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Aanleiding 
Op 28 maart vindt in Brussel de formele Energieraad plaats. Bijgevoegd vindt u de 

geannoteerde agenda voor deze bijeenkomst. U heeft aangegeven dat de 

Staatssecretaris voor mijnbouw waarschijnlijk deelneemt aan deze formele 

Energieraad. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1) Algemene 

orientatie op decarbonisatiepakket; 2) eerste beschouwingen op de hervorming 

van de elektriciteitsmarkt; 3) verlenging van de noodverordening van 

gasbesparing; 4) voorbereiding gasmarkt voor komende winter.  

 

Tevens zal in deze geannoteerde agenda worden gereageerd op het verzoek van 

de Tweede Kamer om de kabinetsinzet omtrent de hernieuwbare energierichtlijn 

weer te geven.  

 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd beide brieven met geannoteerde agenda te ondertekenen. 

 

Kernpunten 
• Met betrekking tot het decarbonisatiepakket wordt tijdens de raad hopelijk 

een algemene orientatie bereikt. Nederland zal dit ondersteunen. Grootste 
discussiepunt is op dit moment nog de opname van koolstofarme 
waterstof om de doelen te behalen van de hernieuwbare energie richtlijn.  

• Met betrekking tot koolstofarme waterstof acht het kabinet het niet 

opportuun om de bereikte Raadspositie, waarin is afgesproken 
koolstofarme waterstof niet op te nemen, open te breken en de 
onderhandelingen op dit onderdeel opnieuw te voeren. Dit zou de 
afronding van de herziening en de implementatie van de RED vertragen, 
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waardoor de onzekerheid over EU-kaders voor waterstofprojecten langer 

duurt. Daarnaast bestaat de zorg dat het gelijke speelveld niet geborgd 
blijft als waterstof uit bestaande kernenergieproductie als hernieuwbare 
waterstof wordt aangemerkt 

• Met betrekking tot de hervorming van de elektriciteitsmarkt wordt de 
voorlopige positie aangehouden die ook in het non-paper en de consultatie 
van de Commissie is ingenomen. U informeert de Kamer separaat via een 

BNC-fiche over de gedetailleerde appreciatie. Nederland heeft de volgende 

prioriteiten: het beter beschermen van consumenten, het stimuleren van 
investeringen in hernieuwbare energie en het borgen van de 
leveringszekerheid.  

• Met betrekking tot de voorbereidingen voor komende winter wordt 
aangegeven aan de hand van de vorig jaar aangenomen 
noodverordeningen weergegeven wat de Nederlandse positie is, ook met 

betrekking tot eventuele verlenging van de noodmaatregelen. Nederlandse 
prioriteit blijft gas besparen en Nederland blijft ook voorstander van 
gezamenlijke inkoop. De noodverordeningen dienen echter niet zonder 
evaluatie te worden verlengd, omdat de juridische grondslag hiervoor 
uitgaat van een crisissituatie. Om precedentswerking te voorkomen dient 
goed onderzocht te worden of juridische grondslag voor verlenging juist is.  

• De kabinetsinzet op de RED is als volgt: 

- Nederland is voorstander van ophoging van het hernieuwbare 
energiedoel naar 45%.  

- Nederland is voorstander van het voorstel met betrekking tot de 

versnelling van vergunningprocedures voor energieprojecten, maar 
blijft pleiten voor meer versoepelingen in vergunningprocedures voor 
projecten met betrekking tot energie infrastructuur.  

- Het kabinet blijft inzetten op behoud van ambitie zoals voorgesteld 

door de Commissie met een emissiereductiedoel in de transportsector 
van 13% over alle brandstoffen. Ook blijft het kabinet pleiten voor een  
ambitieus en bindend doel voor de inzet van hernieuwbare waterstof 
en afgeleide hernieuwbare brandstoffen (RFNBO’s) in de 
transportsector.  

- Ten opzichte van de duurzaamheidscriteria voor biogrondstoffen wil 

een meerderheid van de lidstaten de Algemene Oriëntatie aanhouden. 
Het kabinet blijft zich samen met een klein aantal andere lidstaten 
inzetten voor strengere duurzaamheidscriteria. 

- Ten aanzien van de sectordoelen voor industrie is al onder Tsjechisch 
voorzitterschap een voorlopig akkoord bereikt met het EP voor meer 
ambitie op de inzet van hernieuwbare waterstof en afgeleide 

hernieuwbare brandstoffen (RFNBO’s) in de industrie. Het kabinet kan 

hiermee akkoord gaan. 
- Ten aanzien van de sectordoelen voor de gebouwde omgeving en de 

sectordoelen voor warmte/koude is er met het EP het voorlopig 
akkoord bereikt om de ambitie van de AO aan te houden. Dit is in lijn 
met de inzet van het kabinet.  

 
  

  
 

  
  

 
  

  




