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Betreft: Consultatie tussenstand Klimaatakkoord
—

8 NOV. 2078

Ken merk

Geachte leden,
In vervolg op onze brief van 26 septemberjl. (kenmerk
11 28753/1 1 28756) bieden wij u hierbij de stukken aan voor de
bespreking van de tussenstand van het Klimaatakkoord in de
commissies M&F en EEB van 26 november a.s. en R&W en NLWM van 3
december a.s.
Deze tussentijdse bespreking was voorzien voor 1 5 en 29 oktober
201 8, maar is opgeschort, omdat de kabinetsappreciatie van het
Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord wat langer op zich
liet wachten.

1128753/1146450
Uw kenmerk

Concreet wordt aan de commissies gevraagd of zij ons college
aandachtspunten willen meegeven voor de laatste fase van de
totstandkoming van het Klimaatakkoord, waarbij bedacht moet worden
dat wij onze inbreng via het lPO leveren en IPO slechts één van de
deelnemende partijen is.
De stukken die voorliggen en zijn bijgesloten betreffen:
Kamerbrief kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van
een Klimaatakkoord1;
o
Bijlage 1 bij kabinetsappreciatie: appreciatie
dwarsdoorsnijdende thema’s en afzonderlijke
sectortafels;
o Bijlage 2 bij kabinetsappreciatie: Procesbrief
Klimaatakkoord, brief van de heer E. Nijpels, voorzitter
van het Klimaatberaad, aan de heer ir. E.D. Wiebes,
minister van EZK, over het vervolgproces;
Aanbiedingsbrief van de heer E. Nijpels, voorzitter van het
Klimaatberaad, aan de heer ir. E.D. Wiebes, minister van EZK,
van de analyses van de plan bureaus;
-

-

1

Het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord is u toegezonden op 1 9juli
ji. (kenmerk 1101092-1101095), samen met een brief van het IPO van 10juli ji.
waarin IPO aangeeft waarop de gezamenlijke provincies hebben ingezet.
Bij de beantwoording van Statenvraag 82-201 8 van de heen. Kramer op 4 september
2018 (IBARS lD 11 74) hebben wij u de notitie PNH-inzet Klimaatakkoord
toegezonden. Deze notitie heeft ons college als leidraad gebruikt voor de eigen
inbreng.
Op 14juni ji. heeft een benen-op-tafel-overleg” plaats gevonden met de commissies
EER en R&W over wat op dat moment bekend was over de nieuwe nationale opgaven
voor duurzame elektriciteitsopwekking op land.
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Samenvatting van de PBL-analyse van het voorstel voor
hoofdlijnen van een Klimaatakkoord;
CPB-beoordeling van het voorstel voor hoofdlijnen van
een Klimaatakkoord.

Desgewenst zijn alle achtergrondstukken te vinden op
www.kli maatakkoord nl
Inmiddels is de tweede ronde van het Klimaatakkoord van start gegaan.
Het streven is dat de tafels op 1 december a.s. hun resultaten
aanleveren. Het Klimaatberaad voegt deze dan samen tot een ontwerp
Klimaatakkoord. Dat wordt vervolgens door de planbureaus
doorgerekend. Die hebben daarvoor waarschijnlijk tot eind januari 201 9
nodig. Daarna komt het kabinet met haar reactie en spreekt de Tweede
Kamer zich hierover uit. Vervolgens wordt het akkoord indien nodig
bijgesteld en kunnen de betrokken partijen het ondertekenen. Het IPO
bestuur zal dit doen voor de provincies, waarbij een termijn van twee
maanden in acht wordt genomen voor het consulteren van Provinciale
Staten op die punten die de provincies aangaan.
Zoals eerder aangegeven, kan voorafgaand aan de cie EEB van 26
november 201 8 een technische presentatie worden verzorgd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provj nciesecretaris

LM. Bergkamp
Deze beslissing is namens gedeputeerde staten
van het college dat met dit onderwerp is belast

6 bijlage(n)
-

Kamerbrief kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van
het Klimaatakkoord, met twee bijlagen
Aanbiedingsbrief analyses planbureaus, met twee bijlagen
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