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Over deze kaart
De kaart toont de belangrijkste algemene wetten over energie en wat deze wetten regelen. Deze kaart hoort bij een set van drie kaarten. De tweede kaart gaat over algemene 

wetten rondom de leefomgeving, de derde kaart gaat over algemene wetten over markten. De wetten voor de deelmarkten van elektriciteit, gas, warmte en brandstoffen 
staan op aparte kaarten beschreven. De Mijnbouwwet regelt dat delfstoffen dieper dan honderd meter in de bodem eigendom zijn van de staat. Voor aardwarmte geldt een 

afwijkende diepte van vijfhonderd meter. De Mijnbouwwet geldt niet voor de delfstoffen grind, kalksteen en zand. De Kernenergiewet is de vertaling van het EURATOM-verdrag 
en richtlijnen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Nederlandse wetgeving. De Kernenergiewet is een raamwet van beperkte omvang. Dit heeft tot gevolg 

dat niet alleen de uitwerking van bevoegdheden, maar ook een groot deel van deze wet is uitgewerkt in uitvoeringsregelingen. Anders dan de naam doet vermoeden is het 
Bouwbesluit in juridische zin een wet gelijk aan de andere wetten op deze kaart. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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Deze wet bevat de doelen en de monitoring van het energie- en klimaatbeleid van de rijksoverheid

Het einddoel is dat Nederland 95 procent minder CO2-equivalenten uitstoot in 2050 vergeleken met 1990.
Het streven is dat Nederland 49 procent minder CO2-equivalenten uitstoot in 2030 vergeleken met 1990.
De overheid is verplicht iedere vijf jaar een klimaatplan vast te stellen voor het bereiken van de uitstootdoelen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks over de voortgang in de Klimaat- en Energieverkenning.

Deze wet regelt het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte

Delfstoffen, zoals aardgas, -olie en zout, dieper dan 100 meter in de bodem zijn eigendom van de staat.
Aardwarmte dieper dan 500 meter in de bodem is eigendom van de staat. 
Ondernemingen die gas en olie winnen moeten een deel van de baten afdragen aan de staat.
Deze wet regelt de vergunningverlening voor het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte op land en op zee.
Deze wet regelt de vergunningverlening voor CO2-opslag onder de grond.
De Mijnraad adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat over het verlenen van vergunningen.

Deze wet heeft als doel de toepassing van kernenergie te bevorderen en te beschermen tegen hieraan verbonden gevaren

Deze wet regelt de vergunningverlening voor het bezit, gebruik en vervoer van radioactieve stoffen.
Deze wet regelt het toezicht op nucleaire installaties en toepassingen, en het vervoer van radioactief materiaal.
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voert het toezicht en de vergunningverlening uit.
Deze wet regelt dat de kerncentrale in Borssele moet sluiten in 2033.

Dit besluit regelt de eisen voor energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen

Nieuwbouw moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).
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