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In december 2018 is het Ontwerp-Klimaatakkoord aangeboden aan het kabinet. Het Ontwerp-

Klimaatakkoord is tot stand gekomen door inzet van bedrijven, maatschappelijke partijen en

overheden. De provincies zijn vertegenwoordigd via het IPO en zowel bestuurlijk als ambtelijk is

aan de diverse Klimaattafels meegewerkt aan de totstandkoming van het Ontwerp-

Klimaatakkoord. 

 

Het kabinet heeft de maatregelen laten doorrekenen door het Centraal Planbureau en het

Planbureau voor de Leefomgeving. In reactie daarop zal het kabinet komen met een appreciatie

van de maatregelen en enkele wijzigingsvoorstellen. De reactie van het kabinet wordt vlak voor

het zomerreces verwacht. 

 

Het is de bedoeling van het kabinet dat alle partners het Klimaatakkoord in oktober 2019

ondertekenen. Voor de provincies loopt dit proces via het IPO. De aanbieding van de stukken

door het kabinet aan de partners heeft vertraging opgelopen en daardoor is de planning van de

besluitvorming in de provincies en IPO ook enigszins onzeker. Het IPO-bestuur is voornemens

om eind oktober te besluiten over de ondertekening van het Klimaatakkoord. Alle provincies

worden gevraagd om het IPO-bestuur te machtigen om het Klimaatakkoord namens hen te

ondertekenen. Dit voorstel zal door GS vlak na het zomerreces worden behandeld. 

 

Onderdeel van het voorstel aan GS om het IPO te machtigen voor de ondertekening zal zijn het

voorbehoud van instemming van uw Staten met de afspraken en maatregelen uit het

Klimaatakkoord die de provincies raken. Daartoe willen wij u vragen om dat voorstel in september

of begin oktober in uw Staten te behandelen. Samengevat geeft dat de volgende planning: 

 
28 augustus IPO-bestuur: besluit over appreciatie en modelvoordracht aan provincies 

3 of 10 sept. Besluitvorming in GS (vaststelling Statenvoorstel Klimaatakkoord)

Sept.-oktober Bespreking en besluitvorming in commissies / PS 

eind oktober  IPO-bestuur, besluitvorming over definitief Klimaatakkoord
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Discussiepunt - opcenten 

Inhoudelijk zijn er enkele punten waarover momenteel het kabinet nog over aanpassingen

nadenkt, en die mogelijk nog leiden tot wijzigingen van het Klimaatakkoord. De verdeling van de

lasten tussen burgers en bedrijven wordt nog bezien, de wijze waarop elektrische mobiliteit wordt

gestimuleerd en de manier waarop CO2-uitstoot wordt belast. Voor de provincies is het onderwerp

van de opcenten van belang.

In het Ontwerp-Klimaatakkoord is aangegeven dat elektrische auto’s worden uitgezonderd van

het betalen van opcenten. Dit impliceert voor de provincies een derving van inkomsten. De

provincies hebben aangegeven dat zij hiervoor gecompenseerd willen worden omdat anders niet

met het Klimaatakkoord kan worden ingestemd. IPO voert over dit punt overleg met het kabinet,

dat zich nog over dit onderwerp beraadt. 

 

Formulering besluitvorming Klimaatakkoord

Binnen IPO wordt er vanuit gegaan dat alle provincies tijdig tot besluitvorming over het

Klimaatakkoord komen. Dit betekent dat alle colleges van GS na instemming van PS het IPO

machtigen om het Klimaatakkoord namens de provincies te ondertekenen. Als er één of

meerdere provincies niet tot een dergelijk besluit komen, dan zal het IPO bezien of een

meerderheid van de provincies instemt. Indien dat het geval is het voornemen van het IPO op

basis van het meerderheidsbesluit het Klimaatakkoord tekenen.

 

Het voorstel van IPO is dat alle provincies bij de besluitvorming over het Klimaatakkoord gebruik

maken van dezelfde voordracht. Het ontwerpbesluit zal er op gericht zijn om in te stemmen met

maatregelen die voor de provincie van toepassing zijn. Indien onderdelen niet op onze provincie

van toepassing zijn dan geldt dat punt niet voor Zuid-Holland. Waar de inhoud van het

Klimaatakkoord strijdig is met provinciaal beleid zal dit op termijn moeten leiden tot aanpassing

van het beleid (doorvertaling hogere wetgeving). In de voordracht is ruimte om

provinciespecifieke zaken toe te voegen maar is het niet mogelijk om onderdelen uit het

klimaatakkoord te verwijderen of aan te passen. Dit om een helder mandaat aan IPO te

garanderen. 

 

Het Klimaatakkoord wordt door de Tweede Kamer vastgesteld. De overige partners ondertekenen

mee. In de uitwerking van de maatregelen is wel ruimte voor de provincies om hier hun eigen

kleur aan te geven. Ook voor Zuid-Holland zijn de voorbereidingen in gang gezet om de doelen

uit het Klimaatakkoord te koppelen aan de provinciale doelstellingen en deze na de vorming van

een College van uitvoeringsprogramma’s te gaan voorzien. 

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv.voorzitter,
 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  

 

 


