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Zonnepanelen kopen via collectief 

Onlangs is de Collectieve Inkoop Zonnepa-
nelen van Vereniging Eigen Huis in Noord 
Nederland van start gegaan. Alle inwoners 
van deze regio kunnen zich gratis en vrij-
blijvend inschrijven en ontvangen een aan-
bod op maat voor een compleet zonnepa-
nelensysteem. 

Britse fabriek zet huisvuil om  
in duurzame kerosine     

 
In het Verenigd Koninkrijk zijn plannen om 
een fabriek te bouwen die jaarlijks een half 
miljoen ton huishoudafval omzet in duurza-
me kerosine en biobrandstof. Volgens ont-
wikkelaar Velocys zorgt één ton duurzame 
vliegtuigbrandstof voor 70 procent minder 
broeikasgassen in vergelijking met één ton 
fossiele kerosine. 

Waterstof uit teerzanden  
en oude olievelden 

Door zuurstof in teerzanden te injecteren, 
blijkt de temperatuur in de grond te stijgen. 
Het gevolg is dat er waterstofgas vrijkomt. 
De procedure werkt niet alleen in teerzan-
den, maar ook in uitgeputte en afgedankte 
olievelden. Zelfs bij olievelden die nog ge-
woon in gebruik zijn, kan deze techniek 
worden ingezet.

Foto: Michiel Wijnbergh
 
Om de kwaliteit van gft en textiel te verbeteren, moe-
ten deze deelstromen beter worden ingezameld. Een 
aanvalsplan, opgezet door Rijkswaterstaat in samen-
werking met de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de 
NVRD, moet dit gaan bewerkstelligen. De projecten 
in het plan beslaan verschillende delen van de keten, 
van burgers en inzamelaars tot verwerkers. Nu be-
staat nog circa 30 procent van het restafval uit gft, 
voornamelijk voedselresten en keukenafval. ‘Best 
pratices’ laten zien dat er nog veel potentie is voor de 
gescheiden inzameling in met name laagbouw. Daar-
naast moet het aanvalsplan zorgen voor een betere 
kwaliteit gescheiden ingezameld gft. Nu zitten er nog 
te vaak bodemvreemde materialen als kunststoffen 
en glas in het gft. 

Verbeter 
kwaliteit gft 
en textiel 
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ASN Bank en Beleggingsfondsen  
samen klimaatneutraal

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, stevent af 
op CO2-winst. De duurzame bank is, samen met 
de ASN Beleggingsfondsen, 118% klimaatneutraal. 
Dit houdt in dat, met het totaal van alle investerin-
gen en beleggingen samen, meer uitstoot wordt 
vermeden dan veroorzaakt wordt. Arie Koornneef, 
directievoorzitter van ASN Bank, is trots op de re-
sultaten: “We tonen aan dat duurzaam bankieren 
bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverande-
ring. Door het goede voorbeeld te geven en onze 
meetmethoden en aanpak te delen, helpen we ook 
andere financiële instellingen vooruit.” 

In 2014 heeft ASN Bank, samen met manage-
mentadviesbureau Ecofys (tegenwoordig Navi-
gant), een open source-methodiek ontwikkeld 
om de klimaatimpact van financiële instellingen 
te berekenen. Tijdens de Klimaattop van Parijs in 
2015 nam de duurzame bank het initiatief voor de 
Dutch Carbon Pledge. Andere financiële instellin-
gen sloten zich hierbij aan. Dit resulteerde in de 
oprichting van het Platform Carbon Accounting Fi-
nancials (PCAF), met een groeiend aantal leden. 
Zij meten de CO2-impact van hun portefeuille fi-
nancieringen en beleggingen en sturen erop dat 
deze impact steeds kleiner wordt. Tevens werken 
ze aan de belangrijke volgende stap: het bepalen 
van de snelheid en de mate van de uitstootreductie 
van beleggingen en investeringen om in lijn met 
het Parijsakkoord de mondiale opwarming van de 
aarde tot 1,5 graden te beperken. Inmiddels sluiten 
steeds meer internationale financials zich aan bij 
PCAF.

ASN Bank nam tevens in 2018 mede het initiatief 
voor de Spitsbergen Ambitie. Deze was de opmaat 
tot het klimaatcommitment dat vijftig Nederlandse fi-
nanciële instellingen – met een gezamenlijk vermo-
gen van 3.000 miljard euro – in juli 2019 tekenden. 
Zij spraken af de CO2-uitstoot van hun financierin-
gen en beleggingen te meten, erover te rapporteren 
en deze naar beneden te brengen. Zo dragen zij bij 
aan het klimaatdoel van het kabinet om voor 2030 
de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen. 
Persbericht ASN Bank, 21-08-2019

Sustainable Development Goals in de  
vastgoedsector

Stratego Advies deed onderzoek naar wat de duur-
zaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
Onderzocht werd wat de Sustainable Development 
Goals of kortweg SDG’s voor projectontwikkelaars 
en bouwers kunnen betekenen én wat vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling voor de SDG’s kunnen bete-
kenen. Daartoe werden bijna 100 vastgoedprofes-
sionals geënquêteerd. Bovendien werd aanvullend 
een uitgebreid literatuuronderzoek verricht.

De white paper ‘Sustainable Development Goals en 
de vastgoedsector’ doet verslag van dit onderzoek. Via 
stratego-advies.nu’ is een PDF van de white paper te 
downloaden en een papieren exemplaar te bestellen. 
Persbericht Stratego Advies, 03-09-2019

Datacenter bespaart tonnen CO2 door  
uitwisseling warmte

Een groot datacenter in Aalsmeer gaat warmte le-
veren aan een aantal bedrijven en instellingen in de 
buurt in een warmte-koude uitwisselingsproject. In 
ruil voor de warmte krijgt het datacenter koude te-
rug. Voor het project werd eerder een subsidie van 
enkele tonnen verleend door de overheid. Het da-
tacenter van NLDC staat op een industrieterrein in 
Aalsmeer en geeft warmte van 22 graden Celsius af 
aan een ringleiding die gevuld is met water. De ring-
leiding loopt naar een zwembad, een school en een 
potplantenexporteur. Zij nemen de warmte af en 
verhogen met warmtepompen de temperatuur tot 
een bruikbaar niveau. De drie partijen leveren via 
dezelfde ringleiding weer koud water terug, waar-
mee het datacenter gekoeld kan worden. De uit-
wisseling van warmte en koude gaat continue door. 
Volgens NLDC wordt met de oplossing 327 ton CO2 
bespaard, dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 
74 woningen. De uitwisseling tussen het zwembad 
en de school begint in september, de potplantenex-
porteur wordt later dit jaar aangehaakt. De afstand 
tussen de gebouwen bedraagt ongeveer 800 meter. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 22-08-2019

Schiphol zet in op toename woon- 
werkverkeer per fiets 

Amsterdam Airport Schiphol heeft de ambitie om in 
de komende jaren het aantal luchthavenmedewer-
kers dat met de fiets naar de luchthaven komt te 
laten stijgen. Om deze ambitie te realiseren, is het 
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Aalsmeer en geeft warmte van 22 graden Celsius af 
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verhogen met warmtepompen de temperatuur tot 
een bruikbaar niveau. De drie partijen leveren via 
dezelfde ringleiding weer koud water terug, waar-
mee het datacenter gekoeld kan worden. De uit-
wisseling van warmte en koude gaat continue door. 
Volgens NLDC wordt met de oplossing 327 ton CO2 
bespaard, dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 
74 woningen. De uitwisseling tussen het zwembad 
en de school begint in september, de potplantenex-
porteur wordt later dit jaar aangehaakt. De afstand 
tussen de gebouwen bedraagt ongeveer 800 meter. 
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kundige jury onder leiding van de winnaar van vorig 
jaar Anneke de Vries (Albert Heijn) zeven duurza-
me leiders geselecteerd: Clemens Brenninkmeijer, 
Fiona van ’t Hullenaar, Jos Klanderman, Marieke 
van Doorninck, Marjan Minnesma, Michel Baars 
en Paul de Ruiter. De Award, een initiatief van 
Dutch Green Building Council in samenwerking met 
PropertyNL en PROVADA, is in het leven geroe-
pen om verduurzaming binnen de vastgoedsector 
een impuls te geven. De winnaar wordt uitgedaagd 
om een jaar lang kennis te delen en leiderschap 
te tonen om verduurzaming verder te versnellen. 
Persbericht Dutch Green Building Council, 02-09-2019

Lidl start met proef tegen voedselverspilling

Klanten van supermarktketen Lidl in twintig win-
kels in Het Gooi en rond Amersfoort kunnen nu 
voedingsartikelen vinden die voor 25 eurocent ver-
kocht worden. Het gaat om producten die op de 
laatste dag van hun houdbaarheidsdatum zijn. Dit 
is onderdeel van de proef ‘Verspil mij niet, ik ben 
nog goed’. Met dit initiatief wil Lidl ervoor zorgen 
dat voedselverspilling in de winkel tot het verle-
den hoort. Daarnaast houdt de supermarktketen in 
drie filialen in Het Gooi een proef met de app ‘Too 
good to go’. Bij succes worden beide proeven lan-
delijk uitgerold. Eerder al sloot onder meer super-
marktketen Jumbo zich aan bij ‘Too good to go’. 
Nieuwsbrief AfvalOnline. 04-09-2019

OVERHEID

Gemeenten kunnen zonnepanelen  
op dak straks verplichten

In de toekomst wordt het voor gemeenten moge-
lijk om gebouweigenaren te verplichten om hun dak 
te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Dat stelt minister Eric Wiebes (EZK) in een brief aan 
de Tweede Kamer. Het ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de regeling Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen (BENG). Nieuwe gebouwen 
moeten met deze eisen het energiegebruik verla-
gen. Met de nieuwe regeling wil het ministerie het 
mogelijk maken dat eigenaren van nieuwe gebou-
wen die niet onder de BENG-eisen vallen, toch ver-
plicht worden om hun dak te gebruiken voor duur-

zame energieopwekking of klimaatadaptatie. Het 
gaat hierbij volgens het ministerie bijvoorbeeld om 
onverwarmde industriehallen. In de BENG-eisen is 
al een minimaal aandeel voor hernieuwbare ener-
gie opgenomen.

Met de nieuwe regels krijgen gemeenten ook de mo-
gelijkheid om bij bestaande gebouwen het plaatsen 
van zonnepanelen te stimuleren. Hierbij kunnen ge-
meenten meer individueel maatwerk leveren, stelt 
Wiebes. “Soms is duurzaam gebruik van een be-
staand dak alleen haalbaar als hier financiële mo-
gelijkheden tegenover staan, zoals een subsidie. Of 
wanneer wordt aangesloten bij een natuurlijk vervan-
gingsmoment, zoals renovatie”, schrijft de minister.

Lees ook: Tweede Kamer wil af van dubbele 
belasting op energieopslag. Het kabinet hoopt 
met de nieuwe regels daken beter te kunnen be-
nutten voor zonnepanelen, zodat de landbouw 
en de natuur zoveel mogelijk worden ontzien.  
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 28-08-2019

Uitvoering gemeentelijke duurzaamheids- 
plannen in gevaar

De uitvoering duurzaamheidsplannen stokt wegens 
geldgebrek. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Ther-
mometer; de jaarlijkse enquête van Berenschot en 
Binnenlands Bestuur over de staat van gemeente-
land. Duurzaamheid, energie en klimaat is volgens 
de gemeentesecretarissen nu het belangrijkste 
onderwerp op de gemeentelijke agenda. Het heeft 
stuivertje gewisseld met het sociaal domein (maat-
schappelijke ondersteuning, jeugdhulp, (arbeids)
participatie), dat in de Thermometer van vorig jaar 
bovenaan in de top vijf van belangrijkste gemeen-
telijke onderwerpen voor deze raadsperiode stond. 
De financiële problemen in het sociaal domein ver-
gen echter nog steeds de meeste aandacht. 

Uit de Gemeentelijke Thermometer blijkt dat 
de meeste gemeenten plannen maken om wij-
ken aardgasvrij te maken of om hittestress aan 
te pakken, maar uitvoering van al die plannen 
stokt. Om de tekorten binnen het sociaal domein 
te dekken, moet op andere plekken in de begro-
ting geld worden gevonden. Daardoor kunnen te 
weinig middelen voor klimaatmaatregelen wor-
den vrijgemaakt. Het Rijk moet gemeenten met 
geld helpen, zodat de plannen kunnen worden 
vlotgetrokken, stellen de gemeentesecretarissen.  
Nieuwsbrief Binnenlands Bestuur, 28-08-2019
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fietsprogramma ‘goinGDutch’ ontwikkeld. Er wer-
ken ruim 66.000 mensen op de luchthaven, daarvan 
komen ongeveer 4.000 mensen met de fiets naar 
Schiphol. In het fietsprogramma staan concrete 
plannen gericht op de infrastructuur, de fietsvoorzie-
ningen en het stimuleren van fietsgedrag. Schiphol 
en IenW investeren in verbreden van de zogenoem-
de snelfietspaden tussen Hoofddorp, Schiphol en 
Amsterdam. Ook worden kruispunten nog veiliger 
gemaakt om de infrastructuur te verbeteren. Vervol-
gens zullen fietsvoorzieningen uitgebreid worden, 
zoals het aantal fietsenstallingen en oplaadpunten. 
Daarna gaat Schiphol actief aan de slag om ervoor 
te zorgen dat medewerkers op de fiets stappen, bij-
voorbeeld door het financieel aantrekkelijk te maken. 
Persbericht Ministerie van IenM, 23-09-2019

Lancering lichtgewicht circulair drankfust van 
plastic

Veel plastic drankfusten in Nederland worden niet 
gerecycled en belanden in afvalverbrandingsovens 
of eindigen in het buitenland. Dit terwijl met name 
plastic drankfusten met een circulair ontwerp zeer 
waardevolle grondstoffen bevatten die hergebruikt 
kunnen worden. GroenCollect heeft om die reden 
samen met de producent van de KeyKeg een re-
cyclingprogramma gestart voor twee typen een-
malige plasticfusten in de vier grote steden van 
Nederland. Het innovatieve recyclebedrijf, dat 
met elektrische auto’s en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt werkt, collecteert de fusten 
voor OneCircle en scheidt vervolgens de waar-
devolle kunststof onderdelen. Deze materialen 
worden samengeperst in balen die worden opge-
haald door de plastic recyclingspecialist OneCir-
cle. OneCircle verwerkt het grootste gedeelte van 
deze grondstoffen vervolgens tot kunststofgranu-
laat voor de productie van KeyKegs en UniKegs.  
Persbericht GroenCollect, 02-09-2019

Online supermarkt Picnic stopt met verkoop 
wegwerpplastic  

Online supermarkt Picnic heeft al het wegwerp-
plastic uit de digitale schappen gehaald. Picnic 
vervangt alle plastic rietjes, roerstaafjes, bordjes, 
bekers, schaaltjes, kommen en bestek door duur-
zame, biologisch afbreekbare alternatieven. Met 
deze maatregel loopt de supermarkt ver vooruit op 
het besluit van het Europees Parlement dat er per 
2021 geen plastic wegwerpproducten meer mogen 
worden verkocht. Picnic biedt een volledig assor-

timent aan bestek en wegwerpbordjes van bagas-
se, papier en CPLA. Bagasse is een restmateriaal 
van suikerriet dat gewoon bij het gft-afval kan. De 
papieren rietjes, gekleurde bekers en bordjes kun-
nen bij het oud papier. CPLA wordt gemaakt uit 
natuurlijke materialen en is biologisch afbreekbaar. 
Persbericht Picnic, 28-08-2019

Nieuw Expertisecentrum Circulaire Transitie  
bij Fontys

Fontys Hogescholen start in februari 2020 met een 
Expertisecentrum Circulaire Transitie. Het centrum 
richt zich op onderzoek naar de overgang naar een 
circulaire economie en de energietransitie. Studen-
ten pakken samen met externe partijen projecten op 
die bijdragen aan een duurzame maatschappelijke 
en economische ontwikkeling in Zuid- Nederland. 
Het accent ligt daarbij in eerste instantie op de tran-
sitie in de MKB-maakindustrie en de sociaal maat-
schappelijke kant van de transitie naar een duur-
zame economie. Het centrum gaat samenwerken 
met verschillende overheidsinstellingen, organisa-
ties en bedrijven. De onderzoekslijnen binnen het 
expertisecentrum zijn Circulaire waarde, Circulaire 
businessmodellen en Transitie als sociale innova-
tie. Deze sluiten aan op de strategische agenda’s 
van Midpoint Brabant en Brainport en de provinciale 
ambitie op het gebied van bouw en maakindustrie. 
Persbericht Fontys, 03-09-2019

De Bijenkorf introduceert duurzaamheidslabel

De Bijenkorf hanteert sinds kort een duurzaam-
heidslabel zodat klanten makkelijker producten met 
een duurzamer karakter kunnen herkennen. Er zijn 
meer dan duizend producten met het duurzaam-
heidslabel te vinden in de winkels en de webshop. 
Het label heeft betrekking op arbeidsomstandig-
heden, milieu en dierenwelzijn, of een combinatie 
daarvan. Bijvoorbeeld tegen een eerlijke prijs voor 
alle betrokkenen gemaakt, biologisch, gerecycled, 
milieuvriendelijk of diervriendelijk. Ook heeft de Bij-
enkorf als onderdeel van Selfridges Group het G-7 
Fashion Pact ondertekend, waarin nieuwe doelen 
op het gebied van duurzaamheid worden gesteld. 
marketingreport.nl

Genomineerden voor de Green Leader  
Award 2019 

De genomineerden voor de Green Leader Award 
2019 zijn bekend. Uit alle inzendingen heeft de des-
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kundige jury onder leiding van de winnaar van vorig 
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Fiona van ’t Hullenaar, Jos Klanderman, Marieke 
van Doorninck, Marjan Minnesma, Michel Baars 
en Paul de Ruiter. De Award, een initiatief van 
Dutch Green Building Council in samenwerking met 
PropertyNL en PROVADA, is in het leven geroe-
pen om verduurzaming binnen de vastgoedsector 
een impuls te geven. De winnaar wordt uitgedaagd 
om een jaar lang kennis te delen en leiderschap 
te tonen om verduurzaming verder te versnellen. 
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Gebruik bestrijdingsmiddelen overheden  
fors gedaald

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeen-
ten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en 
Rijkswaterstaat, hebben in 2018 bijna 5 duizend kilo-
gram bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat is ongeveer 
82 procent minder dan vijf jaar eerder. Dit blijkt uit 
nieuwe cijfers van het CBS. Het resterend gebruik is 
vooral ingezet bij het onderhoud van het spoor. Ook 
daar is een daling te zien, al is die wel minder groot. In 
totaal werd 3 250 kilogram aan gewasbeschermings-
middelen voor dit doel ingezet, 16 procent minder dan 
in 2013. Toen werd er nog 3 850 kilogram gebruikt. 

Gemeenten gebruikten vorig jaar nog 307 kilogram 
glyfosaat, vooral voor het bestrijden van exoten 
zoals Amerikaanse vogelkers en duizendknoop. 
Op sportvelden worden met name MCPA en 2,4-D 
gebruikt voor het bestrijden van onkruiden. Over-
heidsinstellingen maken veel minder gebruik van 
glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam 
Roundup. In 2018 werd er voor 2 219 kilogram 
aan glyfosaat ingezet in opdracht van Nederlandse 
overheidsdiensten. Dat is bijna 90 procent minder 
dan in 2013. In dat jaar werd er nog 19 307 kilo-
gram gebruikt. Toen was chemische bestrijding van 
onkruiden op verhardingen nog toegestaan. Sinds 
de wijziging van het ‘Besluit gewasbeschermings-
middelen en biociden’ die eind 2017 in werking trad, 
mogen overheden geen bestrijdingsmiddelen meer 
gebruiken op verharde oppervlakten zoals stoepen 
en straten. Ook is het niet meer toegestaan om 
deze middelen in de groenvoorziening te gebruiken.  
Persbericht CBS, 29-08-2019

Aantal openbare laadpalen blijft ver achter  
bij behoefte

De gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, 
Schiermonnikoog, Amstelveen en Barendrecht sco-
ren het hoogst met hun netwerk aan openbare laad-
palen, zo blijkt uit de Benchmark openbaar laden. 
De Benchmark, die ieder jaar wordt gehouden door 
adviesbureau Over Morgen, laat zien dat met name 
gemeenten in het noorden en in mindere mate het 
oosten van Nederland nog nauwelijks voorbereid 
zijn op de toenemende vraag naar elektrisch rijden. 
Ook binnen de 30 grootste steden van Nederland 
zijn de verschillen opmerkelijk groot.

Hoewel grote steden als Den Haag, Amsterdam en 
Rotterdam aan kop gaan, is het aantal laadpalen 

dat nu geplaatst is in de openbare ruimte niet af-
doende om het aantal elektrische auto’s in 2020 op 
te kunnen laden. In 2025 wordt dat, als het aantal 
openbare laadpalen niet toeneemt, nog lastiger. In 
sommige gemeenten zoals Haaksbergen (OV) en 
Borger-Odoorn (Drenthe) zijn er zelfs helemaal 
geen openbare laadpalen.

Naar verwachting zal de vraag naar elektrische 
rijden in Nederland de komende jaren onvermin-
derd toenemen. Alle grote automerken brengen op 
korte termijn (betaalbare) elektrische auto’s op de 
markt, met een actieradius van minimaal 250 kilo-
meters. Daarvoor is het nodig dat gemeenten vol-
doende laadpalen ter beschikking hebben. Want 
gemiddeld 70 procent van de Nederlanders par-
keert – en zal dus laden – in de openbare ruimte.  
Nieuwsbrief Installatieprofs, 29-08-2019

Duizend extra openbare laadpalen in Groningen 
en Drenthe 

De provincies Groningen en Drenthe krijgen er de 
komende drie jaar duizend openbare laadpalen bij. 
Vijf keer zoveel als dat er nu zijn. Daarmee moet 
een dekkend laadnetwerk voor elektrische rijders 
ontstaan. De laadpalen van Allego worden ge-
plaatst in 21 gemeenten, die hiervoor samenwerk-
ten in een gezamenlijke aanbesteding. De groe-
ne stroom wordt geleverd door Holthausen Clean 
Energy. Daarnaast kunnen gebruikers van de laad-
palen naar verwachting eind dit jaar zelf hun ener-
gieleverancier kiezen; dat is nieuw in Nederland. 
De laadpalen - met elk twee laadpunten - worden 
de komende drie jaar geplaatst. Inwoners van de 
deelnemende gemeenten kunnen bij Allego, onder 
voorwaarden, gratis een laadpaal aanvragen voor 
hun elektrische auto via de website openbaarla-
den.nl. De openbare laadpaal komt in de straat of 
iets verderop te staan, altijd op loopafstand. Ook 
de gemeenten kunnen laadpalen aanvragen, voor 
bijvoorbeeld P+R-terreinen, OV-hubs en drukbe-
zochte plaatsen als winkelcentra en dorpshuizen.  
Persbericht provincie Groningen, 30-08-2019

Vijf miljoen voor laadpalen van de toekomst  

Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter 
benutten en geld verdienen met een elektrische 
auto. Dat is wat slimme laadpalen mogelijk ma-
ken. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) trekt 
daarom 5 miljoen euro uit om gemeenten te sub-
sidiëren bij de aanleg ervan. Met het geld komen 
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in 21 Nederlandse gemeenten door heel Nederland 
laadpleinen met in totaal 472 slimme laadpunten. 
Het leveren van elektriciteit aan het net door elek-
trische voertuigen wordt ‘vehicle-to-grid’ genoemd. 
De aan de slimme laadpaal gekoppelde auto slaat 
het overschot aan duurzaam opgewekte stroom 
op. Vervolgens wordt op piekmomenten de stroom 
teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer 
te gebruiken, kan groene stroom efficiënter wor-
den ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast. 
Persbericht Ministerie van IenM, 02-05-2019

KLIMAAT EN ENERGIE

Groene elektriciteit stroomt tussen Nederland 
en Denemarken 

Vanaf 7 september is de zogenoemde ‘groene 
kabel’ tussen Nederland en Denemarken beschik-
baar voor de elektriciteitsmarkt. De onderzeese 
gelijkstroom hoogspanningskabel van circa 325 
kilometer heeft een capaciteit van 700 megawatt 
(MW). Dit komt overeen met het vermogen van 
2,8 miljoen elektrische fietsen. De kabel is een 
initiatief van de Nederlandse hoogspanningsnet-
beheerder TenneT en de Deense elektriciteits- en 
gasnetbeheerder Energinet. De kabel loopt vanaf 
Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar En-
drup (Denemarken). Twee converterstations op 
land, een in Nederland en een in Denemarken, 
zetten wisselstroom om in gelijkstroom. Dat is 
nodig voor het transport van de elektriciteit over 
lange afstand zonder grote verliezen. De conver-
ters zetten ook de gelijkstroom weer om in wissel-
stroom; elektriciteitsnetten functioneren op basis 
van wisselstroom. 

