
Leren van successen
Successen uit het verleden zijn lessen voor de toekomst

We staan met z’n allen voor een grote uitdaging. Het klimaat verandert en de urgentie 
groeit elke dag om nú te handelen. Het gasverbruik moet worden gereduceerd, 
zeker nu we door de oorlog in Oekraïne onze afhankelijkheid van Rusland willen 
verminderen. Op dezelfde voet doorgaan is geen optie, maar hoe krijgen we alle 
huishoudens, bedrijven en andere energieverbruikers in Nederland zo ver om te 

verduurzamen en van het gas af te gaan?
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We hebben drastisch meer versnelling in de 
energietransitie nodig, maar hoe daartoe te 
komen in de praktijk? In het verleden zijn er heel 
wat veranderingen succesvol geweest. Hoe klein 
soms ook, kunnen veranderingen grote impact 
hebben. In dit artikel ontleden we drie sprekende 
voorbeelden uit het verleden, waarbij een relatief 
kleine verandering grote impact heeft gehad. 
De voorbeelden die we hebben gebruikt zijn: 
Invoering van de autogordel, het verbod op plastic 
tasjes en de elektrificatie van personenauto’s. We 
bespreken hier kort wat deze voorbeelden ons 
specifiek voor de energietransitie leren.
Helemaal onderaan zijn de voorbeelden nog
verder uitgewerkt voor de geïnteresseerde lezer. 

Vervolgens hebben we de vraag beantwoord wat 
die veranderingen tot een succes maakte, welke 
lessen we hieruit kunnen trekken en hoe we die 
vervolgens kunnen vertalen naar versnelling in de 
energietransitie? In dit artikel bespreken we de 
antwoorden op deze vragen. 

Lessen uit het verleden

Voorbeeld 1: Invoering van de autogordel

Om inzichten uit het voorbeeld van de autogordel te 
destilleren, kunnen we ons het best focussen
op het aspect van veiligheid. Een relatief simpele 
technische uitvinding en de toevoeging daarvan
aan een bestaand product (de auto), is in relatief 
korte tijd door een hele industrie en de gebruikers 
omarmd. Naast de grote impact die het heeft 
gehad op het omlaag brengen van het aantal 
verkeersdoden is het opvallend dat de invoering, 
na verplichting, binnen afzienbare tijd als ‘common 
sense’ is beschouwd en een automatisme is 
geworden. 

De vertaling naar een bijdrage aan de 
energietransitie zou voor wat betreft dit voorbeeld 
dus een relatief simpele ingreep kunnen zijn 
die veel laaghangend fruit oplevert en in ieder 
huishouden makkelijk te implementeren is. Denk 
aan het standaard aanbrengen van radiatorfolie in 
huishoudens die nog radiatoren gebruiken of de 
verplichting om huishoudens volledig over te laten 
stappen op ledverlichting. 

Belangrijk om voor ogen te houden, is dat geen 
huis of huishouden hetzelfde is, maar dat er wel 
elementen zijn die in elk huishouden op wat voor 
manier dan ook aanwezig zijn, zoals verwarming 
en verlichting. Daarom zijn dat elementen om 
op te focussen als het gaat om interventies, die 
gericht zijn op laaghangend fruit en een korte 
implementatietijd. 

Kijkend naar de weerstand die in eerste instantie 
geboden werd tegen de autogordel, die voor ons 
nu zo logisch en van toegevoegde waarde blijkt 
te zijn, is ‘straffen en belonen’ door wetgeving en 
handhaving ook bij bepaalde interventies in de 
energietransitie wellicht nodig. 
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Voorbeeld 2: het verbod op gratis plastic tasjes

Ingeslopen gewoontes zijn moeilijk te veranderen; 
plastic tasjes werden voorheen overal uitgedeeld. 
Op de markt, bij supermarkten, maar ook in non- 
food winkels. Echter is het tij gekeerd en plastic 
staat nu symbool voor de wegwerpmaatschappij, 
mede door de enorme hoeveelheden plastic die 
werden ontdekt in de oceanen en het besef dat 
fossiele brandstoffen eindig zijn. Gebruik van plastic 
is al zo verweven in onze maatschappij dat het 
moeilijk is hier volledig afscheid van te nemen. 

