die historische data. 

2.7 CBS ‘bromfiets’ aantallen en percentages 2019 

Als referentie voor de ‘bromfiets’ aantallen en bijbehorende percentages (ten 
opzichte van totaal aantal ‘bromfietsen’), zijn die getallen voor 1 januari 2019 per 
‘bromfiets’ categorie, gesommeerd over alle bouwjaren maar uitgesplitst naar 
brandstof, hier weergegeven in Tabel 9 en Tabel 10. Zie verder de tabel bestanden 
die bij dit rapport opgeleverd zijn (zie Bijlage B). 

Tabel 9: CBS ‘bromfiets’ aantallen per 1 januari 2019 per ‘bromfiets’ categorie en per brandstof. 

Jaar (1 januari) Brandstof Bouwjaar Voertuigen met bromfietskenteken Snorfiets Bromfiets Brommobiel Overige voertuigen met bromfietskenteken

2019 Alles Alles 1230038 748917 457404 18108 5609

2019 Benzine Alles 1166053 710145 451077 0 4831

2019 Diesel Alles 18173 47 14 18108 4

2019 Elektrisch Alles 45812 38725 6313 0 774  
 

Tabel 10: CBS ‘bromfiets’ percentages (t.o.v. totaal aantal bromfietsen) per 1 januari 2019 per  
 ‘bromfiets’ categorie en per brandstof. 

Jaar (1 januari) Brandstof Bouwjaar Voertuigen met bromfietskenteken Snorfiets Bromfiets Brommobiel Overige voertuigen met bromfietskenteken

2019 Alles Alles 100.0 60.9 37.2 1.5 0.5

2019 Benzine Alles 94.8 57.7 36.7 0.0 0.4

2019 Diesel Alles 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0

2019 Elektrisch Alles 3.7 3.1 0.5 0.0 0.1  

 
29 Op basis van de NL voertuigregistratie door RDW en voor de ‘bromfiets’ aantallen zoals 
gepubliceerd door CBS op basis van die NL voertuigregistratie. 
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3 Extrapolaties 2020 – 2025 

3.1 Scenario’s ‘hoog’, ‘laag’ en ‘helm’ 

Voor de extrapolaties van de ‘bromfiets’ aantallen voor de zichtjaren 2007 tot en 
met 2019 naar de toekomstige jaren 2020 tot en met 2025 zijn, in overleg met 
IenW, een drietal toekomst scenario’s bedacht en toegepast. In deze scenario’s zijn 
opzettelijk alleen de toekomstige aantallen ‘snorfietsen’ gevarieerd, zonder allerlei 
denkbare variaties en verfijningen, om de onderlinge vergelijking van de mogelijk 
toekomstige aantallen en vooral ook de toekomstige jaarkilometrages en 
jaaremissies zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden. 
 
Scenario ‘snorfiets hoog’ 
In dit scenario is aangenomen dat de stevige groei van het aantal snorfietsen, zoals 
waargenomen in de afgelopen jaren en ongeacht de brandstofsoort, lineair doorzet 
alsof er geen enkel snorfiets limiterend beleid zou zijn. Voor de overige ‘bromfiets’ 
typen (bromfietsen, brommobielen en ‘overige voertuigen met een bromfiets 
kenteken’) is analoog (ongeacht de ‘bromfiets’- en brandstofsoort) een lineaire groei 
of afname, afhankelijk van het verloop in de voorgaande jaren, aangenomen. Zie de 
overzichtsfiguur, met alle ‘bromfiets’ aantallen per soort gesommeerd over alle 
brandstoffen en bouwjaren, weergegeven in Figuur 7. Zie ook het voorbeeld van 
een uitsplitsing naar (een deel van de) bouwjaren voor ‘bromfietsen’ (alle 
brandstoffen) in Figuur 8 en verder de bijgeleverde bestanden voor dit scenario30. 
 
Dit scenario is het referentiescenario en representeert als het ware de mogelijke 
ontwikkeling van de snorfietsaantallen in de situatie zonder enig beleid (dat wil 
zeggen ook zonder bestaand beleid31) gericht op het uitfaseren van snorfietsen met 
een verbrandingsmotor noch enig ander beleid met mogelijke effecten op 
toekomstige snorfiets aantallen. 
 
Scenario ‘snorfiets laag’ 
Dit scenario is identiek aan het scenario ‘snorfiets hoog’ behalve dat voor de groei 
van het aantal snorfietsen (ongeacht de brandstofsoort32) is aangenomen dat die 
groei afvlakt tot nul in 2025 als gevolg van het bestaande snorfietsenbeleid31. Zie 
de overzichtsfiguur weergegeven in Figuur 9 en verder de bijgeleverde bestanden 
voor dit scenario30. 
 

 
30 Per extrapolatie scenario zijn een Excel bestand met de complete tabel met alle ‘bromfiets’ 
   aantallen, historische en geëxtrapoleerde, alsmede vier pdf-bestanden met alle 84 figuren voor 
   het betreffende scenario aangemaakt en aangeleverd aan IenW. Deze bestanden staan per 
   scenario opgesomd in Bijlage A. 
31 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord. Zie voor afspraken over het 
   elektrificeren van tweewielers paragraaf ‘C2.4 Afspraken Elektrisch vervoer’ en dan met  
   name de sectie ‘Elektrificeren van tweewielers’ en de items ‘s’, ‘t’ en ‘u’ op blz. 57. 
32 Als de groei van het aantal snorfietsen afneemt, zoals bij scenario ‘laag’, of als zelfs het aantal 
   snorfietsen daalt, zoals bij scenario ‘helm’, dan betekent ‘ongeacht de brandstofsoort’ dat deze 
   verandering vooral snorfietsen met een verbrandingsmotor betreft. Dit is zo omdat het aandeel 
   elektrische snorfietsen van de snorfietsen vooralsnog gering is (< 7%, zie Figuur 14). 
   Omdat elektrische snor- en bromfietsen emissieloos zijn, en dus niet bijdragen aan de totale 
   snor- en bromfiets emissies, is aan het (realistisch) voorspellen van die aantallen in de 
   scenario’s ‘laag’ en ‘helm’ geen aandacht besteed. 
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Dit scenario representeert de mogelijke ontwikkeling van de snorfiets aantallen in 
de situatie met beleid gericht op het uitfaseren van snorfietsen met een 
verbrandingsmotor zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord31. 
 
Scenario ‘snorfiets helm’33 
Voor dit scenario is, op basis van de recente studie door Arcadis34 naar de 
mogelijke gevolgen van het invoeren van een landelijke helmplicht voor snorfietsen, 
aangenomen dat de groei van het aantal snorfietsen sterk gaat afnemen en zelfs 
overgaat in een daling. In het Arcadis rapport wordt een range gegeven van tussen 
de 30% en 60% van bestuurders die na invoering van helmplicht van de snorfiets 
zouden overstappen. Als middenweg is voor 45% overstap gekozen en 
aangenomen dat de bijbehorende vermindering van het aantal snorfietsen 
(natuurlijk) niet ineens optreedt maar pas in 2025 bereikt wordt. Zie de 
overzichtsfiguur weergegeven in Figuur 10 en verder de bijgeleverde bestanden 
voor dit scenario30. 
 
Dit scenario representeert de mogelijke ontwikkeling van de snorfiets aantallen in 
de situatie waarin er, naast het snorfietsbeleid zoals afgesproken in het 
Klimaatakkoord31, eventueel ander beleid (zoals bijvoorbeeld snorfiets helmplicht) 
wordt toegepast dat invloed kan hebben op toekomstige snorfiets aantallen. 

3.2 Toekomstige ‘bromfiets’ aantallen 

Het voert te ver om hier in detail alle resultaten voor alle geëxtrapoleerde 
(mogelijke) toekomstige ‘bromfiets’ aantallen te bespreken. Daarom wordt hier 
volstaan met een korte vergelijkende bespreking op hoofdlijnen aan de hand van  
de toekomstige ‘bromfiets’ aantallen per soort en scenario, de verandering van 
toekomstige ‘snorfiets’ aantallen en de toename van elektrische ‘bromfietsen’. 
 
