
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met slim reizen, hernieuwbare energie 
en superzuinige voertuigen 
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1. WAT IS DE UITDAGING VOOR MENS, MILIEU EN KLIMAAT? 
 

In Nederland moeten de CO2-emissies met 80 tot 95% omlaag. Om een gevaarlijke klimaat-
verandering te voorkomen en mensen gezonder en langer te laten leven. Pakweg een derde van de 
emissies komt van vervoer, van onszelf en de goederen die we kopen. 

 
De doelen zijn haalbaar. Verkeer en vervoer staan namelijk aan de vooravond van een grote omslag 
van fossiele energie naar schone energie. We gaan rijden en varen op zon, wind en getijdestroom en 
voor een kleiner deel op duurzame biomassa. Vervoersmiddelen kunnen tot 80% efficiënter. En we 
kunnen meer doen met minder kilometers. Door slim te werken en te produceren, vaker de fiets te 
nemen en met kortere transportafstanden, slimme ICT en meer openbaar vervoer. Dit is niet alleen 
nodig voor het klimaat, het zorgt ook voor schone lucht, innovatie, banen en 
energieonafhankelijkheid. 

 
In deze visie laten Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds 
Nederland en IUCN Nederland zien hoe we deze omslag naar schone energie in Nederland kunnen 
realiseren. Waar moeten we vooral wel op inzetten, en waarop vooral niet? 

 
In deel 1 vindt u de beschrijving van onze visie op hoofdlijnen en in deel 2 de doorrekening en 
onderbouwing hiervan. Hiervoor maakte Ecofys een duurzaam transportscenario. 

 
 

Van SER Energieakkoord naar een gerichte, effectieve strategie 
In het SER Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd om een drastische CO2-reductie te realiseren. 
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor brandstoffen en zuinige voertuigen. Het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu heeft in 2014, in nauw overleg met verschillende stakeholders, zoals 
bedrijven, milieu- organisaties en lokale overheden, een visie opgesteld op een duurzame 
brandstoffenmix. Begin 2015 presenteert het ministerie een actieplan om deze Brandstofvisie te 
realiseren. 

 
Het hoofdspoor voor elektrisch rijden, het opnemen van lucht- en scheepvaart, het grote belang van 
efficiencyverbetering en van de zogenaamde WTW emissies zijn allemaal sterke punten in de 
Brandstofvisie. Maar we zijn er nog niet. Voor een gerichte en vooral effectieve strategie zijn 
aanvullende keuzes absoluut noodzakelijk. 

 
 
 

 

 
Noodzakelijke aanvullingen op de Brandstofvisie 

 
• Meer ambitie. 60% minder CO2 voor 2050 zoals vastgelegd in het Energieakkoord is 

volgens klimaatwetenschappers waarschijnlijk onvoldoende om gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen. Ons scenario gaat uit van 80% CO2-reductie voor de SER 
sectoren en 60% voor de lucht- en scheepvaart. 

• Strategie: meer doen met minder kilometers. De Brandstofvisie beperkt zich tot brandstoffen 
en zuinige voertuigen. Om de doelen te halen is het daar bovenop nodig om energie te be- 
sparen door onszelf en onze goederen slimmer te verplaatsten. 

• Focus voor het wegvervoer: stimuleringsmaatregelen cruciale transities in plaats van 
gas en biobrandstoffen. Wij pleiten voor maximale inzet op elektrisch rijden, zuinige voertuigen 
en duurzame biobrandstoffen voor de lucht- en scheepvaart. Aardgas zou net als de overige 
fossiele brandstoffen niet grootschalig gestimuleerd moeten worden. Omdat het niet structureel 
bijdraagt aan de klimaattransitie. Er kan nooit genoeg groen gas worden geproduceerd om 
aan de gasvraag te voldoen. Een uitzondering is de scheepvaart, omdat gas daar zorgt voor 
minder luchtvervuiling. Ook inzetten op bijmengen van biobrandstoffen in alle sectoren is niet 
wenselijk. Omdat het onwaarschijnlijk is dat we zoveel biobrandstoffen duurzaam kunnen 
produceren. Daarom kiezen wij voor effectieve duurzaamheidscriteria, een realistisch potentieel 
en weg-van-de-weg; een gerichte inzet in de lucht- en scheepvaart. 
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Vastgelegde doelen uit het Energieakkoord voor de vervoersector: 
• 20 Petajoule energiebesparing in 2020 
• 25 Mton CO2 in 2030 op Tank-To-Wheel basis, dat komt overeen met ± 30 Mton op 

Well-to-Wheel basis 
• 60% minder CO2 in 2050 
• 200.000 elektrische auto’s op de weg in 2020 
• In 2035 zijn alle nieuwe auto´s zero-emissie, in 2050 zijn alle auto’s zero-emissie. 

