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Aan de colleges van Gedeputeerde Staten
d.t.v. de IPO-contactfunctionarissen

Uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

21 december 2018
onderwerp

Ontwerp van het Klimaatakkoord

Geachte mevrouw, heer,
Op 21 december zal naar verwachting het "Ontwerp van het Klimaatakkoord" door Ed Nijpels als
voorzitter van het Klimaatberaad worden aangeboden aan minister Wiebes als coördinerend
bewindspersoon Economische Zaken en Klimaat. Het ontwerp is tot stand gekomen na maanden
onderhandelen door overheden (waaronder provincies), maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven. De komende maanden zullen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het
Centraal Planbureau (CPB) de plannen doorrekenen op haalbaarheid en betaalbaarheid om te
bezien of de plannen opgeteld leiden tot 49% CO2 reductie in 2030. Gelijktijdig zullen Rijk en
medeoverheden de uitvoerbaarheid toetsen door een uitvoeringslastenonderzoek uit te voeren.
Met deze brief informeren wij u als colleges van GS over de volgende zaken:
-

Totstandkomingsproces ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’.

-

Besluitvormingsproces ontwerp van het Klimaatakkoord en rol van colleges van GS en
Provinciale Staten

-

Positionering van het gezamenlijke aanbod van provincies in het ontwerp van het
Klimaatakkoord: Regionale Energie Strategieën (RES)

-

Inhoudelijke reflectie sectorhoofdstukken op grond van de door de Bestuurlijke
Adviescommissies de afgelopen maanden geformuleerde onderhandelingsinzet aan de
tafels

-

IPO-reactie

Totstandkomingsproces Ontwerp van het Klimaatakkoord
Op grond van de afspraken in het Interbestuurlijk Programma (14 februari 2018) hebben de
gezamenlijke provincies met een in het IPO-bestuur samengestelde bestuurlijke delegatie
deelgenomen aan de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord:
-

Klimaatberaad Breed: de heer Bovens als voorzitter van het IPO-bestuur

-

Regionale Energie Strategieën (RES): de heer Fackeldey (BAC Energie),

-

Elektriciteit: de heer Stelpstra en mevrouw Traag (BAC Energie),
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:
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-

Gebouwde Omgeving: de heer Weber (BAC Energie),

-

Industrie: mevrouw Homan (BAC Energie),

-

Mobiliteit: mevrouw Gräper -Van Koolwijk (BAC Mobiliteit)

-

Landbouw & Landgebruik: mevrouw Maij en de heer Drenth (BAC Vitaal Platteland).
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De inzet aan de tafels is gevoed vanuit de inhoudelijke BAC's en bouwde voort op de door het IPO
Bestuur samen met VNG en Unie van Waterschappen aangeboden Investeringsagenda "naar een
duurzaam Nederland".
Op 10 december en 19 december jl. heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen ministers
Wiebes en Ollongren en de delegaties van IPO, VNG en UVW. In aanloop naar het bestuurlijk
overleg van 10 december hebben de koepels de essentiële randvoorwaarden benoemd in een brief.
Na toezeggingen in het bestuurlijk overleg heeft het IPO haar nog bestaande zorgen in aanloop
naar het bestuurlijk overleg van 19 december met de ministers gedeeld.
De onderhandelingen aan de tafels en in de bestuurlijke overleggen hebben geleid tot een ontwerp
van het Klimaatakkoord. Van een akkoord kan feitelijk niet gesproken worden omdat de
haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid nog getoetst moeten worden op grond van de
doorrekening van PBL, CPB en een uitvoeringstoets via een door de overheden gezamenlijk aan te
besteden bestuurslastenonderzoek. Allen uit te voeren in de eerste drie maanden van 2019.
Besluitvormingsproces ontwerp van het Klimaatakkoord en rol van colleges van GS en
Provinciale Staten
Op 21 december ontvangt u als colleges van GS bijgaand bij deze brief het ontwerp van het
Klimaatakkoord evenals de aanbiedingsbrieven van Nijpels en Wiebes. Omdat nog geen sprake is
van een definitief Klimaatakkoord is geen sprake van een formele leden raadpleging en ligt het
meer voor de hand dat deze brief door de colleges van GS benut wordt om Provinciale Staten te
informeren dan te consulteren. Tijdens de IPO bestuursvergadering op 23 januari zal het IPO
Bestuur gevraagd worden of het ontwerp van het Klimaatakkoord als pakket van maatregelen
onder voorbehoud van de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid voldoende vertrouwen
geeft om in de loop van 2019 te komen tot een definitief Klimaatakkoord.
Er kan pas van een definitief Klimaatakkoord worden gesproken als ook de financiële consequenties
in een financieel akkoord geregeld zijn. De besluitvorming over het definitieve Klimaatakkoord
inclusief de financiële consequenties zal worden voorgelegd aan de leden via een formele leden
raadpleging na appreciatie door het IPO Bestuur in de tweede helft van 2019.
Planning:
-