Toekomstige ‘bromfiets’ aantallen per soort en scenario 
De drie overzichtsfiguren voor de ‘bromfiets’ aantallen in het verleden (2007 t/m 
2018) en de toekomst (2020 t/m 2025) zijn weergegeven in Figuur 7, Figuur 9 en 
Figuur 10. Zoals hiervoor aangegeven verschillen de drie scenario’s uitsluitend en 
alleen voor wat betreft het geëxtrapoleerde toekomstige verloop van de snorfietsen, 
zie de rode curves in de drie figuren, en dat is ook duidelijk daarin te zien. Voor de 
overige ‘bromfiets’ categorieën – dat wil zeggen de bromfietsen (gele curves), de 
brommobielen (paarse curves) en de ‘overige voertuigen met bromfietskenteken’ 
(groene curves) – verschillen de drie figuren niet35. Verder verschillen de drie 
figuren natuurlijk wel in de aantallen voor alle ‘bromfiets’ categorieën samen 
(blauwe curves). 

 
33 Achteraf bezien is de naam van dit derde scenario, ’snorfiets helm’, ietwat ongelukkig aangezien 
   het suggereert dat de gesimuleerde daling van het aantal snorfietsen uitsluitend met snorfiets 
   helmplicht beleid bereikt kan worden. Weliswaar, was de mogelijke invoering van snorfiets 
   helmplicht aanleiding om naar een sterke daling van het aantal snorfietsen te kijken maar een 
   dergelijke sterke daling zou ook door (zeer streng) ander beleid veroorzaakt kunnen worden. 
34 Zie ‘Arcadis, 11-10-2019, Onderzoek helmplicht snorfietsers (084005964-A).pdf’ (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/16/bijlage-07-
rapport-onderzoek-helmplicht-snorfietserspdf/bijlage-07-rapport-onderzoek-helmplicht-
snorfietserspdf.pdf). 
35 Voor de brommobielen (paarse curves) en ‘overige voertuigen met bromfietskenteken’ (groene 
   curves) is dat vanwege de lage aantallen voor deze categorieën op de gehanteerde schaal 
   moeilijk te zien, maar vergelijking van de aantallen in de bijbehorende tabellen of plotten op een 
   andere schaal leert dat dit klopt. 
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Verandering van toekomstige ‘snorfiets’ aantallen 
Het is interessant om de verandering van het (mogelijke) toekomstige aantal 
snorfietsen per scenario in iets meer detail te beschouwen. Bijvoorbeeld zoals 
geïllustreerd is in Figuur 11 voor de relatieve verandering ten opzichte van 2019. 
Hierin is te zien dat de scenario’s ‘hoog’ en ‘laag’ leiden tot een stijging van 
ongeveer 22% respectievelijk 10% in 2025 (ten opzichte van 2019), terwijl scenario 
‘helm’ leidt tot een daling van 15%. Daarmee is het relatieve verschil tussen ‘hoog’ 
en ‘helm’ ongeveer 37%. En dat terwijl voor (dit) scenario ‘helm’ juist geprobeerd is 
de daling van het aantal snorfietsen zo groot te maken dat het verschil ten opzichte 
van ‘hoog’ ongeveer 45% zou zijn. 
 
Waarom dit laatste niet gelukt is, wordt duidelijk als de snorfiets aantallen voor een 
toekomstig bouwjaar, bijvoorbeeld bouwjaar 2019 dat pas vanaf zichtjaar 2020 
aanwezig is, wordt weergegeven voor de drie scenario’s. Zoals in Figuur 12 
duidelijk te zien is, staan alle bouwjaar 2019 aantallen in scenario ‘helm’ op nul. Dit 
blijkt ook voor de overige toekomstige bouwjaren, 2020 tot en met 2024, voor 
scenario ‘helm’ het geval te zijn. De voor (dit) scenario ‘helm’ opgelegde/gevraagde 
daling van het aantal snorfietsen is zo groot dat daar alleen, en dan nog slechts bij 
benadering, aan voldaan kan worden door de aantallen snorfietsen voor alle 
toekomstige bouwjaren nul te maken36. Qua maatregel overeenkomend met een 
absolute stop op nieuwe snorfietsen37 per 1 januari 2019, een wel heel drastisch en 
dus onrealistisch scenario. Het is echter wel een scenario dat illustratief is voor de 
maximaal bereikbare vermindering van het aantal snorfietsen met (vooral) een 
verbrandingsmotor in 2025. 
 
Toename van elektrische ‘bromfietsen’ 
Omdat elektrische ‘bromfietsen’, met oog op de ontbrekende (uitlaat) emissies, een 
aantrekkelijk alternatief zijn voor ‘bromfietsen’ met een verbrandingsmotor, is het 
interessant daarvoor de historische en voor de toekomst geëxtrapoleerde aantallen 
nader te beschouwen. 
 
In Figuur 13 is dat gedaan door de aantallen van alle elektrische ‘bromfietsen’, voor 
de zichtjaren 2007 tot en met 2025, weer te geven voor het scenario ‘snorfiets 
hoog’ omdat dat voor de groei van elektrische snor- en bromfietsen vermoedelijk 
realistischer, wellicht een ondergrens, is dan voor scenario’s ‘laag’ en ‘helm’. 
 
Opvallend is vooral de zeer sterke stijging van het aantal elektrische snorfietsen38. 
Dit aantal is in tien jaar tijd (2009 t/m 2019) verviervoudigd van minder dan 10.000 
naar bijna 40.000 en bij onveranderde groei zouden er in 2025 al ongeveer 57.500 
elektrische snorfietsen zijn. 
 

 
36 In theorie zou ook nog de afname van bestaande bouwjaren (2018 en ouder) verhoogd kunnen 
   worden om een hogere snorfiets afname te verkrijgen. Echter die afnames zijn in alle drie de 
   scenario’s juist ongemoeid gelaten, oftewel die volgen het verloop van de voorafgaande 
   zichtjaren. 
37 ‘Effectief’, in termen van de emissies van snorfietsen, is dit equivalent aan een absolute stop op 
    nieuwe snorfietsen met een verbrandingsmotor waarbij nieuwe elektrische snorfietsen (die op 
   de weg, afgezien van fijnstof door slijtage, emissieloos zijn) wel zijn toegestaan. 
38 Merk op dat in dit aantal ook de ‘speed pedelecs’, fietsen met trap ondersteuning tot maximaal 
   45 km/u, inbegrepen zijn. Deze worden weliswaar geregistreerd door RDW als bromfietsen maar 
   worden door CBS om historische redenen toch bij de snorfietsen ingedeeld. Volgens CBS waren 
   er in 2018 ongeveer 12.000 en in 2019 ongeveer 13.500 speed pedelecs. 
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Ondanks die snelle stijging van vooral het aantal elektrische snorfietsen zijn de 
relatieve aantallen, ten opzichte van het totaal aantal ‘bromfietsen’ of het totaal van 
de snor- respectievelijk de bromfietsen, nu en in 2025, relatief laag (minder dan 5% 
respectievelijk 7%) zoals in Figuur 14 geïllustreerd wordt. 
 
Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat dit volgens scenario ‘hoog’ 
is, dat wil zeggen zonder rekening te houden met stimulering van elektrische  
snor- en bromfietsen als gevolg van bestaand (snorfietsen in 2025) en toekomstig 
(streven bromfietsen voor 2030) uitfaseringsbeleid van ‘bromfietsen’ met een 
verbrandingsmotor, waardoor de groei van elektrische ‘bromfietsen’ waarschijnlijk 
gaat versnellen ten opzichte van het scenario ‘hoog’. 
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Figuur 7: CBS ‘bromfiets’ aantallen in de zichtjaren 2007 t/m 2019 en TNO extrapolaties naar de 
zichtjaren 2020 t/m 2025 volgens scenario ‘snorfiets hoog’. 

 

Figuur 8: Voorbeeld van uitsplitsing naar (deel van de) bouwjaren van ‘bromfietsen’, hier 
               uitsplitsing van de blauwe curve in Figuur 7 naar de bouwjaren 2006 t/m 2011. 
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Figuur 9: CBS ‘bromfiets’ aantallen in de zichtjaren 2007 t/m 2019 en TNO extrapolaties naar de 
zichtjaren 2020 t/m 2025 volgens scenario ‘snorfiets laag’. 