 
Voor de internationale scheepvaart is een ambitie gesteld van 40% CO2-reductie in 2050 en voor 
de luchtvaart 40% hernieuwbare brandstoffen in 2050. 

 
 

2. HOE HALEN WE DE KLIMAATDOELEN? 
 

Het scenario van Ecofys toont duidelijk aan dat de klimaatdoelen alleen haalbaar zijn als we niet 
alleen focussen op duurzame brandstoffen en zuinige voertuigen. We moeten daarnaast fors 
inzetten op energiebesparing en minder transportkilometers. 

 
• Een sector overstijgende aanpak en ambitie. De Brandstofvisie onderstreept het belang 

van Well-to-Wheel (inclusief de productie). Maar voor de emissies gaat de visie nog altijd uit 
van Tank-to-Wheel (alleen de uitlaat). Ons scenario rekent met alle CO2-uitstoot, dus van 
Well-to-Wheel. Het gaat bij het tegengaan van klimaatverandering om het totale effect, niet 
alleen om de rekenkundige reductie in de sector verkeer alleen. Dus is het uitermate belangrijk 
hoe biobrandstoffen, elektriciteit of bijvoorbeeld olie en gas geproduceerd worden. 

• Breed commitment. De verduurzaming van verkeer en vervoer vraagt commitment van 
verschillende ministeries (Financiën voor fiscale vergroening en Economische Zaken voor de 
benodigde investeringen, innovatiebeleid en de energievoorziening), van maatschappelijke 
organisaties en van ‘groene’ bedrijven. Daarnaast spelen lokale overheden een belangrijke rol 
voor de uitwerking in de praktijk. 
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Dit betekent voor de verschillende domeinen concreet: 
 

1. Hernieuwbare energie. Maximaal inzetten op elektrisch vervoer. Alleen als dit niet mogelijk 
is kiezen voor echt duurzame biobrandstoffen. Bijvoorbeeld in de luchtvaart, grote delen van de 
scheepvaart en het lange afstandswegtransport. Fossiele brandstoffen als olie en gas dienen 
tegelijkertijd te worden uitgefaseerd. 

 
2. Energie-efficiëntie. Auto’s, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen kunnen veel energie- 
zuiniger, tot maar liefst circa 80% voor personenauto’s. Door lichte materialen, efficiënte motoren, 
slimme besturingssystemen en vooral elektrificatie. Dit laatste omdat elektromotoren efficiënter 
zijn en omdat de beperkingen van de accu een enorme boost geven aan het lichter en zuiniger 
ontwerpen van auto’s. Bronbeleid is hierin veruit het effectiefste middel. 

 
3. Minder kilometers en energiebesparing Dit spoor moet minimaal 30% reductie voor 
wegtransport en de scheepvaart en zelfs 55% voor de luchtvaart opleveren. Dit kan bereikt 
worden door: meer thuiswerken, meer fietsen, meer met het openbaar vervoer en per schip, 
meer vergaderen op afstand, hogere transportefficiency en meer lokale productie en consumptie 
van goederen. En daarnaast met interventies als banden op spanning, slow steaming, het 
nieuwe rijden, varen, baggeren en draaien. 

 
 

 
 
 
 

3. WAT IS DE KLIMAATPRESTATIE VAN DE VERSCHILLENDE BRANDSTOFFEN 
 

Onderstaande grafiekeni geven een overzicht van de CO2-uitstoot van verschillende brandstoffen. 
Opvallend is dat elektrisch rijden een forse CO2-reductie oplevert. Zelfs als de stroom wordt 
opgewekt met gas of kolen. In mindere mate geldt dit ook voor waterstof dat uit gas is gemaakt. 
Uit klimaatperspectief is het dus interessant om het marktaandeel van deze twee alternatieven zo 
groot mogelijk te maken. Zelfs als er nog geen grote hoeveelheden stroom uit zon en wind 
beschikbaar zijn. Dit ligt anders bij gasvoertuigen. Die leveren maar een kleine CO2-reductie op. 

