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Verschijnen van het landelijk “Ontwerp Klimaatakkoord” op 21 december
2018.
In de brief wordt ingegaan op de totstandkoming van het ontwerpakkoord,
de inhoud, het besluitvormingsproces,de rollen van PS en de regionale
Zeeuwse aanpak.

Bevoegdheid

PS en GS

Voorstel

Bespreken van het vervolgproces,de planning, en de rollen van PS.
Planning:
13 maart 2019
20 maart 2019
April-mei 2019
Juni-juli 2019
Juli-sept. 2019

: Doorrekening door Planbureau Leefomgeving gereed
: Statenverkiezingen
: Appreciatie doorrekening Planbureau Leefomgeving
: besluitvorming IPO-bestuur
: consultatie via IPO-pleging van de individuele
provincies

Toelichting

Op 1 februari 2019 heeft een Zicht op Beleid bijeenkomst plaatsgevonden
waarin werd ingegaan op maatregelen en details van het ontwerp
klimaatakkoord.
De presentatie die is gehouden staat bij deze vergadering in IBABS.

Kosten en dekking

Nog niet bekend

Overige informatie

Op 26 oktober 2018 hebben Provinciale Staten diverse Notities
Netwerksturing vastgesteld die betrekking hebben op opgaven die

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de provincie
Zeeland (ref.18924143). Daarin is aangeven dat fasering, focus op
proces, inhoud en netwerk per opgave verschillen en de Provincie binnen
één opgave meerdere rollen kan vervullen. En dat de rolinvulling ook in de
loop van de tijd kan verschuiven, er niet altijd een enkelvoudige keuze
tussen deze rollen te maken is en uw Staten op verschillende momenten
geïnformeerd zullen worden.
Eén van deze Notities Netwerksturing betrof een update van de opgave
energietransitie, waarvan uw Staten eind 2017 reeds de aanpak hebben
vastgesteld. In deze update is aangegeven dat energietransitie een
lopend traject is dat onder meer geaard is het interbestuurlijke programma
(IBP), de economische agenda Zeeland (2017-2012) en het
Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is een landelijk traject dat naast de
opgave energietransitie ook andere opgaven raakt (waaronder regionaal
mobiliteitsprogramma, agenda toekomst landelijk gebied, implementatie
omgevingswet) .
Uw Staten zijn in juni 2018 over de tussenstand van het Klimaatakkoord
geïnformeerd en hebben aan de vooravond van het Kerstreces ook de
resultaten van het ontwerpakkoord ontvangen.
Het betreft een complex proces met diverse vervolgstappen waarin zich in
het komende half jaar belangrijke ontwikkelingen kunnen voordoen.

