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Geachte mevrouw Mansveld,
Met het oog op de kabinetsreactie op Een duurzame brandstofvisie met LEF informeer ik
U graag over de opvattingen hierover van de organisaties die pijler 7, Mobiliteit en
transport, van het Energieakkoord voor duurzame groei hebben ondertekend.
Ook geef ik in deze brief kort aan welke rol het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en
Transport, dat door de Commissie Borging Energieakkoord in het leven is geroepen, zal
spelen bij de totstandkoming van het Actieplan Duurzame Brandstofmix. Dit
Uitvoeringsoverleg bestaat uit dezelfde organisaties die deelnamen aan de Overlegtafel
Mobiliteit en Transport in de voorbereiding van het Energieakkoord voor duurzame
groei.
De deelnemers aan het Uitvoeringsoverleg zijn unaniem van mening dat met het
visiedocument een stevige basis is gelegd voor het vervolgproces dat tot het Actieplan
moet leiden. De visie is tot stand gekomen in een breed opgezet en professioneel geleid
proces, met grote inzet en betrokkenheid van velen. Er is dan ook veel waardering voor
het proces en het eindproduct. Enkele organisaties hebben aangegeven de gelegenheid
te willen benutten om een eigen accent aan te brengen1.
Het voorgaande laat onverlet dat alle deelnemers aan het Uitvoeringsoverleg zich
volledig zullen inzetten voor een breed gedragen Actieplan Duurzame Brandstofmix.
Mede in samenspraak met uw ministerie is afgesproken dat het Uitvoeringsoverleg een
centrale rol in dit proces zal spelen. Daarmee wordt recht gedaan aan het feit dat de
afspraak om te komen tot een Actieplan Duurzame Brandstofmix onderdeel uitmaakt
van het Energieakkoord.
Input voor het Actieplan wordt ontleend aan de brandstoftafels die aan het
Visiedocument ten grondslag lagen. Weging van de voorstellen en besluitvorming over

1

In de bijlagen vindt u daarom achtereenvolgens de reacties van Natuur & Milieu (mede namens
andere groene organisaties), Formule E-team, ANWB, EVO, NS, RAI Vereniging en IPO.

2

het maatregelenpakket vindt mede plaats op basis van een expertoordeel over
kosteneffectiviteit en bijdrage aan het doelbereik.
Het Uitvoeringsoverleg heeft de ambitie om U het Actieplan Duurzame Brandstofmix in
december van dit jaar aan te kunnen bieden.
Ik vertrouw erop U hiermee voldoende te hebben geformuleerd.

Met vriendelijke groet,
Pieter van Geel
Voorzitter Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport
Commissie Borging Energieakkoord
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Geachte heer van Geel,
Na de zomer wordt de kabinetsreactie op de rapportage van fase 2 van het brandstoffenmix-visie-traject
verwacht. Wij hechten groot belang aan deze actie uit het SER energie-akkoord en werken graag mee aan de
verdere uitwerking. In de huidige vorm kunnen wij de visie echter niet steunen. Wij vinden dat het rapport op
onderdelen ernstig tekort schiet én nog niet de heldere visie heeft opgeleverd die in het SER akkoord was
bedoeld.
Wij vragen om de volgende inhoudelijke keuzes voordat verdere uitwerking van de brandstoffenmix visie
plaatsvindt:



Kies uitdrukkelijk voor Well to Wheel sturing (WTW) om afwenteling en ineffectieve maatregelen te
voorkomen.



Kies in het actieplan op het maximaal versnellen van (potentieel) zero-emissie brandstoffen en zet
geen gerichte stimuleringsmaatregelen in voor opties die niet structureel bijdragen aan de
klimaatdoelen (zoals gas en eerste generatie biobrandstoffen voor auto’s).



Kies voor het realiseren van duurzame, transparante biomassaketens en ga daarbij uit van gerichte
inzet van een realistisch potentieel biobrandstoffen voor vervoerwijzen die geen alternatief hebben.

En ten aanzien van het vervolg:



Werk op korte termijn uit wat de bijdrage van de brandstoffenvisie aan het SER doel van 25Mton in
2030 kan zijn én welke opgave resteert voor energiebesparing, vraagbeïnvloeding en bredere
mobiliteitstransities.






Werk stimuleringsprogramma uit voor innovatieve maar nog niet marktrijpe opties.
Werk doelen en strategie uit voor gerelateerde duurzaamheidseffecten (luchtkwaliteit, biodiversiteit).
Kies voor gerichte werkgroepen rondom de cruciale transities per sector.
Plaats het actieplan onder regie van het SER energie-akkoord.

In deze brief lichten wij bovenstaande punten verder toe.

Inhoudelijk te nemen beslissingen:
De belangrijkste beslissingen die moeten worden genomen voordat aan de uitwerking in een actieplan kan
worden begonnen zijn o.i.:



Kies uitdrukkelijk voor Well to Wheel sturing (WTW) in plaats van Tank To Wheel (TTW) om
afwenteling en ineffectieve maatregelen te voorkomen. Alle klimaateffecten waar elders niet op
gestuurd wordt, moeten meewegen in de keuze welke brandstoffen, in welke mate en met welke
instrumenten worden versneld.