 
Waarom vol inzetten op elektrificeren? 
 
• Stroom uit zon en wind is de enige energiebron die ruim voorradig is. Het potentieel voor 

de productie is in Nederland bijna twee keer zo groot als de hoeveelheid die alle sectoren in 
Nederland samen gebruiken. Dit is dus meer dan voldoende voor 100 % elektrisch vervoer. 

• Elektrisch rijden is zuinig. De CO2-emissie is bij rijden op grijze stroom al circa 40% lager 
(inclusief accu). Door recycling van de accu’s en een groeiend aandeel groene stroom neemt 
de reductie snel toe. Sterker, voor het klimaat is het beter elektrisch te rijden op stroom gepro- 
duceerd met gas of biomassa dan om een auto direct op gas of biobrandstoffen te laten rijden. 

• Elektrisch vervoer ontwikkelt zich razendsnel. Rond 2020 is de actieradius verdubbeld. En 
naar verwachting is in 2025 elektrisch rijden even duur als rijden op fossiele brandstof. 

• Er liggen kansen voor meer vervoersmiddelen. Voor personenauto’s, scooters en fietsen 
wordt elektrisch rijden nu al snel mainstream. En er liggen goede kansen voor bestelauto’s, 
korte afstand trucks, een deel van de scheepvaart (ferry’s, recreatie, walstroom), 
(bouw)machines etc. 

• Nederland is al één van de koplopers in elektrisch rijden. Dit creëert unieke kansen voor 
groene groei, innovatie en banen. Mits we blijven investeren. 

• Elektrische auto’s kunnen in de toekomst bijdragen aan de bufferingsvraag voor energie. 
Door bij veel zon en wind lokaal stroom op te slaan en dit op momenten van piekvraag weer 
vrij te geven. 
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Tegelijk laten de grafieken zien dat de echte winst zit in de overgang van fossiele naar hernieuw- 
bare energie. Rijden op stroom van zon en wind. Biobrandstoffen kunnen ook een forse vermin-
dering van de klimaatemissies geven. Maar alleen als ze duurzaam zijn geproduceerd. Let op: niet 
duurzame biobrandstoffen leveren soms zelfs meer klimaatschade op dan fossiele brandstoffen. 

 
ELEKTRICITEIT 

 
Wat is beter? Direct elektrisch rijden of rijden op waterstof of gas geproduceerd met 
(groene) stroom? 
Elektriciteit kunnen we gebruiken om brandstoffen te maken. Denk hierbij aan waterstof, methaan 
(Power-to-Gas) of vloeibare brandstof (Power-to-Liquid). Dit is een stuk minder efficiënt. Rijden 
op waterstof kost tot 3 keer meer elektriciteit dan direct elektrisch rijden en Power-to-Gas en 
Power-to-Liquid zelfs tot 6 keer meerii. De kosten zijn daarom fors hoger. Bovendien is er onvol- 
doende groene stroom beschikbaar om deze brandstoffen grootschalig te produceren. Bij een 
grote inzet op waterstof is het Nederlandse potentieel aan stroom uit zon en wind al krap en 
zetten we serieus in op Power-to-Gas dan schiet het ernstig tekort. Zo blijkt uit de analyse van 
Ecofys. Inzet van waterstof of gas voor energiebuffering verandert daar ook in de verdere 
toekomst weinig aaniii. Toch kan waterstof een goede aanvullende optie zijn als elektrisch vervoer 
minder goed mogelijk is. Bijvoorbeeld in de scheepvaart, bij lange afstand trucks en als brandstof 
voor een kleine hulpmotor voor elektrische voertuigen. In alle andere gevallen heeft puur 
elektrisch rijden de voorkeur. 

