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Begrippenlijst  

Begrip Toelichting 

Blauwe energie Uit fossiele brandstoffen geproduceerde energie in 

combinatie met CO2-afvang en –opslag. 

 

Brandstofplatform Formele maatschappelijke organisatie rond een bepaald 

brandstofspoor. Bestaat veelal uit bedrijven en industriële 

organisaties, branche- en maatschappelijke organisaties 

en regionale overheden. Er zijn vier brandstofplatforms: 

Formule E-team, Bio-LNG, Duurzame biobrandstoffen en 

H2Platform. 

 

Brandstofspoor Het spoor rond de implementatie van een bepaalde 

energiedrager. Dit spoor bestaat uit de drie velden zoals 

bij dat begrip genoemd en de maatschappelijke beweging 

hier omheen. 

 

Duurzame 

energiedrager in 

mobiliteit (DEM) 

Hiermee refereren we aan de benaming van thema 2 in 

het Klimaatakkoord. Het betreft hier 

brandstoffen/energiedragers in transport. In de huidige 

beleidspraktijk heeft dit betrekking op de transitie van 

elektriciteit, waterstof en CNG/LNG (verplicht in AFID 

richtlijn) richting hernieuwbaar en biobrandstoffen. 

Verwante termen (met andere definities) die in dit 

verband vaak gebruikt worden zijn: ‘alternatieve’, 

‘duurzame’ of ‘innovatieve’ brandstoffen. 

 

Geavanceerde 

biobrandstoffen 

Deze biobrandstoffen zijn gemaakt van grondstoffen zoals 

genoemd in de Annex 9, lijst A van de RED II. 

 

Groene energie Hernieuwbare energie die is geproduceerd uit natuurlijke 

bronnen, zoals wind, zon en biomassa. Grijze elektriciteit 

is geproduceerd door fossiele brandstoffen zoals 

steenkool, olie en gas. Elektriciteit is meestal een mix uit 

groen en grijs. 

 

Indicator Elke sleutelfactor heeft een of meerdere indicatoren 

waaraan kan worden afgemeten welke 

ontwikkeling/voortgang zich bij de betreffende 

sleutelfactor voordoet. Voorbeelden van indicatoren: het 

aantal personenwagens waterstof, de actieradius van een 

batterij-elektrische bestelauto, et cetera. Jaarlijks worden 

de realisaties per indicator in kaart gebracht. De realisatie 

(meetwaarde) wordt vergeleken met de doelstelling 

(streefwaarde/ambitie) voor een vastgesteld jaar. 

 

Marktfase De marktfase waarin een product zich bevindt is bepalend 

voor de mogelijkheid tot opschaling. Aangezien alleen 

opschaling de gestelde CO2-doelen voor 2030 binnen 

bereik kan brengen, is de marktfase ontwikkeling van 

cruciaal belang. Binnen het innovatieproces worden zes 

marktfasen onderscheiden: R&D/onderzoek, 

prototype/pilot, marktvoorbereiding, marktintroductie, 
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Begrip Toelichting 

opschaling en beheer. In grove lijnen zijn de eerste drie 

fasen gericht op technologieontwikkeling en de laatste drie 

fasen op marktontwikkeling. 

 

Marktsegment Waar aan de orde is per modaliteit een nadere 

onderverdeling gemaakt in marktsegmenten. Vooral de 

modaliteit wegvervoer is opgesplitst (tweewieler, 

personenauto, bestelauto, vrachtauto, bus) aangezien 

tussen deze marktsegmenten per brandstofspoor grote 

verschillen kunnen bestaan: 

 De categorie tweewielers bevat L-type voertuigen, 

zoals snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en 

motorfietsen 

 De categorie personenwagens bevat M1-voertuigen 

met een gewicht onder 3,5 ton 

 De categorie bestelauto’s bevat N1-voertuigen met 

een gewicht onder 3,5 ton 

 De categorie vrachtauto’s en trekkers bevat N2-en 

N3-voertuigen met een gewicht boven 3,5 ton 

 De categorie bussen bevat M2- en M3-voertuigen 

 

Meetwaarde De vastgestelde realisatie van een streefwaarde-indicator 

op dit moment. Geeft aan hoe het ‘nu’ gesteld is met de 

realisatie van een streefwaarde. 

 

Modaliteit Een vervoerwijze voor het vervoeren van goederen en 

personen. De Routeradar behandelt de modaliteiten 

Wegvervoer, Binnenvaart, Zeevaart, Luchtvaart, Spoor en 

Mobiele werktuigen. 

 

PMC Een product-marktcombinatie (PMC) is een unieke 

combinatie van een duurzame energiedrager en een 

marktsegment, zoals: een waterstof personenauto, een 

bus op LNG, een schip op biobrandstoffen, et cetera. 

Onderstaande figuur schetst een aantal PMC’s: 

 
 

Sleutelfactor Een sleutelfactor beschrijft een bepaald aspect dat van 

groot belang is voor de technische ontwikkeling of de 

marktontwikkeling van een product richting een volgende 

marktfase. 

 

Streefwaarde Een nagestreefde ambitie (door beleid of de sector, dan 

wel beide) voor een indicator in een bepaald zichtjaar 

(ijkjaar), bijvoorbeeld: 25 H 2-tankstations in 2030. 
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Begrip Toelichting 

Velden Elke modaliteit kent drie velden, namelijk:  

 Energiedragers: de ontwikkeling of productie van de 

energiedrager; 

 Infrastructuur: de ontwikkeling van tank- en 

laadinfrastructuur; 

 Vervoermiddelen: waarin de energiedrager voor de 

aandrijving wordt gebruikt. 

 

Walstroom Elektriciteit via een aansluiting tussen het schip en de wal 

om het schip te voorzien van energie voor het 

hotelverbruik en eventuele hulpsystemen (bijvoorbeeld 

ladingkoeling, pompen) als het schip aan de kade ligt. 

 

Zero-emissie 

voertuigen 

Definitie van zero-emissie voertuigen in kader Nederlands 

beleidsvoornemen nieuwverkopen personenwagens zero-

emissie in 2030: deze beperkt zich tot personenwagens 

met tailpipe zero-emissies. Dit komt overeen met emissie 

vrije voertuigen volgens de Europese typekeuring (ETAP). 

Dit zijn voertuigen die géén emissietesten hoeven te 

ondergaan om op de weg te worden toegelaten. In de 

praktijk komt dit neer op batterij elektrische voertuigen en 

voertuigen op waterstof. 

De term zero-emissie wordt door een aantal partijen ook 

gebruikt voor biobrandstoffen. Aandachtspunt daarbij is 

dat dit niet betrekking heeft op tailpipe milieu emissies, 

maar wel dat de inzet van biobrandstoffen over de hele 

keten genomen een stevige bijdrage kan leveren aan CO2-

reductie. 
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Afkortingenlijst  

Afkorting Uitleg 

AC Adviescommissie 

AFID Alternative Fuels Infrastructure 

Directive 

B7 Diesel 

BB Biobrandstoffen 

BEV Batterij-elektrische voertuigen. Dit type 

voertuig heeft enkel een elektromotor. 

CNG/LNG Compressed Natural Gas (aardgas)/ 

Liquid Natural Gas (vloeibaar aardgas) 

CO2 Koolstofdioxide 

DEM Duurzame Energiedragers Mobiliteit 

DKTI-Transport Demonstratieregeling 

Klimaattechnologieën en -innovaties in 

transport 

DuMo Programma directie Duurzame 

Mobiliteit van I&W 

E10 Euro 95 (Benzine met 10% ethanol) 

E20 benzine met 20% ethanol  

E5 Euro 98 (Benzine met 5% ethanol) 

EC Europese Commissie 

ERAC European and Regional Affairs 

Consultants 

EV Elektrisch Voertuig 

FCEV Waterstofvoertuigen 

FCH-JU Fuel Cell and Hydrogen Joint 

Undertaking 

FEV Volledig elektrische voertuigen (fully-

electric vehicles), zelfde als BEVs. Dit 

type voertuig heeft enkel een 

elektromotor. 

H2 Waterstof 

HBE Hernieuwbare brandstofeenheden 

HRS Hydrogen Refuelling Station 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil 

(dieselvervanger) 

IEA Internationaal Energieagentschap 

IenW Ministerie van Infrastructuur & 

Waterstaat 

INNOM Routeradar Innovatiemonitor 

KA Klimaatakkoord 

KC Kennis Consortium (TNO, CE Delft en 

ECN) 

LEF LEF staat voor LEF Future Centre: een 

centrum voor complexe 

maatschappelijke vraagstukken en 

uitdagingen. Dit centrum wordt 

gefaciliteerd door RWS 

M&E Monitoring & Evaluatie programma van 

DuMo 

MIA Milieu-investeringsaftrek 
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Afkorting Uitleg 

NEA Nederlandse Emissieautoriteit 

NOx Verzamelnaam voor verschillende 

stikstofoxiden 

OEM Original Equipment manufacturers 

(autoproducenten) 

OKA Ontwerp Klimaatakkoord 

PHEV Plug-in hybride voertuigen. Dit type 

voertuig heeft naast een elektromotor 

ook nog een brandstofmotor 

PM Roetdeeltjes (kunnen verschillende 

grootte hebben 

PMV Provinciale Milieu Vordering 

R&D Research & Development 

RED II Renewable Energy Directive II 

RWS Rijkswaterstaat 

SDE/ SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie 

SMR Steam Methane Reforming: een 

chemisch proces waarbij een 

koolwaterstof in aanwezigheid van 

stoom en/of zuurstofgas en eventueel 

een katalysator wordt omgezet in een 

waterstofrijk gasmengsel (lees: 

reformaat). De meest toegepaste 

reformeringstechniek voor het 

produceren van waterstof is 

stoomreforming van aardgas. 

Stekkerauto Dit zijn personenauto’s met een 

elektromotor, waarvan de accu kan 

worden opgeladen met behulp van een 

stekker. Hieronder vallen zowel volledig 

elektrische personenauto’s (FEV’s), die 

enkel een elektromotor hebben (en 

emissievrij zijn), als plug-in hybrides 

(PHEV’s). 

Tailpipe Uitlaatpijp (verwijst naar emissies op 

uitsluitend dit niveau) 

TTW Tank-To-Wheel (verwijst naar emissies 

in dit deel van de keten, dus exclusief 

productie) 

Vamil Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen 

WTT Well-To-Tank (verwijst naar emissies in 

dit deel van de keten > dus inclusief 

productie) 

WTW Well-To-Wheel (verwijst naar emissies 

in gehele keten inclusief productie) 

ZEV Zero-emissie voertuigen 

ZE-vervoer Zero-emissie vervoer 
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Managementsamenvatting1 

De Routeradar Duurzame Energie in Mobiliteit (Routeradar DEM) presenteert 

feitelijke informatie met betrekking tot de introductie en marktopschaling van 

verschillende hernieuwbare energiedragers en vervoermiddelen, inclusief de 

benodigde tank-/laadinfrastructuur in het mobiliteitssysteem. 

 

Wegvervoer 

 

Conventionele brandstoffen domineren nog steeds de markten voor alle 

wegvervoersegmenten. Zo zijn diesel, benzine en LPG verantwoordelijk voor circa 

97% van de energiedragers (in PJ). Hiermee blijft de vraag naar hernieuwbare 

energiedragers in wegvervoer vooralsnog achter bij de Klimaatakkoord- en 

sectordoelstellingen. 

 

Het aantal elektrische voertuigen is sterk in opmars. In 2020 was 20,5% van de 

nieuw verkochte auto’s volledig elektrische en was 4,3% van de nieuw verkochte 

personenauto’s plug-in hybride [RVO, 2020]. Ook in andere marktsegmenten is een 

groei van elektrische voertuigen zichtbaar. De benodigde laadinfrastructuur in 

Nederland ontwikkelt zich op een vergelijkbare manier. Kanttekening: de 

beschikbaarheid van groene elektriciteit blijft achter bij de Europese doelstellingen 

volgens de RED II. 

 

Het aantal waterstofauto’s in Nederland is nog klein en groeit minder hard dan 

batterij-elektrisch. In 2020 is het aantal waterstofauto’s gegroeid naar 365 stuks 

(van 209 in 2019). Ook rijden er een paar bestelauto’s en vrachtwagens op 

waterstof, veelal gesubsidieerd op projectbasis. Logischerwijs is het aantal 

waterstoftankstations in Nederland ook nog klein: momenteel (april 2021) zijn er 8 

publieke locaties waar waterstof getankt kan worden. De industrieel geproduceerde 

waterstof is praktisch altijd fossiel (grijs). De huidige H2-tankstations leveren echter 

overwegend groene waterstof middels groencertificaten. 

 

In alle marktsegmenten van het wegverkeer (met uitzondering van bussen) zijn 

brandstoffen gebaseerd op aardgas (zoals CNG en LNG) voorzichtig in opmars. Ten 

opzichte van de hele vloot blijft het aantal CNG- en LNG-voertuigen echter klein. 

 

Binnenvaart 

 

De meeste binnenvaartschepen in Nederland varen op dit moment op diesel. 

Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met biodiesel blends bij enkele tientallen 

schepen. Verder ontplooien scheepseigenaren en de toeleveringsindustrie 

voorzichtig initiatieven met elektrisch varen (met accu’s) en waterstof (met fuel-cell 

aandrijving). Bovendien varen er al tien schepen op LNG die op termijn kunnen 

overschakelen op bio-LNG (blend). 

 

Hoewel bovenstaande initiatieven aantonen dat er binnen de Nederlandse 

binnenvaartsector serieuze belangstelling voor duurzame energiedragers is, zijn de 

toepassingen vooralsnog beperkt en gaat de implementatie langzaam. Diverse 

technologische, infrastructurele en financiële obstakels liggen hieraan ten grondslag. 

Bovendien ontbreken er concrete (overheids-)instrumenten om grootschalige 

marktintroductie van energiedragers in de binnenvaart te stimuleren. Ook zijn er 

                                                
1 Deze managementsamenvatting (inclusief beleidsadvisering) is onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat 

opgesteld. 
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relatief weinig concrete doelstellingen voor duurzame energiedragers in de 

binnenvaart. 

 

Mobiele werktuigen 

 

Mobiele werktuigen gebruiken voornamelijk diesel als brandstof. Benzine wordt 

maar in beperkte mate gebruikt, vooral bij kleine machines in de 

consumentensector. De afzet en het gebruik van elektriciteit, waterstof, aardgas 

en/of biobrandstoffen is op dit moment nog zeer beperkt, met uitzondering van 

kleine machines die voornamelijk door consumenten worden gebruikt, bijvoorbeeld 

bladblazers en kettingzagen. Wel zijn er enkele nationale en internationale projecten 

en pilots gericht op onderzoek en ontwikkeling.  

 

Naast het wegverkeer vormen mobiele werktuigen een belangrijke emissiebron van 

broeikasgassen (ruim 3 Mton CO₂-equivalenten). Mobiele werktuigen zijn goed voor 

circa 10 % van de totale uitstoot van de sector mobiliteit. De CO2-uitstoot van 

mobiele werktuigen gaat naar verwachting de komende jaren afnemen met circa 1% 

per jaar tot 2030. Dit komt voornamelijk door Europese emissiewetgeving en de 

verjonging van het machinepark. Internationaal gezien is dit vergelijkbaar met 

andere landen.  

 

Elektrificatie en biobrandstoffen zijn de voornaamste opties voor mobiele werktuigen 

qua duurzame energiedragers. De toepassing van gas wordt zover bekend niet 

verder onderzocht. Het gebruik van waterstof voor pallettrucks wordt getest. 

Internationaal is de toepassing van waterstof in heftrucks binnen afgesloten ruimtes 

(magazijnen, en dergelijke) in opmars 

 

Realisaties ten opzichte van de doelstellingen (streefwaarden) 

 

De inzet van hernieuwbare energie in vervoer is momenteel wettelijk verplicht in 

Nederland. In 2020 moest 16,4 procent (inclusief dubbeltellingen) van alle energie 

voor vervoer afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Momenteel is regelgeving in 

voorbereiding die beoogt de verplichting voor hernieuwbare energie in vervoer te 

laten oplopen tot 27,1 procent in 20302. De realisaties van subdoelstelling van de 

RED II en de fysieke afzet van hernieuwbare brandstoffen voor de modaliteiten; 

zeevaart, binnenvaart en wegverkeer zijn gepresenteerd in onderstaande tabel. 

 

                                                
2 Overheid.nl | Consultatie RED II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030 (internetconsultatie.nl) 

https://internetconsultatie.nl/redii_besluit_energie_vervoer_kalenderjaren_2022_2030
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Tabel 1: Realisatie van fysieke afzet hernieuwbare energiedragers in 20203 [NEa, 

2021] 

 

Hernieuwbare 

energiedrager 

Meetwaarden (PJ) – 

fysieke energie inhoud 

Percentage 

exclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

inzet 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart  

inclusief 

inzet 

zeevaart 

(tov 

Weg/overig  

totale plas 

398 PJ) 

Weg-

vervoer4 

Binnen

vaart 

Zee-

vaart 

2020 2020 2020 

1.Voedsel en 
voedergewassen 

6,7 0,0 0,0 1,7% 1,7% 1,7% 

2. Annex IX A5 4,7 0,0 0,5 1,2% 1,2% 1,3% 

3. Annex IX B  14,2 0,4 9,0 3,6% 3,7% 5,9% 

4. Aandeel overig 
(inclusief H2 en EV 
hernieuwbaar) 

0,9 0,0 0,0 0,2% 0,2% 0,2% 

5. Totaal (V&V + 

Annex IX A+B + 
Elek + Overig) 

26,5 0,4 9,6 6,6% 6,7% 9,1% 

 

                                                
3 Percentages zijn gegeven ten opzichte van een totale plas van 398 PJ. De totale plas is het brandstofaandeel 

waarop de jaarverplichting voor bijmengen van biobrandstoffen rust. De totale plas is in 2020 circa 15% kleiner  dan 

een jaar eerder, dit effect is waarschijnlijk toe te schrijven aan de coronacrisis. 
4  Hieronder vielen in 2020 de volgende modaliteiten: wegvoertuigen, spoorvoertuigen, mobiele werktuigen, 

landbouwvoertuigen en bosbouwmachines, plus pleziervaart (niet op zee) [NEA 2021]. 
5 Annex IXA bevatten onder andere Cellulose- en lignocellulosehoudende grondstoffen uit niet-voedselgewassen, 

grondstoffen voor biosgasproductie en oliehoudende grondstoffen, Annex IXB bevat onder andere gebruikte 

frituurolien- en vetten, dierlijke vetten. 
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Tabel 2: Realisatie van berekende (inclusief dubbeltellingen) afzet hernieuwbare 

energiedragers in 2020 [NEa, 2021] 

 

Hernieuwbare 

energiedrager 

Meetwaarden (PJ) – 

fysieke energie inhoud 

Percentage 

exclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

inzet 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart  

inclusief 

inzet 

zeevaart 

(tov 

Weg/overig  

totale plas 

398 PJ) 

Weg-

vervoer 

Binnen

vaart 

Zee-

vaart 

2020 2020 2020 

1.Voedsel en 
voedergewassen 

6,7 0,0 0,0 1,7% 1,7% 1,7% 

2. Annex IX A 9,4 0,1 1,1 2,4% 2,4% 2,6% 

3. Annex IX B  28,3 0,8 18,0 7,1% 7,3% 11,8% 

4. Aandeel overig 
(inclusief H2 en EV 

hernieuwbaar) 

1,3     0,0 0,3% 0,3% 0,3% 

5. Totaal (V&V + 
Annex IX A+B + 
Elek + Overig) 

45,7 0,8 19,1 11,5% 11,7% 16,5% 

 

Het klimaatakkoord uit 2019 kent meerdere streefwaarden voor verschillende 

modaliteiten. In onderstaande tabel zijn de streefwaarden en realisaties 

samengevat. 
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Tabel 3: Samenvatting doelstellingen en realisaties 

 Realisatie 

2020 

Doelstelling 

2025 

Doelstelling 

2030 

Bron 

doelstelling 

ZE personenauto's 

Nieuwverkoop 

20,5% - 100% Klimaatakkoord 

2019 

Waterstof 

personenauto's 

Aantallen 

365  15.000  300.000  Klimaatakkoord 

2019 

ZE snorfietsen 

Nieuwverkoop 

15,3% 

(2019) 

100%  Klimaatakkoord 

2019 

ZE bromfietsen 

Nieuwverkoop 

14,2% 

(2019) 

 100%  Klimaatakkoord 

2019 

ZE bestelauto's 

Aantallen 

5.951  50.000  115.000  Klimaatakkoord 

2019 

ZE vrachtwagens 

Aantallen 

212  5.000  10.000  Klimaatakkoord 

2019 

Waterstof 

vrachtwagens 

Aantallen 

9 3.000  -  Klimaatakkoord 

2019 

ZE (lijn)bussen 

Nieuwverkoop 

1.212  

(aantal) 

100%  5.000  Klimaatakkoord 

2019 

Elektrische 

laadpunten 

65.604  - 1.800.000*  Klimaatakkoord 

2019 

Waterstof 
vulpunten 

7 50 - Klimaatakkoord 

2019 

ZE 
binnenvaartschepen 

0**  150 Green deal, zee, 

binnenvaart en 

haven 2019.  

Inzet duurzame 

energiedragers  
 

36,5 PJ 

(Fysiek) 

 33 +27 PJ + 

(5PJ 

binnenvaart) 

NEV 2017, + 

Klimaatakkoord 

+ RED II 

* Noot: 1,8 miljoen laadpunten is niet een directe harde streefwaarde, maar is een waarde 

afgeleid aan de hand van het aantal te verwachten elektrische voertuigen in 2030 

** Noot: Er lopen wel experimenten met elektrische schepen, maar er wordt nog niet 

commercieel gevaren met volledig elektrische schepen 

 

Emissies 

 

Het globale beeld dat uit de vastgestelde realisaties in deze Routeradar naar voren 

komt, is dat de huidige vlootsamenstelling en energiemix leidt tot een jaarlijkse 

emissiereductie van 2,3 Mton CO2,TTW, 0,9 kton NOx,uitlaat en 10 ton PM10,uitlaat. 

De grootste CO2-reductie wordt gerealiseerd door de bijmenging van 

biobrandstoffen: 1,9 Mton. Elektrische voertuigen, met name personenauto’s, 

dragen verder bij aan een reductie van 0,3 Mton CO2,TTW. Ook voor NOx,uitlaat en 

PM10,uitlaat wordt de grootste besparing momenteel gerealiseerd door de 

elektrische personenauto’s in de vloot. De jaarlijkse CO2-reductie is daarmee groot, 

maar wordt over de periode tot 2030 voor een groot deel teniet gedaan door de 

sterke autonome groei van transport [KEV, 2019]. 

 

De Routeradar DEM emissiecijfers dienen scherp onderscheiden te worden van 

de formele emissiecijfers uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), uitgevoerd 

door het PBL. De cijfers in deze Routeradar dienen uitsluitend om een indruk te 

geven van de relatieve bijdragen zoals die vanuit de verschillende modaliteiten en 

vervoerssegmenten gegeven worden en betreffen in feite grove inschattingen die 

niet geschikt zijn voor aggregatie of het vaststellen van landelijke of regionale 
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beelden. Zo laten ze bijvoorbeeld zien wat het relatieve milieueffect is van 50 extra 

H2-bussen op de weg in Nederland. 
 

Aanbevelingen6 

 
Algemeen 

Voor een aantal specifieke  categorieën vervoermiddelen en energiedragers binnen 

diverse modaliteiten zijn nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar over aantallen 

en emissies. Het ministerie van IenW heeft voor een aantal van deze data-vragen 

onderzoek uitgezet en in het kader van de Routeradar DEM is een zo goed mogelijke 

inschatting gemaakt én daarnaast zijn ook de data leemtes geïdentificeerd. 

Aanbeveling is om dit als vertrekpunt te nemen om de resterende data leemtes op 

te vullen.  

 

Binnenvaart 

De huidige registratie van technische details van binnenvaart schepen is 

ontoereikend voor een exacte monitoring. Omdat schepen, zeker in verhouding tot 

bijvoorbeeld vrachtwagens, zeer lang meegaan worden motoren van schepen 

gedurende de levensduur geregeld vervangen. Daarnaast varen schepen die worden 

ingezet in de Nederlandse wateren niet altijd onder Nederlandse vlag. Ook dit 

bemoeilijkt een goede monitoring. 

 

Wegvervoer logistiek 

Voor wegvervoer is het momenteel nog lastig om reinigingsvoertuigen en 

doelgroepenvervoer goed te monitoren. Voertuigen die ingezet worden voor 

doelgroepenvervoer zijn bijvoorbeeld wel als taxi geregistreerd maar in de RDW 

database niet te onderscheiden van de “normale” straattaxi’s, wat exacte monitoring 

belemmert.  

 

Met betrekking tot reinigingsvoertuigen 

De groep reinigingsvoertuigen, voor het reinigen en onderhouden van openbare 

ruimtes, staat deels in de RDW database geregistreerd. In de RDW database zijn 

deze voertuigen gelabeld als reinigingsvoertuig, veegwagen, kolkenzuiger, 

vuilniswagen, et cetera. De registratie is echter niet compleet. Gemeenten 

gebruiken ook (veel) veegwagens die niet op kenteken staan, en daardoor ook niet 

in de RDW database voorkomen. Ook worden behoorlijke aantallen tractoren 

ingezet, die voorzien worden van bepaalde hulpstukken om onderhouds- en 

reinigingstaken uit te voeren. Naast het ontbreken van betrouwbare informatie over 

aantallen, merken en modellen is ook behoefte aan meer informatie over de inzet en 

het praktijkverbruik en CO2 uitstoot van deze groep voertuigen. Denk hierbij aan het 

aantallen uren inzet als veegwagen of bij vuilniswagens aan het aandeel  

vuilophalen en vuil samenpersen ten opzichte van het totaal aantal gereden 

kilometers. Vaak wordt dergelijke monitoring wel door de concessiehouders / 

wagenparkbeheerders uitgevoerd. 

 

Nader onderzoek wordt aanbevolen om de reinigingsvoertuigen beter in kaart te 

brengen. Gedacht kan worden aan uitbreiding van de registratieplicht, of 

samenwerking met gemeenten en/of concessiehouders die lijsten met voertuigen en 

bijbehorende voertuigkenmerken en inzet en verbruikscijfers aanleveren.  

 

                                                
6 Deze aanbevelingen zijn onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat opgesteld. 
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Mobiele werktuigen (NRMM) 

Er is op dit moment beperkt zicht op de omvang en samenstelling van de groep 

‘Non-road mobile machinery/ NRMM’. De aantallen, inzet en draaiuren, leeftijd (of 

indien bekend beter nog Stage-klassen) en verdeling van machinetypes zijn alleen 

bij benadering bekend. Onlangs is er een registratieplicht ingevoerd voor machines 

die op de openbare weg kunnen rijden, dit zal een verbeterd zicht op deze NRMM  

sector leveren. Toch zullen ook veel NRMM machines en voertuigen onder deze 

nieuwe registratieplicht nog niet geregistreerd hoeven worden.  

