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Uitgelicht
 

Aanleg warmtenetten stokt  

Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te 
gaan, hebben gemeenten moeite om op grote 
schaal warmtenetten te realiseren in de ge-
bouwde omgeving. Vooral bij bestaande wo-
ningen en gebouwen stokt de voortgang, met 
name door het gebrek aan wettelijke armslag 
die gemeenten hebben om zaken af te dwingen. 

Prijsdaling zon en wind zet door  
 

De kosten voor onshore windenergie dalen 
tot en met 2040 met 47 procent en die van 
offshore windenergie zelfs met 71 procent. 
Met een daling van 66 procent wordt ook 
zonne-energie de komende decennia flink 
goedkoper. Dat blijkt uit de Bloomberg New 
Energy Outlook 2017.

Actieplan voor monitoring milieu  

De Europese Commissie heeft acties gepu-
bliceerd voor het stroomlijnen van monito-
rings- en rapportageverplichtingen op het 
gebied van milieubeleid. De acties moeten 
verzekeren dat de milieuregelgeving de ge-
wenste effecten oplevert. 
 

 

Foto: Michiel Wijnberg
 
MVO Nederland en TNO hebben een nieuwe, gratis tool 
voor het chemisch midden- en kleinbedrijf ontwikkeld 
om de duurzaamheid van hun product te bepalen. De 
Sustainability Hotspot Scan is specifiek ontwikkeld voor 
producten uit de chemische industrie zoals kunststoffen, 
geur- en smaakstoffen, pigmenten, ingrediënten voor 
medicijnen, plastic verpakkingen, schoonmaakmiddelen 
en verf. De scan is gemaakt om bedrijven te helpen om 
eenvoudig slimme keuzes te maken bij duurzame pro-
ductontwikkeling. Ook kunnen bedrijven snel zien waar 
met hun bestaande product mogelijk nog werk te doen is 
in de waardeketen. De tool is kostenloos te downloaden.

Inzicht in 
duurzaamheid 
MKB-keten
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Productscan geeft bedrijven inzicht  
in duurzaamheid keten

MVO Nederland en TNO hebben een nieuwe, gra-
tis tool voor het chemisch midden- en kleinbedrijf 
ontwikkeld om de duurzaamheid van hun product 
te bepalen. De Sustainability Hotspot Scan is spe-
cifiek ontwikkeld voor producten uit de chemische 
industrie zoals kunststoffen, geur- en smaakstof-
fen, pigmenten, ingrediënten voor medicijnen, 
plastic verpakkingen, schoonmaakmiddelen en 
verf. Bedrijven die de scan invullen, weten bin-
nen een dag waar in hun internationale keten de 
mogelijke risico’s én kansen liggen op duurzaam-
heidsgebied. De scan is gemaakt om bedrijven te 
helpen om eenvoudig slimme keuzes te maken 
bij duurzame productontwikkeling. Ook kunnen 
bedrijven hun bestaande product invoeren in de 
scan en snel zien waar in de waardeketen mogelijk 
nog werk te doen is om aan de internationale OE-
SO-richtlijnen voor eerlijk zakendoen te voldoen. 
Die gelden namelijk voor grote én kleine bedrijven 
die internationaal zakendoen. 

De Sustainability Hotspot Scan is kostenloos te 
downloaden op de website van MVO Nederland 
en de website van TNO. Milieubelasting en veilig-
heidsrisico’s zijn onderdeel van de scan, maar ook 
tot nu toe minder grijpbare eenheden zoals interna-
tionale arbeidsomstandigheden, mensenrechten en 
corruptie. “Onmisbare factoren om rekening mee te 
houden als je internationaal zaken doet, zeker met 
landen als China, India en Brazilië en ontwikkelings-
landen”, aldus Elsbeth Roelofs van MVO Nederland. 
“Er is ook in het westen toenemende aandacht voor, 
getuige bijvoorbeeld de Modern Slavery Act in de 
UK of de EU-bepalingen rond mineralen afkomstig 
uit conflictgebieden en sinds kort de wetgeving in 
Frankrijk voor grote bedrijven om deze risico’s voor 
je keten uit te zoeken. Belangrijk om te weten wat 
waar speelt en te zorgen dat je uit de problemen blijft.“ 
Persbericht MVO Nederland, 22-06-2017

Goudketen start samenwerking voor  
verantwoord goud  

De goudsector in Nederland gaat zich gezamenlijk 
inzetten voor een internationaal verantwoorde goud-

keten. Hiertoe hebben producenten van elektronica 
en sieraden, recyclers, maatschappelijke organi-
saties en de overheid het Convenant Verantwoord 
Goud ondertekend. Doel is dat in de hele keten, van 
winning tot en met recycling, de mensenrechten, 
het milieu en biodiversiteit beter worden gerespec-
teerd. Een eerste concreet project wordt ontwikkeld 
tegen kinderarbeid in Oeganda. Bevorderen van 
transparantie is een belangrijk onderdeel bij het ge-
zamenlijk wereldwijd aanpakken van de problemen. 
Het meeste goud voor Nederlandse sieraden komt 
al uit recycling. Maar voor veel delen in de goudke-
ten is niet altijd goed te herleiden waar het gebeurt, 
wat er gebeurt en op welke manier het gebeurt. In 
het buitenland is het in kleine mijnen slecht gesteld 
met mensenrechten en milieu. Grote mijnen zorgen 
soms voor milieu- en maatschappelijke problemen 
zoals kinderarbeid en corruptie. Soms levert de pro-
ductie van goud het geld op voor de financiering 
van gewelddadige conflicten. 

Koepelorganisaties als de Federatie Goud en Zil-
ver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsme-
den stellen binnen zes maanden een gedragsco-
de op. Die helpt hun leden met de transparantie. 
Juweliers en goudsmeden kunnen zo hun klanten 
goed informeren over de herkomst van het goud. 
Fairphone ontwikkelt samen met Philips, Solida-
ridad, Stop Kinderarbeid, Unicef en Fairtrade een 
project om kinderarbeid in kleine mijnen aan te pak-
ken. Verwachting is dat ander partijen hierbij aan-
sluiten. Closing the Loop werkt in Afrika aan een 
goed inzamelsysteem voor mobiele telefoons om 
ook daar het goud verantwoord terug te winnen. 
Persbericht SER, 19-06-2017

Unilever presenteert ontwerp Global Foods 
Innovation Centre 

Voedingsmiddelenconcern Unilever heeft op de 
campus van de Universiteit van Wageningen het 
ontwerp van zijn Global Foods Innovation Centre 
onthuld. Een nieuwe, state of the art faciliteit voor 
gezondere en duurzame voedingsinnovaties. Het 
pand met hoge BREEAM ambities sluit aan op 
de circulaire economie en opent naar verwachting 
medio 2019 haar deuren. Door de integratie van 
verschillende functies binnen één pand biedt het 
Global Foods Innovation Centre een inspirerende 
werkomgeving. Centraal hierbij staat kennisuitwis-
seling over duurzame ingrediënten en voedingsin-
novaties aansluitend bij de wens van de consument.  
Persbericht Unilever, 26-06-2017 
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Productscan geeft bedrijven inzicht  
in duurzaamheid keten

MVO Nederland en TNO hebben een nieuwe, gra-
tis tool voor het chemisch midden- en kleinbedrijf 
ontwikkeld om de duurzaamheid van hun product 
te bepalen. De Sustainability Hotspot Scan is spe-
cifiek ontwikkeld voor producten uit de chemische 
industrie zoals kunststoffen, geur- en smaakstof-
fen, pigmenten, ingrediënten voor medicijnen, 
plastic verpakkingen, schoonmaakmiddelen en 
verf. Bedrijven die de scan invullen, weten bin-
nen een dag waar in hun internationale keten de 
mogelijke risico’s én kansen liggen op duurzaam-
heidsgebied. De scan is gemaakt om bedrijven te 
helpen om eenvoudig slimme keuzes te maken 
bij duurzame productontwikkeling. Ook kunnen 
bedrijven hun bestaande product invoeren in de 
scan en snel zien waar in de waardeketen mogelijk 
nog werk te doen is om aan de internationale OE-
SO-richtlijnen voor eerlijk zakendoen te voldoen. 
Die gelden namelijk voor grote én kleine bedrijven 
die internationaal zakendoen. 

De Sustainability Hotspot Scan is kostenloos te 
downloaden op de website van MVO Nederland 
en de website van TNO. Milieubelasting en veilig-
heidsrisico’s zijn onderdeel van de scan, maar ook 
tot nu toe minder grijpbare eenheden zoals interna-
tionale arbeidsomstandigheden, mensenrechten en 
corruptie. “Onmisbare factoren om rekening mee te 
houden als je internationaal zaken doet, zeker met 
landen als China, India en Brazilië en ontwikkelings-
landen”, aldus Elsbeth Roelofs van MVO Nederland. 
“Er is ook in het westen toenemende aandacht voor, 
getuige bijvoorbeeld de Modern Slavery Act in de 
UK of de EU-bepalingen rond mineralen afkomstig 
uit conflictgebieden en sinds kort de wetgeving in 
Frankrijk voor grote bedrijven om deze risico’s voor 
je keten uit te zoeken. Belangrijk om te weten wat 
waar speelt en te zorgen dat je uit de problemen blijft.“ 
Persbericht MVO Nederland, 22-06-2017

Goudketen start samenwerking voor  
verantwoord goud  

De goudsector in Nederland gaat zich gezamenlijk 
inzetten voor een internationaal verantwoorde goud-

keten. Hiertoe hebben producenten van elektronica 
en sieraden, recyclers, maatschappelijke organi-
saties en de overheid het Convenant Verantwoord 
Goud ondertekend. Doel is dat in de hele keten, van 
winning tot en met recycling, de mensenrechten, 
het milieu en biodiversiteit beter worden gerespec-
teerd. Een eerste concreet project wordt ontwikkeld 
tegen kinderarbeid in Oeganda. Bevorderen van 
transparantie is een belangrijk onderdeel bij het ge-
zamenlijk wereldwijd aanpakken van de problemen. 
Het meeste goud voor Nederlandse sieraden komt 
al uit recycling. Maar voor veel delen in de goudke-
ten is niet altijd goed te herleiden waar het gebeurt, 
wat er gebeurt en op welke manier het gebeurt. In 
het buitenland is het in kleine mijnen slecht gesteld 
met mensenrechten en milieu. Grote mijnen zorgen 
soms voor milieu- en maatschappelijke problemen 
zoals kinderarbeid en corruptie. Soms levert de pro-
ductie van goud het geld op voor de financiering 
van gewelddadige conflicten. 

Koepelorganisaties als de Federatie Goud en Zil-
ver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsme-
den stellen binnen zes maanden een gedragsco-
de op. Die helpt hun leden met de transparantie. 
Juweliers en goudsmeden kunnen zo hun klanten 
goed informeren over de herkomst van het goud. 
Fairphone ontwikkelt samen met Philips, Solida-
ridad, Stop Kinderarbeid, Unicef en Fairtrade een 
project om kinderarbeid in kleine mijnen aan te pak-
ken. Verwachting is dat ander partijen hierbij aan-
sluiten. Closing the Loop werkt in Afrika aan een 
goed inzamelsysteem voor mobiele telefoons om 
ook daar het goud verantwoord terug te winnen. 
Persbericht SER, 19-06-2017

Unilever presenteert ontwerp Global Foods 
Innovation Centre 

Voedingsmiddelenconcern Unilever heeft op de 
campus van de Universiteit van Wageningen het 
ontwerp van zijn Global Foods Innovation Centre 
onthuld. Een nieuwe, state of the art faciliteit voor 
gezondere en duurzame voedingsinnovaties. Het 
pand met hoge BREEAM ambities sluit aan op 
de circulaire economie en opent naar verwachting 
medio 2019 haar deuren. Door de integratie van 
verschillende functies binnen één pand biedt het 
Global Foods Innovation Centre een inspirerende 
werkomgeving. Centraal hierbij staat kennisuitwis-
seling over duurzame ingrediënten en voedingsin-
novaties aansluitend bij de wens van de consument.  
Persbericht Unilever, 26-06-2017 
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Verklaring omtrent Social Return voor  
aannemers en installateurs

Het overheidsbeleid is om zoveel mogelijk mensen 
met een (aanzienlijke) afstand tot de arbeidsmarkt 
gelijke kansen op die arbeidsmarkt te bieden en 
naar vermogen te laten werken. Overheden die 
aanbestedingen doen voor projecten met een waar-
de van meer dan € 250.000, zijn wettelijk verplicht 
om Social Return als beoordelingscriterium in hun 
afwegingen mee te nemen. Met als doel aanne-
mers en installateurs te helpen bij het kwantifice-
ren van hun inspanningen op het gebied van soci-
aal ondernemerschap (‘Social Return’), hebben de 
Amersfoortse bedrijven Innolumis Public Lighting 
en Metafors een gezamenlijke verklaring omtrent dit 
onderwerp opgesteld. Met de beschikbare verkla-
ring kunnen aannemers en installateurs die willen in-
schrijven op projecten waarbij straatverlichting een 
rol speelt invulling geven aan de Social Return-ver-
eiste in de uitvraag van de overheidsinstantie.  
Persbericht Imnolumis, 19-06-2017

Benoeming president College van Beroep voor 
het bedrijfsleven

De heer mr. drs. T.G.M. (Theo) Simons wordt de nieu-
we president van het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (CBb). Simons (1957) is op dit moment 
president van de Centrale Raad van Beroep. Het 
CBb is de hoogste rechter in Nederland op het gebied 
van het sociaal-economisch bestuursrecht. Het Col-
lege doet bijvoorbeeld uitspraken in geschillen over 
verboden prijsafspraken tussen bedrijven, tarieven 
in de gezondheidszorg, landbouwsubsidies, boetes 
die zijn opgelegd in het financieel toezicht, conces-
sies voor het openbaar vervoer, telecommunicatie 
en in tuchtrechtspraak voor (register)accountants. 
www.rijksoverheid.nl, 16-06-2017

OVERHEID

Adviesraad pleit voor modernisering grondbeleid 

Het kabinet streeft in het kader van de Omgevings-
wet naar harmonisatie, integratie en vereenvoudi-
ging van de regels voor het grondbeleid die nu nog 
in verschillende wetten zijn opgenomen. De Raad 
voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt 

echter dat het kabinet verder moet gaan dan dat. 
Het omgevingsbeleid staat immers voor de opgave 
belangrijke transities te realiseren. Ook modernise-
ring van de instrumenten voor grondbeleid is daar-
voor noodzakelijk. 

In het adviersrapport ‘Grond voor gebiedsontwikke-
ling’ doet de Rli acht aanbevelingen voor moderni-
sering van het grondbeleid:
1. Laat instrumenten voor grondbeleid 

beter aansluiten op de doelen van de 
Omgevingswet;

2. Voorzie faciliterend grondbeleid van 
instrumenten;

3. Koppel beroep op zelfrealisatie aan een 
realisatieplicht;

4. Zorg voor meer procedurele versnelling bij 
onteigening;

5. Schrap invoering stedelijke kavelruil;
6. Verruim en vereenvoudig mogelijkheden voor 

kostenverhaal;
7. Verbreed de business case; eling.
8. Instrumenteer regionale samenwerking en 

verevening.

Kijk voor meer informatie op ‘www.rli.nl’. 

Persbericht Rli, 22-06-2017

‘Grondstofkar’ verlaagt drempel om afval  
gescheiden in te zamelen

De ervaring dat mensen veel waardevolle grond-
stoffen thuis hebben liggen. De wil om het afval 
op de juiste manier te scheiden is er wel, maar 
een ritje naar de milieustraat schiet er vaak bij in. 
Meerlanden denkt, in samenwerking met de ge-
meenten Heemstede en Lisse, een oplossing te 
hebben gevonden om de hoeveelheid restafval 
in de gemeenten te verminderen. Hiervoor is een 
mobiele milieustraat ontwikkeld: de Grondstofkar. 
Deze kar is elke werkdag op een andere locatie 
te vinden. Zo willen beide partijen de drempel tot 
het scheiden van afval voor de inwoners verla-
gen. Als de proef na evaluatie positief blijkt, wordt 
deze uitgebreid naar andere gemeenten. Omdat 
de kar meerijdt met de medewerkers van Beheer 
Openbare Ruimte, wisselt de locatie regelma-
tig en is hij voor iedereen een keer in de buurt.  
Persbericht gemeente Meerlanden, 19-06-2017 
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Thyssenkrupp onthult eerste kabelvrije lift 

Technologieconcern Thyssenkrupp heeft de MULTI 
onthuld, de allereerste lift die zich zonder kabel door 
de liftschacht beweegt en die zowel horizontaal als 
verticaal transport mogelijk maakt. In plaats van één 
cabine die door een verticale schacht op en neer 
gaat, bestaat de MULTI uit meerdere cabines die in 
de vorm van een lus door het gebouw bewegen. Ter 
vervanging van de liftkabels is de MULTI uitgerust 
met een meervoudig remsysteem en dubbel uitge-
voerde, draadloze data- en energiesystemen. Om-
dat de MULTI minder en kleinere schachten vereist, 
kan de bruikbare ruimte in het gebouw met wel 25% 
worden vergroot. De footprint van traditionele liften 
kan, afhankelijk van de hoogte van het gebouw, na-
melijk wel oplopen tot 40%. Bovendien neemt de 
transportcapaciteit met 50% toe en kan de stroom-
behoefte met wel 60% worden teruggebracht ten 
opzichte van traditionele liftsystemen. Hierdoor is de 
MULTI beduidend duurzamer dan de traditionele lift. 
Persberichten Thyssenkrupp, 22-06-2017

Via drie tracks naar circulaire resultaten

Valley Creators, gevestigd in Hoofddorp, is een 
unieke plek waar circulaire ideeën, technologie-
en, financieringsconstructies en verdienmodellen 
worden ontwikkeld, zie ‘www.valleycreators.com’. 
Een circulaire R&D-werkomgeving met een com-
munity die de transitie naar de circulaire econo-
mie versnelt. Onlangs ontwikkelde Valley Creators 
drie tracks die het voor elke onderneming moge-
lijk maken om de eerste stappen te zetten of, voor 
de bedrijven die circulariteit al omarmd hebben, 
verder te ontwikkelen. Get on Track maakt dui-
delijk wat circulariteit voor een onderneming kan 
betekenen. Met de Innovation Track wordt door 
open innovatie een circulair product of dienst ont-
wikkeld. De Breakthrough Track creëert een door-
braak voor reeds bestaande circulaire producten 
of diensten. De Tracks worden in de Circular Expo 
georganiseerd, een inspirerende en onafhanke-
lijke werkomgeving die bedrijven in staat stelt an-
ders te kijken naar bestaande bedrijfsprocessen.  
Persbericht Valley Creators, 26-06-2017

Veehouders willen investeren in een gezonde 
leefomgeving

Veehouders willen investeren in stalsystemen die 
streven naar een gezonde leefomgeving. Dat stelt 
LTO Nederland naar aanleiding van het meest re-

cente rapport over veehouderij en de gezondheid 
van omwonenden (VGO II). Tegelijkertijd constateert 
LTO Nederland ‘dat er nog veel noodzakelijke kennis 
ontbreekt’. “Het is zaak om de hiaten in die kennis zo 
snel mogelijk te dichten. De sector is bereid daarin 
te investeren. We doen hiervoor ook een beroep op 
de overheid”, aldus Jeannette van de Ven, LTO por-
tefeuillehouder Gezonde dieren. “Zolang die kennis 
ontbreekt, lopen ondernemers de kans dat ze inves-
teren in verkeerde technieken of methoden die uit-
eindelijk weinig effect hebben. Dat moet voorkomen 
worden.”

LTO haalt als conclusies uit het jongste onderzoeks-
rapport aan dat omwonenden rond geitenhouderij-
en een grotere kans op longontsteking hebben. ‘De 
exacte bron hiervan is echter onbekend. Het rapport 
laat zien dat er rondom geitenhouderijen jaarlijks 89 
extra gevallen van longontsteking per 100.000 in-
woners worden gevonden, wat neerkomt op 5,4% 
extra patiënten. Bij pluimvee ligt dat percentage op 
7,2’. Een eerdere bevinding dat er minder allergieën 
voorkomen in de buurt van veehouderijbedrijven, is 
volgens haar met dit nieuwste rapport overeind ge-
bleven. ‘Om meer inzicht in de situatie te krijgen, is 
het van belang om samen met de overheid onder-
zoek op te zetten naar de bron van de risico’s. Om 
te bezien of de risico’s toe of afnemen is er óók een 
analyse van de huisartsengegevens uit de periode 
2014-2016 nodig. Dit kan het komende half jaar ge-
daan worden’ zegt LTO. De sector pleit voor onder-
zoeken die op korte termijn uitgevoerd kunnen wor-
den en effectief zijn om meer inzicht te geven in de 
risico’s. ‘We vragen de rijksoverheid en de provincies 
om hier ook hun verantwoordelijkheid te nemen.’ 

