Overzicht aanpassingen in wet- en regelgeving n.a.v. Green Deals
In 112 van de 185 Green Deals is het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving als actie
benoemd. Veelal is de actie aanvankelijk algemeen geformuleerd. Tijdens de uitvoering van de Green
Deal worden belemmeringen geïnventariseerd en nader geconcretiseerd. In ruim 15% van deze deals
blijken er (nog) geen concrete belemmeringen in wet- en regelgeving geïdentificeerd te zijn. In deze
bijlage wordt een overzicht gegeven van belemmeringen in Green Deals die door aanpassingen in weten regelgeving zijn weggenomen.

Aanpassingen in wet- en regelgeving
Energie
Bio-energie
Vanaf 1 januari 2016 valt monovergisting onder het Activiteitenbesluit en is hier geen
omgevingsvergunning meer voor nodig. Het betreft installaties met een maximale
verwerkingscapaciteit om mest te vergisten van maximaal 25.000 kubieke meter mest per jaar.
Voorafgaand aan het opnemen van deze activiteit in het Activiteitenbesluit was al een handreiking
Monovergistingsinstallaties voor vergunningverleners gepubliceerd. Deze vormt de basis voor de
algemene eisen voor deze activiteit in het Activiteitenbesluit.
De certificering van groen gas is in 2015 wettelijk verankerd. Vertogas treedt vanaf 1 januari 2015 op
namens de minister van Economische Zaken voor het uitgeven van garanties van oorsprong van groen
gas en voert taken uit op basis van de nieuwe energiewetgeving.
Warmte
Een aantal belemmeringen voor warmteprojecten is weggenomen. Zo was er onduidelijkheid over
aansluitplicht, de verrekening van kosten over aangesloten woningen en werd warmte niet
gewaardeerd in het Energielabel.
Elektrisch rijden en Smart Grids
Publieke laadpalen moesten op voorschrift van netbeheerders (in doorvertaling van regelgeving) twee
slimme meters bevatten. Inmiddels hebben de netbeheerders voor dit punt een oplossing
aangedragen en gecommuniceerd richting laadpuntfabrikanten en exploitanten en volstaat één slimme
meter.
Per 1 april 2015 is het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking van kracht
geworden. Deze regeling geeft ontheffing van bepalingen in de Elektriciteitswet 1998 en richt zich op
burgers en bedrijven. Het gaat hierbij om de ontheffing van de levering aan kleinverbruikers, van de
splitsing van het netbedrijf en energieleverancier/producent tot de ontheffing van gereguleerde
tarieven.
Zon-PV
Het verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten voor de montage van zonnepanelen
en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels is opgenomen op de
Milieulijst sinds 1 januari 2013. Hierdoor kan een percentage van de investeringskosten (extra)
afgeschreven worden van de fiscale winst.
Biobrandstoffen
De Regeling Hernieuwbare Energie/onderdeel Dubbeltellingregeling biobrandstoffen is per 1 januari
2015 uitgebreid met lignocellulosisch materiaal, zodat ook gras - met een bepaalde cellulosewaarde,
geteeld voor biobrandstoffen - onder voorwaarden kan worden aangemerkt voor dubbeltelling.