Nederland kan via de kabel meer duurzame elektri-
citeit importeren, vooral wind uit Denemarken. Voor 
Denemarken is het waarborgen van de leveringsze-
kerheid van groot belang. De kabel maakt structureel 
Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deen-
se elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder is de kabel-
verbinding zo ontworpen dat het in een later stadium 
mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen 
sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwe-
zenlijking van een duurzaam internationaal ener-
gielandschap, een streven van de Europese Unie. 
Persbericht Tennet, 02-09-2019

Nieuwe batterij kan voor twee weken warmte 
opslaan

TNO en de Technische Universiteit Eindhoven 
(TUE) hebben een warmtebatterij ontwikkeld die 
meer wind- en zonne-energie kan opslaan en te-
gen lagere kosten dan bestaande oplossingen. Het 
apparaat is ongeveer even groot als een koelkast 
en volgens de makers compact, stabiel, betaalbaar, 
breed toepasbaar en rijp voor de markt. Dat is een 
doorbraak, die energieopslag toepasbaar maakt tot 
op het niveau van huizenblokken of zelfs individuele 
woningen.

De warmtebatterij, die twee weken van Dünkelflau-
te kan overbruggen, bestaat uit vier componenten: 
warmtewisselaar, verdamper-condensator, venti-
lator en reactorvat. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de wisselwerking tussen waterdamp en zouthy-
draat. Op het moment dat deze twee componenten 
zich aan elkaar hechten, komt er warmte vrij. Dat 
proces kan ook omgekeerd worden: door ze van el-
kaar te scheiden, kan warmte worden opgeslagen. 
Opslag in zouten worden nu al gebruikt voor indu-
striële toepassingen, maar dan gaat het om veel 
hogere temperaturen. Niet eerder werd dit principe 
gebruikt voor een batterij die ingezet kan worden 
op het niveau van een wijk, flat of zelfs een indi-
viduele woning. De batterij is stabiel en presteert 
zonder energieverlies. Bij juist gebruik gaat hij ook 
nog eens minstens twintig jaar mee. 

De warmtebatterij is te combineren met een warmte-
pomp, die naar verwachting beter gaat functioneren 
op energiearme momenten. De onderzoekers voor-
zien dat ook zonnepanelen beter gaan renderen. 
TNO en de TU/e zijn op zoek naar partners om geza-
menlijk de warmtebatterij naar de markt te brengen.  
Nieuwsbrief InstallatieProfs, 03-09-2019

Tekort aan stroom op het spoor 

De komende jaren gaan er op veel trajecten meer, 
langere en nieuwe treinen rijden. ProRail onder-
zoekt of dat logistiek mogelijk is, of de infrastructuur 
dat aan kan en of dat voldoet aan de geluids- tril-
lingen- en veiligheidsnormen. Ten aanzien van die 
energievoorziening waarschuwt ProRail dat het Ne-
derlandse spoor een tekort aan stroom heeft. Op 
een aantal baanvakken is het volgens de spoor-
beheerder daardoor niet mogelijk om met meer 
treinen te rijden. Ook staat er niet genoeg span-
ning op de bovenleiding om met nieuwe of lange-
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Gebruik bestrijdingsmiddelen overheden  
fors gedaald

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeen-
ten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en 
Rijkswaterstaat, hebben in 2018 bijna 5 duizend kilo-
gram bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat is ongeveer 
82 procent minder dan vijf jaar eerder. Dit blijkt uit 
nieuwe cijfers van het CBS. Het resterend gebruik is 
vooral ingezet bij het onderhoud van het spoor. Ook 
daar is een daling te zien, al is die wel minder groot. In 
totaal werd 3 250 kilogram aan gewasbeschermings-
middelen voor dit doel ingezet, 16 procent minder dan 
in 2013. Toen werd er nog 3 850 kilogram gebruikt. 

Gemeenten gebruikten vorig jaar nog 307 kilogram 
glyfosaat, vooral voor het bestrijden van exoten 
zoals Amerikaanse vogelkers en duizendknoop. 
Op sportvelden worden met name MCPA en 2,4-D 
gebruikt voor het bestrijden van onkruiden. Over-
heidsinstellingen maken veel minder gebruik van 
glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam 
Roundup. In 2018 werd er voor 2 219 kilogram 
aan glyfosaat ingezet in opdracht van Nederlandse 
overheidsdiensten. Dat is bijna 90 procent minder 
dan in 2013. In dat jaar werd er nog 19 307 kilo-
gram gebruikt. Toen was chemische bestrijding van 
onkruiden op verhardingen nog toegestaan. Sinds 
de wijziging van het ‘Besluit gewasbeschermings-
middelen en biociden’ die eind 2017 in werking trad, 
mogen overheden geen bestrijdingsmiddelen meer 
gebruiken op verharde oppervlakten zoals stoepen 
en straten. Ook is het niet meer toegestaan om 
deze middelen in de groenvoorziening te gebruiken.  
Persbericht CBS, 29-08-2019

Aantal openbare laadpalen blijft ver achter  
bij behoefte

De gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, 
Schiermonnikoog, Amstelveen en Barendrecht sco-
ren het hoogst met hun netwerk aan openbare laad-
palen, zo blijkt uit de Benchmark openbaar laden. 
De Benchmark, die ieder jaar wordt gehouden door 
adviesbureau Over Morgen, laat zien dat met name 
gemeenten in het noorden en in mindere mate het 
oosten van Nederland nog nauwelijks voorbereid 
zijn op de toenemende vraag naar elektrisch rijden. 
Ook binnen de 30 grootste steden van Nederland 
zijn de verschillen opmerkelijk groot.

Hoewel grote steden als Den Haag, Amsterdam en 
Rotterdam aan kop gaan, is het aantal laadpalen 

dat nu geplaatst is in de openbare ruimte niet af-
doende om het aantal elektrische auto’s in 2020 op 
te kunnen laden. In 2025 wordt dat, als het aantal 
openbare laadpalen niet toeneemt, nog lastiger. In 
sommige gemeenten zoals Haaksbergen (OV) en 
Borger-Odoorn (Drenthe) zijn er zelfs helemaal 
geen openbare laadpalen.

Naar verwachting zal de vraag naar elektrische 
rijden in Nederland de komende jaren onvermin-
derd toenemen. Alle grote automerken brengen op 
korte termijn (betaalbare) elektrische auto’s op de 
markt, met een actieradius van minimaal 250 kilo-
meters. Daarvoor is het nodig dat gemeenten vol-
doende laadpalen ter beschikking hebben. Want 
gemiddeld 70 procent van de Nederlanders par-
keert – en zal dus laden – in de openbare ruimte.  
Nieuwsbrief Installatieprofs, 29-08-2019

Duizend extra openbare laadpalen in Groningen 
en Drenthe 

De provincies Groningen en Drenthe krijgen er de 
komende drie jaar duizend openbare laadpalen bij. 
Vijf keer zoveel als dat er nu zijn. Daarmee moet 
een dekkend laadnetwerk voor elektrische rijders 
ontstaan. De laadpalen van Allego worden ge-
plaatst in 21 gemeenten, die hiervoor samenwerk-
ten in een gezamenlijke aanbesteding. De groe-
ne stroom wordt geleverd door Holthausen Clean 
Energy. Daarnaast kunnen gebruikers van de laad-
palen naar verwachting eind dit jaar zelf hun ener-
gieleverancier kiezen; dat is nieuw in Nederland. 
De laadpalen - met elk twee laadpunten - worden 
de komende drie jaar geplaatst. Inwoners van de 
deelnemende gemeenten kunnen bij Allego, onder 
voorwaarden, gratis een laadpaal aanvragen voor 
hun elektrische auto via de website openbaarla-
den.nl. De openbare laadpaal komt in de straat of 
iets verderop te staan, altijd op loopafstand. Ook 
de gemeenten kunnen laadpalen aanvragen, voor 
bijvoorbeeld P+R-terreinen, OV-hubs en drukbe-
zochte plaatsen als winkelcentra en dorpshuizen.  
Persbericht provincie Groningen, 30-08-2019

Vijf miljoen voor laadpalen van de toekomst  

Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter 
benutten en geld verdienen met een elektrische 
auto. Dat is wat slimme laadpalen mogelijk ma-
ken. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) trekt 
daarom 5 miljoen euro uit om gemeenten te sub-
sidiëren bij de aanleg ervan. Met het geld komen 
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in 21 Nederlandse gemeenten door heel Nederland 
laadpleinen met in totaal 472 slimme laadpunten. 
Het leveren van elektriciteit aan het net door elek-
trische voertuigen wordt ‘vehicle-to-grid’ genoemd. 
De aan de slimme laadpaal gekoppelde auto slaat 
het overschot aan duurzaam opgewekte stroom 
op. Vervolgens wordt op piekmomenten de stroom 
teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer 
te gebruiken, kan groene stroom efficiënter wor-
den ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast. 
Persbericht Ministerie van IenM, 02-05-2019

KLIMAAT EN ENERGIE

Groene elektriciteit stroomt tussen Nederland 
en Denemarken 

Vanaf 7 september is de zogenoemde ‘groene 
kabel’ tussen Nederland en Denemarken beschik-
baar voor de elektriciteitsmarkt. De onderzeese 
gelijkstroom hoogspanningskabel van circa 325 
kilometer heeft een capaciteit van 700 megawatt 
(MW). Dit komt overeen met het vermogen van 
2,8 miljoen elektrische fietsen. De kabel is een 
initiatief van de Nederlandse hoogspanningsnet-
beheerder TenneT en de Deense elektriciteits- en 
gasnetbeheerder Energinet. De kabel loopt vanaf 
Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar En-
drup (Denemarken). Twee converterstations op 
land, een in Nederland en een in Denemarken, 
zetten wisselstroom om in gelijkstroom. Dat is 
nodig voor het transport van de elektriciteit over 
lange afstand zonder grote verliezen. De conver-
ters zetten ook de gelijkstroom weer om in wissel-
stroom; elektriciteitsnetten functioneren op basis 
van wisselstroom. 

Nederland kan via de kabel meer duurzame elektri-
citeit importeren, vooral wind uit Denemarken. Voor 
Denemarken is het waarborgen van de leveringsze-
kerheid van groot belang. De kabel maakt structureel 
Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deen-
se elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder is de kabel-
verbinding zo ontworpen dat het in een later stadium 
mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen 
sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwe-
zenlijking van een duurzaam internationaal ener-
gielandschap, een streven van de Europese Unie. 
Persbericht Tennet, 02-09-2019

Nieuwe batterij kan voor twee weken warmte 
opslaan

TNO en de Technische Universiteit Eindhoven 
(TUE) hebben een warmtebatterij ontwikkeld die 
meer wind- en zonne-energie kan opslaan en te-
gen lagere kosten dan bestaande oplossingen. Het 
apparaat is ongeveer even groot als een koelkast 
en volgens de makers compact, stabiel, betaalbaar, 
breed toepasbaar en rijp voor de markt. Dat is een 
doorbraak, die energieopslag toepasbaar maakt tot 
op het niveau van huizenblokken of zelfs individuele 
woningen.

De warmtebatterij, die twee weken van Dünkelflau-
te kan overbruggen, bestaat uit vier componenten: 
warmtewisselaar, verdamper-condensator, venti-
lator en reactorvat. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de wisselwerking tussen waterdamp en zouthy-
draat. Op het moment dat deze twee componenten 
zich aan elkaar hechten, komt er warmte vrij. Dat 
proces kan ook omgekeerd worden: door ze van el-
kaar te scheiden, kan warmte worden opgeslagen. 
Opslag in zouten worden nu al gebruikt voor indu-
striële toepassingen, maar dan gaat het om veel 
hogere temperaturen. Niet eerder werd dit principe 
gebruikt voor een batterij die ingezet kan worden 
op het niveau van een wijk, flat of zelfs een indi-
viduele woning. De batterij is stabiel en presteert 
zonder energieverlies. Bij juist gebruik gaat hij ook 
nog eens minstens twintig jaar mee. 

De warmtebatterij is te combineren met een warmte-
pomp, die naar verwachting beter gaat functioneren 
op energiearme momenten. De onderzoekers voor-
zien dat ook zonnepanelen beter gaan renderen. 
TNO en de TU/e zijn op zoek naar partners om geza-
menlijk de warmtebatterij naar de markt te brengen.  
Nieuwsbrief InstallatieProfs, 03-09-2019

Tekort aan stroom op het spoor 

De komende jaren gaan er op veel trajecten meer, 
langere en nieuwe treinen rijden. ProRail onder-
zoekt of dat logistiek mogelijk is, of de infrastructuur 
dat aan kan en of dat voldoet aan de geluids- tril-
lingen- en veiligheidsnormen. Ten aanzien van die 
energievoorziening waarschuwt ProRail dat het Ne-
derlandse spoor een tekort aan stroom heeft. Op 
een aantal baanvakken is het volgens de spoor-
beheerder daardoor niet mogelijk om met meer 
treinen te rijden. Ook staat er niet genoeg span-
ning op de bovenleiding om met nieuwe of lange-
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re treinen te rijden. Om het probleem structureel 
aan te pakken moeten volgens het spoorbedrijf 
meer of grotere transformatoren worden neerge-
zet, die meer elektriciteit naar de bovenleidingen 
voeren. Ook de kabels die langs het spoor liggen 
zouden een maatje te klein zijn. ProRail pleit voor 
een structurele aanpak van het stroomprobleem 
door de bovenleidingspanning op het spoornet te 
verhogen van 1500 naar 3000 volt. Dit bespaart 
niet alleen energie, maar hierdoor kunnen treinen 
ook sneller optrekken en dus tijdwinst boeken.  
SpoorPro nieuwsbrief 28-08-2019

Zonnepanelen kopen via collectief van  
Vereniging Eigen Huis 

Onlangs is de Collectieve Inkoop Zonnepanelen 
van Vereniging Eigen Huis in Noord Nederland van 
start gegaan. De provincies Groningen, Noord-Hol-
land, Friesland, Overijssel, Drenthe en Flevoland 
vallen hieronder. Alle inwoners van deze regio kun-
nen zich gratis en vrijblijvend inschrijven en ontvan-
gen een aanbod op maat voor een compleet zonne-
panelensysteem. Vereniging Eigen Huis neemt het 
uitzoekwerk uit handen en verzekert de deelnemers 
van goede kwaliteit, langdurige garanties en een 
scherpe prijs. De vereniging stelt strenge eisen aan 
de leveranciers en de producten. 

In het kader van de collectieve inkoop brengt Ver-
eniging Eigen Huis geïnteresseerden samen. Ver-
volgens wordt er een veiling georganiseerd voor 
gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers. Zij bie-
den hun beste prijs voor een compleet zonnepane-
lensysteem. De leverancier met het scherpste bod 
wint en stuurt iedere deelnemer via de vereniging 
een vrijblijvend aanbod op maat. Dit aanbod is in-
clusief installatie, monitoring en garanties. De deel-
nemer beslist of hij op het aanbod in gaat. Wie een 
vrijblijvend aanbod voor een compleet zonnepane-
lensysteem wil ontvangen, kan zich tot uiterlijk 11 
oktober gratis inschrijven via www.eigenhuis.nl/zon.  
Persbericht Vereniging Eigen Huis, 02-09-2019

Klimaatverandering bedreigt landbouw en  
veeteelt in zuidelijk Europa  

De landbouw en veeteelt in met name het zuiden 
van Europa krijgen te maken met lagere opbrengs-
ten door de verandering van het klimaat, zo schrijft 
het Europees Milieu Agentschap (EEA) in een 
rapport. Extreme weersomstandigheden en hoge-
re temperaturen kunnen er zelfs toe leiden dat de 

agrarische sector in delen van de landen rond de 
Middellandse Zee uiteindelijk verdwijnt. Het is vol-
gens de onderzoekers van groot belang dat boeren 
zich verder aanpassen om weerbaarder te zijn tegen 
droogte, hittegolven en overstromingen. Beleids-
makers moeten hen daarbij helpen, is het advies. 
De negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn 
nu al merkbaar in de agrarische productie en zullen 
alleen maar toenemen. Er zitten weliswaar ook po-
sitieve kanten aan, zoals een langer groeiseizoen 
en betere omstandigheden voor sommige gewas-
sen, maar die wegen daar niet tegen op. In delen 
van Noord-Europa zijn de vooruitzichten gunstiger, 
aldus het agentschap in Kopenhagen.

Het rapport besteedt ook aandacht aan de uit-
stoot van broeikasgassen en luchtvervuiling door 
de landbouw. Europa moet zijn voedselsysteem 
anders vormgeven, is het devies.  
NU.nl

Waterstof uit teerzanden en oude olievelden

Waterstof wordt beschouwd als een belangrijke po-
tentiële energiedrager van de toekomst. Probleem 
daarbij is dat waterstof altijd gekoppeld zit aan een 
ander element, bijvoorbeeld zuurstof, en het schei-
den ervan kost veel energie. Canadese ingenieurs, 
verbonden aan de faculteit Chemische Technologie 
van University of Calgary, hebben nu een manier 
gevonden om relatief eenvoudig en goedkoop wa-
terstof te produceren. Door zuurstof in teerzanden 
te injecteren, blijkt de temperatuur in de grond te 
stijgen. Het gevolg is dat er uit de olie waterstofgas 
vrijkomt, dat door speciale membraanfilters van an-
dere gassen kan worden gescheiden. De procedure 
werkt niet alleen in teerzanden, maar ook in uitge-
putte en afgedankte olievelden. Zelfs bij olievelden 
die nog gewoon in gebruik zijn, kan deze techniek 
worden ingezet, zeggen de ingenieurs. In dat geval 
wordt uit een bestaand olieveld niet langer olie ge-
wonnen, maar waterstof. Door in de productiebron-
nen waterstoffiltermembranen te plaatsen, wordt 
enkel de waterstof gewonnen en blijven ongewens-
te bijproducten als koolstofdioxiode en methaan in 
de grond achter. Een vervuilende, fossiele bron kan 
zo een nieuw leven krijgen en voortaan de energie-
drager van de toekomst produceren.

Het bedrijf Proton Technologies heeft de techniek 
medeontwikkeld en werkt nu aan de commercië-
le toepassing ervan. De bestaande infrastructuur 
en distributiekanalen rond de olievelden zouden 
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volstaan, waardoor de productiekosten laag blij-
ven. Momenteel kost het circa 2 dollar om een 
kilo H2 te produceren, maar met de nieuwe me-
thode zou dat slechts 10 tot 50 dollarcent zijn, 
stelt de CEO van het bedrijf Grant Strem in een 
persbericht. De benodigde zuurstof kan ter plaat-
se worden geproduceerd. Daarvoor is niet meer 
dan 5 procent van de gewonnen energie nodig.  
De ingenieur, 20-08-2019

Bifaciale zonnepanelen leveren 40 procent  
meer energie

Het Litouwse zonneceltechnologiebedrijf SoliTek 
heeft een zonnepark geopend met bifaciale zon-
nepanelen met een capaciteit van 2 megawatt. Het 
bedrijf claimt dat het zonnepark dankzij innovatieve 
technologieën 40 procent meer energie genereert 
dan een conventioneel zonnepark. Volgens Soli-
Tek is het zonnepark het meest geavanceerde in 
Europa. Waar in conventionele projecten eenzijdi-
ge panelen gangbaar zijn, bestaat dit zonnepark 
een glasplaat, waardoor de zonnecellen lichtener-
gie kunnen opnemen aan beide zijdes. Daarnaast 
bestaat het zonnepark uit 220 solar tracking units, 
die het traject van de zon gedurende de dag vol-
gen. Daardoor is het mogelijk de zonkracht aan 
het begin en het einde van de dag efficiënter te 
benutten. Dit zijn ook de momenten waarop de 
energievraag het grootst is. Elke unit is gekop-
peld aan dertig bifaciale zonnepanelen. Ten slotte 
bevatten de zonnepanelen een ultra-reflectief en 
UV-bestendig textiel, gemaakt van polypropyleen 
(kunststof). Daardoor wordt het albedo-effect (de 
hoeveelheid zonnestralen die door het oppervlak 
worden teruggekaatst) tot wel zes keer verhoogd. 
Volgend jaar wil SoliTek vergelijkbare energiepro-
jecten realiseren in Scandinavië en de Benelux, 
de markten waarin het bedrijf het meest actief is. 
duurzaambedrijfsleven.nl

Vanaf 2020 wellicht weer subsidie voor de  
DaglichtKas

Vanaf 2020 gaat de overheid een investering in de 
DaglichtKas weer subsidiëren. Dat is althans het ad-
vies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 
Het PBL stelt voor om de investering gedurende 
15 jaar te stimuleren met een maximum tarief van 
0,084 euro per kWh. Het PBL adviseert de minister 
nu om in de nieuwe SDE++-regeling, die in 2020 van 
kracht wordt, de DaglichtKas opnieuw op te nemen.

De DaglichtKas biedt de glastuinbouw een zon-
volgend thermisch systeem in het dek van de kas 
waarmee telers warmte uit zonlicht kunnen oog-
sten. Daarvoor worden in het (dubbel)glas van het 
kasdek lenzen geplaatst. Deze lenzen zorgen voor 
het focussen van de zonlichtbundel op een vrijhan-
gende buis onder het kasdek. In de buizen stroomt 
water dat door het zonlicht wordt opgewarmd. Deze 
warmte wordt via deze buizen afgevoerd naar 
een seizoensopslag in de bodem of dagopslag 
in bovengrondse tanks. In 2018 heeft Technokas 
een grote DaglichtKas van 5 hectare bij Ter Laak 
Orchids gerealiseerd. Het ministerie van EZK be-
loonde het initiatief met de EZK Energy Award. 
Persbericht Stijlmeesters, 08-08-2019

Lachgas is voor klimaat om te huilen

Een ballon lachgas heeft dezelfde schadelijke im-
pact op het klimaat als 15 kilometer autorijden 
of het verbranden van een liter benzine of die-
sel. Dit blijkt uit een berekening van Milieudefen-
sie. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas en is 
ruim 250 keer schadelijker dan CO2 voor ons kli-
maat. Milieudefensie denkt dat heel veel mensen 
niet eens weten dat lachgas ons klimaat aantast.  
Persbericht Milieudefensie, 13-08-2019

Overheid investeert miljoenen in  
energieonderzoek en energie-innovaties 

De Rijksoverheid gaf in 2018 € 225 miljoen - een 
recordbedrag - uit aan investeringen in energieon-
derzoek en energie-innovaties. Vorig jaar werd nog 
€ 151 miljoen uitgegeven. Dit becijfert de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de 
Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. 
In het rapport wordt uiteengezet hoeveel geld de 
Rijksoverheid uitgeeft aan energieonderzoek. Het 
bedrag van € 225 mln is volgens de RVO het hoog-
ste bedrag sinds 2010. Toen werd nog € 350 mln 
uitgegeven. In 2011 werden de subsidiepotjes an-
ders ingericht.

