Klimaatberaad

KA-KB/05

VERSLAG
Vergadering:

Klimaatberaad, nr. 3

Datum en tijd:

donderdag 5 april 2018, 14.00 uur

Aanwezig:

Camps, Van Geel,
Vendrik,

, Janssen, Nijhof, Nijpels, Samsom,

1.

Opening en welkom
De voorzitter heet allen welkom, in het bijzonder dhr. Camps die dhr. Gaastra
vervangt. Ook welkom aan de gasten:
De
(ACM) en
(ministerie EZK) voor Mededinging
De
(ministerie EZK) en
(SER) voor Communicatie

2.

Mededinging
Een notitie is opgesteld over mededingingsaspecten die in het Klimaatakkoord een
rol kunnen spelen.
geeft een toelichting op de rol van ACM.
geeft een update over het wetsvoorstel Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. De
voorzitter benadrukt dat partijen aan tafel zelf verantwoordelijk zijn voor juiste
toepassing van de regels mbt mededinging. Gezocht wordt naar één moment
waarop afspraken (via Klimaatberaad) ter risicobeoordeling aan ACM kunnen worden
voorgelegd.
ACTIE: Secretariaat rondt de notitie af en verspreid deze naar voorzitters en
secretarissen. Deze notitie kan naar de deelnemers van de sectortafels worden
gestuurd.

3.

Afspraken Klimaatberaad 21 maart
Afspraken worden besproken. Openstaande actiepunten staan in de bijlage.
Naar aanleiding van:
-

-

Janssen en Vendrik hebben nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen van
de afspraken over hun vergoeding. Samsom is hierover nog in gesprek met
ministerie BZK.

ACTIE: Het secretariaat checkt bij ministerie EZK de status van vergoedingen.
4.

Mededelingen:
Kabinetsbrief Kostennotitie wordt naar verwachting voor half april verzonden.
Briefing Eerste Kamer op 3 april kende een grote opkomst van senatoren.
Briefing Tweede Kamer is gepland op 11 april.
Formele opdracht is verstuurd aan voorzitters van taakgroepen Arbeidsmarkt
en scholing / Financiering.
Thema Ruimte: aan elke tafel neemt iemand met ruimtelijke expertise deel.
Dit wordt gecol5rdineerd door
(Posad).
Thema Innovatie: dit wordt in ie instantie door de tafels zelf opgepakt/
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ACTIE: Secretariaat zorgt dat Samsom, Van Geel en Janssen een exemplaar van
het boek Klimaat, Energie, Ruimte ontvangen.
ACTIE: Secretariaat stuurt een werkdocument over Innovatie 3.0 aan de
voorzitters. Dit document is opgesteld binnen het kader van het Energieakkoord.
5.

Communicatiestrategie
De
en
presenteren de aanzet tot een
communicatiestrategie voor het Klimaatakkoord. Belangrijkste punten:
Publiekscampagne: departementen stemmen hun kernboodschap af.
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met organisaties die geen plaats
hebben aan een van de tafels, maar wel waardevolle input kunnen leveren.
Verkend wordt welke mogelijkheden aan burgers geboden kunnen worden om
input te leveren.
Menukaart is beschikbaar voor gerichte dialoog met doelgroepen.
Website is eind april in de lucht, met informatie over proces en organisatie.
Dhr. Vendrik benadrukt dat de urgentie van het Klimaatakkoord duidelijk is te
illustreren door kwantificering van vermeden kosten. Voorts pleit hij voor
organisatie van meerdere bijeenkomsten op diverse locaties in het land (`alle
provincies') Mw. Janssen meldt dat de ervaring van de topsector Energie na 5 jaar
is dat in communicatie concrete bewijskracht nodig is. Die is beschikbaar in de
vorm van innovatieve voorbeelden.
ACTIE: Communicatieteam maakt communicatieplan af en stemt dit af met het
secretariaat.

6.