Ook stellen LTO vakgroep Melkgeitenhouderij en de 
Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) dat 
ze zich het komende half jaar samen willen inzetten 
om te komen tot een ketenvisie. Jeannette van de 
Ven, tevens bestuurder LTO vakgroep Melkgeiten-
houderij: “In die periode willen we samen met de 
overheid onderzoek doen naar de oorzaak van de 
effecten van onze sector op de volksgezondheid. In 
de toekomstvisie nemen we ook dierenwelzijn en 
schaalgrootte van de bedrijven mee. De pluimvee-
sector heeft inmiddels een regiegroep opgericht 
én een plan van aanpak uitgewerkt om de uitstoot 
van fijnstof de komende jaren te minimaliseren.  
Persbericht van LTO Nederland, 16-06-2017

1. Laat instrumenten voor grondbeleid beter aansluiten op de doelen van de Omgevingswet;
2. Voorzie faciliterend grondbeleid van instrumenten;
3. Koppel beroep op zelfrealisatie aan een realisatieplicht;
4. Zorg voor meer procedurele versnelling bij onteigening;
5. Schrap invoering stedelijke kavelruil;
6. Verruim en vereenvoudig mogelijkheden voor kostenverhaal;
7. Verbreed de business case; eling.
8. Instrumenteer regionale samenwerking en verevening.
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Verklaring omtrent Social Return voor  
aannemers en installateurs
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met een (aanzienlijke) afstand tot de arbeidsmarkt 
gelijke kansen op die arbeidsmarkt te bieden en 
naar vermogen te laten werken. Overheden die 
aanbestedingen doen voor projecten met een waar-
de van meer dan € 250.000, zijn wettelijk verplicht 
om Social Return als beoordelingscriterium in hun 
afwegingen mee te nemen. Met als doel aanne-
mers en installateurs te helpen bij het kwantifice-
ren van hun inspanningen op het gebied van soci-
aal ondernemerschap (‘Social Return’), hebben de 
Amersfoortse bedrijven Innolumis Public Lighting 
en Metafors een gezamenlijke verklaring omtrent dit 
onderwerp opgesteld. Met de beschikbare verkla-
ring kunnen aannemers en installateurs die willen in-
schrijven op projecten waarbij straatverlichting een 
rol speelt invulling geven aan de Social Return-ver-
eiste in de uitvraag van de overheidsinstantie.  
Persbericht Imnolumis, 19-06-2017
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het bedrijfsleven

De heer mr. drs. T.G.M. (Theo) Simons wordt de nieu-
we president van het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (CBb). Simons (1957) is op dit moment 
president van de Centrale Raad van Beroep. Het 
CBb is de hoogste rechter in Nederland op het gebied 
van het sociaal-economisch bestuursrecht. Het Col-
lege doet bijvoorbeeld uitspraken in geschillen over 
verboden prijsafspraken tussen bedrijven, tarieven 
in de gezondheidszorg, landbouwsubsidies, boetes 
die zijn opgelegd in het financieel toezicht, conces-
sies voor het openbaar vervoer, telecommunicatie 
en in tuchtrechtspraak voor (register)accountants. 
www.rijksoverheid.nl, 16-06-2017
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den en effectief zijn om meer inzicht te geven in de 
risico’s. ‘We vragen de rijksoverheid en de provincies 
om hier ook hun verantwoordelijkheid te nemen.’ 
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Gezondheidsraad adviseert steden meer groen 
aan te leggen 

Er zou meer groen moeten komen in Nederland. 
Met name de stedelijke gebieden zijn achtergeble-
ven in de aanleg van ‘gezond groei’. Dat schrijft 
de Gezondheidsraad. Volgens het adviesorgaan 
zou recreatie in het groen belangrijk zijn voor de 
volksgezondheid in Nederland. De afgelopen 
decennia zou, onder andere door de vraag van 
een veranderde samenstelling van de stedelijke 
bevolking, de aanleg van meer groen zijn ach-
tergebleven. Dat terwijl de vergrijzende bevol-
king juist meer tijd in de buitenlucht verblijft. De 
Gezondheidsraad wijst gemeenten erop dat ze 
binnenkort gebruik kunnen maken van ‘de Om-
gevingswet’ om meer groen te realiseren. Groen 
hoeft daarbij niet te letterlijk worden gezien: “groen 
wordt opgevat als natuur in brede zin, watercom-
ponenten inbegrepen”, aldus het adviesorgaan. 
Nu.nl, 16-06-2017

Tien Duurzame Geboden winnen internationale 
prijsvraag 

In januari deed de Urban Futures Studio van de 
Universiteit Utrecht een oproep aan kunstenaars, 
ontwerpers, architecten, schrijvers en andere cre-
atief talent om de stad te verbeelden in het tijd-
perk zonder fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen 
en gas. Een jury, met daarin onder meer architect 
Winy Maas en ontwerper Jurgen Bey, selecteer-
de de tien beste ideeën, die tot en met 31 juli te 
zien zijn in het Stadskantoor van Utrecht. Tijdens 
de opening op 22 juni werd ‘De Ark van het Nieuw-
ste Verbond: Tien Duurzame Geboden’ van Walter 
Breukers en Jaap Godrie verkozen tot winnaar. 
De transitie naar een duurzame stad vraagt om 
een radicale verandering in cultuur, vinden Breu-
kers en Godrie. Om het leven in de post-fossie-
le stad van de toekomst tastbaar te maken voor 
het grote publiek bedachten zij een inspiratiebron 
— een Ark — die in de komende veertig jaar van 
stad naar stad wordt doorgegeven. Het duo be-
dacht tien nieuwe duurzame geboden die aanzet-
ten tot discussie. Ze hopen hiermee in elke stad 
ideeën voor de toekomst op te halen. Als een stad 
het interpretatieproces heeft afgerond, zoekt zij 
een opvolger die de Ark wil ontvangen. Zo ont-
staat een kettingreactie van steden die elkaar 
aanzetten tot duurzaam denken. Op ‘www.post-
fossil.city’ staat alle informatie over het initiatief.  
Persbericht Post-Fossil City, 22-06-2017

Kandidaatstelling voor European City of  
Trees Award 

Volgend jaar wordt in Nederland de European City 
of Trees Award uitgereikt tijdens de Nederlandse 
Boominfodag. Deze award wordt toegekend aan 
een gemeente in ons land die toonaangevende ac-
tiviteiten ontplooit in boombeleid en -beheer. Initi-
atiefnemer is de European Arboricultural Councel 
(EAC), de Europese koepelorganisatie van boom-
specialisten in 23 landen, die de Europese boom-
verzorging wil profileren door het onderscheiden 
van innovatieve boomprojecten die ondersteund 
worden door goed management, ‘best practice’ en 
educatie/burgerparticipatie. Daarmee wil EAC het 
bewustzijn verhogen van het belang van bomen in 
stedelijke gebieden. 

Vanuit Nederland is VHG, de branchevereniging 
voor ondernemers in het groen, bij EAC aange-
sloten. VHG zet zich in om de waarde van bomen, 
maar ook van ander groen, gekoppeld aan leef-
klimaat, biodiversiteit en gezondheid van mensen 
op de politieke agenda te zetten. Nederlandse 
gemeenten die in aanmerking willen komen voor 
deze award, kunnen via www.vhg.org aanmelden.  
Persbericht VHG, 19-06-2017

Op weg naar 90% glasrecycling 

De wettelijke doelstelling in Nederland voor de recy-
cling van verpakkingsglas is 90%. Ondanks het feit 
dat de burger in Nederland de glasbak van oudsher 
goed weet te vinden, wordt nog niet aan de wettelij-
ke norm voldaan (83% in 2015). Daarom heeft het 
Afvalfonds Verpakkingen in 2016 het actieplan Glas 
opgesteld om eind 2018 de doelstelling van 90% glas-
recycling te behalen. Met een tussentijdse rapportage 
heeft het Afvalfonds Verpakkingen de overheid laten 
weten dat de uitvoering van het actieplan op koers ligt.

Dit jaar werkt het Afvalfonds Verpakkingen onder 
andere samen met ruim 40 gemeenten waarin de 
glasinzameling achterblijft bij het landelijk gemid-
delde van 20 kilo per inwoner per jaar. Samen met 
deze gemeenten is bekeken wat de mogelijke oor-
zaken zij en welke acties wenselijk zijn. Bijvoorbeeld 
het (ver)plaatsen van (extra) glasbakken of gerichte 
communicatie richting burgers. Alle overeengeko-
men acties starten als pilot en worden aan het ein-
de van het jaar geëvalueerd. Bij gebleken succes 
worden de initiatieven uitgerold in de gemeenten. 
Naast de 40 gemeenten waarmee een samenwer-
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king is overeengekomen worden andere gemeen-
ten ook aangespoord om ‘gas op glas’ te geven.

Ook bij de horeca valt nog glas te halen. Uit een ver-
diepingsonderzoek onder horecaondernemers in di-
verse binnensteden blijkt dat meer dan 15% van de 
horecaondernemers het verpakkingsglas nog regel-
matig bij het restafval gooit omdat er geen goede in-
zamelmogelijkheid voor handen is. Daarom worden 
er met toeleveranciers pilots opgestart om glas van 
horecabedrijven bij het bevoorraden mee terug te 
nemen. Wanneer blijkt dat de ontwikkelde inzamel-
methode succesvol is, worden initiatieven genomen 
om deze in meerdere steden toe te gaan passen. 
Persbericht Afvalfonds Verpakkingen, 08-06-2017

KLIMAAT EN ENERGIE

Volop steun voor meer windenergie

Ruim tweederde van de Nederlanders wil dat er 
meer windturbines worden geplaatst. Dit blijkt uit 
onderzoek van EenVandaag. Uit de enquête komt 
naar voren dat 77 procent van de Nederlanders 
vindt dat klimaat een belangrijk element in het nieu-
we regeerakkoord moet vormen. Wel is duidelijk dat 
‘klimaat & milieu’ bij stemmers op linkse partijen be-
duidend hoger op de agenda staat dan bij mensen 
die op VVD of CDA hebben gestemd. De respon-
denten is een aantal maatregelen voorgelegd die 
het nieuwe kabinet kan invoeren op klimaatgebied. 
De bouw van meer windturbines om het aandeel 
duurzame energie te verhogen kan rekenen op bre-
de steun (68 procent). De achterban van bijna alle 
politieke partijen is hier in meerderheid voor, alleen 
de PVV-, SGP- en Forum voor Democratie-kie-
zers zijn verdeeld. De helft van alle ondervraagden 
(52 procent) zegt het geen probleem te vinden als 
een windturbine in hun eigen wijk wordt geplaatst. 
WindEnergie magazine, 26-06-2017

Zuid-Holland lanceert groot innovatiefonds voor 
energietransitie

De provincie Zuid-Holland stelt de komende jaren € 
35 miljoen beschikbaar voor bedrijven die actief zijn 
op het gebied van energie-innovaties. De oprichting 
van dit fonds maakt deel uit van de Provinciale ener-
gieagenda ‘Watt anders’, gericht op een versnelling 

van de energietransitie. ENERGIIQ, de naam van 
het fonds, richt zich op ondernemers die bezig zijn 
met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die 
(op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van 
energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het 
financieren van de commercialisatie van innovatie-
ve, maar bewezen technologieën. De energie-inno-
vaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijs-
baar is aan de provincie Zuid-Holland. Is dat niet het 
geval, dan dient er sprake te zijn van een hoofd-
vestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland. 

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaat-
schappij voor Zuid-Holland, doet het fondsmanage-
ment voor ENERGIIQ. Met haar fondsen IQCapital 
en UNIIQ heeft InnovationQuarter de afgelopen ja-
ren al een uitgebreide trackrecord opgebouwd als 
investeerder in vernieuwende en snelgroeiende 
bedrijven. ENERGIIQ start formeel per 1 septem-
ber aanstaande. Vanaf die datum kunnen bedrijven 
zich melden bij het fondsteam als zij extra kapitaal 
nodig hebben voor hun energie-innovaties. Vanuit 
ENERGIIQ kan er rechtstreeks geïnvesteerd wor-
den in bedrijven (vanaf een bedrag van € 250.000,- 
tot enkele miljoenen), maar zullen ook andere 
financieringsinstrumenten worden ingezet om 
energie-innovaties versneld naar de markt te bren-
gen, zoals projectfinanciering en vendor finance.  
Persbericht InnovationQuarter en Provincie Zuid-Ho-
land, 19-06-2017

Doelstelling wind op land binnen bereik  
ondanks knelpunten 

De doelstelling van 6000 MW wind op land in 2020 
is binnen bereik ondanks de knelpunten die sommi-
ge provincies ervaren. Dit blijkt uit de Windmonitor 
2016. De monitor is opgesteld door de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) en geeft per 
project inzicht in de stand van zaken van de wind-
parken op land die in Nederland gerealiseerd wor-
den tot 2020. De laatste vijf jaar zijn 446 windmolens 
geplaatst, bij elkaar goed voor de energievoorzie-
ning van 873.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling 
van sommige windparken heeft een aantal provin-
cies te maken met knelpunten. Ministerie Kamp 
(EZ) gaat met hen in gesprek om te kijken hoe de 
realisatie van de windparken is te versnellen. Het 
vermogen van alle geplande windparken zoals 
deze in de Windmonitor 2016 zijn opgenomen, telt 
op tot 6.639 MW. Daarmee is de extra geplande 
projectcapaciteit ten opzichte van de vorige monitor 
met 351 MW toegenomen tot 639 MW. Dit is bijna 
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Gezondheidsraad adviseert steden meer groen 
aan te leggen 

Er zou meer groen moeten komen in Nederland. 
Met name de stedelijke gebieden zijn achtergeble-
ven in de aanleg van ‘gezond groei’. Dat schrijft 
de Gezondheidsraad. Volgens het adviesorgaan 
zou recreatie in het groen belangrijk zijn voor de 
volksgezondheid in Nederland. De afgelopen 
decennia zou, onder andere door de vraag van 
een veranderde samenstelling van de stedelijke 
bevolking, de aanleg van meer groen zijn ach-
tergebleven. Dat terwijl de vergrijzende bevol-
king juist meer tijd in de buitenlucht verblijft. De 
Gezondheidsraad wijst gemeenten erop dat ze 
binnenkort gebruik kunnen maken van ‘de Om-
gevingswet’ om meer groen te realiseren. Groen 
hoeft daarbij niet te letterlijk worden gezien: “groen 
wordt opgevat als natuur in brede zin, watercom-
ponenten inbegrepen”, aldus het adviesorgaan. 
Nu.nl, 16-06-2017

Tien Duurzame Geboden winnen internationale 
prijsvraag 

In januari deed de Urban Futures Studio van de 
Universiteit Utrecht een oproep aan kunstenaars, 
ontwerpers, architecten, schrijvers en andere cre-
atief talent om de stad te verbeelden in het tijd-
perk zonder fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen 
en gas. Een jury, met daarin onder meer architect 
Winy Maas en ontwerper Jurgen Bey, selecteer-
de de tien beste ideeën, die tot en met 31 juli te 
zien zijn in het Stadskantoor van Utrecht. Tijdens 
de opening op 22 juni werd ‘De Ark van het Nieuw-
ste Verbond: Tien Duurzame Geboden’ van Walter 
Breukers en Jaap Godrie verkozen tot winnaar. 
De transitie naar een duurzame stad vraagt om 
een radicale verandering in cultuur, vinden Breu-
kers en Godrie. Om het leven in de post-fossie-
le stad van de toekomst tastbaar te maken voor 
het grote publiek bedachten zij een inspiratiebron 
— een Ark — die in de komende veertig jaar van 
stad naar stad wordt doorgegeven. Het duo be-
dacht tien nieuwe duurzame geboden die aanzet-
ten tot discussie. Ze hopen hiermee in elke stad 
ideeën voor de toekomst op te halen. Als een stad 
het interpretatieproces heeft afgerond, zoekt zij 
een opvolger die de Ark wil ontvangen. Zo ont-
staat een kettingreactie van steden die elkaar 
aanzetten tot duurzaam denken. Op ‘www.post-
fossil.city’ staat alle informatie over het initiatief.  
Persbericht Post-Fossil City, 22-06-2017

Kandidaatstelling voor European City of  
Trees Award 

Volgend jaar wordt in Nederland de European City 
of Trees Award uitgereikt tijdens de Nederlandse 
Boominfodag. Deze award wordt toegekend aan 
een gemeente in ons land die toonaangevende ac-
tiviteiten ontplooit in boombeleid en -beheer. Initi-
atiefnemer is de European Arboricultural Councel 
(EAC), de Europese koepelorganisatie van boom-
specialisten in 23 landen, die de Europese boom-
verzorging wil profileren door het onderscheiden 
van innovatieve boomprojecten die ondersteund 
worden door goed management, ‘best practice’ en 
educatie/burgerparticipatie. Daarmee wil EAC het 
bewustzijn verhogen van het belang van bomen in 
stedelijke gebieden. 

Vanuit Nederland is VHG, de branchevereniging 
voor ondernemers in het groen, bij EAC aange-
sloten. VHG zet zich in om de waarde van bomen, 
maar ook van ander groen, gekoppeld aan leef-
klimaat, biodiversiteit en gezondheid van mensen 
op de politieke agenda te zetten. Nederlandse 
gemeenten die in aanmerking willen komen voor 
deze award, kunnen via www.vhg.org aanmelden.  
Persbericht VHG, 19-06-2017

Op weg naar 90% glasrecycling 

De wettelijke doelstelling in Nederland voor de recy-
cling van verpakkingsglas is 90%. Ondanks het feit 
dat de burger in Nederland de glasbak van oudsher 
goed weet te vinden, wordt nog niet aan de wettelij-
ke norm voldaan (83% in 2015). Daarom heeft het 
Afvalfonds Verpakkingen in 2016 het actieplan Glas 
opgesteld om eind 2018 de doelstelling van 90% glas-
recycling te behalen. Met een tussentijdse rapportage 
heeft het Afvalfonds Verpakkingen de overheid laten 
weten dat de uitvoering van het actieplan op koers ligt.

Dit jaar werkt het Afvalfonds Verpakkingen onder 
andere samen met ruim 40 gemeenten waarin de 
glasinzameling achterblijft bij het landelijk gemid-
delde van 20 kilo per inwoner per jaar. Samen met 
deze gemeenten is bekeken wat de mogelijke oor-
zaken zij en welke acties wenselijk zijn. Bijvoorbeeld 
het (ver)plaatsen van (extra) glasbakken of gerichte 
communicatie richting burgers. Alle overeengeko-
men acties starten als pilot en worden aan het ein-
de van het jaar geëvalueerd. Bij gebleken succes 
worden de initiatieven uitgerold in de gemeenten. 
Naast de 40 gemeenten waarmee een samenwer-
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king is overeengekomen worden andere gemeen-
ten ook aangespoord om ‘gas op glas’ te geven.

Ook bij de horeca valt nog glas te halen. Uit een ver-
diepingsonderzoek onder horecaondernemers in di-
verse binnensteden blijkt dat meer dan 15% van de 
horecaondernemers het verpakkingsglas nog regel-
matig bij het restafval gooit omdat er geen goede in-
zamelmogelijkheid voor handen is. Daarom worden 
er met toeleveranciers pilots opgestart om glas van 
horecabedrijven bij het bevoorraden mee terug te 
nemen. Wanneer blijkt dat de ontwikkelde inzamel-
methode succesvol is, worden initiatieven genomen 
om deze in meerdere steden toe te gaan passen. 
Persbericht Afvalfonds Verpakkingen, 08-06-2017

KLIMAAT EN ENERGIE

Volop steun voor meer windenergie

Ruim tweederde van de Nederlanders wil dat er 
meer windturbines worden geplaatst. Dit blijkt uit 
onderzoek van EenVandaag. Uit de enquête komt 
naar voren dat 77 procent van de Nederlanders 
vindt dat klimaat een belangrijk element in het nieu-
we regeerakkoord moet vormen. Wel is duidelijk dat 
‘klimaat & milieu’ bij stemmers op linkse partijen be-
duidend hoger op de agenda staat dan bij mensen 
die op VVD of CDA hebben gestemd. De respon-
denten is een aantal maatregelen voorgelegd die 
het nieuwe kabinet kan invoeren op klimaatgebied. 
De bouw van meer windturbines om het aandeel 
duurzame energie te verhogen kan rekenen op bre-
de steun (68 procent). De achterban van bijna alle 
politieke partijen is hier in meerderheid voor, alleen 
de PVV-, SGP- en Forum voor Democratie-kie-
zers zijn verdeeld. De helft van alle ondervraagden 
(52 procent) zegt het geen probleem te vinden als 
een windturbine in hun eigen wijk wordt geplaatst. 
WindEnergie magazine, 26-06-2017

Zuid-Holland lanceert groot innovatiefonds voor 
energietransitie

De provincie Zuid-Holland stelt de komende jaren € 
35 miljoen beschikbaar voor bedrijven die actief zijn 
op het gebied van energie-innovaties. De oprichting 
van dit fonds maakt deel uit van de Provinciale ener-
gieagenda ‘Watt anders’, gericht op een versnelling 

van de energietransitie. ENERGIIQ, de naam van 
het fonds, richt zich op ondernemers die bezig zijn 
met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die 
(op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van 
energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het 
financieren van de commercialisatie van innovatie-
ve, maar bewezen technologieën. De energie-inno-
vaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijs-
baar is aan de provincie Zuid-Holland. Is dat niet het 
geval, dan dient er sprake te zijn van een hoofd-
vestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland. 