 
BIOBRANDSTOFFEN (vloeibaar en gasvormig) 
 
Duurzame biobrandstoffen zijn noodzakelijk voor de luchtvaart, delen van de scheepvaart en het 
lange afstandswegtransport. Omdat hier weinig alternatieven zijn. Vooral biobrandstoffen uit afval 
en reststromen kunnen een belangrijke bijdrage leveren, daar moeten we dus vol op inzetten. 
In de praktijk zijn lang niet alle biobrandstoffen duurzaam. De milieu-impact bij de productie 
zorgt ervoor dat sommige biobrandstoffen zelfs meer klimaatschade veroorzaken dan ‘gewone’ 
fossiele brandstoffen. Zelfs als de schade aan bossen, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit 
niet wordt meegerekend. Daarbij komt ook nog dat de productie ten koste gaat van 
landbouwgronden. Vooral biodiesel uit plantaardige olie scoort hierbij slecht. Willen we onze 
doelen bereiken dan moet de groei van deze brandstoffen uitsluitend uit ILUC-vrije 
biobrandstoffen bestaan. Bij voorkeur geproduceerd uit afval en reststromen. 
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Van 4 naar 14% in transport 
Alleen als we in staat zijn voldoende duurzame biobrandstof te produceren, kan het aandeel bij 
transport stijgen van 4% voor alleen het wegverkeer naar 14% van de totale energievraag voor 
transport. Bij inzet van dat potentieel in de lucht- en scheepvaart is het al meer dan op, zo blijkt  
uit de doorrekening van Ecofys. De toepassing in de lucht- en scheepvaart zal gericht moeten 
worden gestimuleerd, voor personenauto’s is dit weinig zinvol. Een aandeel biobrandstoffen van 
14% lijkt misschien weinig, maar vraagt in de praktijk een geweldige inspanning. Om dit te 
bereiken moet de productie vijf keer zo hoogiv  en veel duurzamer worden. Hiervoor moeten 
veelbelovende, maar onzekere, ontwikkelingen zoals biobrandstoffen uit algen succesvol blijken. 
Wij steunen dan ook de innovatieagenda om te komen tot hogere aandelen echt duurzame 
biobrandstof. 

 
Effectieve en transparante duurzaamheidscriteria 
Het risico van het afbrokkelen van draagvlak voor biobrandstoffen bij consumenten en overheden 
is groot. Door de mogelijke impact op het klimaat, bossen en de voedselproductie voor mensen. 
Om dit te voorkomen zijn effectieve en transparante duurzaamheidscriteria een voorwaarde. 
De huidige Europese duurzaamheidscriteria schieten nog ernstig tekort. Er zijn geen sociale 
criteria of lokale milieucriteria en er wordt geen rekening gehouden met indirecte veranderingen 
in landgebruik. Ook zijn de biobrandstofketens onvoldoende transparant. 

 
 
AARDGAS 

 
Aardgas heeft een schoon imago. Dat was tot voor kort terecht omdat het vooral bij vracht- 
wagens een betere luchtkwaliteit realiseerde. Dit voordeel geldt tegenwoordig alleen nog in de 
scheepvaart. Moderne dieselmotoren voor het wegverkeer stoten niet meer schadelijke stoffen 
uit dan motoren op aardgas. Voor het klimaat levert de inzet van aardgas nog altijd een beperkt 
(0 tot 15%) klimaatvoordeel op ten opzichte van benzine en diesel. Voorwaarde is dan wel dat 
de methaanemissies niet te hoog zijn. Bijvoorbeeld door het gebruik van Russisch gas, 
schaliegas of slechte motoren. In dat geval kan aardgas zelfs tot een forse toename van 
klimaatschade leiden. 

 
Groen gas: goed alternatief, maar geen perspectief voor auto’s 
Groen gas heeft veel van deze nadelen niet. Zeker wanneer het uit afvalstromen wordt geprodu-
ceerd is de inzet ervan goed voor het klimaat. We steunen daarom initiatieven die de productie 
van groen gas vergroten. Maar juist daar zit het probleem. Op dit moment is de productie zo laag 
dat maximaal 1% van het totale gasverbruik vergroend kan worden. En zelfs bij maximale inzet 
en volgens de meest optimistische groeiscenario’s wordt dit niet meer dan 5-10% van het totale 
gasverbruik in Nederlandv. 

 
Gas voor de scheepvaart, groen gas voor nichemarkten 
Er is dus geen ruimte om groen gas in te zetten voor bijvoorbeeld auto’s. Dit betekent dat een 
transitie van rijden op diesel naar rijden op aardgas een transitie wordt van fossiel naar fossiel. 
Het is daarmee geen structurele klimaatoplossing. Wij vinden dan ook dat het niet meer moet 
worden gestimuleerd door de overheid. Zoals dit nu gebeurt met lagere accijns, subsidies en 
inkoopbeleid. Ons advies: stimuleer alleen gas voor toepassing in de scheepvaart en groen gas 
als onderdeel van lokale kringlopen in nichemarkten zoals bussen en vuilniswagens. 