23 januari IPO Bestuur: bespreking van het Ontwerp van het Klimaatakkoord

-

Januari tot en met maart: doorrekening haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid

-

Maart tot en met mei appreciatie doorrekening

-

Juni/ juli besluitvorming IPO Bestuur

-

Juli tot september consultatie via raadpleging van de individuele provincies

door PBL, CPB en een uitvoeringslastenonderzoek.

Eerste oordeel
Algemeen: haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar
Het resultaat van de onderhandelingen is een stevig pakket maatregelen waarmee grote stappen
zijn gezet naar een Klimaatakkoord in 2019. De duiding ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’ is
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passend. Om tot een akkoord te komen is de doorrekening van haalbaarheid, betaalbaarheid én
uitvoerbaarheid essentieel.
Hierover is de volgende afspraak gemaakt tussen Rijk en IPO.
Het Rijk start samen met de provincies in het eerste kwartaal van 2019 een
bestuurslastenonderzoek om een inschatting te krijgen van de taken voor provincies van de
voorgenomen maatregelen uit dit klimaatakkoord.
Voor de gemeenten is dit uitvoeringslasten onderzoek specifiek opgenomen in de tekst voor de
gebouwde omgeving.
Compensatie provincies stimuleringsmaatregelen Elektrisch vervoer en disclaimer voor financiële
consequenties in de uitvoering
Het ministerie van BZK erkent het belang van een eigen belastinggebied met stabiele grondslag
ten behoeve van de open huishouding en voldoende middelen voor de uitvoering van
maatschappelijke opgaven door provincies. Om die reden zal de Provinciewet worden aangepast.
De onderstaande tekst die is opgenomen in de aanbiedingsbrief van minister Wiebes biedt, onder
de voorwaarde dat ook de overige afspraken worden uitgevoerd, voldoende vertrouwen dat we als
overheden gezamenlijk de borging van het belastinggebied en open huishouding realiseren.
De komende jaren leiden de voorgestelde stimuleringsmaatregelen voor Elektrisch vervoer tot
versmalling van de belastinggrondslag van provincies. Om dit te voorkomen zal BZK de
Provinciewet wijzigen om provincies de mogelijkheid te geven belasting te heffen op alle
personenvoertuigen. Deze wijziging zal, tezamen met de overige belastingmaatregelen die
voortvloeien uit het Klimaatakkoord, meegenomen worden in het Belastingplan 2020. Hiermee
wordt de open huishouding voor provincies gegarandeerd en het belastinggebied wettelijk geborgd.
Het Belastingplan wordt –zoals gebruikelijk- aangeboden aan de Tweede Kamer op Prinsjesdag. De
borging van het belastinggebied en de open huishouding van provincies is een randvoorwaarde
voor de aangekondigde stelsel herziening na 2024.
Regionale Energie Strategieën
Regionale energie strategieën, het aanbod zoals we dat als gezamenlijke provincies hebben gedaan
richting kabinetsformatie, zijn stevig verankerd in een apart hoofdstuk van het ontwerp van het
Klimaatakkoord. De tekst is opgesteld door de in opdracht van de koepels aangestelde
Kwartiermaker waarmee de inhoud conform inzet vanuit het IPO is. Niet alleen overheden, maar
ook maatschappelijke organisaties en de netbeheerders beargumenteerden het belang van
gestructureerde en zorgvuldige (ruimtelijke) besluitvorming met daarbinnen ruimte voor
participatie om tot zoveel mogelijk maatschappelijke acceptatie te komen voor de te ontwikkelen
keuzes.
Het kabinet stelt middelen beschikbaar voor de Regionale Energie strategieën (RES). Het gaat om
€30 miljoen per jaar voor de jaren 2019 tot en met 2021. De middelen voor de RES zullen via de
klimaatenvelop beschikbaar worden gesteld voor het Nationaal Programma RES. Van deze €30
miljoen zal €5 miljoen euro gebruikt worden voor de landelijke ondersteuningsstructuur van het
Nationaal Programma en zal €15 miljoen euro naar de regio’s gaan. In januari 2019 zal hiertoe
door de koepels en het Rijk een Programmaplan worden vastgesteld.