 

Figuur 10: CBS ‘bromfiets’ aantallen in de zichtjaren 2007 t/m 2019 en TNO extrapolaties naar de 
                 zichtjaren 2020 t/m 2025 volgens scenario ‘snorfiets helm’. 
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Figuur 11: Relatieve verandering van het aantal snorfietsen, t.o.v. zichtjaar 2019, in de zichtjaren   
  2019 t/m 2025 per scenario. Gesommeerd over alle brandstoffen en bouwjaren. 

 

 
 
Figuur 12: Aantal snorfietsen van bouwjaar 2019 (start 2020!) in de zichtjaren 2020 t/m 2025 per 
                 scenario. Gesommeerd over alle brandstoffen. 
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Figuur 13:  CBS elektrische ‘bromfiets’ aantallen in de zichtjaren 2007 t/m 2019 en TNO 
extrapolaties naar de zichtjaren 2020 t/m 2025 volgens scenario ‘snorfiets hoog’. 

 

 

Figuur 14: Aandelen elektrische snor- en bromfietsen t.o.v. het totaal aantal ‘bromfietsen’ (boven) 
  en t.o.v. het totaal binnen de eigen soort (onder). Scenario ‘snorfiets hoog’. 
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4 TNO ‘bromfiets’ jaarkilometrage 

Om te komen tot een schatting van de gemiddelde jaarkilometrage voor 
Nederlandse ‘bromfietsen’ als functie van de leeftijd39 is de volgende data 
verzameld. 
 

1. TNO ‘bromfiets’ km-standen steekproef (zie § 2.2); 
2. TNO ‘bromfiets’ passagescan in NL stad (zie § 2.3); 
3. RDW OD ‘bromfiets’ leeftijdsverdeling in NL (zie § 2.4). 

 
De eerste dataset geeft weliswaar actuele informatie over de leeftijdsafhankelijke 
km-stand van 'bromfietsen', maar is vanwege de beperkte omvang en specifieke 
locatie, alleen stad, niet representatief genoeg voor de gewenste schatting. 
 
Die beperkte omvang van de eerste dataset is, tot op zekere hoogte, te 
ondervangen met de veel grotere (bijna 30x) tweede dataset. Echter ook deze 
dataset is alleen representatief voor de leeftijdsafhankelijke 'bromfiets' passage 
aantallen in de stad, en daarmee indirect ook voor de leeftijdsafhankelijk 
gemiddelde jaarkilometrage40, en ook nog steeds van beperkte omvang vergeleken 
met alle 'bromfietsen' in Nederland. 
 
De derde dataset tenslotte ondervangt de beperkte omvang van de eerste twee 
datasets met complete informatie over de leeftijdsverdeling van alle Nederlandse 
'bromfietsen'. 
 
Door combinatie van de drie datasets worden de beperkingen van iedere set 
afzonderlijk ondervangen en kan de gewenste schatting van de gemiddelde 
jaarkilometrage van Nederlandse ‘bromfietsen’ verkregen worden.  
Dat is als volgt gedaan. 
 
Allereerst is door de ‘bromfiets’ km-standen data in Figuur 15 een parabolisch 
verband gefit. Vervolgens is een eerste schatting van de gemiddelde 
jaarkilometrage per levensjaar39 gemaakt door in de gefitte parabool de verschillen 
van de opeenvolgende (hele) leeftijdsjaren te bepalen. Zie Figuur 16. De steekproef 
is vanwege de beperkte omvang (778) natuurlijk niet echt representatief voor het 
voorkomen op straat van alle ‘bromfietsen’ van alle leeftijden in heel NL. En 
daarmee is het geschatte verband tussen de gemiddelde jaarkilometrage per 
levensjaar (y) en de leeftijd (x), dat is y  =  2320  -  151.2 * x  km, dat als geheel 
natuurlijk ook niet.  

 
39 In de tekst en de figuren van dit hoofdstuk wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de 
   begrippen de leeftijd en een/het levensjaar van ‘bromfietsen’. Het begrip leeftijd duidt één enkel 
   punt aan op de levenstijdslijn, terwijl een/het levensjaar een periode van een jaar aanduidt. 
40 De passage van iedere ‘bromfiets’ bij een ‘bromfiets’ passagescan, waarbij het kenteken 
    geregistreerd wordt zodat via de datum van eerste toelating de leeftijd bekend is, kan namelijk 
    opgevat worden als een trekking uit de leeftijdsafhankelijk jaarkilometrage verdeling van 
    ‘bromfietsen’. Afhankelijk van het aantal ‘bromfietsen’ per leeftijdsinterval en de bijbehorende 
    gemiddelde jaarkilometrage verandert namelijk de kans dat een passerende ‘bromfiets’ in een 
    bepaald leeftijdsinterval valt. Hetgeen betekent dat de geregistreerde aantallen per 
    leeftijdsinterval gerelateerd zijn aan de te schatten leeftijdsafhankelijke gemiddelde 
    jaarkilometrages. 
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Om deze reden is alleen de som van de gemiddelde jaarkilometrages in de eerste 
vijf levensjaren (10.088 km totaal), dat is KM_1ste_5_jaar, bepaald voor later 
gebruik. Dit getal zou een redelijke schatting moeten zijn van het gemiddeld totaal 
aantal gereden km gedurende de eerste vijf levensjaren. 
 
De ‘bromfiets’ passage data in een Nederlands stad is vanwege het veel grotere 
aantal passerende ‘bromfietsen’ (23429) natuurlijk al representatiever voor de 
leeftijdsverdeling van alle NL ‘bromfietsen’ dan de steekproef. En dat kan nog 
verder verbeterd worden, door de leeftijdsverdeling van de passerende 
‘bromfietsen’ in Figuur 17 te delen door de genormaliseerde leeftijdsverdeling  
van alle NL ‘bromfietsen’ in Figuur 18.  
 
Het resultaat van die correctie wordt weergegeven in Figuur 19 en is een schatting 
van de leeftijdsverdeling van passerende ‘bromfietsen’ in heel Nederland.  
Door sommering van het aantal passages van ‘bromfietsen’ van vijf jaar en jonger, 
dat is N_passages_1ste_5_jaar, is vervolgens de schaalfactor KM_per_passage af 
te leiden als 
 

KM_per_passage  =  KM_1ste_5_jaar/N_passages_1ste_5_jaar 
 
Hiermee kan de passage leeftijdsverdeling in Figuur  omgezet worden in een 
schatting van de gemiddelde jaarkilometrage van Nederlandse ‘bromfietsen’ per 
levensjaar. Het resultaat is weergegeven in Figuur 20 inclusief een gefit 
exponentieel verband (de rode cirkels) dat natuurlijk alleen geldig is voor de  
gehele levensjaren. 
 
Door lineair verbinden van de gefitte punten (de rode cirkels) in Figuur 20, waarbij 
in de oorsprong gestart wordt, volgt dan tenslotte de in Figuur 21 weergeven 
continue relatie tussen de ‘bromfiets’ leeftijd en de gemiddelde kilometrage 
verreden in het jaar voorafgaand aan de actuele leeftijd. Deze relatie is geschikt 
voor jaarkilometrages van ‘bromfietsen’ waar van de leeftijd ‘exact’, op een dag 
nauwkeurig, bekend is zoals voor de ‘bromfietsen’ in de RDW Open Data. 
 
Voor de CBS ‘bromfiets’ aantallen is de leeftijd (uit bouwjaren) per 1 januari van  
een zichtjaar slechts in gehele jaren bekend. Als aangenomen wordt dat de 
‘bromfietsen’ binnen een bouwjaar/levensjaar/zichtjaar (vallen samen door 
1 januari!) uniform verdeeld zijn (qua datum eerste toelating), dan is de 
jaarkilometrage van een levensjaar dus het gemiddelde van twee opeenvolgende 
gehele leeftijden. Deze discrete relatie tussen geschat gemiddeld jaarkilometrage 
en het levensjaar is weergegeven in Figuur 22. Het is deze discrete relatie die in 
hoofdstuk 5 gebruikt is voor het berekenen van de ‘bromfiets’ jaarkilometrages en 
de mede daaruit volgende jaaremissies. 
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Figuur 15:  Km-standen versus leeftijd voor 778 ‘bromfietsen’ op straat en bij dealers, met 
parabolische fit door de data. 