 

Nader onderzoek wordt aanbevolen om deze groepen voertuigen beter in kaart te 

brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het monitoren van de inzet van NRMM, bij 

een deel van de modernere machines kan dit tegenwoordig op afstand. Ook kan 

gedacht worden aan uitbreiding van de registratieplicht, zodat ook machines als 

pompen, generatoren en ook (grotere) voertuigen die niet op de openbare weg 

komen (snelheid< 6 km/h) ook geregistreerd moeten worden. Andere 

mogelijkheden zijn om alle nieuwverkoop te registreren, of bijvoorbeeld 

(bouw)bedrijven gegevens te laten aanleveren van hun NRMM voertuigen en 

machinepark. 

 

Hernieuwbare energiedragers 

Op dit moment is het niet mogelijk om de precieze bestemming van hernieuwbare 

energiedragers te volgen. Alleen de totaal afgezette hoeveelheden aan een beperkt 

aantal hoofdcategorieën binnen de Nederlandse markt kunnen in kaart worden 

gebracht.  

 

Hierdoor is de onderverdeling beperkt tot luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en 

wegverkeer (inclusief mobiele werktuigen). Onderscheid in het monitoren van de 

inzet van hernieuwbare brandstoffen voor specifieke segmenten binnen het 

wegverkeer of apart voor NRMM is hierdoor momenteel niet mogelijk. Zie voor 

aanbevelingen om meer zicht te krijgen op NRMM categorieën de aanbevelingen 

hierboven. 
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1 Inleiding 

1.1 Introductie 

 

Achtergrond 

De Routeradar had oorspronkelijk als basisopgave de monitoring van de Visie 

Duurzame Energiedragers in Mobiliteit. Deze visie kwam voor het eerst tot stand in 

2014, toen nog onder de naam ’Brandstofvisie‘. De Brandstofvisie is in een 

samenspel van 350 stakeholders uitgewerkt en bevat een beschrijving welke 

duurzame brandstoffen wanneer kunnen worden ingezet om een bijdrage te leveren 

aan de klimaatdoelen op het gebied van CO2-reductie in transport. Deze visie heeft  

in 2020 een actualisatie gekregen door het ministerie van IenW onder de naam 

‘Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit’. Oogmerk daarbij is nog altijd het 

terugdringen van de broeikasgassenuitstoot in transport. 

 

Klimaatakkoord  

Over het reduceren van de uitstoot heeft Nederland zowel internationaal als 

nationaal afspraken gemaakt. Zo vormen hernieuwbare energiedragers een 

belangrijk onderdeel in het mobiliteitsdeel van het Klimaatakkoord uit 2019. De 

uitvoering hiervan vindt deels plaats bij de programmadirectie Duurzame Mobiliteit. 

Daarnaast zijn ook innovaties belangrijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te 

kunnen halen. Binnen IenW houdt het MMIP Duurzaam en Toekomstbestendig 

Mobiliteitssysteem zich hier mee bezig. Deze MMIP valt onder de zogenaamde 

missie D+. De plus heeft betrekking op de uitbreiding met de maatschappelijke 

thema’s veiligheid, luchtkwaliteit, gezondheid en bereikbaarheid. Daarnaast kijkt 

missie D+ behalve naar wegvervoer ook naar zee- en luchtvaart als belangrijke 

sectoren en maakt daarbij gebruik van de Routeradar rapporten.   

 

Scope 

De primaire focus van deze rapporten ligt op de ontwikkeling van hernieuwbare 

energiedragers/brandstoffen voor mobiliteit. De Routeradar levert een bijdrage aan: 

de monitoring van hernieuwbare energiedragers binnen het Klimaatakkoord, de 

AFID-rapportages aan de Europese Commissie en de monitoring van innovatie 

binnen duurzame mobiliteit. De gegevens in dit rapport hebben betrekking op 2020 

met als peildatum 31 december 2020, tenzij anders in de tekst aangegeven. 

 

Rapportage per modaliteit 

De brede scope op hernieuwbare energiedragers voor mobiliteit betekent dat de 

Routeradar veel transportmodaliteiten meeneemt, dat wil zeggen:  

1. Wegvervoer; 

2. Binnenvaart; 

3. Zeevaart (data); 

4. Luchtvaart (data); 

5. Mobiele werktuigen. 

 

Per modaliteit zijn er twee Routeradar delen: -het Duurzame Energiedragers in 

Mobiliteit deel en het Routeradar Innovatiemonitor deel. Het onderhavige rapport 

betreft het eerste deel: ‘Routeradar -Duurzame Energiedragers in Mobiliteit 

(Routeradar DEM) 2020. In dit rapport worden praktijk realisaties aan 

beleidsdoelstellingen gekoppeld. De Routeradar Innovatiemonitor (Routeradar 

INNOM) delen hebben betrekking op innovaties binnen techniek- en 

marktontwikkelingen en worden in twee aparte rapporten uitgebracht: ‘Routeradar 

Innovatiemonitor Techniekontwikkeling 2020’ en ‘Routeradar Innovatie-

Marktontwikkeling 2020’. 
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Definitie hernieuwbare energiedragers in mobiliteit 

In de huidige beleidspraktijk heeft dit begrip betrekking op de transitie van 

conventionele fossiele energiedragers (diesel, benzine, LPG) naar innovatieve 

nieuwe energiedragers als elektriciteit, waterstof, hernieuwbaar gas (bio-LPG, bio-

CNG, bio-LNG) en biobrandstoffen. In principe vallen hier nog veel meer duurzame 

energiedrager opties onder, maar die worden in de Routeradar 2020 niet 

gemonitord. Reden is dat deze producten nog in de vroege productfase-ontwikkeling 

zitten, waardoor zij nog niet voor grootschalige marktinzet in aanmerking komen. 

Verwante termen (met andere definities) die in dit verband vaak gebruikt worden 

zijn: ’alternatieve‘, ’duurzame‘ of ’innovatieve‘ brandstoffen. Voor alle duurzame 

energiedragers geldt overigens dat ook deze vaak niet hernieuwbaar geproduceerd 

worden. Om deze reden is men begonnen hernieuwbare energiedragers te 

monitoren. Dit gebeurt door zowel de realisaties als de streefwaarden 

(ambities/doelstellingen) van de hernieuwbaarheid van de verschillende 

energiedragers in beeld te brengen en te laten zien welke voortgang hier jaarlijks 

gemaakt wordt. 

 

1.2 Doelstelling en doelgroepen 

 

Doelstelling 

Het hoofddoel van de Routeradar is om feitelijke informatie met betrekking tot de 

ontwikkeling van hernieuwbare energiedragers in mobiliteit te verzamelen en 

overzichtelijk te presenteren. De rapportage evalueert de voortgang met betrekking 

tot de introductie en marktopschaling van verschillende hernieuwbare 

energiedragers en vervoermiddelen, inclusief de benodigde tank-/laadinfrastructuur 

in het mobiliteitssysteem. 

1.3 Aanpak in het kort 

 
Routeradar DEM rapport 

De Routeradar DEM presenteert per modaliteit de getalsmatige voortgang en 

ontwikkelingen van de hernieuwbare energiedragers in mobiliteit als volgt: 

 

1. Door het afzetten van de streefwaarden (targets van beleid en platforms) 

per zichtjaar tegen de realisaties (meetwaarden); 

2. Door in te zoomen op drie onderdelen: (1) energiedragers, (2) 

infrastructuur, en (3) vervoermiddelen; 

3. Door de emissiereducties per product-marktcombinatie te berekenen op 

basis van de realisaties in aantallen en afgelegde kilometers. 

 

Routeradar INNOM rapport 

In het tweede deel, de Routeradar INNOM, wordt binnen het gebied van 

hernieuwbare energiedragers voor mobiliteit gekeken naar de techniek- en 

marktontwikkelingen in Nederland en internationaal. Daarbij ligt de focus vooral op 

het vaststellen van de potentie tot opschaling. 

 

Technische ontwikkelingen 

De Routeradar INNOM schetst daarbij de stand van de technische ontwikkelingen 

van alle brandstofsporen, door in te zoomen op de drie velden: 

 

1. Energiedragers; 

2. Infrastructuur; 

3. Vervoermiddelen. 
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Marktontwikkelingen 

De marktontwikkelingen zullen specifiek in beeld worden gebracht voor de 

modaliteit wegvervoer. 

 

Per modaliteit zal daarbij ook weer worden ingezoomd op de drie velden: 

energiedragers, infrastructuur en vervoermiddelen.  

 

Gezamenlijk geeft dit een beeld van de stand op de volgende sleutelfactoren: 

 

1. Beschikbaarheid van merken en modellen in Nederland; 

2. Betaalbaarheid van het gebruik zoals dat door middel van een Total Cost of 

Ownership (TCO) berekening kan worden vastgesteld ten opzichte van een 

conventioneel referentievoertuig; 

3. Uitsluitend voor het veld ‘vervoermiddelen’ wordt ook nog gekeken naar 

functionele specificaties (zoals actieradius, tank-/laadtijd, bagageruimte, et 

cetera). 

Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 1 presenteert de doelstelling, doelgroepen en de gehanteerde aanpak in 

het kort. Hoofdstuk 2 beschrijft de energieafzet, infrastructuur en voertuig aantallen 

van het wegvervoer, waarin wordt ingegaan op de huidige stand van zaken, 

ontwikkelingen en streefwaarden van de duurzame energiedrager per modaliteit. De 

binnenvaart wordt beschreven in Hoofdstuk 3 en vlootsamenstelling van mobiele 

werktuigen komt aan bod in Hoofdstuk 4.  
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2 Wegvervoer 

Leeswijzer 

 

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in zes paragrafen. Paragraaf 1 is een inleiding met 

een korte opsomming van de (internationaal) gemaakte afspraken en 

stimuleringsmaatregelen voor duurzamer wegvervoer. In paragraaf 2 volgt de 

huidige stand van zaken rondom diverse energiedragers in het wegvervoer. 

Paragraaf 3 gaat in op de beschikbare infrastructuur in Nederland voor het tanken 

en/of laden van vervoermiddelen op de weg. Vervolgens wordt in paragraaf 4 een 

overzicht van diverse vervoermiddelen in het wegvervoer met een uitsplitsing naar 

verschillende energiedragers gepresenteerd. Paragraaf 5 gaat in op de huidige en 

verwachte emissie uitstoot van deze modaliteit. Tot slot volgen de conclusies in 

paragraaf 6. 

2.1 Inleiding 

 

De belangrijkste drivers voor de verduurzaming van het wegverkeer tussen 2020 en 

2030 komen uit Europees en Nederlands beleid (zie Bijlage B voor het 

beleidskader). Op EU niveau zetten vooral de CO2-normen voor personen-, bestel- 

en vrachtverkeer aan tot lagere CO2-emissies van nieuwe voertuigen. Het 

Nederlandse Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus 

heeft tot doel om de gehele OV-bussen vloot in het jaar 2030 te vervangen door 

emissie loze bussen (elektrisch en/of waterstof). Daarnaast zijn er landelijke (en 

regionale) subsidies beschikbaar voor hernieuwbare energiedragers. 

2.2 Energiedragers 

 

In 2019 waren conventionele brandstoffen de belangrijkste energiedragers in 

mobiliteit (zie onderstaande tabel). Diesel, benzine en LPG waren in 2019 

verantwoordelijk voor circa 97% van de energiedragers (in PJ), biobrandstoffen 

waren verantwoordelijk voor circa 5% van het energieverbruik in mobiliteit. 

Daarnaast was 2% van het energieverbruik elektrisch en 1% andersoortig. De tabel 

laat zien dat de absolute energievraag in mobiliteit de afgelopen drie jaar steeds is 

toegenomen. In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op het verbruik per 

energiedrager in het wegvervoer. 
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Tabel 4: Energieverbruik in mobiliteit* – realisaties en projecties7 [KEV, 2020] 

Energieverbruik in 

mobiliteit 

Realisaties (PJ) Projecties (PJ) 

2017 2018* 2019* 2025 2030 

Olieproducten 492 502 503 493 460 
Benzine 174 179 183 201 201 
waarvan Biobenzine 5 7 8 13 13 
Diesel 305 312 310 282 250 
waarvan Biodiesel 8 16 20 22 19 
LPG 7 6 6 4 3 
Overige olieproducten 5 5 5 6 6 
Aardgas 2 3 3 2 2 
Elektriciteit 7 8 8 14 20 
Waterstof 0 0 0 0,12 0,24 
Verbruikssaldo 501 512 513 510 482 

      
Olieproducten 492 502 503 493 460 
-waarvan biobrandstof+ 13 23 28 35 32 
-waarvan 
conventioneel**  486 497 498 487 454 
-waarvan overig 5 5 5 6 6 
Alternatief*** 9 11 11 16.12 22.24 
      
Olieproducten 98% 98% 98% 97% 97% 
-waarvan biobrandstof+ 3% 4.5% 5% 7% 7% 
-waarvan 
conventioneel** 

97% 97% 
97% 

97% 96% 

-waarvan overig 1% 1% 1% 1% 1% 
Alternatief*** 2% 2% 2% 3% 3% 
*Vastgesteld en voorgenomen beleid; inclusief mobiele werktuigen, exclusief 

bunkerbrandstoffen voor internationale lucht- en scheepvaart. 

+ biobenzine en biodiesel 

** benzine, diesel, LPG 

*** aardgas, elektriciteit, waterstof 

2.2.1 Conventioneel 

Het verbruik van benzine en diesel is de afgelopen drie jaar toegenomen in het 

wegverkeer. 

 Het verbruik van benzine is circa 2,2% toegenomen in 2019 [KEV, 20202]. 

Het aantal benzine personen auto’s is in 2019 toegenomen met 2,5% wat 

het de toename in benzine afzet deels verklaart. 

 Het verbruik van diesel is met een circa een half procent afgenomen in 

2019. Dit is onder meer te verklaren door een afname van diesel personen 

auto’s in 2019. 

 Het verbruik van LPG is het afgelopen jaar constant gebleven. Sinds 2000 

loopt de afzet bijna ieder jaar terug. Het marktaandeel van LPG op de 

binnenlandse markt bedroeg 1,2% in 2019. Ter vergelijking: voor benzine 

was dit 35,7%, en voor diesel 60,4%. 

2.2.2 Hernieuwbare brandstoffen 

De Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) rapporteert jaarlijks over de inzet van 

hernieuwbare energiedragers in mobiliteit. De getallen uit dit hoofdstuk zijn 

voornamelijk afkomstig uit de Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2020 

[NEa, 2021]. 

                                                
7 Deze projecties zijn prognoses op basis van de cijfers uit 2018 en de ingeschatte ontwikkelingen richting 2030. 
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In de richtlijn Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Directive II) staan onder 

andere Europese streefcijfers voor het aandeel hernieuwbare energie in finaal 

eindgebruik (ten minste 32% in 2030) en het aandeel hernieuwbare energie in 

transport (ten minste 14% in 2030). Lidstaten mogen zelf kiezen hoe te sturen op 

de RED II doelen: op volume, op energie-inhoud of op broeikasgasreductie, mits 

equivalent aan 14% hernieuwbare energie in vervoer in 2030.  

 
Jaarverplichting 

In Nederland wordt de RED II verplichting ingevoerd op basis van percentages 

hernieuwbare energie voor brandstofleveranciers, looptijd 2022-2030. Bedrijven die 

op jaarbasis meer dan 500.000 liter diesel en benzine leveren bestemd voor 

wegvervoer, spoorvervoer, mobiele machines en pleziervaart moeten jaarlijks een 

bepaald aandeel hernieuwbare energie leveren. Hiervoor hebben ze Hernieuwbare 

Brandstofeenheden (HBE's) nodig op hun rekening in het NEa Register. In 2020 

moest 16,5 procent (inclusief zogenaamde dubbeltellingen, zie tabel 6) van de 

energie van diesel en benzine voor vervoer afkomstig zijn uit hernieuwbare 

bronnen. Voor het behalen van de jaarverplichting waren in totaal 65,4 miljoen 

HBE’s nodig [NEa, 2021]. Het verplichte percentage van 2020 loopt jaarlijks op. 

Momenteel is regelgeving in voorbereiding die beoogt de jaarverplichting voor 

hernieuwbare energie in vervoer te laten oplopen tot naar 27,1% in 2030 (inclusief 

meervoudige telling en op basis van energie-inhoud), ook zal naar verwachting de 

jaarverplichting worden uitgebreid naar benzine en diesel leveringen voor 

binnenvaart en stationaire installaties8. 

 

De jaarverplichting bestaat uit enkele subdoelstellingen. Bijvoorbeeld een maximum 

aandeel hernieuwbare brandstoffen dat afkomstig mag zijn uit conventionele 

bronnen en een minimum aandeel ‘geavanceerde’ biobrandstoffen. Voor meer 

informatie over de jaarverplichting wordt de lezer verwezen naar de officiële 

rapportage van de Nederlandse Emissie Autoriteit [NEa, 2021]. 

 

Realisaties 2020 

Het overgrote deel van de vloeibare biobrandstoffen is bestemd voor wegvoertuigen 

(en gedeeltelijk mobiele werktuigen). De realisaties van subdoelstelling van de RED 

II en de fysieke afzet van hernieuwbare brandstoffen voor de modaliteiten zeevaart, 

binnenvaart en wegverkeer zijn gepresenteerd in onderstaande tabellen. 

                                                
8 Overheid.nl | Consultatie RED II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030 (internetconsultatie.nl) 

https://internetconsultatie.nl/redii_besluit_energie_vervoer_kalenderjaren_2022_2030
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Tabel 5: Realisatie van fysieke afzet hernieuwbare energiedragers in 20209 [NEa, 

2021] 

 

Hernieuwbare 

energiedrager 

Meetwaarden (PJ) – 

fysieke energie inhoud 

Percentage 

exclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

inzet 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart  

inclusief 

inzet 

zeevaart 

(tov 

Weg/overig  

totale plas 

398 PJ) 

Weg-

vervoer
10 

Binnen

vaart 

Zee-

vaart 

2020 2020 2020 

1.Voedsel en 
voedergewassen 

6,7 0,0 0,0 1,7% 1,7% 1,7% 

2. Annex IX A11 4,7 0,0 0,5 1,2% 1,2% 1,3% 

3. Annex IX B  14,2 0,4 9,0 3,6% 3,7% 5,9% 

4. Aandeel overig 
(inclusief H2 en EV 
hernieuwbaar) 

0,9 0,0 0,0 0,2% 0,2% 0,2% 

5. Totaal (V&V + 

Annex IX A+B + 
Elek + Overig) 

26,5 0,4 9,6 6,6% 6,7% 9,1% 

 

De Nederlandse jaarverplichting rust op de fysieke hoeveelheid benzine en diesel 

inclusief bio-componenten, voor 2020 was deze totale plas 398 PJ [NEa, 2021] 

geleverd aan wegvervoer, spoorvervoer, mobiele machines en pleziervaart. De 

leveringen aan binnenvaart en zeevaart tellen niet mee voor de totale plas waarop 

de jaarverplichting rust. In de verschillende berekeningen van beide tabellen is de 

totale plas daarom gelijk. 

 

In Nederland mogen de leveranciers van brandstoffen de leveringen van 

hernieuwbare brandstoffen aan de zeevaart en binnenvaart (en luchtvaart) 

vooralsnog meetellen voor de jaarverplichting van het wegverkeer, via de 

zogenaamde ‘opt-in’ regeling. Leveringen van biobrandstoffen aan de binnenvaart- 

en zeevaart zijn in 2020 aanzienlijk toegenomen naar meer dan 25% van de totale 

(fysiek) inzet. Van de totale hoeveelheid ingezette hernieuwbare energie (Annex IX 

A & IX B, overig en conventioneel) is in 2020, 9,6 PJ naar de zeevaart gegaan en 

0,4 PJ naar de binnenvaart. Dit is respectievelijk 26% en 1% van de totale 

hoeveelheid fysieke energie die is ingeboekt in 2020. 

 

                                                
9 Percentages zijn gegeven ten opzichte van een totale plas van 398 PJ. De totale plas is het brandstofaandeel 

waarop de jaarverplichting voor bijmengen van biobrandstoffen rust. De totale plas is in 2020 circa 15% kleiner dan 

een jaar eerder, dit effect is waarschijnlijk toe te schrijven aan de coronacrisis. 
10  Hieronder vielen in 2020 de volgende modaliteiten: wegvoertuigen, spoorvoertuigen, mobiele werktuigen, 

landbouwvoertuigen en bosbouwmachines, plus pleziervaart (niet op zee) [NEA 2021]. 
11 Annex IXA bevatten onder andere Cellulose- en lignocellulosehoudende grondstoffen uit niet-voedselgewassen, 

grondstoffen voor biosgasproductie en oliehoudende grondstoffen, Annex IXB bevat onder andere gebruikte 

frituurolien- en vetten, dierlijke vetten. 
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Tabel 6: Realisatie van berekende (inclusief dubbeltellingen) afzet hernieuwbare 

energiedragers in 2020 [NEa, 2021] 

 

Hernieuwbare 

energiedrager 

Meetwaarden (PJ) – 

fysieke energie inhoud 

Percentage 

exclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

inzet 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart 

exclusief 

zeevaart (tov 

Weg/overig 

totale plas 

398 PJ) 

Percentage 

inclusief 

inzet 

binnenvaart  

inclusief 

inzet 

zeevaart 

(tov 

Weg/overig  

totale plas 

398 PJ) 

Weg-

vervoer 

Binnen

vaart 

Zee-

vaart 

2020 2020 2020 

1.Voedsel en 
voedergewassen 

6,7 0,0 0,0 1,7% 1,7% 1,7% 

2. Annex IX A 9,4 0,1 1,1 2,4% 2,4% 2,6% 

3. Annex IX B  28,3 0,8 18,0 7,1% 7,3% 11,8% 

4. Aandeel overig 
(inclusief H2 en EV 

hernieuwbaar) 

1,3     0,0 0,3% 0,3% 0,3% 

5. Totaal (V&V + 
Annex IX A+B + 
Elek + Overig) 

45,7 0,8 19,1 11,5% 11,7% 16,5% 

 

Er is in Europees verband ten aanzien van de berekening van het percentage 

hernieuwbare energie een aantal afspraken gemaakt. Deze baseren zich weliswaar 

op de fysieke afzet (Tabel 5), maar laten daar een aantal formules op los. Voor de 

berekening van het percentage bijgemengde hernieuwbare energie is in tabel 6 

gekeken naar de berekende hoeveelheid hernieuwbare energie (dat wil zeggen 

inclusief dubbeltellingen12). Wanneer deze dubbeltellingen worden meegerekend 

komt de inzet voor wegverkeer uit op 11,5%, inclusief binnenvaart op 11,7% en 

inclusief binnenvaart en zeevaart op 16,5%, ten opzichte van een totale plas van 

398 PJ. 

 

Binnenvaart & Zeevaart 

Binnenvaart zou vanaf 2022 een eigen bijmengverplichting krijgen waarmee deze 

‘opt-in’ regeling komt te vervallen. Daarnaast zou de ‘opt-in’ regeling voor zeevaart 

vanaf 2025 in principe ook vervallen13. Wanneer binnenvaart onder de 

jaarverplichting valt, stijgt overigens ook de totale plas waarvoor de jaarverplichting 

geldt. 

 

In de scheepvaart is in 2020 453 PJ motorbrandstof gebruikt (exclusief binnenvaart) 

[CBS-1, 2020]. De 9,6 PJ hernieuwbare energie die naar de zeevaart is gegaan 

bedraagt daarvan circa 2%. Meer dan 90% van de hernieuwbare brandstoffen in de 

zeevaart zijn Annex IX B brandstoffen (verwerkte frituurvetten). Het is echter 

                                                
12 Bedrijven kunnen HBE's verkrijgen door zelf hernieuwbare energie te leveren of door ze te kopen van andere 

bedrijven. Hernieuwbare brandstof eenheden - 1 HBE staat gelijk aan 1 GJ energie (rekening houdend met eventuele 

dubbeltellingen). Voor de verantwoording binnen Nederland mag een aantal soorten inzet dubbel of meer gerekend 

worden. Het betreft: - ANNEX IX A (geavanceerd: frituurvetten) en B (overige geavanceerde hernieuwbare 

brandstoffen) (2 X rekenen); - elektriciteit (4 X rekenen) en waterstof (2,5 X rekenen). Dit worden de 

dubbeltellingen genoemd.” 
13 Overheid.nl | Consultatie RED II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030 (internetconsultatie.nl) 

https://internetconsultatie.nl/redii_besluit_energie_vervoer_kalenderjaren_2022_2030
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belangrijk te vermelden dat het aandeel hernieuwbare energie dat wordt ingezet in 

de zeevaart al wordt meegeteld voor de jaarverplichting van het wegverkeer, via de 

opt-in regeling.  

 

De CO2-reductie die wordt behaald door de inzet in de zeevaart telt niet mee voor 

de CO2-reductieverplichting van wegverkeer, noch voor de CO2-reductie van 

Nederland (in de rapportage aan Europa). In het verlengde daarvan tellen de 

leveringen aan de zeevaart niet mee voor de overkoepelende Europese RED II 

transportdoelstelling van 10% in 2020 en 14% in 2030.  

 

Herkomst en samenstelling hernieuwbare energiedragers 

De totale hoeveelheid (berekende) dieselvervangers bestaat voor circa 86% uit 

FAME14 in 2020. HVO is daarna de grootste groep en beslaat 8% van de 

dieselvervangers. De totale hoeveelheid dieselvervangers is in 2020 met circa 12% 

gestegen ten opzichte van een jaar eerder [NEa, 2021]. 

 

Bij benzinevervangers is ETOH15, met een aandeel van circa 87% (berekende 

hoeveelheid) in 2020, verantwoordelijk voor het grootste deel van de 

benzinevervangers. Het overige aandeel bestaat uit bionafta en ETBE16 (12% en 1% 

in 2020, respectievelijk) [NEa, 2021]. 
 

Vloeibare biobrandstoffen (benzine- en dieselvervangers) leveren de grootste 

bijdrage aan de hernieuwbare energieleveringen voor vervoer. Dieselvervangers 

vormen met 75% het overgrote deel, gevolgd door de benzinevervangers met 19%. 

De overige 6% bestaat uit biogas (4,1%) en groene elektriciteit (1,8%) [NEa, 

2021]. 

 

In 2020 was 6,3% (fysieke energie-inhoud) van de biobrandstoffen voor het 

Nederlandse vervoer gemaakt van grondstoffen die uit Nederland komen. Het 

overgrote deel van de grondstoffen komt uit het buitenland, vooral China (19%), 

Maleisië (9,9%) en de VS (9,7%)[NEa, 2021]. 

 

Totaalbeeld  

Het aandeel hernieuwbare energie in mobiliteit was in 2020 circa 16,5% (inclusief 

dubbeltelling17), zie onderstaande figuur. Tot hernieuwbare energie in mobiliteit 

tellen grofweg de volgende energiedragers: benzine- en dieselvervangers, biogas en 

groene elektriciteit (in principe ook groene waterstof, maar die getallen zijn 

verwaarloosbaar klein). Volgens de Europese wetgeving RED II moet het aandeel 

hernieuwbare energie in mobiliteit in 2030 stijgen tot 14% (exclusief zeevaart). 
 