Kies voor het maximaal versnellen van (potentieel) zero-emissie brandstoffen en energiedragers,
waarbij direct elektrisch de meest voor de hand liggende route is. Maar waar ook duurzaam
opgewekte waterstof uiteindelijk een optie kan zijn.1 Creëer daarom geen ruimte voor het actief
(fiscaal) stimuleren van tijdelijke inzet van gas in het wegverkeer; dit draagt niet structureel bij aan
het behalen van de klimaatdoelen, leidt tot nieuwe lock-in effecten en vertraagt de gewenste transitie
naar (potentieel) zero-emissie brandstoffen.



Biobrandstoffen:

-

Kies voor inzet biobrandstoffen voor specifieke vervoerwijzen die geen alternatief hebben.
Geef aan wat ‘duurzaam’ is en hoe hier op te sturen; de visie schiet hier ernstig tekort.
ga uit van een realistisch ambitieus beschikbaar potentieel, zoals aangegeven door het
Kennisconsortium. Dit kwam helaas niet terug in de brandstofvisie.

Beslissingen die nu moeten worden genomen ten aanzien van het vervolgproces:


Werk uit op korte termijn wat de bijdrage van de brandstoffenvisie aan het SER doel van 25Mton in
2030 kan zijn én welke opgave resteert voor energiebesparing, vraagbeïnvloeding en bredere
mobiliteitstransities zoals flexibele mobiliteitsvormen, autodelen, stedelijke distributie, het nieuwe
werken, ITS en ICT etc. De kansen hiervoor en noodzaak hiervan ontbreken nu nog in de visie, ook
omdat de visie niet in kaart brengt in hoeverre de klimaatdoelen met gericht brandstoffenbeleid
behaald kunnen worden.



Neem ook een verkenning en stimuleringsprogramma op voor innovatieve maar nog niet marktrijpe
opties (vooral op het gebied van transport en logistiek) in de uitwerking van het actieplan. Daarmee
kan het Nederlandse bedrijfsleven mogelijk een inhaalsprong maken om van groene groei
perspectieven in de toekomst te profiteren.



Werk doelen uit voor gerelateerde duurzaamheidseffecten zoals luchtkwaliteit en gezondheid na
2015, veiligheid en biodiversiteit, duurzaam landgebruik en bodemvruchtbaarheid in relatie tot
biobrandstoffen. Deze zijn in het visietraject nog onvoldoende aan bod gekomen.

1

Concreet per segment zijn de cruciale transitiesporen:

o

Personenauto: elektrisch en efficiency verbetering fossiel

o

Lichte vracht: elektrisch en efficiency verbetering fossiel

o

Zware vracht: duurzame biobrandstof, waterstof en efficiency verbetering fossiel

o

Scheepvaart: (bio)LNG, duurzame biobrandstof, niches voor elektrisch en efficiencyverbetering

o

Luchtvaart: Duurzame biobrandstof en efficiencyverbetering

o

Bus/taxi/vuilnisauto/mobiele werktuigen - (lokale/gesloten) niche markten: biogas, elektrisch en
efficiencyverbetering.
2

Beslissingen ten aanzien van het vervolgproces
We vragen om voor het vervolgproces een andere organisatie te kiezen dan tot nu toe gebeurd is. De
vervolgstap naar een geïnstrumenteerd actieplan vraagt immers enerzijds meer focus op de cruciale
transitiepaden en anderzijds juist om over de schutting van de brandstofroutes heen te kijken om een
effectieve samenhangende aanpak te creëren en beleidsconcurrentie te voorkomen. Dat vraagt om een
gerichte samenstelling van werkgroepen rondom de cruciale transitiepaden met onafhankelijke voorzitters,
een grotere betrokkenheid vanuit de betrokken departementen, koploperbedrijven, deskundigen en
maatschappelijke organisaties. Ook vragen wij om het proces onder regie van de SER te leggen, om:


Draagvlak voor keuzes op hoofdlijnen te krijgen.



Lastige beslissingen te kunnen nemen en deals te maken.



Stabiliteit te realiseren in de uitvoering, als coalitie voor de komende jaren en noodzakelijk voor
investeringen.

Daarnaast vragen wij om een helder commitment om kabinetsmaatregelen met impact op deze visie, zoals de
autobrief, zodanig in te zetten dat de visie gerealiseerd wordt. Dat is cruciaal om (markt)partijen voldoende
zekerheid te bieden om te investeren in doorontwikkeling en uitrol van de visie.
Reflectie op het proces:
Na publicatie van de rapportage bleek tot onze verbazing op het allerlaatste moment en zonder goede
afstemming nog een aantal fundamentele wijzigingen doorgevoerd te zijn. Hierdoor biedt het rapport geen
goede weergave (meer) van een aantal belangrijke inzichten binnen het brandstofmix-visie-traject, met
potentieel grote duurzaamheidsconsequenties.


