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Management samenvatting: Verwachte reductie in 2030
EINDRAPPORT

Verwachte reductie is onvoldoende om evenredige bijdrage te leveren 
aan Nationale klimaatdoelstelling

26% lager 

Klimaatmaatregelen zijn in het verleden tenietgedaan door groei

in het verleden sterker 
gegroeid 

*Volgens de Klimaat- en energieverkenning (KEV) 2021. In dit onderzoek is hiermee een basisscenario 
voor Nederland opgesteld met het Energietransitie model. Dit scenario komt uit om een 
emissiereductie van 41 % in 2030.
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Woningen Utiliteit Totaal

Dit levert een bijdrage aan de ruim 3 Mton CO2-eq-
reductie in de gebouwde omgeving

EINDRAPPORT

GEBOUWDE 
OMGEVING

Reductie utiliteit door energiebesparing en duurzame opwek

werkzaamheden in de RES (zie transitiethema ‘elektrische opwek’). 

Servicepunt belangrijke rol bij CO2-reductie woningen

Indirecte maatregelen

Directe maatregelen
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Dit levert een bijdrage aan de ~0,7 Mton CO2-eq-
reductie in de mobiliteitssector

EINDRAPPORT
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Personenvervoer (privé) Personenvervoer (openbaar)

Vrachtvervoer Totaal

MOBILITEIT

Bijdragen aan emissievrij wegverkeer

Indirecte maatregelen Directe maatregelen

Optreden als ‘ customer’ (bv. bij 
Internationale lucht- en scheepvaart 
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Staal Chemie Voedingsmiddelen Datacenters Overig

Dit levert een bijdrage aan de 4,2 Mton CO2-eq-reductie 
binnen de industrie (en 0,2 Mton groei)

EINDRAPPORT

* Door de forse verwachtte groei in datacenters neemt de uitstoot van deze sector 
toe, ondanks verduurzamingsmaatregelen. In het klimaatdashboard van de 
provincie zijn datacenters overigens geschaard onder de gebouwde omgeving.

INDUSTRIE

Zorg dragen voor randvoorwaarden uitvoering CES

Kleinere industrie buiten NZKG actief ondersteunen

Indirecte maatregelen

Directe maatregelen
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Dit levert een bijdrage aan de ~1,2 Mton CO2-eq-
reductie in de landbouwsector

EINDRAPPORT

LANDBOUW 
& LANDGEBRUIK

Bemiddeling geothermische warmte en CO2-netten

Indirecte maatregelen

Directe maatregelen
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Landbouw totaal Totaal *In het ETM model wordt alleen de uitstoot van CO2 binnen het energiesysteem berekend. 
Zeker voor landbouw en landgebruik geeft dit een incompleet beeld, vanwege uitstoot van 
andere broeikasgassen en als gevolg van landgebruik (dus buiten het energiesysteem om). 
Belangrijke andere uitstoters zijn de veestapel en veenoxidatie. Ook kan CO2 opgenomen 
worden door de aanplant van bossen. Provinciaal beleid (maatregel 8 en 9) grijpt hierop in. 

De uitstoot van alle overige broeikasgassen (en CO2-uitstoot buiten het energiesysteem om) is 
daarom toegevoegd aan de analyse en linker figuur. De opname van CO2 door de aanplant van 
nieuwe bossen is niet in de cijfers meegenomen.

De emissies als gevolg van landbouwvoertuigen vallen binnen het ETM, maar is opgenomen in 
de mobiliteitssector. Deze emissies zijn dus geen onderdeel van de figuur hiernaast.
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Wind Zon (Veldopstelling)

Zon overige daken Zon woningendaken

Dit levert een bijdrage aan een kleine 2 Mton CO2-eq-
besparing* door duurzame opwek

EINDRAPPORT

* Deze besparing is reeds verwerkt in de CO2-reductie van de andere transitiepaden en is 
daarom niet optelbaar bij de andere CO2-reductie. Emissiefactor 0,31 kg/kWh (KEV, 
2021). Bijlage 4 geeft weer hoe deze besparing berekend is. 

DUURZAME

OPWEK

Een professionele RES-organisatie
RES’en

Regelingen en subsidies om aan te jagen

Indirecte maatregelen

Directe maatregelen
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