Elektriciteit
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Bij de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land spelen provincies vanuit hun bevoegdheden in
de ruimtelijke ordening een belangrijke rol. Zo zijn provincies op grond van het huidige
Energieakkoord verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van 6000 Megawatt wind op land.
Met de regionale energiestrategieën (RES) zal dit proces voor het Klimaatakkoord niet meer top
down, maar bottom up georganiseerd worden. De provincies hebben hierin samen met gemeenten
en waterschappen de regie. Om maximaal in te zetten op maatschappelijke acceptatie staat het
provincies vrij om de opgave techniekneutraal te realiseren en is het aan de decentrale overheden
om gezamenlijk te zorgen dat de strategieën samen optellen tot de nationale doelen. Voor
elektriciteit is de opgave om in 2030 tot 49% CO2 reductie te komen aanzienlijk. Het merendeel,
49 TWH, van de opgave zal op zee gerealiseerd worden. Op land zullen de RES-regio’s 35 TWH
moeten realiseren waarvan vanuit de huidige inspanningen voor wind op land al meer dan 18 TWH
is gerealiseerd. In de RES ligt de focus op grootschalig wind en zon. Voor de resultaten van
kleinschalige opwek van bijvoorbeeld zon op dak en overige opwek dragen provincies in de RES
geen verantwoordelijkheid. In het proces van de RES kunnen kleinschalig en overig hernieuwbaar
wel betrokken worden als aanvulling.
In de RES zal al aandacht besteed worden aan de ruimtelijke consequenties van een eventuele
ophoging naar 55% CO2 reductie in 2030 en kijken we door naar de opgave voor 2050.
Indien andere sectoren meer elektriciteit dan verwacht vragen, of als de opgave naar 55% reductie
in 2030 wordt verhoogd zal hier opnieuw over gesproken moeten worden. Het huidige ontwerp
bevat hier geen verplichting toe. Hierbij zal eerst gekeken worden naar de mogelijkheden op zee.
Als er door middel van kleinschalige of overige opwekking dankzij inspanningen van decentrale
overheden meer dan de verwachte TWh wordt gerealiseerd zal dit ook benut worden voor het
realiseren van deze grotere opgave voordat de opgave bij de RES kan komen. In 2021 moet een
eventuele hogere vraag voor 2030 op land (en zee) duidelijk zijn en is een dergelijke gesprek te
verwachten.
Maatschappelijke acceptatie is essentieel om de opgave te realiseren. Om die reden zijn proces- en
projectparticipatie een integraal onderdeel van de afspraken geworden, waarbij er gestreefd wordt
naar 50% lokale eigendomsparticipatie. Bekende en onbekende knelpunten in wet- en regelgeving
zullen aangepakt worden, waarbij waar nodig naar maatwerkoplossingen wordt gekeken. Ook
bovenwettelijke regelgeving zal door de overheden worden bezien indien de doelstelling van de
RES hierdoor niet binnen bereik ligt. Er zal een Expertisecentrum Energietransitie komen waar
regio’s onafhankelijke, feitelijke kennis, rekenregels, aannames en duidelijkheid over wetregelgeving op het gebied van zowel hernieuwbare opwek kunnen verkrijgen. Hierbij zal een
samenwerking worden gezocht met het Expertisecentrum warmte zodat voor de regio 1 loket
wordt gehanteerd. In het Nationaal Programma RES zal hierop worden toegezien.
De elektriciteitsopgave betekent een grote uitdaging voor de netcapaciteit in heel Nederland. De
beschikbaarheid van en toegang tot duurzame opgewekte elektriciteit moet overal in Nederland
gelijk blijven. Alleen op deze wijze realiseren we de transitie. We zijn om die reden zeer tevreden
met de erkenning van dit belang door minister Wiebes en zullen in de Regionale Strategieën hier
samen met het Rijk, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de hoofdinfrastructuur, en de
netbeheerders, vanuit verantwoordelijkheid voor de uitvoering, invulling aan geven.
Belangrijkste aandachtspunten zitten in de financiering/subsidiering:
-

De SDE+ subsidie wordt verbreed met ingang van 2020 (nieuwe naam: SDE++). Er zal
vanaf dan gestuurd worden op CO2 reductie. Hiermee komen ook andere technieken,
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waaronder CCS (industrie) in beeld. Verwachting is dat CCS minder subsidie vraagt per ton
CO2 dan duurzame elektriciteit. Er zijn mogelijkheden voor plafonds/schotten ingebouwd.
Het is belangrijk om scherp te blijven dat deze op de juiste wijze worden ingezet.
-

De SDE+(+) wordt verbonden aan een kostprijsreductie, waarmee vanaf 2025 subsidieloos
gebouwd zou moeten kunnen worden. Om voldoende kostprijsreductie te realiseren moet
een strak pad gevolgd worden in tijd en keuzes. Dit kan knellen met de keuzevrijheid in de
RES.