Het meeste geld werd in 2018 gestoken in onder-
zoek naar energieopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen: hier werd € 97 mln in gestoken. 
Voor onderzoeken naar energiebesparing werd € 
66 mln vrijgemaakt. De ontwikkeling van waterstof 
en brandstofcellen werd met € 11 mln gesteund; in 
2017 was dit nog € 3 mln. Dat Nederland meer geld 
uitgeeft aan een duurzame energievoorziening, be-
tekent niet dat er geen geld gestoken werd in on-
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re treinen te rijden. Om het probleem structureel 
aan te pakken moeten volgens het spoorbedrijf 
meer of grotere transformatoren worden neerge-
zet, die meer elektriciteit naar de bovenleidingen 
voeren. Ook de kabels die langs het spoor liggen 
zouden een maatje te klein zijn. ProRail pleit voor 
een structurele aanpak van het stroomprobleem 
door de bovenleidingspanning op het spoornet te 
verhogen van 1500 naar 3000 volt. Dit bespaart 
niet alleen energie, maar hierdoor kunnen treinen 
ook sneller optrekken en dus tijdwinst boeken.  
SpoorPro nieuwsbrief 28-08-2019

Zonnepanelen kopen via collectief van  
Vereniging Eigen Huis 

Onlangs is de Collectieve Inkoop Zonnepanelen 
van Vereniging Eigen Huis in Noord Nederland van 
start gegaan. De provincies Groningen, Noord-Hol-
land, Friesland, Overijssel, Drenthe en Flevoland 
vallen hieronder. Alle inwoners van deze regio kun-
nen zich gratis en vrijblijvend inschrijven en ontvan-
gen een aanbod op maat voor een compleet zonne-
panelensysteem. Vereniging Eigen Huis neemt het 
uitzoekwerk uit handen en verzekert de deelnemers 
van goede kwaliteit, langdurige garanties en een 
scherpe prijs. De vereniging stelt strenge eisen aan 
de leveranciers en de producten. 

In het kader van de collectieve inkoop brengt Ver-
eniging Eigen Huis geïnteresseerden samen. Ver-
volgens wordt er een veiling georganiseerd voor 
gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers. Zij bie-
den hun beste prijs voor een compleet zonnepane-
lensysteem. De leverancier met het scherpste bod 
wint en stuurt iedere deelnemer via de vereniging 
een vrijblijvend aanbod op maat. Dit aanbod is in-
clusief installatie, monitoring en garanties. De deel-
nemer beslist of hij op het aanbod in gaat. Wie een 
vrijblijvend aanbod voor een compleet zonnepane-
lensysteem wil ontvangen, kan zich tot uiterlijk 11 
oktober gratis inschrijven via www.eigenhuis.nl/zon.  
Persbericht Vereniging Eigen Huis, 02-09-2019

Klimaatverandering bedreigt landbouw en  
veeteelt in zuidelijk Europa  

De landbouw en veeteelt in met name het zuiden 
van Europa krijgen te maken met lagere opbrengs-
ten door de verandering van het klimaat, zo schrijft 
het Europees Milieu Agentschap (EEA) in een 
rapport. Extreme weersomstandigheden en hoge-
re temperaturen kunnen er zelfs toe leiden dat de 

agrarische sector in delen van de landen rond de 
Middellandse Zee uiteindelijk verdwijnt. Het is vol-
gens de onderzoekers van groot belang dat boeren 
zich verder aanpassen om weerbaarder te zijn tegen 
droogte, hittegolven en overstromingen. Beleids-
makers moeten hen daarbij helpen, is het advies. 
De negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn 
nu al merkbaar in de agrarische productie en zullen 
alleen maar toenemen. Er zitten weliswaar ook po-
sitieve kanten aan, zoals een langer groeiseizoen 
en betere omstandigheden voor sommige gewas-
sen, maar die wegen daar niet tegen op. In delen 
van Noord-Europa zijn de vooruitzichten gunstiger, 
aldus het agentschap in Kopenhagen.

Het rapport besteedt ook aandacht aan de uit-
stoot van broeikasgassen en luchtvervuiling door 
de landbouw. Europa moet zijn voedselsysteem 
anders vormgeven, is het devies.  
NU.nl

Waterstof uit teerzanden en oude olievelden

Waterstof wordt beschouwd als een belangrijke po-
tentiële energiedrager van de toekomst. Probleem 
daarbij is dat waterstof altijd gekoppeld zit aan een 
ander element, bijvoorbeeld zuurstof, en het schei-
den ervan kost veel energie. Canadese ingenieurs, 
verbonden aan de faculteit Chemische Technologie 
van University of Calgary, hebben nu een manier 
gevonden om relatief eenvoudig en goedkoop wa-
terstof te produceren. Door zuurstof in teerzanden 
te injecteren, blijkt de temperatuur in de grond te 
stijgen. Het gevolg is dat er uit de olie waterstofgas 
vrijkomt, dat door speciale membraanfilters van an-
dere gassen kan worden gescheiden. De procedure 
werkt niet alleen in teerzanden, maar ook in uitge-
putte en afgedankte olievelden. Zelfs bij olievelden 
die nog gewoon in gebruik zijn, kan deze techniek 
worden ingezet, zeggen de ingenieurs. In dat geval 
wordt uit een bestaand olieveld niet langer olie ge-
wonnen, maar waterstof. Door in de productiebron-
nen waterstoffiltermembranen te plaatsen, wordt 
enkel de waterstof gewonnen en blijven ongewens-
te bijproducten als koolstofdioxiode en methaan in 
de grond achter. Een vervuilende, fossiele bron kan 
zo een nieuw leven krijgen en voortaan de energie-
drager van de toekomst produceren.

Het bedrijf Proton Technologies heeft de techniek 
medeontwikkeld en werkt nu aan de commercië-
le toepassing ervan. De bestaande infrastructuur 
en distributiekanalen rond de olievelden zouden 
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volstaan, waardoor de productiekosten laag blij-
ven. Momenteel kost het circa 2 dollar om een 
kilo H2 te produceren, maar met de nieuwe me-
thode zou dat slechts 10 tot 50 dollarcent zijn, 
stelt de CEO van het bedrijf Grant Strem in een 
persbericht. De benodigde zuurstof kan ter plaat-
se worden geproduceerd. Daarvoor is niet meer 
dan 5 procent van de gewonnen energie nodig.  
De ingenieur, 20-08-2019

Bifaciale zonnepanelen leveren 40 procent  
meer energie

Het Litouwse zonneceltechnologiebedrijf SoliTek 
heeft een zonnepark geopend met bifaciale zon-
nepanelen met een capaciteit van 2 megawatt. Het 
bedrijf claimt dat het zonnepark dankzij innovatieve 
technologieën 40 procent meer energie genereert 
dan een conventioneel zonnepark. Volgens Soli-
Tek is het zonnepark het meest geavanceerde in 
Europa. Waar in conventionele projecten eenzijdi-
ge panelen gangbaar zijn, bestaat dit zonnepark 
een glasplaat, waardoor de zonnecellen lichtener-
gie kunnen opnemen aan beide zijdes. Daarnaast 
bestaat het zonnepark uit 220 solar tracking units, 
die het traject van de zon gedurende de dag vol-
gen. Daardoor is het mogelijk de zonkracht aan 
het begin en het einde van de dag efficiënter te 
benutten. Dit zijn ook de momenten waarop de 
energievraag het grootst is. Elke unit is gekop-
peld aan dertig bifaciale zonnepanelen. Ten slotte 
bevatten de zonnepanelen een ultra-reflectief en 
UV-bestendig textiel, gemaakt van polypropyleen 
(kunststof). Daardoor wordt het albedo-effect (de 
hoeveelheid zonnestralen die door het oppervlak 
worden teruggekaatst) tot wel zes keer verhoogd. 
Volgend jaar wil SoliTek vergelijkbare energiepro-
jecten realiseren in Scandinavië en de Benelux, 
de markten waarin het bedrijf het meest actief is. 
duurzaambedrijfsleven.nl

Vanaf 2020 wellicht weer subsidie voor de  
DaglichtKas

Vanaf 2020 gaat de overheid een investering in de 
DaglichtKas weer subsidiëren. Dat is althans het ad-
vies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 
Het PBL stelt voor om de investering gedurende 
15 jaar te stimuleren met een maximum tarief van 
0,084 euro per kWh. Het PBL adviseert de minister 
nu om in de nieuwe SDE++-regeling, die in 2020 van 
kracht wordt, de DaglichtKas opnieuw op te nemen.

De DaglichtKas biedt de glastuinbouw een zon-
volgend thermisch systeem in het dek van de kas 
waarmee telers warmte uit zonlicht kunnen oog-
sten. Daarvoor worden in het (dubbel)glas van het 
kasdek lenzen geplaatst. Deze lenzen zorgen voor 
het focussen van de zonlichtbundel op een vrijhan-
gende buis onder het kasdek. In de buizen stroomt 
water dat door het zonlicht wordt opgewarmd. Deze 
warmte wordt via deze buizen afgevoerd naar 
een seizoensopslag in de bodem of dagopslag 
in bovengrondse tanks. In 2018 heeft Technokas 
een grote DaglichtKas van 5 hectare bij Ter Laak 
Orchids gerealiseerd. Het ministerie van EZK be-
loonde het initiatief met de EZK Energy Award. 
Persbericht Stijlmeesters, 08-08-2019

Lachgas is voor klimaat om te huilen

Een ballon lachgas heeft dezelfde schadelijke im-
pact op het klimaat als 15 kilometer autorijden 
of het verbranden van een liter benzine of die-
sel. Dit blijkt uit een berekening van Milieudefen-
sie. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas en is 
ruim 250 keer schadelijker dan CO2 voor ons kli-
maat. Milieudefensie denkt dat heel veel mensen 
niet eens weten dat lachgas ons klimaat aantast.  
Persbericht Milieudefensie, 13-08-2019

Overheid investeert miljoenen in  
energieonderzoek en energie-innovaties 

De Rijksoverheid gaf in 2018 € 225 miljoen - een 
recordbedrag - uit aan investeringen in energieon-
derzoek en energie-innovaties. Vorig jaar werd nog 
€ 151 miljoen uitgegeven. Dit becijfert de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de 
Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. 
In het rapport wordt uiteengezet hoeveel geld de 
Rijksoverheid uitgeeft aan energieonderzoek. Het 
bedrag van € 225 mln is volgens de RVO het hoog-
ste bedrag sinds 2010. Toen werd nog € 350 mln 
uitgegeven. In 2011 werden de subsidiepotjes an-
ders ingericht.

Het meeste geld werd in 2018 gestoken in onder-
zoek naar energieopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen: hier werd € 97 mln in gestoken. 
Voor onderzoeken naar energiebesparing werd € 
66 mln vrijgemaakt. De ontwikkeling van waterstof 
en brandstofcellen werd met € 11 mln gesteund; in 
2017 was dit nog € 3 mln. Dat Nederland meer geld 
uitgeeft aan een duurzame energievoorziening, be-
tekent niet dat er geen geld gestoken werd in on-
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derzoek naar fossiele brandstoffen. Afgelopen jaar 
werd daarvoor € 21 mln uitgegeven. Voor onder-
zoeken naar kernenergie werd € 6 mln uitgegeven.  
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 21-08-2019

Tesla introduceert leasemodel voor  
zonnepanelen 

Tesla start met het verhuren van zonnepanelen en 
gaat dit vanaf komend 2020 ook in een aantal lan-
den in Europa doen, waaronder Nederland. Het 
nieuws komt enkele weken nadat Tesla bekend-
maakte de verkoop van standaardzonnepanelen 
opnieuw te hebben zien dalen. Daardoor is het 
bedrijf volgens analisten niet langer de grootste 
speler op de Amerikaanse zonne-energiemarkt. 
De verkopen bevinden zich op het laagste ni-
veau in jaren. Als onderdeel van het leasemo-
del moeten consumenten maandelijks betalen 
voor de zonnepanelen. Het contract kan te al-
len tijde opgezegd worden, wel is de gebruiker 
Tesla dan 1.500 dollar verschuldigd om de zon-
nepanelen weer te verwijderen. Het bedrijf stelt 
hierbij expliciet geen winst te maken, maar dit 
bedrag enkel in rekening te brengen om zijn kos-
ten te dekken. De zonnepanelen worden in drie 
systeemgroottes aangeboden: 3,8 kilowattpiek 
met een productie van 15 tot 19 kilowattuur per 
dag, 7,6 kilowattpiek met een productie van 29 tot 
39 kilowattuur per dag en 11,4 kilowattpiek met 
een productie van 44 tot 58 kilowattuur per dag. 
Zonneflits, 21-08-2019

Landelijke klimaatstaking op 27 september

Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib slui-
ten zich aan bij de landelijke klimaatstaking op 27 
september. De organisaties steunen hiermee het 
initiatief om het werk neer te leggen op de vierde 
vrijdag in september. In heel Nederland kan ieder-
een meedoen, zie klimaatstaking.nl. Op de dag 
zelf start er om 13:00 in Den Haag een stakings-
tocht door de stad en is er een podiumprogramma. 
Wie niet in Den Haag of niet de hele dag kan sta-
ken, kan ook kiezen voor een werkonderbreking. 
De staking wordt op sociale media gesteund met 
de hashtag #wijstakenmee. De klimaatstaking in 
Den Haag wordt georganiseerd door Fridays For 
Future Nederland, Earth Strike Nederland, Code 
Rood, Fossielvrij NL en Teachers for Climate NL.  
Persbericht Greenpeace, 27-08-2019

Bussen in regio Den Haag rijden op lokaal 
groengas

EBS voert de komende tien jaar het openbaar ver-
voer in de regio Haaglanden streek uit in opdracht 
van de Metropoolregio Den Haag. EBS vindt het be-
langrijk om duurzaam en schoon openbaar vervoer 
aan te bieden. Daarom is gekozen om te rijden met 
hybride groengasbussen die na verloop van tijd ver-
vangen worden door zero emissie voertuigen. Sinds 
kort rijden er 90 groengasbussen in de regio Haag-
landen. PitPoint is verantwoordelijk voor de levering 
van het groengas. Het groengas wordt beschikbaar 
gesteld op drie tanklocaties in Zoetermeer, Den Haag 
en in Den Hoorn. Het station in Den Hoorn is vanaf 
dit weekend operationeel en ligt in de Harnaschpol-
der. Het groengas dat wordt getankt, is onder ande-
re afkomstig van de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
Harnaschpolder in Den Hoorn. Deze installatie, die 
recent in gebruik genomen is, produceert groengas 
uit afvalwater. Hierdoor dragen EBS en PitPoint ook 
bij aan de circulaire doelstellingen van de regio.  
Persbericht Pitpoint, 26-08-2019

 

DUURZAME ONTWIKKELING

Aanvalsplan moet kwaliteit gft  
en textiel verbeteren 

Om de kwaliteit van gft en textiel te verbeteren, 
moeten deze deelstromen beter worden ingeza-
meld in Nederland. Een aanvalsplan, opgezet door 
Rijkswaterstaat in samenwerking met de Vereni-
ging Afvalbedrijven (VA) en de NVRD, moet dit 
gaan bewerkstelligen. De projecten in het aanvals-
plan beslaan verschillende delen van de keten, van 
burgers en inzamelaars tot verwerkers die moeten 
zorgen voor een toename van de hoeveelheid ge-
scheiden ingezameld gft. Nu bestaat nog circa 30 
procent van het restafval uit gft, voornamelijk voed-
selresten en keukenafval. Best practices laten zien 
dat er nog veel potentie is voor de gescheiden in-
zameling in met name laagbouw. Daarnaast moet 
het aanvalsplan zorgen voor een betere kwaliteit 
gescheiden ingezameld gft. Nu zitten er nog te vaak 
bodemvreemde materialen als kunststoffen en glas 
in het gft. Dit leidt in verschillende gevallen tot af-
keur, uitval, compost van lagere kwaliteit en kosten 
voor verwerkers en gemeenten.
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In het aanvalsplan is een uitgebreide lijst opgeno-
men van maatregelen die de gescheiden inzame-
ling van gft en de kwaliteit van ingezameld gft moe-
ten verbeteren. Vanuit het programma Vang-HHA 
krijgen gemeenten bijvoorbeeld maatwerk-advies 
over hun gft-aanpak, worden ze gemotiveerd aan-
bestedingen en contracten zo op te zetten dat deze 
een positieve invloed hebben op de kwaliteit van 
het gft en kunnen ze bijvoorbeeld hulp krijgen bij de 
communicatie naar burgers om tot beter scheidge-
drag te komen. Verder moet er onder andere een 
masterclass en een kennisdocument met best prac-
tices komen om meer gft in te zamelen.

Verder zullen afvalverwerkers periodiek sorteer-
analyses gaan uitvoeren om meer zich op de sa-
menstelling en vervuiling van gft te krijgen. In het 
verleden gebeurde dit al, maar de laatste jaren is dit 
niet meer gebeurd. In 2018 is echter een nieuw mo-
nitoringstraject opgestart en in het derde kwartaal 
van 2019 worden de eerste resultaten van een jaar 
lang monitoren verwacht. Afgelopen voorjaar is in 
opdracht van de VA al een onderzoek gedaan naar 
kunststoffen in gft. Hiermee is informatie verzameld 
over welke kunststoffen verwarring opleveren bij 
burgers en onterecht bij het gft worden gegooid.

Het aanvalsplan moet tevens zorgen voor een toe-
name van de hoeveelheid gescheiden ingezameld 
textiel. Circa 5,8 procent van het huishoudelijk rest-
afval bestaat uit textiel en dit percentage neemt toe 
door toename van de hoeveelheid textiel dat wordt 
verbruikt en niet gescheiden wordt aangeboden. 
Daarnaast weten inwoners niet altijd goed wat wel 
en niet gescheiden mag worden aangeboden. Ook 
moet het plan de kwaliteit van het gescheiden in-
gezamelde textiel verbeteren. De focus ligt hier op 
vocht en vervuiling van ingezameld textiel met an-
dere afvalstromen. Tot slot is de ambitie om de tex-
tielketen circulair te maken en daarvoor zijn onder 
andere nieuwe businessmodellen nodig voor het 
inzamelen, sorteren en recyclen van textiel. De hele 
keten moet daarvoor beter gaan samenwerken. 
Afval Online, 28-08-2019

Koningin Máxima opent eerste Groene 
Mineralen Centrale

Koningin Máxima heeft bij Groot Zevert Vergisting in 
Beltrum de Groene Mineralen Centrale geopend. Dit 
is de eerste centrale ter wereld die in staat is om uit 
organische reststromen volledig bruikbare en circu-
laire producten te halen. De centrale is een belang-

rijke stap richting een kunstmestvrije Achterhoek. 
De Groene Mineralen Centrale zet dierlijke mest en 
andere organische reststromen om in een kunst-
mestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon 
water. De teruggewonnen kunstmestvervanger is 
een vloeibare meststof. Daarin zitten alle mineralen 
die de gewassen nodig hebben. Boeren uit de regio 
gaan deze kunstmestvervanger en bodemverbete-
raar van de centrale afnemen. Het gewonnen bio-
gas wordt onder meer door de centrale zelf gebruikt 
als brandstof. En het schone water wordt terugge-
geven aan de natuur. Het betreft een gezamenlijk 
initiatief van Groot Zevert Vergisting, Wageningen 
University & Research (WUR) en Nijhuis Industries. 
Groot Zevert maakte hiervoor gebruik van het Eu-
ropese programma Horizon 2020 en van meerdere 
onderzoekssubsidies vanuit de Topsector Energie. 
Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 20-08-2019

Kringloopwinkels ontvangen in jaar tijd  
1 miljoen meer klanten 

De ruim 200 bij Branchevereniging Kringloopbedrij-
ven Nederland (BKN) aangesloten kringloopwinkels 
zagen in 2018 het aantal betalende klanten en de 
winkelomzet stijgen, net als in voorgaande jaren. 
Het aantal betalende bezoekers bij de 100% Kring-
loopwinkels steeg met 7% tot 14 miljoen, ruim 1 mil-
joen meer dan in 2017. De omzet groeide met één 
procent tot € 96 miljoen. De branche laat hiermee 
voor het vierde opeenvolgende jaar een groei zien. 
Al is de groei in 2018 minder sterk dan in de jaren 
ervoor.

Het is opvallend dat het werk bij 100% Kringloop-
winkels in 2018 door minder mensen werd uitge-
voerd dan in 2017; het aantal vacatures is toegeno-
men en het is moeilijk om aan personeel te komen. 
100% Kringloopwinkels bieden een (vrijwilligers)
werkplek aan veel mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Leonie Reinders, directeur BKN, licht 
toe: ‘’De instroom van nieuwe medewerkers blijft 
achter. Dit vraagt om een betere samenwerking 
tussen gemeentelijke instanties en de kringloopwin-
kels. Op die manier kunnen we meer mensen met 
een arbeidsbeperking aan het werk helpen.’’

Hoewel in 2018 net iets minder spullen werden inge-
zameld dan in 2017 (137 miljoen kg in 2018 ten op-
zichte van 139 miljoen kg in 2017) wisten de kring-
loopwinkels een groter deel van de spullen die zij 
ontvingen van de afvalverbranding te redden. 43% 
van de ingezamelde spullen kreeg via de winkels een 



MILIEU COMPACT MILIEU COMPACT

10 11

derzoek naar fossiele brandstoffen. Afgelopen jaar 
werd daarvoor € 21 mln uitgegeven. Voor onder-
zoeken naar kernenergie werd € 6 mln uitgegeven.  
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 21-08-2019

Tesla introduceert leasemodel voor  
zonnepanelen 

Tesla start met het verhuren van zonnepanelen en 
gaat dit vanaf komend 2020 ook in een aantal lan-
den in Europa doen, waaronder Nederland. Het 
nieuws komt enkele weken nadat Tesla bekend-
maakte de verkoop van standaardzonnepanelen 
opnieuw te hebben zien dalen. Daardoor is het 
bedrijf volgens analisten niet langer de grootste 
speler op de Amerikaanse zonne-energiemarkt. 
De verkopen bevinden zich op het laagste ni-
veau in jaren. Als onderdeel van het leasemo-
del moeten consumenten maandelijks betalen 
voor de zonnepanelen. Het contract kan te al-
len tijde opgezegd worden, wel is de gebruiker 
Tesla dan 1.500 dollar verschuldigd om de zon-
nepanelen weer te verwijderen. Het bedrijf stelt 
hierbij expliciet geen winst te maken, maar dit 
bedrag enkel in rekening te brengen om zijn kos-
ten te dekken. De zonnepanelen worden in drie 
systeemgroottes aangeboden: 3,8 kilowattpiek 
met een productie van 15 tot 19 kilowattuur per 
dag, 7,6 kilowattpiek met een productie van 29 tot 
39 kilowattuur per dag en 11,4 kilowattpiek met 
een productie van 44 tot 58 kilowattuur per dag. 
Zonneflits, 21-08-2019

Landelijke klimaatstaking op 27 september

Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib slui-
ten zich aan bij de landelijke klimaatstaking op 27 
september. De organisaties steunen hiermee het 
initiatief om het werk neer te leggen op de vierde 
vrijdag in september. In heel Nederland kan ieder-
een meedoen, zie klimaatstaking.nl. Op de dag 
zelf start er om 13:00 in Den Haag een stakings-
tocht door de stad en is er een podiumprogramma. 
Wie niet in Den Haag of niet de hele dag kan sta-
ken, kan ook kiezen voor een werkonderbreking. 
De staking wordt op sociale media gesteund met 
de hashtag #wijstakenmee. De klimaatstaking in 
Den Haag wordt georganiseerd door Fridays For 
Future Nederland, Earth Strike Nederland, Code 
Rood, Fossielvrij NL en Teachers for Climate NL.  
Persbericht Greenpeace, 27-08-2019

Bussen in regio Den Haag rijden op lokaal 
groengas

EBS voert de komende tien jaar het openbaar ver-
voer in de regio Haaglanden streek uit in opdracht 
van de Metropoolregio Den Haag. EBS vindt het be-
langrijk om duurzaam en schoon openbaar vervoer 
aan te bieden. Daarom is gekozen om te rijden met 
hybride groengasbussen die na verloop van tijd ver-
vangen worden door zero emissie voertuigen. Sinds 
kort rijden er 90 groengasbussen in de regio Haag-
landen. PitPoint is verantwoordelijk voor de levering 
van het groengas. Het groengas wordt beschikbaar 
gesteld op drie tanklocaties in Zoetermeer, Den Haag 
en in Den Hoorn. Het station in Den Hoorn is vanaf 
dit weekend operationeel en ligt in de Harnaschpol-
der. Het groengas dat wordt getankt, is onder ande-
re afkomstig van de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
Harnaschpolder in Den Hoorn. Deze installatie, die 
recent in gebruik genomen is, produceert groengas 
uit afvalwater. Hierdoor dragen EBS en PitPoint ook 
bij aan de circulaire doelstellingen van de regio.  
Persbericht Pitpoint, 26-08-2019
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Aanvalsplan moet kwaliteit gft  
en textiel verbeteren 

Om de kwaliteit van gft en textiel te verbeteren, 
moeten deze deelstromen beter worden ingeza-
meld in Nederland. Een aanvalsplan, opgezet door 
Rijkswaterstaat in samenwerking met de Vereni-
ging Afvalbedrijven (VA) en de NVRD, moet dit 
gaan bewerkstelligen. De projecten in het aanvals-
plan beslaan verschillende delen van de keten, van 
burgers en inzamelaars tot verwerkers die moeten 
zorgen voor een toename van de hoeveelheid ge-
scheiden ingezameld gft. Nu bestaat nog circa 30 
procent van het restafval uit gft, voornamelijk voed-
selresten en keukenafval. Best practices laten zien 
dat er nog veel potentie is voor de gescheiden in-
zameling in met name laagbouw. Daarnaast moet 
het aanvalsplan zorgen voor een betere kwaliteit 
gescheiden ingezameld gft. Nu zitten er nog te vaak 
bodemvreemde materialen als kunststoffen en glas 
in het gft. Dit leidt in verschillende gevallen tot af-
keur, uitval, compost van lagere kwaliteit en kosten 
voor verwerkers en gemeenten.
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In het aanvalsplan is een uitgebreide lijst opgeno-
men van maatregelen die de gescheiden inzame-
ling van gft en de kwaliteit van ingezameld gft moe-
ten verbeteren. Vanuit het programma Vang-HHA 
krijgen gemeenten bijvoorbeeld maatwerk-advies 
over hun gft-aanpak, worden ze gemotiveerd aan-
bestedingen en contracten zo op te zetten dat deze 
een positieve invloed hebben op de kwaliteit van 
het gft en kunnen ze bijvoorbeeld hulp krijgen bij de 
communicatie naar burgers om tot beter scheidge-
drag te komen. Verder moet er onder andere een 
masterclass en een kennisdocument met best prac-
tices komen om meer gft in te zamelen.

