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Parijse Klimaatdoelen

Klimaat-
akkoord van 
Parijs 2050

2050 volledig 
CO2-neutraal 

Uit het Klimaat-
akkoord

Bijdragen aan 
de doelen van 
Parijs

Als eerste 
het Klimaat- 
akkoord 
bereikt 

In 2045 is de 
hele samen 
leving klimaat-
neutraal

Klimaatdoel 
wordt aan- 
gescherpt 

Voldoen 
aan Klimaat- 
akkoord

Klimaat- 
neutraal in 
2050

Parijs in 2030 
bereikt

Richting 2050 
een derde 
minder ener-
giegebruik 
dan nu. De 
resterende 
energiebe-
hoefte moet zo 
veel mogelijk 
duurzaam 
geproduceerd 
worden

2050 100% 
duurzame 
energie

Opzeggen 
Parijsakkoord

Doelstelling 
2030

49 procent 
van de 
CO2-uitstoot te 
reduceren in 
2030

Stoppen met 
de miljarden- 
verslindende 
CO2-reductie 

60% CO2- 
reductie 
in 2030, 
Europees doel 
voor 2040: 
75 procent 
CO2-reductie

In 2030 is de 
uitstoot van 
broeikas-
gassen met 
60 procent 
gereduceerd

Klimaatdoel 
wordt 
aangescherpt 

Ten minste 
55% in 2030 

55% reductie 
van broeikas-
gasemissies 
in 2030 

Uiterlijk in 
2030 is 
Nederland kli-
maatneutraal, 
ten minste 
50% minder 
energie in 
2030

49% CO2- 
reductie in 
2030 lijkt niet 
haalbaar, of 
tegen te hoge 
kosten

2030 40% 
duurzame 
energie 

CO2-uitstoot Europese 
harmonisatie 
CO2-heffingen, 
Europese her-
vorming van 
het Emissie 
Handelssys-
teem (ETS)

Geen CO2- 
heffing

Nederlandse 
CO2-heffing 
schrappen 
bij verhoging 
reductiedoel-
stelling naar 
55%

CO2-heffing 
stapsgewijs, 
volgend aan 
de verhoogde 
klimaatdoel-
stelling aan 
tot minimaal 
150 euro per 
ton CO2 in 
2030, volledig 
afschaffen van 
gratis emissie-
rechten

CO2-heffing 
moet direct 
ingaan

CO2-heffing 
waarmee 
we gericht 
de grote 
vervuilers 
belasten

Een ambitieu-
ze Europese 
CO2-belasting, 
Grote vervui-
lers krijgen 
grenzen aan 
de hoeveel-
heid CO2- 
uitstoot

CO2-heffing 
voor de 
industrie, aan-
scherping van 
het Europese 
CO2-emissie-
handels- 
systeem 

Forse CO2 - 
belasting voor 
alle vervuilen-
de sectoren

CO2-uitstoot 
moet worden 
terug- 
gedrongen 

CO2-heffing 
moet Euro-
pees ingebed 
worden en een 
prikkel zijn om 
te verduur-
zamen, maar 
geen wurg-
heffingeen, 
goed werkend 
emissiehan-
delssysteem 

Kosten uitstoot 
bij de grote 
vervuilers

Energiebeleid 
loskoppelen  
van het 
klimaatbeleid 
en daarmee 
vervalt CO2- 
reductie als 
uitgangspunt

CO2-opslag Afvangen en 
opslaan van 
CO2 (CCS) in 
lege gasvel-
den onder de 
zeebodem

We ontkomen 
niet aan 
opslag van 
CO2 onder de 
Noordzee

Investeren in 
technieken 
zoals afvang 
en opslag van 
CO2

We stoppen 
CO2 liever on-
der de grond 
dan in de lucht

CCS is een 
tijdelijke oplos-
sing voor de 
industrie

CCS is een 
tijdelijke tran-
sitiemaatregel 
op weg naar 
een emissie-
vrije economie

CO2-opslag 
onder Neder-
landse bodem 
wordt niet 
toegestaan, 
ook niet onder 
de Noordzee

CO2-afvang en 
opslag is een 
relatief goed-
kope manier 
om CO2-doe-
len te halen

Duurzame energie

Zon Zonnepanelen 
op daken, 
zonneparken 
op land bij 
voldoende 
draagvlak van 
bevolking