                                                
14 Fatty acid methyl ester (FAME) 
15 Ethanol (ETOH) 
16 Ethyl-tertiairbutyl-ether (ETBE) 
17 Grondstoffen in bijlage IX van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED) - zowel deel A als deel B - komen in 

aanmerking voor dubbeltelling. Dit betekent dat de inboeking van biobrandstof uit de daarin genoemde grondstoffen, 

leidt tot de bijschrijving van de dubbele hoeveelheid HBE’s. Dit is een extra stimulans voor het leveren en inboeken 

van biobrandstof uit afval- en residustromen. 
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Figuur 1: Afzet (berekende hoeveelheid) hernieuwbare energiedragers en 
overeenkomende bijmengingspercentage [CBS-1, 2020][NEa, 2021] bewerking TNO 
 

 
 

Behalve het verplichte aandeel hernieuwbare energie, geldt er vanaf 2018 een 

subdoelstelling voor de inzet van geavanceerde biobrandstoffen (ten minste 3,5% 

(fysiek) in 2030) en een limiet op de inzet van conventionele biobrandstoffen (op 

basis van gewassen). Geavanceerde biobrandstoffen zijn in de RED II beschreven in 

Annex IX A. Part A omvat biobrandstoffen op basis van onder andere afvalstromen, 

stro en non-food cellulose. Onder Part B vallen gebruikt frituurvet en dierlijke 

vetten.  

 

Als gevolg van de subdoelstelling is het aandeel geavanceerde biobrandstoffen 

(Annex IX A) gestegen: van 1,9% in 2019 naar 2,6% in 2020. Het aandeel 

conventionele biobrandstoffen is in 2020 circa 1,7%, een toename ten opzichte van 

2019 toen het aandeel 1,2% bedroeg. Zie onderstaande tabel voor de historische 

cijfers vanaf 2016. 

 
Tabel 7: Inzet geavanceerde biobrandstoffen – meet- en streefwaarden [NEa, 2021] 

Energieafzet 

Wegvervoer 

Meetwaarden (%) – berekende 

energie inhoud 

Streefwaarden 

(%) 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Aandeel 
geavanceerde 
biobrandstoffen 

0,4% 0,1% 0,7% 1,9% 2,6% 3,5% 7% 

 

2.2.3 Elektrisch 

De elektrische auto is, mede door de fiscale stimulering, sterk in opmars. Dit ziet 

men ook terug in de afzet van elektriciteit voor het wegverkeer. Sinds 2013 is de 

elektrische energiebehoefte voor het wegverkeer met een factor 20 toegenomen 

[CBS-1, 2020]. Van de totale hoeveelheid (berekende) hernieuwbare energie voor 

vervoer is elektriciteit vooralsnog klein (1,8%). In absolute hoeveelheden is de 
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berekende energie-inhoud circa 50% toegenomen van 788 TJ in 2019 naar 1.178 TJ 

in 2020 [NEa, 2021]. Kanttekening is dat de NEa alleen cijfers van ingeboekte 

elektriciteit weergeeft. De hoeveelheid groene elektriciteit uit onderstaande figuur is 

de berekende hoeveelheid duurzame elektriciteit gedeeld door een 

dubbeltellingsfactor van 5 vanaf 2018 en 2,5 voor 2018. Bij mobiliteit wordt niet alle 

elektriciteit ingeboekt. In onderstaande figuur is een visuele weergave 

gepresenteerd van de elektriciteit afzet voor wegverkeer in 2020.  

 
Figuur 2: Fysieke energie afzet voor wegverkeer – elektriciteit [CBS-1, 2020]18, 
Fysieke hoeveelheid duurzame ingeboekte elektriciteit[NEa, 2021]19 

 

 

2.2.4 Waterstof 

De afzet van waterstof in wegvervoer wordt op dit moment niet centraal 

gemonitord. Het aandeel zal redelijk klein zijn, gezien de kleine hoeveelheid auto’s 

op de weg (zie Paragraaf 2.4). Commerciële waterstofproductie in Nederland is 

momenteel grijs, dat wil zeggen fossiel. Deze grijze waterstof wordt geproduceerd 

uit gas via stoomreforming (SMR) of elektrolyse. Waterstof in mobiliteit is veelal 

vergroend, dankzij het gebruik van groencertificaten bij de bestaande H2 

tankstations. De zogenaamde blauwe waterstof, waarbij de CO2 tijdens het SMR 

proces wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen, is tot op heden niet 

beschikbaar op de Nederlandse markt. 

2.2.5 Aardgas 

Rijden op aardgas is in opkomst: de afzet van CNG en LNG stijgt sinds 2012 (zie 

onderstaande figuur). In de totale afzet voor het wegverkeer bedraagt aardgas 

alsnog minder dan 1 procent [CBS-1, 2020]. 
 

                                                
18 CBS cijfers voor 2019 en 2020 nog voorlopig. 
19 De hoeveelheid “groen” is bepaald door een vermenigvuldiging met het Europese gemiddelde aandeel opgewekte 

groene elektriciteit. 
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Figuur 3: Fysieke energie afzet voor wegverkeer – aardgas [CBS-1, 2020]20, [NEa, 
2021] 
 

 
 

2.2.6 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Biogas 

De berekende energiewaarde van het ingeboekte biogas is de afgelopen 3 jaar ieder 

jaar gestegen van 0,45 PJ in 2017 naar 2,9 PJ in 202021. Ten opzichte van 2019 is 

de ingeboekte hoeveelheid biogas met ruim 70% toegenomen. De stijging komt 

doordat een groter aandeel van gas dat is geleverd aan vervoer is ‘vergroend’ door 

garanties van oorsprong22 [NEa, 2020]. 

 

Groene CNG 

Groene CNG wordt al een flink aantal jaren geleverd, met name voor 

personenauto’s. Voor een groot gedeelte gebeurt dat onder de SDE-regeling. Het 

groene gas wordt dan bijgemengd in het aardgasnet (met waarborging van groene 

CNG via groen gascertificaten). 

 

Groene LNG 

Er zijn nog weinig gegevens bekend met betrekking tot groene LNG. In 2020 is een 

beperkt volume aan LNG-vervangers ingezet [NEa, 2021]. 

2.3 Infrastructuur 

 

Onderstaande tabel toont de meet- en streefwaarden van het aantal laad- en 

vulpunten in Nederland voor verschillende energiedragers. De cijfers worden in de 

volgende paragrafen besproken. Onderstaande tabel toont de meet- en 

streefwaarden van het aantal tankstations, waterstofvulpunten (hydrogen refueling 

stations, HRS) en elektrischte (semi-)publieke laadpunten in Nederland. 

                                                
20 CBS cijfers voor 2019 en 2020 nog voorlopig. 
21 Inclusief bio-LNG 
22 Bedrijven die aardgas leveren aan vervoer in Nederland, kunnen deze levering inboeken op hun rekening in het 

Register Energie voor Vervoer (REV) als deze 'vergroend’ en 'verduurzaamd' zijn met garanties van oorsprong 

(gvo's). De gvo’s bewijzen dat een bepaalde hoeveelheid biogas in het gasnet is ingevoed. 
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Tabel 8: Aantal laad-/vulpunten wegvervoer – alle energiedragers (diverse bronnen, 
zie onderstaande paragrafen) 

Aantal laad-

/vulpunten 

Meetwaarden (#) Streefwaarden(#) 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Benzine/Diesel 

(totaal) 
4.164 4.142 

4.145 

(juni) 

4.143 

(juni) 
NT** NT** 

LPG (totaal) ND* ND* 1.351 1.179 NT** NT** 

(Semi-)publiek 
Totaal 

34.379 42.452 50.774 65.604 NT** 

Ca. 1,8 
miljoen/1.7 

miljoen 
(NAL) 

AC 33.840 41.635 49.677 63.954 NT** 

NT** 

DC 539 817 1.097 1.650 NT** 

HRS (totaal) 1 3 4 7 50 

HRS, 350 bar 1 3 4 5 50 

HRS, 700 bar 1 2 3 6 50 

CNG (totaal) 158 164 170 178 NT** 

LNG (totaal) 16 27 27 30 NT** 

*ND = no data, **NT = no target 

2.3.1 Conventionele brandstoffen  

Voor conventionele brandstoffen (benzine, diesel en LPG) zijn de volgende 

observaties te maken: 

 Het aantal tankstations benzine en diesel is al jarenlang stabiel en 

schommelt rond de 4.100 [Rai/Bovag, 2020];  

 Nederland telt op dit moment (mei 2021) 1.179 LPG tankstations [myLPG, 

2021]. Een afname ten opzichte van 2018 toen er 1.351 LPG tankstations 

waren in Nederland [RR, 2019]. De tankstations zijn landelijk dekkend.  

 Voor de conventionele infrastructuur zijn geen streefwaarden bekend. 

2.3.2 Elektrische laadinfrastructuur  

De volgende observaties zijn te maken ten aanzien van (semi-)publieke elektrische 

laadpunten: 

 Het aantal laadpunten voor wegvervoer stijgt snel. In vijf jaar tijd (2016-

2020) is het aantal meer dan verdubbeld (van circa 27.000 naar ruim 

65.000); 

 Het merendeel van de laadpunten heeft een aansluiting met laag vermogen 

(22kW). Hoog vermogen aansluitingen (boven 100kW) tellen circa  1.650 

stuks. Dit aantal is wel sterk toegenomen ten opzichte van een jaar eerder; 

 Er zijn geen harde streefwaarden voor het aantal laadpunten in 2030. Wel is 

in het Klimaatakkoord en de doorrekening van de effecten steeds rekening 

gehouden met ongeveer 1,8 miljoen stuks. Hierin is geen onderscheid 

gemaakt tussen vermogensklassen. In de NAL wordt een aantal van 1.7 

miljoen genoemd. Daarin wordt uitgegaan dat 15% van de energiebehoefte 

naar laden via snelladers gaat. 

 

Bovengenoemde aantallen laadpunten betreffen in principe alle laadpunten 

(personen, vracht, bus, et cetera) die openbaar toegankelijk zijn en openstaan voor 

‘roaming’. Het is aannemelijk dat een beperkt aantal specifieke laadpunten voor 

bussen en vracht hier niet meegeteld worden. 
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Onderstaande figuur toont de geografische spreiding van het aantal laadpunten in 

Nederland. Op het eerste oog varieert de hoeveelheid laadpunten relatief sterk per 

regio. Dit is voornamelijk te verklaren door de hoeveelheid inwoners per regio en de 

verkeersintensiteit op het wegennet. 

 
Figuur 4: Aantal elektrische publieke laadstations wegvervoer [RVO, 2020] 

 

 

2.3.3 Waterstof vulpunten  

De geografische spreiding van de waterstof vulpunten is te zien in onderstaande 

figuur. Ten aanzien van waterstof vulpunten in Nederland kan het volgende worden 

geconstateerd: 

 Nederland telde eind 2020, 7 openbare waterstoftankstations. Daarnaast 

zijn er nog een aantal semipublieke en private installaties. In 2022 staat de 

realisatie van nog eens 18 waterstof vulpunten gepland, wat het totaal 

tegen eind 2022 op 26 vulpunten moet brengen. Het Klimaatakkoord heeft 

als doel vijftig waterstof tankstations te realiseren tot en met 2025; 

 De zeven publieke tankstations staan in Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl, 

Den Haag, Amsterdam-Schiphol en Amsterdam-West. De meeste 

waterstoftankstations in Nederland leveren waterstof op zowel 350 en 700 

bar23. Onderstaande tabel geeft het totaal aantal vulpunten (er kunnen 

meerdere vulpunten per tankstation zijn) per drukeenheid weer.  

 Nieuwe tankstations zijn onder meer in aanbouw bij Rotterdam, Utrecht, 

Alkmaar, Groningen en Breda. Daarnaast staan nog twaalf andere 

tankstations in Nederland op de planning; 

 Speciale ‘waterstof tankwagens’ zorgen voor de bevoorrading. Deze 

opleggers zijn uitgerust met hogedruk waterstoftanks. In sommige gevallen 

wordt waterstof ook lokaal geproduceerd uit aardgas (Arnhem), dan wel 

getransporteerd per pijpleiding (Rhoon). 

 

                                                
23 350 bar is relevant voor tanken voor vrachtauto’s en bussen. 700 bar is voor licht wegverkeer: personen- en 

bestelauto’s. 
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Figuur 5: Aantal waterstof vulpunten (HRS) wegvervoer [H2 Platform, 2020] 
 

 

2.3.4 Aardgas 

De volgende observaties zijn te maken omtrent aardgas vulstations in Nederland: 

 Op dit moment zijn er 178 tankstations in Nederland waar (bio-)CNG kan 

worden getankt [Orangegas, 2021]. 

 Afgelopen jaar is het aantal LNG tankstations toegenomen en bedraagt op 

dit moment 30 locaties in Nederland [LNG Platform, 2021].;  

 In het Klimaatakkoord zijn er geen streefwaardes gesteld voor het aantal 

CNG- en LNG-tankstations in de toekomst. Wel werd er in de Routeradar 

2018 [RR, 2018] rekening gehouden met een streefwaarde van dertig LNG 

stations in 2021, dit is gerealiseerd.  

 

CNG is relatief goed beschikbaar door het hele land, behalve wellicht in Zeeland en 

Flevoland. Zeeland telt maar twee CNG- tankstations. LNG is nog niet landelijk 

dekkend te tanken, maar de brandstof is dan ook nog relatief nieuw op de markt. 

De verwachting is dat het aantal LNG- tankstations de komende jaren nog zal 

uitbreiden24. De geografische spreiding van de LNG en CNG tankpunten is te zien in 

onderstaande figuren. 

 

                                                
24 Het aantal particuliere of door bedrijven geïnstalleerde tankstations worden niet goed gemonitord. Het hier 

getoonde overzicht toont alleen publieke vulpunten. 
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Figuur 6: Aantal LNG en CNG [Groen Gas NL, 2019][RR, 2019] vulpunten 
wegvervoer25 

 

 
 

2.3.5 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Biobrandstoffen in hoge mixen spelen vooral een rol voor het zware 

transportsegment in de vorm van bijvoorbeeld HVO of diesel met 30% FAME-

aandeel. HVO 100 is beschikbaar bij 17 tanklocaties in Nederland [Orangegas, 

2021]. 

2.4 Vervoermiddelen 

 

Nederland telde eind 2020 12,6 miljoen wegvoertuigen, 227.000 (1,2%) meer dan 

een jaar eerder:  

 

 Het aantal bromfietsen (snor-, bromfiets en brommobielen) steeg met circa 

3%; 

 Het aantal personenauto’s nam in totaal met circa 1% toe;  

 Het aantal bestelauto’s nam in totaal met circa 1,6% toe;  

 Het aantal vrachtauto’s (inclusief trekkers) nam met circa 2% af. 
 

In de volgende paragrafen wordt per marktsegment een overzicht gegeven van de 

ontwikkelingen. 

2.4.1 Tweewielers 

Op 1 januari 2021 telde Nederland in totaal ruim 1,8 miljoen tweewielers, inclusief 

motorfietsen. Dit aantal is al meerdere jaren op rij groeiende. Naast een kleine 

groep elektrische tweewielers en lichte quads op diesel, rijdt de vloot bijna geheel 

op benzine (zie onderstaande figuur). 

 

                                                
25 De locatie van 3 LNG tankstations en 8 CNG tankstations is onbekend 
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Figuur 7: Aantal actieve tweewielers in de Nederlandse vloot historische 
ontwikkeling Motorfietsen [RDW, 2020] – Bromfietsen [CBS, 2020]: meet- en 
streefwaarden 
 

 
 
De groep tweewielers bevat een brede groep voertuigen, (zie onderstaande tabel 
voor de exacte verdeling): 

 Motorfietsen (aantal: circa 640.000): 

Het aantal motorfietsen is al sinds 2012 vrij constant. Sinds 2016 is er een 

lichte groei zichtbaar. In 2020 was het aantal motorfietsen met bijna 1,5% 

toegenomen ten opzichte van 2019; 

 Bromfietskenteken (aantal: circa 1,25 miljoen): 

Deze groep bestaat onder andere uit snor- en bromfietsen, brommobielen, 

en quads. Snorfietsen vormen met ruim 60% de grootste groep. het aantal 

snorfietsen is de afgelopen 10 jaar met ruim 75% toegenomen. De vloot 

bromfietsen is in de afgelopen 10 jaar licht gekrompen (-7%) [CBS-3, 

2020]; 

 Quads en trikes (aantal: circa 48.000): 

Dit zijn officieel geen tweewielers, maar vallen wel onder de Europese L-

categorie voertuigen. 
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Tabel 9: Aantal actieve tweewielers (bromfietskenteken en motoren) in de 
Nederlandse vloot motorfietsen [RDW 2020] - Bromfietskenteken [CBS, 2020] - 
meetwaarden 

Tweewielers Meetwaarden Streefcijfers 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Conventioneel 

Totaal 

1.763.188 1.794.891 1.813.617 1.830.419 - - 

Motorfiets, benzine 619.388 622.335 629.391 638.510 - - 

Bromfietsen, Benzine 1.124.557 1.153.742 1.166.053 1.174.093 - - 

Bromdiesel, Benzine 19.243 18.814 18.173 17.816 - - 

Elektriciteit Totaal 34.890 39.506 46.470 58.366 - - 

Motorfiets, Elektrisch 390 540 658 855 - - 

Bromfietskenteken, 

Elektrisch 

34.500 38.966 45.812 57.511 100% 

nieuw-

verkoop 

snor-

fietsen 

100% 

nieuw-

verkoop 

brom-

fietsen 

 

In de vlootontwikkeling valt op dat tweewielers onder jongeren steeds minder 

populair zijn. Volgens het CBS [CBS-2, 2019] halveerde het aantal snor- en 

bromfietsbezitters van 16 tot 20 jaar tussen 2010 en nu. In maart 2010 werd het 

praktijkexamen voor het bromfietsrijbewijs ingevoerd, bovenop het al bestaande 

theorie-examen. Daardoor moesten jongeren extra kosten maken voor een 

bromfietsrijbewijs. 

 

Boven de 20 jaar nam het aantal snor- en bromfietsbezitters in alle leeftijdsgroepen 

wel toe. Het snorfietsbezit van 20- tot 30-jarigen is de afgelopen tien jaar zelfs 

verdrievoudigd. Ruim de helft van motorbezitters is 50-plusser. Begin 2009 stond 

een derde van de motoren op naam van een 50-plusser, tien jaar later was dat al 

ruim de helft. Het aandeel 30- tot 50-jarigen met een motorfiets nam in deze 

periode af van 56% naar 3%. Op 1 januari 2019 was 1 op de 10 motoreigenaren 

jonger dan 30 jaar. 

 

Daarnaast zijn er regionale verschillen: de top-5 snorfiets gemeenten (gemeten in 

aantallen per inwoners) zijn Katwijk, Zandvoort, Urk, Ameland en Texel. Top-5 

bromfiets gemeenten zijn Terschelling, Texel en Vlieland. In Vaals stonden de 

minste snorfietsen geregistreerd, in Rozendaal de minste bromfietsen. 

2.4.1.1 Conventioneel 

Veruit de meeste tweewielers rijden op benzine. Er zijn geen streefwaarden voor 

conventionele tweewielers. Algemene observatie is dat het aantal conventionele 

tweewielers de afgelopen jaren licht is toegenomen. 

2.4.1.2 Elektrisch 

Nieuwe snor- en bromfietsen zijn steeds vaker elektrisch, in 15% van de gevallen 

voor snorfietsen en 14% voor nieuwe bromfietsen in 2019 [Rai/Bovag, 2020]. Ter 

vergelijking, in de autosector lag het aandeel elektrische exemplaren van de nieuw 

verkochte wagens in 2020 op 20,5% procent [RVO, 2020]. 

 Het aantal elektrische tweewielers (vooral snor- en bromfietsen) groeit snel 

en bedraagt in 2020 circa 81.000 voertuigen [RVO, 2020], (inclusief speed-

pedelecs). Van alle brom en snorfietsen die in Nederland geregistreerd 

staan, was eind 2020 bijna 5% procent elektrisch [CBS-3, 2020].  
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 Vooral in Amsterdam zijn elektrische scooters populair. Ruim een kwart van 

alle nieuwe scooters wordt elektrisch aangedreven. Volgens de RAI 

Vereniging en BOVAG is dit te danken aan de introductie van een milieuzone 

voor oude benzinescooters in 2017 [RAI, 2019]; 

 Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie om in 2025 alleen nog maar 

elektrische snorfietsen te verkopen (100% van alle nieuwe registraties). 

Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat voor bromfietsen (45 

km/u) met verbrandingsmotor het streven is om die voor 1/1/2030 uit te 

faseren. In dit geval zal de vloot naar verwachting groeien tot 500.000 

elektrische snor- en bromfietsen in 2030. 

2.4.2 Personenauto’s 

De grootste CO2-emissiebijdrage in het wegverkeer komt van personenauto’s. Met 

ruim 8,5 miljoen voertuigen zijn personenauto’s het grootste marktsegment. Dit 

aantal groeit al zeven jaar op rij. Van deze personenauto’s was 88% eigendom van 

een particulier. Het aantal auto’s van particulieren nam met 1,7% toe ten opzichte 

van een jaar eerder, terwijl het aantal auto’s op naam van bedrijven met 3,5% af 

nam [RDW, 2020]. 

 

Onderstaande figuur toont de aantal actieve personenauto’s in de Nederlandse vloot 

[RDW, 2020], met differentiatie naar energiedrager. In de volgende paragrafen 

worden de ontwikkelingen op energiedragerniveau nader toegelicht. 

 
Figuur 8: Aantal actieve personenauto’s in de Nederlandse vloot historische 
ontwikkeling [RDW, 2020] – elektrisch [RVO, 2020]: meet- en streefwaarden 
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Tabel 10: Aantal personenauto’s in de Nederlandse vloot [RDW 2020] – elektrisch & 
hybride [RVO, 2020]: meetwaarden 

Personenauto’s Meetwaarden Streefwaarden 

 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Conventioneel 8.051.243  8.163.579  8.239.795  8.253.983  - - 

Benzine 6.655.530 6.818.289 6.991.421 7.133.894 - - 

Diesel  1.267.047 1.227.561 1.140.206 1.019.183 - - 

LPG  123.456 111.876 102.713 95.655 - - 

Duel-fuel  

Aardgas benzine 

5.210 5.853 5.455 5.251 - - 

Elektrisch 

(BEV+PHEV) 

118.162 139.703 199.386 272.894 - - 

Batterij-elektrisch 21.115 44.984 107.536 172.523 - 100% 

nieuw-

verkoop 

PHEV 97.047 94.719 91.850 100.371 - - 

Waterstof (FCEV) 40 53 209 365 15.000 300.000 

CNG 3.560 4.000 4.131 3.939 - - 

 

2.4.2.1 Conventioneel 

 Conventionele aandrijvingen zijn vooralsnog dominant onder personenauto’s 

Het merendeel van de personenauto’s rijdt op benzine, gevolgd door diesel. 

Het aantal LPG-auto’s is al jarenlang dalende. Het aandeeldeel conventionele 

personenauto’s is afgenomen van 98,6% in 2016 naar 96,8% in 2020.  

 Voor conventionele personenauto’s zijn geen streefwaarden bekend. 

2.4.2.2 Elektrisch 

 Het aantal stekkerauto’s (volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides) 

groeide in 2020 tot meer dan 270.000: 

o Het aantal volledig elektrische personenauto’s is de afgelopen jaren 

bijna jaarlijks verdubbeld.  

o Het aantal plug-in hybrides nam van 2019 naar 2020 met 5,8% toe tot 

bijna  92.000. Het aantal plug-in hybrides groeide vanaf 2014 fors, 

maar stagneerde in 2017. Vanaf januari 2017 is de bijtelling voor een 

PHEV verhoogd naar 22%. Daarmee is een PHEV belastingtechnisch in 

de lease niet langer voordeliger dan een benzine- of dieselauto. PHEV 

voertuigen profiteren nog wel van een lagere (halftarief) 

motorrijtuigenbelasting; 

o Naast het verschijnen van nieuwe stekkerauto’s, verdwenen er in de 

loop van 2018 ook stekkerauto’s uit het straatbeeld, onder andere door 

export en opname in de bedrijfsvoorraad van dealers en 

leasemaatschappijen; 

 Volledig elektrische auto’s zijn voor circa 80% in zakelijk bezit. Dit is bijna 

het omgekeerde van conventionele voertuigen (88% in particulier bezit); 

o De groei was wel hoog onder particulieren, dit aantal is in 2020 ruim 

verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.  

o Het aantal volledig elektrisch auto’s in zakelijk bezit zijn toegenomen 

met meer dan 50% ten opzichte van een jaar eerder.  

o Het marktaandeel van nieuwverkopen van elektrische personenauto’s 

was in 2020, 20,5% [RVO, 2020]. 

 Het aantal plugin-hybride personenauto’s is met circa 100.000 [RVO, 2020] 

toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De verhouding tussen 

particulier en zakelijk is wel veranderd: 
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o In 2020 was het aantal PHEV personenauto’s in particulier bezit 

toegenomen met 72% en het aantal zakelijke personenauto’s 

afgenomen met 34%.  

o Het aandeel zakelijk/particulier was in 2019 respectievelijk, 63% en 

37%. In 2020 is dat veranderd naar 39% zakelijk en 61% particulier.   

 Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie om in 2030 alleen nog maar zero 

emissie personenauto’s te verkopen in Nederland (100% van de 

nieuwverkoop). Volgens een recent onderzoek van PWC lijkt dit streven 

haalbaar [PWC, 2021]. Het aantal zero emissievoertuigen in 2030 is redelijk 

onzeker, de vloot EV voertuigen zal naar verwachting groeien tot circa 1,5 

miljoen elektrische en waterstof-elektrische auto’s in 2030 [PBL-KA, 2019]. 

2.4.2.3 Waterstof  

 In het Klimaatakkoord zijn geen streefwaarden opgenomen voor 

waterstofauto’s in 2030. Wel is beleid in ontwikkeling voor de stimulering 

van ZE-vervoer in het algemeen. Naast batterij-elektrisch vervoer, behoort 

waterstof tot de ZE-vervoersopties. Hier wordt gesproken van een mogelijke 

doorgroei naar 300.000 voertuigen in 2030. Uitgaande van een streefwaarde 

van 1,5 miljoen ZE-personenauto’s en een aandeel van circa 10% 

waterstofauto’s in dit totaal zal het aantal FCEV personenauto’s niet boven 

de  150.000 groeien in 2030. In het klimaatakkoord wordt rekening 

gehouden met 300.000 waterstof personenauto’s in 2030. Het aantal van 

1,5 miljoen ZE-voertuigen is echter losgelaten in de KEV2019, omdat het 

beleid na 2025 versoberd wordt. Er zal nog steeds enige 

beleidsondersteuning nodig zijn om de groei van FCEVs te stimuleren, 

aangezien waterstof personenauto’s duurder zijn dan elektrische auto’s en 

meermaals duurder dan conventionele auto’s. De groei van 365 waterstof 

personenauto’s in 2020 naar 300.000 in 2030 is hierdoor twijfelachtig. 