Verder zullen afvalverwerkers periodiek sorteer-
analyses gaan uitvoeren om meer zich op de sa-
menstelling en vervuiling van gft te krijgen. In het 
verleden gebeurde dit al, maar de laatste jaren is dit 
niet meer gebeurd. In 2018 is echter een nieuw mo-
nitoringstraject opgestart en in het derde kwartaal 
van 2019 worden de eerste resultaten van een jaar 
lang monitoren verwacht. Afgelopen voorjaar is in 
opdracht van de VA al een onderzoek gedaan naar 
kunststoffen in gft. Hiermee is informatie verzameld 
over welke kunststoffen verwarring opleveren bij 
burgers en onterecht bij het gft worden gegooid.

Het aanvalsplan moet tevens zorgen voor een toe-
name van de hoeveelheid gescheiden ingezameld 
textiel. Circa 5,8 procent van het huishoudelijk rest-
afval bestaat uit textiel en dit percentage neemt toe 
door toename van de hoeveelheid textiel dat wordt 
verbruikt en niet gescheiden wordt aangeboden. 
Daarnaast weten inwoners niet altijd goed wat wel 
en niet gescheiden mag worden aangeboden. Ook 
moet het plan de kwaliteit van het gescheiden in-
gezamelde textiel verbeteren. De focus ligt hier op 
vocht en vervuiling van ingezameld textiel met an-
dere afvalstromen. Tot slot is de ambitie om de tex-
tielketen circulair te maken en daarvoor zijn onder 
andere nieuwe businessmodellen nodig voor het 
inzamelen, sorteren en recyclen van textiel. De hele 
keten moet daarvoor beter gaan samenwerken. 
Afval Online, 28-08-2019

Koningin Máxima opent eerste Groene 
Mineralen Centrale

Koningin Máxima heeft bij Groot Zevert Vergisting in 
Beltrum de Groene Mineralen Centrale geopend. Dit 
is de eerste centrale ter wereld die in staat is om uit 
organische reststromen volledig bruikbare en circu-
laire producten te halen. De centrale is een belang-

rijke stap richting een kunstmestvrije Achterhoek. 
De Groene Mineralen Centrale zet dierlijke mest en 
andere organische reststromen om in een kunst-
mestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon 
water. De teruggewonnen kunstmestvervanger is 
een vloeibare meststof. Daarin zitten alle mineralen 
die de gewassen nodig hebben. Boeren uit de regio 
gaan deze kunstmestvervanger en bodemverbete-
raar van de centrale afnemen. Het gewonnen bio-
gas wordt onder meer door de centrale zelf gebruikt 
als brandstof. En het schone water wordt terugge-
geven aan de natuur. Het betreft een gezamenlijk 
initiatief van Groot Zevert Vergisting, Wageningen 
University & Research (WUR) en Nijhuis Industries. 
Groot Zevert maakte hiervoor gebruik van het Eu-
ropese programma Horizon 2020 en van meerdere 
onderzoekssubsidies vanuit de Topsector Energie. 
Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 20-08-2019

Kringloopwinkels ontvangen in jaar tijd  
1 miljoen meer klanten 

De ruim 200 bij Branchevereniging Kringloopbedrij-
ven Nederland (BKN) aangesloten kringloopwinkels 
zagen in 2018 het aantal betalende klanten en de 
winkelomzet stijgen, net als in voorgaande jaren. 
Het aantal betalende bezoekers bij de 100% Kring-
loopwinkels steeg met 7% tot 14 miljoen, ruim 1 mil-
joen meer dan in 2017. De omzet groeide met één 
procent tot € 96 miljoen. De branche laat hiermee 
voor het vierde opeenvolgende jaar een groei zien. 
Al is de groei in 2018 minder sterk dan in de jaren 
ervoor.

Het is opvallend dat het werk bij 100% Kringloop-
winkels in 2018 door minder mensen werd uitge-
voerd dan in 2017; het aantal vacatures is toegeno-
men en het is moeilijk om aan personeel te komen. 
100% Kringloopwinkels bieden een (vrijwilligers)
werkplek aan veel mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Leonie Reinders, directeur BKN, licht 
toe: ‘’De instroom van nieuwe medewerkers blijft 
achter. Dit vraagt om een betere samenwerking 
tussen gemeentelijke instanties en de kringloopwin-
kels. Op die manier kunnen we meer mensen met 
een arbeidsbeperking aan het werk helpen.’’

Hoewel in 2018 net iets minder spullen werden inge-
zameld dan in 2017 (137 miljoen kg in 2018 ten op-
zichte van 139 miljoen kg in 2017) wisten de kring-
loopwinkels een groter deel van de spullen die zij 
ontvingen van de afvalverbranding te redden. 43% 
van de ingezamelde spullen kreeg via de winkels een 
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tweede leven. Nog eens 40% van de spullen kon wor-
den gerecycled. In 2017 was dit respectievelijk 38% 
en 41%. De 100% Kringloopwinkels wisten 123.000 
ton CO2-uitstoot te vermijden. De positieve milieu 
impact is daarmee aanzienlijk groter dan in 2017. 
Persbericht Branchevereniging Kringloopbedrijven 
Nederland, 28-08-2019

Zeewier maakt de verpakkingen ‘eetbaar’

Skipping Rocks Lab heeft ‘Ooho’ ontwikkeld, een ver-
pakking gemaakt van Notpla. Dit is een membraan 
gemaakt van zeewier dat water of een andere vloei-
stof kan bevatten. Doordat de verpakking gemaakt 
is van zeewier, is het eetbaar en biologisch afbreek-
baar. Naast de verpakkingen werkt het bedrijf ook 
aan afbreekbare folies en netten waar bijvoorbeeld 
sinaasappelen in verpakt worden. De eetbare ver-
pakkingen werden eerder getest door bezorgbedrijf 
Just Eat, dat er sausjes en dips in verpakte. Bij de 
marathon van Londen werden de verpakkingen ge-
vuld met dranken en sportgels. Tijdens het evene-
ment werden 36.000 exemplaren uitgegeven, stelt 
Packaging Europe. Om de techniek verder op te 
schalen, kreeg het bedrijf onlangs een subsidie van 
ruim £ 300.000 (€ 327.000) van de Britse overheid. 
Het geld gaat gebruikt worden om een productiema-
chine te ontwikkelen die per dag 3.000 verpakkingen 
van maximaal 100 milliliter moet kunnen maken. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 21-08-2019

LUCHTKWALITEIT

Komende twee jaar halvering uitstoot 
methaangas op zee 

Overheid en industrie hebben in een convenant vastge-
legd dat de Nederlandse olie- en gasindustrie de broei-
kasgasemissies van haar activiteiten op zee de komen-
de twee jaar zal halveren. Daartoe is een ambitieus 
reductieprogramma opgesteld. Het convenant is on-
dertekend door Jo Peters, voorman van de Nederland-
se olie en gasindustrie en Minister Eric Wiebes (EZK). 

In het convenant beschrijft NOGEPA (Nederlandse 
Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) hoe 
vanaf 1990 maatregelen al tot 80% emissie-afna-
me hebben geleid (47.900 ton). Dit staat gelijk aan 
een emissiereductie van ongeveer 1,5 miljoen ton 

CO2. De leden van NOGEPA verbinden zich in het 
convenant tot een verdere reductie in de komende 
twee jaar. Doelstelling is de gezamenlijke uitstoot 
van bestaande offshore productieplatforms van 
8.562 T CH4/j in 2017 vóór 31 december 2020 te-
rug te brengen tot 4.281 T CH4/j (50% reductie). 
Dit komt overeen met 120.000 ton CO2-equiva-
lent. De overheid spreekt op zijn beurt uit om sa-
men met de industrie een onderzoek op te starten 
naar de randvoorwaarden die verdere reductie op 
langere termijn mogelijk maken. Bijvoorbeeld door 
voor de energievoorziening op de belangrijkste 
offshore installaties over te schakelen naar duur-
zame stroom. Op dit moment wordt een deel van 
het geproduceerde gas nog op de platforms zelf 
ingezet. Elektrificatie is overigens ook nodig om 
de gasinfrastructuur beschikbaar te houden voor 
toekomstige CO2 opslag en de eventuele pro-
ductie, transport en opslag van groene waterstof.  
Persbericht NOGEPA, 26-08-2019

EUROPA

Handelsdeal beste drukmiddel tegen Brazilië

Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie 
en Zuid-Amerikaanse landen is het beste instru-
ment om Brazilië ertoe te bewegen zich in te span-
nen voor het klimaat. Dat stelt EU-handelscommis-
saris Cecilia Malmström nadat Ierland had gezegd 
het zogenoemde Mercosur-akkoord te zullen blok-
keren als Brazilië het Amazonegebied niet be-
schermt. De Europese Commissie is ‘diep bezorgd’ 
over de branden. In het handelsakkoord zijn instru-
menten voor handhaving opgenomen, maar het zal 
niet alle problemen oplossen, erkent Malmström. 
Het is volgens haar het best beschikbare middel.  
Europa Nu, 26-08-2019 

INTERNATIONAAL

Eilandengroep doet wegwerpluiers in de ban

Vanuata, een eilandengroep in de Grote Oceaan, 
wil als eerste land in de wereld het gebruik van 
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wegwerpluiers gaan verbieden. Het eilandensta-
tje dat - verspreid over ruim zestig eilanden - nog 
geen 300.000 inwoners telt, neemt de maatregel 
in de strijd tegen plastics, die lokaal niet goed kun-
nen worden verwerkt. Het verbod op wegwerplui-
ers zou eind dit jaar van kracht moeten worden. 
Eerder baarde Vanuata al opzien door één van 
‘s werelds meeste strikte wetten tegen het ge-
bruik van wegwerpplastics in te voeren. De over-
heid zegt weinig andere keus te hebben: het land 
en haar inwoners worden in hun bestaan bedreigt 
door klimaatverandering en oceaanvervuiling. 
Nieuwsbrief AfvalOnline, 21-08-2019

Amerikaanse CEO’s pleiten voor duurzame 
economie

Grote bedrijven moeten niet langer streven naar 
het maximaliseren van winst ten koste van hun 
werknemers of het milieu. In plaats daarvan moe-
ten ze mensenrechten respecteren en het milieu 
beschermen. Deze oproep doen 181 CEO’s van 
grote Amerikaanse multinationals. De oproep komt 
van de Business Roundtable, een Amerikaans sa-
menwerkingsverband van 192 grote Amerikaanse 
bedrijven. In een statement leggen de bedrijven de 
‘purpose of a corporation’ vast. De bedrijven heb-
ben allemaal een eigen bedrijfsvisie, maar delen 
wel een commitment naar alle stakeholders, stel-
len de CEO’s. Dat houdt onder andere in dat alle 
werknemers eerlijk betaald moeten worden en recht 
hebben op ‘belangrijke voordelen’. Ook zijn ge-
meenschappen belangrijk voor de bedrijven. De ge-
meenschappen moeten gerespecteerd worden en 
de omgeving moet beschermd worden. Dat doen de 
bedrijven door ‘duurzame werkwijzen’ te omarmen.  
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 21-08-2019

Britse fabriek zet huisvuil om in duurzame  
kerosine

In het Verenigd Koninkrijk zijn plannen om een fa-
briek te bouwen die jaarlijks een half miljoen ton 
huishoudafval omzet in duurzame kerosine en bio-
brandstof. Hierin wordt vanaf 2024 huishoudafval 
verbrand dat niet gerecycled kan worden, waarna 
het omgezet wordt in duurzame kerosine of bio-
brandstof. Volgens ontwikkelaar Velocys zorgt één 
ton duurzame vliegtuigbrandstof voor 70 procent 
minder broeikasgassen in vergelijking met één ton 
fossiele kerosine. Na het sorteren van het huisvuil 
wordt het verwarmd tot een dusdanig hoge tempe-
ratuur dat het afval vergast wordt. Het gas dat over-

blijft, wordt omgezet in synthetisch syngas. Via het 
zogeheten Fischer-Tropsch proces wordt het syn-
gas omgezet in koolwaterstof, waarvan duurzame 
kerosine gemaakt wordt.

Eén van de grote investeerders in het project is Bri-
tish Airways. Via moederbedrijf International Airline 
Group wordt de komende twintig jaar een bedrag van 
$ 400 mln (€ 359 mln) geïnvesteerd. Naast British Air-
ways investeert ook Shell in het project. De olie- en 
gasmaatschappij wil volgens Velocys zowel duurza-
me kerosine als biobrandstof kopen, dat vervolgens 
weer verkocht wordt aan klanten van het concern. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 28-08-2019

Schotland investeert miljoenen in  
getijdenenergie

De Schotse regering steekt miljoenen Britse pon-
den in een drijvende centrale voor getijdenener-
gie. Met de drijvende installatie van 72 meter lang 
moet 2 megawatt aan energie opgewekt worden, 
voldoende om 1.700 huishoudens van energie te 
voorzien. De turbinebladen zijn 360 graden draai-
baar, waardoor meer energie opgewekt wordt. 
Getijdenenergie slaat niet alleen in Schotland 
aan. In Zeeland wordt een testcentrum voor getij-
denenergie gebouwd; dat moet nog dit jaar open-
gaan. In Indonesië mag het Nederlandse bedrijf 
Tidal Bridge een grote getijdencentrale en brug 
bouwen. Met de centrale moeten 100.000 huis-
houdens van energie voorzien gaan worden. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 28-08-2019

Reizigers Lufthansa betalen extra voor  
duurzame kerosine

Passagiers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa 
kunnen er vanaf nu voor kiezen om extra te beta-
len voor hun vliegtickets. Lufthansa gebruikt het 
geld om duurzame kerosine aan te schaffen of om 
bomen te planten. De Lufthansa Group biedt deze 
mogelijkheid via hun nieuwe duurzaamheidsplat-
form Compensaid. De website berekent volgens 
Lufthansa de CO2-uitstoot per vlucht. Met de app 
kunnen passagiers hun CO2-voetafdruk verkleinen 
door extra te betalen voor duurzame kerosine. On-
der de Lufthansa Group vallen de Duitse airlines 
Lufthansa en Eurowings, Swiss uit Zwitserland en 
Austrian Airlines uit Oostenrijk. Bij alle drie de maat-
schappijen kan de CO2-uitstoot gecompenseerd 
worden. Naast het gebruik van de duurzame brand-
stof zijn er ook veel airlines die bomen planten om 
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tweede leven. Nog eens 40% van de spullen kon wor-
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weer verkocht wordt aan klanten van het concern. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 28-08-2019

Schotland investeert miljoenen in  
getijdenenergie

De Schotse regering steekt miljoenen Britse pon-
den in een drijvende centrale voor getijdenener-
gie. Met de drijvende installatie van 72 meter lang 
moet 2 megawatt aan energie opgewekt worden, 
voldoende om 1.700 huishoudens van energie te 
voorzien. De turbinebladen zijn 360 graden draai-
baar, waardoor meer energie opgewekt wordt. 
Getijdenenergie slaat niet alleen in Schotland 
aan. In Zeeland wordt een testcentrum voor getij-
denenergie gebouwd; dat moet nog dit jaar open-
gaan. In Indonesië mag het Nederlandse bedrijf 
Tidal Bridge een grote getijdencentrale en brug 
bouwen. Met de centrale moeten 100.000 huis-
houdens van energie voorzien gaan worden. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 28-08-2019

Reizigers Lufthansa betalen extra voor  
duurzame kerosine

Passagiers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa 
kunnen er vanaf nu voor kiezen om extra te beta-
len voor hun vliegtickets. Lufthansa gebruikt het 
geld om duurzame kerosine aan te schaffen of om 
bomen te planten. De Lufthansa Group biedt deze 
mogelijkheid via hun nieuwe duurzaamheidsplat-
form Compensaid. De website berekent volgens 
Lufthansa de CO2-uitstoot per vlucht. Met de app 
kunnen passagiers hun CO2-voetafdruk verkleinen 
door extra te betalen voor duurzame kerosine. On-
der de Lufthansa Group vallen de Duitse airlines 
Lufthansa en Eurowings, Swiss uit Zwitserland en 
Austrian Airlines uit Oostenrijk. Bij alle drie de maat-
schappijen kan de CO2-uitstoot gecompenseerd 
worden. Naast het gebruik van de duurzame brand-
stof zijn er ook veel airlines die bomen planten om 
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de negatieve effecten van vliegen te compenseren. 
Dit is ook een optie voor reizigers van Lufthansa; de 
bomen worden dan geplant in Nicaragua.

Het gebruik van duurzame kerosine staat de laat-
ste maanden regelmatig in de belangstelling in de 
luchtvaart. Diverse airlines voerden al vluchten uit 
op duurzame brandstof; KLM is één van de kop-
lopers op dat gebied. De maatschappij biedt grote 
bedrijven ook de mogelijkheid om in een speciaal 
programma extra te betalen voor hun tickets. Door 
dit programma wordt het ‘prijsgat’ tussen normale 
kerosine en duurzame kerosine gedicht en wordt de 
aanschaf van duurzame kerosine gestimuleerd. Het 
Duitse programma werkt op eenzelfde manier, met 
als belangrijk verschil dat bij de maatschappijen van 
de Lufthansa Group dit ook voor individuele passa-
giers mogelijk is. Bij KLM richt het biofuel program-
ma zich alleen op bedrijven.

Om de hoeveelheid beschikbare duurzame kerosine 
te vergroten, bouwt het Nederlandse bedrijf SkyNRG 
de komende jaren een fabriek in Delfzijl. Hier moet 
vanaf 2022 per jaar 100.000 ton duurzame kerosine 
geproduceerd gaan worden. Op dit moment wordt 
in Los Angeles 5.000 ton per jaar geproduceerd. 
Aan de fabriek in Groningen werken diverse partijen 
mee, waaronder KLM, Schiphol, Arcadis en Gasunie. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 21-08-2019

ONDERZOEK

Nieuwe zonnepanelen produceren  
direct groene waterstof

Na tien jaar onderzoek en ontwikkeling, stellen on-
derzoekers van de Belgische universiteit KU Leu-
ven met een speciaal zonnepaneel waterstofgas uit 
vocht in de lucht te kunnen maken. Uit één zonne-
paneel kan tot 250 liter waterstof per dag worden 
geproduceerd. Volgens het onderzoeksteam van 
professor Johan Martens betreft het een wereldre-
cord. Twintig van deze waterstof producerende zon-
nepanelen kunnen een gezin gedurende een jaar 
van voldoende stroom en warmte voorzien. 

Normaal gesproken zet een standaard zonnepa-
neel 18 tot 20 procent van de zonne-energie om 
in elektrische energie. Als je vervolgens met die 

opgewekte energie ook nog water moet splitsen in 
waterstof en zuurstof, dan gaat er door omzettings-
verliezen veel energie verloren. Met het Leuvense 
zonnepaneel (1,6 m²) zou 15 procent van het zon-
licht rechtstreeks worden omgezet in waterstofgas.  

De basis van de technologie lijkt zich te concentre-
ren rond een katalysator (twee kamers gescheiden 
door een membraan). In 2017 kwam de universi-
teit al naar buiten met een dergelijk apparaat. “Aan 
de ene kant wordt lucht gezuiverd, terwijl aan de 
andere kant waterstofgas wordt geproduceerd uit 
een deel van de afbraakproducten. Dat waterstof-
gas kan worden opgeslagen en later als brandstof 
worden gebruikt. De processen die aan de basis 
liggen van de technologie zouden vergelijkbaar 
zijn met die van zonnepanelen. Het verschil is dat 
er niet rechtstreeks elektriciteit wordt geprodu-
ceerd, maar lucht wordt gezuiverd terwijl de opge-
wekte energie wordt opgeslagen in waterstofgas.  
Bron: Installatiejournaal, 21-08-2019

Onderzoek naar beschikbaarheid en  
toepassingsmogelijkheden van biomassa

Het kabinet voorziet onmisbare rol voor biomas-
sa in de energietransitie die moet leiden tot een 
CO2-neutrale samenleving in 2050. Tegelijkertijd 
is er veel discussie over de vraag of er wel vol-
doende duurzame biomassa beschikbaar zal zijn, 
zeker als het gaat om grootschalige import. Daar-
om is in het klimaatakkoord ook aangekondigd dat 
gekomen moet worden tot een breed duurzaam-
heidskader voor alle typen biomassa en alle toe-
passingsmogelijkheden, waarbij cascadering en 
hoogwaardige inzet van biomassa als belangrijke 
uitgangspunten worden gezien. De SER zal naar 
verwachting in september het verzoek krijgen hier-
over een advies op te stellen. Ter ondersteuning 
van dit proces is het PBL op verzoek van het mi-
nisterie van IenW begonnen met een omvangrijke 
studie over de beschikbaarheid en toepassingsmo-
gelijkheden van biomassa binnen Nederland. Hier-
bij wordt een grote groep stakeholders betrokken. 
Nieuwsbrief PBL, 08-08-2019

Bosbranden leggen ook CO2 in de bodem vast

Het brandt rondom de Noordpool. Zowel in Siberië 
als in Alaska staan grote delen van de poolwouden 
in lichterlaaie: een ramp voor zowel de bossen als 
voor het klimaat. Want door deze natuurbranden 
kwam er naar schatting al 121 miljoen ton CO2 in 
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de atmosfeer terecht, meer dan de jaarlijkse uitstoot 
van heel België. Maar net alle vrijkomende CO2 
komt in de lucht terecht. Een aanzienlijk deel be-
landt als houtskool in de bodem. Nadat de vlammen 
zijn gaan liggen blijven er behoorlijk wat houterige 
massa en andere plantenresten over die onvolle-
dig verbrand zijn. Die houtskool en ander pyrogeen 
materiaal bevat nog steeds heel wat koolstof. Een 
groot deel ervan komt in de bodem terecht wanneer 
bossen zich herstellen, of wordt door het water naar 
meren of zeeën afgevoerd. Hoewel die houtskool 
uiteindelijk ook vergaat, kan dat honderden jaren 
duren. Tot die tijd blijft het koolstof in de bodem op-
geslagen.