Geen zonne-
parken

Investeren in 
zonne-energie

Zonne-energie 
is energie-
bron voor de 
toekomst

Zonnepanelen 
op alle daken

Zonnepanelen 
op zo veel 
mogelijk ge-
schikte daken

Zon op daken, 
vooral de 
platte daken in 
de industrie

Via de 
regionale 
energiestra-
tegieën (RES) 
wordt ingezet 
op 35 TWh 
productie aan 
windenergie 
en zonne- 
energie op 
land

Zonne-energie 
op locaties 
waar mensen, 
dieren en 
natuur er geen 
of weinig 
hinder van 
ondervinden. 
Er komen geen 
zonneparken 
in de natuur en 
in principe ook 
niet op land-
bouwgrond

Kritisch op 
ontwikkeling 
van zonne- 
parken

Investeren in 
zon

Stoppen met 
de plaatsing 
van gesub-
sidieerde 
zonneparken

Wind Voorkeur aan 
windenergie 
op zee, 
windmolens 
op land bij 
voldoende 
draagvlak bij 
bevolking

Geen wind- 
turbines

Windenergie 
op zee is een 
belangrijke 
energiebron

Investeren in 
windenergie, 
ook windener-
gieprojecten 
op land zijn 
nodig

Verdubbelen 
wind op zee 
naar 2030 23 
GW, in 2040 is 
er voor 60 GW 

Uitbreiden van 
wind op zee

Stimuleren 
wind op zee

We blijven 
inzetten op 
wind op zee, 
in lijn met 
de 49 TWh 
doelstelling in 
het Klimaat- 
akkoord

Windenergie 
op locaties 
waar mensen, 
dieren en 
natuur er geen 
of weinig 
hinder van 
ondervinden

Kritisch op 
ontwikkeling 
van wind- 
parken

Investeren in 
wind

Stoppen met 
de plaatsing 
van gesub-
sidieerde 
windturbines

Waterstof Grootschalige 
productie, 
gebruik en 
export van 
(groene) 
waterstof, 
bestaande 
gasnetwerk 
behouden 
voor waterstof

Investeren in 
waterstof 

Pionierende 
projecten, 
zoals voor het 
produceren 
van groene 
waterstof, we 
breiden de 
productie van 
klimaatneutra-
le waterstof uit

2 miljard in 
waterstof

Meer ruimte 
voor alter- 
natieve ener-
giedragers, 
waaronder 
waterstofgas

Meer 
overheidsin-
vesteringen 
en fiscale fa-
ciliteiten voor 
het aanbod 
van duurzaam 
opgewekte 
waterstof

Groene water-
stof voor hoge 
temperatuur 
warmte

We stimuleren 
onderzoek en 
ontwikkeling 
van groene 
waterstof 
afkomstig 
van wind- en 
zonne-energie 
voor opslag

De overheid 
moet proef-
projecten met 
onder meer 
elektrolyse en 
een waterstof-
molen steunen 
en mee 
investeren in 
waterstofinfra-
structuur voor 
de industrie

Kernenergie Zonder 
kernenergie 
zijn klimaat-
doelstellingen 
niet haalbaar, 
Europese clas-
sificatie van 
kernenergie 
als duurzame 
energiebron

Kerncentrales 
bouwen

Nieuwe 
plannen voor 
ten minste 
twee extra 
kerncentrales

Marktspelers 
zijn vrij een 
vergunning 
aan te vragen 
voor een 
nieuwe kern-
centrale, mits 
ze verant-
woordelijkheid 
nemen voor de 
ontmanteling 
en langdurige 
opslag van 
het kernafval. 
Nederland zal 
geen subsidie 
verlenen voor 
kerncentrales

Tegen 
kernenergie, 
kerncentrale 
in Borssele 
gaat dicht en 
geen nieuwe 
kerncentrales 
meer openen

Kernenergie 
is niet veilig 
en schoon 
(waaronder het 
kernafval) en 
voor ons geen 
duurzaam 
alternatief. 
Borselle sluit

Geen nieuwe 
kernenergie, 
Kerncentrale 
Borssele zo 
snel mogelijk 
sluiten. Dat be-
tekent in ieder 
geval eerder 
dan de huidige 
sluitingsdatum 
van 2033