2.4.2.4 Aardgas 

 Het aantal CNG personenauto’s is relatief constant over de afgelopen 3 jaar. 

Sinds 2017 lijkt de groei enigszins gestagneerd. Met iets minder dan 4.000 

stuks in 2020 is het aantal met ruim 4,8% gedaald, ten opzichte van een 

jaar eerder. 

 

De in Figuur 8 genoemde aantallen CNG- personenauto’s betreft personenauto’s die 

(grotendeels) op CNG rijden. In de Nederlandse vloot zijn echter méér voertuigen 

aanwezig die op CNG kunnen rijden. Deze zijn in de tabel weergegeven onder de 

categorie dual-fuel benzine aardgas. Deze voertuigen hebben echt een grote 

brandstoftank voor bijvoorbeeld benzine. Uit tankpasdata waarin enkele honderden 

van dergelijke voertuigen gemonitord worden blijkt dat deze voertuigen (zeer) 

weinig op CNG rijden. Naast de 3939 CNG personenauto’s (2020) zijn in het 

Nederlandse wagenpark nog zo’n 5251 personenauto’s aanwezig de wel op CNG 

kunnen rijden, maar dat in de praktijk waarschijnlijk (zeer) weinig doen. 

2.4.2.5 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Sommige fabrikanten (bijvoorbeeld Stellantis groep) geven toestemming voor 

gebruik van HVO in nieuwe Euro 5/6 dieselmotoren, zie ook [RR-INNOM, 2020]. 

2.4.3 Bestelauto’s 

Bestelauto’s vormen met ruim 950.000 (aktieve) voertuigen de grootste groep 

bedrijfsmotorvoertuigen (circa 80%). Naast een kleine groep benzine en LPG auto’s, 

rijdt bijna de gehele vloot op diesel (zie onderstaande figuur). Ten opzichte van een 



RWS INFORMATIE | Definitieve websiteversie | Routeradar DEM 2020 | 15 december 2021 

39 

 

jaar eerder nam het aantal bestelauto’s in 2020 met 1,6% toe. In de volgende 

paragrafen wordt per energiedrager gekeken naar de ontwikkelingen. 

 
Figuur 9: Aantal actieve bestelauto’s in de Nederlandse vloot historische 
ontwikkeling [RDW, 2020] - elektrisch [RVO, 2020]: meet- en streefwaarden 
 

 
 
Tabel 11: Aantal actieve bestelauto’s in de Nederlandse vloot [RDW 2020] - 
elektrisch [RVO, 2020]: meetwaarden 

Bestelauto's Meetwaarden Streefwaarden 

 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Conventioneel 887.340 914.263 935.152 948.906 - - 

Benzine 26.025 26.797 28.321 30.104 - - 

Diesel 845.254 870.602 889.009 899.956 - - 

LPG 15.227 15.948 16.877 17.921 - - 

Dual fuel  
Aardgas-benzine 

834 916 945 925 - - 

Elektrisch 2.208 3.196 4.501 5.938 50.000 

Zero-

emissie 

115.000 

Zero-

emissie 

Waterstof 3 6 6 13 

CNG 2.130 2.410 2.612 2.717 - - 

 

2.4.3.1 Conventioneel 

 Conventionele aandrijvingen zijn vooralsnog dominant onder bestelauto’s. 

Het merendeel van de bestelauto’s rijdt op diesel, gevolgd door benzine. Het 

aantal conventionele auto’s groeit de afgelopen gestaag door. 
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2.4.3.2 Elektrisch 

 Het aantal volledig elektrische bestelauto’s is de afgelopen jaren snel 

gegroeid. Eind 2020 telde Nederland 5.938 elektrische bestelauto’s [RVO, 

2020]; 

 Het Klimaatakkoord heeft de ambitie om in 2030, 115.000 zero-emissie 

bestelauto’s in de vloot te hebben, onder andere om ZE-zones mogelijk te 

maken. In het achtergronddocument van PBL werd gerekend met een lager 

cijfer van circa 60.000 bestelauto’s in 2030. Of dit getal realistisch is en of 

het te halen valt met de vlootdynamiek (nieuwverkoop, export vs. lange 

leeftijden van oude voertuigen) moet nog nader worden onderzocht. Er zal 

de komende jaren wel nog subsidie nodig zijn om de ingroei ook 

daadwerkelijk te realiseren. 

2.4.3.3 Waterstof 

 Het aantal waterstof bestelauto’s is op dit moment nog erg klein. Volgens de 

RDW waren er op 1 januari 2021 nog maar 13. 

 In het Klimaatakkoord zijn geen streefwaarden opgenomen voor 

waterstofauto’s. Wel is beleid in ontwikkeling voor de stimulering van ZE-

vervoer in het algemeen (115.000 in 2030). Naast batterij-elektrisch 

vervoer, behoort waterstof tot de ZE-vervoersopties. Rekening houdend met 

een aandeel van circa 10% waterstofauto’s zijn dit circa 11.500 FCEV 

bestelauto’s in 2030. De waterstofbrancheorganisatie [RR, 2018] zet zelfs in 

op 30.000 voertuigen, maar gezien de huidige aantallen en ingroei lijkt dit 

momenteel moeilijk haalbaar. Bovendien is het nog de vraag welke 

voertuigtechnologie gaat doorzetten in bestelauto’s: elektrisch of waterstof-

elektrisch. Dit heeft onder andere te maken met mogelijkheden voor 

laden/tanken, de actieradius van het voertuig en de prijs van de auto. De 

ingroei van FCEV bestelauto’s zal nog enige beleidsondersteuning nodig 

hebben, aangezien waterstofauto’s over het algemeen nog duurder zijn dan 

elektrische auto’s. 

2.4.3.4 Aardgas 

 Het aantal CNG bestelauto’s was met 2.717 stuks in 2020 klein (circa 100 

meer dan een jaar geleden). De groeisnelheid vanaf 1.500 stuks in 2016, 

lijkt af te nemen.  

 Voor de jaren 2025 en 2030 zijn er geen streefwaarden bekend voor CNG 

bestelauto’s. 

 

De in de bovenstaande tabel genoemde aantallen CNG-bestelauto’s betreffen 

bestelauto’s die (grotendeels) op CNG rijden. In de Nederlandse vloot zijn echter 

méér voertuigen aanwezig die op CNG kunnen rijden. Deze voertuigen hebben echt 

een grote brandstoftank voor een andere energiedrager. Uit tankpasdata waarin 

dergelijke voertuigen gemonitord worden blijkt dat deze voertuigen weinig op CNG 

rijden. Naast de genoemde 2717 CNG bestelauto’s (2020) zijn in het Nederlandse 

wagenpark nog zo’n 925 bestelauto’s aanwezig de wel op CNG kunnen rijden, maar 

dat in de praktijk waarschijnlijk weinig doen. 

2.4.3.5 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Sommige fabrikanten (bijvoorbeeld PSA groep) geven toestemming voor gebruik 

van HVO in nieuwe Euro 5/6 dieselmotoren. 
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2.4.4 Vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger)  

Vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) en utiliteitsvoertuigen vormen met ruim 

152.000 voertuigen de op een na grootste groep bedrijfsmotorvoertuigen (circa 

10%). Naast een kleine groep benzine en LNG auto’s, rijdt bijna de gehele vloot op 

diesel (zie onderstaande figuur). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aantal 

vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) met ruim 2% af. In de volgende 

paragrafen wordt per energiedrager gekeken naar de ontwikkelingen.  

 
Figuur 10: Aantal actieve vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in de 
Nederlandse vloot – historische ontwikkeling [RDW, 2020] 
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Tabel 12: Aantal actieve vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in de Nederlandse 
vloot [RDW, 2020] - elektrisch [RVO, 2020]: meet- en streefwaarden 

Vrachtauto’s en  

trekkers (voor 

oplegger)  

Meetwaarden Streefwaarden 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en 

utiliteit, 

conventioneel 

150.442 153.489 154.802 151.332 - - 

Vrachtauto’s, 

conventioneel 

63.541 63.498 63.192 60.853 - - 

Vrachtauto’s, Diesel 62.019 61.974 61.669 59.349 - - 

Vrachtauto’s, Benzine 1.076 1.069 1.054 1.023 - - 

Vrachtauto’s, LPG 446 455 469 481 - - 

Trekkers, 

conventioneel 

69.037 71.288 71.975 70.588 - - 

Trekkers, Diesel 68.873 71.186 71.906 70.536 - - 

Trekkers, Benzine 161 99 66 50 - - 

Trekkers, LPG 3 3 3 2 - - 

Utiliteitsvoertuig, 

conventioneel 

17.864 18.703 19.635 19.891 - - 

Utiliteitsvoertuig, 

Diesel 

17.329 18.177 9.126 19.424 - - 

Utiliteitsvoertuig, 

Benzine 

514 505 489 445 - - 

Utiliteitsvoertuig, LPG 21 21 20 22 - - 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en 

utiliteit, BEV 

81 94 173 203 2.000 

10.000 

zero-

emissie 
Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en 

utiliteit, FCEV 

3 2 5 9 3.000 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en 

utiliteit, CNG + LNG 

454 630 848 1.071 - - 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en utiliteit, 

CNG 

236 325 391 404 - - 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en utiliteit, 

LNG 

218 305 457 667 - - 
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2.4.4.1 Conventioneel 

 Conventionele aandrijvingen zijn vooralsnog dominant onder vrachtauto’s en 

trekkers (voor oplegger): 99%. Het merendeel van het vrachtverkeer rijdt 

op diesel.  

 Voor conventionele vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) zijn er geen 

streefwaarden bekend. 

2.4.4.2 Elektrisch 

 In 2020 reden er 203 elektrische vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in 

Nederland [RVO, 2020]. Het merendeel (99%) was volledig elektrisch. In 

2019 had Simon Loos de Europese primeur om te gaan rijden met twee 

plug-in elektrische DAF CF vrachtwagens.  

Plug-ins zouden een sleutelrol kunnen vervullen in de bevoorrading van de 

stad in het geval van een ZE-zone. Door binnen de zone over te schakelen 

op de elektrische aandrijving kunnen emissies in de stad vermeden worden, 

terwijl de flexibiliteit van een diesel voertuig behouden wordt; 

 Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie van 10.000 ZE/PHEV vrachtauto’s 

en trekkers (voor oplegger) in 2030. Realisatie van dit aantal vergt een 

snelle groei in het aantal nieuwverkopen. Momenteel wordt vooral 

geëxperimenteerd (pilotfase). Regelingen zoals DKTI kunnen ertoe bijdragen 

dat de opschalingsfase bereikt wordt. 

2.4.4.3 Waterstof 

 Op dit moment rijden er nog nauwelijks waterstof vrachtwagens in 

Nederland. Er wordt op dit moment vooral geëxperimenteerd en eerste 

ervaringen opgedaan; 

 Het Klimaatakkoord hanteert de ambitie van 10.000 ZE/PHEV vrachtauto’s 

en trekkers (voor oplegger) in 2030. Waterstof speelt hierin ook een rol. 

Uitgaande van een aandeel van circa 10% van alle ZE-voertuigen in 2030, 

gaat het om ca 1.000 FCEV auto’s. Om dit aantal te realiseren, is een snelle 

groei in het aantal nieuwverkopen nodig (nu nog zo goed als nul). Daarnaast 

moeten waterstofauto’s nog aanzienlijk goedkoper worden. Op dit moment 

is de aanschaf grofweg 5 à 10 keer hoger dan een gewone diesel truck. 

2.4.4.4 Aardgas 

 Het aantal CNG vrachtauto’s en trekkers is met circa 400 stuks in 2020 nog 

erg klein. Dit aantal is de afgelopen 4 jaar redelijk constant gebleven.   

 Verder rijden er in 2020, ruim 600 vrachtauto’s en/of trekkers op LNG26. 

Streefwaarde van het platform is 3.500 tot 7.000 LNG vrachtvoertuigen in 

2030. Tot heden neemt LNG nog niet de grote vlucht waar een aantal jaren 

geleden op gehoopt werd. Het afgelopen jaar is het aandeel CNG 

vrachtwagens met ruim 200 toegenomen. In de vier jaar daarvoor is het 

aandeel met ongeveer 100 per jaar toegenomen, dit komt vooral door 

tegenvallende business cases. 

2.4.4.5 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) 

met high-blend biobrandstoffen. Trucks met Euro V/VI dieselmotoren (ca. 90% van 

                                                
26 Sinds 2010 zijn er door Scania, Iceco, Volvo en Mercedes 700 LNG trucks in Nederland verkocht. Hiervan zijn er 

nog 433 voertuigen volgens RDW in de actieve Nederlandse vloot. 
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de vloot) zijn vrijgegeven voor gebruik van 100% HVO (mits het HVO voldoet aan 

de daarvoor voorgeschreven norm EN15940). 

2.4.5 Bussen 

Het aantal bussen was de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel. Echter is vorig jaar een 

krimp van ruim 20% zichtbaar, dit effect is waarschijnlijk toe te schrijven aan de 

corona-crisis. Er zijn ruim 2000 diesel bussen als non-actief geregistreerd in 2020. 

Dit jaar is daarom geen representatief jaar voor een inschatting van de totale vloot 

omvang. Wel is een toename circa 400 elektrische bussen zichtbaar in 2020 ten 

opzichte van 2019.   

 

Het marktsegment bussen is verder in te delen in lijndienst en touringcars. 

Lijndienstbussen omvatten ongeveer 60% van de vloot en zijn verantwoordelijk 

voor circa 75% van de gemaakte kilometers op Nederlands grondgebied. In jaren 

van economisch groei neemt dit aandeel af, omdat er relatief meer kilometers met 

touringcars worden afgelegd [RR, 2019]. 

 

Traditioneel gezien rijden bussen op diesel. Van 2008 tot 2014 was er een sterke 

groei in CNG bussen. Benzine en LPG bussen namen in de zelfde periode af. In de 

periode na 2014 is er een sterke toename in elektrische bussen te zien, 

hoofdzakelijk bij de lijndienstbussen. In 2020 reden er 1206 elektrische bussen in 

Nederland [RVO, 2020]. In de volgende paragrafen wordt per energiedrager 

gekeken naar de ontwikkelingen. 
 
Figuur 11: Aantal actieve bussen in de Nederlandse vloot – historische ontwikkeling 
[RDW, 2020] 
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Tabel 13: Aantal actieve bussen in de Nederlandse vloot [RDW 2020] - elektrisch 
[RVO, 2020]: meetwaarden 

 Meetwaarden Streefwaarden 

Bussen 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Conventioneel 8.622 8.251 7.999 5.345 - - 

Benzine 12 10 12 5 - - 

Diesel 8.605 8.237 7.983 5.337 - - 

LPG 5 4 4 3 - - 

Elektrisch 296 404 789 1.206 100% 

nieuwverkoop 

Zero-emissie 

lijnbussen  

5.000  

Zero-

emissie 

lijnbussen 

Waterstof 6 6 5 6 

CNG 641 673 593 627 - - 

 

2.4.5.1 Conventioneel 

 Conventionele aandrijvingen zijn vooralsnog dominant onder bussen: 75%. 

Het merendeel van de bussen rijdt op diesel (circa 5.300). Minder dan 10 

bussen rijden op benzine en LPG; Er is een grote afname in het aantal diesel 

bussen in afgelopen jaar. Deze afname is vermoedelijk een tijdelijk effect als 

gevolg van de corona crisis. Omdat voornamelijk diesel voertuigen buiten 

actieve registratie zijn geplaatst (veel diesel touringcars) geven deze cijfers 

een vertekend beeld van de vloot ontwikkeling. Vanwege de coronacrisis is 

2020 geen representatief jaar.  

 Voor conventionele bussen zijn er geen streefwaarden bekend. 

2.4.5.2 Elektrisch en waterstof 

 Eind 2020 rijden er ruim 1200 elektrische bussen in Nederland, veelal 

batterij-elektrisch (1206) en (6 op waterstof). In 2030 moet volgens het 

Bestuursakkoord Zero OV Bus het regionaal busvervoer volledig emissievrij 

zijn bij de uitlaat, dus batterij- of waterstof-elektrisch. Lijndienstbussen 

omvatten maar 60% van de vloot, dus dan gaat het om een streefwaarde 

van circa 6.000 bussen in 2030. TNO neemt aan, dat circa 80% hiervan 

elektrisch zal zijn: 4.800 en 20% hiervan waterstof-elektrisch zal zijn: 1.200 

[RR, 2019]. 

2.4.5.3 Aardgas 

 Het aantal CNG bussen in 2020 is met ongeveer 600 stuks minder dan 10% 

van de vloot. Er is op dit moment geen beleid dat CNG voertuigen 

stimuleert. Bovendien worden steeds meer oude voertuigen door elektrische 

exemplaren vervangen. 

2.4.5.4 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal bussen met high-blend biobrandstoffen. 

Er zijn wel enkele initiatieven bekend. 

2.5 Emissies  

 

Inleiding 

Alle Routeradar DEM emissie cijfers dienen scherp onderscheiden te worden van de 

landelijke mobiliteit-emissie cijfers zoals die door PBL (NEV en KEV rapportages), 

CBS en RIVM gemonitord worden. De Routeradar DEM cijfers dienen uitsluitend om 
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een indruk te geven van de relatieve bijdragen zoals die vanuit de verschillende 

modaliteiten en vervoerssegmenten gegeven worden en betreffen in feite grove 

inschattingen die niet geschikt zijn voor aggregatie of het vaststellen van landelijke 

of regionale beelden. Wel laten ze zien wat het relatieve milieu effect is van 

bijvoorbeeld 50 extra H2 bussen op de weg in Nederland.  

 

Voor de landelijke CO2-uitstoot cijfers verwijzen wij naar Bijlage B, waar de cijfers 

uit de KEV2019 en Policy brief Klimaatakkoord van het PBL gepresenteerd worden. 

 

Realisatie emissies 2020 (Routeradar DEM) 

De realisaties van vervoermiddelen in de Routeradar DEM paragrafen hierboven 

kunnen vertaald worden naar een hoeveelheid vermeden emissies. In onderstaande 

tabel staan de realisaties van de zero-emissie vloot in 2020, daarnaast bevat de 

tabel de fysieke realisatie van hernieuwbare brandstoffen voor wegverkeer. In de 

volgende tabel zijn de TTW emissies gepresenteerd die horen bij de voertuig 

aantallen en hernieuwbare energie inzet van de voorgaande tabel. De emissies 

geven een indicatie van deze emissiereducties (voor CO2, NOx,uitlaat en PM10,uitlaat). Dit 

kan overigens niet als feitelijke reductie gezien worden, omdat niet vaststaat welke 

voertuigen daadwerkelijk vervangen zijn. Het is puur een indicatie van de jaarlijkse 

emissiereducties die volgen uit de vlootverduurzaming per vervoerssegment. Hierbij 

is ervan uitgegaan dat de voertuigen een gemiddelde inzet (jaarlijkse kilometrage) 

en een gemiddeld verbruik (g/km) hebben. Dit geeft inzicht in wat de emissies 

zouden zijn geweest indien het voertuig geen elektrische of waterstof aandrijving 

had. Voor het bepalen van de emissies is de onderstaande formule gebruikt: 

 

𝑉𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒

= 𝐺𝑒𝑚.  𝑗𝑎𝑎𝑟𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒 [
𝑘𝑚

𝑗𝑎𝑎𝑟
]

∗ 𝐺𝑒𝑚. 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑢𝑖𝑔 [
𝑔

𝑘𝑚
] ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑒𝑟𝑡𝑢𝑖𝑔𝑒𝑛 

 

De hernieuwbaarheid van de energiedragers in mobiliteit.  

De emissiereductie als het gevolg van de inzet van biobrandstoffen zijn de 

vermeden TTW emissies. Dit is in overeenstemming met de overeengekomen 

Europese rekenmethodiek. In het eerste deel van de keten vinden echter ook 

emissies plaats; we noemen dit de zogenaamde Well-to-Tank emissies (WTT). Alle 

emissies over de gehele keten zijn de Well-to-Wheel (WTW) emissies. In 

onderstaande tabel staat de fysieke energie inhoud dat is geleverd aan het 

wegverkeer, de hernieuwbare energie dat bestemd was voor de zeevaart en 

binnenvaart is hier niet in meegenomen. Het is niet mogelijk om een uitsplitsing te 

maken naar modaliteiten binnen het wegverkeer, daarom is alleen de totale inzet 

gepresenteerd. De inzet van biobrandstoffen heeft alleen effect op de CO2 uitstoot. 

Om de vermeden emissies van de biobrandstoffen te bepalen is de totale fysieke 

energie-inhoud vermenigvuldigd met de TTW emissie factor van de fossiele 

tegenhanger. 
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Tabel 14: Realisaties vlootaantallen elektrisch en waterstof, en inzet biobrandstoffen 

Realisaties 2020 Vlootaantallen (#) 
Afzet biobrandstoffen (PJ) – 

Fysieke energie-inhoud 

 Elektrisch Waterstof Biogas Biodiesel Biobenzine 

Personenauto’s 172.523 365 - - - 

Bestelauto’s 5.938 13 - - - 

Vrachtauto’s en 

trekker 

203 9 
- - - 

Bussen 1.206 6 - - - 

TOTAAL 179.870 393 1,4 14,7 9,5 

 
Tabel 15: Indicatie van de jaarlijkse emissiereductie als gevolg van de 
verduurzaming van de vloot 

Jaarlijkse emissie 

reductie 

Zero-emissie 

voertuigen (TTW) 

Biobrandstoffen in het 

wegverkeer (TTW) 

CO2, TTW [Mton] Elektrisch Waterstof Biogas Biodiesel Biobenzine 

Personenauto’s 0,33 0,00 - - - 

Bestelauto’s 0,02 0,00 - - - 

Vrachtauto’s  

en trekker 

0,01 0,00 
- - - 

Bussen 0,06 0,00 - - - 

Totaal 0,42 0,00 0,1 1,1 0,7 

NOx,uitlaat [kton] Elektrisch Waterstof Biogas Biodiesel Biobenzine 

Personenauto’s 0,62 0,00 - - - 

Bestelauto’s 0,08 0,00 - - - 

Vrachtauto’s  

en trekker 
0,03 0,00 - - - 

Bussen 0,15 0,00 - - - 

Totaal 0,87 0,00 nvt nvt nvt 

PM10,uitlaat [kton] Elektrisch Waterstof Biogas Biodiesel Biobenzine 

Personenauto’s 0,01 0,00 - - - 

Bestelauto’s 0,00 0,00 - - - 

Vrachtauto’s  

en trekker 
0,00 0,00 - - - 

Bussen 0,00 0,00 - - - 

Totaal 0,01 0,00 nvt nvt nvt 

 

Uit de Routeradar DEM tabel blijkt dat de huidige vlootsamenstelling en energiemix 

tot een jaarlijkse emissiereductie leidt van 2,3 Mton27 CO2,TTW, 0,9 kton NOx,uitlaat en 

10 ton PM10,uitlaat. De grootste CO2-reductie wordt gerealiseerd door de bijmenging 

                                                
27 Deze is bepaald voor het jaar 2020 t.o.v. een business as usual scenario, waarin alleen conventionele brandstoffen 

gebruikt zouden worden. 
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van biobrandstoffen: 1,9 Mton CO2,TTW
28, op basis van fysieke energie inhoud 

(exclusief binnenvaart en zeevaart). Elektrische voertuigen, met name 

personenauto’s, dragen verder bij aan een reductie van 0,3 Mton29 CO2,TTW. Ook 

voor NOx,uitlaat en PM10,uitlaat wordt de grootste besparing gerealiseerd door de grote 

hoeveelheid elektrische personenauto’s in de vloot.  

 

Om een basisinzicht in de ontwikkeling van de WTW emissies te krijgen, brengen we 

hier de mate van hernieuwbaarheid van de diverse energiedragers over de gehele 

keten in beeld. Onderstaande tabel geeft het volgende overzicht: 

 

 Door de oplopende jaarverplichting voor de inzet van hernieuwbare 

energiedragers is het aandeel hernieuwbaar de afgelopen jaren toegenomen 

tot 6% (benzine) en 6% (diesel). Dit is exclusief de dubbeltellingen; 

 Elektrische aandrijving: De vergroening van de elektriciteitsmix in Nederland 

is van 2018 naar 2020 gestegen van 19% naar 45%. Kanttekening is wel 

dat niet alle elektriciteit voor vervoer wordt geregistreerd, wat een 

vertekend beeld geeft.  

 Waterstof-elektrisch: 

o De industriële productie van waterstof vindt voornamelijk plaats op basis 

van fossiele brandstoffen. Echter, de huidige tankstations leveren 

overwegend groene waterstof middels groencertificaten; 

o Over de wenselijkheid van het vergroenen van energiedragers middels 

groencertificaten loopt een maatschappelijke discussie; 

o Daarnaast zal onderzocht moeten worden op welke wijze het gebruik 

van ‘groene waterstof’ de TCO voor gebruikers beïnvloedt. Hetzelfde 

geldt uiteraard voor groene elektriciteit en hernieuwbaar gas; 

o In de markt komen we de zogenaamde blauwe waterstof in Nederland 

niet tegen; 

 Hoge mixen biobrandstoffen hebben per definitie een hoog gehalte 

hernieuwbaarheid. In de totale brandstoffenmix worden deze brandstoffen 

alleen nog maar op kleine schaal toegepast [NEa, 2020]. 

 

Tabel 16: Aandeel hernieuwbaar per brandstof (fysieke energie-inhoud, exclusief 

dubbeltellingen)– realisaties 2020 [NEa, 2021][CBS-1, 2020], bewerking TNO 

  

Grijs  
(fossiel) 

Blauw  
(met CCS) 

Groen  
(hernieuwbaar) 

Vloeibaar 
benzine 94% nvt 6% 

diesel 94% nvt 6% 

Elektrisch 
Batterij- 55% 0% 45% 

Waterstof- 100% 0% 0% 

Biobrandstoffen 
(hoge mixen) 

HVO (100%) 0% nvt 100% 

FAME (30%) 70% nvt 30% 

 

                                                
28 In de NEa rapportage [NEa, 2020] wordt de CO2-reductie berekend voor de gehele keten (WTW). Deze is iets 

lager: 1.9 Mton (2020 nog niet bekend). Dit heeft te maken met de conventie, die voor TTW-berekening wordt 

gehanteerd, waardoor de emissie aan de uitlaat (CO2,TTW-emissie) als nul wordt gerekend. Het verschil in de 

berekening (en dus de reductie) tussen fossiel en hernieuwbaar is TTW hierdoor groter. Diesel heeft bijvoorbeeld 

TTW een emissiefactor van 74.1 gCO2/MJ, biodiesel 0. Diesel heeft WTW een emissiefactor van 95.1 gCO2/MJ, 

biodiesel 13.5 gCO2/MJ. 
29 Hiervoor wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse inzet (kms/j) en een gemiddelde emissiefactor voor de 

conventionele vloot (147 g CO2/km) en de in tabel 4 genoemde aantallen. 
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2.6 Conclusie30 

 

Algemeen 

Wegverkeer heeft de volgende verduurzamingsopties in termen van hernieuwbare 

energiedragers: 

1. Batterij-elektrische aandrijving (BEVs en PHEVs); 

2. Waterstof-elektrische aandrijving (FCEV, of toekomstig mogelijk waterstof in 

de verbrandingsmotor voor heavy duty of mogelijk scheepvaart 

toepassingen; 

3. Rijden op hernieuwbare gasvormige brandstoffen (bio-CNG, bio-LNG en bio-

LPG); 

4. Conventionele motoren op biobrandstoffen, mogelijk als drop-in en high-

blend (hoge mixen): ethanol, biodiesel en synthetische brandstoffen (GTL, 

et cetera). 