Kortom een probleem waar een oplossing voor 
gezocht moet worden om de effecten op het milieu 
tegen te gaan en daarmee de negatieve gevolgen 
op de volksgezondheid. Om verantwoorder om 
te gaan met onze grondstoffen, is er in 2016 een 
verbod gekomen op het gratis verstrekken van 
plastic tasjes. De consument moest zijn gedrag 
aanpassen. Doordat een groot deel van de bevolking 
zich bewust was van de impact op het milieu en de 
volksgezondheid, was men bereid zijn gedrag aan 
te passen. Er was voldoende draagvlak voor het 
verbod, zowel bij de consument als de winkelier. 
Uit onderzoek van I&O research in opdracht van 
het Ministerie van I&W/DGMI uit 2019 bleek dat 
de consument de maatregel accepteert en het de 
ondernemer niet kwalijk neemt. 

Voor meer snelheid in de energietransitie, kunnen 
we vanuit het voorbeeld van het verbod op de gratis 
plastic tasjes leren dat een heel kleine aanpassing 
een groot effect kan sorteren. Het aandeel plastic 
tasjes dat jaarlijks per persoon verstrekt wordt, 
is drastisch omlaaggegaan (-80%). Dit voorkomt 
verspilling van grondstoffen en zorgt voor minder 
afval in het milieu. Een heel kleine maatregel zorgt 
dus voor een stukje van de oplossing voor de 
afvalberg en plasticsoep die is ontstaan door ons 
toedoen. Deze maatregel is zo succesvol dat er een 
bredere kentering gaande is. Binnenkort zal voor alle 
wegwerpplastic betaald moeten worden.

Bij iets wat voorheen een gewoonte was en 
waar men niet zag hoe het anders kon, kan het 
roer opeens om. De meeste mensen vinden het 
geen enkel probleem en het is zelfs een (nieuwe) 
gewoonte geworden om een herbruikbare draagtas 
mee te nemen naar de winkels. 
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Voorbeeld 3: de elektrifi catie van personenauto’s

Consumenten op de automarkt zijn vaak merkvast 
en doorgaans huiverig voor verandering. Een 
overstap naar een andere ‘brandstof’, met daarbij 
een andere en onzekerder manier van ‘tanken’, 
geldt vooral mentaal als een flinke stap. Financiële 
prikkels en wetgeving, die een bepaald perspectief 
in het vooruitzicht stelt aan fabrikanten, hebben
de markt toch opgeschud. Er is nog een lange weg 
te gaan totdat Nederland emissieloos rijdt, maar in 
Europees opzicht zijn we één van de koplopers en 
het einde van de groei is nog niet in zicht. Het Rijk 
blijft lichtjes bijsturen om consumenten ertoe te 
bewegen over te stappen, maar kan tegelijkertijd de 
bestaande regelingen voor de zakelijke elektrische 
rijder ook afbouwen. De markt is inmiddels een 
puber geworden. Er wordt goedkoper en beter 
geproduceerd, waarmee elektrisch vervoer ook 
zonder externe prikkels aantrekkelijk is. 

In de energietransitie zien we ook een dergelijk 
mechanisme. Waar producten als zonnepanelen
en warmtepompen eerst flink gesubsidieerd 
werden, zijn ze nu bijna niet meer aan te slepen, 
omdat consumenten inzien dat het per saldo 
voordeel oplevert en de terugverdientijd steeds 
korter wordt. De gestegen energieprijzen zijn hierin 
een katalysator, maar ook zonder die recente 
ontwikkelingen is deze markt al vrij volwassen. 