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaat-
schappij voor Zuid-Holland, doet het fondsmanage-
ment voor ENERGIIQ. Met haar fondsen IQCapital 
en UNIIQ heeft InnovationQuarter de afgelopen ja-
ren al een uitgebreide trackrecord opgebouwd als 
investeerder in vernieuwende en snelgroeiende 
bedrijven. ENERGIIQ start formeel per 1 septem-
ber aanstaande. Vanaf die datum kunnen bedrijven 
zich melden bij het fondsteam als zij extra kapitaal 
nodig hebben voor hun energie-innovaties. Vanuit 
ENERGIIQ kan er rechtstreeks geïnvesteerd wor-
den in bedrijven (vanaf een bedrag van € 250.000,- 
tot enkele miljoenen), maar zullen ook andere 
financieringsinstrumenten worden ingezet om 
energie-innovaties versneld naar de markt te bren-
gen, zoals projectfinanciering en vendor finance.  
Persbericht InnovationQuarter en Provincie Zuid-Ho-
land, 19-06-2017

Doelstelling wind op land binnen bereik  
ondanks knelpunten 

De doelstelling van 6000 MW wind op land in 2020 
is binnen bereik ondanks de knelpunten die sommi-
ge provincies ervaren. Dit blijkt uit de Windmonitor 
2016. De monitor is opgesteld door de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) en geeft per 
project inzicht in de stand van zaken van de wind-
parken op land die in Nederland gerealiseerd wor-
den tot 2020. De laatste vijf jaar zijn 446 windmolens 
geplaatst, bij elkaar goed voor de energievoorzie-
ning van 873.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling 
van sommige windparken heeft een aantal provin-
cies te maken met knelpunten. Ministerie Kamp 
(EZ) gaat met hen in gesprek om te kijken hoe de 
realisatie van de windparken is te versnellen. Het 
vermogen van alle geplande windparken zoals 
deze in de Windmonitor 2016 zijn opgenomen, telt 
op tot 6.639 MW. Daarmee is de extra geplande 
projectcapaciteit ten opzichte van de vorige monitor 
met 351 MW toegenomen tot 639 MW. Dit is bijna 
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11% meer dan de doelstelling van 6.000 MW. Ruim 
de helft van deze geplande MW’s komt voor reke-
ning van de grote geplande projecten in Flevoland. 
Persbericht Ministerie van EZ, 21-06-2017

Climate Campus als antwoord op klimaat- 
verandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn over-
al voelbaar. Met de oprichting van een Climate 
Campus in Zwolle willen overheden, bedrijven en 
instellingen nieuwe methoden ontwikkelen om de 
IJssel-Vechtdelta in Overijssel klimaatbestendig te 
maken. Gedeputeerde Boerman tekende namens 
het College van Gedeputeerde Staten de intentie-
verklaring samen met zevenendertig partijen. Ui-
terlijk 1 december 2017 is het gezamenlijke actie-
programma gereed. De ambitie is om uit te blinken 
in het toepassen van (nieuwe) kennis en technie-
ken. Met de Climate Campus als innovatiewerk-
plaats zien de partners daarnaast ook mogelijkhe-
den om nieuwe bedrijven en banen te scheppen. 
Zij willen excellent onderzoek aanjagen, kennis 
delen en bedrijvigheid ontwikkelen en naast inves-
teerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. 
Persbericht provincie Overijssel, 21 juni 2017

Slimme bank produceert stroom

Na Krommenie maakt nu ook het Groningse Oldambt 
gebruik van de techniek van het SolaRoad-fietspad. 
Op 16 juni werd daar officieel een slimme bank in 
gebruik genomen, waarvoor de elektriciteit word 
opgewerkt door de SolaRoad Kit. De kit bestaat 
uit vier betonelementen met daarin zonnepanelen 
van ongeveer 2,8 x 3,5 meter en levert ca. 3500 
kWh per jaar op. Dit is genoeg energie voor een 
gemiddeld huishouden voor één jaar. De multi-
functionele bank heeft onder meer een stopcon-
tact voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele 
telefoon of tablet. Daarnaast zijn er vier oplaad-
punten in een fietsenrek voor de elektrische fiets. 
Ook heeft de bank een digitaal informatiescherm. 
Nieuwsbrief provincie Noord-Holland, 21-06-2017

Energieprestatienorm voor Maatregelen op  
Gebiedsniveau gepubliceerd

Soms is het efficiënter om binnen een gebied ener-
gie te besparen in plaats van voor elk gebouw 
apart. Met de nieuwe NEN 7125 ‘Energiepres-
tatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau 
(EMG) kan de invloed van zo’n collectieve actie 

worden gewaardeerd in de energieprestatie van 
de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 
2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de 
status van een NEN-norm. NEN 7125 geeft termen, 
definities en de bepalingsmethode van de ener-
gieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, 
zoals: warmte- en koudenetten, biogasnetten, duur-
zaam gas via het landelijke gastransportnetwerk 
of duurzame elektriciteit via het landelijke elektrici-
teitstransport netwerk. NEN 7125 is een aanvulling 
op NEN 7120 waarin de bepalingsmethode voor 
de energieprestatie van een gebouw wordt om-
schreven. De nieuwe norm wordt gelijktijdig met 
het wijzigingsblad A1 bij NEN 7120 gepubliceerd.  
Persbericht NEN, 20-06-2017

Te weinig armslag gemeenten voor groot- 
schalige realisatie warmtenetten

Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, 
hebben gemeenten moeite om op grote schaal 
warmtenetten te realiseren in de gebouwde omge-
ving. Vooral bij bestaande woningen en gebouwen 
stokt de voortgang. De oorzaken hiervan liggen 
met name in het gebrek aan wettelijke armslag die 
gemeenten hebben om zaken af te dwingen. De 
beperkte financiële ruimte van commerciële warm-
tebedrijven om aantrekkelijke tarieven te kunnen 
bieden, speelt eveneens een rol. Dat blijkt uit een 
onderzoek van het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL). PBL onderzocht tien gemeenten waar 
al een warmtenet is of waar vergevorderde plannen 
zijn om er een aan te leggen: Ede, Purmerend, Am-
sterdam, Breda, Groningen, Leiden, Dordrecht, Nij-
megen, Utrecht en Delft. 

Gemeenten hebben alleen voor nieuwbouwlocaties 
een ‘hard’ instrument in handen om ervoor te zor-
gen dat woningen en gebouwen op een warmtenet 
worden aangesloten: het zogenaamde warmteplan. 
Successen bij bestaande bebouwing worden voor-
al geboekt bij grote gebouwen zoals kantoren en 
scholen en bij flats met blokverwarming die in bezit 
zijn van woningcorporaties. Maar deze flats vormen 
slechts een bescheiden deel van de totale woning-
voorraad. Verenigingen van Eigenaren vormen een 
moeilijker aanspreekpunt dan woningcorporaties. 
Verder is het veel duurder om flats waarin de wonin-
gen een eigen cv ketel hebben op een warmtenet 
aan te sluiten dan flats met blokverwarming. Een-
gezinswoningen vormen een nog moeilijkere markt, 
omdat de onderlinge afstanden tussen de woningen 
groter zijn en ze vaak in particuliere handen zijn. 
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Om de woning- en gebouweigenaren met meer suc-
ces te kunnen verleiden over te stappen naar een 
warmtenet, zou het tarief ervan duidelijk onder dat 
van een gasaansluiting moeten liggen. Commercië-
le warmtebedrijven kunnen zich dat doorgaans niet 
veroorloven, aangezien zij grotendeels zelf moeten 
opdraaien voor de (hoge) kosten van het aanleggen 
en onderhoud van de infrastructuur. Een structure-
le oplossing zou zijn dat de kosten voor warmte-
netten – net als bij gas- en elektriciteitsnetten het 
geval is – gesocialiseerd zouden worden, oftewel 
omgeslagen zouden worden over alle Nederland-
se huishoudens, zoals nu bij gas- en elektriciteit-
snetten het geval is. Dit uiteraard op voorwaarde 
dat warmtenetten alleen worden aangelegd in ge-
bieden waar ze het meest kosteneffectieve alter-
natief voor een gasnet vormen. Op andere plek-
ken kan een all electric oplossing (forse isolatie en 
warmtepompen) of groen gas het meest kostenef-
fectief zijn. Verder is het belangrijk dat gemeen-
ten meer bevoegdheid krijgen om vervanging van 
oude door nieuwe gasleidingen tegen te houden.  
Persbericht PBL, 19-06-2017

Invloed stadswarmte op verduurzaming  
warmtebronnen beperkt

De huidige bronnen van stadswarmte – elektrici-
teitscentrales, afvalverbrandings- of biomassa-in-
stallaties – leiden tot een CO2-reductie van ‘slechts’ 
45 tot 60 procent ten opzichte van verwarming met 
HR-ketels. Gemeenten hebben slechts geringe in-
vloed op warmtebedrijven om over te schakelen 
naar meer CO2-vrije of -arme warmtebronnen. Dat 
verandert natuurlijk als een gemeente zelf – alleen 
of met een partner - een warmtebedrijf opzet, zoals 
in Groningen is gebeurd. Dit is echter een kostbare 
zaak en er is geen garantie dat het ook daadwerke-
lijk lukt. De rijksoverheid zou kunnen faciliteren dat 
meer CO2-vrije of -arme warmtebronnen binnen het 
bereik van warmtebedrijven komen. Op hun beurt 
zouden gemeenten de middelen en instrumen-
ten kunnen krijgen om warmtebedrijven er toe te 
bewegen of zo nodig te dwingen om daadwerke-
lijk op dergelijke warmtebronnen over te stappen. 
Persbericht PBL, 19-06-2017

Green Deal Ultra Diepe Geothermie  

Circa 30% van de warmtebehoefte van de industrie 
zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie ge-
leverd kunnen worden. Daarbij wordt warmte op een 
diepte van meer dan 4.000 meter naar het oppervlak 

gehaald. Reden voor de ministeries van Economi-
sche Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO 
en zeven consortia van bedrijven om de zogeheten 
Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) te onder-
tekenen. Dit is een belangrijke stap om de mogelijk-
heden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en 
een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van 
deze technologie. De zeven consortia bestaan elk uit 
een groep partijen die zich samen ten doel hebben 
gesteld om binnen afzienbare tijd in Nederland een 
UDG-project te ontwikkelen. De consortia worden 
vertegenwoordigd door Vermilion Energy Nether-
lands, FrieslandCampina, GOUD, Parenco/QNQ, 
Geothermie Brabant, Huisman equipment en Ha-
venbedrijf Rotterdam. Uitgebreid geologisch onder-
zoek moet nu eerst meer duidelijkheid bieden over 
de mate waarin de consortia kunnen verwachten 
warmte van de juiste temperatuur en onder de juiste 
omstandigheden aan te treffen. Ook moet er inzicht 
komen in de meest kansrijke aanpak voor het uit-
voeren van succesvolle boringen. Op basis hiervan 
kan doorontwikkeling van de projecten plaatsvinden. 
Naar verwachting zullen in 2020 de eerste resulta-
ten in de vorm van pilotprojecten zichtbaar worden.  
Persbericht Ministerie van EZ, 19-06-2017

Burgers realiseren groot zonnepanelenveld

Het eerste volledig door burgers gerealiseerde gi-
ga-zonnepanelenveld van Nederland, met een ver-
mogen van 1600MwH, is geopend: de ZonneWIJde. 
Waar velden van dergelijke omvang normaliter door 
of met energieleveranciers tot stand komen, is dit 
veld volledig in eigendom van 637 burgers die het in 
een coöperatie besturen. Ruud Koornstra, nationale 
Energiecommissaris, noemde het project bij de ope-
ning “een doorbraakproject voor de energietransitie”.  
Persbericht ZonneWIJde, 18-06-2017

Apple ondersteunt Klimaatakkoord met  
$ 1 mrd aan green bonds

Apple heeft een groene obligatie uitgegeven ter 
waarde van $ 1 mrd en met een looptijd van tien jaar 
om klimaatverandering tegen te gaan. De opbrengs-
ten worden gebruikt om duurzame energieopwek-
king en energie-efficiëntie in de faciliteiten van de 
techgigant te financieren. Apple heeft zich tot doel 
gesteld om 100 procent van het energieverbruik voor 
zijn activiteiten te verduurzamen. Daarnaast zet het 
techconcern het geld van de groene schuldpapie-
ren in om duurzaamheid aan te jagen in zijn keten 
van leveranciers. Zo wil Apple veilige en minder mi-
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11% meer dan de doelstelling van 6.000 MW. Ruim 
de helft van deze geplande MW’s komt voor reke-
ning van de grote geplande projecten in Flevoland. 
Persbericht Ministerie van EZ, 21-06-2017

Climate Campus als antwoord op klimaat- 
verandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn over-
al voelbaar. Met de oprichting van een Climate 
Campus in Zwolle willen overheden, bedrijven en 
instellingen nieuwe methoden ontwikkelen om de 
IJssel-Vechtdelta in Overijssel klimaatbestendig te 
maken. Gedeputeerde Boerman tekende namens 
het College van Gedeputeerde Staten de intentie-
verklaring samen met zevenendertig partijen. Ui-
terlijk 1 december 2017 is het gezamenlijke actie-
programma gereed. De ambitie is om uit te blinken 
in het toepassen van (nieuwe) kennis en technie-
ken. Met de Climate Campus als innovatiewerk-
plaats zien de partners daarnaast ook mogelijkhe-
den om nieuwe bedrijven en banen te scheppen. 
Zij willen excellent onderzoek aanjagen, kennis 
delen en bedrijvigheid ontwikkelen en naast inves-
teerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. 
Persbericht provincie Overijssel, 21 juni 2017

Slimme bank produceert stroom

Na Krommenie maakt nu ook het Groningse Oldambt 
gebruik van de techniek van het SolaRoad-fietspad. 
Op 16 juni werd daar officieel een slimme bank in 
gebruik genomen, waarvoor de elektriciteit word 
opgewerkt door de SolaRoad Kit. De kit bestaat 
uit vier betonelementen met daarin zonnepanelen 
van ongeveer 2,8 x 3,5 meter en levert ca. 3500 
kWh per jaar op. Dit is genoeg energie voor een 
gemiddeld huishouden voor één jaar. De multi-
functionele bank heeft onder meer een stopcon-
tact voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele 
telefoon of tablet. Daarnaast zijn er vier oplaad-
punten in een fietsenrek voor de elektrische fiets. 
Ook heeft de bank een digitaal informatiescherm. 
Nieuwsbrief provincie Noord-Holland, 21-06-2017

Energieprestatienorm voor Maatregelen op  
Gebiedsniveau gepubliceerd

Soms is het efficiënter om binnen een gebied ener-
gie te besparen in plaats van voor elk gebouw 
apart. Met de nieuwe NEN 7125 ‘Energiepres-
tatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau 
(EMG) kan de invloed van zo’n collectieve actie 

worden gewaardeerd in de energieprestatie van 
de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 
2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de 
status van een NEN-norm. NEN 7125 geeft termen, 
definities en de bepalingsmethode van de ener-
gieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, 
zoals: warmte- en koudenetten, biogasnetten, duur-
zaam gas via het landelijke gastransportnetwerk 
of duurzame elektriciteit via het landelijke elektrici-
teitstransport netwerk. NEN 7125 is een aanvulling 
op NEN 7120 waarin de bepalingsmethode voor 
de energieprestatie van een gebouw wordt om-
schreven. De nieuwe norm wordt gelijktijdig met 
het wijzigingsblad A1 bij NEN 7120 gepubliceerd.  
Persbericht NEN, 20-06-2017

Te weinig armslag gemeenten voor groot- 
schalige realisatie warmtenetten

Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, 
hebben gemeenten moeite om op grote schaal 
warmtenetten te realiseren in de gebouwde omge-
ving. Vooral bij bestaande woningen en gebouwen 
stokt de voortgang. De oorzaken hiervan liggen 
met name in het gebrek aan wettelijke armslag die 
gemeenten hebben om zaken af te dwingen. De 
beperkte financiële ruimte van commerciële warm-
tebedrijven om aantrekkelijke tarieven te kunnen 
bieden, speelt eveneens een rol. Dat blijkt uit een 
onderzoek van het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL). PBL onderzocht tien gemeenten waar 
al een warmtenet is of waar vergevorderde plannen 
zijn om er een aan te leggen: Ede, Purmerend, Am-
sterdam, Breda, Groningen, Leiden, Dordrecht, Nij-
megen, Utrecht en Delft. 

Gemeenten hebben alleen voor nieuwbouwlocaties 
een ‘hard’ instrument in handen om ervoor te zor-
gen dat woningen en gebouwen op een warmtenet 
worden aangesloten: het zogenaamde warmteplan. 
Successen bij bestaande bebouwing worden voor-
al geboekt bij grote gebouwen zoals kantoren en 
scholen en bij flats met blokverwarming die in bezit 
zijn van woningcorporaties. Maar deze flats vormen 
slechts een bescheiden deel van de totale woning-
voorraad. Verenigingen van Eigenaren vormen een 
moeilijker aanspreekpunt dan woningcorporaties. 
Verder is het veel duurder om flats waarin de wonin-
gen een eigen cv ketel hebben op een warmtenet 
aan te sluiten dan flats met blokverwarming. Een-
gezinswoningen vormen een nog moeilijkere markt, 
omdat de onderlinge afstanden tussen de woningen 
groter zijn en ze vaak in particuliere handen zijn. 
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Om de woning- en gebouweigenaren met meer suc-
ces te kunnen verleiden over te stappen naar een 
warmtenet, zou het tarief ervan duidelijk onder dat 
van een gasaansluiting moeten liggen. Commercië-
le warmtebedrijven kunnen zich dat doorgaans niet 
veroorloven, aangezien zij grotendeels zelf moeten 
opdraaien voor de (hoge) kosten van het aanleggen 
en onderhoud van de infrastructuur. Een structure-
le oplossing zou zijn dat de kosten voor warmte-
netten – net als bij gas- en elektriciteitsnetten het 
geval is – gesocialiseerd zouden worden, oftewel 
omgeslagen zouden worden over alle Nederland-
se huishoudens, zoals nu bij gas- en elektriciteit-
snetten het geval is. Dit uiteraard op voorwaarde 
dat warmtenetten alleen worden aangelegd in ge-
bieden waar ze het meest kosteneffectieve alter-
natief voor een gasnet vormen. Op andere plek-
ken kan een all electric oplossing (forse isolatie en 
warmtepompen) of groen gas het meest kostenef-
fectief zijn. Verder is het belangrijk dat gemeen-
ten meer bevoegdheid krijgen om vervanging van 
oude door nieuwe gasleidingen tegen te houden.  
Persbericht PBL, 19-06-2017

Invloed stadswarmte op verduurzaming  
warmtebronnen beperkt

De huidige bronnen van stadswarmte – elektrici-
teitscentrales, afvalverbrandings- of biomassa-in-
stallaties – leiden tot een CO2-reductie van ‘slechts’ 
45 tot 60 procent ten opzichte van verwarming met 
HR-ketels. Gemeenten hebben slechts geringe in-
vloed op warmtebedrijven om over te schakelen 
naar meer CO2-vrije of -arme warmtebronnen. Dat 
verandert natuurlijk als een gemeente zelf – alleen 
of met een partner - een warmtebedrijf opzet, zoals 
in Groningen is gebeurd. Dit is echter een kostbare 
zaak en er is geen garantie dat het ook daadwerke-
lijk lukt. De rijksoverheid zou kunnen faciliteren dat 
meer CO2-vrije of -arme warmtebronnen binnen het 
bereik van warmtebedrijven komen. Op hun beurt 
zouden gemeenten de middelen en instrumen-
ten kunnen krijgen om warmtebedrijven er toe te 
bewegen of zo nodig te dwingen om daadwerke-
lijk op dergelijke warmtebronnen over te stappen. 
Persbericht PBL, 19-06-2017

Green Deal Ultra Diepe Geothermie  

Circa 30% van de warmtebehoefte van de industrie 
zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie ge-
leverd kunnen worden. Daarbij wordt warmte op een 
diepte van meer dan 4.000 meter naar het oppervlak 

gehaald. Reden voor de ministeries van Economi-
sche Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO 
en zeven consortia van bedrijven om de zogeheten 
Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) te onder-
tekenen. Dit is een belangrijke stap om de mogelijk-
heden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en 
een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van 
deze technologie. De zeven consortia bestaan elk uit 
een groep partijen die zich samen ten doel hebben 
gesteld om binnen afzienbare tijd in Nederland een 
UDG-project te ontwikkelen. De consortia worden 
vertegenwoordigd door Vermilion Energy Nether-
lands, FrieslandCampina, GOUD, Parenco/QNQ, 
Geothermie Brabant, Huisman equipment en Ha-
venbedrijf Rotterdam. Uitgebreid geologisch onder-
zoek moet nu eerst meer duidelijkheid bieden over 
de mate waarin de consortia kunnen verwachten 
warmte van de juiste temperatuur en onder de juiste 
omstandigheden aan te treffen. Ook moet er inzicht 
komen in de meest kansrijke aanpak voor het uit-
voeren van succesvolle boringen. Op basis hiervan 
kan doorontwikkeling van de projecten plaatsvinden. 
Naar verwachting zullen in 2020 de eerste resulta-
ten in de vorm van pilotprojecten zichtbaar worden.  
Persbericht Ministerie van EZ, 19-06-2017

Burgers realiseren groot zonnepanelenveld

Het eerste volledig door burgers gerealiseerde gi-
ga-zonnepanelenveld van Nederland, met een ver-
mogen van 1600MwH, is geopend: de ZonneWIJde. 
Waar velden van dergelijke omvang normaliter door 
of met energieleveranciers tot stand komen, is dit 
veld volledig in eigendom van 637 burgers die het in 
een coöperatie besturen. Ruud Koornstra, nationale 
Energiecommissaris, noemde het project bij de ope-
ning “een doorbraakproject voor de energietransitie”.  
Persbericht ZonneWIJde, 18-06-2017

Apple ondersteunt Klimaatakkoord met  
$ 1 mrd aan green bonds

Apple heeft een groene obligatie uitgegeven ter 
waarde van $ 1 mrd en met een looptijd van tien jaar 
om klimaatverandering tegen te gaan. De opbrengs-
ten worden gebruikt om duurzame energieopwek-
king en energie-efficiëntie in de faciliteiten van de 
techgigant te financieren. Apple heeft zich tot doel 
gesteld om 100 procent van het energieverbruik voor 
zijn activiteiten te verduurzamen. Daarnaast zet het 
techconcern het geld van de groene schuldpapie-
ren in om duurzaamheid aan te jagen in zijn keten 
van leveranciers. Zo wil Apple veilige en minder mi-
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lieubelastende materialen gebruiken voor zijn pro-
ducten en zet het bedrijf in op hernieuwbare bron-
nen en gerecyclede materialen. Hiermee zegt Apple 
minder afhankelijk te zijn van schaarse bronnen. In 
2016 gaf Apple zijn eerste green bond uit ter waarde 
van $ 1,5 mrd, het hoogste bedrag ooit aan groene 
obligaties uitgegeven door een Amerikaans bedrijf.  
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Nuon Solar Team zet stevig wereldrecord neer 

Het Nuon Solar Team heeft met zonneauto Nana 
in twaalf uur tijd 882 kilometer afgelegd. Daarmee 
zetten de studenten van de TU Delft een nieuw we-
reldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op 
Nederlandse bodem. De race werd gereden op de 
testbaan van de RDW in Lelystad. Voor het team 
zelf was het de eerste grote praktijktest in aan-
loop naar de Bridgestone World Solar Challenge, 
die in oktober plaatsvindt in Australië. Met de ge-
slaagde race daagt het Nuon Solar Team nu an-
dere zonneteams uit om het record te verbreken.  
Persbericht Nuonssolarteam, 21-06-2017

Proef met kleine windturbines op gebouwen

Bedrijventerrein ABC Westland is onlangs gestart 
met het testen van tien kleine windturbines op de da-
ken van de kantoren op ABC Westland Agri & Food 
in Poeldijk. Dit testproject moet uitwijzen of een in-
stallatie op grotere schaal zinvol is. Kleine windtur-
bines zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing in 
woonwijken en op gebouwen. Ze functioneren opti-
maal in een bebouwde omgeving en kunnen plotse-
linge windvlagen en turbulenties goed weerstaan. 
Daarnaast zijn windturbines veilig, stil en vormen ze 
een visueel en constructief geheel met de objecten 
waarop of waarnaast ze geplaatst zijn. Het vermo-
gen van deze windturbines ligt op 300 watt per stuk.  
windenergiecourant.nl