 
 
BENZINE/DIESEL/KEROSINE 

 
Parallel aan de inzet van hernieuwbare energiedragers zal de inzet van fossiele brandstoffen 
zo veel mogelijk moeten worden afgebouwd. Dat gaat niet van de ene op de andere dag want 
voorlopig zijn ook deze brandstoffen nog onmisbaar. Voor het zover is, moeten we de nadelige 
duurzaamheidseffecten zoveel mogelijk beperken. Door bijvoorbeeld het gebruik tegen te gaan 
van onder andere teerzand, noordpoololie en schalieolie. Dit vereist transparantie en duidelijke 
duurzaamheidcriteria. 
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4. WELKE ONTWIKKELINGEN MOETEN WE GERICHT VERSNELLEN? 
 

Elektrisch 

Elektrisch 

Lange afstand: biobrandstof, waterstof 
Bussen en vrachtwagens in steden elektrisch & waterstof, deel bio-CNG 

LNG, biobrandstof, wind (kites en zeilen), waterstof, niches elektrisch 

Biobrandstof 

Waterstof, elektrisch, biobrandstof 
 
 
 

5. WAT ZIJN DE KANSEN VOOR NEDERLAND? 
 

1. Minder afhankelijkheid van olierijke landen. Door de miljarden die we jaarlijks aan import van 
olie en gas besteden te investeren in rijden en varen op Hollandse wind, zon, getijdestroom en 
geavanceerde biobrandstoffen. 

2. Extra inkomen en economische groei. Energie besparen levert veel geld op. Dat betekent 
extra inkomen voor consumenten en economische groei voor Nederland. 

3. Nederland koploper. Door de ontwikkelingen te stimuleren blijven Nederlandse bedrijven 
voorop lopen in elektrisch rijden en geavanceerde biobrandstoffen. 

4. Sterk verbeterde luchtkwaliteit, vooral in en rond steden en vaarwegen. 
 
 

6. WAAROM MOETEN WE NU KEUZES MAKEN?  
 
Van visie naar actie: lef, focus en ambitie 
Door gerichte keuzes is Nederland nu een van de koplopers in elektrisch rijden (auto’s/fietsen/ 
scooters), maakt de luchtvaart een eerste begin met biobrandstoffen en de scheepvaart met 
moderne zeiltechnieken en LNG. Mooi, maar uit de analyse blijkt onomstotelijk: dit is niet genoeg. 
Het roer moet radicaal om als we werkelijk de overstap naar een duurzaam verkeer- en vervoers- 
systeem willen maken. Een volledig blauwdruk voor de toekomst heeft niemand. Maar zonder focus 
op dé cruciale onderdelen komen we er zeker niet. We zullen dus maximaal in moeten zetten op 
elektrisch rijden, zuinige voertuigen en duurzame biobrandstoffen voor de lucht en scheepvaart. 

 
Zon en vooral wind van eigen bodem: de gasbel van de toekomst 
Het zou een grote fout zijn om nu geen keuzes te maken. Dat bewijzen de lessen van transitie- 
management. Zo is de introductie van aardgas in huishoudens na 1960 een doorslaand succes 
geworden doordat de overheid een bewuste strategie uitstippelde met een heldere focus. Nu het 
einde van Slochteren in zicht is en de CO2-uitstoot omlaag moet, zijn zon en vooral wind van 
eigen bodem de gasbel van de toekomst. 

 
Zeven prioriteiten voor een actieplan: 
Om de doelen te realiseren zijn heel veel acties denkbaar. Ook hier geldt dat we moeten kiezen 
voor maatregelen die bewezen effectief zijn om de transities in gang te zetten. 
1. Stellen van Well-to-wheel doelen 
2. Belastingen: level playing field op basis van CO2 en gezondheidsschade, specifieke 