 

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle marktsegmenten. Zo zijn er bijvoorbeeld 

geen brandstofcel tweewielers of LNG-personenauto’s. 

 

Realisaties ten opzicht van de doelstellingen (streefwaarden) 

Conclusie is dat conventionele brandstoffen nog steeds domineren in de markten 

voor alle vervoersegmenten. Of, in andere woorden: de maatschappelijke vraag 

naar hernieuwbare energiedragers in mobiliteit blijft achter bij de ambitieuze 

doelstellingen die geformuleerd zijn. Deze discrepantie doet zich het sterkst voor bij 

de zogenaamde sectordoelstellingen en in mindere mate bij de doelstellingen uit het 

Klimaatakkoord. 

 Het diesel wagenpark voor personenauto’s, vrachtauto’s en bussen is de 

afgelopen jaren (en met name het laatste jaar) gekrompen. Daarentegen 

groeide de afgelopen jaren (2016-2020) de actieve vloot van diesel bestel 

met gemiddeld 1% per jaar. De krimp bij personenauto’s heeft wellicht te 

maken met het negatieve beeld van diesel personenauto’s als gevolg van 

‘Diesel-gate’. De krimp bij diesel bussen is wellicht te verklaren doordat er 

steeds meer elektrische bussen zijn bijkomen, onder meer als gevolg van 

het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus; 

 Het aantal personen- en bestelauto’s dat op benzine rijdt is de afgelopen 

jaren gegroeid. Daarentegen is het gebruik van LPG als brandstof voor 

personenauto’s en bussen afgenomen. Hier is een dalende trend in gebruik 

zichtbaar. Het LPG-gebruik in het vracht- en bestelverkeer is echter juist wel 

toegenomen.  

 

Ontwikkeling batterij-elektrisch 

Het aantal elektrische voertuigen neemt in alle marktsegmenten sterk toe en is 

onder alle hernieuwbare energiedragers de snelst groeiende groep. Van alle nieuw 

verkochte snorfietsen was in 2019 15% batterij-elektrisch, van de bromfietsen was 

dat 14%. Het aandeel batterij-elektrisch bij de nieuw verkochte personenauto’s lag 

op 20%. Het aantal elektrische bussen en vrachtwagens is de afgelopen vier jaar 

bijna verviervoudigd. De ontwikkeling van de benodigde laadinfrastructuur in 

Nederland loopt ongeveer gelijk.  

Bij al deze ontwikkelingen is wel een kanttekening op zijn plaats: de 

beschikbaarheid van groene elektriciteit blijft achter bij de Europese doelstellingen 

volgens de RED II. 

 

Ontwikkeling waterstof-elektrisch 

 Het aantal waterstofauto’s in Nederland is nog klein en groeit minder hard 

dan batterij-elektrisch. Het aantal waterstof-elektrische personenauto’s is 

                                                
30 Deze conclusie is onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat opgesteld. 
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het afgelopen jaar gegroeid tot 365 stuks (van 50 in 2018 en 215 in 2019). 

Ook rijdt er intussen een handvol bestelauto’s en vrachtwagens op 

waterstof, veelal gesubsidieerd op projectbasis (zie bijvoorbeeld het 

Interreg-project H2-Share). Het aantal waterstofbussen blijft voorlopig nog 

klein (circa 13). In het kader van het JIVE2-project gaan binnenkort zo’n 50 

waterstofbussen rijden in Zuid-Holland, Groningen en Drenthe.  

 Het aantal waterstoftankstations is nog klein: op dit moment (april 2021) 

kan er in Nederland op 8 locaties waterstof getankt worden, in de meeste 

gevallen zowel 350 bar (voor zwaar wegverkeer, zoals bussen en 

vrachtwagens) als 700 bar (voor personen- en bestelauto’s). Daarbij zijn er 

zo’n 18 nieuwe waterstoftankstations voorzien tegen eind 2022, die in 

diverse stadia van ontwikkeling zijn. De huidige tankstations leveren 

overwegend groene waterstof middels groencertificaten31. In de Nederlandse 

markt komen we de zogenaamde blauwe waterstof niet tegen. 

 

Ontwikkeling gasvormige brandstoffen  

 Gasvormige brandstoffen zoals CNG en LNG zijn in opmars. In alle 

marktsegmenten in het wegverkeer (met uitzondering van bussen als gevolg 

van het Bestuursakkoord ZEOB) groeit het aantal CNG-voertuigen. Ten 

opzichte van de hele vloot blijft dit aantal klein (<1%). Verder is de 

Nederlandse (publiek toegankelijke) tankinfrastructuur met 178 CNG-

tankstations niet gering, maar in vergelijking met conventionele 

brandstoffen klein (4%). 

 Ook het aantal LNG-voertuigen in het wegverkeer groeit. Ten opzichte van 

de hele vloot blijft dit aantal klein (<1%). Het aantal LNG tankstations heeft 

het sectordoel van 30 in 2021 gehaald.  

 

Ontwikkeling vloeibare biobrandstoffen 

 Vloeibare biobrandstoffen worden tot op heden voornamelijk gebruikt als 

drop-in fuel voor benzine en diesel. Het merendeel van de hernieuwbare 

biobrandstoffen komt van vloeibare biobrandstoffen. De streefwaarde 

volgens de Europese regelgeving RED is 10% in 2020 en volgens de RED II 

ten minste 14% in 2030. Het lijkt erop dat Nederland zijn doelstelling voor 

het bijmengen van biobrandstoffen gaat halen. 

 

Marktfasen PMC’s 

Onderstaande tabel geeft aan in welke marktfase de verschillende PMC’s zich 

momenteel bevinden.  
 

                                                
31 Er loopt een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van het vergroenen van energiedragers middels 

groencertificaten. Daarnaast zal onderzocht moeten worden op welke wijze het gebruik van ‘groene waterstof’ de 

TCO voor gebruikers beïnvloedt. Hetzelfde geldt uiteraard voor groene elektriciteit en hernieuwbaar gas. 
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Tabel 17: Marktfasen van verschillende PMC’s 

 Conventio-

neel 

Elektrisch Waterstof Aardgas Biobrandstoffen 

(hoge mixen) 

Twee-

wielers 

Marktbeheer Marktopschaling Nvt Nvt Nvt 

Personen-

wagens 

Marktbeheer Marktopschaling Marktintroductie Marktintroductie Nvt 

Bestel-

wagens 

Marktbeheer Marktintroductie Demonstratie Marktintroductie Nvt 

Vracht-

wagens 

Marktbeheer Marktintroductie R&D Marktopschaling Nvt 

Bussen Marktbeheer Marktopschaling Marktintroductie Marktbeheer Nvt 

 

Emissies 

Uit de Routeradar DEM tabel blijkt dat de huidige vlootsamenstelling en energiemix 

tot een jaarlijkse emissiereductie leidt van 2,3 Mton32 CO2,TTW, 0,9 kton NOx,uitlaat en 

10 ton PM10,uitlaat. De grootste CO2-reductie wordt gerealiseerd door de bijmenging 

van biobrandstoffen: 1,9 Mton CO2,TTW
33, op basis van fysieke energie inhoud. 

Elektrische voertuigen, met name personenauto’s, dragen verder bij aan een 

reductie van 0,3 Mton34 CO2,TTW. Ook voor NOx,uitlaat en PM10,uitlaat wordt de grootste 

besparing gerealiseerd door de grote hoeveelheid elektrische personenauto’s in de 

vloot.  

De jaarlijkse CO2-reductie is daarmee groot, maar wordt over de periode tot 2030 

voor een groot deel teniet gedaan door de sterke autonome groei van transport 

(KEV, 2019). 

 

Bovenstaande Routeradar DEM emissie cijfers dienen scherp onderscheiden te 

worden van de landelijke mobiliteit-emissie cijfers zoals die door PBL (NEV en KEV 

rapportages), CBS en RIVM gemonitord worden. De Routeradar DEM cijfers dienen 

uitsluitend om een indruk te geven van de relatieve bijdragen zoals die vanuit de 

verschillende modaliteiten en vervoerssegmenten gegeven worden en betreffen in 

feite grove inschattingen die niet geschikt zijn voor aggregatie of het vaststellen van 

landelijke of regionale beelden.  

 

Wat gebeurt er op projectniveau? 

Op het niveau van demonstratieprojecten gebeurt er veel. Naast Europese subsidies 

zoals Interreg en Horizon 2020, biedt in Nederland vooral de DKTI-regeling ruimte 

voor techniekontwikkeling en demonstratieprojecten. Zo richtten de DKTI-projecten 

van 2017 en 2019 zich grotendeels op de aanleg van laad-en vulpunten voor het 

wegverkeer, de vergroening van energiedragers, en aanzetten tot opschaling van 

het aantal voertuigen met hernieuwbare energiedragers in de vloot.  

 

De DKTI is echter in de eerste plaats een innovatieregeling voor 

techniekontwikkeling met demonstratieprojecten met relatief kleine aantallen. 

Daarnaast zijn er een aantal grote projecten, die vaak vanuit Europese regelingen 

                                                
32 Deze is bepaald voor het jaar 2019 t.o.v. een business as usual scenario, waarin alleen conventionele brandstoffen 

gebruikt zouden worden. 
33 In de NEa rapportage [NEa, 2020] wordt de CO2-reductie berekend voor de gehele keten (WTW). Deze is iets 

lager: 1.9 Mton. Dit heeft te maken met de conventie, die voor TTW-berekening wordt gehanteerd, waardoor de 

emissie aan de uitlaat (CO2,TTW-emissie) als nul wordt gerekend. Het verschil in de berekening (en dus de reductie) 

tussen fossiel en hernieuwbaar is TTW hierdoor groter. Diesel heeft bijvoorbeeld TTW een emissiefactor van 74.1 

gCO2/MJ, biodiesel 0. Diesel heeft WTW een emissiefactor van 95.1 gCO2/MJ, biodiesel 13.5 gCO2/MJ. 
34 Hiervoor wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse inzet (kms/j) en een gemiddelde emissiefactor voor de 

conventionele vloot (147 g CO2/km) en de in tabel 4 genoemde aantallen. 
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ondersteund worden. Echte opschaling in de richting van duizendtallen is iets wat 

vanuit de markt moet gebeuren, eventueel met ondersteuning vanuit een 

aanschafsubsidieregeling (geen innovatiesubsidieregeling). De grotere aantallen 

vragen ook om reguliere financieringsmogelijkheden. Hiervoor schieten op het 

moment de opties in Nederland tekort.  

 

Wat gebeurt er op beleidsniveau voor producten in de verschillende marktfasen? 

De belangrijkste drivers voor de verduurzaming van het wegverkeer tussen 2020 en 

2030 komen uit Europees en nationaal beleid (zie bijlage B). Op EU-niveau zetten 

vooral de CO2-normen voor personen-, bestel- en vrachtverkeer aan tot lagere CO2-

emissies van nieuwe voertuigen. Deze hebben met name betrekking op 

techniekontwikkeling. Wat betreft marktontwikkeling is op nationaal niveau met 

name de Green Deal een sterk instrument om commitment vast te leggen (meer 

dan 200 ondertekeningen sinds 2011, waarvan een groot deel op het gebied van 

mobiliteit). Het betreft hier vooral convenanten. 

 

Op het gebied van financiële instrumenten zijn er landelijke (en regionale) subsidies 

beschikbaar voor de ontwikkeling van techniek en markt voor hernieuwbare 

energiedragers en de daarbij behorende vervoermiddelen en infrastructuur. 

Daarnaast zijn er regelingen in voorbereiding om het gebruik van zero emissie 

voertuigen zowel voor de particuliere gebruiker (via aanschafsubsidies) als voor de 

zakelijke rijder (fiscale bijtelling, et cetera) te stimuleren. 

 

Bij de financiële instrumenten valt op dat er weinig mogelijkheden (in de vorm van 

financieringen door middel van leningen of overheidsgaranties) zijn voor de latere 

productfasen van marktintroductie en marktopschaling. Helaas zijn dat precies de 

producten waarmee in potentie meer volume en daarmee meer CO2-reductie bereikt 

kan worden. Daarbij moeten we met name denken aan: BEV en PHEV bestel- en 

vrachtauto’s en bussen, FCEV (waterstof) bussen, bio-LNG vrachtwagens en hoge 

mixen vloeibare biobrandstoffen ten behoeve van vrachtvervoer. 
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3 Binnenvaart 

Leeswijzer 

 

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in zes paragrafen. Paragraaf 1 is een inleiding met 

een korte opsomming van de (internationaal) gemaakte afspraken en 

stimuleringsmaatregelen voor een duurzamere binnenvaart. In paragraaf 2 volgt de 

huidige stand van zaken rondom diverse energiedragers in de binnenvaart. 

Paragraaf 3 gaat in op de beschikbare infrastructuur in Nederland voor het tanken 

en/of laden van binnenvaartschepen. Vervolgens volgt in paragraaf 4 een overzicht 

van diverse vervoermiddelen in de binnenvaart met een uitsplitsing naar 

verschillende energiedragers. Paragraaf 5 gaat in op de huidige en verwachte 

emissie uitstoot van deze modaliteit. Tot slot volgen de conclusies in paragraaf 6. 

3.1 Inleiding 

 

De binnenvaart is verantwoordelijk voor circa 3 procent van de totale CO2-

equivalente uitstoot door binnenlandse mobiliteit [KEV, 2020]. De verduurzaming 

van de binnenvaart in Nederland wordt (in de periode tot 2030) gestimuleerd door: 

 Het Klimaatakkoord: 

Hierin is afgesproken dat er minimaal 5 PJ (dit komt overeen met een CO2-

reductie van 0,4 Mton) aan hernieuwbare energiedragers in de binnenvaart 

wordt ingezet (streefcijfer is een bijmengpercentage van 30%). Doel voor 

2030 is dat er minimaal 150 zero-emissie schepen zijn. 

 De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens: 

o de ontwikkeling van een groen label voor de binnenvaart 

o Het meenemen van de binnenvaart in de RED2 verplichting voor inzet 

duurzame brandstoffen (waaronder accu-elektrisch en H2) 

o Subsidieregeling voor de toepassing van retrofit SCR katalysatoren en 

Stage V motorvervanging. 

o Stimulering van Europese financieringsopties voor verduurzaming 

binnenvaart. 

o Stimulering gebruik van walstroom door   walstroom uit te zonderen van 

elektriciteitsbelasting. 

 De subsidies ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart’ en de Demonstratieregeling 

klimaattechnologieën en –innovaties in transport (DKTI). 

 Het convenant ‘Duurzame biobrandstoffen’. 

3.2 Energiedragers 

3.2.1 Overzicht 

Verreweg de meeste binnenvaartschepen varen op diesel. In totaal was het 

energieverbruik van de binnenvaart in 2015 circa 14 PJ. Verwacht wordt dat de 

energiebehoefte in de periode van 2015 tot 2030 met 6% stijgt. Dit resulteert in 

stijgende CO2-emissies.  

De hoge emissies zullen naar verwachting voor een deel gereduceerd worden door 

het gebruik van aardgas en een verhoogd aandeel van biodiesel (en hernieuwbare 

brandstoffen in het algemeen) in 2030. De CO2-emissies stijgen hierdoor minder 

snel. Verder zijn er geen efficiëntiewinsten verondersteld in de Nationale 

Energieverkenning 2017 [NEV, 2017]. 
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Tabel 18: Verwachte energieafzet in de binnenvaart [NEV, 2017], bewerking TNO 
voor biodiesel en elektrisch/waterstof 

Energie [PJ] 

Binnenvaart 

2015 2020 2025 2030 Toename 

2015-

2030, 

absoluut 

Toename 

2015-

2030, 

jaarlijks 

Diesel 14,3 14,7 14,2 13,9 -3% <-1% 

Waarvan 

biodiesel 

0 0 2,1 4,6 

(bijmeng-

percentage 

30%)  

>100% >100% 

Aardgas 0,01 0,01 0 – 0,5 0 – 0,8 >100% >100% 

Elektrisch/ 

waterstof 

0,0 0,01 0,2 0,5 >100% >100% 

TOTAAL 14,3 14,7 14,9 15,2 6% <1% 

 

3.2.2 Conventioneel 

De conventionele brandstof in de binnenvaart is diesel. Voor de binnenvaart geldt 

een accijnsuitzondering op basis van de Akte van Mannheim (rode diesel).  

3.2.3 Elektrisch 

Afzet en gebruik van elektriciteit in de binnenvaart beperkt zich op dit moment tot 

het gebruik van walstroom. Elektrisch aangedreven binnenvaartschepen zijn nog 

niet beschikbaar op de markt. Er lopen wel enkele projecten, waar toepassingen 

voor elektrisch varen worden onderzocht en ontwikkeld. 

3.2.4 Waterstof 

Afzet en gebruik van waterstof in de binnenvaart is op dit moment nul. Op waterstof 

aangedreven binnenvaartschepen zijn nog niet beschikbaar op de markt. Er lopen 

wel enkele projecten, gericht op onderzoek en ontwikkeling van varen op waterstof. 

3.2.5 Aardgas 

De binnenvaart maakt naast diesel op zeer beperkte schaal gebruik van LNG als 

brandstof (12 schepen).  Onlangs heeft Shell aangekondigd 40 LNG binnenvaart 

schepen toe voegen aan de vloot35. De afzet van LNG in de binnenvaart is dan ook 

beperkt. De ontwikkeling van het gebruik van LNG in de toekomst is onzeker. LNG 

wordt als transitiebrandstof richting zero-emissie gezien. Vanuit LNG kan de switch 

worden gemaakt naar biogas (LBG) of synthetisch gas. Deze ontwikkeling is echter 

onzeker: momenteel wordt biogas nauwelijks ingezet. 

3.2.6 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Biobrandstoffen kunnen in technisch opzicht redelijk gemakkelijk worden toegepast 

in verschillende kwaliteiten en blends met conventionele diesel. Afzet en gebruik van 

biobrandstoffen in de binnenvaart is op dit moment niet meetbaar. Er is wel afzet 

van biobrandstoffen in de binnenvaart, maar dit wordt opgeteld bij wegverkeer, 

hierdoor is het niet terug te zien in de cijfers.  
 

Afhankelijk van het type biobrandstof en blend, valt de blend wel of niet onder de 

specificatie voor dieselbrandstof volgens de richtlijn EN590: 

 

                                                
35 40 LNG-binnenvaartschepen voor Shell-vloot | Shell Nederland 

https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2020/40-lng-binnenvaartschepen-voor-shell-vloot.html
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 Een dieselblend met tot 7% FAME of tot circa 30% HVO valt onder de EN590 

specificatie en kan daardoor eenvoudig worden toegepast.  

 Er wordt ook een blend van 20% FAME met 80% GTL geleverd. Deze blend 

valt niet onder de EN590 specificatie, maar motorleveranciers laten 

afwijkende specificaties in blends met FAME, GTL en HVO vaak wel toe. Op 

grond van de eigenschappen van FAME en GTL, is het te verwachten dat 

deze blend bij conventionele motoren geen negatieve invloed heeft op de 

verontreinigende emissies (NOX en PM). Het is wel belangrijk dat dit 

bevestigd wordt met metingen. Bij de nieuwe Stage V motoren zal naar 

verwachting dit effect heel beperkt of nihil zijn. 

 

Het ministerie IenW is van plan om binnenvaart vanaf 2022 deel te laten nemen in 

de RED2. Dat betekent dat voor de in de binnenvaart afgezette brandstof hetzelfde 

aandeel biocomponenten ingeboekt moet worden als voor wegtransport. Dat 

betekent niet per se dat het fysiek ook bij de binnenvaart ingezet moet worden. 

Desalniettemin is te verwachten dat dit tot een stijging zal leiden van de inzet van 

duurzame brandstoffen in de binnenvaart. Dit kunnen (drop-in) blends zijn met 

dieselbrandstof, maar ook bio-LNG of duurzame elektriciteit en waterstof. 

 

TNO en EICB hebben in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de technische 

mogelijkheden en risico’s en naar de economische aspecten van deze deelname van 

de binnenvaart aan de RED2. Zie [TNO, 2020]. In dit onderzoek is ook naar voren 

gekomen, dat het laatste jaar reeds bij ca 20% van de bunkerleveringen, sprake 

was van B7 brandstof. De hierbij ingezette biobrandstof telt mee in de verplichting 

voor het wegtransport volgens de zogenaamde opt-in regeling. 

3.3 Infrastructuur 

3.3.1 Overzicht 

In de binnenvaart wordt over het algemeen getankt via bunkerschepen. 

Bunkerfaciliteiten voor schepen zijn relatief eenvoudiger, omdat faciliteiten op een 

beperkt aantal strategische locaties - denk aan Rotterdam en Amsterdam of 

Nijmegen - al een flink deel van de markt kunnen voorzien. 

 

Rekening houdend met de verschillende brandstoffen, is de infrastructuur te 

onderscheiden in: 

 

 Conventionele brandstoffen; 

 Elektrische laadpunten en walstroom;  

 Waterstof vulpunten; 

 LNG bunkerlocaties en bunkerschepen; 

 Bunkerlocaties voor biobrandstoffen (hoge mixen). 

3.3.2 Conventionele brandstoffen 

Er zijn in Nederland meerdere leveranciers van conventionele brandstoffen. Deze 

leveranciers voorzien binnenvaartschepen van brandstof door het hele land in 

zeehavens (Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen, Delfzijl), maar ook op 

bunkerlocaties langs de belangrijkste vaarroutes in het achterland (bijvoorbeeld 

rond Dordrecht en langs de Waal bij Nijmegen). 

3.3.3 Elektrische aansluitpunten en walstroom 

Elektrische infrastructuur betreft voornamelijk walstroom die gebruikt wordt als 

vervanging van een conventionele hulpmotor tijdens het stilliggen van het schip. In 

(vrijwel) alle belangrijke binnenvaarthavens in Nederland zijn 

walstroomaansluitingen beschikbaar. Onderstaande figuur toont de 

walstroomlocaties van twee aanbieders: Parkline en Walstroom.  
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Figuur 12: Aantal walstroom aansluitpunten in de binnenvaart [Parkline.nl & 

walstroom.eu, 2019] 

 

 
 

Aansluitpunten zijn niet te verwarren met laadpunten: aansluitpunten zijn puur 

bedoeld als vervanging van een conventionele hulpmotor tijdens het stilliggen. 

Laadpunten zijn bedoeld om energie te laden voor de tractie. Voor het opladen van 

een accu (t.b.v. tractie) is het vermogen van walstroom aansluitpunten veel te laag. 

3.3.4 Waterstofvulpunten 

Tanken met waterstof wordt nog niet ondersteund in de binnenvaart. In Amsterdam 

en België wordt in het kader van het H2SHIPS project een H2-bunkerfaciliteit 

ontwikkeld en getest dat geschikt is voor open zee. 

3.3.5 LNG bunkerlocaties en bunkerschepen 

De binnenvaart kan op zeven locaties LNG bunkeren (zie onderstaande figuur). 

Gezien de grootte van de markt is dat voldoende. Binnenvaartschepen kunnen zowel 

via tankertrucks als via een bunkerponton van LNG worden voorzien. Het 

bunkerponton ‘Flexfueler 001’ is flexibel inzetbaar voor zee- en binnenvaartschepen 

in Amsterdam en Rotterdam. Voor een tweede bunkerponton ‘Flexfueler 002’ is 

reeds opdracht gegeven. Het ponton zal worden geëxploiteerd door Titan LNG in 

Amsterdam, tevens ook de opdrachtgever voor het eerste bunkerponton. 
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Figuur 13: Bunkerlocaties LNG [EICB, 2019] 

 

 

3.3.6 Bunkerlocaties voor biobrandstoffen (hoge mixen) 

Voor zover bekend is er alleen een bunkerlocatie in Nederland waar in 2019 voor het 

eerst een binnenvaartschip op volledig duurzame biobrandstof werd gebunkerd. 

3.4 Vervoermiddelen 

3.4.1 Overzicht 

In 2018 voeren er 4.473 binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag. De 

vaartuigen zijn te onderscheiden in termen van vaartuigtype (motorschip, duwstel, 

koppelverband) en gewichtsklasse36 (klein, middel, groot). 
 

De vlootsamenstelling ziet er als volgt uit: 

 

 Het merendeel van de binnenvaartschepen zijn motorschepen (circa 80% 

van de vloot): 40% van de vloot zijn kleine motorschepen; de overige 40% 

zijn grote en middelgrote motorschepen. 

 Duwstellen zijn goed voor circa 17% van de vloot. 

 3% van de binnenvaartschepen zijn koppelverbandschepen. 
 

                                                
36 Klein – CEMT-klasse 0-III; midden – CEMT-klasse IV; groot – CEMT-klasse V-VI. 
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Figuur 14: Samenstelling Nederlandse vloot – aantal schepen in de binnenvaart 
[Panteia 2019] 
 

 

3.4.2 Conventioneel 

 

Vrijwel alle binnenvaartschepen hebben een conventionele dieselaandrijving. Er zijn 

circa 9037 schepen met een dieselelektrische (hybride) aandrijving. 

 
Tabel 19: Aantal binnenvaart schepen – conventioneel [EICB, 2019] 

Aantal 

vaartuigen 

Meetwaarden Streefwaarden 

2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Diesel ND* 4.473 4.473  NT** NT** 

Hybride ND* 65 65  NT** NT** 

Batterij-

elektrischte 

aandrijving 

0 0 1 (plug-

in 

hybride) 

 NT** 100 

Waterstof-

elektrische 

aandrijving 

0 0 0  NT** 50 

LNG 5 7 11  NT** 30014 à 

70015 

CNG 0 0 0  NT** NT** 

*ND = no data, **NT = no target 

3.4.3 Elektrisch 

Er zijn nog geen volledig elektrische binnenvaartschepen op de markt die uitsluitend 

op elektriciteit uit accu’s varen. Wel zijn de eerste toepassingen in ontwikkeling op 

het gebied van voortstuwing met behulp van Mobiele Energie Containers (MEC) 

ofwel verwisselbare accu-containers. Bij containerterminals kunnen gebruikte MECs 

                                                
37 Stand 2e kwartaal 2021, info Koedood.  
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vervangen worden met volledig opgeladen MECs. Er zijn concrete plannen voor 

marktintroductie. Deze technologie bevindt zich dus nog in de onderzoeksfase, maar 

wel met concrete plannen voor introductie in 2021. 

In 2019 is wel een eerste schip (SENDO shipping) in gebruik genomen met een 

accupakket van 560 kWh. Dit schip kan enkele uren elektrisch varen. Daarnaast 

heeft Bek & Verburg een tweetal schepen met accupakket, de Invotis IX en X. Deze 

kunnen een tot anderhalf uur volledig elektrisch varen. Verder zijn er nog enkele 

kleinere schepen met accu, zoals de IJveren. Het Klimaatakkoord zet in op minimaal 

150 (volledig) zero-emissie schepen in 2030, waarvan 100 met batterij elektrische 

aandrijving en 50 met waterstof elektrische aandrijving. 