Exportkredietagentschappen negeren  
klimaatakkoord 

Exportkredietverzekeringsagentschappen (ECAs), 
worden door alle EU-lidstaten gebruikt om priva-
te bedrijven te ondersteunen bij investeringen die 
ze doen buiten de EU. Uit onderzoek van de Ne-
derlandse NGO Both Ends blijkt nu dat het Ne-
derlandse exportkredietagentschap Atradius DSB 
duurzame investeringen nog nauwelijks onder-
steunt. Slechts een schamele 1% van alle lenin-
gen die aan bedrijven worden verleend, gaat naar 

hernieuwbare energieprojecten. GroenLinks-Eu-
roparlementariër Bas Eickhout: “Dit rapport van 
Both Ends toont dat bepaalde financiële sectoren 
nog in de vorige eeuw opereren. Het is uitermate 
problematisch dat de overheid slechts moeizaam 
in actie komt om dit te reguleren, helemaal omdat 
het hier om publieke investeerders gaat. Een snel-
le uitfasering van investeringen in fossiel moet zo 
snel mogelijk worden opgelegd. Als publieke inves-
teerders deze omslag niet meteen maken, is het 
lastig om dit van private investeerders te vragen.”  
Nieuwsbrief GroenLinks Europa, 18-06-2017

Elektrisch varen naar de Côte d’Azur Amsterdam 

De elektrisch aangedreven boot CO2-ZERO’ is bezig 
aan een reis waarmee het vaartuig geheel elektrisch 
in vijf etappes over binnenwater van Amsterdam 
naar de Côte d’Azur vaart. De boot is uitgerust met 
zonnepanelen en een kleine windmolen. De zonne-
panelen zijn opvouwbaar en kunnen uitgelegd wor-
den op de kade tijdens het aan wal gaan en tijdens 
het varen op het tentdak. De windmolen zorgt voor 
elektriciteit als de zon het even laat afweten en wind 
zich wel meldt. Met de energie die zo wordt geoogst 
kan de boot zo’n 14 uur varen met een kruissnelheid 
van 9 km/uur. Het schip is gebouwd voor een lage 
waterweerstand en heeft twee afzonderlijke accu-
pakketten (lithium–ion van in totaal 52kWu), twee 
aandrijvingen met behulp van twee 48 volt POD 
(onder water) elektromotoren, en een boegschroef. 
Initiatiefnemer, Stichting Natuurvriendelijk Varen, wil 
hiermee aantonen dat het mogelijk is om een elektri-
sche luxueuze boot van bijna 10 meter zonder wal-
stroom langdurig te laten varen, en dat deze op ter-
mijn geschikt is om in productie te worden genomen. 
De reis is online te volgen op: www.co2-zero.eu. 
Persdienst CO2-ZERO, 15-06-2017

Totaaloplossing voor hellende daken 

SOLARWATT en Stafier Solar Systems slaan de 
handen ineen voor de introductie van het ‘Plusdak’ 
voor hellende daken dat tegelijkertijd isoleert, zon-
ne-energie levert en bijdraagt aan een gezond bin-
nenklimaat. Het dak is op maat te maken en daardoor 
zeer geschikt voor renovatieprojecten. De energie-
opwekking gebeurt met glaszonnepanelen van SO-
LARWATT die doen dienst als dakpannen. Ventile-
rende aluminium onderframes, in combinatie met 
waterkerende en damp-open isolatiepanelen, ma-
ken het zonnepaneelsysteem wind- en waterdicht.  
Persbericht SOLARWATT, 19-06-2017
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Nog veel sjoemelstroom op Nederlandse markt

Het aantal goede groene stroomproducten dat ener-
gieleveranciers in Nederland aan consumenten aan-
bieden is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. 
Maar ondanks dat het aanbod van goede groene 
stroomproducten inmiddels veel groter is dan dat 
van sjoemelstroomproducten, gaat het nog steeds 
om het kleinere deel van de markt. Naar schatting 
krijgt zo’n 70 procent van de Nederlandse huishou-
dens met groene stroom nog altijd sjoemelstroom. 
Dit is stroom die is ‘vergroend’ met buitenlandse 
certificaten, zogenaamde Garanties van Oorsprong 
(GvO’s). Deze stroom is alleen op papier groen en 
draagt niet bij aan de uitbreiding van de productie 
van groene stroom. Er wordt geen kilowattuur groe-
ne stroom extra geproduceerd wanneer de vraag 
toeneemt, omdat slechts de certificaten worden ver-
handeld van groene stroom die toch al wordt opge-
wekt in landen als Noorwegen en Denemarken. In 
tegenstelling tot wat normaal is in een markt, leidt 
meer vraag in dit geval dus niet tot meer aanbod. Het 
HIER klimaatbureau stelt dat alleen groene stroom 
die voor minstens tachtig procent in Nederland wordt 
opgewekt echt groen is. Naar aanleiding van de on-
langs gepubliceerde stroometiketten over 2016 van 
energieleveranciers heeft HIER de Groene stroom 
checker geactualiseerd. In deze tool staat de sa-
menstelling van alle groene stroomproducten die in 
Nederland aan consumenten worden aangeboden.  
Persbericht Stichting HIER klimaatbureau, 19-06-2017

Gratis magazine over klimaatadaptatie 

Overheden moeten wateroverlast, door zomerse 
piekbuien of langdurige neerslag in de winter, het 
hoofd bieden. Bij die aanpak gaat de aandacht al 
snel uit naar grote vernieuwende projecten, zoals 
het Benthemplein in Rotterdam. Veel gemeenten 
nemen kleinere, minder spectaculaire maatrege-
len. Juist deze brengen Stadswerk en Stichting 
RIONED in het gratis online magazine ‘Klimaat-
adaptatie’ over het voetlicht, ook omdat ze in het 
dagelijks beheer en onderhoud gemakkelijk over 
het hoofd zijn te zien. Denk aan de invloed van 
verkeersdrempels, de reiniging van goten en kol-
ken en de herinrichting van de straat voor kortdu-
rende waterberging. Ook de verdere vergroening 
van de openbare en private ruimte helpt bij het 
beter omgaan met water en het tegengaan van 
een ander klimaateffect: hittestress. Het magazine 
is te downloaden vanaf ‘tinyurl.com/y7ewweuu’.  
www.riool.net

Tot 2040 fikse prijsdaling van wind- en  
zonne-energie 

De Bloomberg New Energy Outlook 2017 stelt dat 
de kosten voor onshore windenergie tot en met 
2040 met 47 procent dalen en die van offshore 
windenergie zelfs met 71 procent. Met een da-
ling van 66 procent wordt ook zonne-energie de 
komende decennia flink goedkoper. Vanaf 2030 
zal duurzame energie naar verwachting goedko-
per zijn dan het leeuwendeel van de energie uit 
bestaande fossiele centrales. Het rapport is het 
product van acht maanden onderzoek door een 
team van 65 onderzoekers bij Bloomberg. We-
reldwijd zal tot en met 2040 ruim $ 10.000 mrd 
worden geïnvesteerd in energieopwekking. Ruim 
driekwart van dit bedrag wordt in duurzame ener-
gie gestoken. 

De wereldwijde capaciteit aan zonne-energie zal tot 
en met 2040 veertien keer zo groot worden, stelt 
Bloomberg. Wat betreft windenergie verwacht het 
instituut een verviervoudiging van de capaciteit. 
Dit zorgt ervoor dat zonne- en windenergie in 2040 
verantwoordelijk zijn voor 34 procent van de tota-
le elektriciteitsopwekking in de wereld. Momenteel 
is dat slechts 5 procent. De vraag naar energie uit 
kolencentrales zal drastisch dalen in Europa en de 
Verenigde Staten. In China neemt het gebruik van 
kolen met een vijfde toe, maar zal zijn piek kennen 
in 2026. Bloomberg noemt ook Amerikaanse pre-
sident Donald Trump in het rapport: ‘Trump heeft 
zijn steun aan de kolensector uitgesproken, maar 
de economische realiteit spreekt niet in het voor-
deel van kolen. We voorspellen in 2040 een da-
ling van 51 procent in energieopwekking uit kolen’. 
China en India zijn de grootste groeimarkten in de 
energiesector, verwacht Bloomberg. Bijna 40 pro-
cent van alle investeringen in energieopwekking 
vindt daar plaats, gelijk aan ongeveer $ 4.000 mrd. 
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Grootste windmolen van Nederland in gebruik 
genomen

In de Eemshaven is de grootste windmolen van 
Nederland in gebruik genomen. De molen van 200 
meter hoog is gemaakt door fabrikant Lagerwey. De 
windmolen van 4,5 megawatt en een rotor van 136 
meter levert genoeg stroom voor 5.000 huishou-
dens. Na de zomer start Lagerwey met de bouw van 
een tweede, identieke, windmolen in de Eemsha-
ven. Bij de bouw van deze turbine zal het bedrijf ’s 
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lieubelastende materialen gebruiken voor zijn pro-
ducten en zet het bedrijf in op hernieuwbare bron-
nen en gerecyclede materialen. Hiermee zegt Apple 
minder afhankelijk te zijn van schaarse bronnen. In 
2016 gaf Apple zijn eerste green bond uit ter waarde 
van $ 1,5 mrd, het hoogste bedrag ooit aan groene 
obligaties uitgegeven door een Amerikaans bedrijf.  
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Nuon Solar Team zet stevig wereldrecord neer 

Het Nuon Solar Team heeft met zonneauto Nana 
in twaalf uur tijd 882 kilometer afgelegd. Daarmee 
zetten de studenten van de TU Delft een nieuw we-
reldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op 
Nederlandse bodem. De race werd gereden op de 
testbaan van de RDW in Lelystad. Voor het team 
zelf was het de eerste grote praktijktest in aan-
loop naar de Bridgestone World Solar Challenge, 
die in oktober plaatsvindt in Australië. Met de ge-
slaagde race daagt het Nuon Solar Team nu an-
dere zonneteams uit om het record te verbreken.  
Persbericht Nuonssolarteam, 21-06-2017

Proef met kleine windturbines op gebouwen

Bedrijventerrein ABC Westland is onlangs gestart 
met het testen van tien kleine windturbines op de da-
ken van de kantoren op ABC Westland Agri & Food 
in Poeldijk. Dit testproject moet uitwijzen of een in-
stallatie op grotere schaal zinvol is. Kleine windtur-
bines zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing in 
woonwijken en op gebouwen. Ze functioneren opti-
maal in een bebouwde omgeving en kunnen plotse-
linge windvlagen en turbulenties goed weerstaan. 
Daarnaast zijn windturbines veilig, stil en vormen ze 
een visueel en constructief geheel met de objecten 
waarop of waarnaast ze geplaatst zijn. Het vermo-
gen van deze windturbines ligt op 300 watt per stuk.  
windenergiecourant.nl

Exportkredietagentschappen negeren  
klimaatakkoord 

Exportkredietverzekeringsagentschappen (ECAs), 
worden door alle EU-lidstaten gebruikt om priva-
te bedrijven te ondersteunen bij investeringen die 
ze doen buiten de EU. Uit onderzoek van de Ne-
derlandse NGO Both Ends blijkt nu dat het Ne-
derlandse exportkredietagentschap Atradius DSB 
duurzame investeringen nog nauwelijks onder-
steunt. Slechts een schamele 1% van alle lenin-
gen die aan bedrijven worden verleend, gaat naar 

hernieuwbare energieprojecten. GroenLinks-Eu-
roparlementariër Bas Eickhout: “Dit rapport van 
Both Ends toont dat bepaalde financiële sectoren 
nog in de vorige eeuw opereren. Het is uitermate 
problematisch dat de overheid slechts moeizaam 
in actie komt om dit te reguleren, helemaal omdat 
het hier om publieke investeerders gaat. Een snel-
le uitfasering van investeringen in fossiel moet zo 
snel mogelijk worden opgelegd. Als publieke inves-
teerders deze omslag niet meteen maken, is het 
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Elektrisch varen naar de Côte d’Azur Amsterdam 
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Nog veel sjoemelstroom op Nederlandse markt

Het aantal goede groene stroomproducten dat ener-
gieleveranciers in Nederland aan consumenten aan-
bieden is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. 
Maar ondanks dat het aanbod van goede groene 
stroomproducten inmiddels veel groter is dan dat 
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om het kleinere deel van de markt. Naar schatting 
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certificaten, zogenaamde Garanties van Oorsprong 
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ne stroom extra geproduceerd wanneer de vraag 
toeneemt, omdat slechts de certificaten worden ver-
handeld van groene stroom die toch al wordt opge-
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tegenstelling tot wat normaal is in een markt, leidt 
meer vraag in dit geval dus niet tot meer aanbod. Het 
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Persbericht Stichting HIER klimaatbureau, 19-06-2017
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dagelijks beheer en onderhoud gemakkelijk over 
het hoofd zijn te zien. Denk aan de invloed van 
verkeersdrempels, de reiniging van goten en kol-
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beter omgaan met water en het tegengaan van 
een ander klimaateffect: hittestress. Het magazine 
is te downloaden vanaf ‘tinyurl.com/y7ewweuu’.  
www.riool.net
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2040 met 47 procent dalen en die van offshore 
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zal duurzame energie naar verwachting goedko-
per zijn dan het leeuwendeel van de energie uit 
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reldwijd zal tot en met 2040 ruim $ 10.000 mrd 
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le elektriciteitsopwekking in de wereld. Momenteel 
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vindt daar plaats, gelijk aan ongeveer $ 4.000 mrd. 
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Grootste windmolen van Nederland in gebruik 
genomen

In de Eemshaven is de grootste windmolen van 
Nederland in gebruik genomen. De molen van 200 
meter hoog is gemaakt door fabrikant Lagerwey. De 
windmolen van 4,5 megawatt en een rotor van 136 
meter levert genoeg stroom voor 5.000 huishou-
dens. Na de zomer start Lagerwey met de bouw van 
een tweede, identieke, windmolen in de Eemsha-
ven. Bij de bouw van deze turbine zal het bedrijf ’s 
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werelds eerste zelfklimmende kraan inzetten voor 
het hijsen van torendelen en andere componenten. 
windenergiecourant.nl

Eerste deel Europese EPB normen gepubliceerd

De Energy Performance of Buildings (EPB) nor-
men is een set Europese normen om uit te rekenen 
hoe energiezuinig een gebouw is. Het is de basis 
voor de nieuwe nationale bepalingsmethode voor 
energieprestatie van gebouwen waar marktpartijen 
onder begeleiding van NEN aan werken. De eerste 
normen zijn nu gepubliceerd, de rest volgt binnen-
kort. Voor onderdelen als verwarming, verlichting 
en koeling geven ze een precieze methode om 
uit te rekenen hoeveel energie er wordt gebruikt 
onder gestandaardiseerde omstandigheden. Dit 
is voor productontwikkeling belangrijk, omdat de 
positieve effecten van innovaties hiermee duidelijk 
worden gemaakt.

De EPB normen worden niet in de Bouwregelge-
ving (Bouwbesluit of Bbl) gebruikt. Ze worden wel 
als onderlegger gebruikt bij het opstellen van de 
nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie 
van gebouwen (NTA 8800). 
Persbericht NEN, 27-06-2017

DUURZAME ONTWIKKELING

Circulair inkopen breekt  
door de grens van €100 miljoen  

Ruim veertig organisaties hebben de afgelopen drie 
jaar met elkaar voor meer dan 100 miljoen euro circu-
lair ingekocht. Daardoor vergroten ze het hergebruik 
en waardebehoud van producten en grondstoffen in 
de hele keten. De partijen, publiek én privaat, werken 
samen in de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) 
van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswater-
staat. Ze hebben inmiddels zo’n tachtig circulaire in-
kooppilots opgestart. Voorbeelden zijn: 
• De Rijksoverheid maakt de omslag 

naar een compleet circulaire inkoop van 
kantoormeubilair. 

• Alliander, Dura Vermeer en Croonwolter&dros/
TBI willen dit jaar 40% van hun bedrijfskleding 
circulair inkopen.

• Landal Greenparks ontwikkelt samen 

met Auping en Van Gansewinkel een 
retoursysteem voor hun bedden en matrassen.

• UMC Utrecht heeft voor de circulaire inrichting 
een tienjarig contract afgesloten voor 90% van 
het kantoormeubilair, wachtkamermeubilair en 
huiskamerinrichting.

• Gemeente Wageningen heeft een 100% 
circulair inkoopbeleid ingevoerd, wat betekent 
dat circulair inkopen vast onderdeel is van elk 
inkooptraject.

Meer inspirerende voorbeelden zijn te vinden op 
www.gdci.nl. 

Persbericht MVO Nederland, 20-06-2017

LUCHTKWALITEIT

Toename luchtvervuiling door airconditioning 

Airconditioning doet de hoeveelheden zwaveldioxi-
de, stikstofoxide en koolstofdioxide toenemen. Dat 
bevestigt een studie van de University of Wiscon-
sin. In de warme zomerdagen zet men massaal de 
airco aan. Om aan de stijgende vraag te voldoen, 
moeten energiecentrales extra elektriciteit produ-
ceren. Dat veroorzaakt piekuitstoten. Voor elke 
graad dat de temperatuur stijgt, nemen de door 
energiecentrales uitgestoten hoeveelheden vervui-
lende stoffen met 3 tot 4 procent toe. Volgens de 
onderzoekers nemen ook de hoeveelheden ozon in 
de lucht toe. Het is de eerste keer dat onderzoek 
de uitstoot van energiecentrales op warme dagen 
analyseert. Eerder onderzoek bevestigde al wel dat 
de luchtvervuiling met de temperatuur toeneemt. 
www.eoswetenschap.eu

EUROPA

Commissie presenteert actieplan  
voor monitoring milieu

De Europese Commissie heeft acties gepubliceerd 
voor het stroomlijnen van monitorings- en rapporta-
geverplichtingen op het gebied van milieubeleid. De 

1. de juiste informatie, op het juiste moment in de geschikte vorm 
produceren;

2. het proces van rapportage stroomlijnen;
3. actieve verspreiding van milieu-informatie promoten op Europees 

en nationaal niveau;
4. inzetten van andere databronnen en alternatieve aanpak, in 

aanvulling op bestaande milieurapportage;
5. verbeteren van coherentie en samenwerking.
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acties moeten verzekeren dat de milieuregelgeving 
de gewenste effecten oplevert. Doel is om het Euro-
pees publiek beter te informeren over prestaties en 
de rapportagelast voor nationale administraties en 
bedrijven te vereenvoudigen.

De Commissie heeft tien acties geformuleerd, ver-
deeld binnen de volgende vijf speerpunten:
1. de juiste informatie, op het juiste moment in de 

geschikte vorm produceren;
2. het proces van rapportage stroomlijnen;
3. actieve verspreiding van milieu-informatie 

promoten op Europees en nationaal niveau;
4. inzetten van andere databronnen en 

alternatieve aanpak, in aanvulling op 
bestaande milieurapportage;

5. verbeteren van coherentie en samenwerking.

De acties zijn een afspiegeling van de wens voor 
een gestandaardiseerde, gezamenlijke manier 
van rapportage. Om dit te onderschrijven, zal 
de Commissie de capaciteit van het Europees 
Milieuagentschap (EEA) vergroten. Ongeveer 
€ 3,1 miljoen uit het LIFE/budget wordt over-
gedragen naar het EEA zodat zij leidend kun-
nen zijn bij de implementatie van de acties. De 
Commissie stelt onder andere voor om zo nodig 
rapportageverplichtingen in individuele wetge-
ving te amenderen. Hierdoor wordt de timing en 
frequentie beter op elkaar afgestemd en worden 
verplichtingen die overbodig zijn verwijderd. De 
Commissie stelt tevens voor om het rapportage 
procesverder te moderniseren+ naar verwach-
ting volgt in 2019 een geavanceerde Reportnet 
2.0. Daarnaast is de ambitie om meer gebruik 
te maken van data die wordt gegenereerd door 
Copernicus, het Europees satelliet- en ruim-
teprogramma. Bij de meeste acties worden de 
eerste resultaten eind 2017 en 2018 verwacht.  
Europese Ster, 19-06-2017

EU stemt in met Duits kernafvalfonds

De Europese Commissie heeft groen licht gege-
ven aan de Duitse overheidsplannen om een mil-
jardenpotje op te tuigen voor het verwerken van 
kernafval. Kernenergiebedrijven storten ruim 24 
miljard euro in het fonds. Brussel moest toestem-
ming geven voor de deal, omdat het overheids-
fonds in strijd zou kunnen zijn met de EU-regels 
tegen staatssteun aan bedrijven. Volgens de Eu-
ropese Commissie zijn de maatregelen echter pro-
portioneel en daarom toegestaan.

Duitsland heeft na de kernramp in Fukushima be-
sloten al zijn kerncentrales uiterlijk in 2022 te slui-
ten. Met het fonds haalt de overheid de verantwoor-
delijkheid voor het kernafval bij de energiebedrijven 
weg, al draaien die met de miljardenstortingen wel 
op voor de kosten.

De nieuwe aanpak moet zorgen voor meer duide-
lijkheid over hoe moet worden omgegaan met de 
hoge kosten voor de opslag van nucleair afval. 
Dat betekent ook dat er minder zorgen zijn voor 
investeerders van de vier grote Duitse energie-
maatschappijen E.ON, RWE, EnBW and Vattenfall. 
Europa Nu Nieuwsbrief, 19-06-2017

Burgemeesters presenteren fietsstrategie  
voor Europa

Een Nederlandse vinding als de fietsstraat, waarin 
de auto ondergeschikt is aan de fiets, is geschikt 
om in heel Europa te introduceren. Dat geldt ook 
voor onder meer de ov-fiets en het landelijk fiets-
platform, een kenniscentrum over alles wat fietsen 
betreft. Dat staat in de Europese Fiets Strategie, 
die dertig burgemeesters uit een groot aantal lan-
den hebben aangeboden aan EU-commissaris Vi-
oleta Bulc (Transport). De bestuurders willen dat 
de EU tot 2034 ongeveer negen miljard euro steekt 
in fietsbeleid. In vergelijking met de investeringen 
in auto en openbaar vervoer zijn dat lage investe-
ringen, die een enorme opbrengst zullen hebben, 
stellen zij.

Het streven is dat in 2030 op de Europese wegen 
dagelijks 240 miljoen ritjes worden gemaakt. Dat 
levert meer dan een miljoen banen op en een mil-
jardenrendement. Bovendien blijven de steden leef-
baar, verbetert de gezondheid van Europeanen en 
is fietsen goed voor het milieu, Europese doelen bij 
uitstek.