Pyrogeen koolstof werd tot nu toe over het hoofd ge-
zien bij het berekenen van de wereldwijde koolstof-
cyclus. Ten onrechte, want volgens de nieuwe studie 
komt zo’n 12 procent van de koolstof die in biomas-
sa zit opgeslagen niet in de atmosfeer terecht bij een 
brand, maar in de bodem als houtskool en andere 
vormen van pyrogeen koolstof. Op die manier ont-
staat er een belangrijke koolstofbuffer. Veel hangt 
af van welk type ecosysteem er in vlammen op-
gaat, maar een meer accuraat beeld van de uitstoot 
van natuurbranden dient dus ook de dynamiek van 
houtskool in rekening te brengen, aldus de auteurs. 
EOS Wetenschap, 23-08-2019

WHO pleit voor meer onderzoek naar risico’s 
microplastics in drinkwater 

Lage concentraties microplastics in drinkwater lij-
ken vooralsnog geen gezondheidsproblemen te 
veroorzaken omdat ze na inname het lichaam weer 
verlaten. Dat stelt Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO in een nieuwe deskstudie. Onafhankelijke 
experts beoordeelden de 52 onderzoeken die de 
basis zijn voor het nieuwe rapport. Zij concluderen 
dat de meeste onderzoeken niet volledig betrouw-
baar zijn omdat de kwaliteit van de onderzoeksme-
thoden onvoldoende is gecontroleerd. Volgens de 
onderzoekers behoeven de studies onder meer 
verbetering op het gebied van monsterbehandeling, 
polymeeridentificatie en laboratoriumvoorbereiding. 
Zo werden er in drie drinkwaterstudies geen spec-
troscopische analyses uitgevoerd om te bevestigen 
dat de geïdentificeerde deeltjes ook daadwerkelijk 
van plastic waren. Volgens WHO is meer valide en 
betrouwbare onderzoek nodig om beter inzicht te 
krijgen in de gezondheidseffecten van microplas-
tics in drinkwater. Slechts 9 van de 52 onderzochte 
studies identificeerden microplastics in drinkwater 

(de overige studies onderzochten plastics in andere 
waterbronnen, red). En in deze negen studies werd 
geen gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde 
methode voor het opsporen van plastic deeltjes. De 
WHO geeft verder aan dat afvalwater- en drinkwa-
terbehandelingssystemen zeer effectief zijn in het 
verwijderen van deeltjes met vergelijkbare kenmer-
ken en afmetingen als microplastics. Volgens de be-
schikbare gegevens kan een waterzuivering effec-
tief meer dan 90% van de microplastics verwijderen. 
Nieuwsbrief Waterforum, 28-08-2019

RECHTSPRAAK

Beperkingen aan toegang tot Natura  
2000-gebieden en vlieghoogten

De staatssecretaris van EZ heeft beperkingen ge-
steld aan de toegang tot de Natura 2000-gebie-
den “Haringvliet”, “Oosterschelde”, “Grevelingen”, 
“Hollands Diep”, “Westerschelde & Saeftinghe” 
en “Veerse Meer”. Ingevolge artikel 5005, onder f, 
sub 2, van de SERA-verordening mag een VFR-
vlucht niet vliegen op een hoogte van minder dan 
500 voet boven water en open gebied. Ingevolge 
de toegangsbeperkingsbesluiten mag burgerlucht-
vaartverkeer, exclusief drones en zweefvliegtuigen, 
boven de zes Natura 2000-gebieden niet vliegen op 
een hoogte van 1.000 voet of lager. De verplichting 
op basis van artikel 2.5, eerste lid, van de Wnb, om, 
indien dat nodig is gelet op de instandhoudings-
doelstellingen voor een gebied, de toegang tot een 
Natura 2000-gebied te beperken, vloeit voort uit de 
Vogelrichtlijn onderscheidenlijk de Habitatrichtlijn. 
De SERA-verordening beoogt gemeenschappelijke 
regels en operationele bepalingen voor luchtvaart-
navigatiediensten en -procedures vast te stellen ten 
behoeve van de luchtvaartveiligheid, terwijl de Vo-
gelrichtlijn en de Habitatrichtlijn beogen om aange-
wezen vogelsoorten en habitats te beschermen en 
te beheren. Gezien de verschillen in inhoud en doel-
stelling van de normen, is het voorschrijven van een 
specifieke vlieghoogte in de toegangsbeperkings-
besluiten met als doel de natuur te beschermen, 
niet onverenigbaar met de minimum vlieghoogte die 
op grond van de SERA-Verordening is voorgeschre-
ven met als doel de veiligheid van het luchtverkeer 
te verzekeren. De SERA-verordening harmoniseert 
niet die regels over vlieghoogten die dienen ter be-
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de negatieve effecten van vliegen te compenseren. 
Dit is ook een optie voor reizigers van Lufthansa; de 
bomen worden dan geplant in Nicaragua.

Het gebruik van duurzame kerosine staat de laat-
ste maanden regelmatig in de belangstelling in de 
luchtvaart. Diverse airlines voerden al vluchten uit 
op duurzame brandstof; KLM is één van de kop-
lopers op dat gebied. De maatschappij biedt grote 
bedrijven ook de mogelijkheid om in een speciaal 
programma extra te betalen voor hun tickets. Door 
dit programma wordt het ‘prijsgat’ tussen normale 
kerosine en duurzame kerosine gedicht en wordt de 
aanschaf van duurzame kerosine gestimuleerd. Het 
Duitse programma werkt op eenzelfde manier, met 
als belangrijk verschil dat bij de maatschappijen van 
de Lufthansa Group dit ook voor individuele passa-
giers mogelijk is. Bij KLM richt het biofuel program-
ma zich alleen op bedrijven.

Om de hoeveelheid beschikbare duurzame kerosine 
te vergroten, bouwt het Nederlandse bedrijf SkyNRG 
de komende jaren een fabriek in Delfzijl. Hier moet 
vanaf 2022 per jaar 100.000 ton duurzame kerosine 
geproduceerd gaan worden. Op dit moment wordt 
in Los Angeles 5.000 ton per jaar geproduceerd. 
Aan de fabriek in Groningen werken diverse partijen 
mee, waaronder KLM, Schiphol, Arcadis en Gasunie. 
Nieuwsbrief Duurzaam Bedrijfsleven, 21-08-2019

ONDERZOEK

Nieuwe zonnepanelen produceren  
direct groene waterstof

Na tien jaar onderzoek en ontwikkeling, stellen on-
derzoekers van de Belgische universiteit KU Leu-
ven met een speciaal zonnepaneel waterstofgas uit 
vocht in de lucht te kunnen maken. Uit één zonne-
paneel kan tot 250 liter waterstof per dag worden 
geproduceerd. Volgens het onderzoeksteam van 
professor Johan Martens betreft het een wereldre-
cord. Twintig van deze waterstof producerende zon-
nepanelen kunnen een gezin gedurende een jaar 
van voldoende stroom en warmte voorzien. 

Normaal gesproken zet een standaard zonnepa-
neel 18 tot 20 procent van de zonne-energie om 
in elektrische energie. Als je vervolgens met die 

opgewekte energie ook nog water moet splitsen in 
waterstof en zuurstof, dan gaat er door omzettings-
verliezen veel energie verloren. Met het Leuvense 
zonnepaneel (1,6 m²) zou 15 procent van het zon-
licht rechtstreeks worden omgezet in waterstofgas.  

De basis van de technologie lijkt zich te concentre-
ren rond een katalysator (twee kamers gescheiden 
door een membraan). In 2017 kwam de universi-
teit al naar buiten met een dergelijk apparaat. “Aan 
de ene kant wordt lucht gezuiverd, terwijl aan de 
andere kant waterstofgas wordt geproduceerd uit 
een deel van de afbraakproducten. Dat waterstof-
gas kan worden opgeslagen en later als brandstof 
worden gebruikt. De processen die aan de basis 
liggen van de technologie zouden vergelijkbaar 
zijn met die van zonnepanelen. Het verschil is dat 
er niet rechtstreeks elektriciteit wordt geprodu-
ceerd, maar lucht wordt gezuiverd terwijl de opge-
wekte energie wordt opgeslagen in waterstofgas.  
Bron: Installatiejournaal, 21-08-2019

Onderzoek naar beschikbaarheid en  
toepassingsmogelijkheden van biomassa

Het kabinet voorziet onmisbare rol voor biomas-
sa in de energietransitie die moet leiden tot een 
CO2-neutrale samenleving in 2050. Tegelijkertijd 
is er veel discussie over de vraag of er wel vol-
doende duurzame biomassa beschikbaar zal zijn, 
zeker als het gaat om grootschalige import. Daar-
om is in het klimaatakkoord ook aangekondigd dat 
gekomen moet worden tot een breed duurzaam-
heidskader voor alle typen biomassa en alle toe-
passingsmogelijkheden, waarbij cascadering en 
hoogwaardige inzet van biomassa als belangrijke 
uitgangspunten worden gezien. De SER zal naar 
verwachting in september het verzoek krijgen hier-
over een advies op te stellen. Ter ondersteuning 
van dit proces is het PBL op verzoek van het mi-
nisterie van IenW begonnen met een omvangrijke 
studie over de beschikbaarheid en toepassingsmo-
gelijkheden van biomassa binnen Nederland. Hier-
bij wordt een grote groep stakeholders betrokken. 
Nieuwsbrief PBL, 08-08-2019

Bosbranden leggen ook CO2 in de bodem vast

Het brandt rondom de Noordpool. Zowel in Siberië 
als in Alaska staan grote delen van de poolwouden 
in lichterlaaie: een ramp voor zowel de bossen als 
voor het klimaat. Want door deze natuurbranden 
kwam er naar schatting al 121 miljoen ton CO2 in 
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de atmosfeer terecht, meer dan de jaarlijkse uitstoot 
van heel België. Maar net alle vrijkomende CO2 
komt in de lucht terecht. Een aanzienlijk deel be-
landt als houtskool in de bodem. Nadat de vlammen 
zijn gaan liggen blijven er behoorlijk wat houterige 
massa en andere plantenresten over die onvolle-
dig verbrand zijn. Die houtskool en ander pyrogeen 
materiaal bevat nog steeds heel wat koolstof. Een 
groot deel ervan komt in de bodem terecht wanneer 
bossen zich herstellen, of wordt door het water naar 
meren of zeeën afgevoerd. Hoewel die houtskool 
uiteindelijk ook vergaat, kan dat honderden jaren 
duren. Tot die tijd blijft het koolstof in de bodem op-
geslagen.

Pyrogeen koolstof werd tot nu toe over het hoofd ge-
zien bij het berekenen van de wereldwijde koolstof-
cyclus. Ten onrechte, want volgens de nieuwe studie 
komt zo’n 12 procent van de koolstof die in biomas-
sa zit opgeslagen niet in de atmosfeer terecht bij een 
brand, maar in de bodem als houtskool en andere 
vormen van pyrogeen koolstof. Op die manier ont-
staat er een belangrijke koolstofbuffer. Veel hangt 
af van welk type ecosysteem er in vlammen op-
gaat, maar een meer accuraat beeld van de uitstoot 
van natuurbranden dient dus ook de dynamiek van 
houtskool in rekening te brengen, aldus de auteurs. 
EOS Wetenschap, 23-08-2019

WHO pleit voor meer onderzoek naar risico’s 
microplastics in drinkwater 

Lage concentraties microplastics in drinkwater lij-
ken vooralsnog geen gezondheidsproblemen te 
veroorzaken omdat ze na inname het lichaam weer 
verlaten. Dat stelt Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO in een nieuwe deskstudie. Onafhankelijke 
experts beoordeelden de 52 onderzoeken die de 
basis zijn voor het nieuwe rapport. Zij concluderen 
dat de meeste onderzoeken niet volledig betrouw-
baar zijn omdat de kwaliteit van de onderzoeksme-
thoden onvoldoende is gecontroleerd. Volgens de 
onderzoekers behoeven de studies onder meer 
verbetering op het gebied van monsterbehandeling, 
polymeeridentificatie en laboratoriumvoorbereiding. 
Zo werden er in drie drinkwaterstudies geen spec-
troscopische analyses uitgevoerd om te bevestigen 
dat de geïdentificeerde deeltjes ook daadwerkelijk 
van plastic waren. Volgens WHO is meer valide en 
betrouwbare onderzoek nodig om beter inzicht te 
krijgen in de gezondheidseffecten van microplas-
tics in drinkwater. Slechts 9 van de 52 onderzochte 
studies identificeerden microplastics in drinkwater 

(de overige studies onderzochten plastics in andere 
waterbronnen, red). En in deze negen studies werd 
geen gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde 
methode voor het opsporen van plastic deeltjes. De 
WHO geeft verder aan dat afvalwater- en drinkwa-
terbehandelingssystemen zeer effectief zijn in het 
verwijderen van deeltjes met vergelijkbare kenmer-
ken en afmetingen als microplastics. Volgens de be-
schikbare gegevens kan een waterzuivering effec-
tief meer dan 90% van de microplastics verwijderen. 
Nieuwsbrief Waterforum, 28-08-2019

RECHTSPRAAK

Beperkingen aan toegang tot Natura  
2000-gebieden en vlieghoogten

De staatssecretaris van EZ heeft beperkingen ge-
steld aan de toegang tot de Natura 2000-gebie-
den “Haringvliet”, “Oosterschelde”, “Grevelingen”, 
“Hollands Diep”, “Westerschelde & Saeftinghe” 
en “Veerse Meer”. Ingevolge artikel 5005, onder f, 
sub 2, van de SERA-verordening mag een VFR-
vlucht niet vliegen op een hoogte van minder dan 
500 voet boven water en open gebied. Ingevolge 
de toegangsbeperkingsbesluiten mag burgerlucht-
vaartverkeer, exclusief drones en zweefvliegtuigen, 
boven de zes Natura 2000-gebieden niet vliegen op 
een hoogte van 1.000 voet of lager. De verplichting 
op basis van artikel 2.5, eerste lid, van de Wnb, om, 
indien dat nodig is gelet op de instandhoudings-
doelstellingen voor een gebied, de toegang tot een 
Natura 2000-gebied te beperken, vloeit voort uit de 
Vogelrichtlijn onderscheidenlijk de Habitatrichtlijn. 
De SERA-verordening beoogt gemeenschappelijke 
regels en operationele bepalingen voor luchtvaart-
navigatiediensten en -procedures vast te stellen ten 
behoeve van de luchtvaartveiligheid, terwijl de Vo-
gelrichtlijn en de Habitatrichtlijn beogen om aange-
wezen vogelsoorten en habitats te beschermen en 
te beheren. Gezien de verschillen in inhoud en doel-
stelling van de normen, is het voorschrijven van een 
specifieke vlieghoogte in de toegangsbeperkings-
besluiten met als doel de natuur te beschermen, 
niet onverenigbaar met de minimum vlieghoogte die 
op grond van de SERA-Verordening is voorgeschre-
ven met als doel de veiligheid van het luchtverkeer 
te verzekeren. De SERA-verordening harmoniseert 
niet die regels over vlieghoogten die dienen ter be-
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scherming van de natuur. Ten overvloede wordt op-
gemerkt dat de toegangsbeperkingsbesluiten de uit-
voering van de SERA-verordening niet doorkruisen, 
omdat de hoger opgelegde minimumvlieghoogte 
die geldt op basis van de toegangsbeperkingsbe-
sluiten de veiligheid in het luchtruim aldus niet in 
gevaar brengt. Naar het oordeel van de Afdeling 
heeft de rechtbank met juistheid overwogen dat de 
SERA-verordening niet uitsluit dat, met als doel de 
natuur te beschermen, strengere normen worden 
ingesteld wat betreft de toegestane vlieghoogte.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 28-8-2019, zaaknr. 
201803223/1/R2 

Bestemmingsplan t.b.v. permanent bewoonde 
recreatiewoningen en milieuruimte schietkamp

De raad van de gemeente Oldebroek heeft het be-
stemmingsplan “Buitengebied, Mulligen” vastge-
steld. Het plan gaat over Recreatieterrein Mulligen, 
waar veel recreatiewoningen permanent bewoond 
worden. Met de eigenaren van die recreatiewonin-
gen heeft de gemeente overeenkomsten gesloten, 
die onder meer strekken tot het betalen van een 
vereveningsbijdrage. De bestaande milieuruimte 
van het Artillerie-Schietkamp bij ‘t Harde (ASK) is 
geregeld in de milieuvergunning uit 1994. Daarin 
zijn maximale geluidswaarden opgenomen voor di-
verse meetpunten. De meetpunten 10 en 11 liggen 
tussen het plangebied en het ASK. Meetpunt 13 ligt 
voorbij het plangebied. Ter zitting heeft de minister 
toegelicht dat deze meetpunten bestaande geluids-
gevoelige objecten zijn. Per 1 januari 2016 vallen 
schietbanen in beginsel onder het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Dat geldt niet voor het ASK, nu daar 
in totaal meer dan 3 miljoen schoten worden gelost. 
Voor gevallen als het ASK is de “Beleidsregel schiet-
lawaai defensieterreinen” uit 2016 opgesteld. Die 
hanteert een nieuwe rekenwijze. In plaats daarvan 
heeft de raad aan de oude beleidsnota “Beleid inza-
ke Militair Schietgeluid” van 25 februari 2013 voor 
de beoordeling van schietlawaai getoetst. Dit acht 
de Afdeling in dit geval niet onredelijk om de volgen-
de redenen. De gemeente beschikte alleen over ge-
gevens om de oude rekenwijze toe te passen. Niet 
in geschil is dat de reden hiervoor is dat de minister 
geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de 
gemeente om de voor de nieuwe rekenwijze beno-
digde gegevens te verstrekken. Voorts is niet geble-
ken dat toepassing van de oude rekenwijze geen 
representatief beeld geeft van het woon- en leefkli-
maat bij de voorziene woningen. De activiteiten op 
het ASK komen niet meer overeen met de activitei-

ten uit de vergunning uit 1994. Maar de wijzigingen 
zijn milieuneutraal, zodat de geluidnormen uit de 
vergunning nog actueel zijn. Op basis van de toe-
gestane geluidsbelasting op de emissiepunten 10, 
11 en 13 uit de milieuvergunning is de toegestane 
geluidsbelasting op het recreatieterrein berekend. 
De uitkomst daarvan is dat bij de voorziene wonin-
gen een geluidsbelasting vanwege schietlawaai (en 
daarmee te vergelijken bronnen) is vergund van 50 
dB(A) overdag en 49 dB(A) in de avondperiode. In 
de beleidsnota uit 2013 wordt voor de dagperiode 
een streefwaarde van 50 dB(A) gehanteerd voor 
bestaande en nieuwe situaties. Daaraan wordt vol-
daan. Voor de avondperiode wordt een aftrek van 5 
dB(A) toegepast, zodat de streefwaarde 45 dB(A) 
bedraagt. Die waarde wordt overschreden. Om die 
reden toetst het rapport nader aan de VNG-brochu-
re. Aan de maximale waarden uit stap 3 van de bro-
chure wordt voldaan. In dit verband gaat het rapport 
uit van de kwalificatie van het plangebied als een 
gemengd gebied. De raad heeft zich terecht op het 
standpunt gesteld dat sprake is van een gemengd 
gebied als bedoeld in de VNG-brochure. Voor zover 
de minister betoogt dat de geluidsbelasting juist in 
de avondperiode relatief hoog is, overweegt de Af-
deling dat de toegestane geluidsbelasting op grond 
van de milieuvergunning uit 1994 op de meetpunten 
10, 11 en 13 in de avond gelijk aan of lager is dan 
de toegestane geluidsbelasting overdag. Daarbij is 
voor de avond een 5 dB(A) strengere norm gehan-
teerd dan overdag. Het rapport gaat in op cumulatie 
van de geluidsbelasting vanwege het ASK met de 
geluidsbelasting vanwege weg- en railverkeer en 
concludeert dat bij de voorziene woningen een rede-
lijk woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 28-8-2019, zaaknr. 
201803385/1/R1 

Bestemmingsplannen t.b.v. uitbreiding  
bedrijventerrein en passende beoordeling

De raden van de gemeenten Tiel en Nederbetuwe 
hebben bestemmingsplannen vastgesteld t.b.v. 
de uitbreiding van een bedrijventerrein. B&W van 
Tiel hebben hogere grenswaarden zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder vastgesteld voor woningen 
in de omgeving van het bedrijventerrein. In de pro-
ject-specifieke passende beoordeling is vermeld 
dat beschrijving van de habitattypes grotendeels 
gebaseerd is op informatie afkomstig uit het profie-
lendocument en de herstelstrategieën van het be-
treffende habitattype, de aanwijzingsbesluiten, de 
PAS-gebiedsanalyses en de Natura 2000-beheer-
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plannen. De project-specifieke passende beoorde-
ling omschrijft voor een groot aantal habitattypen de 
huidige toestand en het beheer en ook de gevolgen 
van de stikstofdepositie als gevolg van het plan. De 
Afdeling overweegt dat de genoemde maatregelen 
deels nog niet zijn uitgevoerd. Voor zover wel uitge-
voerd zijn de verwachte voordelen afhankelijk van 
een ontwikkeling of reactie in de natuur of het ecolo-
gisch systeem, zoals de aanleg van nieuwe of ver-
betering van bestaande habitattypen. De verwachte 
voordelen van zulke maatregelen staan in de regel 
niet vast. Dit betekent dat in de project-specifieke 
passende beoordeling maatregelen zijn betrokken 
waarvan de voordelen niet vaststaan ten tijde van 
het nemen van de bestreden besluiten. Ten tijde van 
die bestreden besluiten was daarom niet de zeker-
heid verkregen dat de plannen de natuurlijke ken-
merken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden 
niet zullen aantasten. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan “Kanaalzone - Medel Afron-
ding” is in strijd met artikel 2.7, eerste lid, en 2.8, 
derde lid, van de Wet natuurbescherming genomen. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 28-8-2019, zaaknrs. 
201706975/3/R1, 201706976/2/R1, 201707008/2/
R1 en 201708167/2/R1 

Fosfaatrecht t.b.v. biologisch melkveebedrijf en 
knelgevallenregeling

De minister van LNV heeft het op het bedrijf van 
appellante rustende fosfaatrecht vastgesteld. Ap-
pellante verlangt een voorziening in de Msw die 
inhoudt dat biologische melkveebedrijven om niet 
fosfaatrechten kunnen krijgen als zij hun bedrijf uit-
breiden. Ter zitting heeft zij (ook) gevorderd dat het 
College verweerder zal opdragen een ministeriële 
regeling, als bedoeld in artikel 38a van de Msw, 
te treffen voor biologische melkveebedrijven. Het 
College toetst de besliscomponenten van het be-
streden besluit als deze door de beroepsgronden 
worden bestreken. Hij kan geen oordeel geven bui-
ten dat besluit. Artikel 38a van de Msw maakt ont-
heffing ter bevordering van de grondgebondenheid 
mogelijk, maar de daarvoor benodigde ministeriële 
regeling is (nog) niet getroffen. Dat biedt appellan-
te dus geen soulaas. Het College heeft niet de be-
voegdheid om de minister opdracht te geven een 
ministeriële regeling te slaan. Artikel 12 van de Wet 
algemene bepalingen verbiedt de rechter bij wege 
van algemene verordening, dispositie of reglement, 
uitspraak te doen. Het pleidooi voor een knelge-
vallenregeling voor biologische melkveebedrijven 
hoort thuis in het politieke domein. De rechter moet 

volgens de wet recht spreken en onthoudt zich van 
een oordeel over de innerlijke waarde of billijkheid 
van de wet (artikel 11 van de Wet AB). Het Colle-
ge heeft al eerder geoordeeld dat het behoud van 
de derogatie het belang van de melkveesector als 
geheel dient en dat grondgebonden (biologische) 
melkveebedrijven tegemoetgekomen worden door-
dat zij zijn vrijgesteld van de generieke korting.  
www.Rechtspraak.nl; CBb 27-8-2019, zaaknr. 
18/1395 