3.4.4 Waterstof 

Er zijn momenteel nog geen binnenvaartschepen die varen op waterstof. Er lopen 

wel enkele projecten gericht op onderzoek en ontwikkeling van varen op waterstof. 

Behalve de toepassing van waterstof in een brandstofcel, kan waterstof eventueel 

ook bijgemengd worden bij een (speciale) dieselmotor. Dit heeft als voordeel dat 

geïnstalleerde motoren alleen aangepast hoeven te worden. Deze technologie 

bevindt zich echter nog in de onderzoeksfase. Zoals reeds gemeld, zet het  

Klimaatakkoord in op 50 schepen met zero-emissie schepen op waterstof in 2030. 

3.4.5 Aardgas 

Momenteel varen slechts 12 schepen in Nederland op LNG (10 motorschepen, 1 

koppelverband en 1 kraanschip). Er is momenteel weinig vraag naar LNG 

aandrijflijnen vanwege de hoge investeringskosten en het relatief kleine prijsverschil 

tussen diesel en LNG. Een uitzondering hierop is Shell, welke eind 2020 

aangekondigd heeft nog 40 tankschepen aan hun binnenvaartvloot te gaan toe 

voegen. De belangstelling kan vanaf 2020 mogelijk verbeteren, omdat dan de veel 

strengere Stage V emissie-eisen ingaan en hiermee de prijs van conventionele 

aandrijflijnen sterk kunnen stijgen. Aan de andere kant kan de Stage V typekeuring 

ook juist een bottleneck zijn voor gasmotoren. 

 

Vanuit de markt zijn er drie tot vier motorleveranciers die LNG motoren aanbieden 

zowel voor de kleine binnenvaartsegmenten (motorvermogens kleiner dan 500 kW) 

als voor het grotere segment (boven 500 kW).  

 

De methaanemissies van aardgas binnenvaartmotoren is nog steeds aanzienlijk. 

Verschillende rapportages38 melden ca 2 tot ca 5,5 g/kWh methaanemissie 

afhankelijk van de motorbelasting. Daarmee voldoen ze aan de methaanlimiet van 

de Stage V regelgeving, maar het leidt niet tot een reductie in broeikasgasemissie 

ten opzichte van diesel brandstof. Bij 5,5 g/kWh is de voor 100 jaar GWP39 aardgas 

ongeveer gelijk aan diesel (TTP). Voor 20 jaar GWP is het echter meer dan 50% 

hoger. 

 

In de Routeradar 2018 zijn de ambities van het LNG-platform opgenomen als 

streefwaarden voor 2021 (60 schepen) en 2030 (30040 à 70041 schepen) op basis 

van een economische analyse aan de hand van de prijsontwikkeling van diesel en 

LNG [NEV2017][National LNG platform, 2019]. TNO verwacht voor 2030 een 

maximaal aantal schepen op LNG van 160 op basis van de beperkte markt voor 

nieuwbouwschepen en hermotorisering (aandrijflijnconversie).  

                                                
38 Pilot-test-report-Argonon.pdf (lngbinnenvaart.eu) 

Breakthrough LNG parameters Werkendam (lngbinnenvaart.eu) 
39 

GWP – Global Warming Potential 
40 Bron: TNO 2016 R11467: Monitoring brandstofvisie: PMC format en platformgesprekken 
41 Bron: Fiche uitrol LNG: bio-LNG juni 2018 
 

https://lngbinnenvaart.eu/wp-content/uploads/2020/09/Pilot-test-report-Argonon.pdf
https://lngbinnenvaart.eu/wp-content/uploads/2020/02/Pilot-test-report-Werkendam-external.pdf
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Toepassingen van CNG in de binnenvaart beperken zich tot rondvaartschepen 

(Amsterdam) en een veerboot (Texel).  De volumetrische energie-inhoud van CNG 

veel lager is dan voor LNG, waardoor vrijwel dagelijks bunkeren van brandstof 

mogelijk moet zijn. Dat kan bij deze toepassingen. Hier zijn geen streefwaarden 

voor bekend. 

3.4.6 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

 

Biobrandstoffen zijn in technisch opzicht relatief gemakkelijk toepasbaar in 

verschillende kwaliteiten en blends met dieselbrandstof. Motorleveranciers laten 

afwijkende specificaties in blends met FAME, GTL en HVO vaak wel toe, waardoor er 

gewoon met conventionele technologie kan worden gevaren. Het aantal vaartuigen 

dat vaart op FAME, GTL en HVO is niet gedocumenteerd. Wel is een initiatief bekend 

van varen op volledig duurzame biobrandstof. Daarnaast zijn er ook proeven met 

methanol. 

3.5 Emissies 

 

Binnenvaart wordt onderverdeeld in binnenvaart voor goederen, passagiers en werk 

op zee. In totaal is de CO2-equilavente uitstoot in 2030 naar verwachting 1,1 Mton. 

Recreatievaart en visserij worden hier niet bijgeteld [NEV, 2017]. 
 
Tabel 20: Verwachte CO2-uitstoot in de binnenvaart [NEV, 2017] 

CO2-eq. [Mton] 

Binnenvaart 

2015 2020 2025 2030 Toename 

2015-

2030, 

absoluut 

Toename 

2015-

2030, 

jaarlijks 

Goederen 0,5 0,5 0,5 0,6 2% <1% 

Passagiers 0,1 0,1 0,1 0,1 <1% <1% 

Werk op zee 0,4 0,5 0,5 0,5 10% <1% 

TOTAAL 1,0 1,1 1,1 1,1 6% <1% 

3.6 Conclusie42 

 

Algemeen 

De voornaamste opties qua hernieuwbare energiedragers voor de binnenvaart op dit 

moment zijn: 

 

1. Elektrische aandrijving: 

a. Op basis van accutechniek (MEC); 

b. Op basis van brandstofcellen en waterstof; 

c. Hybride vormen met elektriciteitsproductie aan boord met behulp van 

generatoren die meestal lopen op diesel (met biodiesel en bio-LNG als 

duurzame opties). 

2. Conventionele motoren met hernieuwbare energiedragers. Opties hiervoor 

zijn biobrandstoffen (bio-LNG, HVO, et cetera) en synthetische brandstoffen 

(GTL, et cetera). 

 

                                                
42 Deze conclusie is onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat opgesteld. 
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Realisaties ten opzichte van de doelstellingen (streefwaarden) 

Hoewel er binnen de Nederlandse binnenvaartsector serieuze belangstelling voor 

hernieuwbare energiedragers is, zijn de toepassingen heel beperkt en gaat de 

feitelijke implementatie erg langzaam.  

 

Dit heeft de volgende oorzaken: 

 

 Veel producten zitten nog in de fase van techniek- en 
infrastructuurontwikkeling. Voornaamste reden is het tot dusver ontbreken 
van een verplichting. 

 Concrete instrumenten, die grootschalige markintroductie van hernieuwbare 

energiedragers in de binnenvaart kunnen stimuleren, ontbreken tot nu. 

Hierdoor ontbreekt ook commerciële belangstelling. Het ministerie IenW is 

wel van plan om vanaf 2020 binnenvaart op te nemen in de RED2 

verplichting. Dit zal waarschijnlijk een extra stimulans zijn voor de inzet van 

duurzame brandstoffen in de binnenvaart, in de vorm van biocomponenten 

voor dieselbrandstof, bio-LNG en duurzame elektriciteit en waterstof. Er is 

onderzoek gedaan naar de technische en economische consequenties [TNO, 

2020]. Deze zijn significant, zowel op economisch als technisch gebied. Dit 

heeft ook al geleid tot vervolgonderzoek.   

 Doordat er verschillende technische opties zijn, die ieder een andere tank-

/laadinfrastructuur vereisen, is het voor ondernemers lastig om een keuze te 

maken. 

 In de binnenvaart zijn veel kleine ondernemers actief die slechts beperkte 

risico’s kunnen nemen en ook beperkte investeringsmiddelen hebben.  

 

De realisaties ten opzichte van de doelstellingen zijn grotendeels onbekend. Dit 

komt omdat er vrijwel geen doelstellingen zijn. Zo is er voor vervoermiddelen wel 

een doelstelling voor elektrische aandrijving, maar is er geen onderscheid naar de 

drie opties hiervoor. Dit geeft geen helder signaal af richting markt en het te maken 

beleid. 

 
Wat gebeurt er op projectniveau? 

Er lopen verschillende demonstratieprojecten op het gebied van hernieuwbare 

energiedragers in de binnenvaart. Zo wordt er al gevaren met biodiesel blends bij 

enkele tientallen schepen. Daarnaast ontplooien scheepseigenaren en de 

toeleveringsindustrie initiatieven voor elektrisch varen (met accu’s) en waterstof 

met fuel-cell aandrijving. 

 

Wat gebeurt er op beleidsniveau? 

Zoals hierboven vermeld, ontbreekt het bij de overheid aan instrumenten voor 

marktopschaling. Er wordt wel onderzoek gedaan naar een aparte RED II-

verplichting voor de binnenvaart. Daarnaast is er een paragraaf Binnenvaart in de 

DKTI-regeling. 
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4 Mobiele werktuigen 

Leeswijzer  

 

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in zes paragrafen. Paragraaf 1 is een inleiding met 

een korte opsomming van de (internationaal) gemaakte afspraken en 

stimuleringsmaatregelen voor duurzamere mobiele werktuigen. In paragraaf 2 volgt 

de huidige stand van zaken rondom diverse energiedragers bij deze modaliteit. 

Paragraaf 3 gaat in op de beschikbare infrastructuur in Nederland voor het tanken 

en/of laden van mobiele werktuigen. Vervolgens volgt in paragraaf 4 een overzicht 

van diverse vervoermiddelen met een uitsplitsing naar verschillende energiedragers. 

Paragraaf 5 gaat in op de huidige en verwachte emissie uitstoot van deze modaliteit. 

Tot slot volgen de conclusies in paragraaf 6. 

4.1 Inleiding 

 

Buiten het wegverkeer vormen de zogenoemde mobiele werktuigen een belangrijke 

emissiebron van broeikasgassen. Hiertoe behoren onder andere graafmachines, 

laadschoppen (dumpers), (landbouw)tractoren, vorkheftrucks en bladblazers. Deze 

werktuigen worden niet primair voor vervoer gebruikt, maar hun uitstoot van 

broeikasgassen van ruim 3 megaton CO₂-equivalenten wordt wel aan de sector 

mobiliteit toegerekend. Daarmee zijn de mobiele werktuigen goed voor circa 9 

procent van de totale uitstoot van deze sector [KEV, 2020]. 

 

De belangrijkste stimulansen voor schonere en zuinigere werktuigen zijn: 

 Europese emissiewetgeving voor verontreinigende uitstoot (NOX, PM, et 

cetera), bijvoorbeeld de introductie van de Stage IV en Stage V 

emissiewetgeving. De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is hier 

geen onderdeel van. 

 Autonome ontwikkeling: bij bijvoorbeeld graafmachines en laadschoppen 

blijkt dat elke nieuwe generatie (elke 3-5 jaar) circa 10% zuiniger is dan de 

voorgaande generatie en dus ook 10% minder CO2-uitstoot [Hulskotte, 

2017]. 

 Openbare aanbestedingen, waarbij tot 10% korting op het 

aanbestedingsbedrag wordt gegeven als een aannemer kan aantonen dat hij 

schoner of zuiniger kan werken. Dat kan dan via schonere brandstoffen, via 

schonere machines en/of via zuiniger werken door bijvoorbeeld de 

grondtransporten te beperken. 

 De Green Deal Het Nieuwe Draaien (GDHND), looptijd 2016-2020: met de 

GDHND geeft de sector (grond-, weg- en waterbouw, vastgoed en de 

agrarische sector) verdere invulling aan de afspraken in het SER-

Energieakkoord. Doel is een vermindering van de gemiddelde uitstoot van 

CO2 (naar reductie met 10% gedurende de looptijd van deze Green Deal), 

NOX (naar een reductie van 15%) en fijnstof door mobiele werktuigen in de 

bouw en landbouw. Dit wil men realiseren door onder andere inzet van 

biobrandstoffen – of andere hernieuwbare brandstoffen – en trainingen en 

bewustwording van chauffeurs. 

 Klimaatakkoord: maatregelen ter stimulering van nulemissie bouwverkeer. 

Daarbij gaat het om de opname van zero-emissie mobiele werktuigen en de 

principes van de GDHND (Green Deal Het Nieuwe Draaien) in de 

inkoopprocessen van overheden tot verplicht nulemissie bouwverkeer en 

bouwmachines in 2026. 
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4.2 Energiedragers 

4.2.1 Overzicht 

Het totale energieverbruik van mobiele werktuigen in Nederlands was in 2015 circa 

42 PJ [KEV, 2017]. Ervan uitgaande dat de doelstellingen van de Green Deal Het 

Nieuwe Draaien worden gerealiseerd, zal het energieverbruik van mobiele 

werktuigen de komende jaren circa 10% dalen. Dit resulteert in een energieverbruik 

van 45 PJ in 2030. Daarnaast wordt er versterkt ingezet op het gebruik van 

biobrandstoffen. 

 

Het gebruik van mobiele werktuigen is onderverdeeld in verschillende subsectoren: 

consumenten, HDO (handel, diensten en overheid), industrie, landbouw en bouw 

(inclusief infrastructuur bouw). In onderstaande tabel is te zien wat de vastgestelde 

en verwachte totale energieafzet over alle sectoren van mobiele werktuigen is. 

 
Tabel 21: Vastgestelde en verwachte energieafzet van mobiele werktuigen [KEV, 
2020] 

Energieverbruik 

[PJ]  

2017 2018 2025 2030 Toename 

2017-

2030, 

absoluut 

TOTAAL 42,3 44,9 46,5 45,5 7,5% 

4.2.2 Conventioneel 

Mobiele werktuigen gebruiken voornamelijk diesel als brandstof. Benzine wordt 

maar in beperkt mate gebruikt, vooral voor kleine machines in de 

consumentensector. Het aandeel hernieuwbare energie voor mobiele machines 

wordt door het CBS niet separaat gemonitord, maar als een onderdeel samen met 

wegvervoer. Het aandeel hernieuwbare energie is dus ook vergelijkbaar met 

wegvervoer. In 2015 was het aandeel benzinevervangers in benzine ongeveer 

3,5%, bij diesel was het aandeel dieselvervangers circa 7% (inclusief dubbeltelling). 

In 2020 was het aandeel dieselvervangers (inclusief dubbeltelling) en benzine 

vervangers respectievelijk 12%* en 8%*43. 

4.2.3 Elektrisch 

Afzet en gebruik van elektriciteit als energiedrager is klein en wordt op dit moment 

niet centraal bijgehouden. Voor kleinere machines zijn er wel hybride of batterij-

elektrische versies beschikbaar. 

4.2.4 Waterstof 

Afzet en gebruik van waterstof als energiedrager is op dit moment nul. Voor zover 

bekend zijn waterstof aangedreven mobiele werktuigen nog niet of nauwelijks 

beschikbaar op de Nederlandse markt. Er zijn wel enkele nationale en internationale 

projecten en pilots gericht op onderzoek en ontwikkeling van waterstof. 

4.2.5 Aardgas 

Afzet en gebruik van gas voor mobiele werktuigen is op dit moment nul. Voor zover 

bekend zijn gas aangedreven mobiele werktuigen nog niet of nauwelijks beschikbaar 

op de Nederlandse of internationale markt. 

                                                
43 Ten opzichte van 156PJ benzine en 249PJ diesel [CBS-1,2020], de totale referentie plas moet voor 2020 nog 

worden vastgesteld.  
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4.2.6 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Biobrandstoffen worden nog maar zeer beperkt toegepast bij de mobiele 

werktuigen. De afzet hiervan is onbekend. 

4.3 Infrastructuur 

 

Mobiele werktuigen gebruiken geen speciale infrastructuur. Brandstofvoorziening 

verloopt via normale tankstations. Bij bouwprojecten worden kleine tankwagens 

gebruikt om machines bij te tanken. 

4.4 Vervoermiddelen 

4.4.1 Overzicht 

In de vijf subsectoren van mobiele werktuigen (consumenten; HDO; industrie; 

bouw; landbouw) wordt per subsector onderscheid gemaakt naar verschillende 

types (graafmachines, laadschoppen, bladblazers, et cetera). De prognose van de 

machineparkontwikkeling is onderdeel van de KEV. 

 

De samenstelling van het machinepark wordt gemodelleerd met het Nederlandse 

Mephisto model. De basis van dit model is de opgedane kennis en data uit de EMMA 

studie [EMMA, 2009] in combinatie met verkoopaantallen van machinetypen in 

Nederland (via BMWT). Onderstaande figuren geven een overzicht van het 

machinepark in 2015 en de verwachte ontwikkeling voor 2025 en 2030 zoals op dit 

moment opgenomen in het TNO EMMA model. Voor iedere subsector is een aparte 

figuur aangemaakt [TNO, 2014]. De samenstelling van het machinepark is 

behoorlijk onzeker omdat er geen registratieplicht bestaat. De getoonde 

voertuigaantallen zijn modelschatting waarbij een hoge mate van onzekerheid 

bestaat omtrent voertuigaantallen, verdeling en gebruiksprofiel. Er is momenteel 

onderzoek gaande om de vlootomvang en samenstelling beter in kaart te brengen. 

In onderstaande figuren zijn de aantallen. 

 
Figuur 15: Mobiele werktuigen, model schatting – subsector consumenten [TNO, 
2014], update 2020 
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Figuur 16: Mobiele werktuigen, model schatting – subsector landbouw [TNO, 2014], 
update 2020 
 

 
 
Figuur 17: Mobiele werktuigen, model schatting – subsector HDO [TNO, 2014], 
update 2020 
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Figuur 18: Mobiele werktuigen, model schatting – subsector bouw [TNO, 2014], 
update 2020 
 

  
 
Figuur 19: Mobiele werktuigen, model schatting – subsector industrie [TNO, 2014], 
update 2020 
 

 
 

De volgende observaties zijn te maken: 

 Subsector consumentenmarkt (aantal machines: circa 1,4 miljoen): 

De consumentenmarkt is met 1,4 miljoen mobiele werktuigen de grootste 

afzetmarkt. Het gaat hier over het algemeen om relatief kleine machines, 

gebruikt voor het onderhoud van tuinen en landschappen. De helft hiervan 
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zijn grasmaaiers. De markt is redelijk verzadigd. Volgens de prognoses 

blijven de aantallen dan ook constant. 

 Subsector landbouw (aantal machines: circa 65.000): 

Het aantal mobiele werktuigen in de landbouw bestaat voor ongeveer 90% 

uit landbouwtrekkers. De verwachting is dat het aantal landbouwtrekkers 

tussen 2015 en 2030 met 30% daalt. De daling is gerelateerd aan 

schaalvergroting. Terwijl het aantal trekkers daalt, neemt het gemiddelde 

vermogen van de trekkers toe, met circa 23% tussen 2015 en 2030 volgens 

de prognoses. 
 Subsector HDO (aantal machines: circa 60.000): 

De meest gebruikte machines zijn kantenstekers, verticuteermachines en 
compacttrekkers. Er wordt een groei in het aantal compacttrekkers verwacht 
tot en met 2030. De groei in het aantal compacttrekkers is het gevolg van 
specialisering. Waar vroeger gewone trekkers gebruikt werden (bijvoorbeeld 
voor groenwerk, tuiniersbedrijven, sportvelden), worden nu juist 

compacttrekkers toegepast. 

 Subsector bouw (aantal machines: circa 66.000): 

In de bouw worden vooral graafmachines, landbouwtrekkers, 

trilplaten/stampers en laadschoppen ingezet (samen goed voor circa 85% 

van de machines). In de bouw is, in tegenstelling tot de landbouw, een groei 

zichtbaar in de verkoop van kleinere machines (het gemiddelde vermogen 

daalt). Dit heeft waarschijnlijk te maken met efficiëntieverbeteringen van de 

machines (kleinere motoren) en de toename van klein werk (kabels leggen, 

kleine reparaties, et cetera). 

 Subsector industrie (aantal machines: circa 8.000): 

Dit zijn voor 96% vorkheftrucks die worden gebruikt in productie- en 

distributiehallen. De laatste bekende verkoopcijfers zijn uit 2014. De kans is 

dus aanwezig dat het in werkelijkheid afwijkt – mede door de recente 

ontwikkelingen bij grote distributiecentra (Amazon, bol.com, en dergelijke). 

Aan de andere kant verwacht men binnen distributiecentra een toename van 

elektrificatie. Dit vergt nader onderzoek. 

4.4.2 Conventioneel 

Mobiele werktuigen draaien hoofdzakelijk op diesel. Enige uitzondering zijn kleine 

machines die voornamelijk door consumenten worden gebruikt, bijvoorbeeld 

bladblazers en kettingzagen. Inzet van biobrandstoffen zal naar verwachting 

dezelfde bijmenging volgen als voor het wegverkeer. LPG als brandstof wordt 

gebruikt voor vorkheftrucks die vooral indoor gebruikt worden. 

4.4.3 Elektrisch 

Afzet en gebruik van elektriciteit als energiedrager is klein en wordt op dit moment 

niet centraal bijgehouden. Door onder andere de stikstofcrisis neemt de vraag naar 

elektrisch en hybride bouwmaterieel wel toe [FD, 2019].  

 

Dat het aantal elektrisch/hybride machines in de vloot nog steeds zo laag is, heeft 

meerdere redenen: 

 Het aantal beschikbare opties is gering.  

 Als gevolg van de stikstofcrisis investeren bouwbedrijven minder. Oude 

machines worden hierdoor minder snel vervangen. 

 Laadinfrastructuur en/of bouwstroom moet eerst gerealiseerd worden. 

 

Natuur & Milieu heeft onlangs samen met BMWT (de branchevereniging van 

leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en 

transportmaterieel) een overzicht gemaakt van de beschikbare en aangekondigde 

modellen elektrische machines in het zware segment. Vooral in de markt van 

machines boven de 20 ton is het aanbod gering. Onder de 20 ton is het aanbod en 

de keuze groter. Beschikbare elektrische modellen zijn [N&M, 2019]: 
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 Laadschoppen op banden (<8 ton en <10,5 ton); 

 (Mini-)graafmachines (<10 ton);  

 Graafmachines op banden (<11,5 ton); 

 Graafmachines op rupsen (elektrisch <23 ton, hybride <33 ton of met 

voedingskabel zelfs < 120 ton); 

 Overslagmachines (breed beschikbaar, vooral met voedingskabel); 

 Hijskranen die volledig elektrisch kunnen rijden en opereren (max. last 7 

ton). In sommige sectoren zoals havens zijn deze altijd elektrisch. Op 

bouwplaatsen is de uitdaging om daar een zware 100-200 kW kabel naar toe 

te leggen; 

 Ook in het kleine compacte segment (minigravers, trilstampers en trilplaten) 

is er ruim aanbod van elektrisch werkmaterieel [FD, 2019]; 

 Daarnaast zijn generatoren en bronbemalingspompen elektrisch 

beschikbaar.  

 

Een vergelijkbaar overzicht is eerder gemaakt door SGS [SGS, 2017]. 

 

Naast machines bestaat de vloot mobiele werktuigen ook uit generatoren. 

Generatoren op bouwplaatsen (maar ook andere sectoren) draaien op dit moment 

nog vaak op diesel. Elektrische aggregaten zijn wel commercieel beschikbaar, maar 

zijn niet overal inzetbaar door gebrek aan een hoogvermogens netaansluiting. Een 

(verplichte) hoogvermogensaansluiting heeft mogelijk veel impact op de lokale 

emissies en luchtkwaliteit. 

4.4.4 Waterstof  

Afzet en gebruik van waterstof als energiedrager is op dit moment nul. Waterstof 

aangedreven mobiele werktuigen zijn nog niet of nauwelijks beschikbaar op de 

Nederlandse markt. Er zijn wel enkele nationale en internationale projecten en pilots 

gericht op onderzoek en ontwikkeling van waterstof. 

4.4.5 Aardgas 

Er is op dit moment geen goed beeld beschikbaar over het Nederlandse 

machinepark van mobiele werktuigen op aardgas. LPG is reeds behandeld bij de 

conventionele energiedragers. 

4.4.6 Biobrandstoffen (hoge mixen) 

Er is op dit moment geen goed beeld beschikbaar van het Nederlandse park van 

mobiele werktuigen op biobrandstoffen. Er zijn geen cijfers beschikbaar (als aandeel 

in het totaal). 

4.5 Emissies 

 

In totaal waren mobiele werktuigen verantwoordelijk voor ongeveer 3,1 Mton aan 

CO2-equivalenten in 2018 (zie onderstaande tabel). De landbouw- (met name 

trekkers) en bouwsector (met name graafmachines en laadschoppen) waren samen 

verantwoordelijk voor het grootste aandeel van de CO2-equivalente emissies (2,4 

Mton), dit is 77% van het totaal in dit jaar44. 

 

Volgens de NEV [NEV, 2017] zou de CO2-equivalente emissies (en andere 

vervuilende emissies) van mobiele werktuigen tussen 2015 en 2030 dalen met circa 

14%. Deze verwachting is in de KEV [KEV, 2019] bijgesteld naar boven, omdat 

bleek dat de emissies tussen 2015 en 2020 waarschijnlijk nauwelijks zullen wijzigen. 

Dit betekent dat reducties als gevolg van zuinigere machines, verjonging van het 

wagenpark, en bijmenging biobrandstoffen teniet worden gedaan door de groei in 

                                                
44 Modelschatting, geen officiële registratie of meting. 
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gebruik. Kanttekening is dat zowel het wagenpark van mobiele werktuigen als de 

emissies hiervan grote onzekerheden kent. In de taakgroep verkeer en vervoer is 

men zich bewust van de beperkte informatie rondom mobiele werktuigen. Er wordt 

de komende jaren gewerkt aan een update van de emissiefactoren en een 

inventarisatie van het mobiele werktuigen park. Onderstaande tabel toont de 

emissies volgens de KEV. 

 
Tabel 22: Tank-to-wheel Emissies NRMM [KEV, 2020] 

CO2-eq. [Mton] 2018 2019 2025 2030 Toename 

2015-

2030, 

absoluut 

Toename 

2015-

2030, 

jaarlijks 

TOTAAL ter vergelijking 3,1 3,2 3,1 3,0 -4% < -1% 

4.6 Conclusie45 

 

Algemeen 

Elektrificatie en biobrandstoffen zijn de voornaamste opties voor mobiele werktuigen 

qua hernieuwbare energiedragers. De toepassing van gas wordt zover bekend niet 

verder onderzocht. Het gebruik van waterstof voor pallettrucks wordt getest. 