Tijdens het wereldwijde fietscongres Velo-City heb-
ben alle EU-landen voor het eerst hun fietscijfers 
bij elkaar gelegd. In Nederland worden de meeste 
fietskilometers per inwoner afgelegd. Malta is hek-
kensluiter. Duitsland en België zijn sterk in opkomst 
door de komst van de elektrische fiets. Maar buiten 
Nederland is een probleem dat veel mensen fietsen 
gevaarlijk vinden. Acht procent van de verkeersdo-
den in Europa zijn fietsers. De EU heeft volgens 
de lagere overheden een taak in het vastleggen 
van regels voor veilig fietsen en goede fietspaden. 
Europa Nu Nieuwsbrief, 19-06-2017
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levert meer dan een miljoen banen op en een mil-
jardenrendement. Bovendien blijven de steden leef-
baar, verbetert de gezondheid van Europeanen en 
is fietsen goed voor het milieu, Europese doelen bij 
uitstek.
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Nieuwe handvatten voor efficiënte  
EU-milieurapportage

Binnen het project ‘Make it Work’ zijn handvatten 
ontwikkeld voor efficiëntere en effectievere milieu-
rapportage door lidstaten aan de EU. Deze zoge-
noemde ‘drafting principes’ helpen de EU om in haar 
regelgeving ‘smart requirements’ te stellen aan de 
rapportages. De huidige milieurapportages door de 
lidstaten aan de EU vereisen vaak aanzienlijke in-
spanning en geven niet altijd de juiste informatie. De 
drafting principles zijn geschreven voor professionals 
die op EU-niveau betrokken zijn bij het ontwikkelen, 
toetsen of herzien van (eisen aan) milieurapportages. 

Met het werken aan een integrale Omgevingswet 
werd duidelijk dat de Europese milieu-, water- en 
natuurregelgeving nog erg divers en complex is. Dit 
bemoeilijkt de uitvoering in de lidstaten. Nederland 
heeft daarom in 2014 het initiatief genomen tot het 
‘Make it Work’-project. Het doel is effectieve en effici-
ente implementatie van Europese milieuregelgeving 
in de lidstaten. Dit vergemakkelijkt integrale nationa-
le wetgevingsinitiatieven zoals de Omgevingswet. 
Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’, 16-06-2017

Pleidooi voor ambitieuzere energiedoelen

De Europese Commissie stelt voor om het streef-
cijfer voor energie-efficiëntie te verhogen van 
27% naar 30%. Een bindend streefcijfer van 40% 
is echter ook haalbaar en hiervoor pleit de Flevo-
landse gedeputeerde Michiel Rijsberman, tevens 
rapport van het Comité van de Regio’s over dit on-
derwerp: “Het biedt voordelen voor het nakomen 
van de Parijs-afspraken, voor de leefomgeving, 
voor de economie en voor de onafhankelijkheid 
van energie import. Met een streefcijfer van 40% 
kan in 2030 bovendien een CO2-reductie van 50% 
in plaats van 40% gerealiseerd worden. Een hoger 
streefcijfer leidt daarnaast tot meer economische 
groei en tussen de 1,2 en 3,2 miljoen extra ba-
nen in Europa.” Steden en regio’s verbonden aan 
het Convenant of Mayors voor klimaat en energie 
hebben al laten zien dat het mogelijk is om hogere 
doelen te stellen dan de huidige nationale doel-
stellingen.

Momenteel is 40% van het Europees energiever-
bruik afkomstig van gebouwen. Twee derde van de 
Europese gebouwen is gebouwd voordat er richt-
lijnen bestonden voor energieprestaties. Het re-
novatietempo is op dit moment ongeveer 1% per 

jaar. “Op het gebied van energieprestaties van 
gebouwen valt dus veel winst te halen. Lokale en 
regionale overheden hebben hierin een voorbeeld-
functie”, aldus Rijsberman. In de renovatie van 
overheidsgebouwen ligt daarom een aanzienlijk be-
sparingspotentieel. Rijsberman stelt voor om lokale 
en regionale overheden te verplichten jaarlijks 3% 
van hun gebouwen te renoveren, net zoals de na-
tionale overheden. Ter ondersteuning hiervan, lan-
ceert de Europese Commissie het initiatief ‘Smart 
financing for Smart buildings’. Financiering is cru-
ciaal om het renovatietempo op te voeren. Voor de 
regio’s is het daarnaast van groot belang dat de 
Europese structuurfondsen in de volgende perio-
de meer ruimte bieden voor energiemaatregelen. 
Europese Ster, 26-06-2017

INTERNATIONAAL

Ontziltingsinstallatie Egypte smaakt naar meer

In Egypte ontwikkelden verschillende bedrijven bin-
nen het programma Partners voor Water een ontzil-
tingsinstallatie. Die maakt van brak grondwater op ef-
ficiënte wijze drinkwater. Zo efficiënt, dat het project 
wordt uitgebreid met Europese subsidie. “Het bedrijf 
Fujifilm heeft een technologie om drinkwater te ma-
ken van zeewater en brak water”, zegt projectadvi-
seur Michel de Zwart. Namens de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) was hij betrok-
ken bij het waterzuiveringsproject. Fujifilm bouwde 
het nieuwe systeem in Nederland. Het bleek goed 
te werken. “Het systeem richt zich op brak water en 
heeft een modulaire opbouw. Dat maakt het bijzon-
der belangrijk voor de watervoorziening in landelijk 
Egypte”, zegt De Zwart. “Dit onderschrijft de Euro-
pese Unie ook. Vandaar dat de EU aan Fujifilm een 
vervolg op het project heeft toegekend. Onder de titel 
REvivED mogen we binnen het programma Horizon 
2020 kleine ontzoutingssystemen ontwikkelen voor 
huis-, tuin- en keukengebruik in afgelegen gebieden.” 

Het Partners voor Water 2016-2021 programma 
is een van de uitvoeringsinstrumenten van de In-
ternationale Water Ambitie (IWA) van de Rijks-
overheid. Het wordt in opdracht van de ministe-
ries van Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse 
Zaken en Economische Zaken uitgevoerd door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.
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nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP). 
Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 20-06-2017

Zweden wil vijf jaar eerder voldoen aan  
klimaatdoelen

Met een grote meerderheid heeft het parlement van 
Zweden ingestemd om in 2045 volledig CO2-neu-
traal te zijn. Bijzonder aan de wet is dat die ook bin-
dend is voor toekomstige regeringen. Met het oog 
op het klimaatakkoord van Parijs had Zweden voor-
heen als doel om klimaatneutraal te zijn in 2050. 
Het land heeft zich nu ten doel gesteld om dit met 
vijf jaar te vervroegen en is daarmee het eerste land 
ter wereld dat zichzelf een significant ambitieuzer 
streven heeft gegeven.

De Klimaatwet berust op drie punten:
• De Zweedse overheid is verplicht om elk jaar 

een klimaatrapport op stellen en om elke vier 
jaar een beleidsplan met specifieke doelen te 
publiceren.

• De hoeveelheid uitstoot die Zweden creëerde 
in 1990 moet in 2030 met 63 procent zijn 
gedaald. In 2040 moet die daling op 75 
procent zitten, waarna de uitstoot in 2045 dus 
compleet neutraal moet zijn.

• Er wordt een Klimaatraad ingesteld die 
onafhankelijk gaat beoordelen of de 
gepresenteerde beleidsplannen voldoende zijn 
om de klimaatwet te halen.

www.oneworld.nl

Barcelona stapt over op groen voor een  
leefbare stad

Het stadsbestuur van Barcelona heeft onlangs een 
plan ontwikkeld om meer groenvoorziening in de 
stad mogelijk te maken. Het stadsbestuur ziet kan-
sen om meer groen in te passen in de stedelijke in-
frastructuur en de gebouwde omgeving. Het stads-
bestuur heeft zich tot doel gesteld om ruim 400.000 
vierkante meter van de stad te voorzien van bomen, 
planten en struiken; niet alleen langs wegen en plei-
nen, maar ook op gebouwgevels en daken. In 2050 
moet de stad ruim 1 miljoen vierkante meter aan 
groene infrastructuur rijker zijn. De groene infra-
structuur moet niet alleen de biodiversiteit in de stad 
vergroten, maar ook hevige regenbuien opvangen 
en de luchtkwaliteit verbeteren. Daarnaast moet 
meer groenvoorziening in de stad het zogenoemde 
hitte eiland-effect tegen gaan.

Uit onderzoek van de Britse University of Surrey blijkt 
dat heggen effectiever zijn dan bomen in het tegen-
gaan van luchtvervuiling in dichtbevolkte steden. In 
drukbezochte gebieden waar gebouwen dicht bij 
elkaar staan, zouden bomen niet het gewenste ef-
fect bereiken bij het terugdringen van luchtvervuiling. 
Door verschillen in de windrichting zouden bomen in 
drukbezochte steden de luchtvervuiling juist concen-
treren op bepaalde plekken in plaats van absorberen. 
Hiervoor bieden heggen en groene daken en wan-
den een betere oplossing, blijkt uit het onderzoek. 
www.duurzaambedrijfsleven.nl

ONDERZOEK

Duurzaam alternatief voor microplastics

Microbeads zijn bolletjes van plastic kleiner dan 0,5 
millimeter, die worden toegevoegd aan bijvoorbeeld 
tandpasta en schoonmaakproducten, cosmetica en 
vulstoffen om ze een soepele textuur te geven. Ze 
zijn echter te klein om te worden verwijderd door riool-
waterzuiveringen, waardoor ze uiteindelijk in rivieren 
en oceanen belanden. Daar worden de microplastics 
opgenomen door vogels, vissen en ander zeeleven. 
Volgens de onderzoekers leidt een douchebeurt tot 
100.000 kunststofdeeltjes, die uiteindelijk in de ocea-
nen terecht komen. Wetenschappers van de Univer-
sity of Bath hebben biologisch afbreekbare cellulose-
microbeads ontwikkeld die schadelijke microplastics 
kunnen vervangen. Deze bolletjes zijn gemaakt van 
cellulose, het hoofdbestanddeel van hout en papier. De 
cellulosebolletjes kunnen geproduceerd worden door 
vloeibaar cellulose door kleine gaatjes in een mem-
braan te drukken. Daardoor worden kleine druppeltjes 
gevormd die na stollen bolletjes worden. De cellulose-
bolletjes zijn robuust genoeg om in tact te blijven tijdens 
een douchebeurt, maar kunnen in een rioolwaterzui-
vering of het milieu gemakkelijk worden afgebroken. 
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Antibiotica in grondwater tot 25 meter diepte           

In gebieden met intensieve veehouderij komt tot circa 
25 meter diepte antibiotica voor in het grondwater. Dat 
concluderen onderzoekers van de TNO Geologische 
Dienst Nederland en het Copernicus Instituut van 
de Universiteit Utrecht na metingen. Het onderzoek 
richtte zich op gebieden met intensieve veehouderij, 
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vulstoffen om ze een soepele textuur te geven. Ze 
zijn echter te klein om te worden verwijderd door riool-
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en oceanen belanden. Daar worden de microplastics 
opgenomen door vogels, vissen en ander zeeleven. 
Volgens de onderzoekers leidt een douchebeurt tot 
100.000 kunststofdeeltjes, die uiteindelijk in de ocea-
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microbeads ontwikkeld die schadelijke microplastics 
kunnen vervangen. Deze bolletjes zijn gemaakt van 
cellulose, het hoofdbestanddeel van hout en papier. De 
cellulosebolletjes kunnen geproduceerd worden door 
vloeibaar cellulose door kleine gaatjes in een mem-
braan te drukken. Daardoor worden kleine druppeltjes 
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Antibiotica in grondwater tot 25 meter diepte           

In gebieden met intensieve veehouderij komt tot circa 
25 meter diepte antibiotica voor in het grondwater. Dat 
concluderen onderzoekers van de TNO Geologische 
Dienst Nederland en het Copernicus Instituut van 
de Universiteit Utrecht na metingen. Het onderzoek 
richtte zich op gebieden met intensieve veehouderij, 
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te weten het oosten van Noord-Brabant, het noorden 
van Limburg en de Gelderse Vallei. De onderzoekers 
troffen zes soorten antibiotica aan op alle bemonster-
de diepten, tussen 3 en 25 meter onder het maaiveld. 
De stoffen bevonden zich zowel in water van enkele 
jaren oud als in grondwater dat 40 jaar geleden via 
infiltratie van regenwater en opgeloste meststoffen 
in de ondergrond terecht kwam. Hieruit blijkt dat de 
aangetroffen antibiotica in het grondwater mobiel zijn 
en niet gemakkelijk afbreken onder de condities in 
het onderzochte dieptebereik van het grondwater.

De concentraties van de aangetroffen antibioti-
ca zijn laag, aldus de onderzoekers. “Toch duidt 
de studie er op dat waar nitraathoudend grond-
water kwelt in sloten en drains, ook een geringe 
hoeveelheid antibiotica in het oppervlaktewater 
terecht zal komen met mogelijk negatieve ge-
volgen voor organismen of voor antibioticaresi-
stentie.” Ook kan verspreiding van antibiotica via 
uitrijden van mest leiden tot antibioticaresisten-
tie van de bodem zelf, stellen de onderzoekers.  
Persbericht Waternetwerk, 22-06-2017

Rijden op algen stapje dichterbij

Brandstof uit algenolie heeft in potentie nauwelijks 
CO2-uitstoot. Amerikaanse onderzoekers van Syn-
thetic Genomics Inc. in Californië hebben een manier 
gevonden om de algen twee keer zoveel olie te laten 
produceren. Zij beschrijven in het wetenschappelijke 
tijdschrift Nature Biotechnology hoe de algensoort 
Nannochloropsis gaditana na een genetische aan-
passing dubbel zoveel olie produceert. In de natuur 
bestaan algencellen van deze soort voor ongeveer 
20 procent uit olie. Door een gen van de algen uit 
te schakelen dat de olieproductie reguleert, verhoog-
den de wetenschappers dit tot 40 à 55 procent. Er 
was wel een probleem: de algen stopten bijna volle-
dig met groeien. Maar door het gen niet ‘uit te zetten’ 
maar af te zwakken, verdubbelde de olieproductie 
bij gelijkblijvende groei, schrijven de onderzoekers.

Imad Ajjawi, eerste auteur van de publicatie, noemt 
de ontdekking een belangrijke stap voor de com-
mercialisering van algenbrandstoffen. Al moeten 
zowel de olieproductie van de algen als de kweek- 
en oogstmethoden nog efficiënter worden voordat 
deze brandstoffen écht klaar zijn voor ‘prime time’, 
voegt hij toe. Dat laatste benadrukt ook Peter Mooij, 
die aan de TU Delft de mogelijkheden van algen 
als biobrandstof onderzoekt. “Ik denk niet dat dit de 
doorbraak is die grootschalige brandstofproductie uit 

algen mogelijk gaat maken.” De kweekkosten van de 
algen blijven volgens hem te hoog om te concurre-
ren met fossiele brandstoffen. Daar komt bij dat deze 
gemodificeerde alg niet zomaar te gebruiken is. Wil 
je op grote schaal algenolie produceren, dan is het te 
duur om steriele kweektanks te gebruiken. Er vindt 
daarom altijd vermenging met andere algensoorten 
plaats. Genetisch gemodificeerde algen leggen het 
dan vaak af tegen natuurlijke soorten, omdat de ge-
netische verandering hun functioneren beperkt - in dit 
geval steken ze energie in een voor de alg nutteloos 
olieoverschot. Desondanks vindt Mooij dit onder-
zoek van groot belang. Volgens hem kunnen ande-
re wetenschappers voortborduren op de ontdekking 
van het gen dat de Amerikanen manipuleerden.  
www.volkskrant.nl

Erfgoed en duurzame energiewinning  
versterken elkaar

Duurzame energiewinning kan een bondgenoot zijn 
voor het versterken van erfgoed, zo blijkt uit het rap-
port ‘Energielinie’. In opdracht van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed heeft een consortium on-
der leiding van H+N+S Landschapsarchitecten on-
derzoek gedaan naar mogelijkheden voor inpassing 
van duurzame energiewinning in de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Juist door dit onderzoek te doen binnen Werelderf-
goed wordt getoond hoe ook elders in Nederland 
erfgoed en energie elkaar op een zinvolle manier 
kunnen versterken. De resultaten bieden kennis en 
inspiratie aan erfgoedprofessionals, beheerders, 
eigenaren en lokale overheden om het gesprek 
over een succesvolle inpassing te kunnen voeren. 

In vervolg op dit onderzoek werkt H+N+S Land-
schapsarchitecten, in samenwerking met coöpera-
tie Relocal en Ro&Ad architecten, aan een concrete 
verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Het onderzoek richt zich specifiek op 
Fort Pannerden, dat de komende jaren met een 
energie-intensief programma aan de slag gaat. In 
de startfase wordt via een aantal workshops en 
verkenningen toegewerkt naar een schetsontwerp 
voor deze casus, die tevens model staat voor de 
verduurzaming van andere forten binnen de linie. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 14-06-2017

Sturen op kruidenrijk grasland loont 

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut bre-
ken een lans voor diversiteit in het grasland. Niet 
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alleen zorgen kruiden voor een kwalitatief rijke-
re grasoogst, ook de opbrengst van kruidenrijk 
grasland is stabieler, bijvoorbeeld bij droogte. De 
kruiden zorgen namelijk voor extra opbouw van 
organische stof, wortelen dieper dan gras en kun-
nen daarmee goed tegen droogte, een belangrijk 
gegeven bij de huidige klimaatverandering. Daar-
naast dragen ze bij aan diergezondheid: ze hebben 
namelijk licht-medicinale effecten op bijvoorbeeld 
wormbesmettingen. Een kruidenrijke wei trekt 
daarnaast veel insecten aan en biedt een aantrek-
kelijke habitat voor weidevogels en hun kuikens. 
De publicatie, getiteld ‘Van gepeperd naar gekruid 
grasland: functionaliteit van kruiden in grasland’, 
is te downloaden van ‘www.louisbolk.org’ of te be-
stellen tegen verzendkosten via info@louisbolk.nl.  
Persbericht Louis Bolk Instituut, 20-06-2017

RECHTSPRAAK

Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam  
en weren auto’s van voor 30 juni 1992

B&W van Rotterdam hebben het verkeersbesluit “Mi-
lieuzone Rotterdam” ingesteld. Daarnaast hebben zij 
“de Beleidsregels en het Ontheffingenbesluit onthef-
fingen Milieuzone Rotterdam 2016” vastgesteld. De 
rechtbank is van oordeel dat niet ontkend kan wor-
den dat met het weren van de categorie “personen- 
en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” uit 
de Milieuzone er sprake is van een milieubelang in 
de zin van de WVW. Op basis van de gedingstuk-
ken en de betogen van eisers bestaat er naar het 
oordeel van de rechtbank echter in het kader van de 
daarbij af te wegen belangen onvoldoende grond-
slag voor de opname van de categorie “personen- 
en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” in 
het verkeersbesluit. Naast de omstandigheid dat 
verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze 
voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel 
van de uitstoot van NO2 veroorzaken heeft hij bij het 
bestreden besluit niet met cijfers onderbouwd wat 
het effect is van het weren van 0,14% verkeersaan-
deel. Bovendien heeft verweerder onvoldoende aan-
nemelijk gemaakt dat door het niet weren van deze 
categorie auto’s de in de Koersnota gestelde doelen 
niet kunnen worden gehaald. De rechtbank acht het 
op basis van het TNO-rapport van 2015 voorts vol-
doende aannemelijk dat de meergenoemde maatre-

gel een te verwaarlozen opbrengst oplevert. Gelet op 
de lasten die aan eigenaren van die auto’s ten deel 
vallen, is de rechtbank van oordeel dat de maatre-
gel disproportioneel te achten is, nu een kleine groep 
autobezitters onevenredig zwaar wordt getroffen.  
www.Rechtspraak.nl; Rb Rotterdam 14-06-2017, nr. 
16/3322 en ROT 16/3541 

Gedoogplicht Warenwet en tegemoetkoming in 
kosten deskundigenbijstand 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 
het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard heeft een bedrag aan schadever-
goeding en een tegemoetkoming in de kosten van 
deskundigenbijstand toegekend. Zoals de Afdeling 
eerder heeft overwogen, moet uit de plaats en de 
strekking van artikel 8:75 van de Awb worden afge-
leid dat hiermee een exclusieve mogelijkheid aan 
de bestuursrechter wordt geboden om een partij te 
veroordelen in de kosten die een andere partij in 
verband met de behandeling van het (hoger) beroep 
redelijkerwijs heeft moeten maken. De exclusieve 
regeling van de proceskostenveroordeling, zoals 
neergelegd in artikel 8:75 van de Awb en het Besluit 
proceskosten bestuursrecht heeft bovendien een 
limitatief en forfaitair karakter. Slechts in bijzonde-
re gevallen kan de bestuursrechter op grond van 
artikel 2, derde lid, van het Bpb een hogere dan 
een forfaitaire vergoeding van de proceskosten 
toekennen. De Afdeling heeft in eerder vermelde 
uitspraak van 19 juni 2013 het hoger beroep van 
appellante in de procedure over de gedoogplicht 
ongegrond verklaard en geoordeeld dat voor een 
proceskostenveroordeling geen aanleiding bestaat. 
Gelet hierop en op de exclusieve regeling van de 
proceskostenveroordeling en het limitatieve en for-
faitaire karakter daarvan is voor een (aanvullende) 
vergoeding van die proceskosten langs de weg 
van artikel 7.14 van de Waterwet geen plaats. Dit 
betekent ook dat aan de vraag of het maken van 
de kosten redelijk is en de kosten binnen een re-
delijke omvang blijven niet wordt toegekomen.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201604525/1/A2 

Wijzigingsplan dassenburcht en toepasbaarheid 
Wet natuurbescherming

B&W van Gulpen-Wittem hebben het wijzigingsplan 
“Woning Beutenaken, Slenaken” vastgesteld. Ap-
pellant en anderen betogen dat de aanwezigheid 
van een dassenburcht in de directe omgeving van 
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te weten het oosten van Noord-Brabant, het noorden 
van Limburg en de Gelderse Vallei. De onderzoekers 
troffen zes soorten antibiotica aan op alle bemonster-
de diepten, tussen 3 en 25 meter onder het maaiveld. 
De stoffen bevonden zich zowel in water van enkele 
jaren oud als in grondwater dat 40 jaar geleden via 
infiltratie van regenwater en opgeloste meststoffen 
in de ondergrond terecht kwam. Hieruit blijkt dat de 
aangetroffen antibiotica in het grondwater mobiel zijn 
en niet gemakkelijk afbreken onder de condities in 
het onderzochte dieptebereik van het grondwater.

