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Afstemming beleid in domeingesprekken
 Doel:
– afstemmen bestaande&nieuwe maatregelen in de beleidsvarianten;
– Feedback: zijn maatregelen SMART (doorrekenbaar) genoeg uitgewerkt?
 Wie en hoe? NEV-consortiumministeries EZ, I&M, BZK, FIN, BEA, anderen;
 Principes:
– beleidsmakers/actietrekkers dragen info/factsheet maatregel / afspraak /
actie aan, consortium deelt beleid in (V / VV / EA);
 Planning:

– tussenstand 21 maart 2018;
– afronden voor 1 mei 2018!
– na 1 mei terugkoppeling welk beleid wordt meegenomen
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Actiepunten besparing Uitvoeringsagenda 2018
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Nr

Maatregel

actiepunt

1

Extra impuls naleving WM

Uitwerking AMvB tekst nodig,
inzicht in afspraken met RUD’s &
verdeling 3 mln € budget.
Afstemming met ministeries
nodig in april.

2

Investeringsimpuls van Nederlandse
groenbanken en
groenfondsen

Overzicht inzet middelen naar
sector/type project voor 1 mei
gereed.

3

Maatschappelijk vastgoed

Plan voor 1 mei gereed.

4

Pakket glastuinbouw

Brief EBG 1ste kwartaal gereed,
Uitwerking extra maatregelen
EHG nodig.
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Actiepunten besparing overig
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Nr

Maatregel

actiepunt

5

Alternatief Aedes voor verplichte
labelverbetering huur

Borgingsmechanisme bij
alternatief ontbreekt.

6

Besparingsakkoord Energie-intensieve
bedrijven (addendum)

Onder addendum (9PJ) tellen
projecten mee die voor of
(ergens) in 2020 starten. Voor
besparing in 2020 (100PJ) tellen
projecten, die ergens in 2020
starten, voor de helft mee.

7

Aanpak energiebesparing
bedrijventerreinen

Plan van aanpak gereed voor 1
mei.
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Actiepunten hernieuwbaar Uitvoeringsagenda
Nr Maatregel
actiepunt
2018

5

1

Versnellingsaanpak wind op land

Plan van aanpak uiterlijk op 1
mei in uitvoering.

2

Green deal Ultradiepe geothermie

Eerste pilot verwacht in
2021/2022.

3

Aanpak ISDE-regeling

Onderzoek naar additionaliteit
van subsidie houtkachels en
biomassaketels voor 1 mei
afronden (i.o.v. RVO).

4

Hernieuwbare energie op rijksgronden
& waterschappen, Ontwikkelfaciliteit
energiecoöp.

Additionaliteit onderzoeken
tijdens domeinoverleg.
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Actiepunten overig
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Nr

Maatregel

actiepunt

1

Klimaatenveloppe 300 mln €

Uitwerking programma nodig,
nadere afstemming met
ministeries (o.a. BZK). Bijv. 90
mln € voor 50.000 aardgasvrije
bestaande woningen

2

Salderingsregeling

ECN Onderzoek naar
alternatieven voor de zomer
gereed (Besluit voor 1 mei?).
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