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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-696349609 (DOS-2015-
0005387)

Onderwerp

Ontwikkelingen Klimaatakkoord

 
Advies

1 .  Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin PS worden geïnformeerd over de ontwikkelingen

rond het Klimaatakkoord; 

2.  Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Ontwikkelingen Klimaatakkoord.

 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om 
- in de GS-brief aan PS informatie toe te voegen over o.a. het proces en de doorlooptijd;
- in de publiekssamenvatting, het GS-voorstel en de GS-brief aan PS informatie op te nemen over
de discussie tussen het IPO en het Rijk over de compensatie van de derving van de
opbrengsten uit opcenten

 

Bijlagen
GS-brief aan PS mbt Ontwikkelingen Klimaatakkoord

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 juni 2019 11 juni 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Vlak na het zomerreces wordt de besluitvorming over het Klimaatakkoord verwacht. IPO zal de

provincies vragen om in te stemmen met de maatregelen in het Klimaatakkoord die de provincies

raken. IPO vraagt daarom aan GS om het IPO te machtigen tot ondertekening, onder voorbehoud

van instemming door PS.  In afwachting van de collegevorming zijn er nog geen reguliere

vergaderingen voor PS gepand. De bijgevoegde procesbrief is er voor bedoeld om PS te verzoeken

om in september of oktober het voorstel over het Klimaatakkoord te willen behandelen. 

 

Inhoudelijk zijn er nog enkele punten waarover momenteel het Rijk 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 en de wijze waarop CO2 wordt belast. Voor de provincies is

het onderwerp van de opcenten van belang. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat electrische

auto´s worden uitgezonderd van het betalen van opcenten. Dit betekent 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 Rijk. 

 

Financieel en fiscaal kader

Met dit verzoek aan PS is geen uitgave gemoeid. 

 

Juridisch kader

Dit verzoek om het voorstel in september of oktober in PS te behandelen heeft geen specifiek

juridisch kader. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord is het team Energietransitie en de gedeputeerde

Energie betrokken. 

 

3 Proces

 

De planning voor de besluitvorming voor het Klimaatakkoord is nog erg in beweging. Eerder werd de

appreciatie van het kabinet verwacht op 21 juni, maar inmiddels is duidelijk dat die niet voor 28 juni of

5 juli verwacht wordt. IPO heeft daarop het planningsoverzicht, waar de provincies in meelopen,

aangepast. Het verzoek aan de Staten om over het Klimaatakkoord te vergaderen is daarom ook

aangepast naar september-oktober. De momenteel aangehouden planning is als volgt: 

28/6 of 5/7 Kabinetsappreciatie van Ontwerp-Klimaatakkoord en doorrekeningen bekend

12 juli  Verzending stukken aan GS’en door IPO en mogelijkheid op stukken te reageren

Reces

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

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

Sept-oktober Gewenste bespreking en besluitvorming in PS 

eind okt. of nov. IPO-bestuur, besluitvorming over definitief Klimaatakkoord

daarna              Ondertekening Klimaatakkoord
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4 Participatie

 

Het Klimaatakkoord is door een zeer breed landelijk proces tot stand gekomen. Gedeputeerde

Energie heeft deelgenomen aan de tafel Gebouwde Omgeving. Diverse medewerkers uit het

Energieteam hebben voor de verschillende onderdelen bijdragen geleverd. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Nadat het Klimaatakkoord definitief is worden de maatregelen uitgewerkt voor Zuid-Holland en zal

ook een communicatiestrategie worden opgesteld. 


