
Prinsjesdag 21 sept 2021  

Korte samenvattingen klimaatbeleid 

 

Miljoenennota 
Dit jaar werd er in de Miljoenennota voor 2022 veel aandacht besteed aan zowel klimaatverandering 
als aan het herstel van de coronacrisis. Er wordt ruim 6,8 miljard extra aan klimaatmaatregels 
uitgetrokken en het plafond voor CCS binnen de SDE++ wordt verhoogd met maximaal 2,5 Mton. 
 
Belastingplan 
In het Belastingplan valt op dat de stimulering van zakelijke elektrische auto’s in 2022 verder 
afgebouwd wordt door een hoger bijtellingpercentage en een lagere cap. Ook moeten hogere 
budgettaire kosten van € 572 miljoen in de periode 2022-2025 worden opgevangen, waarvan een 
groot deel wordt veroorzaakt door fossiele belastingderving (accijnzen, MRB, BPM). Verder komt er 
een oplossing voor de dubbele heffing van energiebelasting bij opslag van energie. 
 
Begroting BZK 
In de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat onder andere dat er de komende 
drie jaar 514 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). 
Daarnaast wordt er 288 miljoen uitgetrokken voor het stimuleren van hybride warmtepompen en 
525 miljoen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 
 
Begroting EZK 
In de begroting van Economische Zaken en Klimaat wordt onder andere ingegaan op de maatregelen 
die worden genomen voor de verduurzaming van de industrie, zoals investeren in waterstof en CO2-
reductie-pilots. Daarnaast wordt er 130 miljoen uitgetrokken voor de ISDE. Het kabinet heeft €150 
miljoen gereserveerd om het komende jaar onderzoek te doen naar locaties voor 10 GW extra 
vermogen windenergie op zee in 2030, bovenop de 11 GW die al draait of gepland staat. 
 
Begroting I&W 
In de begroting Infrastructuur & Waterstaat worden de subsidiebudgetten voor emissievrije 
personenauto’s en bestelauto’s verruimd. Het gaat om ongeveer 60 miljoen euro voor particulieren 
(SEPP) en ongeveer 28 miljoen euro voor ondernemers (SEBA). Om walstroom voor schepen de 
komende jaren een impuls te geven, reserveert het kabinet 150 miljoen euro extra. 
 
Uitgebreidere samenvattingen zijn verschenen in de Politieke Monitor voor NVDE-leden. 


