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Onderwerp : Besluitvormingsproces Klimaatakkoord en Regionale 
Energiestrategieën

Geachte dames en heren,

U heeft wellicht vernomen dat de totstandkoming van het Klimaatakkoord vertraging heeft opgelopen. Met deze 
brief informeren wij u over het verdere proces van de besluitvorming van het Klimaatakkoord en de daarmee 
samenhangende Regionale Energiestrategie (verder RES).

Het afgelopen jaar hebben de gezamenlijke provincies samen met medeoverheden en maatschappelijke 
partijen onderhandeld over het Klimaatakkoord. Aan de basis van de provinciale inzet ligt de 
Investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland”. Deze Investeringsagenda hebben provincies samen met 
gemeenten en waterschappen aan de formerende partijen aangeboden tijdens de Kabinetsformatie. Provincies 
boden regionale energiestrategieën aan waarmee Nederland binnen een gezamenlijk en verbindend Nationaal 
Programma Regionale Energie Strategieën (RES) in 2050 energieneutraal kan worden. Deze inzet leidde tot 
het Interbestuurlijk Programma (IBP), dat op 14 februari 2018 ondertekend is door provincies. Rijk, gemeenten 
en waterschappen. In het IBP hebben de overheden afgesproken het Nationaal Programma RES te ontwikkelen 
en gezamenlijk deel te nemen aan de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. De Regionale 
energiestrategieën maken een belangrijk onderdeel uit van het Ontwerp van het Klimaatakkoord.

Besluitvormingsproces Klimaatakkoord
Op 17 april jl. heeft het Kabinet bij monde van minister Wiebes in het bestuurlijk overleg Klimaat aan de koepels 
IPO, VNG en UVW medegedeeld dat de presentatie van het definitief ontwerp Klimaatakkoord is uitgesteld. 
Reden van dit uitstel ligt in de complexiteit van de uitwerking en doorrekening van de in de Kabinetsreactie 
opgenomen maatregelen. Het uitstel betekent dat het definitief ontwerp Klimaatakkoord niet voor begin juni 
wordt verwacht.

In reactie heeft de voorzitter van het IPO Bestuur, de heer Bovens, tijdens het bestuurlijk overleg namens de 
gezamenlijke provincies gemeld dat interprovinciale democratische besluitvorming over een definitief ontwerp 
Klimaatakkoord vanwege deze vertraging na het zomerreces plaatsvindt.

Wanneer het definitief ontwerp Klimaatakkoord begin juni gereed is, zal het IPO Bestuur tijdens haar 
vergadering op 27 juni een appreciatie geven en het definitief ontwerp Klimaatakkoord ter besluitvorming 
voorleggen aan de colleges van gedeputeerde staten en provinciale staten. Na behandeling in de individuele 
provinciale staten van september 2019 kan besluitvorming in het IPO Bestuur niet eerder dan op 1 oktober 
plaatsvinden.
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Besluitvormingsproces Regionale Energiestrateaieën
De provincies zijn parallel aan de ontwikkeling van het Klimaatakkoord gestart met de ontwikkeling van 
regionale energiestrategieën door de vorming van in totaal 30 regio’s en het uitvoeren van analyses. U bent 
hierover per brief op 24 januari jl. geïnformeerd. Ook op nationaal niveau is het ondersteunend Nationaal 
Programma RES gestart.

Uitstel van het Klimaatakkoord betekent dat de RES-regio’s meer tijd krijgen voor de oplevering van de concept 
RES, die volgens het Ontwerp van het Klimaatakkoord 6 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord 
dient te worden opgeleverd door de regio’s. Ook voor de oplevering van de definitieve RES komt meer tijd 
conform een toezegging van de minister tijdens het bestuurlijk overleg van 17 april. Democratische 
besluitvorming over een definitieve RES zal 12 maanden in plaats van 6 maanden na de concept RES dienen 
plaats te vinden. Deze afspraken worden verwerkt in een definitief Ontwerp Klimaatakkoord.

Provinciale besluitvormingsproces Klimaatakkoord
Het uitstel van het Klimaatakkoord heeft gevolgen voor ons eigen provinciaal besluitvormingsproces. De 
verwachting is dat eind juni het Klimaatakkoord door het Kabinet wordt vastgesteld en beschikbaar komt, 
gevolgd door een appreciatie van het IPO bestuur. Vóór het zomerreces sturen wij u vervolgens een analyse 
van de consequenties van het akkoord in relatie tot onze inzet die zich richt op haalbaarheid, betaalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Wij zullen hierbij aansluiten op onze brief van d.d. 22 januari jl. waarin wij u reeds geïnformeerd 
hebben over de voor ons belangrijke punten. In deze analyse nemen wij een voorstel mee aan uw staten, 
gericht op de ondertekening van het akkoord door het IPO bestuur op 1 oktober 2019. Aangezien dan formele 
besluitvorming over het Klimaatakkoord plaatsvindt, verzoeken wij u om onze voorstellen over het 
Klimaatakkoord voor dat moment (dus voor 1 oktober) in uw Staten te behandelen.

Voorafgaand aan uw bespreking, is het IPO bereid u in een presentatie te informeren over het Klimaatakkoord 
en de provinciale onderwerpen hiervan. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken en zijn graag bereid dit, in 
overleg met uw griffie, te organiseren.

Provinciale besluitvormingsproces Regionale Energiestrategieën
Met de IPO ondertekening start ook de formele periode van de ontwikkeling van de RES.
Vooruitlopend op de formele periode om de RES te ontwikkelen, zijn wij reeds met gemeenten, waterschappen 
en stakeholders bezig om een startdocument op te stellen. De ambities is deze voor de zomer in concept 
gereed te hebben, zodat wij deze ook na de zomer ter vaststelling aan u kunnen voorleggen. Daarmee worden 
tenslotte belangrijke kaders gevormd die het vervolgproces en de uitkomst van het RES traject sterk bepalen.

Wij hopen u hiermee voldoende van informatie te hebben voorzien.

Hoogachtend,
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