Gebouwde Omgeving
Binnen de sector Gebouwde omgeving staat het aardgasvrij maken van woningen en andere
gebouwen centraal. Provincies hebben binnen deze sector een ondersteunende en faciliterende rol.
De transitie van aardgas naar duurzame warmte zal via een wijkaanpak worden gerealiseerd met
betrokkenheid van gebouweigenaren, huurders en andere partijen in de omgeving waar deze
overstap aan de orde is. Een goed ingericht participatieproces zal bijdragen aan kwalitatief betere
besluitvorming en kan daarmee helpen om de acceptatie van de maatregelen uit de wijkgerichte
aanpak te vergroten. Samen met andere overheden en belanghebbende partijen zal IPO uitwerken
hoe de positie van eigenaars en/of bewoners in het kader van de wijkgerichte aanpak wordt
geborgd door participatiemogelijkheden.
Gemeenten krijgen de regie bij de wijkgerichte aanpak. Deze rol is nieuw voor gemeenten en dit
vraagt om nieuwe kennis, expertise en competenties. Binnen het interbestuurlijke programma
aardgasvrije wijken (PAW) zal daarom een kennis- en leerprogramma (KLP) worden opgezet.
Onder trekkerschap van de VNG wordt in samenspraak met de betrokken overheden, waaronder
IPO, een plan voor de invulling van het KLP ontwikkeld.
De RES is belangrijk voor de wijkgerichte aanpak, omdat de Regionale Structuur Warmte, als
onderdeel van de RES, vroegtijdig op regionaal niveau zicht geeft in de (ruimtelijke)
beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de totale warmtevraag en de bestaande en
geplande infrastructuur voor warmte.
Om tot een zorgvuldig afwegingsproces te komen voor gemeentelijke Warmtetransitievisies en
voor de uitvoeringsplannen op wijkniveau, worden gemeenten en stakeholders ondersteund vanuit
een leidraad. Hierin wordt objectieve informatie beschikbaar gesteld op basis van transparante,
gevalideerde feitelijke data. Deze data wordt digitaal en op uniforme en gestandaardiseerde wijze
ontsloten en gedeeld.
Er komt een Expertise Centrum Warmte (ECW) dit centrum zal in samenhang met het Expertise
Centrum Elektriciteit worden ontwikkeld. In het Nationaal Programma RES zal hierop worden
toegezien.
Het ECW zal 2 functies hebben:


Beheer en ondersteuning van de leidraad;



Kenniscentrum, voornamelijk op het gebied van technische, economische en
duurzaamheidsaspecten, maar ook als het gaat over nationale ontwikkelingen zoals
marktordening, aquathermie en geothermie.

Samen met het Rijk en de VNG, zal IPO de (voorlopige) stuurgroep van het ECW vormen.

19002059
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Voor de snelle uitbreiding van warmtenetten is het noodzakelijk dat rollen, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden bij aanleg en exploitatie van warmtenetten goed geborgd zijn. Het Rijk zal
wetgeving in gang zetten over de marktordening van warmtenetten. Provincies worden betrokken
bij de verdere ontwikkeling.
Industrie
Doel voor de industrie is een emissiereductie van 14,3 Mton in 2030. Ambitie voor 2050 is een
bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, met een uitstoot van broeikasgassen
van nagenoeg nul. Dit vergt een ingrijpende systeemverandering – een transitie – op het gebied
energie en grondstoffengebruik. Belangrijke thema’s hierbij zijn procesefficiency en
warmtegebruik, elektrificatie en circulaire ketens. Uitgangspunten van de industrietafel zijn:


De CO2-reductieopgave die in 2030 (en 2050) moet worden gehaald. De afspraken moeten
dat borgen.



Nederlandse bedrijven moeten kunnen blijven concurreren met bedrijven in andere landen.



De meest kostenefficiënte opties krijgen voorrang om de betaalbaarheid van de transitie te
borgen.



De industrie moet het grootste deel van de kosten zelf dragen.