Geen nieuwe 
kerncentrales

Nederland 
bouwt geen 
nieuwe 
kerncentrales 
en bestaande 
centrales 
worden zo 
snel mogelijk 
gesloten 

Verlenging van 
de levensduur 
van de 
kerncentrale 
in Borssele en 
open voor 
een nieuwe 
inherent 
veilige kern-
centrale

Biomassa Stopzetten 
van nieuwe 
subsidies 
voor het 
verbranden 
van biomassa 
uit hout voor 
elektriciteits- 
opwekking

Geen 
biomassa

Investeren 
in duurzame 
biomassa 

Zo snel 
mogelijk 
stoppen met 
de subsidie 
voor nieuwe 
centrales 
die houtige 
biomassa 
verbranden 
voor warmte. 
We kunnen 
biomassa 
beter benutten 
als grondstof

Geen bijstook 
van biomassa

Stoppen direct 
met houtkap 
voor biomassa, 
ook geen 
woonwijken 
meer met 
schadelijke 
centrales

We zijn voor 
hoogwaardig 
gebruik van 
biomassa, 
alleen als het 
echt duurzaam 
is

Hoogwaardig 
gebruik van 
biomassa

Verbod op ver-
branden van 
biomassa. 
Bomen zijn 
geen brand-
stof. Het sto-
ken van hout 
en resthout als 
biomassa voor 
energiepro-
ductie is niet 
duurzaam en 
veroorzaakt 
ongezonde 
lucht

Biomassa 
alleen uit 
reststromen en 
raffinage van 
biomassa

Stoppen met 
de plaatsing  
biomassa-
centrales, 
stoppen met 
de massale 
bomenkap ten 
behoeve van 
biomassacen-
trales

Warmte Geothermie en 
aquathermie

Geothermie, 
aquathermie 
en warmte-
netten

Veelbelovende 
duurzame 
warmtebron-
nen met 
subsidies over 
de marktdrem-
pel helpen. 
Restwarmte 
moet beschik-
baar worden 
gesteld aan 
warmtenetten 
tegen een 
redelijke 
vergoeding

Warmtenet-
ten worden 
aangelegd 
om warmte uit 
restwarmte, 
geothermie en 
aquathermie 
te vervoeren 
naar huizen en 
kantoren

De industrie 
zet haar 
restwarmte zo 
veel mogelijk 
in voor warm-
tenetten

Potentie 
van geo- en 
aquathermie 
benutten

We gebruiken 
duurzame 
lage-tempera-
tuur bronnen 
om woningen 
en andere 
gebouwen te 
verwarmen

Aquathermie, 
geothermie

Investeren in 
alternatieven 
zoals aard-
warmte

Alter- 
natieven

Elektrisch 
kraken, biop-
lastics en een 
thoriumreactor

Investeren in 
thorium

Synthetische 
kerosine 

Getijden-
energie, 
synthetische 
brandstoffen

Getijden, 
warmtewis-
seling

Stroomop-
wekking uit 
de zoet-zout 
gradiënt in 
oppervlakte-
water kan in 
Nederland tot 
15% van de 
stroomvraag 
leveren

Gebouwde omgeving

Nieuwbouw-
opgave 
woning-
bouw

Rijksoverheid 
moet harde 
afspraken met 
gemeenten 
en provincies 
maken over 
hoeveel 
woningen er 
de komende 
jaren gebouwd 
worden

Een miljoen 
nieuwe 
woningen in 
10 jaar

1 miljoen 
nieuwe huizen

1,2 miljoen 
woningen 
voor 2030. Al 
die nieuwe 
woningen zijn 
toekomstproof 
en dus klimaat-
neutraal

Nationaal 
bouwplan voor 
een duurzame 
en betaalbare 
woningbouw

jaarlijks 
100.000 
nieuwbouw-
woningen

Ieder jaar 
100.000 
nieuwe 
woningen 

Tot 2030 
een miljoen 
woningen erbij 

Aanbod- 
gericht 
bouwen, 
bouwen wat 
nodig is

Jaarlijks 
95.000 
woningen erbij

Snel nieuwe 
woningen 
bouwen, 
met name 
in midden- 
segment

Isoleren Woningen 
beter isoleren

Verruimen 
de regelingen 
voor investe-
ringen in iso-
latie in online 
klimaatloket