Luchtkwaliteit Curaçao en rechtmatigheid  
handelen overheid

Het gaat in deze zaak om de vraag of het Land je-
gens eisers onrechtmatig heeft gehandeld door in 
onvoldoende mate zorg te dragen voor de lucht-
kwaliteit in het gebied benedenwinds het Schot-
tegat. Eisers beroepen zich in dit verband op de 
grondrechten van artikel 2 EVRM (recht op leven) 
en artikel 8 EVRM (familieleven). Het overwogene 
vanaf 2.12 leidt het gerecht tot het oordeel dat het 
Land de hem toekomende beoordelingsruimte heeft 
overschreden. Het Land heeft geen “fair balance” in 
acht genomen tussen enerzijds het recht van eisers 
op eerbiediging van hun grondrecht en anderzijds 
het belang van de samenleving als geheel bij on-
verminderd behoud van de activiteiten die voor de 
luchtverontreiniging zorgen. Volgens vaste recht-
spraak van het EHRM kan op grond van artikel 8 
EVRM onder omstandigheden op de overheid de 
verplichting rusten betrokken burgers adequaat te 
informeren over de risico’s waaraan zij bloot staan 
of hebben gestaan. Deze informatieverplichting 
heeft tot doel dat burgers moeten kunnen beoor-
delen aan welke risico’s zij blootstaan, zodat be-
zorgdheid over die risico’s verminderd kan worden 
of zodat zij maatregelen kunnen nemen om zich te-
gen die risico’s te beschermen. Het gerecht is van 
oordeel dat in dit geval, gegeven de mate van de 
luchtverontreiniging en de alarmerende inhoud van 
opeenvolgende rapporten, op het Land daadwerke-
lijk een dergelijke informatieverplichting rustte. In 
het tussenvonnis heeft het gerecht overwogen dat 
op zichzelf al de nodige informatie wordt verstrekt 
via de website www.luchtmetingen.org, maar dat de 
vraag rijst of met die informatie de bevolking daad-
werkelijk en afdoende wordt bereikt. Mede gelet 
op het hetgeen partijen hierover ter zitting naar vo-
ren hebben gebracht, beantwoordt het gerecht die 
vraag ontkennend. De conclusie van al het voor-
gaande moet zijn dat het Land ter zake de lucht-
kwaliteit in het gebied benedenwinds het Schotte-
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scherming van de natuur. Ten overvloede wordt op-
gemerkt dat de toegangsbeperkingsbesluiten de uit-
voering van de SERA-verordening niet doorkruisen, 
omdat de hoger opgelegde minimumvlieghoogte 
die geldt op basis van de toegangsbeperkingsbe-
sluiten de veiligheid in het luchtruim aldus niet in 
gevaar brengt. Naar het oordeel van de Afdeling 
heeft de rechtbank met juistheid overwogen dat de 
SERA-verordening niet uitsluit dat, met als doel de 
natuur te beschermen, strengere normen worden 
ingesteld wat betreft de toegestane vlieghoogte.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 28-8-2019, zaaknr. 
201803223/1/R2 

Bestemmingsplan t.b.v. permanent bewoonde 
recreatiewoningen en milieuruimte schietkamp

De raad van de gemeente Oldebroek heeft het be-
stemmingsplan “Buitengebied, Mulligen” vastge-
steld. Het plan gaat over Recreatieterrein Mulligen, 
waar veel recreatiewoningen permanent bewoond 
worden. Met de eigenaren van die recreatiewonin-
gen heeft de gemeente overeenkomsten gesloten, 
die onder meer strekken tot het betalen van een 
vereveningsbijdrage. De bestaande milieuruimte 
van het Artillerie-Schietkamp bij ‘t Harde (ASK) is 
geregeld in de milieuvergunning uit 1994. Daarin 
zijn maximale geluidswaarden opgenomen voor di-
verse meetpunten. De meetpunten 10 en 11 liggen 
tussen het plangebied en het ASK. Meetpunt 13 ligt 
voorbij het plangebied. Ter zitting heeft de minister 
toegelicht dat deze meetpunten bestaande geluids-
gevoelige objecten zijn. Per 1 januari 2016 vallen 
schietbanen in beginsel onder het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Dat geldt niet voor het ASK, nu daar 
in totaal meer dan 3 miljoen schoten worden gelost. 
Voor gevallen als het ASK is de “Beleidsregel schiet-
lawaai defensieterreinen” uit 2016 opgesteld. Die 
hanteert een nieuwe rekenwijze. In plaats daarvan 
heeft de raad aan de oude beleidsnota “Beleid inza-
ke Militair Schietgeluid” van 25 februari 2013 voor 
de beoordeling van schietlawaai getoetst. Dit acht 
de Afdeling in dit geval niet onredelijk om de volgen-
de redenen. De gemeente beschikte alleen over ge-
gevens om de oude rekenwijze toe te passen. Niet 
in geschil is dat de reden hiervoor is dat de minister 
geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de 
gemeente om de voor de nieuwe rekenwijze beno-
digde gegevens te verstrekken. Voorts is niet geble-
ken dat toepassing van de oude rekenwijze geen 
representatief beeld geeft van het woon- en leefkli-
maat bij de voorziene woningen. De activiteiten op 
het ASK komen niet meer overeen met de activitei-

ten uit de vergunning uit 1994. Maar de wijzigingen 
zijn milieuneutraal, zodat de geluidnormen uit de 
vergunning nog actueel zijn. Op basis van de toe-
gestane geluidsbelasting op de emissiepunten 10, 
11 en 13 uit de milieuvergunning is de toegestane 
geluidsbelasting op het recreatieterrein berekend. 
De uitkomst daarvan is dat bij de voorziene wonin-
gen een geluidsbelasting vanwege schietlawaai (en 
daarmee te vergelijken bronnen) is vergund van 50 
dB(A) overdag en 49 dB(A) in de avondperiode. In 
de beleidsnota uit 2013 wordt voor de dagperiode 
een streefwaarde van 50 dB(A) gehanteerd voor 
bestaande en nieuwe situaties. Daaraan wordt vol-
daan. Voor de avondperiode wordt een aftrek van 5 
dB(A) toegepast, zodat de streefwaarde 45 dB(A) 
bedraagt. Die waarde wordt overschreden. Om die 
reden toetst het rapport nader aan de VNG-brochu-
re. Aan de maximale waarden uit stap 3 van de bro-
chure wordt voldaan. In dit verband gaat het rapport 
uit van de kwalificatie van het plangebied als een 
gemengd gebied. De raad heeft zich terecht op het 
standpunt gesteld dat sprake is van een gemengd 
gebied als bedoeld in de VNG-brochure. Voor zover 
de minister betoogt dat de geluidsbelasting juist in 
de avondperiode relatief hoog is, overweegt de Af-
deling dat de toegestane geluidsbelasting op grond 
van de milieuvergunning uit 1994 op de meetpunten 
10, 11 en 13 in de avond gelijk aan of lager is dan 
de toegestane geluidsbelasting overdag. Daarbij is 
voor de avond een 5 dB(A) strengere norm gehan-
teerd dan overdag. Het rapport gaat in op cumulatie 
van de geluidsbelasting vanwege het ASK met de 
geluidsbelasting vanwege weg- en railverkeer en 
concludeert dat bij de voorziene woningen een rede-
lijk woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 28-8-2019, zaaknr. 
201803385/1/R1 

Bestemmingsplannen t.b.v. uitbreiding  
bedrijventerrein en passende beoordeling

De raden van de gemeenten Tiel en Nederbetuwe 
hebben bestemmingsplannen vastgesteld t.b.v. 
de uitbreiding van een bedrijventerrein. B&W van 
Tiel hebben hogere grenswaarden zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder vastgesteld voor woningen 
in de omgeving van het bedrijventerrein. In de pro-
ject-specifieke passende beoordeling is vermeld 
dat beschrijving van de habitattypes grotendeels 
gebaseerd is op informatie afkomstig uit het profie-
lendocument en de herstelstrategieën van het be-
treffende habitattype, de aanwijzingsbesluiten, de 
PAS-gebiedsanalyses en de Natura 2000-beheer-

16 17

plannen. De project-specifieke passende beoorde-
ling omschrijft voor een groot aantal habitattypen de 
huidige toestand en het beheer en ook de gevolgen 
van de stikstofdepositie als gevolg van het plan. De 
Afdeling overweegt dat de genoemde maatregelen 
deels nog niet zijn uitgevoerd. Voor zover wel uitge-
voerd zijn de verwachte voordelen afhankelijk van 
een ontwikkeling of reactie in de natuur of het ecolo-
gisch systeem, zoals de aanleg van nieuwe of ver-
betering van bestaande habitattypen. De verwachte 
voordelen van zulke maatregelen staan in de regel 
niet vast. Dit betekent dat in de project-specifieke 
passende beoordeling maatregelen zijn betrokken 
waarvan de voordelen niet vaststaan ten tijde van 
het nemen van de bestreden besluiten. Ten tijde van 
die bestreden besluiten was daarom niet de zeker-
heid verkregen dat de plannen de natuurlijke ken-
merken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden 
niet zullen aantasten. Het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan “Kanaalzone - Medel Afron-
ding” is in strijd met artikel 2.7, eerste lid, en 2.8, 
derde lid, van de Wet natuurbescherming genomen. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 28-8-2019, zaaknrs. 
201706975/3/R1, 201706976/2/R1, 201707008/2/
R1 en 201708167/2/R1 

Fosfaatrecht t.b.v. biologisch melkveebedrijf en 
knelgevallenregeling

De minister van LNV heeft het op het bedrijf van 
appellante rustende fosfaatrecht vastgesteld. Ap-
pellante verlangt een voorziening in de Msw die 
inhoudt dat biologische melkveebedrijven om niet 
fosfaatrechten kunnen krijgen als zij hun bedrijf uit-
breiden. Ter zitting heeft zij (ook) gevorderd dat het 
College verweerder zal opdragen een ministeriële 
regeling, als bedoeld in artikel 38a van de Msw, 
te treffen voor biologische melkveebedrijven. Het 
College toetst de besliscomponenten van het be-
streden besluit als deze door de beroepsgronden 
worden bestreken. Hij kan geen oordeel geven bui-
ten dat besluit. Artikel 38a van de Msw maakt ont-
heffing ter bevordering van de grondgebondenheid 
mogelijk, maar de daarvoor benodigde ministeriële 
regeling is (nog) niet getroffen. Dat biedt appellan-
te dus geen soulaas. Het College heeft niet de be-
voegdheid om de minister opdracht te geven een 
ministeriële regeling te slaan. Artikel 12 van de Wet 
algemene bepalingen verbiedt de rechter bij wege 
van algemene verordening, dispositie of reglement, 
uitspraak te doen. Het pleidooi voor een knelge-
vallenregeling voor biologische melkveebedrijven 
hoort thuis in het politieke domein. De rechter moet 

volgens de wet recht spreken en onthoudt zich van 
een oordeel over de innerlijke waarde of billijkheid 
van de wet (artikel 11 van de Wet AB). Het Colle-
ge heeft al eerder geoordeeld dat het behoud van 
de derogatie het belang van de melkveesector als 
geheel dient en dat grondgebonden (biologische) 
melkveebedrijven tegemoetgekomen worden door-
dat zij zijn vrijgesteld van de generieke korting.  
www.Rechtspraak.nl; CBb 27-8-2019, zaaknr. 
18/1395 

Luchtkwaliteit Curaçao en rechtmatigheid  
handelen overheid

Het gaat in deze zaak om de vraag of het Land je-
gens eisers onrechtmatig heeft gehandeld door in 
onvoldoende mate zorg te dragen voor de lucht-
kwaliteit in het gebied benedenwinds het Schot-
tegat. Eisers beroepen zich in dit verband op de 
grondrechten van artikel 2 EVRM (recht op leven) 
en artikel 8 EVRM (familieleven). Het overwogene 
vanaf 2.12 leidt het gerecht tot het oordeel dat het 
Land de hem toekomende beoordelingsruimte heeft 
overschreden. Het Land heeft geen “fair balance” in 
acht genomen tussen enerzijds het recht van eisers 
op eerbiediging van hun grondrecht en anderzijds 
het belang van de samenleving als geheel bij on-
verminderd behoud van de activiteiten die voor de 
luchtverontreiniging zorgen. Volgens vaste recht-
spraak van het EHRM kan op grond van artikel 8 
EVRM onder omstandigheden op de overheid de 
verplichting rusten betrokken burgers adequaat te 
informeren over de risico’s waaraan zij bloot staan 
of hebben gestaan. Deze informatieverplichting 
heeft tot doel dat burgers moeten kunnen beoor-
delen aan welke risico’s zij blootstaan, zodat be-
zorgdheid over die risico’s verminderd kan worden 
of zodat zij maatregelen kunnen nemen om zich te-
gen die risico’s te beschermen. Het gerecht is van 
oordeel dat in dit geval, gegeven de mate van de 
luchtverontreiniging en de alarmerende inhoud van 
opeenvolgende rapporten, op het Land daadwerke-
lijk een dergelijke informatieverplichting rustte. In 
het tussenvonnis heeft het gerecht overwogen dat 
op zichzelf al de nodige informatie wordt verstrekt 
via de website www.luchtmetingen.org, maar dat de 
vraag rijst of met die informatie de bevolking daad-
werkelijk en afdoende wordt bereikt. Mede gelet 
op het hetgeen partijen hierover ter zitting naar vo-
ren hebben gebracht, beantwoordt het gerecht die 
vraag ontkennend. De conclusie van al het voor-
gaande moet zijn dat het Land ter zake de lucht-
kwaliteit in het gebied benedenwinds het Schotte-
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gat artikel 8 EVRM heeft geschonden en daarmee 
onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld. Dit on-
rechtmatig handelen heeft betrekking op het achter-
wege blijven van een deugdelijke normstelling, op 
het achterwege laten van effectieve maatregelen 
gericht op bescherming van het privéleven en de 
woonomgeving en op schending van de informatie-
verplichting uit artikel 8 EVRM. Het gerecht komt al 
met al tot de conclusie dat het Land verplicht is de 
hoeveelheid zwaveldioxide en fijnstof in overeen-
stemming te brengen met de WHO-normen, althans 
in overeenstemming met alternatieve en deugdelijk 
bekend gemaakte normen (al dan niet de door het 
Land aangehaalde Europese normen). Het spreekt 
vanzelf dat die alternatieve normen de toets aan 
artikel 8 EVRM moeten kunnen doorstaan, waarbij 
betekenis toekomt aan de WHO-normen, maar het 
gaat de taak van de rechter te buiten om de inhoud 
van die normen op voorhand concreet in te vullen. 
www.Rechtspraak.nl; Gerecht in eerste aanleg van 
Curaçao 26-8-2019, zaaknr. CUR201601517 

Compensatie herplantplicht en toepassing  
toeslag

GS van Utrecht hebben toestemming verleend voor 
compensatie van de herplantplicht op het perceel 
van de voormalige camping Maarsbergen. In bijla-
ge 1 bij de beleidsregels is een rekenmodel voor 
boscompensatie opgenomen. Daarin staat het vol-
gende: “Aan boscompensatie op basis van de Wet 
natuurbescherming wordt in de [provinciale ver-
ordening] in artikel 4.2.2, lid 2 als eis gesteld dat 
deze gelijkwaardig (in oppervlakte, natuurkwaliteit 
en ruimtelijke samenhang) dient te zijn aan het bos 
dat verloren gaat. Om te bewerkstelligen dat de 
boscompensatie gelijkwaardig is, worden de hier-
na opgenomen toeslagen en regels toegepast. […] 
Voor de te realiseren boscompensatie gelden naast 
de één-op-één compensatie de volgende toeslagen 
per ha die verloren gaat.” Naar het oordeel van de 
Afdeling volgt uit deze formulering dat bij compen-
satie op andere grond uit een oogpunt van gelijk-
waardigheid een toeslag van toepassing is. In dit 
geval is het college op grond van artikel 4:84 van 
de Algemene wet bestuursrecht afgeweken van de 
beleidsregels en heeft het geen toeslag toegepast. 
Gelet op artikel 4:84 van de Awb dient beoordeeld te 
worden of bij het volgen van de beleidsregels sprake 
zou zijn van gevolgen voor een of meer belangheb-
benden, in dit geval [partij], die wegens bijzondere 
omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot 
de met de beleidsregels te dienen doelen. Omstan-

digheden die bij het opstellen van een beleidsregel 
zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht 
te zijn verdisconteerd, kunnen niet al daarom buiten 
beschouwing worden gelaten. Het bestuursorgaan 
dient daarom alle omstandigheden van het geval te 
betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of 
deze op zichzelf dan wel samen met andere om-
standigheden, moeten worden aangemerkt als bij-
zondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 
van de Awb die maken dat het handelen in over-
eenstemming met de beleidsregel gevolgen heeft 
die onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
beleidsregel te dienen doelen. De door het college 
aangevoerde omstandigheid dat voorafgaand aan 
de aanvraag aan [partij] zou zijn toegezegd dat zij 
geen rekening hoefde te houden met een toeslag, is 
niet een zodanige omstandigheid. Voor zover in dat 
kader al een toezegging door het college aan [partij] 
zou zijn gedaan dat één-op-één compensatie zou 
volstaan, was dat in lijn met de toen geldende Bos-
wet en beleidsregels. Dat na het indienen van de 
aanvraag het beleid is gewijzigd, vormt geen om-
standigheid die afwijking van het beleid rechtvaar-
digt. De Afdeling is niet gebleken dat de toepassing 
van een toeslag in dit geval tot onevenredige gevol-
gen leidt in verhouding tot het doel van de toeslag 
dat boscompensatie gelijkwaardig dient te zijn aan 
het bos dat verloren gaat. De ter zitting door [partij] 
geschetste financiële gevolgen van het toepassen 
van een toeslag zijn onvoldoende geconcretiseerd 
en kunnen niet als bijzondere omstandigheden wor-
den beschouwd op grond waarvan in afwijking van 
het beleid geen toeslag hoeft te worden toegepast.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 21-8-2019, zaaknr. 
201809426/1/A1 

WET- EN REGELGEVING

Wet modernisering elektronisch  
bestuurlijk verkeer

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet moder-
nisering elektronisch bestuurlijk verkeer ingediend. 
Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algeme-
ne wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk 
verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze rege-
ling in 2004 hebben zich zo veel technologische 
en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, 
dat het wenselijk is om de regels over elektronisch 
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bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het regeer-
akkoord van 2017 en de kabinetsagenda Digitale 
Overheid stellen dat overheidscommunicatie die nu 
nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal 
moet kunnen, waarbij er een keuzemogelijkheid 
blijft om per post met de overheid te communiceren. 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 261, 
nr. 1-3

Klimaatwet in werking getreden 

Op 1 september is de Klimaatwet in werking getre-
den. De wet biedt een kader voor het ontwikkelen van 
beleid, gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs te-
rugdringen van de Nederlandse emissies van broei-
kasgassen. Het betreft een vrij compacte wet, waar-
in de afspraak van het Klimaatverdrag van Parijs (12 
december 2015) is opgenomen. In 2050 moet de 
CO2-uitstoot teruggedrongen zijn met 95% ten op-
zichte van 1990. Als tussendoel is in de 49% CO2-re-
ductie ten opzichte van 1990 in 2030 opgenomen. 

Om die doelen te bereiken, bevat de Klimaatwet 
een aantal instrumenten. Het Rijk moet verplicht 
een Klimaatplan opstellen, waarin de hoofdzaken 
van het beleid voorde realisering van de doelstel-
lingen zijn opgenomen, voor de komende tien jaar. 
Ook moet een beschouwing worden gegeven over 
de verwachte besparing op het energiegebruik en 
het verwachte aandeel hernieuwbare energie. Min-
stens zo belangrijk is dat het klimaatplan ook een 
beschouwing moet bevatten over de gevolgen van 
het klimaatbeleid voor huishoudens, bedrijven en 
overheden. Het eerste klimaatplan moet in 2019 
worden vastgesteld en geldt voor de periode van 
2021 tot 2030. Minimaal eens in de vijf jaar moet 
het plan herzien worden. Bij de voorbereiding van 
dit plan worden burgers, bedrijven en lokale over-
heden betrokken.

Om de voortgang te bewaken van de realisering 
van het klimaatbeleid, voert het Planbureau voor 
de Leefomgeving jaarlijks een Klimaat- en ener-
gieverkenning uit. In deze verkenning wordt in ie-
der geval ingegaan op de emissie(reductie) van 
CO2-uitstoot en de effectiviteit van de genomen 
maatregelen. Naar aanleiding van dit monitorings-
rapport stuurt de Minister een klimaatnota naar de 
Tweede Kamer, samen met de verkenning, waar-
in hij verantwoording aflegt over het gevoerde be-
leid. Met deze cyclische aanpak wordt geborgd 
dat de doelstellingen binnen handbereik blijven. 
Nieuwsbrief Omgevingsweg, 02-09-2019

Internetconsultatie Klimaatplan en INEK

Van 24 augustus tot en met 4 oktober 2019 is er een 
internetconsultatie over het Klimaatplan en INEK. 
Het Klimaatplan beschrijft het klimaatbeleid voor de 
periode 2021-2030. In het Concept Integraal Nati-
onaal Energie- en Klimaatplan (INEK) rapporteert 
Nederland hierover aan Europa. Het INEK gaat te-
vens dieper in op energiethema’s. 

Het Klimaatplan vat de hoofdlijnen van het beleid 
samen, die voor een belangrijk deel zijn bepaald 
door het Klimaatakkoord. Het Klimaatplan en het 
INEK bevatten de maatregelen om de nationale 
CO2-uitstoot tot 2030 met 49% te verminderen op 
een manier die voor iedereen haalbaar en betaal-
baar is. Het Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van 
het klimaatbeleid voor de komende tien jaar en 
maakt deel uit van de Klimaatwet. Waar het Kli-
maatplan een beleidsstuk is, is het INEK een rap-
portage aan de Europese Commissie. Aan de hand 
van een uitvraag die gelijk is voor alle lidstaten van 
de Europese Unie, geeft Nederland hierin aan welk 
beleid zij maakt op het gebied van energie en kli-
maat. De publieksconsultatie van het Klimaatplan 
vraagt specifiek naar de aandachtspunten bij de uit-
voering van de maatregelen. Ook wordt gevraagd 
naar aandachtspunten die spelen op de langere ter-
mijn. De vragenlijst bevat negen consultatievragen.  
internetconsultatie.nl/klimaatplan

Internetconsultatie Besluit regeling voor uitge-
breide producentenverantwoordelijkheid

Tot en met 15 september 2019 is er een internet-
consultatie over het Besluit regeling voor uitgebrei-
de producentenverantwoordelijkheid. Het Ministerie 
van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebrei-
de producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. 
Een regeling voor UPV zorgt ervoor dat een pro-
ducent bewust wordt van, en verantwoordelijkheid 
draagt voor de afvalfase van zijn producten, en gaat 
zorgen voor ‘goede’ (duurzame, herbruikbare, recy-
clebare) producten. Het doel van dit Besluit is alge-
mene eisen stellen aan bestaande en toekomstige 
UPV’s, over onder meer taken en verantwoordelijk-
heden, kosten en informatievoorziening. Er gelden 
nu UPV’s voor autobanden, autowrakken, batterijen 
en accu’s, elektrische en elektronische apparatuur, 
verpakkingen en vlakglas. Naar aanleiding van de 
Single-Use Plastic richtlijn (EU/2019/904) zullen 
ook producenten van plastic tassen, sigarettenfil-
ters, ballonnen, schoonmaakdoekjes en visnetten 
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gat artikel 8 EVRM heeft geschonden en daarmee 
onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld. Dit on-
rechtmatig handelen heeft betrekking op het achter-
wege blijven van een deugdelijke normstelling, op 
het achterwege laten van effectieve maatregelen 
gericht op bescherming van het privéleven en de 
woonomgeving en op schending van de informatie-
verplichting uit artikel 8 EVRM. Het gerecht komt al 
met al tot de conclusie dat het Land verplicht is de 
hoeveelheid zwaveldioxide en fijnstof in overeen-
stemming te brengen met de WHO-normen, althans 
in overeenstemming met alternatieve en deugdelijk 
bekend gemaakte normen (al dan niet de door het 
Land aangehaalde Europese normen). Het spreekt 
vanzelf dat die alternatieve normen de toets aan 
artikel 8 EVRM moeten kunnen doorstaan, waarbij 
betekenis toekomt aan de WHO-normen, maar het 
gaat de taak van de rechter te buiten om de inhoud 
van die normen op voorhand concreet in te vullen. 
www.Rechtspraak.nl; Gerecht in eerste aanleg van 
Curaçao 26-8-2019, zaaknr. CUR201601517 