Afspraken moeten voor alle partijen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in een programmatische aanpak die bestaat uit een mix van
onder meer stimulerend instrumentarium (o.a. verbreding van de SDE+regeling), bedrijfsspecifieke
afspraken (CO2-reductieplannen) en borgingsmechanismen (bedrijfsspecifiek en sectoraal). In
2019 vindt nadere uitwerking van de instrumenten plaats. Provincies hebben ingezet op
daadwerkelijke verduurzaming van de industrie, het harmoniseren van wet- en regelgeving voor
zakelijk energiegebruik, een eerlijke lastenverdeling en het circulair gebruiken van andere
energiebronnen, reststromen en groene grondstoffen. CCS mag daadwerkelijke verduurzaming niet
in de weg staan, maar CCS is wel een aanvaardbare oplossing voor de CO2 uitstoot die vooralsnog
onvermijdbaar is.
Het IPO is tevreden CO2-reductieplannen met daarin per bedrijf een CO2-reductiepad naar 2030 en
een doorkijk naar CO2 neutrale productie in 2050 wettelijk verplicht worden. Dat geldt ook voor
de verbreding van de energiebesparingsplicht en CO2-reductie naar ETS-bedrijven (nu
uitgezonderd). In 2019 werken het Rijk, provincies (bevoegd gezag) en gemeenten de
voorgestelde één loket gedachte voor CO2-reductieplannen verder uit. Ook een gerichte financiële
sanctie voor bedrijven die achterblijven met het realiseren van CO2-reductie kan de goedkeuring
van het IPO dragen. Tevens zien wij met de reductieplannen en de innovatieprogramma’s en
financiële middelen mogelijkheden voor het sluiten van ketens van grondstoffen om te komen tot
een circulaire economie. Om de realisatie van warmtenetwerken te stimuleren – en daarmee
warmteverspilling tegen te gaan – wordt de Warmtewet aangepast en wordt financiering via de
SDE++ regeling onderzocht. Minder tevreden zijn we over het ontbreken van een concreet plafond
voor CCS, vanwege het risico dat CCS daadwerkelijke verduurzaming in de weg kan staan wanneer
te grootschalig toegepast. De inzet van SDE-subsidie voor CCS is naar tevredenheid van het IPO
wel beperkt doordat er geen verdringing van echte duurzame oplossingen mag ontstaan.
De uitwerking voor industrie is nog niet zover dat ook gesproken kan worden van een uitvoerbaar
pakket aan maatregelen. Dit vraagt op diverse punten om nadere uitwerking, zoals de wettelijke
verankering en uitvoering van CO2-reductieplannen en borgingsmechanismen. Daarbij zal het IPO
het belang scherp in de gaten houden of er voldoende maatregelen worden voorgesteld om het
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CO2-reductiedoel te halen en of de wettelijke borging van afspraken voldoende is. Tot slot is het de
uitdaging om de uitkomsten van de industrietafel te vertalen naar/ te verbinden met een
ketenaanpak per industrieel cluster, waarin provincies een belangrijke rol spelen. Hiervoor bieden
de uitkomsten van de verschillende regiotafels een goed startpunt.
Mobiliteit
Samenvattend kunnen we stellen dat er op de mobiliteitstafel een pakket aan
mobiliteitsmaatregelen ligt, dat qua omvang en samenhang bijdraagt aan de mobiliteitstransitie,
zoals provincies die voor ogen hebben. De uitvoerbaarheid van dit pakket is echter nog onderwerp
van gesprek. Deze uitvoeringslasten worden meegenomen in het aangekondigde
uitvoeringslastenonderzoek dat in het eerste kwartaal van 2019 zal worden uitgevoerd.
Positief is, dat in de visie van de mobiliteitstafel mobiliteit voor het eerst expliciet als middel wordt
neergezet om meerdere maatschappelijke doelen (bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid,
leefbaarheid) integraal te dienen, en daarmee in verband wordt gebracht met onder andere
klimaat, de woonagenda en luchtkwaliteit.
Een regionale en integrale uitwerking van deze visie wordt als cruciaal beschreven in de visie, en
nader uitgewerkt in Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP) en een equivalent nationaal
mobiliteitsprogramma (NMP). Dit ondersteunt de provinciale positie, zoals mede verwoord in de
inzet van de gezamenlijke overheden voor de kabinetsformatie. Regio’s zijn nu aan zet om, met
actieve betrokkenheid van het Rijk, deze Regionale Mobiliteitsprogramma’s op te bouwen en te
positioneren.
Het Rijk heeft toegezegd om, met €10 miljoen per jaar vanaf 2019, een begin te maken met de
financiering van de onrendabele top van zero-emissie bussen. Dit is uitwerking van reeds
gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord Zero-Emissie Bus en de bijbehorende Kamermotie Van