Het Besluit Hernieuwbare Energie Vervoer is per 26 november 2012 gewijzigd, zodat biokerosine (via
vrijwillige registratie) meetelt in het halen van de jaarverplichting hernieuwbare energie voor
brandstofleveranciers. Hiermee is het aantrekkelijker om biokerosine te produceren.
Voedsel
In het kader van de Green Deal Insecten for Feed Food en Farma is voortgang geboekt bij het
oplossen van belemmeringen. Een belangrijke stap is dat het knelpunt t.a.v. de toelating als
productiedier is opgelost. Er is voor een aantal insecten ontheffing verleend, deze staan nu op de lijst
productiedieren.
De groenbemester Japanse haver staat sinds 1 oktober 2015 op de lijst van toegestane vanggewassen
na mais. In de Green Deal Schoon Water voor Brabant bleek Japanse haver verschillende pluspunten
te hebben, zoals goede onkruidonderdrukking, hoge stikstofopname en geen vermeerdering van het
wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans. Het zaaien van Japanse haver helpt de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen te beperken.
Meststoffen
De positieve lijst van bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is naar aanleiding van
verschillende Green Deals uitgebreid. Op deze lijst staan producten die mogen worden gebruikt als
materiaal voor covergisting, waarbij het eindproduct als meststof mag worden verhandeld.
Het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is per 1 januari 2015 gewijzigd, zodat uit afvalstromen
herwonnen fosfaten als meststof kunnen worden toegepast.
De Regeling Bodemkwaliteit is per 1 juli 2013 gewijzigd om de toepassing van AVI-bodemassen als
bouwmateriaal te vergemakkelijken. De emissiewaarde voor antimoon in niet vormgegeven
bouwstoffen in bijlage A is verhoogd van 0,16 naar 0,32 mg/kg.
Het Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen zal per 1 april 2016 in
werking treden. Het besluit betreft een uitbreiding van het stortverbod voor deelstromen of residuen
van de mechanische en fysische verwerking van de stromen van AVI-bodemas, zodat ook deze
stromen anders worden toegepast.
Grondstoffen
Het demonteren van brom- en snorfietsen is per 1 maart 2014 toegevoegd aan het Activiteitenbesluit.
Bedrijven hoeven dan geen omgevingsvergunning milieu aan te vragen voor die activiteit maar
hoogstens een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Ook wordt het voor bedrijven mogelijk
gemaakt om bromfietsen die zij willen demonteren online af te melden bij de RDW. Effect is dat het
voor bedrijven regeltechnisch eenvoudiger en met minder administratieve lasten mogelijk is geworden
om bromfietsen en scooters te demonteren en uiteindelijk te recycleren.
Natuur en Biodiversiteit
De Natura 2000 begrenzing is aangepast zodat enkele gebiedsdelen die intensief gebruikt worden voor
verblijfsrecreatie buiten deze begrenzing vallen en daardoor niet meer aan de Natura 2000 eisen
hoeven te voldoen.
Eén van de resultaten van de Green Deal Tijdelijke Natuur is de publicatie van de Beleidslijn Tijdelijke
Natuur in de Staatscourant van 10 september 2015. Deze regeling zorgt dat ongebruikte bouwgrond
natuur kan worden zonder dat dit toekomstige bouwprojecten tegenhoudt. Met deze beleidslijn worden
aanwijzingen gegeven voor het gebruik van Tijdelijke Natuur en de procedure rondom de ontheffing

Tijdelijke Natuur uitgelegd. De Stichting Tijdelijke Natuur Nederland zal actief als ambassadeur gaan
optreden om nieuwe tijdelijke natuurterreinen in Nederland te realiseren.
Mobiliteit
Een knelpunt in regelgeving voor concessies van busvervoer was de huidige duur van concessies van 8
tot 10 jaar. Na overleg met het directoraat-generaal Mobiliteit en Transport van de Europese
Commissie is gebleken dat het mogelijk is om een deel van de hogere financiering te dekken door een
langer concessietermijn te hanteren. Dit betekent dat de busconcessie van 8–10 jaar naar 12–15 jaar
verlengd kan worden in geval van investeringen in innovatieve infrastructuur en als dit bij de uitvraag
van de concessie kenbaar is gemaakt. (Kst-23645-604)
Faciliteren interpretatie van wet- en regelgeving voor vergunningverlening
Een aantal Green Deals hebben tot doel om vergunningverlening te faciliteren rond nieuwe activiteiten
of technieken, zodat daar geen onnodige belemmeringen worden opgeworpen. Voorbeelden hiervan
zijn:
Elektrisch vervoer
Er zijn Beleidsregels oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte opgesteld samen met o.a. de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG heeft deze beleidsregels in december 2013
per brief verstuurd naar alle gemeenten. Doel van deze brief is om voorbeelden te geven van
beleidsregels die een gemeente kan vaststellen waarmee eenvoudiger een ontheffing of vergunning in
het kader van de APV kan worden gegeven voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte.
Zon-PV
Er is een handreiking voor inpassing van Zon-PV op monumenten en in beschermde stads- en
dorpsgezichten opgesteld in afstemming met gemeenten en VNG. De titel van deze handreiking is:
Zonne-energie in de historische omgeving: Groene Gids.
Faciliteren uitvoering wet- en regelgeving
Enkele Green Deals zijn er op gericht om vooruitlopend op het van kracht worden van regelgeving
ervaring op te doen met de uitwerking van regelgeving in de praktijk of om in beeld te brengen wat
nodig is om innovaties in wet- en regelgeving in te passen. Voorbeeld is de Green Deal
Milieuprestatieberekening van gebouwen waarin een implementatieperiode is georganiseerd waarbij in
projecten geoefend is met de berekeningssystematiek.
In de Green Deal Elektrisch Vervoer is een werkgroep veiligheid die vragen voor overheden en
hulpdiensten (bijvoorbeeld de doorvertaling naar de brandweer) uitzoekt en vervat in protocollen. De
protocollen zijn geplaatst op Infopunt veiligheid. Tot nu toe is geen aanpassing van wet en regelgeving
nodig.