Format voor de afspraken van de sectortafels
Op verzoek van de voorzitters en in overleg met PBL heeft het secretariaat een
format opgesteld. Dit dient om houvast te geven aan voorzitters en secretariaten
over de mate van concreetheid van afspraken die aan tafels worden gemaakt. Bij
diverse tafels is het proces nu gericht op de ontwikkeling van een samenhangend
toekomstbeeld. Met het format worden de elementen van dat toekomstbeeld
concreet uitgewerkt.
ACTIE: Voorzitters zorgen dat hun tafel gebruik gaat maken van het format en
koppelen ervaringen terug aan het secretariaat.
Mw. Janssen is voornemens een (extern)bureau in te schakelen om
projectvoorstellen van de industrietafel te analyseren. De terms of reference voor
deze opdracht wordt afgestemd met het secretariaat en dhr. Leeftink van
ministerie EZK.

7.

Ronde langs de tafels
De voorzitters hebben behoefte aan meer tijd om inhoudelijke vorderingen en
vragen aan de tafels uit te wisselen. Voorgesteld om de volgende vergadering te
verlengen met een uur.
ACTIE: Secretariaat zorgt dat extra tijd wordt gereserveerd voor het
Klimaatberaad van 17 april.

8.

Rondvraag
Werkgroep Biomassa start komende week de gesprekken met de tafels
Informatiesheet over beschikbare middelen in de SDE+ wordt verstuurd aan
de voorzitters
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Actielijst Klimaatberaad
Datum overleg
05042018

Actie
Secretariaat checkt bij ministerie EZK de status van
vergoedingen

05042018

Secretariaat rondt de notitie Mededinging af en
verspreid deze naar voorzitters en secretarissen.
Deze notitie kan deelnemers van de sectortafels
worden gestuurd.
Het secretariaat checkt bij ministerie EZK de status
van vergoedingen van Janssen en Vendrik
Secretariaat zorgt dat Samsom, Van Geel en
Janssen een exemplaar van het boek Klimaat,
Energie, Ruimte ontvangen.
Secretariaat stuurt een werkdocument over
Innovatie 3.0 aan de voorzitters.
Communicatieteam maakt communicatieplan af en
stemt dit af met het secretariaat.
Voorzitters zorgen dat hun tafel gebruik gaat maken
van het format en koppelen ervaringen terug aan
het secretariaat.
Secretariaat zorgt dat extra tijd wordt gereserveerd
voor het Klimaatberaad van 17 april.
Ministerie EZK zorgt dat tafelvoorzitters van te
voren op de hoogte worden gesteld over brieven die
aan de Kamer worden gestuurd.
In april wordt een afstemmingsbijeenkomst over
Elektrificatie georganiseerd met in elk geval
deelnemers van de tafels mobiliteit, industrie en
elektriciteit
Derde week mei; organiseren van event voor alle
tafels. Informeren of minister Wiebes ook kan.

05042018
05042018

05042018
05042018
05042018

05042018
21032018

21032018

21032018

Trekker

Secretariaat

Voorzitters

Secretariaat
.. aastr/-1
..)
Vendrik

Klimaatberaad

KA-KB/12

VERSLAG
Vergadering:

Klimaatberaad, nr. 4

Datum en tijd:

Dinsdag 17 april 2018, 10.00 uur

Aanwezig:

Gaastra (tot 12.00 uur), Van Geel,
(voorzitter), Samsom, Vendrik,

Gast(vanaf 12.00 uur):

, Nijhof, Nijpels

(coordinator thema Ruimte)

9.

Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

10.

Afspraken Klimaatberaad d.d. 5 april
Verslag Klimaatberaad 5 april, agendapunt 2 (KA-KB/05)
Nog openstaande actiepunt(en)
Derde week mei; organiseren van event voor alle tafels. Informeren of
minister Wiebes ook kan.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