 

 
 
Figuur 16: Eerste schatting van de gemiddelde jaarkilometrage van Nederlandse ‘bromfietsen’ per 
                 levensjaar. Gebruikt wordt alleen de som van de jaarkilometrages in de eerste vijf jaar. 
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Figuur 17: Leeftijdsverdeling passerende ‘bromfietsen’ in een Nederlandse stad nov/dec 2017. 

 

 
 
Figuur 18: Leeftijdsverdeling41 alle ‘bromfietsen’ in Nederland per 1/4/2018, dat wil zeggen zoals 
                 Figuur 6 maar genormaliseerd zodat het aantal één is in het eerste levensjaar. 

 

 
41 Het zeer hoge (genormaliseerde) aantal 13-jarigen duidt ook oudere ‘bromfietsen’ aan en is 
   ontstaan doordat RDW pas sinds 2005 ‘bromfietsen’ registreert. 
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Figuur 19:  Leeftijdsverdeling passerende ‘bromfietsen’ in een Nederlandse stad gecorrigeerd met 
   genormaliseerde leeftijdsverdeling voor alle ‘bromfietsen’ in Nederland. Dit is een 
   schatting van de leeftijdsverdeling van passerende ‘bromfietsen’ in heel Nederland. 
 

 
 
Figuur 20: Geschatte verdeling van de gemiddelde jaarkilometrage van Nederlands ‘bromfietsen’ 
                 per levensjaar. Merk op dat de gefitte functie alleen geldig is op hele levensjaren. 
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Figuur 21: Geschat gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse ‘bromfietsen’ verreden in het jaar 
   tot de actuele leeftijd. Deze continue relatie is bedoeld voor ‘bromfietsen’ met een 
   ‘exact’ bekende leeftijd zoals in de RDW Open Data. 

 

 
 
Figuur 22: Geschat gemiddeld jaarkilometrage van Nederlandse ‘bromfietsen’ per levensjaar, 
                 waarbij aangenomen is dat de leeftijden binnen een levensjaar uniform verdeeld zijn. 
                 Deze discrete relatie is bedoeld voor ‘bromfiets’ aantallen per bouwjaar/levensjaar zoals 
                 in de CBS ‘bromfiets’ data en is gebruikt in Hoofdstuk 5. 
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5 ‘Bromfiets’ jaarkilometrages en jaaremissies 

Met behulp van de in hoofdstuk 4 afgeleide schatting van de gemiddelde 
jaarkilometrage van ‘bromfietsen’ per levensjaar (zie Figuur 22), de in hoofdstuk 3 
besproken ‘bromfiets’ aantallen voor de zichtjaren 2007 tot en met 2025 en de in 
paragraaf 2.5 besproken ‘bromfiets’ emissiefactoren zijn tenslotte de geschatte 
Nederlandse ‘bromfiets’ jaarkilometrages en jaaremissies voor de drie scenario’s 
uitgerekend42. Deze worden navolgend aan de hand van zeven figuurpagina’s, dat 
zijn Figuur 23 t/m Figuur 29 kort besproken. 
 
Voor het gemakkelijk vergelijken van met name de toekomstige aantallen,  
jaarkilometrages en jaaremissies voor de drie scenario’s, zijn op de figuurpagina’s 
steeds voor één grootheid de resultaten voor alle scenario’s samen in beeld 
gebracht. Zie ook de uitleg in cursief in het bijschrift van Figuur 23. 
 
‘Bromfiets’ aantallen 
Omwille van de volledigheid zijn de al eerder besproken en getoonde ‘bromfiets’ 
aantallen43 in Figuur 23 op dezelfde wijze in beeld gebracht als verderop in dit 
hoofdstuk de jaarkilometrages en jaaremissies. 
 
‘Bromfiets’ jaarkilometrages 
De geschatte jaarkilometrages voor de verschillende categorieën ‘bromfietsen’ voor 
de drie scenario’s staan afgebeeld in Figuur 24. De jaarkilometrage curves lijken 
qua vorm, zoals verwacht, sterk op de ‘bromfiets’ aantallen curves in Figuur 23. 
Opvallend is wel dat de veranderingen, de ‘hobbels en kuilen’, versterkt lijken te 
zijn. Dit wordt veroorzaakt door het differentiërende karakter van de uitgevoerde 
bewerking (per ‘bromfiets’ soort incl. brandstof) voor het verkrijgen  
van de jaarkilometrages, dat wil zeggen het per leeftijdsjaar (= verschil zichtjaar  
en reeks van bouwjaren) vermenigvuldigen met de scherp gepiekte curve van 
Figuur 22 en dan weer optellen over de verschillende leeftijdsjaren. 
 
‘Bromfiets’ jaaremissies 
De geschatte jaaremissies voor de verschillende categorieën ‘bromfietsen’ tenslotte 
staan per emissiecomponent, dat zijn CO, CO2, HC, NOx en PM10, afgebeeld in 
Figuur 25 tot en met Figuur 29. 
 
CO jaaremissies (Figuur 25)  
De opvallende knik bij en afname na zichtjaar 2019 in de curves van met name 
‘bromfietsen’ (blauw) en snorfietsen (rood) wordt veroorzaakt door de overgang van 
Euro 2, 4-takt naar Euro 4 per 1 januari 2019 en de daarmee samenhangende 
sterke daling van de bijbehorende CO emissiefactoren. Zie ook de vertaling van 
bouwjaar naar Euroklasse in Tabel 6  en de emissiefactoren in Tabel 5. 
 
 
 
 

 
42 Voor alle uitgerekende getallen per ‘bromfiets’ soort, alle brandstoffen, bouwjaren en zichtjaren, 
    zij hier verwezen naar de drie tabellen voor de 2de data oplevering, welke in Bijlage B opgesomd 
    staan samen met de bijbehorende figuurbijlagen. 
43 Zie in hoofdstuk 3 Figuur 7, Figuur 9 en Figuur 10.. 
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CO2 jaaremissies (Figuur 26) 
Aangezien de emissie van CO2 evenredig is met het brandstofverbruik en het 
brandstof verbruik in het algemeen weer evenredig is met de afgelegde 
kilometers44, hoeft het geen verbazing te wekken dat de curves voor de CO2 
jaaremissies als twee druppels water lijken op die van de jaarkilometrages. 
 
HC jaaremissies (Figuur 27)  
De HC jaaremissies dalen vanaf 2010 sterk. Dit wordt veroorzaakt doordat 
modernere ‘bromfietsen’ schoner zijn en meer specifiek door de overgang van 
Euro 2, 2-takt naar Euro 2, 4-takt per 1 januari 201045 en de daarmee 
samenhangende sterke daling van de bijbehorende HC emissiefactoren. Zie ook  
de vertaling van bouwjaar naar Euroklasse45 in Tabel 6 en de emissiefactoren in 
Tabel 5. 
 
NOx jaaremissies (Figuur 28)  
Het verloop van de NOx jaaremissies lijkt sterk op dat van de CO jaaremissies  
en de knik bij en daling na 2019 hebben dezelfde oorzaak als bij CO namelijk  
de overgang van Euro 2, 4-takt naar Euro 4 per 1 januari 2019 en de daarmee 
samenhangende sterke daling van de bijbehorende NOx emissiefactoren. 
 
