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Schoon = Luchtkwaliteit, Zuinig = Klimaat 

Schoon = lokale luchtkwaliteit = fijnstof (PM10)  en stikstofoxide (NOx)  
Reductie PM10  en NOx door Euro klassen.  
Wetgeving met grenswaarden om met name lokale niveaus te verlagen.  
 
Zuinig (verbruik) = mondiaal klimaat = Koolstofdioxide (CO2) 
Reductie CO2 personenauto’s: wettelijke CO2-grenswaarden voor jaarlijkse productie OEM’s.       
Nog niet voor trucks en bussen: zeer complex (wellicht vanaf 2018) 
Wetgeving met grenswaarden om mondiale niveaus te verlagen.  
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EU CO2-emissies: personenauto’s 11% van totaal 

• Een nieuwe geproduceerde auto stoot in 2021 42% minder g CO2/km uit, (tov 2005). 
• CO2-footprint per geproduceerde auto is gedaald met 28% (tov 2006) 
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Nederland zuinigste wagenpark van de EU 
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EU- CO2 doelen voor personenauto’s 
- 2015 – 130 g CO2 /Km 
- 2021 –   95 g CO2 /Km 
 
Nederland zuinigste wagenpark van de EU 
-    2015 - 101 g CO2 / Km  
 
Het heeft wel wat gekost…. 
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• EU doelstelling:  
o CO2 emissies met 40% te reduceren in 2030   
o CO2 emissies met 80 tot 95% reduceren in 2050  (tov 1990) 

 
• NL doelstelling:  

o gelijk aan EU-doelstelling  
o 100 petajoule aan energie besparen in 2020  

 
• Voor de sector verkeer en vervoer: 

o CO2 reductiedoel van 17% in 2030 en 60% in 2050 (tov 1990)  
o specifiek energiebesparings- doel afgesproken van 15- 20 PJ in 

2020 (een vijfde van de totale besparing).   
 

• => Duurzame Brandstofvisie  

 

2013: SER Energieakkoord 
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Bron: CBS, 2015 

Reductiedoelstelling SER Energieakkoord ambitieus 
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• Alle aandrijvingen / brandstofsporen nodig  
• Hoge kosten  
• Hoe? Duurzame Brandstofvisie! 
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• Energiebesparing van 15 à 20 PJ in 2020. 
 

• Reductie van 17% CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 
1990 (tot max. 25 Mton) 
 

• Stip op de horizon: Reductie van de CO2-uitstoot in 
transport met 60% per 2050 ten opzichte van 1990 (max. 
12 Mton, conform EU Witboek Transport). 
 

• Vanaf 2035 zijn alle nieuw verkochte personenauto’s in 
staat om emissievrij te rijden.  

 
• Vijftal brandstofsporen vastgesteld om doelen te behalen 

 
 
 

2014: Duurzame Brandstofvisie 



Elektrisch H2 Gas Bio Efficiency 

Brandstoffenvisie 

Fabrikanten kiezen nog niet voor één technologie: overal moet 
meer ervaring mee worden opgedaan 

Overheid stelt randvoorwaarden voor veiligheid en duurzaamheid 

Overheden en bedrijven werken samen om uitrol 
voertuigen en tankinfrastructuur op elkaar aan te sluiten 

Duurzame Brandstofvisie verbindt 
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Duurzame Brandstofvisie verbindt 
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Mondiale klimaatdoelstelling 
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Uitrol Brandstofvisie => Nationaal Waterstof Platform 
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2013: H2mobilityNL (NWB, RAI en Min. IenM)  
2014: Tafel Waterstof uit Brandstofvisie - 
H2mobNL wordt Nationaal Waterstof Platform 
 
<=  Deelnemers Nationaal Waterstof Platform  
www.nationaalwaterstofplatform.nl  

http://www.nationaalwaterstofplatform.nl/
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Tankinfrastructuur cruciaal! 
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OEM’s sterk geinvesteerd in voertuigen,  
nu anderen aan zet voor tankinfrastructuur 
 
Ambities NWP 2020 

a) 20 waterstof tankstations in 2020 
b) 2.000 personenauto’s  
c) 100 openbaar vervoer H2 bussen  
d) 5 bus OV tankstations  
e) 20-50 trucks 

 
• Meersporenbeleid: álle sporen uit de 

Brandstofvisie, niet alleen B-EV maar ook H2. 
• Politiek commitment i.c.m. geld hard nodig voor 

behalen SER-doelen. 
• Subsidie: zowel EU als nationaal en regional 