Subsidie 
voor isolsatie 
verhogen

Er komt een 
isolatiepro-
gramma (€4 
miljard uit het 
Klimaatfonds) 
zodat mensen 
subsidie krij-
gen voor het 
isoleren van 
hun huis

Massaal 
woningen 
verbeteren en 
isoleren

Subsidies voor 
woningisolatie, 
ontzorgloket 
dat bewoners 
ondersteunt bij 
het isoleren en 
verduurza-
men van hun 
woning

Nationale iso-
latiebrigades 
om 2 miljoen 
woningen te 
isoleren

Betere isolatie 
van huizen, 
65% minder 
energiege-
bruik in 2030, 
energieneu-
traal in 2030, 
nieuwbouw is 
energiepositief

Haalbare 
isolatie bij 
bestaande, 
particuliere 
woningen

Van het 
gas af

Buitenlands 
gas noodzake-
lijk om op de 
korte termijn 
een betrouw-
bare energie-
voorziening te 
garanderen

Van het gas 
af? Nee! Van 
het Groningse 
gas af? Ja!

Uitgangspunt 
in de verduur-
zaming van de 
gebouwde om-
geving richting 
2050 moet zijn 
dat de aanleg 
van gasnetten 
wordt gezien 
als laatste 
optie. Een 
verbod is dan 
niet nodig

Van het gas 
af. In nieuwe 
gebouwen 
komt geen 
gasketel meer

We willen zo 
snel mogelijk 
af aardgas als 
energiebron, 
geen nieuwe 
vergunningen 
meer voor de 
winning van 
gas op land.

Snel een 
einde aan de 
gaswinning in 
Groningen en 
de rest van het 
land

Aardgas-
vrij maken 
van sociale 
huurwoningen 
verloopt woon-
lastenneutraal

Woningen 
worden 
klimaat- 
bestendig, 
gasvrij en nul 
op de meter

In 2030 
gebruikt 
Nederland 
geen gas 
meer, alle 
nieuwbouw 
gasloos

Winning uit 
de kleine 
gasvelden 
ondersteunen, 
20% minder 
aardgas-
gebruik in 
2030, voor 
nieuwbouw 
aardgasvrij de 
norm zijn

Gas als 
transitie- 
brandstof

Stoppen 
met ‘van- 
het-gas-af’

Zonne- 
panelen 
op daken

Investeren in 
zonnepanelen 
op daken 
financieel 
aantrekkelijk 
houden na de 
afbouw van de 
salderingsre-
geling

Salderings-
methode voor 
particulieren 
met zonne- 
panelen blijft 
ook na 2021 

Geen dak blijft 
onbenut voor 
zonnepanelen

Zo veel 
mogelijk 
zonnepanelen 
op daken

Zonnepa-
nelen op zo 
veel mogelijk 
geschikte 
daken, wonin-
gen worden 
collectief van 
zonnepanelen 
voorzien

Zonnepanelen, 
met uitgangs-
punt van 
zeven jaar te-
rugverdientijd 
via teruglever-
vergoedingen, 
Zon op dak in 
Bouwbesluit 
opnemen

Zonnepanelen 
op gebouwen 
wordt de norm. 
Alle nieuw-
bouwwonin-
gen worden 
standaard 
voorzien van 
zonnepanelen

Aanleg van 
zonnepanelen 
op daken en 
in bermen in 
plaats van op 
weilanden en 
akkers moet 
gestimuleerd 
worden

Installaties Stimulerings-
programma 
voor de 
introductie 
van hybride 
cv-ketels voor 
de verwarming 
van woningen 

Inzetten op 
warmte- en 
koudeopslag

We gaan (hy-
bride) warmte-
pompen ver-
plichten waar 
en wanneer 
dat kan zodat 
er minder 
aardgas ge-
bruikt hoeft te 
worden voor 
het opwarmen 
van huizen

Energiereno-
vaties, zoals 
de aanleg van 
een warmte-
pomp krijgen 
lage btw-tarief

Warmteterug-
winning uit 
ventilatielucht 
en warm water. 
Meer budget 
te komen voor 
investerings-
regelingen 
en voor 
goedkope 
leningen. Ook 
kan gekozen 
worden voor 
minder BTW 
en meer inves-
teringsaftrek

Energie- 
labels

Geen 
verplichte 
labelsprongen 
voor woning- 
eigenaren, 
Verruimen van 
de Regeling 
Energiepresta-
tievergoeding 
(EPV) naar 
energielabel A

