
31 209 Schoon en zuinig

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2007

In het werkprogramma Nieuwe Energie voor het Klimaat (Kamerstuk
31 209, nr. 1) staat een aantal fouten, die ik hierbij ter uwer kennis wil
brengen:

1 WKK

Op pagina 28 staat in de linker kolom, in de één na onderste alinea, de zin:
«Het kabinet streeft ernaar dat in 2011 ruim 50 PJ (3 Mton CO2-reductie/
jaar) aan WKK is gerealiseerd».
Hier had moeten staan:
Het kabinet streeft ernaar dat in 2020 ruim 50 PJ/ jaar (3 Mton CO2-reduc-
tie/jaar) aan extra primaire energie besparing wordt gerealiseerd met
WKK».

Toelichting:

Het gaat om de besparing aan primaire energie en niet om de hoeveelheid
WKK-productie. De besparing zal in 2020 gerealiseerd zijn en niet al in
2010.

2 Kilometerprijs

Op pagina 36, onder «Maatregelen en instrumenten: Verkeer en vervoer»
en onder «Beprijzen/volumebeleid: de kilometerprijs gedifferentieerd naar
tijd, plaats en milieukenmerken» staat «leiding VenW Planning in fases tot
2020».
De cursieve zin had moeten luiden:
«leiding VenW. Deze kabinetsperiode een uitvoerbare, betekenisvolle en
onomkeerbare stap passend binnen het eindbeeld van de kilometerprijs».

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2007–2008

KST111494
0708tkkst31209-3
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 209, nr. 3 1



Toelichting:

Het beeld dat AbvM (Anders Betalen voor Mobiliteit) pas in 2020 zou zijn
ingevoerd is onjuist.
In het beleidsprogramma is aangegeven dat het kabinet voortvarend aan
de slag is met de voorbereiding van de invoering van de kilometerprijs.
Zoals toegezegd ontvangt de Tweede Kamer voor de begrotings-
behandeling van Verkeer en Waterstaat de desbetreffende kabinets-
plannen.

Vergisting

Op pagina 41 staat onder «Overige sectoren» de actie:
«Verplichte vergisting van rioolwaterzuiveringsslib».
Hier had moeten staan:
«Verplichte afvang en/of benutting van methaan dat ontstaat bij de
vergisting van rioolwaterzuiveringsslib».

Toelichting:

Het gaat hierbij om de methaan die vrijkomt bij vergisting. Methaan is een
sterk broeikasgas.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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