De concentraties van de aangetroffen antibioti-
ca zijn laag, aldus de onderzoekers. “Toch duidt 
de studie er op dat waar nitraathoudend grond-
water kwelt in sloten en drains, ook een geringe 
hoeveelheid antibiotica in het oppervlaktewater 
terecht zal komen met mogelijk negatieve ge-
volgen voor organismen of voor antibioticaresi-
stentie.” Ook kan verspreiding van antibiotica via 
uitrijden van mest leiden tot antibioticaresisten-
tie van de bodem zelf, stellen de onderzoekers.  
Persbericht Waternetwerk, 22-06-2017

Rijden op algen stapje dichterbij

Brandstof uit algenolie heeft in potentie nauwelijks 
CO2-uitstoot. Amerikaanse onderzoekers van Syn-
thetic Genomics Inc. in Californië hebben een manier 
gevonden om de algen twee keer zoveel olie te laten 
produceren. Zij beschrijven in het wetenschappelijke 
tijdschrift Nature Biotechnology hoe de algensoort 
Nannochloropsis gaditana na een genetische aan-
passing dubbel zoveel olie produceert. In de natuur 
bestaan algencellen van deze soort voor ongeveer 
20 procent uit olie. Door een gen van de algen uit 
te schakelen dat de olieproductie reguleert, verhoog-
den de wetenschappers dit tot 40 à 55 procent. Er 
was wel een probleem: de algen stopten bijna volle-
dig met groeien. Maar door het gen niet ‘uit te zetten’ 
maar af te zwakken, verdubbelde de olieproductie 
bij gelijkblijvende groei, schrijven de onderzoekers.

Imad Ajjawi, eerste auteur van de publicatie, noemt 
de ontdekking een belangrijke stap voor de com-
mercialisering van algenbrandstoffen. Al moeten 
zowel de olieproductie van de algen als de kweek- 
en oogstmethoden nog efficiënter worden voordat 
deze brandstoffen écht klaar zijn voor ‘prime time’, 
voegt hij toe. Dat laatste benadrukt ook Peter Mooij, 
die aan de TU Delft de mogelijkheden van algen 
als biobrandstof onderzoekt. “Ik denk niet dat dit de 
doorbraak is die grootschalige brandstofproductie uit 

algen mogelijk gaat maken.” De kweekkosten van de 
algen blijven volgens hem te hoog om te concurre-
ren met fossiele brandstoffen. Daar komt bij dat deze 
gemodificeerde alg niet zomaar te gebruiken is. Wil 
je op grote schaal algenolie produceren, dan is het te 
duur om steriele kweektanks te gebruiken. Er vindt 
daarom altijd vermenging met andere algensoorten 
plaats. Genetisch gemodificeerde algen leggen het 
dan vaak af tegen natuurlijke soorten, omdat de ge-
netische verandering hun functioneren beperkt - in dit 
geval steken ze energie in een voor de alg nutteloos 
olieoverschot. Desondanks vindt Mooij dit onder-
zoek van groot belang. Volgens hem kunnen ande-
re wetenschappers voortborduren op de ontdekking 
van het gen dat de Amerikanen manipuleerden.  
www.volkskrant.nl

Erfgoed en duurzame energiewinning  
versterken elkaar

Duurzame energiewinning kan een bondgenoot zijn 
voor het versterken van erfgoed, zo blijkt uit het rap-
port ‘Energielinie’. In opdracht van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed heeft een consortium on-
der leiding van H+N+S Landschapsarchitecten on-
derzoek gedaan naar mogelijkheden voor inpassing 
van duurzame energiewinning in de Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Juist door dit onderzoek te doen binnen Werelderf-
goed wordt getoond hoe ook elders in Nederland 
erfgoed en energie elkaar op een zinvolle manier 
kunnen versterken. De resultaten bieden kennis en 
inspiratie aan erfgoedprofessionals, beheerders, 
eigenaren en lokale overheden om het gesprek 
over een succesvolle inpassing te kunnen voeren. 

In vervolg op dit onderzoek werkt H+N+S Land-
schapsarchitecten, in samenwerking met coöpera-
tie Relocal en Ro&Ad architecten, aan een concrete 
verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Het onderzoek richt zich specifiek op 
Fort Pannerden, dat de komende jaren met een 
energie-intensief programma aan de slag gaat. In 
de startfase wordt via een aantal workshops en 
verkenningen toegewerkt naar een schetsontwerp 
voor deze casus, die tevens model staat voor de 
verduurzaming van andere forten binnen de linie. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 14-06-2017

Sturen op kruidenrijk grasland loont 

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut bre-
ken een lans voor diversiteit in het grasland. Niet 
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alleen zorgen kruiden voor een kwalitatief rijke-
re grasoogst, ook de opbrengst van kruidenrijk 
grasland is stabieler, bijvoorbeeld bij droogte. De 
kruiden zorgen namelijk voor extra opbouw van 
organische stof, wortelen dieper dan gras en kun-
nen daarmee goed tegen droogte, een belangrijk 
gegeven bij de huidige klimaatverandering. Daar-
naast dragen ze bij aan diergezondheid: ze hebben 
namelijk licht-medicinale effecten op bijvoorbeeld 
wormbesmettingen. Een kruidenrijke wei trekt 
daarnaast veel insecten aan en biedt een aantrek-
kelijke habitat voor weidevogels en hun kuikens. 
De publicatie, getiteld ‘Van gepeperd naar gekruid 
grasland: functionaliteit van kruiden in grasland’, 
is te downloaden van ‘www.louisbolk.org’ of te be-
stellen tegen verzendkosten via info@louisbolk.nl.  
Persbericht Louis Bolk Instituut, 20-06-2017

RECHTSPRAAK

Verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam  
en weren auto’s van voor 30 juni 1992

B&W van Rotterdam hebben het verkeersbesluit “Mi-
lieuzone Rotterdam” ingesteld. Daarnaast hebben zij 
“de Beleidsregels en het Ontheffingenbesluit onthef-
fingen Milieuzone Rotterdam 2016” vastgesteld. De 
rechtbank is van oordeel dat niet ontkend kan wor-
den dat met het weren van de categorie “personen- 
en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” uit 
de Milieuzone er sprake is van een milieubelang in 
de zin van de WVW. Op basis van de gedingstuk-
ken en de betogen van eisers bestaat er naar het 
oordeel van de rechtbank echter in het kader van de 
daarbij af te wegen belangen onvoldoende grond-
slag voor de opname van de categorie “personen- 
en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” in 
het verkeersbesluit. Naast de omstandigheid dat 
verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze 
voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel 
van de uitstoot van NO2 veroorzaken heeft hij bij het 
bestreden besluit niet met cijfers onderbouwd wat 
het effect is van het weren van 0,14% verkeersaan-
deel. Bovendien heeft verweerder onvoldoende aan-
nemelijk gemaakt dat door het niet weren van deze 
categorie auto’s de in de Koersnota gestelde doelen 
niet kunnen worden gehaald. De rechtbank acht het 
op basis van het TNO-rapport van 2015 voorts vol-
doende aannemelijk dat de meergenoemde maatre-

gel een te verwaarlozen opbrengst oplevert. Gelet op 
de lasten die aan eigenaren van die auto’s ten deel 
vallen, is de rechtbank van oordeel dat de maatre-
gel disproportioneel te achten is, nu een kleine groep 
autobezitters onevenredig zwaar wordt getroffen.  
www.Rechtspraak.nl; Rb Rotterdam 14-06-2017, nr. 
16/3322 en ROT 16/3541 

Gedoogplicht Warenwet en tegemoetkoming in 
kosten deskundigenbijstand 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 
het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard heeft een bedrag aan schadever-
goeding en een tegemoetkoming in de kosten van 
deskundigenbijstand toegekend. Zoals de Afdeling 
eerder heeft overwogen, moet uit de plaats en de 
strekking van artikel 8:75 van de Awb worden afge-
leid dat hiermee een exclusieve mogelijkheid aan 
de bestuursrechter wordt geboden om een partij te 
veroordelen in de kosten die een andere partij in 
verband met de behandeling van het (hoger) beroep 
redelijkerwijs heeft moeten maken. De exclusieve 
regeling van de proceskostenveroordeling, zoals 
neergelegd in artikel 8:75 van de Awb en het Besluit 
proceskosten bestuursrecht heeft bovendien een 
limitatief en forfaitair karakter. Slechts in bijzonde-
re gevallen kan de bestuursrechter op grond van 
artikel 2, derde lid, van het Bpb een hogere dan 
een forfaitaire vergoeding van de proceskosten 
toekennen. De Afdeling heeft in eerder vermelde 
uitspraak van 19 juni 2013 het hoger beroep van 
appellante in de procedure over de gedoogplicht 
ongegrond verklaard en geoordeeld dat voor een 
proceskostenveroordeling geen aanleiding bestaat. 
Gelet hierop en op de exclusieve regeling van de 
proceskostenveroordeling en het limitatieve en for-
faitaire karakter daarvan is voor een (aanvullende) 
vergoeding van die proceskosten langs de weg 
van artikel 7.14 van de Waterwet geen plaats. Dit 
betekent ook dat aan de vraag of het maken van 
de kosten redelijk is en de kosten binnen een re-
delijke omvang blijven niet wordt toegekomen.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201604525/1/A2 

Wijzigingsplan dassenburcht en toepasbaarheid 
Wet natuurbescherming

B&W van Gulpen-Wittem hebben het wijzigingsplan 
“Woning Beutenaken, Slenaken” vastgesteld. Ap-
pellant en anderen betogen dat de aanwezigheid 
van een dassenburcht in de directe omgeving van 
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het plangebied met zich brengt dat de werkzaam-
heden die in verband met de kwaliteitsverbeterende 
maatregelen op het perceel moeten worden uitge-
voerd, geen doorgang kunnen vinden. Op 1 janu-
ari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking 
getreden en zijn de Natuurbeschermingswet 1998 
en de Flora- en faunawet ingetrokken. Uit artikel 
9.10 van de Wnb volgt dat dit geschil, nu het plan 
is vastgesteld vóór 1 januari 2017, moet worden 
beoordeeld aan de hand van het vóór die datum 
geldende recht. De vragen of voor de uitvoering 
van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt 
dan wel een ontheffing op grond van de Wnb no-
dig is en zo ja, of deze ontheffing kan worden ver-
leend, komen in beginsel pas aan de orde in een 
procedure op grond van de Wnb. Ten tijde van het 
nemen van het bestreden besluit was de Ffw het 
geldende recht. De raad heeft het plan niet kunnen 
vaststellen, indien en voor zover hij op voorhand 
in redelijkheid had moeten inzien dat de Ffw aan 
de uitvoerbaarheid van het plan in de weg stond.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201607853/1/R1 

Bestemmingsplan buitengebied en opbouwen 
en afbreken evenementen

De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft het 
bestemmingsplan “Buitengebied” gewijzigd vast-
gesteld. De Afdeling overweegt dat het op de weg 
van de planwetgever ligt om een beoordeling en af-
weging te maken of een bestemming, die een eve-
nement op een bepaalde locatie toestaat, vanuit 
ruimtelijk oogpunt is aangewezen. Daarbij is een 
beoordeling nodig op basis van de maximale moge-
lijkheden die het plan biedt. In dat kader zijn in dit 
geval onder meer de eindtijd van de feestavonden 
en de mogelijkheden tot opbouw en afbreken bij het 
evenement, gelet op de daarmee verband houden-
de geluiden, van belang. De Afdeling stelt vast dat in 
het plan het eindtijdstip van de feestavonden niet is 
vastgelegd. Ook zijn in de planregels geen bepalin-
gen opgenomen over het opbouwen en afbreken bij 
het evenement. Voor zover de raad in dit kader erop 
heeft gewezen dat de eindtijd van de feestavonden 
zal worden geregeld in de evenementenvergunning 
als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening 
en daarbij ook voorwaarden kunnen worden gesteld 
omtrent het opbouwen en afbreken, overweegt de 
Afdeling, dat een evenementenvergunning als be-
doeld in de APV met name is ingegeven vanuit het 
oogpunt van handhaving van de openbare orde en 
geen toetsingskader vormt voor de ruimtelijke aan-

vaardbaarheid van een evenement. De eventuele 
mogelijkheid die de APV biedt om de eindtijd van de 
feestavonden te regelen en voorschriften omtrent 
het opbouwen en afbreken te stellen, is niet bedoeld 
om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. 
Dat het evenement mede wordt gereguleerd door de 
APV kan derhalve geen reden zijn om in dit opzicht 
een nadere regeling in de planregels achterwege te 
laten. Naar het oordeel van de Afdeling hadden de 
geluiden die verband houden met opbouwen en af-
breken moeten worden betrokken bij het akoestisch 
onderzoek. In dit opzicht is in het akoestisch onder-
zoek niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het plan biedt, zodat de raad het rapport in zover-
re niet ten grondslag mocht leggen aan zijn besluit.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201605820/1/R1 

Bestemmingsplan industrieterrein en maatwerk-
voorschriften

De raad van de gemeente Arnhem heeft het be-
stemmingsplan “Fluvium Midden - Westervoortse-
dijk West” vastgesteld. 2. Het plangebied ziet op 
een deel van een bestaande industrieterrein en 
een deel van een voormalig gasfabrieksterrein. 
Het plan voorziet in een nieuw woongebied. De Af-
deling heeft eerder overwogen dat maatwerkvoor-
schriften in beginsel niet al vóór de vaststelling van 
een bestemmingsplan hoeven te zijn vastgesteld, 
als de raad er op voorhand in redelijkheid van kon 
uitgaan dat maatwerkvoorschriften stand zullen 
houden in een beroepsprocedure. In een geval 
als het onderhavige waarin de op te leggen maat-
werkvoorschriften ingrijpende gevolgen kunnen 
hebben voor het bedrijf waaraan de maatwerk-
voorschriften worden opgelegd ligt het echter niet 
in de rede van het in stand houden van de voorge-
nomen maatwerkvoorschriften uit te gaan zonder 
dat voldoende inzicht bestaat in de gevolgen van 
de voorgenomen maatwerkvoorschriften voor het 
desbetreffende bedrijf en het betreffende onder-
zoek door te schuiven tot na de vaststelling van 
het plan. Nu gelet op het overwogene in 9.9. het 
inzicht ontbreekt in de mate waarin de maatwerk-
voorschriften de bedrijfsactiviteiten van De Smidse 
zouden kunnen beperken en ook onvoldoende is 
onderbouwd dat met die voorgenomen maatwerk-
voorschriften ter plaatse van de voorziene wonin-
gen aan het Activiteitenbesluit zal kunnen worden 
voldaan is het plandeel met de bestemming “Wo-
nen” in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid 
voorbereid en berust niet op een ingevolge artikel 
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3:46 van de Awb vereiste deugdelijke motivering.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201506941/1/R6 

Bestemmingsplan geluidszone industrieterrein 
en bescherming woonschip 

De raad van de gemeente Arnhem heeft het bestem-
mingsplan “Geluidszone industrieterrein Arnhem 
Noord” vastgesteld. Het plan is een facetbestem-
mingsplan dat voorziet in een gewijzigde geluids-
zone voor het industrieterrein Arnhem Noord, als 
bedoeld in de Wet geluidhinder. Volgens appellant 
dient zijn woonschip beschermd te worden tegen ge-
luidbelasting op grond van de Wgh. Niet is in geschil 
dat het woonschip van appellant binnen de geluid-
zone ligt. De regels in de Wgh over de geluidszo-
ne zijn alleen van toepassing op woningen, andere 
geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige 
terreinen, als bedoeld in die wet. De Afdeling over-
weegt dat gelet op artikel 1.2, derde lid, onder b, 
van het Bgh, gelezen in samenhang met artikel 1 
van de Wgh, voor de beantwoording van de vraag 
of de ligplaats van appellant is bestemd om door 
een woonschip te worden ingenomen, dient te wor-
den uitgegaan van de bestemming die de ligplaats 
heeft in een bestemmingsplan, beheersverordening 
of omgevingsvergunning voor afwijken van het be-
stemmingsplan. De ligplaats van het woonschip van 
appellant is in het geldende bestemmingsplan niet 
als zodanig bestemd. De omstandigheid dat de lig-
plaats op grond van artikel 5.3a.2 van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening, gelezen in samenhang 
met het Aanwijzingsbesluit woonbootlocaties, is 
aangewezen als gedeelte van het openbaar water 
bestemd voor het innemen van een ligplaats, en dat 
door burgemeester en wethouders op grond hiervan 
aan appellant een ligplaatsvergunning is verleend, 
leidt niet tot een ander oordeel. Deze besluiten ma-
ken gelet op artikel 1 van de Wgh niet dat de ligplaats 
een bestemming heeft, waardoor het een bijzondere 
bescherming tegen geluid behoeft op grond van de 
Wgh. Voor zover appellant wijst op artikel 1.2, acht-
ste lid, van het Bgh, overweegt de Afdeling dat deze 
bepaling van toepassing is op de verlening van een 
omgevingsvergunning voor een inrichting en niet op 
de vaststelling van een bestemmingsplan. De hier-
in opgenomen uitzondering op de geluidnormen uit 
de Wgh voor ligplaatsen die in een gemeentelijke 
verordening waren aangewezen en daarna als zo-
danig zijn bestemd, brengt verder niet met zich dat 
een ligplaats die in een verordening is aangewezen 
en nadien niet als zodanig is bestemd, wel dient te 

worden getoetst aan de toepasselijke normen. Daar-
voor is bepalend of sprake is van een geluidsgevoe-
lig terrein als bedoeld in de Wgh en daarvan is in 
het geval van appellant geen sprake. Nu de Wgh niet 
op de ligplaats van het woonschip van appellant van 
toepassing is, heeft de raad het schip terecht niet 
betrokken bij het uitgevoerde akoestisch onderzoek.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201506916/1/R2 

WET- EN REGELGEVING

Regels rond milieueffectrapportage veranderd

Sinds 16 mei van dit jaar gelden nieuwe regels voor 
de milieueffectrapportage (zie ook de voorgaande 
editie van Milieu Compact). Nederland voldeed al 
aan de Europese eisen voor zowel de kwaliteits-
borging van het MER als de publieksparticipatie. 
Andere onderdelen van de herziene m.e.r.-richtlijn 
hebben echter wel degelijk gevolgen voor Neder-
land. Een voorbeeld is de ‘passende scheiding van 
functies’ als het bevoegd gezag tevens de initiatief-
nemer is bij een project-m.e.r. De richtlijn stelt dat 
de taken van bevoegd gezag en initiatiefnemer bin-
nen de ambtelijke organisatie minimaal bij verschil-
lende functies of personen moet zijn belegd. Boven-
dien moet de scheiding van functies bij de start van 
de m.e.r.-procedure worden vastgelegd en moet 
het document waarin dit gebeurt beschikbaar zijn 
voor het publiek. De functiescheiding is niet wette-
lijk verplicht bij een plan-m.e.r. en ook niet bij een 
m.e.r.-beoordeling. Maar omdat ook in deze situa-
ties de scheidslijn vaag kan zijn, wordt het bevoegd 
gezag geadviseerd zelf een afweging te maken of 
ook dan een functiescheiding nodig is. 

Een ander belangrijk gevolg van de herziening 
voor Nederland is dat het onderscheid tussen 
de ‘vormvrije’ m.e.r.-beoordeling en de ‘formele’ 
m.e.r.-beoordeling vervaagt. Volgens de herziene 
m.e.r.-richtlijn kan voor de vormvrije m.e.r.-beoor-
deling niet meer worden volstaan met een monde-
linge mededeling aan de initiatiefnemer dat er geen 
MER nodig is en dat deze later wordt onderbouwd 
in de vergunning. In plaats daarvan moet er vooraf-
gaand aan de vergunningaanvraag een aparte be-
slissing worden genomen dat geen MER nodig is. 
InfoMil Perspectief, 2017-24
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het plangebied met zich brengt dat de werkzaam-
heden die in verband met de kwaliteitsverbeterende 
maatregelen op het perceel moeten worden uitge-
voerd, geen doorgang kunnen vinden. Op 1 janu-
ari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking 
getreden en zijn de Natuurbeschermingswet 1998 
en de Flora- en faunawet ingetrokken. Uit artikel 
9.10 van de Wnb volgt dat dit geschil, nu het plan 
is vastgesteld vóór 1 januari 2017, moet worden 
beoordeeld aan de hand van het vóór die datum 
geldende recht. De vragen of voor de uitvoering 
van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt 
dan wel een ontheffing op grond van de Wnb no-
dig is en zo ja, of deze ontheffing kan worden ver-
leend, komen in beginsel pas aan de orde in een 
procedure op grond van de Wnb. Ten tijde van het 
nemen van het bestreden besluit was de Ffw het 
geldende recht. De raad heeft het plan niet kunnen 
vaststellen, indien en voor zover hij op voorhand 
in redelijkheid had moeten inzien dat de Ffw aan 
de uitvoerbaarheid van het plan in de weg stond.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201607853/1/R1 

Bestemmingsplan buitengebied en opbouwen 
en afbreken evenementen

De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft het 
bestemmingsplan “Buitengebied” gewijzigd vast-
gesteld. De Afdeling overweegt dat het op de weg 
van de planwetgever ligt om een beoordeling en af-
weging te maken of een bestemming, die een eve-
nement op een bepaalde locatie toestaat, vanuit 
ruimtelijk oogpunt is aangewezen. Daarbij is een 
beoordeling nodig op basis van de maximale moge-
lijkheden die het plan biedt. In dat kader zijn in dit 
geval onder meer de eindtijd van de feestavonden 
en de mogelijkheden tot opbouw en afbreken bij het 
evenement, gelet op de daarmee verband houden-
de geluiden, van belang. De Afdeling stelt vast dat in 
het plan het eindtijdstip van de feestavonden niet is 
vastgelegd. Ook zijn in de planregels geen bepalin-
gen opgenomen over het opbouwen en afbreken bij 
het evenement. Voor zover de raad in dit kader erop 
heeft gewezen dat de eindtijd van de feestavonden 
zal worden geregeld in de evenementenvergunning 
als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening 
en daarbij ook voorwaarden kunnen worden gesteld 
omtrent het opbouwen en afbreken, overweegt de 
Afdeling, dat een evenementenvergunning als be-
doeld in de APV met name is ingegeven vanuit het 
oogpunt van handhaving van de openbare orde en 
geen toetsingskader vormt voor de ruimtelijke aan-

vaardbaarheid van een evenement. De eventuele 
mogelijkheid die de APV biedt om de eindtijd van de 
feestavonden te regelen en voorschriften omtrent 
het opbouwen en afbreken te stellen, is niet bedoeld 
om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. 
Dat het evenement mede wordt gereguleerd door de 
APV kan derhalve geen reden zijn om in dit opzicht 
een nadere regeling in de planregels achterwege te 
laten. Naar het oordeel van de Afdeling hadden de 
geluiden die verband houden met opbouwen en af-
breken moeten worden betrokken bij het akoestisch 
onderzoek. In dit opzicht is in het akoestisch onder-
zoek niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden 
die het plan biedt, zodat de raad het rapport in zover-
re niet ten grondslag mocht leggen aan zijn besluit.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201605820/1/R1 