11. Terugblik op het Klimaatberaad breed
Op dinsdag 10 april is het Klimaatberaad in de brede samenstelling
(zondertafelvoorzitters) bijeengekomen. Deze brede samenstelling is gevraagd
om:
Kansen en/of risico's voor draagvlak van het Klimaatakkoord te signaleren
brengen
Commentaar geven op de onderwerpen die aan de verschillende sectortafels
worden besproken
Actief bij te dragen aan versterking van draagvlak
Tijdens de bijeenkomst zijn veel opmerkingen gemaakt over het beleidskader
waarbinnen het Klimaatakkoord tot stand komt, zoals de CO2-heffing,
besluitvorming over kolencentrales en de klimaatwet. Deze opmerkingen zijn
relevant voor het ministerie EZK. Daarnaast veel vragen over de themaverdeling
tussen de sectortafels. Die vragen zijn relevant voor de tafelvoorzitters.
Naar aanleiding hiervan is op maandag 23 april 2018 een bijeenkomst
georganiseerd waarvoor naast de leden van het Klimaatberaad breed, ook dhr.
Gaastra en de voorzitters van de sectortafels zijn uitgenodigd. Ook in mei en juni
zal zo'n bijeenkomst georganiseerd worden.
Naar aanleiding van opmerkingen over koopkracht van burgers en bedrijven is - in
overleg met het ministerie EZK - besloten om het CPB in te schakelen bi de
doorrekening van het Klimaatakkoord.
ACTIE: Het secretariaat legt contact met CPB over lastenverdeling tussen burgers
en tussen burgers en bedrijven
12. Voortgang communicatie & participatie:
-

Aanpak betrekken samenleving (KA-KB/07)
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Naar aanleiding van spoor 1 wordt aangedrongen op snelle lancering van de
website. Het voorgesteld journalistieke voortgangsverslag is een prima middel om
mededelingen van de sectortafels naar buiten te brengen. Dhr. Samsom geeft een
voorbeeld van de werkgroep nieuwbouw die een mooi initiatief met veel
enthousiasme graag willen delen.
Naar aanleiding van spoor 2 meldt dhr. Vendrik dat hij gesprekken voert met
bedrijven die geen plek hebben aan de sectortafel. Hij is voornemens om die
gesprekken voort te zetten, naast de in de notitie voorgestelde brede bijeenkomst.
De heer Nijpels is hier positief over.
Naar aanleiding van spoor 3 benadrukt dhr. Vendrik dat we 'all out' moeten gaan
met communicatie richting de samenleving. Hij pleit ervoor om nog voor de zomer
in elke provincie een bijeenkomst te houden (`het Klimaatakkoord komt naar u
toe').
wijst op de afstemming die daarbij nodig is met de
ontwikkeling van Regionale Energie- en Klimaatstrategieën.
BESLUIT: De aanwezige tafelvoorzitters stemmen in met de genoemde
voorstellen in de notitie en zijn bereid daaraan actief deel te nemen.
ACTIE: Het secretariaat zorgt dat de plannen tot uitvoering worden gebracht.
Nagegaan wordt of een extra bijeenkomst kan worden georganiseerd met de
nieuwe gemeentelijke colleges.
Bijlage menukaart (KA-KB/08)
Een aantal van de opties die genoemd worden in de menukaart overlappen met de
huidige acties van de sectortafels.
Met ondersteuning/advies van communicatie en de secretariaten van de
sectortafels kan geïnventariseerd welke opties van de menukaart voor de tafel
geschikt zijn.
13. Gesprek over voortgang en samenhang
Naar een verhaal (KA-KB/09)
De inhoudelijke voortgang van de tafels wordt besproken. De voorzitters doen dit
aan de hand van de bijlagen bij de notitie. Belangrijke aandachtspunten:
Een zo helder mogelijk beeld van de ontwikkeling van vraag en aanbod van
energie is nodig om te komen tot een samenhangend verhaal. Voor de
Elektriciteitstafel is het van groot belang om zicht te krijgen op de
vraagontwikkeling aan met name de Industrietafel en de Mobiliteitstafel.
Voor de Elektriciteitstafel is de tijdshorizon tot 2030 eigenlijk te kort om
wezenlijke transitiestappen goed in beeld te kunnen brengen. Een tijdshorizon
tot 2040 zou daarvoor beter geschikt zijn.
Diverse tafels hebben behoefte aan inzicht in financiële instrumentarium van
de overheid over tafels heen (o.m. energiebelasting, SDE). Het secretariaat
van het KB gaat hierover in gesprek met ministerie EZK/Rijk.
Het Rijk beschouwt Regionale Energie- en Klimaat Strategieën (REKS) als
uitvoeringsstrategieën van het Klimaatakkoord, maar decentrale overheden
lijken daar nog anders tegenaan te kijken.
De Elektriciteitstafel wil inzicht in de potentiële impact van grootschalige
bijstook van hout in omgebouwde kolencentrales.
De tafel Gebouwde Omgeving en de Landbouwtafel willen inzicht in de
ontwikkeling van groen gas. Voor de GO-tafel om te beoordelen of groen gas
beschikbaar zal komen voor verwarming van gebouwen. Voor de
Landbouwtafel om te beoordelen of er op dit gebied een taak bij de tafel ligt.
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Een dagvullende vergadering is al gepland op 9 mei. Dan worden tafel
overstijgende onderwerpen ook besproken, zoals financiering, arbeidsmarkt,
biomassa, ruimte, innovatie en systeemintegratie.
ACTIE: Het secretariaat Klimaatberaad zorgt met de tafelsecretariaten voor
gevraagd inzicht in de mogelijke ontwikkeling van vraag en aanbod. Dit ter
voorbereiding van de bijeenkomst van 9 mei.
ACTIE: Het secretariaat van het Klimaatberaad gaat in gesprek met ministerie
EZK/Rijk over financieel instrumentarium van de overheid over tafels heen (o.m.
energiebelasting, SDE).
De
Ruimte