Net als bij auto’s geldt wel dat de particuliere 
energietransitiemarkt vooral te betreden is 
(geweest) voor de ‘happy few’. Zij zijn degenen 
bij wie een groot deel van de subsidie terecht is 
gekomen. Wie het kan betalen neemt maatregelen 
die, ondanks eenmalige aanschafkosten, al snel geld 
opleveren. Dat is op zich niet erg, want het heeft wel 
een beweging ingeluid die bijdraagt aan het behalen 
van onze gezamenlijk behaalde doelstellingen. Het is 
nu de kunst om met wetgeving die concrete doelen 
voor de toekomst stelt en gerichte stimulerende 
maatregelen, juist ook de minder draagkrachtigen 
in staat te stellen om voordeel te behalen uit de 
energietransitie. Zo kunnen ook zij een overstap 
maken naar een energiezuinigere woning en de nog 
benodigde energie duurzaam opwekken. Dat mag 
ons als collectief wat kosten en vereist stevige regie 
met duidelijke kaders. Uiteindelijk profiteren we er 
gezamenlijk van. De ervaring leert ons dat de stok 
en de wortel echt nodig zijn om ons een stap in de 
goede richting te laten zetten.     

Wat de voorbeelden laten zien, ook al staan ze op zichzelf door een andere 
oorsprong, omvang en ander tijdspad, zijn een aantal gemene delers, die op 
enige wijze terugkomen in alle gevonden voorbeelden. Het biedt hoop voor
de toekomst, want er is slechts een vonkje nodig om een groot vuur te starten. 
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Momentum pakken
Met een explosief gestegen aantal verkeersdoden, 
groeide de urgentie om veiligheidsmaatregelen
te nemen, wat leidde tot de introductie van de 
autogordel. Bij het verbod op gratis plastic tasjes, 
kwamen er steeds meer berichten in omloop over 
de vervuilde oceanen en het toegenomen zwerfafval 
in de natuur. In beide gevallen betekende dit, soms 
na een aanloopperiode, een groter bewustzijn en 
zo een intrinsieke motivatie voor velen om in actie 
te komen. Daarmee is het draagvlak groot en is 
men bereid hier een ‘offer’ voor te brengen. Zo 
ontstaat het juiste momentum om van hogerhand 
maatregelen door te voeren en het zo een extra 
duwtje in de rug te geven. 

Bij de introductie van de elektrische auto, is ook het 
juiste momentum gepakt door het introduceren van 
een goed product vanuit de markt, te combineren 
met een forse financiële stimulans vanuit de 
overheid en de aanleg van nieuwe infrastructuur. 
Zo ontstond een nieuwe succesvolle markt, die 
als vliegwiel werkte. Andere fabrikanten konden, 
ook bedrijfstechnisch, niet meer achterblijven en 
zetten vol in op innovatie. Technische specificaties 
van auto’s worden beter en beter, waardoor het 
elektrisch alternatief steeds aantrekkelijker wordt, 
ook zonder stimulans vanuit de overheid. 

Leidende rol vanuit
de overheid
Uiteindelijk wordt gedragsverandering in gang 
gezet door simpelweg te belonen en te straffen. 
Slechts een kleine voorhoede handelt vanuit puur 
idealistische motieven. Grootschalige verandering 
vergt een leidende rol vanuit de overheid. De 
autogordel werd verplicht; bij het niet dragen 
ervan, word je beboet. Gratis tasjes mogen niet 
meer verstrekt worden; doe je dit als winkelier 
wel, dan krijg je een boete. Een elektrische auto 
werd interessant door subsidieverstrekking, 
een uitgebreider netwerk en technologische 
vooruitgang, die de nadelen van elektrisch rijden 
grotendeels tenietdoen. Een verbod aan de
horizon dwingt bovendien om productie anders
in te richten.

De vonk is de start van een verandering, maar 
die ontstaat meestal niet vanzelf. Het vereist 
weloverwogen beleid, dat niet altijd door iedereen 
omarmd wordt. Na implementatie wordt de 
verandering langzaamaan een automatisme of 
common sense. Dit kan met name ontstaan als de 
overheid naast een leidende ook een voorlichtende 
rol pakt. Door transparant te zijn over keuzes en 
overwegingen en te duiden waarom bepaalde 
keuzes worden gemaakt, wordt men gestimuleerd 
een verandering te omarmen. We zijn nu volledig 
gewend om een autogordel te dragen en een eigen 
tas mee te nemen naar de supermarkt, zonder dat 
we ons überhaupt afvragen waarom het nodig is.  

