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Definitief Klimaatakkoord

Geachte dames en heren,

Met deze brief doen we u het Klimaatakkoord toekomen samen met de aanbiedingsbrief aan onderhandelende 
partijen van de voorzitter van het Klimaatberaad, dhr. Nijpels. Eveneens bijgevoegd is de brief van minister 
Wiebes aan de kamer over het klimaatakkoord met daarin een toelichting van de wijze waarop het kabinet 
vervolgstappen zet. Tenslotte is ook de toelichting van IPO bijgevoegd die een eerste overzicht geeft van 
hetgeen IPO namens de provincies heeft ingebracht in het onderhandelingsproces en hoe die inbreng is terug 
te vinden in het onderhandelingsresultaat. In die brief is ook het besluitvormingsproces bij IPO en provincies 
geschetst.

Het Klimaatakkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de achterban van alle betrokken partijen. Dat gaat 
wat betreft overheden dan om de Tweede kamer, colleges van GS voorafgaand aan behandeling in Provinciale 
Staten, het congres van VNG en de algemene ledenvergadering van de waterschappen. U ontvangt het 
Klimaatakkoord en bijbehorende stukken nu alvast, zodat u daar alvast kennis van kunt nemen. Een 
doorrekening door PBL en CPB wordt nog uitgevoerd. Wij zullen u begin september een voordracht doen 
toekomen waarin wij onze inhoudelijke weging zullen weergeven en u een voorstel voor besluitvorming zullen 
doen. Daarover zullen wij graag met u in gesprek gaan.

De processen bij de verschillende overheden vinden parallel plaats, waarbij de wens bestaat om als één 
overheid te blijven handelen. In oktober zal een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen alle betrokken 
overheden waarin de verschillende processen bijeen moeten komen en definitieve besluitvorming wordt 
beoogd. Eventuele ondertekening is dan daarna aan de orde.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

vHoogachtend,
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