fiscale prikkels om elektrificatie wegvervoer te stimuleren 
3. Normen voor alle voertuigen 
4. Normen en transparantie voor brandstoffen 
5. Duurzaam inkoop- en mobiliteitsbeleid overheden en bedrijven 
6. Investeringen en subsidies 
7. Lokale privileges en milieuzones. 
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1. Well-to-Wheel doelen 
Het stellen van de juiste doelen is belangrijk omdat ze worden gebruikt om acties en beleids- 
instrumenten te toetsen. Zo wordt de effectiviteit van subsidieregelingen en normen getoetst aan de 
mate waarin ze bijdragen aan overheidsdoelen. De SER doelen voor mobiliteit beperken zich tot 
het ‘Tank-to-Wheel’ deel van de keten. De Well-to-Wheel emissies worden (deels) wel in kaart 
gebracht, maar er wordt (nog) niet op gestuurd. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het stimuleren van 
niet duurzame biobrandstoffen. Omdat het een kosteneffectieve manier is om de SER-doelen te 
halen. Terwijl duurzame biobrandstoffen juist voor een toename van de CO2-uitstoot kunnen 
zorgen. En bij de luchtvaart is het belangrijk om ook rekening te houden met wolkenvorming door 
vliegtuigen. Dit heeft een sterk negatief effect op het klimaat. 

 
2. Belastingen; Eerlijke prijzen en fiscale prikkels 
Vergroening van belastingen is bijzonder effectief om bijvoorbeeld auto’s zuiniger te maken. 
En om de markt voor innovatieve technieken zoals elektrisch rijden op gang te brengen. Op dit 
moment geldt voor alle voertuigen dat de kosten voor infrastructuur en van schade aan klimaat 
en gezondheid hoger zijn dan de inkomsten uit belastingenvi. 

 
Een aantal sectoren en brandstoffen is zelfs nog (deels) vrijgesteld van belastingen. Dit zijn 
zeker niet de meest milieuvriendelijke sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de BPM vrijstelling bij 
taxi’s en de lage tarieven voor bestelwagens, bouwmachines, tracktoren, vrachtwagens, 
scooters, brommers, en de lucht- en scheepvaart. Door de lage tarieven zijn deze sectoren weinig 
gevoelig voor financiële prikkels. Dit is een belangrijke reden waarom de verduurzaming 
achterloopt. 

 
Bij de brandstoffen valt vooral het bevoordelen van gas op. Hiervoor wordt per kilometer slechts 
een derde van de accijns voor benzine betaald. Per ton CO2 is dit zelfs 4,5 keer zo laag! Voor LNG 
geldt bovenop dit lage tarief ook nog een teruggaveregeling. Willen we dat duurzame technieken 
worden omarmd door de consument, dan moeten we een effectief level playing field creëren op 
basis van CO2 en vervuiling. 
Voor innovatieve, maar nog niet marktrijpe technieken zoals elektrisch rijden gaan we nog een 
stap verder. Hier zijn specifieke fiscale voordelen absoluut noodzakelijk om de markt zich 
voldoende te laten ontwikkelen en consumenten te laten wennen aan de techniek. 

 

 
 
3. Normen voor voertuigen 
Ambitieuze CO2 - en luchtkwaliteitsnormen hebben bewijsbaar geleid tot het zuiniger en schoner 
worden van voertuigen. Voor vrachtwagens, machines, schepen en vliegtuigen ontbreken deze 
normen nog altijd. De lobby hiervoor in Brussel, bij de IMO en ICEA zou dan ook een van de 
centrale speerpunten moeten zijn. Bovendien zou het manipuleren van de testen door 
fabrikanten actief moeten worden tegengegaan. Het verschil tussen test en praktijk loopt als we 
niks doen op tot maar liefst 50%. We kunnen dit bestrijden met goede regelgeving. En door 
fabrikanten te verplichten om de verbruikcijfers uit de praktijk in de showroom te publiceren. 
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Voertuignormen moeten net als nu worden vastgesteld op basis van efficiëntie en niet op het 
aandeel hernieuwbare energie in de tank. Want als de fabrikanten de CO2-winst van hernieuw- 
bare brandstoffen mogen meerekenen, hoeven ze veel minder zuinige auto’s te produceren om 
de doelen te halen. Bovendien is het bijzonder fraudegevoelig. Het is moeilijk af te dwingen dat 
mensen ook echt ‘groen’ tanken. Hernieuwbare energie is beter te stimuleren met accijnzen en 
brandstofnormen zoals nu in de FQD. Het promoten van personenvoertuigen die geschikt zijn 
voor hogere blends biobrandstoffen is niet wenselijk. Deze brandstoffen moeten worden ingezet 
voor de lucht- en scheepvaart en het lange afstandstransport. 