(coordinator thema Ruimte) geeft een presentatie over Energie en

14. Rondvraag/ mededelingen
Dhr. Vendrik deelt mee een petitie in ontvangst te gaan nemen van Blue Energy.
Actielijst Klimaatberaad
Datum overleg
21032018
17042018

17042018

17042018

17042018

Actie
Derde week mei; organiseren van event voor alle
tafels. Informeren of minister Wiebes ook kan.
Het secretariaat legt contact met CPB over
lastenverdeling tussen burgers en tussen burgers
en bedrijven
Het secretariaat zorgt dat de plannen tot uitvoering
worden gebracht. Nagegaan wordt of een extra
bijeenkomst kan worden georganiseerd met de
nieuwe gemeentelijke colleges.
Het secretariaat Klimaatberaad zorgt met de
tafelsecretariaten voor gevraagd inzicht in de
mogelijke ontwikkeling van vraag en aanbod.
Dit ter voorbereiding van de bijeenkomst van
9 mei.
Het secretariaat van het KB gaat in gesprek met
ministerie EZK/Rijk over financieel
instrumentarium van de overheid over tafels
heen (o.m. energiebelasting, SDE).

Trekker

Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.

KA-KB/05
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

VERSLAG
Vergadering:

Klimaatberaad - smal - met voorzitters

Datum en tijd:

24 mei 2018, 17.00 uur

Plaats:

Amsterdam, De Balie

Aanwezig:

Ed Nijpels (voorzitter), Sandor Gaastra, Pieter vanGeel,
, Annemieke Nijhof, Kees Vendrik
Manon Janssen, Diederik Samsom

Afwezig:
Notulist

(Het Notuleercentrum)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 17.15 uur.

Er wordt rond 6 of 7 juni een overleg
gepland met de voorzitters van de sectortafels en de minister. De vraag aan de
voorzitters is om drie onderwerpen te benoemen die aan tafel besproken moeten
worden, om te beoordelen wat er al dan niet mogelijk is.
Sandor Gaastra brengt in dat er op 5 juni een onderraad plaatsvindt, waar tijd wordt
vrijgemaakt voor het Klimaatberaad. Hij meent dat

Annemieke Nijhof is wegens verplichtingen elders op 30 mei niet
aanwezig en geeft haar punten aan Kees Vendrik mee.
A. 'Hangende thema's
Deze hangende thema's komen voort uit de discussie van 9 mei.

1.
Zicht op (het tempo van) elektrificatie
Kees Vendrik

8

9

2.

Energiebesparing
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3.
Algemene uitgangspunten t.a.v. inzet Biomassa
Er zijn drie scenario's op hoofdlijnen te onderscheiden.