Procap denkers en doeners

Vertaling naar de energietransitie
Het is nu tijd om in de energietransitie meer vaart te maken. Het momentum is er. De urgentie is hoog, 
door zorgwekkende rapporten over opwarming van de aarde, de stijgende gasprijzen en de oorlog in 
Oekraïne. Financieel voordeel is er al, maar wordt nog niet door iedereen gezien of is nog niet voor 
iedereen bereikbaar. Om de burger en bedrijven echt in beweging te brengen, is het principe van straffen, 
preken en belonen essentieel. De overheid moet een leidende rol pakken en het noodzakelijke duwtje 
in de rug geven. Maak het gebruik van aardgas onaantrekkelijk en omarm grote en kleine besparende 
maatregelen. Er zijn talloze opties als verdere subsidies op duurzame opwek verstrekken, radiatorfolie 
in bestaande woningen gratis aanbrengen of het op termijn verplicht installeren van warmtepompen. 
Daarnaast is goede voorlichting voor huizeneigenaren en ondernemers over de voordelen en 
mogelijkheden cruciaal, zodat voor iedereen duidelijk wordt waar en hoe winst te behalen is. De actie en 
leidende rol mag wat kosten, want het levert ons uiteindelijk allemaal wat op.

We staan voor een toekomstbestendig Nederland en zetten ons daarvoor met al 
onze projecten in. We gaan voor een duurzaam Nederland waarin we gezond kun-
nen wonen, werken en leven. We helpen bij het stapelen van ambities, maar durven 
hierin ook keuzes te maken want niet alles kan. We helpen overheden op alle schaal-
niveaus om wet- en regelgeving te vertalen naar een gedragen en uitvoerbaar plan, 
voor een tastbaar resultaat. 

Wil je meer weten over hoe we Nederland elke dag toekomstbestendiger maken? 
Bekijk één van onze mooie projecten waar we nu aan werken in onderstaande link. 
Hierin vertelt onze collega Johan Duut hoe hij in de Groningse dorpen Nieuwolda
en Wagenborgen werkt aan het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. 

Lees hier meer over: Drie obstakels staan groen gas in de weg

Onze aanbevelingen

8 9
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Voor de geïnteresseerde lezer:
De drie voorbeelden nader uitgewerkt

Voorbeeld
verandering 1:

Invoering van
de autogordel

Context van de verandering

In de jaren zestig en zeventig voltrok zich in Nederland een stille verkeersramp. Ieder jaar liep het aantal 
verkeersdoden op. In 1972 werd de piek bereikt met drieduizend doden (ter vergelijking: in 2021 waren dat 
er 582). Ondanks dit hoge aantal werd de verplichting tot het dragen van een autogordel fel bestreden. De 
weerstand is groot doordat mensen de autogordel ervoeren als een beperking. Het ging zelfs zo ver dat de 
autogordel werd bestempeld als een ‘inbreuk op de mensenrechten’. 

In 1956 werd de eerste autogordel geïntroduceerd door Ford. Drie jaar later, in 1959, kwam Volvo met 
de driepuntsautogordel. Deze had naast een band over de heupen, ook een band diagonaal over de 
borst. Sinds dat moment is de autogordel langzamerhand steeds meer in gebruik genomen. Sinds het 
begin van de jaren zeventig werd breder bekend dat de veiligheidsgordel echt levens kan redden. Het 
onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid SWOV concludeerde in 1971 dat ´het dragen van autogordels 
de kans op een dodelijk ongeval met 30 tot 40 procent verminderde’. De Rijksoverheid stelde vanaf 
1975 autobestuurders in Nederland verplicht tot het dragen van de autogordel. Pas in 1992 gold deze 
verplichting ook voor de overige passagiers. Het duurde dus nog bijna twintig jaar tot ook de overige 
inzittenden verplicht werden een autogordel te dragen. Dit komt door de grote maatschappelijke 
weerstand die er in die eerste periode tegen was ontstaan. 