PM10 jaaremissies (Figuur 29)  
Het verloop van de PM10 jaaremissies lijkt sterk op dat van de HC jaaremissies en 
de oorzaak is dan ook dezelfde bij HC namelijk de overgang van Euro 2, 2-takt  
naar Euro 2, 4-takt per 1 januari 2010 en de daarmee samenhangende sterke 
daling van de bijbehorende PM10 emissiefactoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 In het algemeen geldt dat het brandstof verbruik van voertuigen evenredig is met de afgelegde 
   afstand. Dit geldt ook voor ‘bromfietsen’, zij het dat de evenredigheid minder is dan voor 
   bijvoorbeeld personenauto’s omdat vooral oudere ‘bromfietsen’ relatief hoge CO en HC emissies 
   hebben. 
45 Het in dit onderzoek toegepaste model voor de vertaling van bouwjaar naar Euroklasse, zie 
   Tabel 6, is een vereenvoudigd model. De grens voor de overgang van 2-takt naar 4-takt is in dit 
   eenvoudige model ‘hard’ gelegd bij één enkele datum, namelijk 1 januari 2010. In werkelijkheid 
   is die overgang meer een diffuse overgangsperiode geweest, waarbij er al voor die 
   overgangsdatum 4-takt ‘bromfietsen’ verschenen en ook na die datum nog nieuwe 2-takt 
   ‘bromfietsen’. Deze overgang van 2-takt naar 4-takt behoeft nader onderzoek. 
   De gevoeligheid van de berekende jaaremissies voor verandering van het model van de  
   2-/4-takt overgang zijn met een aangepast scenario, waarin die overgang bij een andere datum 
   en/of meer diffuus wordt gemodelleerd, eenvoudig te onderzoeken. 
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Figuur 23: CBS ‘bromfiets’ aantallen in de zichtjaren 2007 t/m 2019 en TNO extrapolaties voor de 
                 zichtjaren 2020 t/m 2025 volgens drie scenario’s: bovenaan ‘snorfiets hoog’, linksonder 
                 ‘snorfiets laag’ en rechtsonder ‘snorfiets helm’. Merk op dat het onderste diagram een 
                 samenvattende digitale ‘collage’ is van de twee originele diagrammen (zie Bijlage B).  
                Dit samenvattende diagram toont met name het deel van de curves dat verschilt van het 
                bovenste diagram, dat is voor de zichtjaren 2020 t/m 2025. 
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Figuur 24: TNO ‘bromfiets’ jaarkilometrages voor de zichtjaren 2007 t/m 2025 voor de drie 
scenario’s, respectievelijk ‘snorfiets hoog’ (boven), ‘snorfiets laag’ (linksonder) en 
‘snorfiets helm’ (rechtsonder). De jaarkilometrages voor de drie scenario’s verschillen 
uiteraard alleen voor de zichtjaren 2020 t/m 2025. 
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Figuur 25: TNO ‘bromfiets’ CO jaaremissies voor de zichtjaren 2007 t/m 2025 voor de drie 
scenario’s, respectievelijk ‘snorfiets hoog’ (boven), ‘snorfiets laag’ (linksonder) en 
‘snorfiets helm’ (rechtsonder). De CO jaaremissies voor de drie scenario’s verschillen 
uiteraard alleen voor de zichtjaren 2020 t/m 2025. 
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Figuur 26: TNO ‘bromfiets’ CO2 jaaremissies voor de zichtjaren 2007 t/m 2025 voor de drie 
scenario’s, respectievelijk ‘snorfiets hoog’ (boven), ‘snorfiets laag’ (linksonder) en 
‘snorfiets helm’ (rechtsonder). De CO2 jaaremissies voor de drie scenario’s verschillen 
uiteraard alleen voor de zichtjaren 2020 t/m 2025. 
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Figuur 27: TNO ‘bromfiets’ HC jaaremissies voor de zichtjaren 2007 t/m 2025 voor de drie 
scenario’s, respectievelijk ‘snorfiets hoog’ (boven), ‘snorfiets laag’ (linksonder) en 
‘snorfiets helm’ (rechtsonder). De HC jaaremissies voor de drie scenario’s verschillen 
uiteraard alleen voor de zichtjaren 2020 t/m 2025. 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R11867v2 | 10 juli 2020  46 / 58

 

 
 

 
 

Figuur 28: TNO ‘bromfiets’ NOx jaaremissies voor de zichtjaren 2007 t/m 2025 voor de drie 
scenario’s, respectievelijk ‘snorfiets hoog’ (boven), ‘snorfiets laag’ (linksonder) en 
‘snorfiets helm’ (rechtsonder). De NOx jaaremissies voor de drie scenario’s verschillen 
uiteraard alleen voor de zichtjaren 2020 t/m 2025. 
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Figuur 29: TNO ‘bromfiets’ PM10 jaaremissies voor de zichtjaren 2007 t/m 2025 voor de drie 
  scenario’s, respectievelijk ‘snorfiets hoog’ (boven), ‘snorfiets laag’ (linksonder) en 
  ‘snorfiets helm’ (rechtsonder). De PM10 jaaremissies voor de drie scenario’s verschillen 
  uiteraard alleen voor de zichtjaren 2020 t/m 2025. 
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6 Effecten uitfasering snorfietsen met 
verbrandingsmotor 

De in hoofdstuk 5 gepresenteerde geschatte ‘bromfiets’ aantallen, jaarkilometrages 
en jaaremissies voor de zichtjaren 2020 tot en met 2025, voor de drie scenario’s, 
vormen een uitstekend uitgangspunt voor de analyse van de mogelijke effecten  
van de uitfasering van snorfietsen met een verbrandingsmotor. 
 
Immers, de drie scenario’s verschillen qua voorspelde ‘bromfiets’ aantallen alleen  
in de groei dan wel afname van het aantal snorfietsen. En die snorfietsen bestaan 
hoofdzakelijk46 uit snorfietsen met een verbrandingsmotor. 
 
Het scenario ‘snorfiets hoog’ extrapoleert de historische data naar de toekomst 
alsof er qua groei of afname per ‘bromfiets’ soort niets verandert. Dat wil zeggen 
dus zonder bestaand beleid47, gericht op de uitfasering van snorfietsen met een 
verbrandingsmotor in 2025, en ook zonder eventueel ander snorfiets beleid met 
mogelijke invloed op toekomstige snorfiets aantallen. Het scenario ‘snorfiets hoog’ 
kan bij de analyse derhalve als het basis of referentie scenario beschouwd worden. 
 
De scenario’s ‘snorfiets laag’ en ‘snorfiets helm’ kunnen dan beschouwd worden als 
de vermoedelijke boven- en ondergrens voor de mogelijke effecten van bestaand 
beleid47, dat wil zeggen scenario ‘snorfiets laag’, en bestaand beleid plus eventueel 
ander beleid, dat wil zeggen scenario ‘snorfiets helm’. 
 
Een voor de hand liggende manier om de daadwerkelijke analyse uit te voeren is 
door onderlinge vergelijking per scenario van de toekomstige ‘bromfiets’ aantallen, 
jaarkilometrages en jaaremissies met die van 1 januari 2019 als referentie. Dit is 
gebeurd in Figuur 30 tot en met Figuur 36. In deze figuren worden de relatieve 
veranderingen van de diverse grootheden, ten opzichte van 1 januari 2019, 
weergegeven voor de zichtjaren 2020 tot en met 2025 voor steeds alle drie de 
scenario’s. De belangrijkste kentallen uit de figuren zijn samengevat in Tabel 11. 

Tabel 11: Verandering ‘bromfiets’ aantallen, jaarkilometrages en jaaremissies in 2025 t.o.v. 2019. 

 
Grootheid Waarde in 2019

(ongeacht scenario)

N N % N % (1) N % (1) ∆% (2) N % (1) ∆% (3)

Aantal 'bromfietsen' 1230038 ‐ ‐ 1412456 +15 1322857 +8 ‐7 1139505 ‐7 ‐22

Jaarkilometrage 942 Mkm ‐ 1042 +11 865 ‐8 ‐19 561 ‐40 ‐51

CO jaaremissie 10 kton ‐ 5 ‐54 4 ‐58 ‐4 3 ‐65 ‐11

CO2 jaaremissie 37 kton ‐ 44 +19 36 ‐2 ‐21 24 ‐36 ‐55

HC jaaremissie 2 kton ‐ 1 ‐64 1 ‐65 ‐1 1 ‐70 ‐6

NOx jaaremissie 112 ton ‐ 66 ‐41 58 ‐48 ‐7 45 ‐59 ‐18

PM10 jaaremissie 28 ton ‐ 8 ‐71 8 ‐72 ‐1 7 ‐74 ‐3

1) % = 100*(waarde in 2025  ‐  waarde in 2019)

2) ∆% 'laag t.o.v. hoog' = % 'laag' 2025 t.o.v. 2019  ‐  % 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

3) ∆% 'helm t.o.v. hoog' = % 'helm' 2025 t.o.v. 2019  ‐  % 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

'snorfiets hoog' 'snorfiets helm'

Waarde in 2025 per scenarioEenheid

'snorfiets laag'

 
 
In Bijlage C is Tabel 11 samen met twee vergelijkbare tabellen voor uitsluitend 
snor- en bromfietsen (25 resp. 45 km/u) ter vergelijking weergegeven. 

