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Samenvatting 

 

Gemeenten zijn samen met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven in 

gesprek over het Klimaatakkoord. Op 21 december zijn de resultaten van de gesprekken 

overhandigd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Met deze brief informeren 

wij u over het verdere proces. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Gemeenten zijn samen met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven in 

gesprek over het Klimaatakkoord. Dit gesprek wordt gevoerd aan vijf klimaattafels: gebouwde 

omgeving, elektriciteit, industrie, mobiliteit en landgebruik en landbouw. De VNG is aan alle tafels 

vertegenwoordigd. Aan deze tafels is door VNG-bestuurders met enorme inzet gewerkt om ervoor 

te zorgen dat de opbrengsten van de tafels aansluiten bij de klimaatmotie die tijdens de ALV is 

behandeld en de 3 randvoorwaarden die in de BALV zijn vastgesteld. Op 21 december zijn de 

resultaten van de gesprekken overhandigd aan minister Wiebes van Economische Zaken en 

Klimaat. Met deze brief informeren wij u over het verdere proces.  

 

Besluitvorming over Klimaatakkoord 

De opbrengsten van de klimaattafels zijn een serieuze stap op weg naar een Klimaatakkoord, in de 

afgelopen periode is veel bereikt. Over deze uitkomsten heeft nog geen besluitvorming 

plaatsgevonden. Zoals aangegeven in eerdere ledenbrieven1 zullen wij u hier eerst bij betrekken2 

en zal de besluitvorming gaan over het Klimaatakkoord zelf en niet over tussenproducten. 

 

Inhoud en doorrekening resultaten 

De aan de minister overhandigde resultaten zijn gepubliceerd op www.klimaatakkoord.nl. VNG 

heeft diverse punten uitgelicht op www.vng.nl/klimaatakkoord.  Deze opbrengsten worden nu 

                                                      
1  Ledenbrief 17 juli 2018 (TLE/U201800563), ledenbrief 10 oktober 2018 (TLE/U201800822). 
2  Het moment waarop wij u betrekken bij de besluitvorming wordt mede bepaald wanneer het 

definitieve Klimaatakkoord gereed is. Mocht er pas rond mei 2019 een akkoord liggen, dan zullen 
wij het gesprek met u voeren op de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019. Als het akkoord 
eerder gereed is, dan gaan wij hierover met u in gesprek op bijeenkomsten in het land. 
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doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) 

naar de mate waarin deze bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen met 49% in 

2030. Als de opbrengsten onvoldoende zijn, dan kan dit ertoe leiden dat partijen opnieuw met 

elkaar in gesprek moeten aan de klimaattafels (de zogeheten ‘derde ronde’). 

 

Mede op basis van de doorrekeningen van de planbureaus zal VNG toetsen in welke mate het 

resultaat voldoet aan de randvoorwaarden die u hebt gesteld op de Buitengewone ALV van 30 

november:   
1. Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen is afhankelijk van de mate 

waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. 

2. Een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten. 

3. Gemeenten krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen 

uitvoeren. 

 

Met u in gesprek op 14 februari 

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen gaan wij graag met u in gesprek over het Klimaatakkoord en 

de opbrengsten van de verschillende sectortafels3. Hiervoor organiseren wij een uitgebreide 

landelijke werkconferentie op 14 februari in de Reehorst te Ede voor zowel bestuurders als 

ambtenaren. Hiervoor heeft u inmiddels een ‘save-the-date’ ontvangen en in het begin van het 

nieuwe jaar ontvangt u een definitieve uitnodiging. 

 

Mocht deze brief aanleiding zijn tot vragen, neemt u dan contact met ons op via energie@vng.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord? Meld u dan aan 

voor de nieuwsbrief of kijk op http://www.vng.nl/energie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

P.W. Jeroense 

Plaatsvervangend algemeen directeur 

    

 

 

                                                      
3  Ook wanneer u een thema als ‘mobiliteit’ of ‘landbouw’ in portefeuille hebt bent u van harte 

uitgenodigd. 
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