Zo staat nu in de tekst dat de huidige Europese duurzaamheidscriteria voldoende zijn om te spreken
van ‘duurzame biobrandstoffen’, terwijl deze criteria geen rekening houden met het welzijn van
mensen, lokale milieuverontreiniging en broeikasgasemissies en ontbossing als gevolg van Indirect
Land Use Change (ILUC).



Daarnaast gaat de visie er vanuit dat de beschikbaarheid van biobrandstoffen geen probleem is. In de
praktijk zijn werkelijk duurzame biobrandstoffen - die direct en indirect niet leiden tot ontbossing en
zorg dragen voor het welzijn van mensen - beperkt beschikbaar. Dit is ook de conclusie van het
Kennisconsortium, maar die input is uit de tekst verwijderd. De beschikbaarheid van biobrandstoffen
wordt bepaald door de vraag in hoeverre het mogelijk is om werkelijk duurzame en transparante
biomassaketens te ontwikkelen, maar de visie gaat daar niet op in.



Ook wordt de indruk gewekt dat stimulering van (fossiel) gas van groot belang is voor een effectieve
klimaatstrategie, in tegenstelling tot de doorrekening van de kennisinstituten en de eerder
afgestemde teksten. Aanbevelingen om juist belemmeringen door beleidsconcurrentie en lock-in
risico’s te voorkomen, zijn verdwenen. Daarmee biedt de rapportage naar onze overtuiging
onvoldoende basis voor een verdere uitwerking in een gericht actieplan.

Wij vragen u daarom deze hoofdpunten te verwerken in de reactie bij de aanbieding van de brandstofvisie aan
de Tweede Kamer.

Graag werken we samen met u en de andere partijen om op basis van de brandstofvisie de noodzakelijke
transitie in de mobiliteitswereld voortvarend vorm te geven.
Vriendelijke groet,
Natuur & Milieu
Mede namens Greenpeace Nederland, Wereld Natuur Fonds, IUCN Nederland, Milieudefensie, De Groene
Zaak

T.J.A. Wagenaar
directeur
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Bijlage 6

Reactie RAI Vereniging
RAI Vereniging is positief over het proces dat tot het visiedocument heeft geleid. Een groot aantal
partijen heeft met elkaar in openheid gesproken en standpunten gedeeld. Daaruit is een
genuanceerde visie naar voren gekomen. Op een aantal onderwerpen is echter nog geen volledig
consensus ontstaan. Discussie daarover zal moeten plaatsvinden in de actieplanfase. RAI Vereniging
maakt zich zorgen over het vasthouden van de consensus over de uitkomsten van het visietraject en
het vasthouden van de nuance in het geschetste beeld. Deze is cruciaal voor het draagvlak bij alle
deelnemende partijen. De uitwerking van het actieplan is daarmee van cruciaal belang voor het
welslagen van de Visie.
Groene groei is voor RAI Vereniging een belangrijk element voor het betaalbaar maken van de
transitie naar duurzame brandstoffen en energiedragers. Deze groene groei is in het visiedocument
nog onvoldoende gedefinieerd en ingevuld. Het is zaak dat in de actieplanfase een helder beeld
ontstaat over het potentieel aan groene groei. Nederland in sterke mate afhankelijk van Europese en
mondiale ontwikkelingen. De Visie en het actieplan moeten daarom, volgens RAI Vereniging,
aansluiten bij ontwikkelingen in Europa. Binnen deze ontwikkelingen moeten de mogelijkheden tot
groene groei worden gezocht. De doelstellingen van het SER akkoord zijn dermate ambitieus dat er
geen ruimte is voor een afwachtende houding. Inzet op Europees beleid, nationale belastingen,
subsidies en stimuleringsmaatregelen zullen op korte termijn moeten aansluiten bij de visie en het
actieplan, waarbij haalbaarheid en betaalbaarheid een prominente rol moeten krijgen. In dit kader is
het van groot belang dat snel een goede en gedragen maatschappelijke kosten-baten analyse wordt
gemaakt.
RAI Vereniging zal zich actief inzetten om ook het actieplan bij de visie tot een succes te maken.

Bijlage 7
Reactie IPO
-

IPO/provincies juichen toe dat de Visie Duurzame Brandstoffenmix de smartmixstrategie
als uitgangspunt neemt: de weg naar duurzame mobiliteit loopt langs meerdere sporen
van zowel elektrische als hiernieuwbare gasvormige brandstoffen. IPO/provincies
onderstrepen dat hernieuwbare gasvormige brandstoffen nodig zijn om het CO2-doel in
2030 te halen (zie het visierapport).

-

IPO/provincies juichen toe dat de weging en de besluitvorming over het
maatregelenpakket van het Actieplan zal plaatsvinden op basis van wat maatschappelijk
het beste is: de kosteneffectiviteit en de bijdrage aan het doelbereik van de verschillende
brandstoffen. Deze aanpak kan ook een aanvullende en goede onderbouwing opleveren
van hernieuwbaar gas en biobrandstoffen voor de transitieperiode vanaf heden. Er wordt
door provincies ingezet op het verduurzamen van de brandstofketens door middel van
beleid op duurzame biomassa. Dit is een logische rol van provincie als het gaat om het
aanjagen van de groene-groei-agenda (biobased economy).

