
Informerende bijeenkomst met de Staten

Ontwerp van het Klimaatakkoord



Welkom

- Terugblik afgelopen jaar

- Ontwerp van het Klimaatakkoord

- Drentse aandachtspunten

- Vooruitblik



Terugblik afgelopen jaar

• Onderhandelingsproces

• Drentse deelname tafels

• Inzet op Regionale Energie Strategie

• Discussies aan tafel



21 december: ‘Ontwerp van het 
Klimaatakkoord’

• Gebouwde omgeving

• Regionale Energiestrategie

• Wijkgerichte aanpak

• Transitievisie warmte

• Verduurzaming utiliteitsbouw/maatschappelijk vastgoed

• etc

• Veel bij gemeenten. Steun vanuit Provincie 



21 december: ‘Ontwerp van het 
Klimaatakkoord’

• Mobiliteit

• Infrastructuurfonds  mobiliteitsfonds

• Plan voor alternatieve tank- en laadinfrastructuur inclusief opslag

• Verduurzaming wagenpark bedrijven en overheden

• Uitvoering Nationale Agenda laadinfrastructuur

• Compensatie provincies stimuleringsmaatregelen Elektrisch vervoer

• Klimaatneutrale en circulaire GWW

• Zero-emissie zones stadslogistiek

• Etc

• Veel ‘nieuwe taken’ bij Provincies



21 december: ‘Ontwerp van het 
Klimaatakkoord’

• Industrie

• Elektriciteitsvoorziening industriële clusters 

(kust vs landinwaartse clusters)

• Inzet restwarmte industrie voor gebouwde omgeving (RES)

• Ketenakkoord

• Weinig taken bij Provincies en gemeenten



21 december: ‘Ontwerp van het 
Klimaatakkoord’

• Landbouw en landgebruik

• Emissiereductie veehouderij (melkvee en varkens)

• Regionale veenweide strategie

• Uitbreiding bos en landschap

• Stimuleringsregeling voor emissiearme mestopslagen

• klimaatneutrale gebiedsvisie glastuinbouw

• Deelname aanpak van “Samen tegen Voedselverspilling”

• etc

• Veel bestaande en nieuwe afspraken in samenhang. Complex



21 december: ‘Ontwerp van het 
Klimaatakkoord’

• Elektriciteit

• Opstellen Regionale Energie Strategie (RES)

• Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 op te stellen 

• Deelname aan start substantieel waterstofprogramma

• afspraken over CO
2
- minimumprijs, SDE+, Salderingsregeling en 

innovatie instrumentarium

• etc

• Ruimtelijke inpassing belangrijkste nationale vraagstuk?



Drentse aandachtspunten (algemeen)

• Haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid

• Ook voor verwerven van draagvlak

• Voldoende netcapaciteit

• Straks maar ook hier en nu

• Verschil tussen stad en platteland

• Ruimte voor maatwerk



Drentse aandachtspunten (specifiek)

• Afspraken over openbaar vervoer

• Verschillen tussen randstad en landelijk gebied

• Vernatting en verdroging

• Vraagt om maatwerk, bijv. in de Veenkoloniën

• Concurrentiepositie industrie niet obv locatie

• Cluster Emmen gelijke kansen als cluster aan kust

• Werkgelegenheid bij afbouw fossiele energie

• Drenthe 4.0

• Zuinig omgaan met ruimte. Ook in landelijk gebied

• Niet meer ruimte in Drenthe dan elders



Vooruitblik

• IPO-bestuur reageert

• Doorrekening PBL en CPB medio maart klaar

• Politieke debat zomer 2019

• Definitief akkoord sept-okt

• Uitvoering afspraken



Vragen?