Lasten om de 
laatste stap 
naar hoger 
energielabel te 
maken, staan 
soms niet in 
verhouding 
tot de extra 
verduurza-
ming die het 
oplevert. De 
overheid moet 
daarom niet 
slechts focus-
sen op labels 
of theoretische 
specificaties, 
maar op 
daadwerkelijke 
energiebespa-
ringen

Stoppen met 
onnodige 
duurzaam-
heidseisen 
die de prijzen 
opdrijven

Materialen Houtbouw 
een duurzaam 
alternatief 
voor steen en 
beton

Stimuleren 
bouwma-
terialen uit 
hernieuwbare 
bio-based 
bronnen (zoals 
hout en CLT)

In de bouw-
wereld is de 
afgelopen 
jaren echter 
hard gewerkt 
aan recycling, 
aan innovaties 
en technieken 
die minder 
energie ge-
bruiken en aan 
materialen die 
makkelijk te 
hergebruiken 
zijn. Daarom 
volop inzetten 
op bio-based 
bouwen

Stimule-
ringsmaat- 
regelen

Stimulerings-
regeling voor 
duurzame 
energietran-
sitie (SDE++), 
ook voor 
alternatieve 
duurzame 
energie, warm-
tefonds ook 
voor MKB

Alle klimaat- 
en duurzaam-
heidssubsidies 
schaffen we 
direct af

Verbeteren 
van milieu- 
investerings-
aftrek en de 
energieinves-
teringsaftrek, 
vooral om 
bestaande 
gebouwen en 
installaties aan 
te passen

Investeren in 
grootschalige 
opslag in 
batterijen door 
het basisbe-
drag in de 
SDE++ voor le-
veringszekere 
groene stroom 
te verhogen

Subsidie voor 
isoleren huis

Subsidiepro-
gramma voor 
duurzame 
energie SDE++ 
beter benut-
ten. Er komt 
meer subsidie 
voor de meest 
duurzame 
vormen van 
energieopwek-
king

Stimulerings- 
regeling 
duurzame 
energie en 
CO2- reductie 
(SDE++) 
voortzetten

Energiereno-
vaties, zoals 
de aanleg 
van een 
warmtepomp 
of isolatie van 
een woning, 
worden aange-
moedigd door 
toepassing 
van het lage 
btw-tarief

Collectieve 
aanvragen 
aanspraak 
laten maken 
op SDE++, 
zodat niet 
alleen grote 
bedrijven en 
projectontwik-
kelaars er met 
de subsidie 
vandoor gaan.

Utiliteits-
bouw

Ombouwen 
van leegstaan-
de bedrijfspan-
den naar 
woningen. 
kantoren kun-
nen duurzamer 
verwarmd en 
beter geïso-
leerd worden

Veranderen 
naar woon-
functie van 
kantoor- en 
bedrijfspanden

Het moet 
makkelijker 
worden om 
functies van 
panden te 
combineren of 
te veranderen. 
Inspelen op 
een verande-
rende vraag 
gaat leegstand 
tegen. Voor 
bedrijven 
die hun dak 
niet op korte 
termijn hoeven 
te renoveren, 
wordt het 
verplicht om 
zonnepanelen 
op hun dak 
te installe-
ren. 'Zon op 
bedrijfsdaken’ 
met zeven jaar 
terugverdien-
tijd op in de 
erkende maat-
regelenlijst 
onder de Wet 
Milieubeheer. 
Nieuwe en 
innovatieve 
bouwbedrijven 
moeten net 
als andere 
bouwbedrij-
ven toegang 
krijgen tot 
garantstel-
lingsfondsen.

Bedrijven 
stimuleren 
om groene 
maatregelen 
te nemen 
die binnen 7 
jaar kunnen 
worden terug-
verdiend, zoals 
isolatie en het 
leggen van 
zonnepanelen

Landelijke 
aanpak van 
leegstaand 
vastgoed. 
Gemeenten 
krijgen meer 
mogelijkheden 
om leegstand 
van kantoren, 
winkels en 
bedrijfspanden 
aan te pakken 
en krijgen de 
mogelijkheid 
om vastgoed-
bazen te ont-
eigenen. Op 
deze manier 
kan ook extra 
woonruimte 
worden ge-
creerd

