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Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher,
Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,
Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader
voor het ontwikkelen van beleid gericht op
onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van
de Nederlandse emissies van broeikasgassen
teneinde wereldwijde opwarming van de aarde
en de verandering van het klimaat te beperken
(Klimaatwet)

Nr. 45

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23
Ontvangen 19 december 2018
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
I
In artikel 1 wordt na de begripsbepaling van «Richtlijn hernieuwbare
energie» een begripsbepaling ingevoegd, luidende:
primair energieverbruik: bruto binnenlands verbruik, uitgezonderd
verbruik voor niet- energetische doeleinden;
II
Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Het primaire energiegebruik ligt in 2030 op een niveau dat 40% lager
ligt dan in 1990.
Toelichting
Dit amendement regelt dat per 2030 het energieverbruik met 40% is
verminderd ten opzichte van 1990. Dit nevendoel dient om de wereldwijde
temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken1.
Energiebesparing is een effectieve maatregel om COi-uitstoot blijvend
omlaag te brengen. Energiebesparing vormt de basis van de energietransitie Immers, zonder drastische energiebesparing is de kans groot dat
Nederland afhankelijk blijft van vuile energie; het energiegebruik is
simpelweg te hoog om alleen via duurzame bronnen in te voorzien.
Nederland is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen; slechts een
fractie van de energie wordt duurzaam opgewekt. Wachten met de
transitie is niet alleen schadelijk voor het klimaat, maar ook een
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bedreiging voor de Nederlandse financiële stabiliteit.2 3 Het stellen van
duidelijke en hoge ambities op het gebied van duurzame energie en
energiebesparing zijn naar mening van de indieners noodzakelijk om te
zorgen dat Nederland versneld de omslag naar een koolstofarme
economie gaat maken. Dit geeft overheden, burgers en bedrijven houvast
als investeerders en medeontwikkelaars van beleid voor duurzame
energie en energiebesparing.
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