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Over deze kaart
Deze kaart is een van vier kaarten die samen de vier eisen beschrijven die de overheid stelt aan het energiesysteem: betrouwbaarheid, betaalbaarheid, 

duurzaamheid en veiligheid. Per kaart staat weergegeven hoe de overheid een eis inhoudelijk uitwerkt, wat hier voorbeelden van zijn en welke indicatoren 
kunnen aangeven hoe het met deze eis in de praktijk staat. Deze kaart maakt onderdeel uit van de uitgave Zó werkt energie in Nederland. 

Eisen aan het energiesysteem - Duurzaamheid
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De overheid streeft naar een duurzame energievoorziening in 2050

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van energiegebruik tot bijna nul terugdringen.
De overheid wil de negatieve effecten van het energiesysteem op de directe leefomgeving beperken, zoals stikstof of geluid.
De overheid wil de negatieve effecten van energieverbruik op biodiversiteit beperken.

De overheid subsidieert de productie van hernieuwbare energie om klimaateffecten te verminderen

Met subsidies neemt de overheid het verschil in productiekosten tussen hernieuwbare en fossiele energie weg.

De overheid beprijst negatieve externe effecten van energiegebruik door belastingen en heffingen op te leggen

Gebruikers betalen energiebelastingen en duurzaamheidsheffingen die de prijs van energie verhogen.
Gebruikers van fossiele brandstoffen betalen aanvullende heffingen, zoals accijnzen voor het wegverkeer.
Producenten betalen binnen Europa uitstootrechten en in Nederland een aanvullende heffing voor hun CO2-uitstoot.

De overheid normeert bij de inzet van energiedragers op effecten op biodiversiteit

De (Europese) overheid stelt normen vast voor inzet van biomassa om negatieve effecten op biodiversiteit te beperken.

De overheid normeert en handhaaft de effecten van energie-installaties en energiegebruik op de leefomgeving

De overheid stelt normen voor uitstoot van stikstof en fijnstof voor centrales en voor particuliere apparaten, zoals auto’s.
De overheid stelt normen voor geluidshinder van bijvoorbeeld windmolens.
De overheid stelt normen voor verontreiniging en verwerking van afvalstromen van energie-installaties.
De overheid legt beperkingen op aan bodemdaling als gevolg van energiewinning.
Toezichthouders toetsen op gestelde normen voor negatieve effecten van energie-installaties.

De broeikasgasuitstoot van Nederland door de tijd en in vergelijking met andere landen

De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van energiegebruik daalde in 2019 tot 83 procent ten opzichte van 1990.5 
De uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking ligt in Nederland boven het EU-gemiddelde.6

De broeikasgasuitstoot per euro bruto binnenlands product (bbp) in Nederland (emissie-intensiteit) 

De uitstoot per euro bbp ligt in Nederland in 2017 rond het EU-gemiddelde.7

De uitstoot per euro bbp daalde in 2018 met 44 procent ten opzichte van 1990.8

Het percentage hernieuwbare energie als deel van het totale energieverbruik

Het percentage hernieuwbare energie van Nederland lag op 8,7 procent in 2019, onder het EU-gemiddelde.9

De emissies van de energievoorziening naar bodem, water en lucht

De uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxiden, vluchtige organische stoffen en fijnstof door de energievoorziening daalde 
tussen 1990 en 2018 met ongeveer 80 t0t 90 procent.10