Bedrijven 
investeren 
versneld in 
groene ener-
gie en ener-
giebesparing. 
Onder andere 
door strikt toe 
te zien op de 
bepaling uit de 
Wet Milieube-
heer

Hergebruik 
van alle 
leegstaande 
gebouwen

Uiterlijk 2030 
gebruiken 
kantoren 65% 
minder ener-
gie,  kantoren 
en andere 
gebouwen zijn 
energieneu-
traal in 2030. 
De energiebe-
sparingsplicht 
wordt strenger 
gehandhaafd. 
Overbodige 
verlichting, zo-
als in kantoren, 
in etalages van 
winkels die 
gesloten zijn, 
of lichtgeven-
de reclames, 
wordt aan ban-
den gelegd. 
Kantoren en 
winkelpanden 
die blijvend 
leegstaan 
worden om-
gebouwd tot 
woonruimte

Benutting van 
leegstaande 
kantoor- en 
winkelpanden 
voor appar-
tementen en 
distributielo-
caties

Vereenvoudi-
gen ombouw 
kantoorpan-
den

Maat-
schappelijk 
vastgoed en 
overheids-
gebouwen

Regionaal 
maatschappe-
lijk vastgoed 
(verenigingen, 
scholen, cultu-
reel erfgoed, 
buurthuizen 
en oefenlo-
kalen) actief 
ondersteunen 
en ontzorgen 
in de energie-
transitie

Overheids-
gebouwen 
worden 
demontabel en 
klimaatbesten-
dig en krijgen 
een watertoets 
met eisen om 
water vast te 
houden. De 
overheid geeft 
het goede 
voorbeeld en 
legt op al haar 
daken panelen 
waar dat kan

Zonnepanelen 
op overheids-
gebouwen

Oude maat-
schappelijke 
voorzienin-
gen moeten 
een nieuwe 
bestemming 
krijgen die 
bijdraagt aan 
de plek waar 
ze staan

Overheids-
gebouwen 
zijn een 
voorbeeld op 
het gebied van 
zonnepanelen 
en energiebe-
sparing

Alle overheids-
gebouwen 
worden ver-
duurzaamd tot 
energielabel A. 
Rijksvastgoed 
is energieneu-
traal. Inves-
teren in de 
verduurzaming 
van scholen, 
sportaccom-
modaties, zor-
ginstellingen 
en culturele 
instanties

Klaar voor de toekomst

Circulaire 
economie

Experimen-
teerruimte 
in wet- en 
regelgeving, 
CE-bedrijfs-
middelen 
aan te sluiten 
bij de Milieu 
Investerings-
aftrek (MIA) en 
de Willekeuri-
ge afschrijving 
milieu-investe-
ringen (Vamil)

Stimuleren 
modulaire en 
circulaire bouw

Naar een 
modulaire en 
circulaire bouw

Materialen-
paspoort 
verplicht voor 
nieuwbouw en 
bestaande ge-
bouwen, aan-
bestedingen 
in de bouw en 
infrastructuur 
vanaf 2023 
circulaire prin-
cipes mee, We 
werken met 
de sector aan 
een uniforme 
meetmethode 
voor circula-
riteit

We gaan cir-
culair bouwen. 
Dat betekent 
dat alles kan 
worden her-
gebruikt of we 
maken gebruik 
van natuurlijke 
materialen. Zo 
verkleinen we 
de schadelijke 
impact van 
de bouw. We 
verscherpen 
de milieupres-
tatie-eisen van 
gebouwen. 
Hiermee wordt 
het gebruik 
van secundai-
re materialen, 
zoals gerecy-
cled beton, en 
hernieuwbare 
materialen, 
zoals hout, 
gestimuleerd. 
Daarnaast 
stellen we het 
materialenpas-
poort verplicht 
en moeten 
alle bakstenen 
herbruikbaar 
zijn. overheid 
gaat volledig 
circulair aan-
besteden in 
2030

We bouwen 
aan een 
circulaire 
economie, 
door het 
recyclen van 
grondstoffen 
en stimuleren 
van nieuwe 
technologieën