 

Realisaties ten opzicht van de doelstellingen (streefwaarden) 

Op basis van marktobservaties is de conclusie dat de toepassing van hernieuwbare 

energiedragers in mobiele werktuigen op dit moment geen enorme vlucht neemt. De 

realisaties zijn lastig vast te stellen, omdat het ontbreekt aan een verplichte 

registratie van machines. De samenstelling van de vloot kan hierdoor niet 

nauwkeurig worden gemonitord (in tegenstelling tot wegverkeer). Bovendien is het 

lastig vast te stellen hoe de realisaties zich verhouden tot de doelstellingen, omdat 

er vaak geen doelstellingen zijn in termen van de hoogte van bijmenging of het 

aantal voertuigen in de vloot dat gebruik maakt van duurzame brandstoffen. 

 

Oorzaken voor lage aantallen hernieuwbare energiedragers zijn onder andere: 

 Onvoldoende aanbod van elektrische machines: accu-elektrische machines 

zijn alleen beschikbaar voor kleine machines (lager dan 20 ton). Het aanbod 

van waterstof machines is op dit moment nul. 

 Onvoldoende laadinfrastructuur op bouwlocaties: elektrische toepassing 

vergt hoogvermogen netaansluitingen, die er vaak niet zijn. Een dekkend 

netwerk voor waterstof tankinfrastructuur is er ook voor wegvervoer nog 

niet. 

 Onvoldoende laadinfrastructuur op bouwlocaties: onvoldoende instrumenten 

om de toepassing van nieuwe opties te stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld 

geen extra stimulans voor de toepassing van biobrandstoffen. De 

ontwikkelingen met betrekking tot bijmenging lopen parallel aan wegvervoer 

en grijpen in op de RED II verplichting. DKTI geeft wel de mogelijkheid tot 

experimenteren. 

 

Wat gebeurt er op projectniveau? 

Op basis van de bestaande monitoring zijn een aantal observaties te maken: 

 De toepassing van biobrandstoffen in mobiele werktuigen neemt nog geen 

hoge vlucht. De bijmenging van biobrandstoffen loopt in de pas met de 

bijmenging voor wegvervoer. Hoge mixen biobrandstoffen spelen nog 

nauwelijks een rol voor mobiele werktuigen. 

                                                
45 Deze conclusie is onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat opgesteld. 
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 De toepassing van batterij-elektrische machines komt wel mondjesmaat op 

gang – onder andere als gevolg van de stikstofcrisis. Hier blijkt dat het 

aanbod nog ver achter blijft bij de vraag. Elektrificatie en hybridisatie zijn 

namelijk alleen commercieel beschikbaar voor kleine machines. Op het 

gebied van waterstof wordt alleen nog geëxperimenteerd. 

 

Wat gebeurt er op beleidsniveau? 

De belangrijkste doelstellingen voor schonere en zuinigere werktuigen zijn: 

 Europese emissiewetgeving voor verontreinigende uitstoot (NOX, PM, et 

cetera), met name de introductie van Stage V emissiewetgeving. 

 Green Deal Het Nieuwe Draaien (GDHND): met name bij nieuwe 

graafmachines en laadschoppen wordt een autonome verbetering van het 

brandstofverbruik gezien van circa 10% per 5 jaar. Daarnaast kan door het 

verminderen van het stationair draaien nog eens circa 10% op het verbruik 

bespaard worden. De GDHND draagt bij aan de bewustwording van 

energiebesparing. Ook het aantal aanmeldingen voor de HND-opleiding is 

sterk toegenomen. 

 Klimaatakkoord: maatregelen ter stimulering van zero-emissie bouwverkeer, 

zoals opname van zero-emissie mobiele werktuigen en de principes van de 

GDHND in de inkoopprocessen van overheden en verplicht zero-emissie 

bouwverkeer en bouwmachines in 2026. 

 

Naast het Klimaatakkoord worden ook maatregelen onderzocht in het SLA (Schone 

Luchtakkoord en het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Een daarvan is het op korte 

termijn verplicht stellen van machines met Stage V (en eventueel Stage IV). Dit 

draagt vooral bij aan lagere NOX- en PM-emissies. Rijkswaterstaat is bovendien het 

initiatief ‘Zero-emissie bouwplaats’ gestart om de emissies en het energieverbruik 

op bouwplaatsen terug te dringen. Dit draagt bij aan het Klimaatakkoord, het 

Schone Luchtakkoord en het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Daarnaast lopen er 

vanuit Rijkswaterstaat nog een aantal andere initiatieven, zoals het Programma 

Duurzaam Aanleg & Onderhoud en Invoering MKI (Milieu Kosten Indicator) als 

parameter voor de toekenning van projecten bij aanbestedingen. 

 

Emissies 

Naar verwachting zullen de CO2-equilavente emissies van mobiele werktuigen met 

circa 10% dalen tussen 2015 en 2030: van 3,1 Mton naar 2,7 Mton. De 

voornaamste redenen hiervoor zijn: 

 

 Autonome ontwikkeling: bij een aantal machines (bijvoorbeeld 

graafmachines en laadschoppen) blijkt dat elke nieuwe generatie circa 10% 

zuiniger is dan de voorgaande generatie (elke 3-5 jaar), dus ook 10% 

minder CO2-uitstoot [HND 2019, Verbeek]. 

 Bijmengingsverplichting: analoog aan wegverkeer. RED II zorgt voor hogere 

ambities en mixen. 

 Verplichting voor zero emissie bouwverkeer en mobiele werktuigen in 2026: 

in de doorrekening van het Klimaatakkoord [PBL, 2019] houdt PBL rekening 

met een verplichte invoer van zero-emissie bouwverkeer in 2026. Dit levert 

circa 0,1 Mton extra CO2-reductie op in 2030 ten opzichte van het basispad. 
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5 Data overzicht Zeevaart en Luchtvaart 

Figuur 20: Brandstofgebruik door luchtverkeer, cijfers 2019 en 2020 zijn nog 
voorlopig [CBS-1, 2020] 
 

 
 
Figuur 21: Commerciële en niet commerciële vliegbewegingen in Nederland, cijfers 
2019 en 2020 zijn nog voorlopig [CBS-1, 2020] 
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Figuur 22: Afzet brandstoffen voor zeevaart, cijfers 2019 en 2020 zijn nog voorlopig 
[CBS-1, 2020] 
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Bijlage A Data bij Figuren Hoofdstuk 2 

Tabel 23: Aantal actieve tweewielers (bromfietskenteken en motoren) in de 
Nederlandse vloot motorfietsen [RDW 2020] - Bromfietskenteken [CBS, 2020] 

Tweewielers Meetwaarden 

2017 2018 2019 2020 

Conventioneel 

Totaal 

1.763.188 1.794.891 1.813.617 1.830.419 

Motorfiets, benzine 619.388 622.335 629.391 638.510 

Bromfietsen, Benzine 1.124.557 1.153.742 1.166.053 1.174.093 

Bromdiesel, Benzine 19.243 18.814 18.173 17.816 

Elektriciteit Totaal 34.890 39.506 46.470 58.366 

Motorfiets, Elektrisch 390 540 658 855 

Bromfietskenteken, 

Elektrisch 

34.500 38.966 45.812 57.511 

*ND = no data, **NT = no target 

 
Tabel 24: Aantal personenauto’s in de Nederlandse vloot [RDW 2020] – elektrisch & 
hybride [RVO, 2020] 

Personenauto’s Meetwaarden 

 2017 2018 2019 2020 

Conventioneel 8.051.243 8.163.579 8.239.795 8.253.983 

Benzine 6.655.530 6.818.289 6.991.421 7.133.894 

Diesel  1.267.047 1.227.561 1.140.206 1.019.183 

LPG  123.456 111.876 102.713 95.655 

Duel-fuel  

Aardgas benzine 

5.210 5.853 5.455 5.251 

Elektrisch 

(BEV+PHEV) 

118.162  139.703 199.386 272.894 

Batterij-elektrisch 21.115 44.984 107.536 172.523 

PHEV  97.047 94.719 91.850 100.371 

Waterstof (FCEV) 40 53 209 365 

CNG 3.560 4.000 4.131 3.939 

 
Tabel 25: Aantal actieve bestelauto’s in de Nederlandse vloot [RDW 2020] - 
elektrisch [RVO, 2020] 

Bestelauto's Meetwaarden 

 2017 2018 2019 2020 

Conventioneel 887.340 914.263 935.152 948.906 

Benzine 26.025 26.797 28.321 30.104 

Diesel 845.254 870.602 889.009 899.956 

LPG 15.227 15.948 16.877 17.921 

Dual fuel  
Aardgas-benzine 

834 916 945 925 

Elektrisch 2.208 3.196 4.501 5.938 

Waterstof 3 6 6 13 

CNG 2.130 2.410 2.612 2.717 
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Tabel 26: Aantal actieve vrachtauto’s en trekkers (voor oplegger) in de Nederlandse 
vloot [RDW, 2020] - elektrisch [RVO, 2020] 

Vrachtauto’s en 

trekkers (voor 

oplegger)  

Meetwaarden 

2017 2018 2019 2020 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en utiliteit, 

conventioneel 

150.442 153.489 154.802 151.332 

Vrachtauto’s, 

conventioneel 

63.541 63.498 63.192 60.853 

Vrachtauto’s, Diesel 62.019 61.974 61.669 59.349 

Vrachtauto’s, Benzine 1.076 1.069 1.054 1.023 

Vrachtauto’s, LPG 446 455 469 481 

Trekkers, 

conventioneel 

69.037 71.288 71.975 70.588 

Trekkers, Diesel 68.873 71.186 71.906 70.536 

Trekkers, Benzine 161 99 66 50 

Trekkers, LPG 3 3 3 2 

Utiliteitsvoertuig, 

conventioneel 

17.864 18.703 19.635 19.891 

Utiliteitsvoertuig, Diesel 17.329 18.177 9.126 19.424 

Utiliteitsvoertuig, 

Benzine 

514 505 489 445 

Utiliteitsvoertuig, LPG 21 21 20 22 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en utiliteit, 

BEV 

81 94 173 203 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en utiliteit, 

FCEV 

3 2 5 9 

Vrachtauto’s, 

trekkers (voor 

oplegger) en utiliteit, 

CNG + LNG 

454 630 848 1.071 

Vrachtauto’s, trekkers 

(voor oplegger) en 

utiliteit, CNG 

236 325 391 404 

Vrachtauto’s, trekkers 

(voor oplegger) en 

utiliteit, LNG 

218 305 457 667 
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Tabel 27: Aantal actieve bussen in de Nederlandse vloot [RDW 2020] - elektrisch 
[RVO, 2020] 

 Meetwaarden 

Bussen 2017 2018 2019 2020 

Conventioneel 8.622 8.251 7.999 5.345 

Benzine 12 10 12 5 

Diesel 8.605 8.237 7.983 5.337 

LPG 5 4 4 3 

Elektrisch 296 404 789 1.206 

Waterstof 6 6 5 6 

CNG 641 673 593 627 
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Bijlage B Beleidskader 

In deze bijlage volgt een beknopt overzicht van de beleidskaders. 

B.1 Europees beleid 

 

De Europese richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II) en in het verleden de richtlijn 

Brandstofkwaliteit (FQD) stellen criteria ten aanzien van duurzame energie en CO2-

reductie in de mobiliteitssector. Samen met de Richtlijn Infrastructuur Alternatieve 

Brandstoffen (AFID) zijn deze EU-richtlijnen belangrijke aanjagers voor het 

vergroten van het aandeel hernieuwbare energiedragers in transport in Nederland. 

Daarnaast zijn er emissie-eisen vastgelegd in een aantal Europese verordeningen. 

Deze verordeningen zijn direct van toepassing in alle EU-landen. 

 

Een klein overzicht van de meest relevante EU-regelgeving is weergegeven in 

onderstaande tabel. Meer uitleg volgt hieronder. 

 

Tabel 28: Relevant Europees beleid CO2-reductie – beknopt overzicht 

Regelgeving en beleid Veld Beschrijving 

Renewable Energy 

Directive - RED II 

(2018/2001 recast) 

Energiedrager De inzet van hernieuwbare energie 

in vervoer is momenteel wettelijk 

verplicht in Nederland. In 2022 

moet 16,4 procent (inclusief 

dubbeltellingen) van alle energie 

voor vervoer afkomstig zijn uit 

hernieuwbare bronnen. Dit is 

vastgelegd in de regelgeving voor 

hernieuwbare energie in vervoer, 

die weer mede voortvloeit uit de 

Europese verplichtingen uit de 

richtlijnen voor hernieuwbare 

energie (RED en RED II) en de 

afspraken die in dit kader in het 

Klimaatakkoord zijn gemaakt. 

Momenteel is regelgeving in 

voorbereiding die beoogt de 

verplichting voor hernieuwbare 

energie in vervoer te laten oplopen 

tot 27,1 procent in 203046. 

 

De implementatie van de RED II in 

de lidstaten moet uiterlijk 1 juli 

2021 geeffectueerd zijn. In 

Nederland wordt de implementatie 

verzorgd door het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat via 

een aanpassing van de Wet 

milieubeheer.  

                                                
46 Overheid.nl | Consultatie RED II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030 (internetconsultatie.nl) 

https://internetconsultatie.nl/redii_besluit_energie_vervoer_kalenderjaren_2022_2030
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Regelgeving en beleid Veld Beschrijving 

Fuel Quality Directive – 

FQD (98/70/EC and 

2009/30/EC)47 

Energiedrager Reductie van brandstof-

gerelateerde broeikasgasintensiteit 

met 6 tot maximaal 10 energie-% 

voor 31.12.2020 (in vergelijking 

met 2010), gemeten over de hele 

keten (WTW) in CO2-eq/MJ en in 

vergelijking met de fossiele 

referentiebrandstof. 

Directive on the 

Deployment of 

Alternative Fuels 

Infrastructure – AFID 

(2014/94/EU) 

Infrastructuur Een dekkend netwerk van vul- en 

laadpunten voor elektriciteit, 

waterstof en gas tot 2020/2030, 

afhankelijk van modaliteit en 

brandstoftype. Dit geldt zowel voor 

fossiele als biobrandstoffen. 

CO2-emissienormen, 

Light Duty (Regulation 

(EU) 2019/631). 

De Commissie werkt 

aan een herziening48 als 

onderdeel van het ‘Fit 

for 55%’ -pakket) 

 

Vervoermiddelen 

personenauto’s 

Voor personenauto’s geldt sinds 

2021 een emissienorm van 95 

gCO2-eq./km (TTW). De huidige 

norm is 130 gCO2-eq./km (TTW). 

Vervoermiddelen 

bestelauto’s 

Sinds 2020 geldt voor bestelauto’s 

een emissienorm van 95 

gram/kilometer.  

CO2-emissienormen, 

Heavy Duty (Regulation 

(EU) 2019/1242) 

Vervoermiddelen 

Zwaar 

wegverkeer  

Voor zwaar wegverkeer (voorlopig 

alleen de Europese klassen 5, 6, 9, 

10) gelden de volgende 

streefwaarden (t.o.v. het 

referentiejaar jul 2019-jun 2020): 

- in 2025: 15% CO2-reductie  

- in 2030: 30% CO2-reductie 

Energy Efficiency Design 

Index (MARPOL Annex 

VI (resolution 

MEPC.203(62)) 

Vervoermiddelen 

scheepvaart 

Reguleert de efficiency van het 

scheepsdesign. In het 

Klimaatakkoord wordt dit ook nog 

eens behartigd: 

- fase 1: 10% CO2-reductie 

- fase 2: 20% CO2-reductie  

- fase 3: 30% CO2-reductie 

 

B.1.1 Veld energiedrager 

RED II 

In de richtlijn Hernieuwbare Energie (Renewable Energy Directive II) staan onder 

andere Europese streefcijfers voor het aandeel hernieuwbare energie in finaal 

eindgebruik (ten minste 32% in 2030) en het aandeel hernieuwbare energie in 

transport (ten minste 14% in 2030). Lidstaten mogen zelf kiezen hoe te sturen op 

de RED II doelen: op volume, op energie-inhoud of op broeikasgasreductie, mits 

equivalent aan 14% hernieuwbare energie in vervoer in 2030. In Nederland wordt 

de RED II via de jaarverplichting EV (Energie voor Vervoer) ingevoerd op basis van 

percentages hernieuwbare energie voor brandstofleveranciers. In deze 

                                                
47 Gold tot eind 2020. De herziening van FQD is opgeschort, zonder indicatie van een verdere tijdlijn. De verwachting 

is dat de herziene FQD aanzienlijke veranderingen zal kennen, waaronder hoge bio-blends van voor zowel benzine 

als diesel, bijmenging van HVO, HEFA en e-fuels en dat de brandstofspecificaties voor NRMM zullen worden 

afgestemd op die van het wegverkeer (bron: https://stratasadvisors.com/Insights/2021/01292021-EU-MS-fuel-

quality (EU’s Ambitious Environmental Policies Pushing for Cleaner Fuels and Stringent Vehicle Emissions in Member 

States | Stratas Advisors). 
48 CO₂ emission performance standards for cars and vans | Climate Action (europa.eu) 

https://stratasadvisors.com/Insights/2021/01292021-EU-MS-fuel-quality
https://stratasadvisors.com/Insights/2021/01292021-EU-MS-fuel-quality
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
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jaarverplichting die een looptijd heeft van 2022-2030, komen ook doelstellingen van 

de FQD (Fuel Quality Directive) tot uiting. Het verplichte percentage hernieuwbare 

energie voor leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse markt loopt hierbij 

op van 16,4% in 2022 naar 27,1% in 2030 (inclusief meervoudige telling en op 

basis van energie-inhoud). 

 

De jaarverplichting EV bevat specifieke bepalingen voor de inzet van grondstoffen in 

brandstoffen voor transport, waaronder: 

 Een limiet van 1,2% voor de inzet van conventionele biobrandstoffen 

(geproduceerd uit voedsel-/veevoergewassen). 

 Een limiet van 4,2% voor biobrandstoffen gemaakt grondstoffen genoemd in 

Annex IX B van de RED II; dit betreft met name gebruikte spijsoliën en 

vetten. Deze brandstoffen tellen dubbel, dus administratief gezien telt de 

fysieke 4,2% voor 8,4%. 

 Een verplichting, oplopend van 0,85% in 2022 tot 3,5% in 2030 voor 

geavanceerde biobrandstoffen, dat wil zeggen gemaakt uit grondstoffen 

zoals genoemd in Annex IX A van de RED II. Deze geavanceerde 

biobrandstoffen tellen dubbel, dus de fysieke verplichting van 3,5% telt 

administratief gezien voor 7%. 

 

De jaarverplichting EV stimuleert de inzet van hernieuwbare elektriciteit voor 

vervoer sterk. De in wegverkeer ingezette hoeveelheid elektrische energie telt 

administratief 4-voudig mee voor het halen van de hernieuwbare doelstelling. 

Daarnaast stuurt de jaarverplichting op innovaties van hernieuwbare brandstoffen 

van niet-biologische oorsprong, bijvoorbeeld door het afvangen van CO2 en de 

productie van waterstof uit hernieuwbare elektriciteit. Gasvormige en vloeibare 

hernieuwbare brandstoffen tellen mee met een factor 2,5. 

 

FQD  

De richtlijn Brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive) heeft als doel het reduceren 

van vervuilende emissies tijdens de productie en het gebruik van brandstoffen. De 

richtlijn schrijft voor dat brandstofleveranciers jaarlijks moeten rapporteren over de 

broeikasgasintensiteit van de door hen verkochte brandstoffen en energie. Met 

broeikasgasintensiteit wordt bedoeld de hoeveelheid broeikasgasemissies over de 

gehele levenscyclus van de brandstof, per eenheid energie (gCO2-equivalentWTT/MJ). 

 

Verder moeten de Europese lidstaten brandstofleveranciers ertoe verplichten om 

stapsgewijs de broeikasgasintensiteit van de geleverde brandstoffen te reduceren 

met maximaal 10% voor 31 december 202049. Deze doelstelling moet worden 

gerealiseerd door het gebruik van biobrandstoffen, alternatieve brandstoffen en de 

vermindering van het affakkelen en ontluchten in olieproductie-installaties. 

 

Behalve broeikasgasemissiereductie- en duurzaamheidseisen, bevat de richtlijn ook 

technische specificaties voor transportbrandstoffen. Zo geldt voor standaardbenzine 

dat maximaal 10 volumeprocent ethanol (E10) en maximaal 22 volumeprocent ETBE 

(ethyl-tert-butylether) bijgemengd mag worden. Standaarddiesel mag volgens de 

nieuwe richtlijn maximaal 7 volumeprocent biodiesel (FAME) en tot 30% HVO 

bevatten, mits de biodiesel voldoet aan de Europese standaard EN 14214 en de HVO 

                                                
49 De FQD loopt tot eind 2020. Er wordt gewerkt aan een update van de FQD, eventueel in de vorm van een 

samenvoeging van RED II en FQD. Het is nog onduidelijk welke percentages gaan gelden voor de komende jaren. De 

verwachting is dat de herziene FQD aanzienlijke veranderingen zal kennen, waaronder hoge bio-blends van voor 

zowel benzine als diesel, bijmenging van HVO, HEFA en e-fuels en dat de brandstofspecificaties voor NRMM zullen 

worden afgestemd op die van het wegverkeer (bron: https://stratasadvisors.com/Insights/2021/01292021-EU-MS-

fuel-quality (EU’s Ambitious Environmental Policies Pushing for Cleaner Fuels and Stringent Vehicle Emissions in 

Member States | Stratas Advisors). 
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voldoet aan EN15940. De richtlijn bevat ook maximale gehaltes voor enkele andere 

alcoholen (zie Annex I van FQD). 

B.1.2 Veld infrastructuur 

AFID 

De Richtlijn Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen (AFID) draagt bij aan de EU-

doelen om de CO2-uitstoot door de EU-transport- en mobiliteitssector terug te 

dringen en de afhankelijkheid van olie te verminderen door de aanleg van energie-

infrastructuur te bevorderen. De richtlijn betreft alle alternatieve brandstoffen 

(inclusief LPG, elektriciteit en biobrandstoffen) voor de huidige vloeibare fossiele 

energiedragers die worden ingezet in auto’s, bussen, vrachtwagens, schepen en 

vliegtuigen. De richtlijn bevat verplichtingen voor die alternatieve brandstoffen 

waarvoor nog een aparte infrastructuur aangelegd moet worden om het gebruik 

ervan mogelijk te maken en te stimuleren. Dit zijn elektriciteit, waterstof en aardgas 

(CNG en LNG). 

B.1.3 Veld vervoermiddelen 

Europese emissienormen 

Er gelden Europese CO2-emissiestandaarden voor verschillende vervoermodaliteiten 

in Europa (zie tabel 28). Voor de binnenvaart, mobiele werktuigen, spoor en 

luchtvaart zijn er geen CO2-emissienormen. 

 

De normen zijn vaak gecategoriseerd in schadelijke emissies (NOx, PM, et cetera) 

en CO2. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de geldende normen voor 

CO2-uitstoot in diverse categorieën. 

 

CO2-emissienormen voor licht wegverkeer [EC_LD, 2019] 

Volgens de Europese CO2-normering moeten nieuwe personenauto’s in 2030 hun 

CO2-uitstoot, gemiddeld over de vloot, met 37,5% verlaagd hebben ten opzichte 

van de gemiddelde WLTP-waarde die overeenkomt met de 2021 norm van 95 g/km 

(NEDC). Deze eis komt overeen met een 2030 uitstootnorm van 59 g/km (NEDC). 

 

Voor bestelauto’s geldt een reductie van 15% in 2025 en van 31% in 2030, ten 

opzichte van de gemiddelde WLTP-waarde in 2021, die overeenkomt met de 2021 

norm van 147 g/km (NEDC). 

 

CO2-emissienormen voor zwaar wegverkeer [EC_HD, 2019] 
Daarnaast heeft de EU in 2019 CO2-emissienormen vastgesteld voor trucks en 

bussen. Vanaf 2025 moeten nieuwe trucks in de vier belangrijkste categorieën 15% 

minder uitstoten dan het gemiddelde op basis van VECTO50 in 2019/20. De norm 

voor 2030 is indicatief gesteld op 30% reductie en zal in 2022 gereviewd worden. 

Een belangrijke factor daarbij zijn de ontwikkelingen in de beschikbaarheid en 

kosten van elektrische trucks. Voor andere categorieën trucks en bussen moeten 

nog specifieke normen worden ontwikkeld. 

 

CO2-emissienormen voor zeevaart [IMO, 2011] 

Voor CO2-emissies voor schepen geldt het Energy Efficiency Design Index. Deze 

schrijft voor, dat schepen in drie fasen zuiniger moeten worden (t.o.v. het 

referentiejaar 2008): 

 Fase 1: 10%; 

 Fase 2: 20%; 

 Fase 3: 30%. 

 

 

                                                
50 VECO: Vehicle Energy Consumption calculation TOol - VECTO | Climate Action (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vecto_en
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B.2 Nederlands beleid 

B.2.1 SER Energieakkoord 

In 2013 werd het SER Energieakkoord voor duurzame groei gesloten, een 

overeenkomst tussen 47 partijen: overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur- en 

milieuorganisaties, andere maatschappelijk organisaties en financiële instellingen. 

Het doel was de energievoorziening van Nederland te verduurzamen. Voor verkeer 

en vervoer bevatte het Energieakkoord onder andere stimulerende maatregelen 

voor LNG, logistieke efficiëntie, gedragsverandering personenvervoer, meer 

fietsvervoer, duurzaam inkopen en WLTP-typekeuring. Het Energieakkoord kende 

een beleidsdoelstelling voor mobiliteit van maximaal 25 Mton CO2-uitstoot in 2030 

(inclusief 9,1 Mton reductie door beleid). 

B.2.2 Brandstofvisie 

Een van de twaalf actiepunten voor mobiliteit van het Energieakkoord was het 

opstellen van een brandstofvisie. Tevens werden er voor mobiliteit een aantal 

ambitieuze doelstellingen afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. In 2014 

werd ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF’ (hierna: Brandstofvisie) gepresenteerd, 

het resultaat van een intensief traject, waar meer dan honderd organisaties, onder 

regie van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij betrokken 

waren. De Brandstofvisie bevatte een meersporenstrategie voor de inzet van diverse 

soorten brandstoffen voor de verschillende vervoersmodaliteiten, alsmede een 

aantal actiepunten, gericht op onder andere Europees bronbeleid, R&D en innovatie 

en financiële stimulering (fiscaal of anderszins). 

 

In 2020 is de Brandstofvisie herijkt onder de titel ‘Visie Duurzame Energiedragers in 

Mobiliteit’51. Deze visie beschrijft de huidige stand van zaken en schetst globaal de 

transitiepaden van de verschillende energiedragers en modaliteiten, op basis van 

technologische en marktontwikkelingen en afspraken uit onder andere het 

Klimaatakkoord. Een belangrijk verschil met de visie uit 2014 is dat de Visie 

Duurzame Energiedragers in Mobiliteit een visie is van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee beoogt het ministerie richting te geven, 

enerzijds aan het duurzame mobiliteitsbeleid en anderzijds aan de rol en inzet van 

zijn stakeholders.  

 

De hoofdboodschap van de visie luidt: Het uitgangspunt is toewerken naar zero 

emissie mobiliteit. Dat betekent vooral voor personen- en bestelauto’s de massale 

overschakeling op elektrisch rijden (en in sommige situaties mogelijk waterstof). 