De wet kende bij de invoering enkele uitzonderingen. Zo kregen bijvoorbeeld passagiers met een handicap 
in bepaalde situaties een vrijstelling van het dragen van een autogordel. Ook bestuurders van bezorgauto’s, 
die voor hun werk steeds in- en uit moesten stappen, hoefden tijdens hun werk geen gordel te dragen. 
Deze vrijstelling gold ook voor taxichauffeurs. 

Kenmerken van de verandering

• De veiligheidsgordel is een technische innovatie die inzittenden van een    
 auto bescherming biedt bij ongevallen en hard remmen. 
• In 1959 wordt door Volvo de driepuntsgordel (de gordel die we vandaag de   
 dag ook gebruiken) ontworpen en geïntroduceerd. 
• Vanaf 1975 is het dragen van een veiligheidsgordel voor autobestuurders    
 in Nederland verplicht.
• In 1992 wordt de gordel eveneens verplicht voor overige inzittenden. 
• Sinds de volledige verplichting van de veiligheidsgordel in 1992 is het    
 aantal verkeersdoden met vervoerswijze ‘personenauto’ sterk     
 afgenomen. In 1996 vielen er 609 slachtoffers en in 2021 waren dat er
 nog 175. (zie infographic verkeersdoden). 

Succesfactoren

Verplichting en handhaven

Een belangrijk deel van de impact van de autogordel is te relateren aan de verplichting ervan. De wet 
die autoproducenten verplicht om autogordels in te bouwen en gebruikers van de auto verplichtte om 
de gordel te dragen, heeft veel resultaat opgeleverd en de veiligheid van autorijden enorm verbeterd. 
Gelet op de grote weerstand die er in eerste instantie ontstond, lijkt de beslissing om de veiligheidsgordel 
wettelijk verplicht te maken, noodzakelijk om automobilisten te bewegen de gordel echt te gaan gebruiken. 
Als het dragen vrijwillig was gebleven, was de impact en verbetering van de veiligheid van autogebruik 
waarschijnlijk niet zo sterk veranderd. 

Persoonlijke ervaringen/bewustzijn

Het blijkt dat op het toppunt van het aantal verkeersdoden per jaar, begin jaren zeventig, de ontwerpers
en ontwikkelaars van de autogordel mogelijk persoonlijke drijfveren hadden voor de innovatie.
Door persoonlijke verliezen door verkeersonveiligheid, bleek men extra gemotiveerd tot verandering. 

Erkenning en gewenning

In de loop van de tijd neemt het aantal verkeersdoden sterk af, zowel als inzittende als bestuurder. 
De autogordel heeft hier een belangrijk aandeel in gehad en daardoor is het structureel gebruikvan de 
gordel toegenomen. Het heeft zijn nut bewezen. Daarnaast speelt uiteraard ook gewenning een rol.
Voor alle nieuw opgeleide autobestuurders is de verplichting tot het dragen van de gordel
inmiddels vanzelfsprekend. 

Uitzonderingen op de regel

Er is bij de invoering van deze regelgeving direct goed nagedacht over een aantal haken en ogen. 
Bepaalde doelgroepen/autogebruikers zijn vrijgesteld voor het gebruik van de gordel. Die uitzonderingen 
gelden in veel gevallen vandaag de dag nog steeds. Dit maakt dat de verplichting niet geldt voor 
inzittenden/bestuurders die juist gevaar kunnen lopen door het dragen van de gordel. Bijvoorbeeld 
specifieke rolstoelgebruikers en taxichauffeurs. Door het aanbrengen van uitzonderingen, zijn een aantal 
tegenargumenten die in de jaren zeventig veel genoemd werden, van tafel geveegd. 

De toekomst

De autogordel is één van de ingrepen om autoverkeer veiliger te maken. De positieve ontwikkeling in 
afname van verkeersdoden en aantal gewonden in de afgelopen veertig jaar is niet alleen te danken aan 
de autogordel, maar bijvoorbeeld ook aan de komst van airbags en hoofdsteunen. Dit zijn twee andere, 
relatief kleine, voorzieningen die de veiligheid van autogebruik enorm hebben doen toenemen. 