Veldhoven en geeft een impuls aan de uitvoering van deze afspraken. Daarnaast zijn er goede
afspraken gemaakt over intensiveren van de samenwerking tussen Rijk en concessieverleners in
het OV om van het Bestuursakkoord Zero-Emissie Bus een succes te maken.
Ook zullen overheden gezamenlijk afspraken maken om in hun rol als inkoper en opdrachtgever
van infrastructurele werken te streven naar zero-emissie GWW met als doel om zowel de praktijk
van ontwerp en opdrachtverlening, de markt voor mobiele werktuigen, als de industrie voor asfalt,
beton te helpen verduurzamen.
Tot slot is het IPO positief over de totstandkoming van een wettelijk vastgelegd CO2-norm voor
werk gerelateerd verkeer voor werkgevers van >100 medewerkers. Decentrale overheden zijn
beoogd bevoegd gezag voor het handhaven van deze norm. Daarnaast hebben provincies zelf als
werkgever ook een rol om hun eigen mobiliteit (verder) te verduurzamen. Beiden helpen om in
regionaal verband het gesprek met werkgevers en partners het gesprek aan te gaan over
verduurzaming van mobiliteit.
Uitvoerbaarheid nog onderwerp van gesprek
Zoals genoemd is de uitvoerbaarheid van dit pakket nog onderwerp van gesprek. Het kabinet kiest
ervoor om zwaar in te zetten op het elektrificeren van automobiliteit, wat zeker de steun van
provincies heeft en voor CO2-reductie zal zorgen. Echter, het kabinet stelt vooralsnog geen
additionele middelen in het vooruitzicht bovenop reeds gemaakte MIRT afspraken. Er is dus nog
geen sprake van een impuls voor OV, fiets, en smart mobility: onderwerpen waar juist provincies
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in de praktijk veel CO2 mee kunnen reduceren. Om die reden heeft het IPO met het Rijk
afgesproken om in 2019 samen naar ruimte binnen bestaande MIRT afspraken te zoeken. Dit zal
enkele optimalisaties opleveren, maar naar verwachting vooralsnog niet de gewenste orde van
grootte investeringen. De consequenties van de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch vervoer
zijn substantieel voor het eigen belastinggebied en de open huishouding van provincies. Om de
maatschappelijke opgaven te kunnen blijven uitvoeren hebben we met het Rijk afspraken gemaakt
over de wijziging van de Provinciewet op de termijn 2020-2024 en de gezamenlijke uitwerking van
een fiscaal stelsel voor na 2024 waarmee de open huishouding en belastinggebied van provincies
worden gegarandeerd.
Verkenning andere bekostigingssystematiek mobiliteit
Uitkomst van de mobiliteitstafel is ook, dat het kabinet een verkenning naar een andere
bekostigingssystematiek gaat uitvoeren. Het IPO heeft een neutraal standpunt ingenomen over de
invoering van rekeningrijden. Daarom is binnen de BAC mobiliteit op meerdere momenten
bekrachtigd dat provincies inzetten op een gelijk speelveld tussen modaliteiten, met behoud van
een neutraal standpunt over de bekostigingssystematiek. Belangrijke reden voor deze neutrale
positie is dat de keuze over deze maatregel niet aan provincies, maar aan het kabinet is.
Landbouw en landgebruik
Voor landbouw en landgebruik is een perspectiefvol uitgewerkt pakket aan maatregelen
opgeleverd, waarmee in potentie 5,9 – 6,2 Mton CO2eq-reductie gerealiseerd kan worden. Die
potentie ligt aanzienlijk hoger dan de taakstellende opgave 3,5 Mton CO2equivalent en laat de
brede ambitie bij alle partijen in het landelijke gebied zien om met deze opgave aan de slag te
gaan. Voor verschillende onderdelen zijn procesafspraken gemaakt, gericht op de realisatie van de
opgaven.
Zo hebben partijen aan de tafel Landbouw & Landgebruik gezamenlijk een grote hoeveelheid
klimaatmaatregelen opgepakt en deze inzet opgenomen in de brede verduurzamingsslag in het
landelijke gebied. Daarbij is het zeer positief om te zien dat verschillende sectoren (m.n. varkens,
melkvee, glastuinbouw) nu een fundamentele beweging maken naar een meer klimaatneutrale
bedrijfsvoering. We zijn ook tevreden met de gezamenlijke procesafspraken over veenweide en de
kansen die we benutten om meer koolstof vast te leggen in natuur, bos en landbouwbodems. Een
scenariostudie zal ons inzicht geven in de langetermijneffecten verduurzaming van de landbouw in
termen van klimaat, grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen.
Wel zijn er grote verschillen in de mate waarin maatregelen zijn uitgewerkt, omdat bij niet alle
maatregelen de effectiviteit en haalbaarheid al voldoende bewezen is. Daarom zijn we tevreden
met de flexibele aanpak, deels gebaseerd op uitvoering van pilots en opdoen van kennis en deels