 
46 Voor meer dan 93%, zie Figuur 14 in § 3.2. 
47 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord. Zie voor afspraken over het 
   elektrificeren van tweewielers paragraaf ‘C2.4 Afspraken Elektrisch vervoer’ en dan met  
   name de sectie ‘Elektrificeren van tweewielers’ en de items ‘s’, ‘t’ en ‘u’ op blz. 57. 
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Aantallen en jaarkilometrages 
In Tabel 11 en Figuur 30 is te zien dat het aantal ‘bromfietsen’ in 2025 zonder enig 
beleid, dat is scenario ‘snorfiets hoog’, waarschijnlijk zou stijgen met 15% ten 
opzichte van 2019. Voor het scenario ‘snorfiets laag’, dus met bestaand beleid47, 
gericht op de uitfasering van snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025, is die 
stijging maar 8%. Voor het scenario ‘snorfiets helm’, dus bestaan beleid plus 
eventueel ander beleid zou zelfs een daling van 7% optreden. 
De ‘bromfiets’ jaarkilometrage, zie Tabel 11 en Figuur 31, stijgt alleen nog voor 
scenario ‘hoog’, met 11%, en daalt, met 8% en 40%, voor de scenario’s ‘laag’ en 
‘helm’. 
 
Of dit echt zo gebeurt is nog maar de vraag. De scenario’s ‘snorfiets laag’ en 
‘snorfiets helm’, zoals ze toegepast zijn in dit onderzoek, houden namelijk geen 
rekening met mogelijke verschuivingen binnen de ‘bromfiets’ categorieën48.  
 
Drie belangrijke mogelijke verschuivingen (naast andere), ten gevolge van beleid 
gericht op uitfasering van snorfietsen met verbrandingsmotor, zijn: 
 

1. Verschuiving van (de groei van) snorfietsen met verbrandingsmotor naar 
(de groei van) elektrische snorfietsen. 

 
2. Verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar elektrische 

bromfietsen. 
 

3. Verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar bromfietsen met 
verbrandingsmotor. 

 
Met oog op verlaging van de emissies van ‘bromfietsen’ zijn de eerste twee 
verschuivingen productief en dus gewenst, en is de derde verschuiving 
contraproductief. 
 
Door dit soort verschuivingen zou het heel goed kunnen zijn, dat het aantal 
‘bromfietsen’ in 2025, ondanks beleid gericht op uitfasering van snorfietsen met 
verbrandingsmotor, onveranderd gegroeid blijft, dat is volgens scenario ‘snorfiets 
hoog’, terwijl het aantal snorfietsen met verbrandingsmotor wel degelijk gedaald is 
en andere ‘bromfiets’ categorieën, deze daling geheel compenseren. 
 
Hetzelfde geldt dan vanzelfsprekend ook voor de bijbehorende ‘bromfiets’ 
jaarkilometrage in 2025. De ‘bromfiets’ jaarkilometrage in 2025 zou door dergelijke 
verschuivingen nog steeds dat volgens scenario ‘snorfiets hoog’ kunnen zijn 
ondanks genoemd uitfaseringsbeleid. 
 
Jaaremissies 
Zoals in Tabel 11 en Figuur 32 tot en met Figuur 36 is te zien nemen alle 
jaaremissies op één na (CO2) tot en met zichtjaar 2025 zelfs zonder enig beleid, dat 
is scenario ‘snorfiets hoog’, en ondanks de groei in aantal en jaarkilometrage, al af 
en wel met ongeveer 40% tot 70% ten opzichte van 2019.  

 
48 Doorrekening met meer gedetailleerde scenario’s waarin met dit soort verschuivingen rekening 
   gehouden wordt, is uiteraard mogelijk. In dit onderzoek zijn dergelijke scenario’s buiten 
   beschouwing gelaten om de vergelijking tussen de scenario’s zo eenvoudig en zuiver mogelijk te 
   houden. 
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Zoals eerder aangegeven49 wordt dit vooral veroorzaakt door de lagere 
emissiefactoren van nieuwe ‘bromfietsen’ in combinatie met de afname van de 
aantallen oudere ‘bromfietsen’ met bijbehorende hogere emissiefactoren. Voor de 
jaaremissies HC en PM10 voegen de toegepaste scenario’s ‘laag’ en ‘helm’ dan ook 
weinig aan die dalingen toe. Voor de CO jaaremissie, dalingen respectievelijk 54%, 
58% en 65%, geldt dit minder sterk. En voor de jaaremissie NOx zijn de dalingen 
41%, 48% en 59%. 
 
Voor de CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ ligt dit beduidend anders. Deze neemt 
zonder enig beleid met 19% toe en daalt licht, met 2%, voor scenario ‘laag’ 
(bestaand beleid) en fors, met 36% voor scenario ‘helm’ (bestaand beleid plus 
ander beleid). 
 
De kritische kanttekening die bij deze mogelijke dalingen van de jaaremissies van 
‘bromfietsen’ te maken valt, is dezelfde als hier voor gemaakt is bij de ‘bromfiets’ 
aantallen en jaarkilometrages. Namelijk dat in de toegepaste scenario’s ‘snorfiets 
laag’ en ‘snorfiets helm’ alleen het aantal snorfietsen is verminderd zonder rekening 
te houden met mogelijke en waarschijnlijke verschuivingen naar andere categorieën 
‘bromfietsen’. 
 
Indien echter bewerkstelligd kan worden dat niet alleen nieuwe snorfietsen maar 
alle nieuwe bromfietsen per 1 januari 2025 uitsluitend elektrisch aangedreven 
mogen zijn al dan niet in combinatie met een sloopregeling voor oudere 
‘bromfietsen’, dan zijn emissiedalingen zo hoog als uitgerekend voor scenario 
‘snorfiets helm’ en waarschijnlijk ook hoger wel degelijk mogelijk. 
 
Dit illustreert dat beleid gericht op verlaging van de emissies van ‘bromfietsen’  
echt breder zou moeten zijn dan alleen het uitfaseren van snorfietsen met een 
verbrandingsmotor. Dat beleid zou gericht moeten zijn op uitfasering van alle 
‘bromfietsen’ met een verbrandingsmotor, met name op zo gelijktijdig mogelijke 
uitfasering van zowel de bromfietsen als de snorfietsen met een verbrandingsmotor 
aangezien die met ruim 94% (stand 2019) het grootste aandeel vormen50. Bij 
bestaand beleid, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord47 over uitsluitend 
emissieloze nieuwe snorfietsen per 1 januari 2025 en het streven naar uitsluitend 
emissieloze nieuwe bromfietsen vóór 2030, kunnen verschuivingen de daling sterk 
verminderen of deze zelfs laten omslaan in een stijging. 
 
Jaaremissies ‘bromfietsen’ in NL perspectief 
Om de berekende ‘bromfiets’ jaaremissies in het juiste perspectief te kunnen zien 
zijn deze voor de zichtjaren 2016 en 2019 (per 1 januari!) vergeleken met de 
jaaremissies voor het totale wegverkeer in Nederland in 2015 en 2018. 
 
Merk op dat de gekozen zichtjaren voor de ‘bromfiets’ jaaremissies (2016, 2019) en 
die voor de totale wegverkeer emissies (2015, 2018) ten opzichte van elkaar een 
jaar verschillend lijken, maar dat vanwege de 1 januari voor de zichtjaren van de 

 
49 Zie hoofdstuk 5. 
50 Per 1 januari 2019 omvat het totale NL ‘bromfiets’-park 1.23 miljoen ‘bromfietsen’. 
    Van al die ‘bromfietsen’ zijn de aandelen snorfiets, bromfiets en overig (t.o.v. totaal!): 
    60.9, 37.2 en 1.9%. 
    Idem voor de ‘bromfietsen’ met een verbrandingsmotor (t.o.v. totaal!): 57.7, 36.7 en 1.9%. 
    Idem voor de elektrische ‘bromfietsen’ (t.o.v. totaal!): 3.1, 0.5 en 0.1%. 
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‘bromfiets’ jaaremissies dus feitelijk niet zijn. De resultaten zijn weergegeven in 
Tabel 12 en Tabel 13. 
 