De afgelopen tien jaar is het aantal doden onder inzittenden van personenauto’s niet echt verder 
afgenomen. Om opnieuw een verdere toename van de veiligheid van auto’s te bewerkstelligen, lijkt 
het nodig om bij de volgende ontwikkeling van veiligheidssystemen en botsproeven meer rekening te 
gaan houden met een goede afspiegeling van de gehele bevolking. Er moet dus beter rekening worden 
gehouden met diversiteit in maten en gewicht. De mogelijkheden om maatwerk aan te brengen, zouden 
dus een verbeterstap kunnen brengen. 
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Voorbeeld
verandering 2:

Het verbod op
gratis plastic tasjes

Context van de verandering

Ooit was plastic een geniale uitvinding. Het is bijzonder materiaal met grote voordelen; het is licht, sterk en 
goedkoop. Echter is het tij gekeerd en plastic staat nu symbool voor de wegwerpmaatschappij, mede door 
de enorme hoeveelheden plastic die werden ontdekt in de oceanen en het besef dat fossiele brandstoffen 
eindig zijn. Gebruik van plastic is al zo verweven in onze maatschappij dat het moeilijk is hier afscheid van 
te nemen. De productie van plastic neemt alleen maar toe. Hierdoor komen enorme hoeveelheden van het 
materiaal op straat en in de zee terecht. Inmiddels weten we dat plastic niet wordt afgebroken en onder 
invloed van zonlicht, zuurstof en golfslag uit elkaar valt in minuscule stukjes; microplastics. Het plastic 
hoopt zich op en de plasticsoep in de oceaan is hiervan een rampzalig gevolg. Bergen zwerfplastic drijven 
rond en we krijgen microplastics binnen wanneer we vis eten. 

Kortom een probleem waar een oplossing voor gezocht moet worden om de effecten op het milieu tegen 
te gaan en daarmee de negatieve gevolgen op de volksgezondheid. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek 
bij het analyseren van het strandafval, de plastic tas op nummer drie te staan van meest gevonden items op 
stranden. Jaarlijks gebruikten we bijna 3 miljard plastic tasjes, wat neerkomt op zo’n 170 tasjes per persoon 
per jaar. Een groot deel hiervan belandt in de afvalbak of bij het zwerfvuil. Dat is een grote verspilling van 
grondstoffen en zorgt voor onnodig afval. Om verantwoord om te gaan met onze grondstoffen, is er in 2016 
een verbod gekomen op het gratis verstrekken van plastic tasjes. Dit in navolging van de Europese Richtlijn 
die de lidstaten verplicht stappen te nemen om het aantal plastic tasjes terug te dringen.

Voor 2016 was het ondenkbaar dat je geen plastic tas kreeg in een winkel waar je net iets had gekocht. 
Gevraagd en ongevraagd kreeg je een plastic tas mee. Dit was een service van de winkelier en diende het 
gemak van de consument. Wat een gewoonte was, moest doorbroken worden.

Kenmerken van de verandering:

• Het verbod op de gratis plastic tas is ingevoerd in 2016 om het gebruik van plastic  
 tassen te verminderen met 80% in 2020, in vergelijking met 2010.
• Voor een plastic tas moet een kleine vergoeding betaald worden, de richtprijs   
 hiervoor is 25 cent. 
• Er is een uitzondering op de regel gemaakt door plastic tasjes wel gratis te   
 verstrekken om etenswaren te beschermen en voedselverspilling te voorkomen. 
• Het maatschappelijke draagvlak voor de invoering was groot en zowel de    
 consument als de winkelier zijn zich bewust geworden voor de impact op het milieu  
 en de volksgezondheid. Twee jaar na de invoering gaf 71% van de Nederlanders aan  
 het een uitstekende maatregel te vinden. 
• Het aantal plastic tasjes is afgenomen van 170 naar 35 plastic tasjes   
 per persoon per jaar. 