4.
Beschikbaarheid en hiërarchie in toepassing van binnenlands geproduceerd
Groen Gas
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B.
•

•
•
•

Instrumentering
De vraag ligt voor om per sectortafel op te halen wat de afweging is die moet
worden gemaakt tussen de (overheids-)instrumenten normering, beprijzing en
subsidie, deze zijn in belangrijke mate kaderstellend. Met een overzichtelijk beeld
kan het Klimaatberaad zien waar het elkaar juist tegenwerkt of versterkt. Een
mogelijke mix van instrumenten om te verkennen (of varianten daarvan), waarvoor
aan meerdere tafels draagvlak kan worden gevonden, is:
de voor sectoren beschikbare subsidiemiddelen (waaronder verbreding SDE naar
CO2-reducerende maatregelen);
aanpassing van de energiebelasting die mogelijk meerdere tafels raakt (gebouwde
omgeving, elektriciteit, landbouw/landgebruik, industrie);
varianten van (nationale) CO2-beprijzing (komt deze maatregel naar verwachting
wel/niet op tafel, bijv. in de industrie als onderdeel van de instrumentenmix).
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C.
Formulering van leidende principes
Annemieke Nijhof heeft aan aantal 'leidende principes' geformuleerd.
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De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de gedachtevorming en sluit de bijeenkomst
om 19.15 uur.

Klimaatakkoord

KA-KB/20

Verslag
Vergadering:

Klimaatberaad8

Datum en tijd:

Dinsdag 12 juni, 14.00 - 16.00 uur

Plaats:

SER

Deelnemers:

Janssen, Gaastra (vanaf 15.00 uur), Van Geel,
Samsom,

1. Opening
De heer Nijpels (voorzitter) opent de vergadering en doet verslag van zijn overleg met
minister Wiebes, zie punt 5.
2. Actiepunten Klimaatberaad 24 en 30 mei 2018
•
Gesprekken tussen minister Wiebes, de heer Nijpels, de tafelvoorzitters en de
betrokken bewindslieden zijn van start gegaan.
•
Op 4 juni vond een gesprek plaats tussen delegaties van de Industrietafel en de tafel
Elektriciteit.
•
De handreiking van EZK met concrete opties voor energiebesparing is onder
voorzitters verspreid.
•
Een taakgroep Biomassa is op 7 juni bij elkaar gekomen om uitgangspunten voor de
inzet van biomassa in het Klimaatakkoord te formuleren. Een tweede overleg is
gepland op 18 juni.
3. Mededelingen
•
Deze week worden de laatste 3 regiobijeenkomsten gehouden in Groningen, Utrecht
en Leiden.
•
Door NPBO, HIER en Buurkracht zijn 5 kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd
met burgers.
•
Voorstellen voor toetsing door ACM kunnen nog tot 15 juni worden ingediend via het
secretariaat.
•
Op 14 juni staat de tweede Technische Briefing van de Tweede Kamer door dhr.
Nijpels gepland.
4. Stand van zaken sectortafels
De fiches van alle tafels, met uitzondering van de Elektriciteitstafel, zijn bij PBL
aangeleverd voor een oogharenexercitie. Tijdens het Klimaatberaad smal van 19 juni
doet PBL hiervan verslag.
De tafel Gebouwde Omgeving en de Elektriciteitstafel hebben een eerste proeve van een
sectorakkoord. Deze worden aan de tafels nog besproken. De tafel Landbouw en
landgebruik komt eind deze week met een eerste integrale concepttekst. De

, Nijpels,
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industrietafel heeft een onvolledig concept dat op basis van de bespreking deze en
volgende week wordt afgemaakt en verspreid
De power point van de Mobiliteitstafel is inmiddels verspreid.
ACTIE: alle tafelvoorzitters werken toe naar een doorrekenbaar maatregelenpakket,
waarin acties smart zijn geformuleerd en is nagedacht over instrumentatie en dekking.
Zo nodig wordt gewerkt met bandbreedtes en varianten voor punten waarover
onvoldoende overeenstemming of inzicht bestaat.
5. Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord
Het tussenresultaat van alle tafels en het Klimaatberaad wordt aanduid als 'voorstel voor
hoofdlijnen van het klimaatakkoord'. Dit document wordt op 10 juli door dhr. Nijpels aan
minister Wiebes aangeboden en aan de pers gepresenteerd in aanwezigheid van alle
tafelvoorzitters.
De door het secretariaat voorgestelde opzet met delen A, B en C wordt overgenomen.
ACTIE: Het secretariaat maakt op korte termijn een template voor de samenvattende
tekst van ca. 3 pagina's die de tafelsecretariaten/voorzitters aanleveren voor deel B, na
afstemming met hun tafel.
In het samenvattende document wordt verwezen naar de secretariaatsnotities met de
gedetailleerde beschrijving van het tussenresultaat van de sectortafels. Deze notities
komen op 10 juli via de website beschikbaar.
ACTIE: Het woord 'akkoord' wordt in de secretariaatsnotities geschrapt. Op een
standaardvoorblad wordt de status van de notitie toegelicht, waarbij wordt aangegeven
dat het gaat om voorstellen met een 'niet vrijblijvend' karakter.
ACTIE: Het secretariaat maakt een planning van de komende weken, met een
beschrijving van het beoogde tussenresultaat. Hiermee kunnen de tafelvoorzitters hun
tafels informeren.
6. Werkwijze na de zomer
De heer Nijpels bespreekt in de zomer per tafel met de tafelvoorzitters en
Rijksvertegenwoordigers de werkwijze gedurende de tweede helft van het jaar, met een
vooruitblik naar de uitvoering in 2019.
7. Rondvraag en sluiting
Afgesproken wordt op korte termijn een gesprek over instrumentatie te organiseren met
de tafelvoorzitters en Rijksvertegenwoordigers van de Industrietafel en de tafel
Elektriciteit.