Deze tabellen illustreren treffend dat de ‘bromfiets’ jaaremissies, vergeleken met  
die van het totale verkeer in Nederland, voor CO2 en NOx van beperkt belang waren 
en zijn. In dat opzicht waren en zijn vooral de CO en HC jaaremissies van 
‘bromfietsen’ van belang en in mindere mate die van PM10. 
 
Vanaf 2019 neemt het belang van de ‘bromfiets’ CO, HC en PM10 jaaremissies, 
vergeleken met het totale verkeer in Nederland, zelfs voor scenario ‘snorfiets hoog’ 
vermoedelijk51 verder af en bieden de scenario’s ‘snorfiets laag’ en ‘snorfiets helm’ 
voor CO, HC en PM10 betrekkelijk weinig extra daling. Dit laatste komt doordat die 
jaaremissies dankzij toenemende aantallen moderne, schonere, ‘bromfietsen’ en 
dalende aantallen oudere, viezere, ‘bromfietsen’ de laatste jaren toch al sterk dalen. 
 

Tabel 12:  Vergelijking jaaremissies totale wegverkeer in Nederland (2015) en ‘bromfietsen’ (2016) 

Emissie‐ CBS jaaremissie wegverkeer TNO jaaremissie 'bromfietsen' Aandeel 'bromfietsen'

component 2015, kton per 1 januari 2016, kton tov. wegverkeer, %

CO 325 9 2.8

CO2 29150 37 0.1

HC *) 30 3 9.3

NOx 84 0.097 0.1

PM10 5 0.051 1.0

CBS zie: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7062/table?fromstatweb

TNO zie: dit rapport

*) HC = 'VOS door verbranding' bij CBS  
 

Tabel 13:  Vergelijking jaaremissies totale wegverkeer in Nederland (2018) en ‘bromfietsen’ (2019) 

Emissie‐ CBS jaaremissie wegverkeer TNO jaaremissie 'bromfietsen' Aandeel 'bromfietsen'

component 2018, kton per 1 januari 2019, kton tov. wegverkeer, %

CO 313 10 3.1

CO2 30670 37 0.1

HC *) 26 2 7.7

NOx 73 0.112 0.2

PM10 4 0.028 0.7

CBS zie: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7062/table?fromstatweb

TNO zie: dit rapport

*) HC = 'VOS door verbranding' bij CBS  
 
 
 

 
51 Hier is ‘vermoedelijk’ gebruikt omdat niet onderzocht is wat de verwachtingen voor de CO en HC 
   jaaremissies voor het totale wegverkeer in Nederland tot en met 2025 zijn. Als die (zeer) sterk 
   zouden dalen, zou het relatieve belang van de in absolute zin al afnemende CO en HC 
   jaaremissies van ‘bromfietsen’ in theorie kunnen toenemen. 
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Figuur 30:  Relatieve verandering van het aantal ‘bromfietsen’ t.o.v. 1 januari 2019 voor de drie 
scenario’s. 

 

 
 
Figuur 31: Relatieve verandering van de ‘bromfiets’ jaarkilometrages t.o.v. 1 januari 2019 voor de 
                drie scenario’s. 
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Figuur 32: Relatieve verandering van de ‘bromfiets’ CO jaaremissies t.o.v. 1 januari 2019 voor de 
drie scenario’s. 

 

 
 
Figuur 33: Relatieve verandering van de ‘bromfiets’ CO2 jaaremissies t.o.v. 1 januari 2019 voor de 
                 drie scenario’s. 
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Figuur 34: Relatieve verandering van de ‘bromfiets’ HC jaaremissies t.o.v. 1 januari 2019 voor  
  de drie scenario’s. 

 

 
 
Figuur 35: Relatieve verandering van de ‘bromfiets’ NOx jaaremissies t.o.v. 1 januari 2019 voor de 
                drie scenario’s. 
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Figuur 36: Relatieve verandering van de ‘bromfiets’ PM10 jaaremissies t.o.v. 1 januari 2019 voor de 
drie scenario’s. 
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7 Conclusies 

Op basis van het uitgevoerde en gerapporteerde onderzoek en de geformuleerde 
onderzoeksvragen zijn de volgende conclusies te trekken over de mogelijke 
effecten van bestaand beleid52, gericht op de uitfasering van snorfietsen met een 
verbrandingsmotor in 2025, en eventueel ander beleid met mogelijke effecten op 
toekomstige snorfiets aantallen. 
 
1. Welke daling van de emissies zou bestaand beleid52, gericht op het uitfaseren 

van snorfietsen met een verbrandingsmotor in 2025, kunnen bewerkstelligen? 
En welke emissie effecten zou eventueel ander beleid, met mogelijke effecten 
op toekomstige snorfiets aantallen, kunnen veroorzaken? 
 
 De uitgevoerde scenario berekeningen illustreren dat bestaand (zoals 

vastgelegd in het Klimaatakkoord) en eventueel ander snorfiets beleid, ten 
opzichte van geen beleid, vooral voor de ‘bromfiets’ CO2 en NOx jaaremissies 
in 2025 ten opzichte van 2019 tot substantiële daling kunnen leiden. 

 Voor de CO2 jaaremissie ligt de mogelijke daling tussen 21% (scenario ‘laag’) 
en 55% (scenario ‘helm’) en voor de NOx jaaremissie tussen 7% (‘laag’) en 
18% (‘helm’). Zie Tabel 11. 

 Voor de CO, HC en PM10 jaaremissies is de mogelijk daling lager, variërend 
van 1% (‘laag’) tot 11% (‘helm’). 

 Het is mogelijk dat verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar 
bromfietsen met verbrandingsmotor deze mogelijke dalingen in uitstoot 
gedeeltelijk of zelfs geheel te niet doet. 

 
2. Wat is de totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2019 en wat is de 

verwachte emissie in 2025? 
 
 De totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2019 bedraagt naar schatting 

37 kton. Zie Tabel 11. 
 De totale CO2 jaaremissie van ‘bromfietsen’ in 2025 zal afhankelijk van het 

toegepaste beleid naar schatting 44 kton (geen beleid, scenario ‘hoog’) of 
36.3 kton (bestaand beleid, scenario ‘laag’) of 23.7 kton (bestaand + ander 
beleid, scenario ‘helm’) bedragen. 

 Het is mogelijk dat verschuiving van snorfietsen met verbrandingsmotor naar 
bromfietsen met verbrandingsmotor de mogelijke dalingen in uitstoot 
gedeeltelijk of zelfs geheel te niet doet. 

 
3. Hoe groot zijn de totale schadelijke emissies CO, HC, NOx en PM10 van 

‘bromfietsen’ in 2019 en wat zijn de verwachte jaaremissies in 2025? 
 
 Zie voor alle waarden van de overige totale emissies per jaar Tabel 11. 

 
 
 
 

 
52 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord. Zie voor afspraken over het 
   elektrificeren van tweewielers paragraaf ‘C2.4 Afspraken Elektrisch vervoer’ en dan met  
   name de sectie ‘Elektrificeren van tweewielers’ en de items ‘s’, ‘t’ en ‘u’ op blz. 57. 
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4. Hoe verhouden de ‘bromfiets’ jaaremissies zich tot de jaaremissies van het 
totale Nederlandse wegverkeer? 
 
 De ‘bromfiets’ CO, CO2, HC, NOx en PM10 jaaremissies hebben voor het 

zichtjaar 2019 ten opzichte van het totale verkeer in Nederland relatieve 
aandelen van ongeveer 3.1% (CO), 0.1% (CO2), 7.7% (HC), 0.2% (NOx) en 
0.7% (PM10). Zie Tabel 13. 

 Beleid gericht op de uitfasering van snor- en bromfietsen met een 
verbrandingsmotor zal daardoor maar een beperkt verlagend effect hebben 
op de CO2 jaaremissie van het totale wegverkeer in Nederland. 