op het treffen van maatregelen op grotere schaal. Voor veel maatregelen is een fasering
afgesproken, waarbij kennisontwikkeling en ontwikkeling van verdienmodellen centraal staat. Dit
geeft een realistisch perspectief voor de uitvoering en zekerheid voor de sector.
Aan het nu geformuleerde pakket maatregelen leveren de provincies een stevige bijdrage vanuit
hun rollen en verantwoordelijkheden op het gebied landbouw en landgebruik c.q. vitaal platteland
(natuur en landbouw) en het ruimtelijke beleid. De provinciale regierol wordt bij verschillende
onderdelen verankerd. Bij de uitvoering wordt verbinding gezocht met bestaande aanpakken, zoals
het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland en bestaande gebiedssamenwerkingen.
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De provinciale regierol bij landgebruik betekent ook dat provincies in 2019, zowel in
gezamenlijkheid als individueel, actief aan de slag gaan met de uitwerking van beleid en
programma’s, zoals de uitwerking van concept-veeweideprogramma’s, de gezamenlijke uitwerking
van maatregelen en beleid voor een klimaat inclusief natuurbeleid en de ondersteuning van
verduurzamingsmaatregelen in de veehouderij en glastuinbouw. Het komend jaar zal de IPOcommissie Vitaal Platteland deze opgaven met prioriteit en in samenhang oppakken.
Met dit ontwerp van het Klimaatakkoord is vanwege de gekozen fasering de uitvoerbaarheid van de
complete mix van middelen en instrumenten nog niet zeker. Wel is de inschatting dat er voor de
korte termijn voldoende perspectief bestaat om met de aanpak van start te gaan, en dat hiervoor
ook de financiële ruimte bestaat. Uit de klimaatenveloppe wordt tot en met 2030 € 360 mln
gereserveerd voor innovatieve en demonstratieprojecten. Bestaande instrumenten en middelen
worden gerichter ingezet. Ook stelt het Ministerie van LNV ook een garantiefaciliteit van € 70 mln
beschikbaar aan het Groenfonds. Voor de langere termijn, waarin de nadruk meer op private
financiering ligt, bestaat minder zekerheid. Dit vraagt de komende jaren verdere uitwerking en een
goed onderzoek en evaluatie. Daarom brengen Rijk en het IPO de financiële consequenties en
mogelijkheden voor dekking in 2019 in beeld.
Een belangrijk instrument voor veel opgaven is het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.
Conform afspraken in IPO verband zullen de gezamenlijke provincies met het Ministerie van LNV
als gezamenlijk opdrachtgever de klimaatopgave meenemen als één van de hoofddoelen bij de
uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan.
Tot slot vormt de verdere uitwerking van het domein landbouw en landgebruik in samenhang met
andere opgaven, zowel binnen het klimaatakkoord (bijvoorbeeld de biomassa-opgave en de
uitwerking van de energie-opgave in RES), als andere opgaven in het landelijke gebied
(bijvoorbeeld verduurzaming landbouw en de biodiversiteitsopgave) een belangrijke uitdaging.
Deze uitdaging pakken de gezamenlijke provincies in 2019 in samenhang met het NOVI-proces op.
Ruimte
Het ontwerp van het Klimaatakkoord bevat bij gebouwde omgeving, industrie, elektriciteit, RES en
het aparte hoofdstuk ruimte afspraken waarin instrumenten vanuit de Omgevingswet worden
benoemd. Wij ondersteunen de verankering in de Omgevingswet temeer omdat de Omgevingswet
goed aansluit bij het decentrale karakter van de door de gezamenlijke provincies gewenste
governance. Voor industrie zetten de gezamenlijke provincies er om die reden nadrukkelijk op in
dat de verplichting voor CO2-reductieplannen wordt opgenomen in de Omgevingswet zodat
provincies als bevoegd gezag kunnen toezien op de bedrijven in een cluster.
Met name het omgevingsplan van de gemeenten krijgt een cruciale rol toebedeelt bij zowel locaties
voor opwekking als bij de warmtetransitie in gebouwde omgeving. Naar ons idee past deze
bevoegdheidsverdeling goed bij de decentrale insteek.
Als gezamenlijke provincies hebben wij erop aangedrongen dat de conflicterende ruimte claims die
voortkomen uit de klimaatopgave in relatie tot bestaande opgaven en andere transities zoals
klimaatadaptatie in het ontwerp Klimaatakkoord worden geadresseerd. En hierbij gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossingen. In de hoofdstukken elektriciteit en Regionale
Energie Strategieën (RES) zijn vier ruimtelijke principes opgenomen die hierbij behulpzaam kunnen
zijn. Niet alleen deze principes zijn behulpzaam maar ook een betere verdeling van de lusten en

