
Gemeenten kunnen vanaf
2023 plan indienen voor
Nationaal
Isolatieprogramma;
budget verhoogd met €
300 mln
In 2023 € 200 mln extra
subsidie naar
warmtenetten
Nieuwe Warmtewet
medio 2024 in werking

Verduurzaming van gebouwde
omgeving met warmtenetten,
isolatie en (hybride)
warmtepompen 
€ 100 mln extra voor ISDE-regeling,
gericht op 30% korting voor
verduurzamingsmaatregelen

Verduurzaming
industrie 

 

Per 1 januari 2023 een prijsplafond op gas en stroom voor consumenten en
kleine ondernemingen
Noodfonds om financiële problemen bij huishoudens te voorkomen
Kabinet onderzoekt specifieke subsidieregeling voor energiekosten van

energie-intensief MKB zoals bakkers
Tijdelijke verlaging van energiebelasting en energietoeslag voortgezet in
2023
Tijdelijke verhoogde bijdrage van gas- en oliemaatschappijen

Kabinet: krapte op de arbeidsmarkt is één van de
grootste belemmeringen in uitvoering van de
energietransitie
Voortzetting en implementatie Actieplan Groene
en Digitale Banen 
Tot 2030 € 5,6 mld beschikbaar voor gemeenten
en provincies om personeel te werven voor
uitvoering klimaatplannen

PBL: 55% reductiedoel in 2030 niet in
zicht, huidige raming 50% 
Inwerkingtreding Wet Klimaatfonds op 1
juli 2023
Investeringen uit Klimaatfonds in urgente
projecten, waaronder windparken op Zee 
 (€ 180 mln) en opschaling van
waterstofproductie (€ 145 mln)
Duurzame energie moet 16% van
energiemix zijn in 2030 o.b.v. normering &
beprijzing 

Versnelde verduurzaming van de
industrie met extra normering, beprijzing
en subsidies
Normeren o.a. met uitbreiding van
Energiebesparingsplicht
Beprijzing d.m.v. Wet voor een minimum
CO2-prijs voor de industrie
Openstelling van verschillende subsidies
in 2023, waaronder NIKI (Nationale
Investeringsregeling Klimaatprojecten
Industrie) & VEKI (Versnelde
Klimaatinvesteringen Industrie Regeling)
en verhoging budget nieuwe SDE-ronde

https://hague.company/expert ise/energie/

Welke impact hebben de begrotingsplannen op uw
organisatiedoelstellingen? Hague helpt u graag verder om de kansen en
bedreigingen te analyseren en daarop strategisch in te spelen.

 

dees@hague.company
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Betaalbaarheid energie 
 

Energiemix 
 

Verduurzaming gebouwde omgeving 
 

Arbeidsmarkt 
 

Verzachten van hoge energieprijzen 

 

Investeringen in wind op zee,

waterstof en kernenergie Normeren, beprijzen & subsidiëren

Inzet op quick-wins: isolatie en energiebesparing 

Aanpak bottleneck energietransitie 

Klimaat en Energie

https://hague.company/expertise/energie/