 
4. Normen en transparantie voor alle brandstoffen 
De bijmengverplichting voor biobrandstoffen heeft geleid tot een snelle marktgroei. Een ‘succes’ 
met grote negatieve gevolgen voor mens en milieu. Om te zorgen voor echte klimaatwinst en om 
het draagvlak voor biobrandstoffen breed te houden zijn betere duurzaamheidscriteria nodig. Zo 
mag biobrandstofproductie niet concurreren met voedselproductie. Moeten indirecte 
veranderingen in landgebruik worden voorkomen. En moeten arbeidsrechten en rechten voor de 
lokale bevolking worden gegarandeerd. 

 
Consumenten hebben het recht om te weten waarvan hun brandstoffen gemaakt worden en waar 
ze vandaan komen. Dan kunnen ze weloverwogen keuzes  maken. Op dit moment is transparantie 
over de aard en herkomst van biobrandstoffen voor een deel geregeld. Maar gek genoeg nog 
helemaal niet voor fossiele brandstoffen. Laat consumenten weten welke oliemaatschappijen 
bijvoorbeeld noordpoololie of teerzandolie verwerken tot benzine of diesel. Rapportage daarover is 
bijzonder effectief gebleken bij biobrandstoffen. Vanaf het moment dat oliemaatschappijen in 
Nederland jaarlijks moeten rapporteren, mijden ze bijvoorbeeld massaal schadelijke biodiesel uit 
palmolievii. 

 
Een van doelen van de Europese richtlijn Brandstofkwaliteit is 6% CO2-reductie voor transportbrand- 
stoffen in 2020. Dit is natuurlijk alleen effectief als de netto well-to-wheel CO2-uitstoot van alle brand- 
stoffen mee wordt gewogen. Dat is nu nog niet het geval. Daarnaast is de toekomst van de 
richtlijn Brandstofkwaliteit na 2020 onzeker. Dat biedt kansen voor Nederland om samen met 
andere landen een effectiever systeem op te zetten, waarbij een CO2-doel wordt gesteld per 
oliemaatschappij en waarbij de netto CO2-uitstoot van alle brandstoffen in kaart wordt gebracht en 
wordt meegenomen. 

 
5. Duurzaam inkoop- en mobiliteitsbeleid 
Overheden stellen eisen wanneer zij zaken inkopen. Bijvoorbeeld voor het eigen wagenpark,  
de leasevloot en bij aanbestedingen van werken en openbaar vervoer. Dit is een krachtig instrument 
om marktontwikkeling te stimuleren en de uitrol van nieuwe technologieën te versnellen. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn de CO2-prestatieladder en de aanbesteding van bussen in een aantal steden. 
Ook bedrijven kunnen duurzaamheid stimuleren. Bijvoorbeeld door een vergroening van de reis-
kostenvergoeding, de mobiliteitsbudgetten en de leasecontracten die zij hun werknemers 
aanbieden. 

 
6. Investeringen en subsidies 
De juiste investeringen heffen knelpunten op en brengen ontwikkelingen op gang. Bijvoorbeeld 
door het aanleggen van een goede infrastructuur. Zo zouden meer laadpalen het nadeel van de 
beperkte actieradius van elektrische auto’s kunnen verminderen. 

 
Met subsidies kunnen nog niet uitontwikkelde toepassingen concurreren met gevestigde (fossiele) 
technieken. Denk hierbij aan innovatieve technieken zoals elektrische vrachtwagens en 
bijvoorbeeld schepen met windaandrijving en geavanceerde biobrandstoffen. Ook kan marktfalen 
worden opgeheven. Bijvoorbeeld wanneer vanuit concurrentieoverwegingen, CO2-prijzen en 
overige externe kosten onvoldoende zijn verwerkt in de prijzen. Nu gaan nog veel investerings- en 
subsidiebudgetten naar fossiele energietoepassingen en uitbreiding van de weginfrastructuur. 
Verschuiving van deze middelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling van de 
transitie naar duurzaam. Dit vraagt om herziening van bijvoorbeeld de TKI gelden en Europese 
fondsen. 
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7. Lokale privileges en milieuzones 
Overheden kunnen een grote invloed hebben. Door aan de enen kant vervuilende voer- en 
vaartuigen te weren of te ontmoedigen en aan de andere kant de meest schone juist 
speciale voordelen te gunnen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de strengere eisen aan 
schepen op de Noordzee en de gedifferentieerde haventarieven. Dit zorgt voor meer schone 
brandstoffen en meer belangstelling voor varen op gas. Lokaal kunnen gemeenten met een 
milieuzone de meest ongezonde en vaak oudere vrachtwagens, bestelauto´s en 
personenauto’s de toegang ontzeggen. Het verplichten van scooters met helmplicht om op 
de rijbaan te rijden, vermindert het aantal  van deze vervuilende tweewielers aanzienlijk. Als 
dergelijke initiatieven door meer overheden en grootschaliger worden ingezet heeft dat een 
hele grote impact. 