- 10 -

lasten waarmee energieprojecten een substantiële bijdrage kunnen leveren voor de regio. Wij zijn
om die reden tevreden met de teksten over participatie in de hoofdstukken RES en Elektriciteit.
IPO-Reactie
De woordvoering vanuit het IPO over het ontwerp van een klimaatakkoord in het algemeen ligt bij
de IPO-voorzitter, de heer Bovens als lid van het Klimaatberaad breed. Vragen aan het IPO over
resultaten per tafel worden beantwoord door de door het IPO-bestuur gemandateerde bestuurders.
Reactie van het IPO op dit ontwerp voor een klimaatakkoord


IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren om samen met
medeoverheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen tot dit maatregelenpakket te
komen over de manier waarop Nederland de CO2-uitstoot terugdringt in 2030. De inzet
van de provincies bouwde voort op het door IPO-bestuur samen met VNG en Unie van
Waterschappen aangeboden Investeringsagenda ‘naar een duurzaam Nederland’.



De onderhandelingen hebben geleid tot het vandaag gepresenteerde maatregelenpakket
waarmee grote stappen zijn gezet naar een klimaatakkoord in 2019. De regionaleenergiestrategieën hebben hierin een stevige en noodzakelijke plek gekregen en
verworven.


Voor landbouw en landgebruik de gezamenlijke inzet om de klimaatopgave als
onderdeel van de integrale aanpak mee te nemen



Voor Elektriciteit en Gebouwde Omgeving het belang van maatschappelijk
draagvlak en participatie bij het realiseren van de opgave



Ten aanzien van mobiliteit de integrale aanpak van mobiliteit als middel om
verschillende maatschappelijke opgaven te realiseren, uit te werken in Regionale
Mobiliteitsprogramma's




Ten aanzien van industrie de wettelijke borging van CO2-reductie.

Een succesvolle transitie vraagt naar de mening van provincies om haalbare, betaalbare en
uitvoerbare maatregelen.


Want de impact van de voorgestelde maatregelen is zeer groot en draagvlak is
bepalend voor de uitvoering. Dat vraagt om een eerlijke lastenverdeling tussen
inwoners en bedrijven.



De haalbaarheid van de maatregelen vraagt om een eerlijker verdeling van de
lusten. Dat betekent voor provincies dat projecten voor duurzame opwek van
energie óók investeren in de omgeving. Zodat álle inwoners profiteren, en niet
alleen degene die financieel kunnen participeren.



Provincies zetten zich van oudsher actief in voor maatschappelijke opgaven. Dat
kan alleen als provincies de uitvoeringslasten kunnen dragen en een stabiel
belastinggebied en open huishouding behouden blijft. Met die zekerheid kunnen
provincies met grote inzet door werken aan álle grote maatschappelijke opgaven,
waaronder aan deze grote verbouwing van Nederland.



De doorrekeningen van het PBL geven antwoord op de haalbaarheid, die van het CBS geeft
antwoord op de betaalbaarheid en een gezamenlijk onderzoek van alle overheden naar de
uitvoeringslasten geeft inzicht in de uitvoerbaarheid.



Het IPO-bestuur bespreekt eind januari of het maatregelenpakket voldoende vertrouwen
geeft op weg naar een klimaatakkoord in 2019 onder voorbehoud van deze
doorrekeningen.



Na de uitkomsten van de doorrekeningen in maart komt het IPO met een appreciatie.
Afhankelijk van de reacties en gesprekken kan dit de opmaat zijn naar besluitvorming in
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het IPO-bestuur rond de zomer, zodat in het derde kwartaal besluitvorming door de
afzonderlijke provincies kan starten.
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