Succesfactoren

Verbod en handhaving

Het verbod op de gratis plastic tas is van ‘hogerhand’ gekomen, de Europese Unie verplichte elk land 
om het aantal plastic tasjes drastisch te reduceren. Om op dit verbod te handhaven, is de Inspectie 
Leefomgeving en Transport ingeschakeld. Zij voeren controles uit bij verkooppunten en doen
administratief onderzoek. 

Uitzonderingen op de regel

Er zijn uitzonderingen op het verbod gekomen om onder andere etenswaren te beschermen of 
voedselverspilling te voorkomen. Hiervoor zijn zeer dunne plastic tasjes gratis weg te geven. 

Maatschappelijk draagvlak is groot

De consument moest zijn/haar gedrag aanpassen. Doordat een groot deel van de bevolking zich bewust 
was van de impact op het milieu en de volksgezondheid, was men bereid zijn gedrag aan te passen. Er was 
voldoende draagvlak voor het verbod, zowel door de consument als de winkelier. 

Goede communicatie

Om bewustzijn te creëren heeft de overheid online campagnes gevoerd en postercampagnes opgehangen 
in de winkelstraten. Ook hebben alle ondernemers informatiepakketten toegestuurd gekregen voor 
bewustzijn, zowel vóór als achter de toonbank. Dit maakte het voor ondernemers ook makkelijker om het 
verbod in te voeren. Uit onderzoek  van I&O research in opdracht van het Ministerie van I&W/DGMI uit 
2019 bleek dat de consument het verbod op de gratis plastic tas accepteert en het de ondernemer niet 
kwalijk neemt.

Het resultaat is een drastische daling
in het aantal plastic tasjes

Na invoering van het verbod in 2016 is het aantal plastic tasjes drastisch gedaald. In 2018 verstrekken 
we nog 35 plastic tasjes per persoon per jaar, dat is een daling van wel 80% ten opzichte van 2015. En dit 
alleen door de consument te laten betalen voor een plastic tasje. Daarnaast is het aantal draagtasjes in het 
zwerfafval gedaald met 60%. 

De volgende resultaten zijn geboekt naar aanleiding van het verbod:
• Voor 94% van de consumenten is het een gewoonte geworden om zelf een tas mee te nemen

naar de winkel.
• 71% van de Nederlanders vindt de maatregel zeer goed tot uitstekend, slechts 8% is het niet eens

met de regel.
• 66% van de consumenten betaalt zelden tot nooit voor een plastic tas in de winkel.

Er zijn nog enkele verbeteringen door te voeren in dit verbod; zo worden er alsnog veel tasjes 
verstrekt bij afhaalhoreca en op de markt. Deze dunne tasjes zijn de uitzondering op het verbod en 
mogen gratis worden verstrekt. Echter, deze zeer dunne tasjes blijken veel moeilijker te scheiden in 
afvalscheidingsstations en worden mede daardoor sneller omgezet tot microplastics. 
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Voorbeeld 
verandering 3:

Elektrifi catie van
personenauto’s 

Nog niet zo heel lang geleden keken veel Nederlanders om wanneer er zo’n rare, stille, futuristische wagen 
over straat zoefde. Tien jaar later zijn de nieuwste automodellen nog steeds onderwerp van gesprek bij de 
koffieautomaat, maar de elektrische aandrijving ervan, is geen uitzondering meer. Recente cijfers tonen 
aan dat in ons land meer dan een vierde van de nieuw verkochte auto’s elektrisch is, en dit aandeel groeit 
bovendien snel. Daarmee is Nederland één van de Europese koplopers en beschikt bovendien over het 
meest uitgebreide netwerk van laadfaciliteiten. De verkoopcijfers van Electric Vehicles (EV) voor 2022 
beloven sky high te gaan, mede gevoed door het feit dat elektrisch rijden relatief goedkoper wordt door de 
huidige hoge brandstofprijzen. 

Hoe heeft dit marktaandeel zo stormachtig kunnen groeien in de afgelopen jaren? Wat zijn daarin de 
drijvende factoren geweest? Welke lessen kunnen we daarvan leren om ook mee te nemen in de
bredere energietransitie?