V"«Klimaatberaad

KA-KB/25

Verslag
Vergadering:

Klimaatberaad, nr 10

Datum en tijd:

Dinsdag 26 juni, 12.30-14.30 uur

Plaats:

SER

Deelnemers:

Camps (vervangt Gaastra),
Vendrik en

, Janssen, Nijpels, Samsom,

1. Opening
Dhr. Nijpels opent de vergadering. Het verslag van het Klimaatberaad van 19 juni is
eerder rond gestuurd en wordt niet meer besproken. Acties zijn uitgevoerd.
2. Mededelingen
Kort wordt gesproken over de publiciteit rond het Klimaatakkoord van de afgelopen
dagen. Met name aandacht voor de Industrietafel en de tafel Gebouwde omgeving.
3. Verwerking van de oogharenexercitie van PBL
Dhr. Nijpels wijst erop dat de voorstellen voor hoofdlijnen doorrekenbaar moeten zijn en
dat de oogharenexercitie op dat punt nog liet zien dat er werk te doen is. De heren
Vendrik en Samsom en mw. Janssen geven aan op welke manier ze de feedback van
PBL verwerken.
ACTIE: De fiches per sectortafel worden voor 10 juli aangevuld en aangescherpt, zodat
ze op die datum kunnen worden aangeboden.
4. Bespreking van het Voorstel voor hoofdlijnen van he Klimaatakkoord
De
en
geven hun appreciatie van het voorliggende concept.
Zichtbaar is dat er heel veel werk is verzet. Resultaat is een compilatietekst met een
diversiteit in stijl, opbouw, lengte en concreetheid. Inhoudelijk: de feitelijke voorstellen
zijn bij diverse tafels nog onvoldoende herkenbaar en voor wat betreft de instrumentatie
soms heel specifiek, maar vaker te generiek. Bij de doorsnijdende thema's is vooral een
redigeerslag nodig die ook kortere, meer kernachtige tekst moet opleveren.
Dhr. Nijpels voegt toe dat hij met het secretariaat al heeft gesproken over een andere
opzet van het document. In de eerste plaats is een toegankelijke samenvatting nodig
die na een visie op het transitieproces de voorstellen voor hoofdlijnen in een tabel
overzichtelijk samenvat. Ook zou een aantal meer generieke punten uitgelicht moeten
worden waar politieke keuzen nodig zijn. Na die samenvatting volgt het document dat
(A) de gevolgde aanpak, (B) de toelichtingen per sector en (C) de benodigde
voorwaarden samenvat.
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Op voorstel mandaat van dhr. Nijpels krijgt het secretariaat mandaat om de huidige
teksten te redigeren en zo'n samenvatting op te stellen. Voor wat betreft de
samenvattingen per sector wordt goed afgestemd met de tafelvoorzitters.
ACTIE: De tafelvoorzitters sturen z.s.m. de meest actuele versie van de samenvatting en
het werkdocument van hun tafel aan
en
ACTIE: Het secretariaat stuurt 29 juni een nieuwe, aangepaste versie van het Voorstel
voor hoofdlijnen, ten behoeve van bespreking op 3 juli
5. Praktische zaken
Op 10 juli wordt het Voorstel voor hoofdlijnen aan de pers gepresenteerd. Op diezelfde
dag wordt per tafel het werkdocument van alle sectortafels op de website gepubliceerd,
met daarbij eventuele PBL-notities of inputdocumenten van partijen. Voorwaarde is dat
deze bijlagen voldragen zijn en eerder aan tafel zijn gedeeld. Het tafelsecretariaat
maakt de selectie van documenten die op de website gepubliceerd worden. Afgesproken
wordt om de fiches, notulen van vergaderingen en concept-documenten niet openbaar
te maken.
ACTIE: Tafelsecretarissen selecteren uiterlijk vrijdag 6 juli de documenten voor
publicatie op de website en geeft die door aan
.
Op voorstel van dhr. Vendrik stelt elke tafel voorzitter een verantwoording op, met een
toelichting op de aanpak en een overzicht van tafeldeelnemers, gesprekspartners en
werkgroepen. Ook deze verantwoording wordt op de website gepubliceerd.
ACTIE: Tafelvoorzitters stellen een verantwoording van de gevolgde aanpak op en
leveren die uiterlijk vrijdag 6 juli aan bij
.
6. Rondvraag en sluiting
Op 10 juli wordt na de perspresentatie van het Voorstel voor hoofdlijnen een informele
borrel georganiseerd voor alle deelnemers van de sectortafels, taakgroepen,
Klimaatberaad en secretariaat. Om deze mijlpaal samen te vieren en om vooruit te
kijken naar het verdere proces.
ACTIE: Allen reserveren 10 juli vanaf 16.00 uur in hun agenda voor deze borrel.
Secretariaat reserveert een zaal en catering bij de SER.
Concrete uitwerking van de voorstellen is pas zinvol als Kabinet en Tweede Kamer hun
oordeel hebben uitgesproken. Hoe dit proces van uitwerking het best kan worden
ingericht is nu nog niet te zeggen. Wel wordt besloten om de doorrekening van PBL en
CPB in het smalle Klimaatberaad te bespreken zodra beschikbaar. Ook wordt een
doorstartbijeenkomst voor alle tafeldeelnemers gepland zodra het Kabinet zijn reactie op
het Voorstel op hoofdlijnen heeft uitgebracht.
ACTIE: In overleg met het ministerie EZK plant het secretariaat de doorstartbijeenkomst
in september.