Echter, nog niet voor alle modaliteiten zijn zero emissie opties in voldoende mate 

beschikbaar. Op de korte en - voor zwaardere modaliteiten - langere termijn zijn 

daarom hernieuwbare (bio)brandstoffen nodig. Die leveren, wanneer ze kunnen 

worden bijgemengd bij fossiele brandstoffen, snel CO2-winst op. IenW zet daarom 

ook in op het gebruik van hernieuwbare (bio)brandstoffen, zowel om de transitie 

van het bestaande voertuigenpark in het wegvervoer te ondersteunen, als ook voor 

de verdere opschaling van de inzet van hernieuwbare (bio)brandstoffen in de zee- 

en luchtvaart. 

B.2.3 Regeerakkoord Rutte III en Klimaatakkoord 

In het Regeerakkoord waren enkele ambities opgenomen voor de verduurzaming 

van mobiliteit. Voor mobiliteit was een reductiedoelstelling geformuleerd van 3,5 

Mton CO2 in 2030, als bijdrage aan de overall reductiedoelstelling van 49% in 2030 

(NB: In april 2021 is de EU het eens geworden over een nieuwe Europese 

klimaatwet52, waarin is vastgelegd dat voor de EU als geheel de uitstoot van 

                                                
51 Visie Duurzame Energiedragers in Mobiliteit | Rapport | Rijksoverheid.nl 
52 Provisional agreement on the European Climate Law (europa.eu) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/05/bijlage-1-visie-duurzame-energiedragers-in-mobiliteit
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1828
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broeikasgassen 55 procent lager moet zijn dan in 1990). De ambities uit het 

Regeerakkoord zijn in het Klimaatakkoord53 van juni 2019 uitgewerkt in een groot 

aantal afspraken en beleidsverwachtingen, die zijn gekwantificeerd in termen van 

CO2-reductie. In totaal komt het Klimaatakkoord op een CO2-reductie van 5,2 Mton 

in 2030. In hoofdstuk B.3 zullen we hier in meer detail op ingaan. In het ontwerp-

Klimaatakkoord werd lange tijd als sectordoelstelling voor mobiliteit een maximale 

CO2-uitstoot van 25 Mton in 2030 genoemd, neerkomend op een reductieopgave 

van minimaal 7,3 Mton CO2 in 2030. Deze doelstelling is uiteindelijk niet 

overgenomen in het definitieve Klimaatakkoord. 

B.2.4 Jaarverplichting (RED II) 

In Nederland wordt de RED II verplichting ingevoerd op basis van percentages 

hernieuwbare energie voor brandstofleveranciers, looptijd 2022-2030. Bedrijven die 

op jaarbasis meer dan 500.000 liter diesel en benzine leveren bestemd voor 

wegvervoer, spoorvervoer, mobiele machines en pleziervaart moeten jaarlijks een 

bepaald aandeel hernieuwbare energie leveren. Hiervoor ontvangen ze HBE’s54. In 

2020 moest 16,4 procent (inclusief dubbeltellingen) van alle energie voor vervoer 

afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Voor het behalen van de jaarverplichting 

waren in totaal 65,4 HBE’s nodig [NEa, 2021]. Het verplichte percentage 

hernieuwbare energie loopt hierbij jaarlijks op. Momenteel is regelgeving in 

voorbereiding die beoogt de jaarverplichting voor hernieuwbare energie in vervoer 

te laten oplopen tot naar 27,1% in 2030 (inclusief meervoudige telling en op basis 

van energie-inhoud), ook zal naar verwachting de jaarverplichting worden uitgebreid 

naar benzine en diesel leveringen voor binnenvaart en stationaire installaties55. 

 

De jaarverplichting bestaat uit enkele subdoelstellingen. Bijvoorbeeld een maximum 

aandeel hernieuwbare brandstoffen dat afkomstig mag zijn uit conventionele 

bronnen en een minimum aandeel ‘geavanceerde’ biobrandstoffen. Voor meer 

informatie over de jaarverplichting wordt de lezer verwezen naar de officiële 

rapportage van de Nederlandse Emissie Autoriteit [NEa, 2021]. 

B.3 Analyse monitoring nationale doelstellingen en realisaties 

Leeswijzer 

In deze paragraaf worden de nationale CO2-doelstellingen en -prognoses voor 

mobiliteit (van het SER Energieakkoord uit 2013 tot heden) op een rij gezet en met 

elkaar vergeleken. Allereerst worden in paragraaf B.3.1 de verschillende begrippen, 

die gehanteerd worden met betrekking tot CO2-uitstoot, uitgelegd. Paragraaf B.3.2 

geeft een overzicht van de beleidsverwachtingen voor mobiliteit uit het 

Klimaatakkoord langs vier grote inhoudelijke thema’s. In paragraaf B.3.3 en B.3.4 

wordt ingegaan op de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) respectievelijk de 

verdeling van broeikasgasemissies binnen mobiliteit volgens KEV 2020. In paragraaf 

B.3.5 wordt de PBL policy brief ’Het Klimaatakkoord: Effecten en Aandachtspunten‘ 

van november 2019 behandeld. Paragraaf B.3.6 bevat conclusies. 

B.3.1 Uitleg begrippen 

Er zijn over CO2 veel verschillende soorten cijfers in omloop, die op verschillende 

zaken betrekking hebben: CO2-reducties, CO2-uitstoot, CO2-doelstellingen, CO2-

prognoses, CO2-emissierealisaties, et cetera. Daarnaast zijn er verschillen tussen de 

vaststellingsjaren en de referentiejaren waarop de cijfers betrekking hebben, dan 

wel op de inhoud van de gebruikte referentiescenario’s. Voor een goed en 

                                                
53 www.klimaatakkoord.nl 
54 Hernieuwbare brandstof eenheden - 1 HBE staat gelijk aan 1 GJ energie (rekening houdend met eventuele 

dubbeltellingen.)  
55 Overheid.nl | Consultatie RED II besluit energie vervoer kalenderjaren 2022 2030 (internetconsultatie.nl) 

http://www.klimaatakkoord.nl/
https://internetconsultatie.nl/redii_besluit_energie_vervoer_kalenderjaren_2022_2030
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gezamenlijk inzicht is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de volgende 

begrippen: 

 Doelstellingen en beleidsverwachtingen zijn door beleid geformuleerde 

doelen dan wel verwachtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de CO2-

reductie of de totale CO2-uitstoot in een bepaald ijkjaar (bijvoorbeeld 2030). 

 Realisaties zijn empirische vaststellingen van wat op een bepaald moment 

in de tijd feitelijk gerealiseerd is (ex post). Voor wat betreft de Routeradar 

heeft dit betrekking op realisaties van aantallen vervoermiddelen, aantallen 

tank- en laadinfra en hoeveelheden energiedragers. De Routeradar maakt 

op basis hiervan ook een inschatting van de gerealiseerde emissiereducties 

per deelgebied. De Routeradar geeft echter geen beeld voor mobiliteit als 

geheel. De landelijke emissiereducties voor mobiliteit overall worden door 

het PBL berekend in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV); zie verder in 

paragraaf B.3.3 en B.3.4. 

 Prognoses zijn wetenschappelijke toekomstverwachtingen (ex ante) voor 

een bepaald ijkjaar (bijvoorbeeld 2030). Deze zijn gebruikelijk gebaseerd op 

een basis- of referentiescenario voor dat ijkjaar, waar bovenop het 

emissiereductie-effect van een x-aantal beleidsmaatregelen wordt berekend. 

De prognose kan worden uitgedrukt in CO2-reductie of totale CO2-uitstoot. 

Voor het Klimaatakkoord voert het PBL de prognoses uit in de KEV56. 

 

CO2-reducties kunnen betrekking hebben op een bepaald jaar of op een bepaalde 

periode. In het laatste geval is sprake van de cumulatieve CO2-reductie. Hetzelfde 

geldt voor CO2-uitstoot. Tot slot is het van belang een onderscheid te maken tussen 

CO2-cijfers die betrekking hebben op het geheel van mobiliteit en CO2-cijfers die 

betrekking hebben op één modaliteit (bijvoorbeeld wegvervoer). 

B.3.2 CO2-reductie Klimaatakkoord langs vier inhoudelijke thema’s 

De beleidsverwachtingen in het Klimaatakkoord voor mobiliteit tellen op tot een 

CO2-reductie van 5,2 Mton 2030, hoofdzakelijk t.o.v. het NEV 2017 

referentiescenario voor 2030. De reducties zijn als volgt uitgesplitst in vier 

inhoudelijke thema’s: 

1. Hernieuwbare energie 

 Veld energiedrager: Maximaal 27PJ in wegtransport (t.o.v. NEV-2017). 

Beleidsverwachting CO2-reducties in 2030: 2,0 Mton middels 

hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer bovenop de NEV-

berekeningen van 2017; aanvullend hieraan nog minimaal 5PJ inzet 

hernieuwbare energie in binnenvaart in 2030. 

 Veld infrastructuur: 50 waterstoftankstations in 2025 en 1,8 miljoen 

(semi-) publieke en private laadpunten in 2030; 

 Veld vervoermiddelen: 15.000 FCEV personenauto’s en 3.000 FCEV 

vrachtwagens in 2025; 

 Duurzaam inkopen overheden. 

2. Stimulering elektrisch (personen)vervoer 

 Veld vervoermiddelen: 

i. Streven naar 100% emissieloze nieuwverkoop van 

personenauto’s in 2030; 

ii. Regionaal zoveel mogelijk emissieloos vervoer in 2030; 

iii. Elektrificering leaseauto’s, autodelen (2030: 80.000 BEV 

deelauto’s) en tweewielers. 

 Veld infrastructuur: Nationale Agenda Laadinfrastructuur: 

                                                
56 KEV: Klimaat- en Energieverkenning. De KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en geeft ieder 

jaar een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem. (NB: Tot en met 2018 

heette de KEV NEV = Nationale Energieverkenning). 
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i. Personenvervoer: 1,8 miljoen (semi)-publieke en private 

laadpunten in 2030; 

ii. Bestelauto’s: 18.600 laadpunten t.b.v. stadslogistiek; 

iii. Vrachtauto’s: 7.400 laadpunten t.b.v. stadslogistiek. 

NB: De bij punt 1 genoemde 2 Mton vormt een plafond voor het wegverkeer én 

een communicerend vat met de in punt 2 genoemde maatregelen voor 

elektrisch vervoer [Klimaatakkoord, paragraaf C2.3]. Daarmee wordt impliciet 

aangegeven dat de gezamenlijke reductiedoelstelling voor de maatregelen voor 

elektrisch vervoer en hernieuwbare brandstoffen een reductie van 2 Mton in 

2030 is. 

3. Verduurzaming logistiek 

 Veld vervoermiddelen:  

i. Middelgrote zero-emissiezones stadslogistiek (ZES) in 30 tot 40 

grotere gemeenten in 2025; Zero-emissie bouwverkeer en 

mobiele werktuigen. Beleidsverwachting CO2-reducties in 2030: 

1,0 Mton voor Zero-emissie stadslogistiek (ZES) en 0,4 Mton 

voor bouwverkeer en mobiele werktuigen;  

ii. 30% reductie van de CO2-uitstoot door achterland- en 

continentaal vervoer in 2030. Beleidsverwachting CO2-reducties 

in 2030: 0,4 Mton. 

iii. Bronbeleid NL: Vrachtwagenheffing57 NL: 0,2 Mton 

Bronbeleid EU: 0,8 Mton 

 Veld infrastructuur: Klimaatneutrale en circulaire grond-, weg- en 

waterbouw en -werken (GWW) 

 Binnenvaart: 

i. Veld energiedragers: minimaal 5 PJ inzet (Aanvullend aan de 

27PJ in het wegverkeer; t.o.v. NEV-2017). Beleidsverwachting 

CO2-reducties in 2030: 0,4 Mton (hieraan gekoppeld streefcijfer 

is een inzet van 30% hernieuwbare brandstof/energie) 

ii. Veld vervoermiddelen: minimaal 150 zero emissie schepen in 

2030. 

4. Verduurzaming personenmobiliteit (inclusief zakelijk reizen, OV en fiets) 

 Veld vervoermiddelen: 8 miljard zakelijke (auto)kilometers minder in 

2030. Beleidsverwachting CO2-reducties in 2030: halvering van CO2-

emissies zakelijke mobiliteit ten opzichte van 2016. 

B.3.3 Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) wordt uitgevoerd door het PBL en geeft 

een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot tot en met 2030. De 

KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en geeft ieder jaar een 

geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem. 

Tot en met 2018 werd in plaats van “KEV” de term “NEV” gebruikt (Nationale 

Energieverkenning) 

 

Ten behoeve van de KEV 2019 is een nieuw basispad (referentiescenario) voor 2030 

ontwikkeld. Het PBL stelt dat daarmee het referentiescenario uit de NEV 2017 voor 

beleidsanalyses zijn betekenis heeft verloren, en daarmee ook de daarop 

gebaseerde sectorale reductieopgaven. De actuele inzichten uit de KEV 2020 

vormen nu de geëigende basis voor de analyse van het klimaatbeleid. In de KEV-

2020 zijn de afspraken uit het Klimaatakkoord over de extra inzet van hernieuwbare 

energie voor vervoer en het inrichten van nulemissiezones voor stadsdistributie in 

binnensteden nog niet meegenomen (zie KEV-2020, pagina 133). Dat betekent dat 

de hierboven onder het kopje “CO2-reductie Klimaatakkoord” besproken inzet van 

hernieuwbare energie (overwegend) additioneel is aan de projectie uit KEV-2020. 

                                                
57 Zie: www.vrachtwagenheffing.nl 

http://www.vrachtwagenheffing.nl/
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B.3.4 Verdeling broeikasgasemissies binnen mobiliteit volgens KEV 2020 

Over de broeikasgasuitstoot door mobiliteit geeft de KEV 2020 aan dat: “het 

wegverkeer met een aandeel van circa 85% in het totaal veruit de grootste bron van 

broeikasgasemissies binnen de binnenlandse mobiliteit is. Binnen het wegverkeer 

vormen personenauto’s de grootste emissiebron met een aandeel van circa 50% in 

de totale uitstoot van mobiliteit. Vrachtauto’s en bestelauto’s zijn goed voor 

achtereenvolgens 20 en 12% van de uitstoot. Bussen, motorfietsen en bromfietsen 

leveren een kleine bijdrage aan de uitstoot. Deze aandelen per vervoersmiddel 

veranderen maar beperkt tot 2030.  

 

Buiten het wegverkeer vormen de zogenoemde mobiele werktuigen de belangrijkste 

emissiebron van broeikasgassen. Hiertoe behoren onder andere de graafmachines, 

landbouwtractoren, vorkheftrucks en bladblazers. Deze werktuigen worden niet 

primair voor vervoer gebruikt, maar hun uitstoot van broeikasgassen van ruim 3 

Mton CO₂-equivalenten wordt wel tot de sector mobiliteit gerekend. Daarmee zijn de 

mobiele werktuigen goed voor circa 9% van de totale uitstoot van deze sector.  

 

De binnenvaart en de visserij leveren een bescheiden bijdrage aan de uitstoot van 

circa 4%. Railvervoer is hoofdzakelijk elektrisch aangedreven en levert daarmee 

nauwelijks een bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen.  

 

De luchtvaart en zeescheepvaart vanuit Nederland ten slotte zijn vrijwel volledig 

internationaal georiënteerd. De uitstoot van broeikasgassen door de internationale 

lucht- en scheepvaart wordt niet tot de nationale emissietotalen gerekend.” 

B.3.5 PBL policy brief ’Het Klimaatakkoord: Effecten en Aandachtspunten‘ 

In november 2019 publiceerde het PBL de policy brief ’Het Klimaatakkoord: Effecten 

en Aandachtspunten‘, waarin de effecten van het Klimaatakkoord op hoofdlijnen zijn 

ingeschat. Dit is alleen gedaan op het niveau van een kwantitatieve duiding, niet op 

het niveau van een integrale doorrekening. De policy brief bevat prognoses van de 

CO2-uitstoot in 2030, met medeneming van de volgende maatregelen uit het 

Klimaatakkoord: de extra inzet van hernieuwbare brandstoffen, zero-emissie zones 

voor stadslogistiek, maatregelen rond mobiele werktuigen en maatregelen rond 

personenmobiliteit. De policy brief baseert zich daarbij op het basispad 

(referentiescenario) voor 2030 uit de KEV 2019 en realisaties uit 2018. 

 

Onderstaande tabel laat zien dat:  

 De maatregelen uit het Klimaatakkoord tot een verwachte CO2-reductie 

leiden van 1,3 tot 3,6 Mton in 2030; 

 De prognose voor de totale uitstoot door mobiliteit in 2030, met 

medeneming van de effecten van het Klimaatakkoord, tussen 29,3 en 31,7 

Mton ligt (restemissie). 

 

Tabel 29: Emissie broeikasgassen [PBL, policy brief 2019, p.9] 

Sector 2018 

[Mton] 

2030 

Raming KEV 
2019 [Mton] 

2030  

Klimaat-
akkoord 
[Mton] 

  Belangrijke 

aanknopingspunten 
voor sturing op 
onzekerheden 

      Reductie Restemissie   

Mobiliteit 35,6 32,9 1,3 - 3,6 29,3 – 31,7  Omvang inzet 
biobrandstoffen 

 Omvang en criteria 
zero-emissie zones 

 Vormgeving 
autobelastingen na 

2025 
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B.3.6 Conclusie 

Kijkend naar de hoofdlijnen van het beleid is door de jaren heen een verschuiving in 

de beleidsdoelstellingen en -verwachtingen voor 2030 te zien, die als volgt kan 

worden samengevat: 

 

Tabel 30: Vergelijking beleidsdoelstellingen en prognoses 

Bron Totale CO2-

uitstoot 2030 

door mobiliteit 

CO2-reductie door 

beleid 

Referentie-

scenario 

SER-

Energieakkoord 

2013  

Max. 25 Mton 

(beleidsdoelstelling) 

9,1 Mton PBL/ECN 

referentie-

raming 2012 

Ontwerp-

Klimaatakkoord 

eind 2018 

Max. 25 Mton 

(beleidsdoelstelling) 

7,3 Mton NEV 2017 

referentie-

scenario voor 

2030 

Definitief 

Klimaatakkoord 

juni 2019 

 5,2 Mton 

(beleidsverwachting, 

incl. EU-bronbeleid en 

vrachtwagenheffing) 

Hoofdzakelijk 

NEV 2017 

referentie-

scenario voor 

2030 

PBL policy brief 

’Het 

Klimaatakkoord: 

Effecten en 

Aandachtspunten’ 

nov. 2019 

29,3 - 31,7 Mton, 

gemiddeld 30,5 

Mton (prognose) 

1,3 - 3,6 Mton, 

gemiddeld 2,3 Mton 

(prognose) 

KEV 2019 

referentie-

scenario voor 

2030 

 

Uit de tabel kan worden vastgesteld dat de CO2-reductie door beleid uit de policy 

brief van PBL (gemiddeld 2,3 Mton) lager ligt dan het totaal aan 

beleidsverwachtingen voor CO2-reductie uit het Klimaatakkoord (5,2 Mton). Verder 

ligt de prognose uit de policy brief voor de totale CO2-uitstoot in 2030 (met 

medeneming van de effecten van het Klimaatakkoord) hoger dan de prognose voor 

2030 uit het Energieakkoord van 2013 (maximaal 25 Mton). Het Energieakkoord 

dateert echter van voor het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015; het Nederlandse 

Klimaatakkoord is daarna gesloten.  

 

Met het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij de landen zich gecommitteerd hebben 

aan het streven naar een maximale temperatuurstijging van 1,5°C, zijn ook de CO2-

reductiedoelstellingen aangescherpt. Voor mobiliteit is de reductiedoelstelling 

aangescherpt van 60% naar 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Recent (April 

2021) is de Europese Unie het eens geworden over een nieuwe Europese 

klimaatwet58. Hierin is vastgelegd dat alle lidstaten in 2050 CO₂-neutraal moeten 

zijn en dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen - voor de EU als geheel - 55 

procent lager moet zijn dan in 1990. Hoe de doelstelling precies gehaald moet 

worden, wordt later uitgewerkt, Maar het nieuwe -55% doel zorgt in ieder geval 

zorgen voor extra druk op de mobiliteitssector om daaraan bij te dragen: Als 

onderdeel van het ‘Fit for 55%’ -pakket werkt de Commissie werkt aan een 

herziening59 van de CO2-emissienormen voor het wegverkeer. 

De conclusie is dat terwijl de internationale afspraken ambitieuzer zijn geworden, de 

huidige PBL-prognose voor 2030 voor mobiliteit juist op een hogere CO2-uitstoot 

uitkomt dan de Nederlandse beleidsdoelstellingen van een paar jaar eerder. Ook als 

                                                
58 Provisional agreement on the European Climate Law (europa.eu) 
59 CO₂ emission performance standards for cars and vans | Climate Action (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1828
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en
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deze PBL-prognose wordt gehaald, dan zullen er na 2030 veel extra maatregelen 

nodig zijn om de in Parijs gemaakte afspraken voor 2050 te halen. 
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Bijlage C Methodiek 

Realisaties en doelstellingen 

Het eerste deel van de DEM-monitor rapporteert per modaliteit en per basisveld de 

voortgang met betrekking tot in het straatbeeld zichtbare producten. Dit wordt 

gedaan door het vaststellen van feitelijke realisaties (in concreet meetbare 

eenheden) voor de drie basisvelden per modaliteit: 

 Infrastructuur; 

 Energiedragers; 

 Vervoermiddelen. 

 

Deze realisaties worden altijd gepresenteerd in relatie tot de bestaande 

doelstellingen (ook wel streefwaarden of ambities genoemd) uit het Klimaatakkoord, 

dan wel vanuit de brandstofplatforms of anderszins vanuit de sector (zoals uit Green 

Deals of convenanten). Het verschil in status tussen deze verschillende soorten 

doelstellingen wordt duidelijk aangegeven.  

 

Marktfasen 

In dit deel wordt ook de marktfase van een product aangegeven. Dit is belangrijk 

omdat de marktfase bepaalt welke typen beleidsinstrumenten zinvol kunnen worden 

ingezet. 

 

Milieueffecten in de Routeradar 

In het Klimaatakkoord, het Energieakkoord en de Visie op Hernieuwbare 

Energiedragers in Mobiliteit staat de reductie van CO2-uitstoot centraal. Deze CO2-

opgave is gericht op de vermindering van het (versnelde) broeikaseffect en daarmee 

op afremming van de wereldwijde klimaatopwarming. Een belangrijk tweede doel 

voor de inzet van hernieuwbare energiedragers is het verbeteren van de 

luchtkwaliteit in Nederland. Dat betekent dat het belangrijk is om ook de uitstoot 

van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM) te reduceren. Naast luchtkwaliteit vormt 

stikstofdepositie in de bodem (onder meer door de NOx-uitstoot in transport) een 

belangrijke nieuwe ‘driver’ voor de omslag naar hernieuwbare energiedragers. Om 

deze redenen worden in de Routeradar naast de CO2-emissiereducties ook de 

vermeden luchtverontreinigende emissies berekend op basis van de vastgestelde 

realisaties in aantallen vervoermiddelen. Om praktische redenen gebeurt dat dit jaar 

echter uitsluitend voor het wegvervoer.  

 

De Routeradar DEM schat de hoeveelheid vermeden emissies in op basis van de 

realisaties van vervoermiddelen die vastgesteld zijn voor 2019. Deze 

emissiereducties (voor CO2, NOx,uitlaat en PM10,uitlaat) zijn overigens slechts 

inschattingen en geen feitelijke reducties, omdat niet vaststaat welke voertuigen 

daadwerkelijk vervangen zijn. Het is puur een indicatie van de jaarlijkse 

emissiereducties die volgen uit de vlootverduurzaming per vervoerssegment. Hierbij 

is ervan uitgegaan, dat de voertuigen een gemiddelde inzet (jaarlijks kilometrage) 

en een gemiddeld verbruik (g/km) hebben. De feitelijke reducties voor mobiliteit in 

den brede en per modaliteit worden in het kader van de KEV door het PBL berekend.  

 

De Routeradar DEM emissiecijfers dienen om een indruk te geven van de relatieve 

bijdragen zoals die vanuit de verschillende modaliteiten en vervoerssegmenten 

gegeven worden en betreffen grove inschattingen die niet geschikt zijn voor 

aggregatie of het vaststellen van landelijke of regionale beelden. Wel laten ze zien 

wat het relatieve milieueffect is van bijvoorbeeld 50 extra H2-bussen op de weg in 

Nederland.  
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Well-to-wheel versus tank-to-wheel 

CO2-equivalente emissies kunnen op verschillende manieren worden berekend: 

 Well-to-tank (WTT) - de emissies van de bron tot aan het vervoermiddel. Dit 

zijn bijvoorbeeld de emissies die ontstaan bij de exploitatie van olievelden 

en het transport tot aan de tankstation; 

 Tank-to-wheel (TTW) - de emissies van het vervoermiddel zelf. Dit zijn 

bijvoorbeeld de emissies van een diesel- of een elektrische auto op de weg. 

De TTW-emissie van diesel personenauto’s is ca 170 gram per kilometer, die 

van elektrische voertuigen is nul. Voor scheepvaart is ook de term TTP 

gangbaar: tank-to-propellor emissies;  

 Well-to-Wheel (WTW) - de som van WTT en TTW. Dit beschrijft dus de 

emissies van de hele keten. Voor scheepvaart is ook de term WTP gangbaar: 

well-to-propellor emissies. 

 
Volgens internationale rekenregels (IPCC) zijn alleen de TTW-emissies relevant voor 

de sector mobiliteit. De WTT-emissies zijn onderdeel van de energiesector. De 

Routeradar rapporteert daarom per realisatie de gerealiseerde reducties in CO2, NOx 

en PM als TTW-emissies. 

 

Volgens de IPCC-methodiek worden de TTW-emissies van biobrandstoffen wel als 

nul geteld, hoewel biobrandstoffen bij de uitlaat natuurlijk nog steeds emissies 

hebben. Deze emissies worden volgens de methodiek opgeteld bij het WTT-gedeelde 

van de keten. Voor de Europese en Internationale rapportages van emissies van 

luchtverontreinigende stoffen en CO2 gelden alleen de TTW-cijfers.   

 

Monitoring hernieuwbaarheid van de energiedragers 

Zoals hierboven uitgelegd worden in de Routeradar DEM voor alle modaliteiten 

alleen de TTW- getallen vermeld. Voor de totale uitstoot (WTW) zijn uiteraard de 

emissies over de gehele keten van belang. Vanuit het perspectief van transport 

hebben we het dan in feite over de hernieuwbaarheid van de energiedragers. 

 

De zogenaamde hernieuwbare energiedragers worden momenteel namelijk vaak 

maar deels hernieuwbaar geproduceerd. Gezien het belang voor de uitstoot over de 

gehele keten worden aan de mate van hernieuwbaarheid in het rapport Routeradar 

INNOM Marktontwikkeling Wegvervoer enkele alinea’s gewijd. Het streven is om dit 

jaarlijks bij te houden, zodat gezien kan worden welke voortgang hier jaarlijks in 

Nederland mee gemaakt wordt. 
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