Compensatie herplantplicht en toepassing  
toeslag

GS van Utrecht hebben toestemming verleend voor 
compensatie van de herplantplicht op het perceel 
van de voormalige camping Maarsbergen. In bijla-
ge 1 bij de beleidsregels is een rekenmodel voor 
boscompensatie opgenomen. Daarin staat het vol-
gende: “Aan boscompensatie op basis van de Wet 
natuurbescherming wordt in de [provinciale ver-
ordening] in artikel 4.2.2, lid 2 als eis gesteld dat 
deze gelijkwaardig (in oppervlakte, natuurkwaliteit 
en ruimtelijke samenhang) dient te zijn aan het bos 
dat verloren gaat. Om te bewerkstelligen dat de 
boscompensatie gelijkwaardig is, worden de hier-
na opgenomen toeslagen en regels toegepast. […] 
Voor de te realiseren boscompensatie gelden naast 
de één-op-één compensatie de volgende toeslagen 
per ha die verloren gaat.” Naar het oordeel van de 
Afdeling volgt uit deze formulering dat bij compen-
satie op andere grond uit een oogpunt van gelijk-
waardigheid een toeslag van toepassing is. In dit 
geval is het college op grond van artikel 4:84 van 
de Algemene wet bestuursrecht afgeweken van de 
beleidsregels en heeft het geen toeslag toegepast. 
Gelet op artikel 4:84 van de Awb dient beoordeeld te 
worden of bij het volgen van de beleidsregels sprake 
zou zijn van gevolgen voor een of meer belangheb-
benden, in dit geval [partij], die wegens bijzondere 
omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot 
de met de beleidsregels te dienen doelen. Omstan-

digheden die bij het opstellen van een beleidsregel 
zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht 
te zijn verdisconteerd, kunnen niet al daarom buiten 
beschouwing worden gelaten. Het bestuursorgaan 
dient daarom alle omstandigheden van het geval te 
betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of 
deze op zichzelf dan wel samen met andere om-
standigheden, moeten worden aangemerkt als bij-
zondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 
van de Awb die maken dat het handelen in over-
eenstemming met de beleidsregel gevolgen heeft 
die onevenredig zijn in verhouding tot de met de 
beleidsregel te dienen doelen. De door het college 
aangevoerde omstandigheid dat voorafgaand aan 
de aanvraag aan [partij] zou zijn toegezegd dat zij 
geen rekening hoefde te houden met een toeslag, is 
niet een zodanige omstandigheid. Voor zover in dat 
kader al een toezegging door het college aan [partij] 
zou zijn gedaan dat één-op-één compensatie zou 
volstaan, was dat in lijn met de toen geldende Bos-
wet en beleidsregels. Dat na het indienen van de 
aanvraag het beleid is gewijzigd, vormt geen om-
standigheid die afwijking van het beleid rechtvaar-
digt. De Afdeling is niet gebleken dat de toepassing 
van een toeslag in dit geval tot onevenredige gevol-
gen leidt in verhouding tot het doel van de toeslag 
dat boscompensatie gelijkwaardig dient te zijn aan 
het bos dat verloren gaat. De ter zitting door [partij] 
geschetste financiële gevolgen van het toepassen 
van een toeslag zijn onvoldoende geconcretiseerd 
en kunnen niet als bijzondere omstandigheden wor-
den beschouwd op grond waarvan in afwijking van 
het beleid geen toeslag hoeft te worden toegepast.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 21-8-2019, zaaknr. 
201809426/1/A1 
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Wet modernisering elektronisch  
bestuurlijk verkeer

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet moder-
nisering elektronisch bestuurlijk verkeer ingediend. 
Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algeme-
ne wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk 
verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze rege-
ling in 2004 hebben zich zo veel technologische 
en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, 
dat het wenselijk is om de regels over elektronisch 
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bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het regeer-
akkoord van 2017 en de kabinetsagenda Digitale 
Overheid stellen dat overheidscommunicatie die nu 
nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal 
moet kunnen, waarbij er een keuzemogelijkheid 
blijft om per post met de overheid te communiceren. 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 261, 
nr. 1-3

Klimaatwet in werking getreden 

Op 1 september is de Klimaatwet in werking getre-
den. De wet biedt een kader voor het ontwikkelen van 
beleid, gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs te-
rugdringen van de Nederlandse emissies van broei-
kasgassen. Het betreft een vrij compacte wet, waar-
in de afspraak van het Klimaatverdrag van Parijs (12 
december 2015) is opgenomen. In 2050 moet de 
CO2-uitstoot teruggedrongen zijn met 95% ten op-
zichte van 1990. Als tussendoel is in de 49% CO2-re-
ductie ten opzichte van 1990 in 2030 opgenomen. 

Om die doelen te bereiken, bevat de Klimaatwet 
een aantal instrumenten. Het Rijk moet verplicht 
een Klimaatplan opstellen, waarin de hoofdzaken 
van het beleid voorde realisering van de doelstel-
lingen zijn opgenomen, voor de komende tien jaar. 
Ook moet een beschouwing worden gegeven over 
de verwachte besparing op het energiegebruik en 
het verwachte aandeel hernieuwbare energie. Min-
stens zo belangrijk is dat het klimaatplan ook een 
beschouwing moet bevatten over de gevolgen van 
het klimaatbeleid voor huishoudens, bedrijven en 
overheden. Het eerste klimaatplan moet in 2019 
worden vastgesteld en geldt voor de periode van 
2021 tot 2030. Minimaal eens in de vijf jaar moet 
het plan herzien worden. Bij de voorbereiding van 
dit plan worden burgers, bedrijven en lokale over-
heden betrokken.

Om de voortgang te bewaken van de realisering 
van het klimaatbeleid, voert het Planbureau voor 
de Leefomgeving jaarlijks een Klimaat- en ener-
gieverkenning uit. In deze verkenning wordt in ie-
der geval ingegaan op de emissie(reductie) van 
CO2-uitstoot en de effectiviteit van de genomen 
maatregelen. Naar aanleiding van dit monitorings-
rapport stuurt de Minister een klimaatnota naar de 
Tweede Kamer, samen met de verkenning, waar-
in hij verantwoording aflegt over het gevoerde be-
leid. Met deze cyclische aanpak wordt geborgd 
dat de doelstellingen binnen handbereik blijven. 
Nieuwsbrief Omgevingsweg, 02-09-2019

Internetconsultatie Klimaatplan en INEK

Van 24 augustus tot en met 4 oktober 2019 is er een 
internetconsultatie over het Klimaatplan en INEK. 
Het Klimaatplan beschrijft het klimaatbeleid voor de 
periode 2021-2030. In het Concept Integraal Nati-
onaal Energie- en Klimaatplan (INEK) rapporteert 
Nederland hierover aan Europa. Het INEK gaat te-
vens dieper in op energiethema’s. 

Het Klimaatplan vat de hoofdlijnen van het beleid 
samen, die voor een belangrijk deel zijn bepaald 
door het Klimaatakkoord. Het Klimaatplan en het 
INEK bevatten de maatregelen om de nationale 
CO2-uitstoot tot 2030 met 49% te verminderen op 
een manier die voor iedereen haalbaar en betaal-
baar is. Het Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van 
het klimaatbeleid voor de komende tien jaar en 
maakt deel uit van de Klimaatwet. Waar het Kli-
maatplan een beleidsstuk is, is het INEK een rap-
portage aan de Europese Commissie. Aan de hand 
van een uitvraag die gelijk is voor alle lidstaten van 
de Europese Unie, geeft Nederland hierin aan welk 
beleid zij maakt op het gebied van energie en kli-
maat. De publieksconsultatie van het Klimaatplan 
vraagt specifiek naar de aandachtspunten bij de uit-
voering van de maatregelen. Ook wordt gevraagd 
naar aandachtspunten die spelen op de langere ter-
mijn. De vragenlijst bevat negen consultatievragen.  
internetconsultatie.nl/klimaatplan

Internetconsultatie Besluit regeling voor uitge-
breide producentenverantwoordelijkheid

Tot en met 15 september 2019 is er een internet-
consultatie over het Besluit regeling voor uitgebrei-
de producentenverantwoordelijkheid. Het Ministerie 
van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebrei-
de producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. 
Een regeling voor UPV zorgt ervoor dat een pro-
ducent bewust wordt van, en verantwoordelijkheid 
draagt voor de afvalfase van zijn producten, en gaat 
zorgen voor ‘goede’ (duurzame, herbruikbare, recy-
clebare) producten. Het doel van dit Besluit is alge-
mene eisen stellen aan bestaande en toekomstige 
UPV’s, over onder meer taken en verantwoordelijk-
heden, kosten en informatievoorziening. Er gelden 
nu UPV’s voor autobanden, autowrakken, batterijen 
en accu’s, elektrische en elektronische apparatuur, 
verpakkingen en vlakglas. Naar aanleiding van de 
Single-Use Plastic richtlijn (EU/2019/904) zullen 
ook producenten van plastic tassen, sigarettenfil-
ters, ballonnen, schoonmaakdoekjes en visnetten 
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een UPV gaan dragen en zullen producenten onder 
andere verantwoordelijk gesteld worden voor de pu-
blieke opruimkosten van zwerfafval. Ook zijn in het 
uitvoeringsprogramma van het Rijksbrede program-
ma Circulaire Economie, verschillende stromen be-
noemd waarvoor de overheid het introduceren van 
een UPV overweegt. 

Door een regeling voor UPV wordt de verantwoor-
delijkheid van de producent uitgebreid en wordt de 
producent ook financieel, operationeel en/of financi-
eel verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de 
afvalstoffen van door hem in de handel gebrachte 
stoffen, mengsels en producten. Zo’n regeling maakt 
de producent bewust van de gehele levenscyclus 
van het product en stimuleert hem om producten in 
de handel te brengen die duurzaam, herbruikbaar, 
repareerbaar en recycleerbaar zijn. Het moet ertoe 
leiden dat de kosten aan het einde van de levens-
duur van producten worden meegenomen in de prijs 
ervan. Ook ontstaat er een organisatorische verant-
woordelijkheid en financiële prikkel waarmee pre-
ventie en het sluiten van de keten wordt bevorderd.  
internetconsultatie.nl

BERICHTEN

Browserextensie plant gratis bomen  
bij online winkelen

TreeClicks, een gratis Chrome- en Firefox-extensie 
die bomen plant wanneer gebruikers online aan-
kopen doen. Als maar één procent van alle online 
shoppers TreeClicks gebruikt, kunnen miljoenen 
bomen geplant worden. Hiermee hoopt TreeClicks 
een grote bijdrage te leveren aan herbebossings-
projecten in India. De financiering vindt plaats via 
een advertentie fee die TreeClicks ontvangt wan-
neer er bij aangesloten partijen online aankopen 
via de extensie worden gedaan. Het merendeel 
van deze advertentie-inkomsten wordt geïnves-
teerd in het planten van bomen. Wanneer gebrui-
kers een TreeClicks account aanmaken, kunnen 
zij zien hoeveel bomen er dankzij hun aankopen 
geplant zijn. Binnen twee klikken is TreeClicks 
geïnstalleerd. Daarna kunnen internetbrowsers 
op dezelfde manier gebruikt worden. Ook de prij-
zen op online webshops blijven onveranderd. 
Persbericht TreeClicks, 03-09-2019

Militair plastic verdwijnt op commando

Dankzij een nieuw materiaal, verdwijnen militaire 
wagentjes en parachutes na hun missie als sneeuw 
voor de zon. Het geheim van deze verdwijntruc ligt 
in de ‘plafondtemperatuur’. “Dit is niet het soort ma-
teriaal dat maanden nodig heeft om af te breken, 
zoals het klassieke biologisch afbreekbare plastic”, 
zegt chemicus Paul Kohl. “Deze polymeer verdwijnt 
meteen na contact met zonlicht of een druk op de 
knop.” Warmt het materiaal op tot boven die grens, 
dan valt het materiaal uit elkaar. Dat komt doordat 
het een polymeer is, een ketting van afzonderlijke 
schakels of monomeren. Elke polymeer heeft een 
plafondtemperatuur waarbij de schakels van elkaar 
loskomen. Bij de meeste polymeren ligt de pla-
fondtemperatuur boven de omgevingstemperatuur. 
Bovendien zijn ze erg stabiel, waardoor ze zelfs bij 
hoge temperaturen traag afbreken. Het afbraak-
proces gecontroleerd starten kan bijvoorbeeld met 
een inwendige warmtebron die gestimuleerd wordt 
door het licht. In aanraking met licht van de juiste 
golflengte begint dat materiaal de rest af te breken. 
Voor het prototype was dat bijvoorbeeld UV-licht.  
Eos Wetenschap, 28-08-2019

Dwarsligger als faunapassage

Movares heeft een nieuw type faunapassage ont-
wikkeld, waardoor kleine dieren als salamanders en 
kikkers direct onder het spoor kunnen oversteken. 
Het gaat om twee dwarsliggers met een opening 
waar de dieren doorheen kunnen lopen. Deze is 
al geplaatst bij natuurgebied Naardermeer als on-
derdeel van een tweejarige proef. De komende tijd 
gaat de provincie Noord-Holland samen met Mova-
res en ProRail monitoren welke dieren (en in wel-
ke mate) gebruikmaken van deze passage. Als de 
uitkomst hiervan positief is, dan wordt dit type fau-
napassage mogelijk ook op andere plekken in Ne-
derland toegepast”, licht woordvoerder Martine van 
den Heuvel van de provincie Noord-Holland toe. 
SpoorPro, 20-08-2019

Prijzen Duurzame Dinsdag 2019 uitgereikt

Op alweer de 21e editie van Duurzame Dinsdag 
zijn meerdere duurzame initiatieven in de prijzen 
gevallen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
(Infrastructuur en Waterstaat) nam vanmiddag een 
koffertje in ontvangst met daarin 522 ideeën en initi-
atieven. Daaruit zijn in zes verschillende categorieën 
de volgende beste ideeën beloond met een geldprijs: 
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• The Ketchup Project: ketchup maken van 
tomatenoverschot uit Kenia;

• Green Tickets: een routeplanner om te kijken 
hoe je zo groen mogelijk kan reizen;

• GIVO: een app waarmee mensen elkaar 
kunnen betalen met tijd, energie, afval of 
mobiliteit;

• Leadex: een vervangende toepassing in de 
bouw voor het zware en toxische metaal lood;

• Speedcomfort: ventilatoren die warmte die in 
een radiator of een convector zit, versneld de 
ruimte inbrengen;

• Guerilla Gardeners: zij willen mensen inspireren 
zelf de schep op te pakken en de buurt te 
veranderen in een bloemenzee

Ieder jaar worden op Duurzame Dinsdag ook Duur-
zame Lintjes uitgereikt. Dit jaar gingen deze naar 
drie jongeren die zich inzetten voor het klimaat: 
de Nederlandse Lilly Platt, de Belgische Anuna de 
Wever en de Zweedse Greta Thunberg. De Duur-
zame Troonrede werd dit jaar uitgesproken door 
Louise Vet, dit jaar nummer één van de Trouw 
Duurzame Top 100. In haar toespraak betoogt zij 
dat de natuur niet alleen letterlijk onze voedings-
bodem is, maar ook de bron van inspiratie en in-
novatie om samen te werken aan de toekomst: 
“Als wij in staat zijn om in ons dichtbevolkte land 
duurzaam voedsel te produceren en tegelijkertijd 
biodiversiteit te laten floreren, hebben we hét ex-
portproduct voor alle metropolen van de wereld.” 
Persbericht IVN Natuureducatie, 03-09-2019

Noordzeekust bezaaid met ballonnen

Op de Nederlandse stranden liggen gemiddeld 
12 ballonnen per honderd meter. Dat is gevaarlijk 
voor dier en milieu. Dat meldt Stichting De Noord-
zee op basis van cijfers over de Boskalis Beach 
Cleanup Tour 2019. Tijdens deze opruimactie zijn 
er gedurende twee weken 3.276 ballonnen gevon-
den op de stranden. De stichting wijst erop dat 
dieren de ballonnen aan kunnen zien voor voedsel 
en er in stikken. Ook kunnen ze in linten verstrikt 
raken, en dragen ballonresten in zee bij aan de 
plastic soep. Volgens schattingen van TNO wor-
den er jaarlijks ongeveer 1 miljoen ballonnen op-
gelaten in Nederland, waarvan er 230.000 in de 
Noordzee terechtkomen.

Hoewel steeds meer gemeenten beleid op-
stellen om het oplaten van ballonnen te beper-
ken of verbieden, heeft bijna de helft hier nog 

geen beleid voor. Met een campagne wil Stich-
ting De Noordzee hier verandering in brengen. 
Afval Online, 28-08-2019

Slimme app vermindert chemicaliëngebruik bij 
aardappelteelt

De kwaliteit van de aardappeloogst hangt af van 
veel factoren. Uiteraard de weersomstandigheden, 
gewasbescherming en een aangepaste bemesting, 
maar ook een correcte loofdoding zijn bepalend. Met 
behulp van satellietbeelden kan je in WatchITgrow 
zien hoe groen het aardappelloof is. Vervolgens kan 
je nu ook taakkaarten aanmaken voor het variabel 
doseren van loofdodingsmiddelen. De nieuwe toe-
passing van WatchITgrow, (zie watchitgrow.be/nl), 
zorgt er voor dat er veel doeltreffender chemische 
middelen moeten worden ingezet. 

De aardappelteler kan de taakkaart, die zijn akker 
tot op de meter in kaart brengt, downloaden onder 
de vorm van een shapefile en inladen in zijn spuit-
machine. Proeven hebben aangetoond dat de boer, 
afhankelijk van de situatie en de spuittechiek, tus-
sen de 25 en 50 procent kan besparen op het ge-
bruik – en dus ook de kosten – van loofdodingsmid-
delen. Eerder kon je via WatchITgrow al taakkaarten 
aanmaken voor variabele bemesting en irrigatie.  
Persbericht VITO, 04-09-2019

Begrip voor stilleggen bouwprojecten voor  
natuurbescherming

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft er 
begrip voor dat (bouw-) projecten moeten worden 
uitgesteld om de natuur te beschermen tegen te-
veel stikstof. Dit blijkt uit een onderzoek van I&O 
Research in opdracht van Milieudefensie. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de 
mensen die bekend is met het PAS de Nederland-
se overheid verantwoordelijk acht voor het stilleg-
gen van een aantal bouwprojecten. Met het PAS 
berekende de overheid onzekere milieuwinst van 
toekomstige stikstofbeperkende maatregelen en 
ontleende op grond daarvan een aantal vergunnin-
gen. De verwachte milieuwinst werd al benut om 
meer stikstof te kunnen uitstoten. De Nederlandse 
overheid moet nu na de uitspraak van de hoogste 
rechter bouwprojecten stilleggen om de natuur als-
nog te redden. Het besluit voor de verbreding van 
de A12 en A27 is vernietigd. De bouw van een 
woonwijk in Roermond is afgeblazen omdat deze 
schadelijk kan zijn voor het aangrenzende natuur-
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een UPV gaan dragen en zullen producenten onder 
andere verantwoordelijk gesteld worden voor de pu-
blieke opruimkosten van zwerfafval. Ook zijn in het 
uitvoeringsprogramma van het Rijksbrede program-
ma Circulaire Economie, verschillende stromen be-
noemd waarvoor de overheid het introduceren van 
een UPV overweegt. 

Door een regeling voor UPV wordt de verantwoor-
delijkheid van de producent uitgebreid en wordt de 
producent ook financieel, operationeel en/of financi-
eel verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de 
afvalstoffen van door hem in de handel gebrachte 
stoffen, mengsels en producten. Zo’n regeling maakt 
de producent bewust van de gehele levenscyclus 
van het product en stimuleert hem om producten in 
de handel te brengen die duurzaam, herbruikbaar, 
repareerbaar en recycleerbaar zijn. Het moet ertoe 
leiden dat de kosten aan het einde van de levens-
duur van producten worden meegenomen in de prijs 
ervan. Ook ontstaat er een organisatorische verant-
woordelijkheid en financiële prikkel waarmee pre-
ventie en het sluiten van de keten wordt bevorderd.  
internetconsultatie.nl

BERICHTEN

Browserextensie plant gratis bomen  
bij online winkelen

TreeClicks, een gratis Chrome- en Firefox-extensie 
die bomen plant wanneer gebruikers online aan-
kopen doen. Als maar één procent van alle online 
shoppers TreeClicks gebruikt, kunnen miljoenen 
bomen geplant worden. Hiermee hoopt TreeClicks 
een grote bijdrage te leveren aan herbebossings-
projecten in India. De financiering vindt plaats via 
een advertentie fee die TreeClicks ontvangt wan-
neer er bij aangesloten partijen online aankopen 
via de extensie worden gedaan. Het merendeel 
van deze advertentie-inkomsten wordt geïnves-
teerd in het planten van bomen. Wanneer gebrui-
kers een TreeClicks account aanmaken, kunnen 
zij zien hoeveel bomen er dankzij hun aankopen 
geplant zijn. Binnen twee klikken is TreeClicks 
geïnstalleerd. Daarna kunnen internetbrowsers 
op dezelfde manier gebruikt worden. Ook de prij-
zen op online webshops blijven onveranderd. 
Persbericht TreeClicks, 03-09-2019

Militair plastic verdwijnt op commando

Dankzij een nieuw materiaal, verdwijnen militaire 
wagentjes en parachutes na hun missie als sneeuw 
voor de zon. Het geheim van deze verdwijntruc ligt 
in de ‘plafondtemperatuur’. “Dit is niet het soort ma-
teriaal dat maanden nodig heeft om af te breken, 
zoals het klassieke biologisch afbreekbare plastic”, 
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meteen na contact met zonlicht of een druk op de 
knop.” Warmt het materiaal op tot boven die grens, 
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het een polymeer is, een ketting van afzonderlijke 
schakels of monomeren. Elke polymeer heeft een 
plafondtemperatuur waarbij de schakels van elkaar 
loskomen. Bij de meeste polymeren ligt de pla-
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Bovendien zijn ze erg stabiel, waardoor ze zelfs bij 
hoge temperaturen traag afbreken. Het afbraak-
proces gecontroleerd starten kan bijvoorbeeld met 
een inwendige warmtebron die gestimuleerd wordt 
door het licht. In aanraking met licht van de juiste 
golflengte begint dat materiaal de rest af te breken. 
Voor het prototype was dat bijvoorbeeld UV-licht.  
Eos Wetenschap, 28-08-2019

Dwarsligger als faunapassage

Movares heeft een nieuw type faunapassage ont-
wikkeld, waardoor kleine dieren als salamanders en 
kikkers direct onder het spoor kunnen oversteken. 
Het gaat om twee dwarsliggers met een opening 
waar de dieren doorheen kunnen lopen. Deze is 
al geplaatst bij natuurgebied Naardermeer als on-
derdeel van een tweejarige proef. De komende tijd 
gaat de provincie Noord-Holland samen met Mova-
res en ProRail monitoren welke dieren (en in wel-
ke mate) gebruikmaken van deze passage. Als de 
uitkomst hiervan positief is, dan wordt dit type fau-
napassage mogelijk ook op andere plekken in Ne-
derland toegepast”, licht woordvoerder Martine van 
den Heuvel van de provincie Noord-Holland toe. 
SpoorPro, 20-08-2019

Prijzen Duurzame Dinsdag 2019 uitgereikt

Op alweer de 21e editie van Duurzame Dinsdag 
zijn meerdere duurzame initiatieven in de prijzen 
gevallen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
(Infrastructuur en Waterstaat) nam vanmiddag een 
koffertje in ontvangst met daarin 522 ideeën en initi-
atieven. Daaruit zijn in zes verschillende categorieën 
de volgende beste ideeën beloond met een geldprijs: 
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• The Ketchup Project: ketchup maken van 
tomatenoverschot uit Kenia;

• Green Tickets: een routeplanner om te kijken 
hoe je zo groen mogelijk kan reizen;

• GIVO: een app waarmee mensen elkaar 
kunnen betalen met tijd, energie, afval of 
mobiliteit;

• Leadex: een vervangende toepassing in de 
bouw voor het zware en toxische metaal lood;

• Speedcomfort: ventilatoren die warmte die in 
een radiator of een convector zit, versneld de 
ruimte inbrengen;

• Guerilla Gardeners: zij willen mensen inspireren 
zelf de schep op te pakken en de buurt te 
veranderen in een bloemenzee

Ieder jaar worden op Duurzame Dinsdag ook Duur-
zame Lintjes uitgereikt. Dit jaar gingen deze naar 
drie jongeren die zich inzetten voor het klimaat: 
de Nederlandse Lilly Platt, de Belgische Anuna de 
Wever en de Zweedse Greta Thunberg. De Duur-
zame Troonrede werd dit jaar uitgesproken door 
Louise Vet, dit jaar nummer één van de Trouw 
Duurzame Top 100. In haar toespraak betoogt zij 
dat de natuur niet alleen letterlijk onze voedings-
bodem is, maar ook de bron van inspiratie en in-
novatie om samen te werken aan de toekomst: 
“Als wij in staat zijn om in ons dichtbevolkte land 
duurzaam voedsel te produceren en tegelijkertijd 
biodiversiteit te laten floreren, hebben we hét ex-
portproduct voor alle metropolen van de wereld.” 
Persbericht IVN Natuureducatie, 03-09-2019
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zee op basis van cijfers over de Boskalis Beach 
Cleanup Tour 2019. Tijdens deze opruimactie zijn 
er gedurende twee weken 3.276 ballonnen gevon-
den op de stranden. De stichting wijst erop dat 
dieren de ballonnen aan kunnen zien voor voedsel 
en er in stikken. Ook kunnen ze in linten verstrikt 
raken, en dragen ballonresten in zee bij aan de 
plastic soep. Volgens schattingen van TNO wor-
den er jaarlijks ongeveer 1 miljoen ballonnen op-
gelaten in Nederland, waarvan er 230.000 in de 
Noordzee terechtkomen.