Bestemmingsplan industrieterrein en maatwerk-
voorschriften

De raad van de gemeente Arnhem heeft het be-
stemmingsplan “Fluvium Midden - Westervoortse-
dijk West” vastgesteld. 2. Het plangebied ziet op 
een deel van een bestaande industrieterrein en 
een deel van een voormalig gasfabrieksterrein. 
Het plan voorziet in een nieuw woongebied. De Af-
deling heeft eerder overwogen dat maatwerkvoor-
schriften in beginsel niet al vóór de vaststelling van 
een bestemmingsplan hoeven te zijn vastgesteld, 
als de raad er op voorhand in redelijkheid van kon 
uitgaan dat maatwerkvoorschriften stand zullen 
houden in een beroepsprocedure. In een geval 
als het onderhavige waarin de op te leggen maat-
werkvoorschriften ingrijpende gevolgen kunnen 
hebben voor het bedrijf waaraan de maatwerk-
voorschriften worden opgelegd ligt het echter niet 
in de rede van het in stand houden van de voorge-
nomen maatwerkvoorschriften uit te gaan zonder 
dat voldoende inzicht bestaat in de gevolgen van 
de voorgenomen maatwerkvoorschriften voor het 
desbetreffende bedrijf en het betreffende onder-
zoek door te schuiven tot na de vaststelling van 
het plan. Nu gelet op het overwogene in 9.9. het 
inzicht ontbreekt in de mate waarin de maatwerk-
voorschriften de bedrijfsactiviteiten van De Smidse 
zouden kunnen beperken en ook onvoldoende is 
onderbouwd dat met die voorgenomen maatwerk-
voorschriften ter plaatse van de voorziene wonin-
gen aan het Activiteitenbesluit zal kunnen worden 
voldaan is het plandeel met de bestemming “Wo-
nen” in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid 
voorbereid en berust niet op een ingevolge artikel 
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3:46 van de Awb vereiste deugdelijke motivering.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201506941/1/R6 

Bestemmingsplan geluidszone industrieterrein 
en bescherming woonschip 

De raad van de gemeente Arnhem heeft het bestem-
mingsplan “Geluidszone industrieterrein Arnhem 
Noord” vastgesteld. Het plan is een facetbestem-
mingsplan dat voorziet in een gewijzigde geluids-
zone voor het industrieterrein Arnhem Noord, als 
bedoeld in de Wet geluidhinder. Volgens appellant 
dient zijn woonschip beschermd te worden tegen ge-
luidbelasting op grond van de Wgh. Niet is in geschil 
dat het woonschip van appellant binnen de geluid-
zone ligt. De regels in de Wgh over de geluidszo-
ne zijn alleen van toepassing op woningen, andere 
geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige 
terreinen, als bedoeld in die wet. De Afdeling over-
weegt dat gelet op artikel 1.2, derde lid, onder b, 
van het Bgh, gelezen in samenhang met artikel 1 
van de Wgh, voor de beantwoording van de vraag 
of de ligplaats van appellant is bestemd om door 
een woonschip te worden ingenomen, dient te wor-
den uitgegaan van de bestemming die de ligplaats 
heeft in een bestemmingsplan, beheersverordening 
of omgevingsvergunning voor afwijken van het be-
stemmingsplan. De ligplaats van het woonschip van 
appellant is in het geldende bestemmingsplan niet 
als zodanig bestemd. De omstandigheid dat de lig-
plaats op grond van artikel 5.3a.2 van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening, gelezen in samenhang 
met het Aanwijzingsbesluit woonbootlocaties, is 
aangewezen als gedeelte van het openbaar water 
bestemd voor het innemen van een ligplaats, en dat 
door burgemeester en wethouders op grond hiervan 
aan appellant een ligplaatsvergunning is verleend, 
leidt niet tot een ander oordeel. Deze besluiten ma-
ken gelet op artikel 1 van de Wgh niet dat de ligplaats 
een bestemming heeft, waardoor het een bijzondere 
bescherming tegen geluid behoeft op grond van de 
Wgh. Voor zover appellant wijst op artikel 1.2, acht-
ste lid, van het Bgh, overweegt de Afdeling dat deze 
bepaling van toepassing is op de verlening van een 
omgevingsvergunning voor een inrichting en niet op 
de vaststelling van een bestemmingsplan. De hier-
in opgenomen uitzondering op de geluidnormen uit 
de Wgh voor ligplaatsen die in een gemeentelijke 
verordening waren aangewezen en daarna als zo-
danig zijn bestemd, brengt verder niet met zich dat 
een ligplaats die in een verordening is aangewezen 
en nadien niet als zodanig is bestemd, wel dient te 

worden getoetst aan de toepasselijke normen. Daar-
voor is bepalend of sprake is van een geluidsgevoe-
lig terrein als bedoeld in de Wgh en daarvan is in 
het geval van appellant geen sprake. Nu de Wgh niet 
op de ligplaats van het woonschip van appellant van 
toepassing is, heeft de raad het schip terecht niet 
betrokken bij het uitgevoerde akoestisch onderzoek.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 14-06-2017, nr. 
201506916/1/R2 

WET- EN REGELGEVING

Regels rond milieueffectrapportage veranderd

Sinds 16 mei van dit jaar gelden nieuwe regels voor 
de milieueffectrapportage (zie ook de voorgaande 
editie van Milieu Compact). Nederland voldeed al 
aan de Europese eisen voor zowel de kwaliteits-
borging van het MER als de publieksparticipatie. 
Andere onderdelen van de herziene m.e.r.-richtlijn 
hebben echter wel degelijk gevolgen voor Neder-
land. Een voorbeeld is de ‘passende scheiding van 
functies’ als het bevoegd gezag tevens de initiatief-
nemer is bij een project-m.e.r. De richtlijn stelt dat 
de taken van bevoegd gezag en initiatiefnemer bin-
nen de ambtelijke organisatie minimaal bij verschil-
lende functies of personen moet zijn belegd. Boven-
dien moet de scheiding van functies bij de start van 
de m.e.r.-procedure worden vastgelegd en moet 
het document waarin dit gebeurt beschikbaar zijn 
voor het publiek. De functiescheiding is niet wette-
lijk verplicht bij een plan-m.e.r. en ook niet bij een 
m.e.r.-beoordeling. Maar omdat ook in deze situa-
ties de scheidslijn vaag kan zijn, wordt het bevoegd 
gezag geadviseerd zelf een afweging te maken of 
ook dan een functiescheiding nodig is. 

Een ander belangrijk gevolg van de herziening 
voor Nederland is dat het onderscheid tussen 
de ‘vormvrije’ m.e.r.-beoordeling en de ‘formele’ 
m.e.r.-beoordeling vervaagt. Volgens de herziene 
m.e.r.-richtlijn kan voor de vormvrije m.e.r.-beoor-
deling niet meer worden volstaan met een monde-
linge mededeling aan de initiatiefnemer dat er geen 
MER nodig is en dat deze later wordt onderbouwd 
in de vergunning. In plaats daarvan moet er vooraf-
gaand aan de vergunningaanvraag een aparte be-
slissing worden genomen dat geen MER nodig is. 
InfoMil Perspectief, 2017-24
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Implementatie ILUC-richtlijn (benzine en diesel)

Op 15 juni 2017 is het verslag verschenen inzake 
het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer 
in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 
2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 
98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en 
dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/
EG ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen alsmede in verband met 
de operationalisering van de reductieverplichting 
uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van 
benzine en dieselbrandstof. Het wetsvoorstel houdt 
verband met de implementatie van de ILUC-richt-
lijn 9ndirect land-use change). Voorts wordt met dit 
wetsvoorstel het behalen van de reductieverplich-
ting van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit 
van benzine en dieselbrandstof, geoperationali-
seerd. De implementatie van de ILUC-richtlijn in het 
Nederlandse recht vindt plaats in de Wet milieube-
heer en in de op deze wet gebaseerde regelgeving. 
De voorgestelde systematiek beoogt te bewerkstel-
ligen dat de brandstofleverancier, die aan zijn jaar-
verplichting voldoet in zijn hoedanigheid van leve-
rancier tot eindverbruik, geheel of grotendeels aan 
zijn reductieverplichting voldoet in zijn hoedanigheid 
van rapportageplichtige. Om dit te bewerkstelligen 
zijn de brandstoffen waarover de jaarverplichting 
en de reductieverplichting geheven gelijk en wordt 
één reductiebijdrage gehanteerd. De administra-
tieve lasten van bedrijfsleven en overheid worden 
volgens de regering beperkt gehouden, omdat ge-
bruik wordt gemaakt van de huidige systematiek en 
het register hernieuwbare energie vervoer slechts 
in beperkte mate behoeft te worden aangepast. 
Kamerstukken II, 04-05-2017, nummer 34717

Inspraak Besluit energie vervoer

Iedereen kan tot 4 weken na 14 juni 2017 reageren 
op de Voorpublicatie tot vaststelling van het Besluit 
houdende regels met betrekking tot de jaarverplich-
ting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- 
en reductieverplichting vervoersemissies. Het Be-
sluit geeft uitwerking aan titel 9.7 en 9.8 van de Wet 
milieubeheer, als onderdeel van de implementatie 
van de ILUC-richtlijn, en vervangt deels het Besluit 
brandstoffen luchtverontreiniging. Met titel 9.7 van de 
Wet milieubeheer is een systematiek geïntroduceerd 
die het mogelijk maakt dat bedrijven die in Nederland 
brandstoffen tot verbruik leveren, hun bijdrage leve-
ren aan de Nederlandse verplichting om te voldoen 

aan Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het ge-
bruik van energie uit hernieuwbare bronnen (Richtlijn 
hernieuwbare energie). De Richtlijn hernieuwbare 
energie verplicht Nederland in 2020 – onder meer – 
jaarlijks minimaal 10% van de energie voor vervoer uit 
hernieuwbare bronnen te laten bestaan. De door de 
ILUC-richtlijn gewijzigde systematiek van de Richtlijn 
hernieuwbare energie, leidt tot een aanpassing van 
de reeds bestaande systematiek hernieuwbare ener-
gie vervoer van titel 9.7 van de Wet milieubeheer.  
Staatscourant, nummer 29453, 14-06-2017

Inspraak Besluit geluid milieubeheer en Besluit 
geluidhinder

Iedereen kan tot 4 weken na 14 juni 2017 reage-
ren op de Voorpublicatie van het ontwerpbesluit 
tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer 
en het Besluit geluidhinder in verband met aan-
passingen aan het doelmatigheidscriterium en 
enkele kleine wijzigingen. De wijzigingen – die 
veelal technisch van aard zijn – beogen knelpun-
ten die in de uitvoeringspraktijk aan het licht zijn 
gekomen, weg te nemen. Verder worden enkele 
onvolkomenheden in de besluiten gerepareerd. 
Staatscourant 2017, nr. 27118, 14-06-2017

Handboek Natuurbeschermingsrecht

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming 
(Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de regels 
op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 
neergelegd ter bescherming van soorten, gebieden, 
ter regulering van de jacht en beheer en schadebe-
strijding. Het Handboek Natuurbeschermingsrecht 
geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern 
van de Wnb. In het boek worden de wijzigingen ten 
opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet 
natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en 
de Boswet, daar waar relevant steeds besproken. 
Naast de regelingen die voortkomen uit de Habi-
tat- en Vogelrichtlijn richt dit boek zich ook op sub-
sidieregelingen voor natuur. Ook de relevantie met 
de Wabo wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld. 
www.berghauserpont.nl

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw- 
woning vervalt 

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen 
aan te laten sluiten op het gasnet komt te verval-
len. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap 
in het terugdringen van de CO2-uitstoot. EZ-mi-
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nister Kamp heeft hiervoor een wetswijziging naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Jaarlijks krijgen ruim 
40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaanslui-
ting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwo-
ningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet 
aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de 
verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te 
vervallen is het aan de betreffende gemeenten om te 
bepalen of deze woningen aangesloten worden op 
een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Voor bestaande woningen zal een overstap naar 
een andere vorm van duurzame energie zeer zorg-
vuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben 
dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet 
eerst een helder juridisch kader ontwikkeld wor-
den. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel 
van het zogenoemde transitiepad lage tempera-
tuur warmte, dat in de Energieagenda is aange-
kondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt.  
Persbericht Ministerie van EZ, 27-06-2017

BERICHTEN

Urgenda presenteert vernieuwde toekomstvisie 

In het kader van haar tienjarig jubileum heeft Urgen-
da een geheel vernieuwde versie van het rapport 
‘Nederland 100% duurzame energie in 2030’ gepu-
bliceerd. Urgenda zet daarin uiteen wat burgers, be-
drijven en overheid moeten doen om in Nederland al 
in 2030 een volledig duurzame energievoorziening 
te realiseren. Begin 2014 kwam de eerste versie uit 
van Nederland 100% duurzaam in 2030 en er blijkt 
sindsdien verrassend veel te zijn veranderd. In het 
rapport wordt de route geschetst naar 100% duur-
zame energie via onder meer energieneutrale bouw, 
elektrische mobiliteit, plantaardige eiwitten en ener-
gieneutrale kassen. Nieuw is het hoofdstuk over de 
energie-intensieve industrie. Er kan heel veel meer 
dan vermoed wordt, van ‘oplosbomen’ tot industri-
ele symbiose tussen verschillende bedrijfstakken.  
Persbericht Urgenda, 21-06-2017

‘Organic’ verzorgingsproducten vaak misleidend

Diverse (A-)merken gebruiken termen als ‘biolo-
gisch’, ‘organic’ en ‘natuurlijk’ om verzorgingspro-
ducten aan te prijzen, terwijl zij dit vaak helemaal niet 

zijn. Waar voor voedingsmiddelen strenge regels 
en controles gelden om deze keurmerken te mo-
gen gebruiken, is dit voor verzorgingsproducten niet 
het geval en wordt de consument op grote schaal 
misleidt. Op een beauty product mag staan dat het 
biologisch is, zonder aan een enkel standaard te 
hoeven voldoen. Men kan 0,01ml biologische laven-
delolie toevoegen aan een crème en zeggen ‘ge-
maakt van biologische lavendel’, maar dat betekent 
niet dat er geen chemische ingrediënten in zitten.  
www.duurzaam-ondernemen.nl

Startschot voor Sustainable Food Initiative

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
voedingsmiddelenbedrijven, kennisinstellingen en 
overheden hebben op 22 juni een verklaring on-
dertekend voor de start van het Sustainable Food 
Initiative. Het initiatief is gericht op onderzoek voor 
het realiseren van een systeemsprong in duurza-
me voedselverwerking om op een duurzame wijze 
te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar 
gezond en veilig voedsel. Dit omvat onderzoek naar 
het verlagen van de footprint, het circulair maken 
van de voedselproductie, het terugdringen van ver-
spilling in de keten en bij de consument en het on-
dersteunen van de consument bij het maken van 
een gezonde en duurzame keuze. Binnen het initia-
tief is er tevens aandacht voor snelle introductie van 
innovaties in de markt, onder andere via start-ups.

De initiatiefnemers, Unilever, Wageningen UR, het 
Institute for Sustainable Process Technology hebben 
de campus van Wageningen UR gekozen als fysieke 
hub waar onderzoekers en vernieuwers uit de hele 
wereld gaan samenwerken en innoveren. Met de 
ondertekening is een begin gemaakt met het Sustai-
nable Food Initiative, waar partijen op kunnen aan-
sluiten, en dat per 1 januari 2018 van start zal gaan. 
www.duurzaam-ondernemen.nl

Cellulose uit afvalwater grondstof voor asfalt  
op Friese dijk

Bij een asfaltstrook op de dijk van Ameland wordt 
cellulose uit wc-papier, gewonnen uit afvalwater,  
gebruikt. Het is de tweede keer dat deze techniek in 
Friesland wordt toegepast. Vorig jaar is cellulose uit 
afvalwater al gebruikt in het asfalt van een fietspad 
tussen Leeuwarden en Stiens. De betrokken orga-
nisaties spraken toen van een wereldprimeur. De 
cellulose wordt bij de rioolwaterzuivering uit het af-
valwater gezeefd. Daarna wordt de stof als toeslag-
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Implementatie ILUC-richtlijn (benzine en diesel)

Op 15 juni 2017 is het verslag verschenen inzake 
het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer 
in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 
2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 
98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en 
dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/
EG ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen alsmede in verband met 
de operationalisering van de reductieverplichting 
uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van 
benzine en dieselbrandstof. Het wetsvoorstel houdt 
verband met de implementatie van de ILUC-richt-
lijn 9ndirect land-use change). Voorts wordt met dit 
wetsvoorstel het behalen van de reductieverplich-
ting van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit 
van benzine en dieselbrandstof, geoperationali-
seerd. De implementatie van de ILUC-richtlijn in het 
Nederlandse recht vindt plaats in de Wet milieube-
heer en in de op deze wet gebaseerde regelgeving. 
De voorgestelde systematiek beoogt te bewerkstel-
ligen dat de brandstofleverancier, die aan zijn jaar-
verplichting voldoet in zijn hoedanigheid van leve-
rancier tot eindverbruik, geheel of grotendeels aan 
zijn reductieverplichting voldoet in zijn hoedanigheid 
van rapportageplichtige. Om dit te bewerkstelligen 
zijn de brandstoffen waarover de jaarverplichting 
en de reductieverplichting geheven gelijk en wordt 
één reductiebijdrage gehanteerd. De administra-
tieve lasten van bedrijfsleven en overheid worden 
volgens de regering beperkt gehouden, omdat ge-
bruik wordt gemaakt van de huidige systematiek en 
het register hernieuwbare energie vervoer slechts 
in beperkte mate behoeft te worden aangepast. 
Kamerstukken II, 04-05-2017, nummer 34717

Inspraak Besluit energie vervoer

Iedereen kan tot 4 weken na 14 juni 2017 reageren 
op de Voorpublicatie tot vaststelling van het Besluit 
houdende regels met betrekking tot de jaarverplich-
ting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- 
en reductieverplichting vervoersemissies. Het Be-
sluit geeft uitwerking aan titel 9.7 en 9.8 van de Wet 
milieubeheer, als onderdeel van de implementatie 
van de ILUC-richtlijn, en vervangt deels het Besluit 
brandstoffen luchtverontreiniging. Met titel 9.7 van de 
Wet milieubeheer is een systematiek geïntroduceerd 
die het mogelijk maakt dat bedrijven die in Nederland 
brandstoffen tot verbruik leveren, hun bijdrage leve-
ren aan de Nederlandse verplichting om te voldoen 

aan Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het ge-
bruik van energie uit hernieuwbare bronnen (Richtlijn 
hernieuwbare energie). De Richtlijn hernieuwbare 
energie verplicht Nederland in 2020 – onder meer – 
jaarlijks minimaal 10% van de energie voor vervoer uit 
hernieuwbare bronnen te laten bestaan. De door de 
ILUC-richtlijn gewijzigde systematiek van de Richtlijn 
hernieuwbare energie, leidt tot een aanpassing van 
de reeds bestaande systematiek hernieuwbare ener-
gie vervoer van titel 9.7 van de Wet milieubeheer.  
Staatscourant, nummer 29453, 14-06-2017

Inspraak Besluit geluid milieubeheer en Besluit 
geluidhinder

Iedereen kan tot 4 weken na 14 juni 2017 reage-
ren op de Voorpublicatie van het ontwerpbesluit 
tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer 
en het Besluit geluidhinder in verband met aan-
passingen aan het doelmatigheidscriterium en 
enkele kleine wijzigingen. De wijzigingen – die 
veelal technisch van aard zijn – beogen knelpun-
ten die in de uitvoeringspraktijk aan het licht zijn 
gekomen, weg te nemen. Verder worden enkele 
onvolkomenheden in de besluiten gerepareerd. 
Staatscourant 2017, nr. 27118, 14-06-2017

Handboek Natuurbeschermingsrecht

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming 
(Wnb) in werking getreden. In de Wnb zijn de regels 
op grond van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 
neergelegd ter bescherming van soorten, gebieden, 
ter regulering van de jacht en beheer en schadebe-
strijding. Het Handboek Natuurbeschermingsrecht 
geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern 
van de Wnb. In het boek worden de wijzigingen ten 
opzichte van de voorgaande wetten, te weten de Wet 
natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en 
de Boswet, daar waar relevant steeds besproken. 
Naast de regelingen die voortkomen uit de Habi-
tat- en Vogelrichtlijn richt dit boek zich ook op sub-
sidieregelingen voor natuur. Ook de relevantie met 
de Wabo wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld. 
www.berghauserpont.nl

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw- 
woning vervalt 

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen 
aan te laten sluiten op het gasnet komt te verval-
len. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap 
in het terugdringen van de CO2-uitstoot. EZ-mi-
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nister Kamp heeft hiervoor een wetswijziging naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Jaarlijks krijgen ruim 
40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaanslui-
ting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwo-
ningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet 
aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de 
verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te 
vervallen is het aan de betreffende gemeenten om te 
bepalen of deze woningen aangesloten worden op 
een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Voor bestaande woningen zal een overstap naar 
een andere vorm van duurzame energie zeer zorg-
vuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben 
dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet 
eerst een helder juridisch kader ontwikkeld wor-
den. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel 
van het zogenoemde transitiepad lage tempera-
tuur warmte, dat in de Energieagenda is aange-
kondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt.  
Persbericht Ministerie van EZ, 27-06-2017

BERICHTEN

Urgenda presenteert vernieuwde toekomstvisie 

In het kader van haar tienjarig jubileum heeft Urgen-
da een geheel vernieuwde versie van het rapport 
‘Nederland 100% duurzame energie in 2030’ gepu-
bliceerd. Urgenda zet daarin uiteen wat burgers, be-
drijven en overheid moeten doen om in Nederland al 
in 2030 een volledig duurzame energievoorziening 
te realiseren. Begin 2014 kwam de eerste versie uit 
van Nederland 100% duurzaam in 2030 en er blijkt 
sindsdien verrassend veel te zijn veranderd. In het 
rapport wordt de route geschetst naar 100% duur-
zame energie via onder meer energieneutrale bouw, 
elektrische mobiliteit, plantaardige eiwitten en ener-
gieneutrale kassen. Nieuw is het hoofdstuk over de 
energie-intensieve industrie. Er kan heel veel meer 
dan vermoed wordt, van ‘oplosbomen’ tot industri-
ele symbiose tussen verschillende bedrijfstakken.  
Persbericht Urgenda, 21-06-2017

‘Organic’ verzorgingsproducten vaak misleidend

Diverse (A-)merken gebruiken termen als ‘biolo-
gisch’, ‘organic’ en ‘natuurlijk’ om verzorgingspro-
ducten aan te prijzen, terwijl zij dit vaak helemaal niet 

zijn. Waar voor voedingsmiddelen strenge regels 
en controles gelden om deze keurmerken te mo-
gen gebruiken, is dit voor verzorgingsproducten niet 
het geval en wordt de consument op grote schaal 
misleidt. Op een beauty product mag staan dat het 
biologisch is, zonder aan een enkel standaard te 
hoeven voldoen. Men kan 0,01ml biologische laven-
delolie toevoegen aan een crème en zeggen ‘ge-
maakt van biologische lavendel’, maar dat betekent 
niet dat er geen chemische ingrediënten in zitten.  
www.duurzaam-ondernemen.nl

Startschot voor Sustainable Food Initiative

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
voedingsmiddelenbedrijven, kennisinstellingen en 
overheden hebben op 22 juni een verklaring on-
dertekend voor de start van het Sustainable Food 
Initiative. Het initiatief is gericht op onderzoek voor 
het realiseren van een systeemsprong in duurza-
me voedselverwerking om op een duurzame wijze 
te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar 
gezond en veilig voedsel. Dit omvat onderzoek naar 
het verlagen van de footprint, het circulair maken 
van de voedselproductie, het terugdringen van ver-
spilling in de keten en bij de consument en het on-
dersteunen van de consument bij het maken van 
een gezonde en duurzame keuze. Binnen het initia-
tief is er tevens aandacht voor snelle introductie van 
innovaties in de markt, onder andere via start-ups.