Rijksbreed 
programma 
circulaire 
economie 
uitbreiden

Materialen- 
paspoort 
om circulair 
gebruik van 
materiaal te 
stimuleren

In 2030 is het 
gebruik van 
grondstoffen 
gehalveerd en 
worden alle 
grondstoffen 
hergebruikt. 
Er komt een 
Grondstof-
fenwet met 
bindende 
verplichtingen. 
Door een prijs-
differentiatie 
bij grondstof-
fen worden 
gerecyclede 
grondstoffen 
goedkoper 
dan grond-
stoffen die 
voor het eerst 
gewonnen zijn. 
De industrie 
en de bouw 
gaan verplicht 
materialen-
paspoorten 
gebruiken

Deze eeuw op 
een moderne 
manier over-
schakelen naar 
een duurzame 
circulaire  
economie

Nederland 
bevordert 
een circulaire 
economie 
door o.a. 
energiebespa-
ring, slimme 
afvalrecycling 
en efficiënt 
brandstofver-
bruik

Inzetten op 
circulaire 
economie en 
stimuleren 
greentech 
clusters

Klimaat-
adaptatie

Waterveilig- 
heid en 
natuurlijke 
wateropslag 
in de natuur 
en bewoond 
gebied 

Droogte- 
problematiek 
aanpakken 
door water 
langer vast 
te houden. 
Verder zetten 
we in op het 
hergebruik 
van afvalwater 
en creëren 
waterbuffers

Klimaatadaptie 
is essentieel, 
zowel in 
bebouwde 
als in groene 
gebieden. 
We stappen 
over op een 
fundamenteel 
ander water-
beheer: van 
water afvoeren 
naar slim water 
vasthouden. 

Steden 
vergroenen 
tegen extreem 
weer. We 
leggen in de 
stad daarom 
extra parken 
en waterpar-
tijen aan voor 
verkoeling, 
verbeteren 
de opvang 
van water en 
vergroenen 
de daken en 
tuinen van 
woningen

Hemelwater- 
afvoeren 
worden los- 
gekoppeld van 
de riolering

Door klimaat-
veranderingen 
is een zeespie-
gelstijging een 
bedreiging 
voor de 
samenleving 
en verdient 
de komende 
decennia meer 
aandacht om 
hierop voor- 
bereid te zijn

In tuinen en 
pleinen liggen 
veel tegels 
of andere 
bestrating. Het 
zou voor de 
waterhuishou-
ding, natuur en 
leefomgeving 
beter zijn als 
de tegels wor-
den vervangen 
door groen

Meer geld 
voor klimaat-
adapatie in 
ontwikkelde 
landen

Inzetten op 
adaptatie 
door - waar 
nodig - onze 
infrastructuur 
te verbete-
ren. Door te 
investeren in 
innovatie op 
gebied van 
dijkenbouw, 
kustbescher-
ming, rivier-
beheer en 
gewasontwik-
keling. Deze 
kennis ook als 
exportproduct 
gebruiken: 
Nederland 
wereldwijde 
koploper in 
adaptatie, 
watermanage-
ment, etc.

Bio- 
diversiteit

Stimuleren van 
biodiversiteit, 
ook in belang 
van economie

Groennorm 
om de balans 
tussen wonen, 
natuur en 
recreatie te 
beschermen

Voor alle 
publieke pro-
jecten wordt 
biodiversiteit 
een eis. En 
we stimuleren 
huiseigenaren 
om hun tuinen 
te vergroenen 
in plaats van te 
verstenen

We planten 
minstens 
17 miljoen 
bomen, voor 
iedere Neder-
lander één

We behouden 
en verbeteren 
de biodiversi-
teit. Natuurge-
bieden worden 
met elkaar 
verbonden 
en we zorgen 
voor een flinke 
uitbreiding 
van de natuur, 
ook in zee. 
nationaal bo-
menplan gaan 
we voor elke 
Nederlander 
een boom 
plan¬ten, ook 
als extra bij-
drage aan een 
beter klimaat

Introduceren 
een hoge 
norm voor 
groen in de 
wijk die be-
woners geza-
menlijk en op 
eigen initiatief 
invullen

Minimaal 10% 
meer bos

Het vergroe-
nen van tuinen 
wordt sterk 
gestimuleerd. 
Ook in de 
openbare 
ruimte worden 
minder tegels 
gebruikt, hier 
komt beplan-
ting voor in de 
plaats

Voor het 
behoud en 
herstel van de 
biodiversiteit

Er dient meer 
geïnvesteerd 
te worden in 
de teelt van 
bomen

Ontwikkeld door Dutch Green Building Council 