Hoewel steeds meer gemeenten beleid op-
stellen om het oplaten van ballonnen te beper-
ken of verbieden, heeft bijna de helft hier nog 

geen beleid voor. Met een campagne wil Stich-
ting De Noordzee hier verandering in brengen. 
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maar ook een correcte loofdoding zijn bepalend. Met 
behulp van satellietbeelden kan je in WatchITgrow 
zien hoe groen het aardappelloof is. Vervolgens kan 
je nu ook taakkaarten aanmaken voor het variabel 
doseren van loofdodingsmiddelen. De nieuwe toe-
passing van WatchITgrow, (zie watchitgrow.be/nl), 
zorgt er voor dat er veel doeltreffender chemische 
middelen moeten worden ingezet. 

De aardappelteler kan de taakkaart, die zijn akker 
tot op de meter in kaart brengt, downloaden onder 
de vorm van een shapefile en inladen in zijn spuit-
machine. Proeven hebben aangetoond dat de boer, 
afhankelijk van de situatie en de spuittechiek, tus-
sen de 25 en 50 procent kan besparen op het ge-
bruik – en dus ook de kosten – van loofdodingsmid-
delen. Eerder kon je via WatchITgrow al taakkaarten 
aanmaken voor variabele bemesting en irrigatie.  
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Meer dan de helft van de Nederlanders heeft er 
begrip voor dat (bouw-) projecten moeten worden 
uitgesteld om de natuur te beschermen tegen te-
veel stikstof. Dit blijkt uit een onderzoek van I&O 
Research in opdracht van Milieudefensie. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de 
mensen die bekend is met het PAS de Nederland-
se overheid verantwoordelijk acht voor het stilleg-
gen van een aantal bouwprojecten. Met het PAS 
berekende de overheid onzekere milieuwinst van 
toekomstige stikstofbeperkende maatregelen en 
ontleende op grond daarvan een aantal vergunnin-
gen. De verwachte milieuwinst werd al benut om 
meer stikstof te kunnen uitstoten. De Nederlandse 
overheid moet nu na de uitspraak van de hoogste 
rechter bouwprojecten stilleggen om de natuur als-
nog te redden. Het besluit voor de verbreding van 
de A12 en A27 is vernietigd. De bouw van een 
woonwijk in Roermond is afgeblazen omdat deze 
schadelijk kan zijn voor het aangrenzende natuur-
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gebied. En gasgigant Vermilion mag voorlopig geen 
nieuwe boorput slaan in het Friese Noordwolde.  
Persbericht Milieudefensie, 21-18-2019

Slow fashion season

Crowdacting platform CollAction is de initiatief-
nemer van Slow Fashion Season, zie www.col-
laction.org. Tijdens deze actie, die loopt tot 21 
september zullen bijna 15.000 deelnemers geen 
nieuwe kleding kopen. Impact: een besparing van 
grofweg 450 miljoen liter water en 1.5 miljoen kg 
CO2-uitstoot. Belangrijker is de inzet op gedrags-
verandering. Ron van den Akker, medeoprichter 
van CollAction: “We willen mensen bewust maken 
dat er andere oplossingen zijn, dat een andere le-
vensstijl of manier van consumeren mogelijk is.” 
Persbericht SlowFashion Season, 24-06-2019

Meerderheid Nederlanders niet voor groei  
luchthavens

De meerderheid van de Nederlanders is niet voor 
groei van de luchthavens in ons land. Dit blijkt uit 
een onderzoek van I&O Research in opdracht 
van Milieudefensie. Een kwart van de bevolking 
is zelfs voor krimp van de bestaande vliegvelden. 
De onderzoekers vroegen ook wat er met Lely-
stad Airport moet gebeuren als het vliegveld defi-
nitief niet open gaat. Ruim een derde van de Ne-
derlanders wil dat het een natuurgebied wordt. 
Op de tweede en derde plaats staan een duur-
zame woonwijk of een internationaal treinstation.  
Persbericht Milieudefensie, 27-08-2019

Start proef met zeewater in natuurgebied  
Waterdunen 

In het gebied Waterdunen ontstaat door het inlaten 
van zeewater een stuk zilte natuur. Hiertoe worden 
de schuiven van de getijdenduiker bij ’t Killetje in 
Zeeland opengezet. Het zeewater uit de Wester-
schelde moet zorgen voor eb en vloed in het nieuwe 
recreatie- en natuurgebied Waterdunen, zodat zilte 
natuur kan ontstaan. Het openen van de schuiven 
is overigens nog een proef, die drie tot vier maan-
den duurt. Doordat de software voor het bedienen 
van de doorlaat complex is, is het nog onzeker of 
het systeem uiteindelijk zal kunnen voldoen aan de 
veiligheidseisen van de Waterwet. Ook bij de Mae-
slantkering blijkt de ontwikkeling van software een 
struikelblok voor het halen van de normen voor wa-
terveiligheid.

De zeewaterdoorlaat in de getijdenduiker be-
staat uit drie pijpen die straks twee keer per dag 
open en dicht moeten gaan om het zeewater bin-
nen te laten. Via een vierde pijp kan het water 
uit de polder naar zee afstomen. De getijdendui-
ker is onderdeel van een primaire waterkering en 
in geval van een stormvloed moeten de pijpen 
die zeewater inlaten hermetisch dicht kunnen. 
Nieuwsbrief Waterforum, 28-08-2019

Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan 
autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na ver-
loop van tien jaar sterker gestegen dan de autokos-
ten. Vergeleken met 2009 lagen de OV-prijzen in 
juli 2019 bijna 30 procent hoger. Kosten voor het 
rijden in de eigen auto lagen gemiddeld een kwart 
hoger, terwijl consumentengoederen en -diensten 
in diezelfde periode gemiddeld 18 procent duurder 
werden. Dat blijkt uit een analyse van de consu-
mentenprijsindex van het CBS. Onder de prijzen 
van het openbaar vervoer vallen de prijzen van 
vervoerbewijzen voor trein, tram, metro, bus en 
taxi. Bij de autokosten zijn de aanschaf, het onder-
houd, brandstoffen, parkeren, de verzekering en 
de motorrijtuigenbelasting meegerekend. De prijs-
ontwikkelingen zeggen niets over de prijsniveaus 
van autorijden en reizen met het openbaar vervoer. 
Persbericht CBS, 02-09-2019

Levende stokken Japanse duizendknoop te 
koop bij bloemist

De Japanse duizendknoop, welke door landelijke 
media tot ‘horrorplant’ is gedoopt komt veelvul-
dig in het nieuws. De negatieve impact van deze 
exoot wordt wijdverspreid erkend. De bestrijding of 
beheersing ervan is inmiddels een miljoenen busi-
ness: alleen de gemeente Amsterdam trekt de ko-
mende jaren al 8,2 miljoen euro uit om de exoot te 
bestrijden. Het wekt dan ook verbazing, dat uit on-
derzoek van Vakblad Stad + Groen blijkt dat leven-
de stokken van de invasieve duizendknoop gewoon 
worden verhandeld via de Nederlandse bloemen-
veilingen van Royal Flora Holland en Plantion. Bloe-
misterijen bieden ze aan onder namen als ‘polygo-
numstokken’ of ‘Hollandse bamboe’. Chris van Dijk, 
als Japanse-duizendknooponderzoeker verbonden 
aan Wageningen University, is van mening dat de 
groene stengels een risico vormen voor verdere 
verspreiding van de exoot. “Ook na compostering 
is het risico niet helemaal uitgesloten.” De verkoop 
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van duizendknoop is in Nederland niet verboden in 
en evenmin in de Europese Unie. Geen enkele vari-
ant van de duizendknoop komt voor op de Unielijst 
van invasieve exoten of is bestempeld als invasieve 
exoot op basis van de Wet natuurbescherming.  
Persbericht vakblad Stad+Groen, 26-08-2019

Zin en onzin van ‘duurzaam’ plastic

Plastic kan gemaakt worden van aardolie, maar ook 
van hernieuwbare, biologische materialen, bijvoor-
beeld maiszetmeel of suikerriet. Het enige verschil 
tussen deze twee soorten plastic is de grondstof 
waarmee ze gemaakt zijn. Aan het eindproduct 
zie en merk je geen verschil. Beide soorten plastic 
zijn ook in principe niet biologisch afbreekbaar. Het 
voordeel hiervan is dat het gemaakt wordt van een 
grondstof die hernieuwbaar is en dus niet opraakt. 
Een nadeel is dat de benodigde grondstoffen vaak 
worden geproduceerd op landbouwgrond, wat ruim-
te kost. Bovendien worden er tijdens de productie 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt, die 
schadelijk zijn voor natuur en klimaat. 

Biologisch afbreekbaar plastic breekt af onder in-
vloed van zonlicht, vocht of bacteriën. Deze plastics 
mogen niet bij het andere plastic afval. Ze hebben na-
melijk een andere samenstelling dan gewoon plas-
tic en dat heeft een negatief effect op de recycling. 
Maar, deze plastics mogen ook niet bij het groenaf-
val. Hoewel ze biologisch afbreekbaar zijn, vergaan 
ze pas als ze tot 12 weken in de composteermachi-
ne zitten. Dat is in Nederland niet het geval, daar 
bevindt het groenafval zich slechts 1 tot 2 weken 
in de machine. Het plastic breekt dus niet helemaal 
af, waardoor kleine stukken in de compost zitten en 
in het milieu terecht komen. Biologisch afbreekbaar 
plastic heeft in de huidige situatie van afvalverwer-
king daarom weinig voordelen. Het zou een verbe-
tering zijn als dit soort plastic apart wordt ingeza-
meld voor recycling of om het apart te composteren. 
Nieuwsbrief Natuur & Milieu, 22-08-2019

Risico rubbergranulaat voor kinderen mogelijk 
onderschat

De Nederlandse overheid moet ouders adviseren 
om hun kinderen zo min mogelijk in contact te laten 
komen met rubbergranulaat. Dat concluderen we-
tenschappers drie jaar na de ZEMBLA-uitzending 
‘Gevaarlijk spel’. De vier wetenschappers zijn zeer 
kritisch op het RIVM dat in 2017 concludeerde dat 
sporten op de kunstgrasvelden met rubbergranu-

laat veilig is: “Als voor BPA (de zorgwekkende stof 
bisfenol A, red.) de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten van het RIVM zelf waren toegepast, had 
dit geleid tot de conclusie dat het risico van rub-
bergranulaat voor kinderen onacceptabel hoog is.” 
Volgens het nieuwe onderzoek zouden de rappor-
ten van het RIVM de European Chemical Agency 
(ECHA) significante wetenschappelijke tekortko-
mingen vertonen, waardoor ‘het risico voor kinde-
ren onderschat kan zijn’. Ze vinden daarom het te 
vroeg om ‘te concluderen dat spelen op kunstgras 
met rubbergranulaat voor kinderen veilig is.’ De 
wetenschappers adviseren om na het sporten op 
kunstgras met korrels ‘de blote huiddelen en kle-
ding zo snel mogelijk te wassen’. 

Volgens het RIVM zijn de conclusies van het nieuwe 
rapport onjuist. “De auteurs baseren hun constate-
ring op een mogelijke onderschatting van de ge-
vaarskant van het risico. Zij gaan voorbij aan het feit 
dat het RIVM in haar onderzoek juist aan de bloot-
stellingskant factoren heeft meegenomen die waar-
schijnlijk leiden tot een overschatting van het risico.” 
zembla.bnnvara.nl

Hypotheek verhogen voor duurzaamheidsmaat-
regelen te ingewikkeld

Om mensen over de streep te trekken om ver-
duurzamingsmaatregelen te nemen voor hun huis 
is het nodig om het verhogen van de hypotheek 
eenvoudiger te maken. Nu vormen de kosten van 
een volledig adviestraject en taxatierapport, zeker 
in het licht van de maximale extra financierings-
ruimte van 9000 euro, een hoge en vaak onnodige 
drempel om over te gaan tot verduurzaming van de 
woning. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB) in reactie op de consultatie Rege-
ling Hypothecair Krediet 2020. De NVB stelt daar-
om voor om bij de financiering van zogenoemde 
no-regretmaatregelen het adviestraject te beper-
ken tot een eenvoudige krediettoets. Verantwoor-
de verstrekking van een aanvullende hypothecaire 
financiering van maximaal 9.000 euro vereist vol-
gens de NVB niet noodzakelijkerwijs een volledig 
adviestraject en taxatierapport. Dit geldt te meer 
nu het gaat om maatregelen die zorgen voor be-
sparingen op de maandelijkse energie-uitgaven. 
Nieuwsbrief Portaal Duurzaam Financieel, 13-08-2019
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van zeewater een stuk zilte natuur. Hiertoe worden 
de schuiven van de getijdenduiker bij ’t Killetje in 
Zeeland opengezet. Het zeewater uit de Wester-
schelde moet zorgen voor eb en vloed in het nieuwe 
recreatie- en natuurgebied Waterdunen, zodat zilte 
natuur kan ontstaan. Het openen van de schuiven 
is overigens nog een proef, die drie tot vier maan-
den duurt. Doordat de software voor het bedienen 
van de doorlaat complex is, is het nog onzeker of 
het systeem uiteindelijk zal kunnen voldoen aan de 
veiligheidseisen van de Waterwet. Ook bij de Mae-
slantkering blijkt de ontwikkeling van software een 
struikelblok voor het halen van de normen voor wa-
terveiligheid.

De zeewaterdoorlaat in de getijdenduiker be-
staat uit drie pijpen die straks twee keer per dag 
open en dicht moeten gaan om het zeewater bin-
nen te laten. Via een vierde pijp kan het water 
uit de polder naar zee afstomen. De getijdendui-
ker is onderdeel van een primaire waterkering en 
in geval van een stormvloed moeten de pijpen 
die zeewater inlaten hermetisch dicht kunnen. 
Nieuwsbrief Waterforum, 28-08-2019

Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan 
autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na ver-
loop van tien jaar sterker gestegen dan de autokos-
ten. Vergeleken met 2009 lagen de OV-prijzen in 
juli 2019 bijna 30 procent hoger. Kosten voor het 
rijden in de eigen auto lagen gemiddeld een kwart 
hoger, terwijl consumentengoederen en -diensten 
in diezelfde periode gemiddeld 18 procent duurder 
werden. Dat blijkt uit een analyse van de consu-
mentenprijsindex van het CBS. Onder de prijzen 
van het openbaar vervoer vallen de prijzen van 
vervoerbewijzen voor trein, tram, metro, bus en 
taxi. Bij de autokosten zijn de aanschaf, het onder-
houd, brandstoffen, parkeren, de verzekering en 
de motorrijtuigenbelasting meegerekend. De prijs-
ontwikkelingen zeggen niets over de prijsniveaus 
van autorijden en reizen met het openbaar vervoer. 
Persbericht CBS, 02-09-2019

Levende stokken Japanse duizendknoop te 
koop bij bloemist

De Japanse duizendknoop, welke door landelijke 
media tot ‘horrorplant’ is gedoopt komt veelvul-
dig in het nieuws. De negatieve impact van deze 
exoot wordt wijdverspreid erkend. De bestrijding of 
beheersing ervan is inmiddels een miljoenen busi-
ness: alleen de gemeente Amsterdam trekt de ko-
mende jaren al 8,2 miljoen euro uit om de exoot te 
bestrijden. Het wekt dan ook verbazing, dat uit on-
derzoek van Vakblad Stad + Groen blijkt dat leven-
de stokken van de invasieve duizendknoop gewoon 
worden verhandeld via de Nederlandse bloemen-
veilingen van Royal Flora Holland en Plantion. Bloe-
misterijen bieden ze aan onder namen als ‘polygo-
numstokken’ of ‘Hollandse bamboe’. Chris van Dijk, 
als Japanse-duizendknooponderzoeker verbonden 
aan Wageningen University, is van mening dat de 
groene stengels een risico vormen voor verdere 
verspreiding van de exoot. “Ook na compostering 
is het risico niet helemaal uitgesloten.” De verkoop 
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van duizendknoop is in Nederland niet verboden in 
en evenmin in de Europese Unie. Geen enkele vari-
ant van de duizendknoop komt voor op de Unielijst 
van invasieve exoten of is bestempeld als invasieve 
exoot op basis van de Wet natuurbescherming.  
Persbericht vakblad Stad+Groen, 26-08-2019

Zin en onzin van ‘duurzaam’ plastic

Plastic kan gemaakt worden van aardolie, maar ook 
van hernieuwbare, biologische materialen, bijvoor-
beeld maiszetmeel of suikerriet. Het enige verschil 
tussen deze twee soorten plastic is de grondstof 
waarmee ze gemaakt zijn. Aan het eindproduct 
zie en merk je geen verschil. Beide soorten plastic 
zijn ook in principe niet biologisch afbreekbaar. Het 
voordeel hiervan is dat het gemaakt wordt van een 
grondstof die hernieuwbaar is en dus niet opraakt. 
Een nadeel is dat de benodigde grondstoffen vaak 
worden geproduceerd op landbouwgrond, wat ruim-
te kost. Bovendien worden er tijdens de productie 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt, die 
schadelijk zijn voor natuur en klimaat. 

Biologisch afbreekbaar plastic breekt af onder in-
vloed van zonlicht, vocht of bacteriën. Deze plastics 
mogen niet bij het andere plastic afval. Ze hebben na-
melijk een andere samenstelling dan gewoon plas-
tic en dat heeft een negatief effect op de recycling. 
Maar, deze plastics mogen ook niet bij het groenaf-
val. Hoewel ze biologisch afbreekbaar zijn, vergaan 
ze pas als ze tot 12 weken in de composteermachi-
ne zitten. Dat is in Nederland niet het geval, daar 
bevindt het groenafval zich slechts 1 tot 2 weken 
in de machine. Het plastic breekt dus niet helemaal 
af, waardoor kleine stukken in de compost zitten en 
in het milieu terecht komen. Biologisch afbreekbaar 
plastic heeft in de huidige situatie van afvalverwer-
king daarom weinig voordelen. Het zou een verbe-
tering zijn als dit soort plastic apart wordt ingeza-
meld voor recycling of om het apart te composteren. 
Nieuwsbrief Natuur & Milieu, 22-08-2019

Risico rubbergranulaat voor kinderen mogelijk 
onderschat

De Nederlandse overheid moet ouders adviseren 
om hun kinderen zo min mogelijk in contact te laten 
komen met rubbergranulaat. Dat concluderen we-
tenschappers drie jaar na de ZEMBLA-uitzending 
‘Gevaarlijk spel’. De vier wetenschappers zijn zeer 
kritisch op het RIVM dat in 2017 concludeerde dat 
sporten op de kunstgrasvelden met rubbergranu-

laat veilig is: “Als voor BPA (de zorgwekkende stof 
bisfenol A, red.) de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten van het RIVM zelf waren toegepast, had 
dit geleid tot de conclusie dat het risico van rub-
bergranulaat voor kinderen onacceptabel hoog is.” 
Volgens het nieuwe onderzoek zouden de rappor-
ten van het RIVM de European Chemical Agency 
(ECHA) significante wetenschappelijke tekortko-
mingen vertonen, waardoor ‘het risico voor kinde-
ren onderschat kan zijn’. Ze vinden daarom het te 
vroeg om ‘te concluderen dat spelen op kunstgras 
met rubbergranulaat voor kinderen veilig is.’ De 
wetenschappers adviseren om na het sporten op 
kunstgras met korrels ‘de blote huiddelen en kle-
ding zo snel mogelijk te wassen’. 

Volgens het RIVM zijn de conclusies van het nieuwe 
rapport onjuist. “De auteurs baseren hun constate-
ring op een mogelijke onderschatting van de ge-
vaarskant van het risico. Zij gaan voorbij aan het feit 
dat het RIVM in haar onderzoek juist aan de bloot-
stellingskant factoren heeft meegenomen die waar-
schijnlijk leiden tot een overschatting van het risico.” 
zembla.bnnvara.nl

Hypotheek verhogen voor duurzaamheidsmaat-
regelen te ingewikkeld

Om mensen over de streep te trekken om ver-
duurzamingsmaatregelen te nemen voor hun huis 
is het nodig om het verhogen van de hypotheek 
eenvoudiger te maken. Nu vormen de kosten van 
een volledig adviestraject en taxatierapport, zeker 
in het licht van de maximale extra financierings-
ruimte van 9000 euro, een hoge en vaak onnodige 
drempel om over te gaan tot verduurzaming van de 
woning. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB) in reactie op de consultatie Rege-
ling Hypothecair Krediet 2020. De NVB stelt daar-
om voor om bij de financiering van zogenoemde 
no-regretmaatregelen het adviestraject te beper-
ken tot een eenvoudige krediettoets. Verantwoor-
de verstrekking van een aanvullende hypothecaire 
financiering van maximaal 9.000 euro vereist vol-
gens de NVB niet noodzakelijkerwijs een volledig 
adviestraject en taxatierapport. Dit geldt te meer 
nu het gaat om maatregelen die zorgen voor be-
sparingen op de maandelijkse energie-uitgaven. 
Nieuwsbrief Portaal Duurzaam Financieel, 13-08-2019
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Omgevingswet

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

23-1-18 Aanvullingswet Bodem 34864 18-12-18

5-10-18 Aanvullingswet Geluid 35054 2-7-19

29-6-18 Aanvullingswet Natuur 34985 4-7-19

1-2-19 Aanvullingswet Grondeigendom 35133 22-5-19

Aanvullingswet Ammoniak en veehouderij

29-6-18 Invoeringsbesluit Omgevingswet 34986 27-6-19

01-2-19 Omgevingsregeling 8-3-19 MR 8-3-19

17-5-18 Aanvullingsbesluit zwemmen en baden in waterbassins 28-6-18 AMvB 28-6-18

10-7-18 Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet 11-9-18 AMvB 10-7-18

29-1-19 Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet 26-2-19 AMvB 26-2-19

25-2-19 Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet 8-4-19 AMvB 25-2-19

22-3-19 Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet 19-4-19 AMvB 22-3-19

Wet milieubeheer

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

34542 19-6-18

11-4-19 Wijziging Wm ivm wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter bevorde-
ring van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme 
investeringen

35190 18-6-19

Waterwet

27-5-19 Wijziging Waterwet tbv subsidiëring uit het deltafonds van 
maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

35211 4-7-19

Algemene wet bestuursrecht

17-1-18 Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht 35526 10-7-19

6-6-19 Wet elekronische publicaties 35218 6-6-19

18-7-19 Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 35261 18-7-19

Overige

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

2-1-19 Novelle Wet open overheid 35112 2-1-19

12-9-16 Klimaatwet 34534 253 254
1-9-19

10-7-19

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

34560 16-12-16

25-6-18 Wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening 
(EU) nr. 376/2014 (melden, onderzoeken en opvolgen voor-
vallen in burgerluchtvaart)

34979 243 243
10-7-19

9-7-19

14-9-18 Wijziging Woningwet ivm introductie certificering werkzaam-
heden aan gasverbrandingsinstallaties

35022 25-6-19

27-11-18 Interimwet veedichte gebieden 35094 27-11-18

15-1-19 Wijziging Wvvs ter implementatie van de richtlijnen 
2017/2109 en 2010/65/EU (wettelijek grondslag verwerking 
van persoonsgegevens

35121 233 281
21-12-19

24-6-19
23-8-19

4-3-19 Wijziging Wet bibob ivm diverse uitbreidingen toepassings-
mogelijkheden en enkele overige wijzigingen

35152 13-6-19

18-3-19 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie) 35167 4-7-19

27-6-19 Wijziging Meststoffenwet ivm tijdelijke verhoging afromings-
percentage bij overgang van een fosfaatrecht

35208 212 27-6-19

4-7-19 Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven 35247 212 4-7-19

 