De initiatiefnemers, Unilever, Wageningen UR, het 
Institute for Sustainable Process Technology hebben 
de campus van Wageningen UR gekozen als fysieke 
hub waar onderzoekers en vernieuwers uit de hele 
wereld gaan samenwerken en innoveren. Met de 
ondertekening is een begin gemaakt met het Sustai-
nable Food Initiative, waar partijen op kunnen aan-
sluiten, en dat per 1 januari 2018 van start zal gaan. 
www.duurzaam-ondernemen.nl

Cellulose uit afvalwater grondstof voor asfalt  
op Friese dijk

Bij een asfaltstrook op de dijk van Ameland wordt 
cellulose uit wc-papier, gewonnen uit afvalwater,  
gebruikt. Het is de tweede keer dat deze techniek in 
Friesland wordt toegepast. Vorig jaar is cellulose uit 
afvalwater al gebruikt in het asfalt van een fietspad 
tussen Leeuwarden en Stiens. De betrokken orga-
nisaties spraken toen van een wereldprimeur. De 
cellulose wordt bij de rioolwaterzuivering uit het af-
valwater gezeefd. Daarna wordt de stof als toeslag-
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stof toegevoegd aan asfalt, in plaats van houtve-
zels of oud papier zoals gebruikelijk is. De cellulose 
fungeert als afdruipremmer tijdens de opslag en het 
transport; dit bevordert de homogeniteit van het as-
falt. De ervaringen bij het eerder aangelegde fiets-
pad zijn positief: het asfalt voldoet aan alle eisen.  
www.h2owaternetwerk.nl

Factsheet interactie participatie en m.e.r. 

De meerwaarde van de interactie tussen participa-
tie en milieueffectrapportage ontstaat als het par-
ticipatietraject vragen, zorgen en ideeën oplevert 
voor milieueffectrapportage en andersom, als een 
milieueffectrapport nieuwe inzichten levert aan het 
participatietraject. De Commissie m.e.r. en Korbee 
& Hovelynck schreven er de factsheet ‘Participatie 
en milieueffectrapportage’ over. Bij deze factsheet 
is een infographic gemaakt. Deze brengt de inter-
actie tussen de verschillende fasen van participa-
tie en van milieueffectrapportage duidelijk in beeld. 
www.commissiemer.nl

Young Green Professionals 2017 

Iedereen die werkzaam is in de groene sector weet 
het: zonder water geen groei. Met dat beeld zette 
uitgeverij NWST vorig jaar het project Young Green 
Professionals op poten. Vorig jaar werden hier-
voor 22 jonge groene professionals geïnterviewd. 
Deze interviews, nu gebundeld in een boekwerk, 
geven een mooi inkijkje in de drijfveren en ambi-
ties van de ‘jonge honden’ van de groene sector. 
Onder de geïnterviewden zijn beleidsmedewer-
kers, landschapsarchitecten, boomtechnisch ad-
viseurs, ecologen, kwekers, greenkeepers en 
fieldmanagers. Young Green Professionals (ISBN: 
978-90-79720-19-4) wordt uitgeven door NWST 
NeWSTories en is te bestellen via lieke@nwst.
nl. Kosten per exemplaar: € 25,- excl. portokosten  
Persbericht NWST, 20-06-2017

Bewezen bijdrage van kleiwinning aan  
verduurzaming

De alliantie tussen kleiwinning voor bouwproducten, 
rivierverruiming en natuurontwikkeling draagt daad-
werkelijk bij aan de verduurzaming van de Neder-
landse samenleving. Dat blijkt uit het onderzoeks-
rapport ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de 
Grote Rivieren’. Het onderzoek is het resultaat 
van samenwerking tussen Koninklijke Nederland-
se Bouwkeramiek (KNB) met kleiwinner K3Delta, 

gefinancierd door RVO Nederland. De resultaten 
betreffen in totaal o.a. 1800 hectare nieuwe natuur, 
40 cm waterstandsverlaging en 330 hectare ex-
tra ondiep water met veel biodiversiteit en genoeg 
klei voor bakstenen en dakpannen van ongeveer 
600.000 nieuwe eengezinswoningen. Het rapport is 
te downloaden via de website van Kleiwinning.nl.   
www.duurzaamgebouwd.nl

Veiligheidsmaatregelen fnuikend voor  
verbetering waterkwaliteit

Waterveiligheidsmaatregelen, zoals dammen en 
sluizen die vissen niet doorlaten, staan een verbe-
tering van de ecologische waterkwaliteit in de weg. 
Dat geldt ook voor de maatregelen om de zoetwa-
tervoorziening op peil te houden, meldt Rijkswater-
staat in het recent verschenen jaarbericht over de 
Kaderrichtlijn Water. Om een goede ecologische 
waterkwaliteit te behalen, zijn aanpassingen no-
dig. De organisatie denkt hierbij aan aanpassingen 
van bestaande dammen en dijken, evenals een 
andere omgang met baggerspecie. Verder voert 
Rijkswaterstaat tijdens de tweede tranche studies 
uit naar de morfologische ontwikkeling van natuur-
vriendelijke oevers, vismigratie stroomafwaarts en 
mogelijkheden voor aanpassingen in het peilbe-
heer. De resultaten van deze studies en pilots ge-
bruikt de organisatie voor de afweging en de pro-
grammering van het maatregelenpakket na 2021. 
waterforum.net

Nieuw voertuig voor duurzame onkruid- 
bestrijding

Omrin, inzamelaar en verwerker van afval in 
Noord-Nederland, heeft nieuwe wagens voor wordt 
ingezet voor het borstelen van goten en van ex-
treme groei op stoepen. Alle machines duurzame 
onkruidbestrijding in gebruik genomen. Het betreft 
twee machines van de fabrikant Holder die zijn 
voorzien van een speciale Heatweed-set, inclusief 
arm voor obstakels en vluchtheuvels. Daarmee 
wordt het onkruid met heet water behandeld. De 
firma DEM Leeuwarden en Omrin zijn samen tot 
deze aanpak te komen. Omrin, Fries voor ‘Kring-
loop’, is op dit moment de enige partij in Nederland 
die gebruik maakt van deze techniek. De watertoe-
voer wordt geregeld vanuit de cabine. Dat levert 
een flinke waterbesparing op. De nieuwe borstel-
machine worden in het najaar omgebouwd om 
dienst te doen als tractie in de gladheidbestrijding. 
Afval Online Nieuwsbrief, 17-05-2017

22 23

Nationale omgevingswetgeving in behandeling
Stand van zaken 22 juni 2017

In
ge

di
en

d

W
et

sv
oo

rs
te

l

In
te

rn
et

co
ns

ul
ta

tie

TK
/E

K
-n

um
m

er

W
et

sv
oo

rs
te

l e
n 

M
vT

(E
in

d)
ve

rs
la

g

N
ot

a 
n.

a.
v.

 h
et

 v
er

sl
ag

M
on

de
lin

ge
 b

eh
an

de
lin

g

A
an

ge
no

m
en

 T
K

W
et

sv
oo

rs
te

l E
K

(E
in

d)
ve

rs
la

g

M
em

or
ie

 v
an

 a
nt

w
oo

rd

M
on

de
lin

ge
 b

eh
an

de
lin

g

S
ta

at
sb

la
d

In
w

er
ki

ng
tre

di
ng

D
at

um
 la

at
st

e 
st

uk

Omgevingswet
16-6-14 Omgevingswet 33962 156 KB 26-4-16

Aanvullingswet Bodem 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Geluid 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Natuur 21-11-16

Aanvullingswet Grondeigendom 1-7-16 1-7-16

Aanvullingswet Ammoniak en veehouderij

Omgevingsbesluit 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit kwaliteit leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit activiteiten leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit bouwen leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Invoeringswet Omgevingswet 5-1-17 5-1-17

Wet milieubeheer
9-11-94 Duurzaam geproduceerd hout 23982 9-7-02

3-2-00 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 26998 14-9-00

14-10-02 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 28631 27-1-05

19-9-16 Initiatiefwetsvoorstel  Veldman: invoering van het heffen van 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

34542 24-2-17

2-2-17 Verwijdering asbest en asbesthoudende producten 34675 2-2-17

18-2-17 Landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen 
van de Wm

34679 1-6-17

4-5-17 Implementatie ILUC-richtlijn (indirect land-use change) 34717 15-6-17

Overige
5-7-12 Wet open overheid (Woo) 33328 20-6-17

7-9-16 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering 
van een stelsel van fosfaatrechten

34532 229 KB 9-6-17

12-9-16 Klimaatwet 34534 27-1-17

28-9-16 Initiatief Smaling Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
ivm groepsverbod

34560 28-9-16

11-10-16 Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en Wet 
dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)
ivm groepsverbod

34570 1-12-16

27-10-16 Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot  
stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94  
en Trb. 2016, 162)

34589 28-3-17

27-10-16 Verzamelwet luchtvaart 34591 14-2-17

8-12-16 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 
(voortgang energietransitie)

34627 1-3-17

26-1-17 Wijziging Wro ordening en Invoeringswet Wro (afschaffing 
actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersveror-
deningen

34666 18-5-17

13-2-17 Wijziging Wm en Woningwet in verband met het invoeren 
van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzi-
gingen van de Wm

34679 13-2-17

Wijziging Wet bescherming Antarctica 4-4-17 4-4-17
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tie en van milieueffectrapportage duidelijk in beeld. 
www.commissiemer.nl

Young Green Professionals 2017 

Iedereen die werkzaam is in de groene sector weet 
het: zonder water geen groei. Met dat beeld zette 
uitgeverij NWST vorig jaar het project Young Green 
Professionals op poten. Vorig jaar werden hier-
voor 22 jonge groene professionals geïnterviewd. 
Deze interviews, nu gebundeld in een boekwerk, 
geven een mooi inkijkje in de drijfveren en ambi-
ties van de ‘jonge honden’ van de groene sector. 
Onder de geïnterviewden zijn beleidsmedewer-
kers, landschapsarchitecten, boomtechnisch ad-
viseurs, ecologen, kwekers, greenkeepers en 
fieldmanagers. Young Green Professionals (ISBN: 
978-90-79720-19-4) wordt uitgeven door NWST 
NeWSTories en is te bestellen via lieke@nwst.
nl. Kosten per exemplaar: € 25,- excl. portokosten  
Persbericht NWST, 20-06-2017

Bewezen bijdrage van kleiwinning aan  
verduurzaming

De alliantie tussen kleiwinning voor bouwproducten, 
rivierverruiming en natuurontwikkeling draagt daad-
werkelijk bij aan de verduurzaming van de Neder-
landse samenleving. Dat blijkt uit het onderzoeks-
rapport ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de 
Grote Rivieren’. Het onderzoek is het resultaat 
van samenwerking tussen Koninklijke Nederland-
se Bouwkeramiek (KNB) met kleiwinner K3Delta, 

gefinancierd door RVO Nederland. De resultaten 
betreffen in totaal o.a. 1800 hectare nieuwe natuur, 
40 cm waterstandsverlaging en 330 hectare ex-
tra ondiep water met veel biodiversiteit en genoeg 
klei voor bakstenen en dakpannen van ongeveer 
600.000 nieuwe eengezinswoningen. Het rapport is 
te downloaden via de website van Kleiwinning.nl.   
www.duurzaamgebouwd.nl

Veiligheidsmaatregelen fnuikend voor  
verbetering waterkwaliteit

Waterveiligheidsmaatregelen, zoals dammen en 
sluizen die vissen niet doorlaten, staan een verbe-
tering van de ecologische waterkwaliteit in de weg. 
Dat geldt ook voor de maatregelen om de zoetwa-
tervoorziening op peil te houden, meldt Rijkswater-
staat in het recent verschenen jaarbericht over de 
Kaderrichtlijn Water. Om een goede ecologische 
waterkwaliteit te behalen, zijn aanpassingen no-
dig. De organisatie denkt hierbij aan aanpassingen 
van bestaande dammen en dijken, evenals een 
andere omgang met baggerspecie. Verder voert 
Rijkswaterstaat tijdens de tweede tranche studies 
uit naar de morfologische ontwikkeling van natuur-
vriendelijke oevers, vismigratie stroomafwaarts en 
mogelijkheden voor aanpassingen in het peilbe-
heer. De resultaten van deze studies en pilots ge-
bruikt de organisatie voor de afweging en de pro-
grammering van het maatregelenpakket na 2021. 
waterforum.net

Nieuw voertuig voor duurzame onkruid- 
bestrijding

Omrin, inzamelaar en verwerker van afval in 
Noord-Nederland, heeft nieuwe wagens voor wordt 
ingezet voor het borstelen van goten en van ex-
treme groei op stoepen. Alle machines duurzame 
onkruidbestrijding in gebruik genomen. Het betreft 
twee machines van de fabrikant Holder die zijn 
voorzien van een speciale Heatweed-set, inclusief 
arm voor obstakels en vluchtheuvels. Daarmee 
wordt het onkruid met heet water behandeld. De 
firma DEM Leeuwarden en Omrin zijn samen tot 
deze aanpak te komen. Omrin, Fries voor ‘Kring-
loop’, is op dit moment de enige partij in Nederland 
die gebruik maakt van deze techniek. De watertoe-
voer wordt geregeld vanuit de cabine. Dat levert 
een flinke waterbesparing op. De nieuwe borstel-
machine worden in het najaar omgebouwd om 
dienst te doen als tractie in de gladheidbestrijding. 
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Omgevingswet
16-6-14 Omgevingswet 33962 156 KB 26-4-16

Aanvullingswet Bodem 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Geluid 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Natuur 21-11-16

Aanvullingswet Grondeigendom 1-7-16 1-7-16

Aanvullingswet Ammoniak en veehouderij

Omgevingsbesluit 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit kwaliteit leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit activiteiten leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit bouwen leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Invoeringswet Omgevingswet 5-1-17 5-1-17

Wet milieubeheer
9-11-94 Duurzaam geproduceerd hout 23982 9-7-02

3-2-00 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 26998 14-9-00

14-10-02 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 28631 27-1-05

19-9-16 Initiatiefwetsvoorstel  Veldman: invoering van het heffen van 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

34542 24-2-17

2-2-17 Verwijdering asbest en asbesthoudende producten 34675 2-2-17

18-2-17 Landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen 
van de Wm

34679 1-6-17

4-5-17 Implementatie ILUC-richtlijn (indirect land-use change) 34717 15-6-17

Overige
5-7-12 Wet open overheid (Woo) 33328 20-6-17

7-9-16 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering 
van een stelsel van fosfaatrechten

34532 229 KB 9-6-17

12-9-16 Klimaatwet 34534 27-1-17

28-9-16 Initiatief Smaling Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
ivm groepsverbod

34560 28-9-16

11-10-16 Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en Wet 
dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)
ivm groepsverbod

34570 1-12-16

27-10-16 Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot  
stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94  
en Trb. 2016, 162)

34589 28-3-17

27-10-16 Verzamelwet luchtvaart 34591 14-2-17

8-12-16 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 
(voortgang energietransitie)

34627 1-3-17

26-1-17 Wijziging Wro ordening en Invoeringswet Wro (afschaffing 
actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersveror-
deningen

34666 18-5-17

13-2-17 Wijziging Wm en Woningwet in verband met het invoeren 
van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzi-
gingen van de Wm

34679 13-2-17

Wijziging Wet bescherming Antarctica 4-4-17 4-4-17
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07-09: Making Waves
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert samen 
met het Ministerie van Economische Zaken het evenement 
Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. 
Thema’s zijn Water, Food & Health, Energy & Transport, 
Environment & Raw Materials, Innovative Society & Secu-
rity. Making Waves is de Nederlandse voorronde voor een 
tweejaarlijks Europees evenement ‘Ideas from Europe’. Eén 
van de sprekers is voormalig secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties Kofi Annan.

14-09: Natuurtop 2017 
Natuur, maatschappij en economie hebben elkaar nodig. 
Door het creëren van dynamische samenwerkingsverbanden 
en slimme combinaties ontstaan er nieuwe kansen, waarmee 
natuur én samenleving een grote dienst wordt bewezen. De 
Natuurtop 2017 is daarvoor de aangewezen bijeenkomst. 

17-09: PuurFair
Van biologisch eten tot elektrisch vervoer, van fair fashion 
tot duurzame architectuur: op PuurFair proef je de toekomst. 
Op 17 september vindt de derde editie plaats, opnieuw in de 
Zuiveringshal van de Westergasfabriek in Amsterdam. Dit jaar 
zijn er zes themapleinen: wonen, energie, voeding, lifestyle, 
crowdfunding, mobiliteit en vrijetijd. 
 
07/14-10: GreenTech Week Oost- Nederland
De GreenTech Week vindt ieder jaar begin oktober plaats. 
Tijdens deze duurzame week organiseren diverse instanties 
inspirerende evenementen over energietransitie, energie-
technologie, de biobased en circulaire economie. RVO.nl 
organiseert de GreenTech Week met VNO-NCW Midden, 
Wageningen University and Research en de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen.

10-10: MVO Festival 
Op 10 oktober 2017 vindt in Rotterdam de derde editie van 
het inspirerende MVO Festival plaats. Dit jaar staat het festival 
volledig in het teken van Duurzaamheid. Het gratis te bezoe-
ken festival stimuleert het netwerken en bevordert contactleg-
ging en samenwerking tussen bedrijven en organisaties die 
willen handelen vanuit de MVO-gedachte.

10-10: Ray Andersonlezing 2017 
In welke wereld wil je leven? Bedrijven en consumenten 
zoeken in toenemende mate naar zakenpartners met wie ze 
maatschappelijke idealen delen. Kleur bekennen is onvermij-

delijk geworden. De zevende Ray Andersonlezing, gewoon-
tegetrouw op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober, 
heeft daarom de titel: Durf jij kleur te bekennen?

24-10: Nederlands-Vlaams NZEB-symposium
In België gebeurt veel op het gebied van energieneutraal 
bouwen, enkele regio’s zijn koploper in Europa. Dat geldt ook 
voor onderzoek op dit vlak en Pixxi is er een spil in. Het NZEB 
symposium is een toonaangevend podium dat wetenschap-
pelijk onderzoek en de praktijk van energieneutraal bouwen 
met elkaar verbindt. 

07-11: Kennismarkt Omgevingswet 2017: integraal aan de slag
De Omgevingswet vraagt van ambtenaren en bestuurders 
kennis van de wet en de implementatie ervan in de praktijk. 
Een van de pijlers van de wet is om de omgeving als geheel 
te beschouwen in de besluitvorming. Hierbij is een nauwere 
samenwerking van verschillende sectorale sporen als natuur, 
lucht, landschap, bouwen etc. vereist. Tijdens de Kennismarkt 
Omgevingswet geven de partners en experts van Omgevings-
web u handvatten voor de implementatie.

15-11: Duurzame toekomst voor voedsel én biodiversiteit
De productie van voedsel en het verbeteren van de biodiver-
siteit zijn nauw met elkaar verweven. . Het versterken van die 
wisselwerking staat centraal tijdens het VVM Café op woens-
dagavond 15 november. Daarbij is nadrukkelijk oog voor de 
rol van de financiële sector bij het stimuleren van duurzame 
initiatieven in het bedrijfsleven. 

16-11: Het Nationaal Warmte Congres
Hoe kunnen 6.000.000 woningen duurzaam verwarmd wor-
den? Die vraag staat centraal tijdens het Nationaal Warmte 
Congres in Haarlem.

22/24-11: Beneluxconferentie 2017
Van 22 t/m 24 november a.s. vindt in Nederland (provincie 
Zeeland) de conferentie ‘Leren leven binnen de grenzen van 
onze Aarde’ plaats. Menselijk ingrijpen in ecosystemen vormt 
de rode draad van alle inleidingen, filmbeelden en excursies. 
Bedreigingen én kansen voor de natuur komen beide aan 
bod, steeds vanuit het perspectief van voorlichting, educatie 
en onderwijs.

12-12: Stoffendag 2017
De landelijke Stoffendag is op 12 december en wordt geor-
ganiseerd door diverse brancheorganisaties van downstream 
gebruikers van chemische stoffen, in samenwerking met de 
handel en de producenten van chemische stoffen. Centraal 
staat het delen van goede praktijken en kennis over het om-
gaan met gevaarlijke stoffen. 
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Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten: www.milieucompact.nl