 Op nationale schaal kan zulk beleid voor de CO, HC en PM10 jaartotalen van 
de verkeersemissies een beperkt verlagend effect hebben. 
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8 Ondertekening 
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A Lijst van bestanden per scenario, data oplevering 1 

De eerste data oplevering betrof alle ‘bromfiets’ aantallen per scenario, zowel 
historisch als geëxtrapoleerd, in tabellen en figuren en vond plaats op 30 oktober 
2019. Per scenario zijn toen navolgend opgesomde bestanden in een zip archief 
bestand opgeleverd. Ieder pdf-bestand bevat 21 figuren, waarmee het totaal aantal 
figuren per scenario, voor wat betreft de ‘bromfiets’ aantallen op 84 komt. De zips 
bevatten alle drie, naast de hieronder opgesomde vijf bestanden per scenario, ieder 
ook vier zips met daarin de bijbehorende png-versies van de plaatjes in de pdf’s. De 
drie zips zijn ieder bijna 13 MB groot. 
 
Scenario ‘snorfiets hoog’, of kortweg ‘hoog’ 
Archief: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_hoog.zip 

Tabel: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_hoog.xlsx 

Figuren: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_hoog_alle_br.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_hoog_benzine.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_hoog_diesel.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_hoog_elektrisch.pdf 

 
Scenario ‘snorfiets laag’, of kortweg ‘laag’ 
Archief: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_laag.zip 
Tabel: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_laag.xlsx 

Figuren: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_laag_alle_br.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_laag_benzine.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_laag_diesel.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_laag_elektrisch.pdf 

 
Scenario ‘snorfiets helm’, of kortweg ‘helm’ 
Archief: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_helm.zip 

Tabel: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_helm.xlsx 

Figuren: 
CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_helm_alle_br.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_helm_benzine.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_helm_diesel.pdf 

CBS_Bromfietsen_2007_2019_uitgebreid_(81540NED_TypedDataSet)_extrap_2025_helm_elektrisch.pdf 
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B Lijst van bestanden per scenario, data oplevering 2 

Bij dit rapport zelf zijn navolgend opgesomde bestanden opgeleverd. Deze tweede 
data oplevering betreft niet alleen alle ‘bromfiets’ aantallen per scenario, zoals in de 
eerste data oplevering (zie Bijlage A), maar tevens alle bijbehorende geschatte 
jaarkilometrages en jaaremissies. Per scenario zijn de navolgend opgesomde 
bestanden in een zip archief bestand opgeleverd. Acht van de negen pdf’s bevatten 
21 figuren en de negende (‘_overview_’) 7, waarmee het aantal figuren per scenario 
op 175 komt. De zips bevatten alle drie, naast de hieronder opgesomde negen 
bestanden per scenario, ieder ook acht zips met daarin de bijbehorende png-
versies van de plaatjes in de pdf’s. De drie zips zijn ieder bijna 29 MB groot. 
 
Scenario ‘snorfiets hoog’, of kortweg ‘hoog’ 
Archief: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog.zip 

Tabel: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_N_KM_Emission.xlsx 

Figuren: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_aantallen_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_jaarkilometrages_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_CO_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_CO2_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_HC_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_HC_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_PM10_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_hoog_overview_alle_br.pdf 

 
Scenario ‘snorfiets laag’, of kortweg ‘laag’ 
Archief: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag.zip 

Tabel: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_N_KM_Emission.xlsx 

Figuren: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_aantallen_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_jaarkilometrages_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_CO_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_CO2_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_HC_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_HC_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_PM10_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_laag_overview_alle_br.pdf 
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Scenario ‘snorfiets helm’, of kortweg ‘helm’ 
Archief: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm.zip 

Tabel: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_N_KM_Emission.xlsx 

Figuren: 
TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_aantallen_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_jaarkilometrages_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_CO_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_CO2_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_HC_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_HC_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_PM10_jaaremissies_alle_br.pdf 

TNO_CBS_Bromfietsen_2007_2019_extrap_2025_helm_overview_alle_br.pdf 
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C Tabellen veranderingen per scenario en 
bromfietstype 

Onderstaand zijn drie tabellen opgenomen met de veranderingen per scenario voor 
de bromfietstypen ‘bromfietsen’ (alle typen samen), snorfietsen (25 km/u) en 
bromfietsen (45 km/u). De overige twee typen, brommobielen en ‘overige 
voertuigen met een bromfietskenteken’ zijn vanwege de geringe aantallen buiten 
beschouwing gelaten. 

Tabel 14:  Verandering ‘bromfiets’ aantallen, jaarkilometrages en jaaremissies in 2025 t.o.v. 2019. 
  Let op: ‘bromfiets’ staat voor alle bromfietstypen samen. 

Grootheid Waarde in 2019

(ongeacht scenario)

N N ∆ N ∆1 N ∆1 ∆2 N ∆1 ∆3

Aantal 'bromfietsen' 1230038 ‐ % 1412456 15 1322857 8 ‐7 1139505 ‐7 ‐22

Jaarkilometrage 942 Mkm % 1042 11 865 ‐8 ‐19 561 ‐40 ‐51

CO jaaremissie 10 kton % 5 ‐54 4 ‐58 ‐4 3 ‐65 ‐11

CO2 jaaremissie 37 kton % 44 19 36 ‐2 ‐21 24 ‐36 ‐55

HC jaaremissie 2 kton % 1 ‐64 1 ‐65 ‐1 1 ‐70 ‐6

NOx jaaremissie 112 ton % 66 ‐41 58 ‐48 ‐7 45 ‐59 ‐18

PM10 jaaremissie 28 ton % 8 ‐71 8 ‐72 ‐1 7 ‐74 ‐3

∆1 = 100*(waarde in 2025  ‐  waarde in 2019)

∆2 'laag' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'laag' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

∆3 'helm' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'helm' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

Eenheid Waarde in 2025 per scenario

snorfiets 'hoog' snorfiets 'laag' snorfiets 'helm'

 

Tabel 15:  Verandering snorfiets aantallen, jaarkilometrages en jaaremissies in 2025 t.o.v. 2019. 

Grootheid Waarde in 2019

(ongeacht scenario)

N N ∆ N ∆1 N ∆1 ∆2 N ∆1 ∆3

Aantal snorfietsen 748917 ‐ % 912694 22 823095 10 ‐12 639743 ‐15 ‐37

Jaarkilometrage 682 Mkm % 681 0 505 ‐26 ‐26 200 ‐71 ‐71

CO jaaremissie 7 kton % 3 ‐55 3 ‐61 ‐6 2 ‐70 ‐15

CO2 jaaremissie 26 kton % 28 7 20 ‐23 ‐30 8 ‐71 ‐78

HC jaaremissie 1 kton % 0 ‐63 0 ‐65 ‐2 0 ‐72 ‐9

NOx jaaremissie 81 ton % 45 ‐45 37 ‐55 ‐10 24 ‐70 ‐25

PM10 jaaremissie 17 ton % 5 ‐68 5 ‐70 ‐2 5 ‐74 ‐6

∆1 = 100*(waarde in 2025  ‐  waarde in 2019)

∆2 'laag' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'laag' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

∆3 'helm' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'helm' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

Eenheid Waarde in 2025 per scenario

snorfiets 'hoog' snorfiets 'laag' snorfiets 'helm'

 

Tabel 16:  Verandering bromfiets aantallen, jaarkilometrages en jaaremissies in 2025 t.o.v. 2019. 

Grootheid Waarde in 2019

(ongeacht scenario)

N N ∆ N ∆1 N ∆1 ∆2 N ∆1 ∆3

Aantal bromfietsen 457404 ‐ % 475035 4 475035 4 0 475035 4 0

Jaarkilometrage 245 Mkm % 342 40 342 40 0 342 40 0

CO jaaremissie 3 kton % 1 ‐50 1 ‐50 0 1 ‐50 0

CO2 jaaremissie 10 kton % 15 51 15 51 0 15 51 0

HC jaaremissie 1 kton % 0 ‐66 0 ‐66 0 0 ‐66 0

NOx jaaremissie 29 ton % 20 ‐30 20 ‐30 0 20 ‐30 0

PM10 jaaremissie 10 ton % 3 ‐74 3 ‐74 0 3 ‐74 0

∆1 = 100*(waarde in 2025  ‐  waarde in 2019)

∆2 'laag' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'laag' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

∆3 'helm' t.o.v. 'hoog' = ∆1 'helm' 2025 t.o.v. 2019  ‐  ∆1 'hoog' 2025 t.o.v. 2019

Eenheid Waarde in 2025 per scenario

snorfiets 'hoog' snorfiets 'laag' snorfiets 'helm'
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