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• Afvangen en opslaan van CO2 (CCS) in gevallen waarbij er geen CO2-arme 
alternatieven beschikbaar zijn. Het kabinet zet in op realisatie van het demonstra-
tieproject opslag en afvang van CO2 in zee ter hoogte van Rotterdam (ROAD) als 
eerste stap naar een breder en grootschalig CCS-netwerk. 

C. Lage temperatuurwarmte

In de gebouwde omgeving wordt ingezet op vergaande reductie van de warmtevraag 
door energiebesparing en sterke vermindering van aardgasgebruik via stimuleren en 
inpassen van CO2-arm opgewekte elektriciteit en warmte. 

De eerste pijler voor CO2-reductie in de gebouwde omgeving is energiebesparing. 
Energiebesparing kan worden bevorderd via drie sporen: 

• verplichten van een minimum; 
• stimuleren van wat verder gaat dan dat minimum; 
• het wegnemen van knelpunten bij de uitrol van specifieke technieken. 

Het kabinet bereidt wettelijk verplichtende maatregelen voor, zoals een minimum 
energielabel voor corporatiewoningen en kantoren. Verkend wordt of dit ook voor andere 
vastgoedsectoren toepasbaar is. Voorts continueert en verbreedt het kabinet het 
stimuleren van besparing door middel van voorlichting, subsidies (zoals de 
Stimuleringsregeling Energiebesparing Eigen Huis), laagrentende leningen (zoals het 
Nationaal Energiebespaarfonds), en ondersteuning van innovatieve aanpakken. 

De tweede pijler voor CO2–reductie in deze functionaliteit is een sterke vermindering van het 
gebruik van aardgas. Om dat te bereiken kiest het kabinet voor de volgende maatregelen:

• In beginsel wordt er geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd in nieuw-
bouwwijken. We passen de Gaswet hierop aan. Daarmee wordt voorkomen dat 
de opgave nóg groter wordt.

• We vervangen de aansluitplicht voor gas in de Gaswet door een breder aansluit-
recht op energie-infrastructuur voor verwarming.

• We geven gemeenten de verantwoordelijkheid en de noodzakelijke bevoegd-
heden om op lokaal niveau, in samenwerking met de netbeheerder, te besluiten 
over de lokale energievoorziening. 

• We treffen de voorbereidingen om grootschalige warmtenetten op termijn op 
vergelijkbare wijze te reguleren als elektriciteits- en gasnetten, waardoor een 
meer integrale afweging tussen deze energie-infrastructuren kan plaatsvinden.

De transitie van de lage temperatuur warmtevoorziening vindt voor een belangrijk deel 
op lokaal niveau plaats. Een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten en netbeheer-
ders. Bij de uitwerking van het transitiepad zal samen met deze partijen gekeken worden 
naar een optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
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