Context van de verandering
• In het Klimaatakkoord zijn concrete beleidsdoelstellingen geformuleerd: in 2030 alleen nog verkoop  
 van emissieloze voertuigen (nieuw), in 2050 volledig emissieloos wegverkeer.
• Het totale aanbod aan elektrische auto’s groeit verder. Veel fabrikanten zijn deels of volledig om. Ze  
 hebben in de laatste jaren modellen gepresenteerd die bovendien betaalbaarder zijn geworden. 
• De zakelijke markt is door de overheid gestimuleerd door middel van gunstige bijtellingsregelingen  
 voor EV (volledig elektrisch). Die financiële prikkels worden nu gestaag afgebouwd.
• Private Leaseconstructies maken elektrisch rijden bereikbaarder voor particulieren. De    
 consument hoeft op deze manier niet de relatief hoge aanschafprijs te betalen, terwijl men   
 wel direct de voordelen heeft van een relatief lage kilometerprijs ten opzichte van auto’s   
 met reguliere brandstofmotoren. 
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Kenmerken van de verandering:

• Eerste EV’s aangeboden op de markt: 2011
• Sindsdien: forse groei, tot huidig marktaandeel van ca. 4%. Het aantal EV’s als   
 percentage van nieuw verkochte auto’s over 2021 is ca. 30%.
• De drijfveren om EV te rijden zijn grotendeels economisch gefundeerd, voor zowel  
 zakelijke rijders als particulieren. Bij particulieren spelen milieuoverwegingen een  
 grotere rol bij een keuze voor EV. 
• In de eerste jaren na 2011 werden er met name ‘Plug-in hybrids’ verkocht. Vanaf   
 2015 zet de stijging in absolute aantallen door en krijgen de volledig elektrische   
 auto’s de overhand. In 2021 is ongeveer tweederde van alle verkochte elektrische  
 auto’s volledig elektrisch.

Succesfactoren

Aanbod

Relatief veel fabrikanten zijn recent overstag gegaan en hebben diverse modellen op de markt gebracht. 
Het gaat daarbij ook om ‘vertrouwde’ merken. Het aanbod is bovendien betaalbaarder geworden en de 
actieradius van EV is vergroot, wat de aantrekkelijkheid groter heeft gemaakt. Laden gaat bovendien steeds 
sneller, waarmee de relatieve wachttijd per gereden kilometer kleiner is. 

Financiële stimulans

Subsidieregelingen, vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en andere financiële prikkels vanuit de 
landelijke overheid, hebben de markt geopend. In aanzet stimuleerde dit het aandeel met name onder 
zakelijke rijders. Recenter worden met name particulieren licht financieel bevoordeeld (bijvoorbeeld met 
een aanschafsubsidie van €3.350,- voor de kleinere en compacte middenklasse), waardoor ook het voor 
hen aantrekkelijker wordt. 

Laad innovaties

Niet alleen het aanbod van verschillende EV’s is vergroot. Ook de laadinfrastructuur raakt beter en 
uitgebreider verspreid over Nederland: de kans om stil te vallen en lang te moeten wachten, is daarmee 
verkleind. 

De overweging voor Nederlanders om over te stappen op elektrisch rijden is met name financieel gedreven. 
Het heeft een stimulans vanuit de overheid nodig gehad, maar het elektrisch rijden lijkt zich steeds meer 
zelfstandig te kunnen bedruipen. Ook voor fabrikanten geldt dat zij, na een aanvankelijk deels afwachtende 
houding, in de rij staan om nieuwe modellen op de markt te brengen om zo meer aandeel te veroveren 
in een groeiende markt. Dit moedigt fabrikanten aan om te innoveren, en op die manier onderscheidend 
te kunnen zijn ten opzichte van hun concurrenten. Bovendien worden fabrikanten geconfronteerd met 
wetgeving die hen in de toekomst dwingt om volledig elektrisch te produceren. Ook dat lijkt een stimulans 
om nu al in beweging te komen, zodat men straks niet op achterstand staat.

Bron: 
RVO