 
 

7. WAT DOEN WE ZELF? 
 

• We versnellen de marktintroductie van full-elektrisch auto’s (met campagnes 
gericht op consumenten en bedrijven en een eigen lease-aanbod voor 
consumenten). 

• We werken internationaal en nationaal aan duurzaamheidscriteria voor brandstoffen, ILUC 
vrije biobrandstoffen en het weren van brandstoffen met een grote milieu-impact zoals 
noordpoololie, schaliegas etc. 

• We lieten een super innovatief duurzaam modern zeilschip bouwen, met elektromotoren en 
een zeer zuinig ontwerp. 

• We werken met fleetowners en leasebedrijven aan het verhogen van het aantal 
elektrische kilometers van plug-in hybrides (plug in coalitie). 

• We werken met bouwbedrijven aan energiebesparing en zuinige mobiele 
werktuigen (het nieuwe draaien). 

• We mobiliseren bedrijven voor een Europese lobby voor ambitieuze CO2-
normen (cleaner car contracts). 

• We zetten ons in voor meer duurzame energie; in de SER en met 
consumentencampagnes zoals Stroomsterren, Wind op land en Zeekracht en Zon 
Zoekt Dak. 

• We komen samen met bewoners in actie voor schone steden. Met onder andere 
interventies gericht op het weren van vervuilende scooters, meer elektrisch vervoer, 
milieuzones en het stimuleren van de fiets. 

• We stimuleren consumenten, werknemers en werkgevers om slimmer te reizen; 
autodelen, het nieuwe werken, meer openbaar vervoer, vaker de fiets en met 
mobiliteitsbudgetten, mobiliteits- kaarten etc. 

• We werken met groene koplopers aan groene autobelastingen (zoals het recente 
door het kabinet overgenomen voorstel voor de autobelastingen in 2016). 

 
 

Voor meer informatie kijk 
op www.greenpeace.org 
www.milieudefensie.nl 
www.natuurenmilieu.nl 
www.iucn.nl 
www.wnf.nl 

 
 
 

i    Bron bij de grafieken is: CE, ECN, TNO 2014. Verzamelde kennisnotities t.b.v. visie duurzame brandstoffenmix, 
WTW tabel ii   CE delft, ECN, TNO 2014. Verzamelde kennisnotities t.b.v. visie duurzame brandstoffenmix 
iii Zie notitie over bufferingsvraag in CE delft, ECN, TNO 2014. Verzamelde kennisnotities t.b.v. visie duurzame brandstoffenmix. 

Waterstof kan in de verdere toekomst wel een beperkte rol gaan spelen als buffer voor het elektriciteitsnet, maar inzet in het 
verkeer draagt daar niet aan bij. 

iv Van 4% in het wegverkeer, naar circa 14% van de totale transportsector inclusief de internationale lucht en scheepvaart komt op 
ruwweg 5 keer uit. Zie het Ecofys rapport voor de onderbouwing van het potentieel biobrandstoffen 

v bron; CBS, Hernieuwbare energie; eindverbruik en vermeden verbruik fossiele energie, ECN, 2014 Energietrends 2014, cijfers 
maximaal groen gas potentieel uit de routekaart groen gas 

vi Bron, CE Delft 2014 externe en infrastructuurkosten van verkeer en 
vervoer vii Bron CE Delft 2014, Biofuels on the Dutch market 

 

http://www.greenpeace.org/
http://www.milieudefensie.nl/
http://www.natuurenmilieu.nl/
http://www.iucn.nl/
http://www.wnf.nl/
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