Volgend Klimaatberaad smal is gepland op dinsdag 3 juli van 10.30 tot 12.30 uur.
Aansluitend, dus op 3 juli van 13.00 tot 15.00 uur komt het brede Klimaatberaad bijeen.

Klimaatberaad

Verslag
Vergadering:

Klimaatberaad

Datum en tijd:

Dinsdag 3 juli, 10.30-12.30 uur

Plaats:

SER

Deelnemers:

Gaastra, Van Geel,
, Janssen, Nijpels, Nijhof, Samsom,
, Vendrik en

1. Verslag 26 juni
Het verslag van het Klimaatberaad van 26 juni wordt vastgesteld.
2. Stand van zaken aan de tafels
Dhr. Nijpels wijst op het verschil in teksten van de sectortafels wat betreft het
commitment van de tafeldeelnemers en in het bijzonder het Rijk. Uiteindelijk wordt
gekozen voor een formulering die benadrukt dat er geen sprake is van een akkoord,
maar dat de samenvattende tekst van de sectortafels wel gedragen wordt door alle
tafeldeelnemers, inclusief de rijksvertegenwoordigers. Het zijn dus geen vrijblijvende
voorstellen.
De tafels Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit zijn
klaar en leggen de laatste hand aan de sectorsamenvatting en het werkdocument.
Mw. Jansen meldt dat de tafel Industrie voor een kritische keuze staat wat betreft
borging en financieel kader. De laatste besprekingen daarover zijn nog gaande.
3. Bespreking van het tweede concept Voorstel voor hoofdlijnen
Het Ten Geleide wordt vervangen door een Management samenvatting. Toegevoegd
worden een aantal inspirerende vruchten van de besprekingen. Een aantal van de
bespreekpunten wordt beknopt samengevat. De hoofdlijnentabel wordt gehandhaafd.
ACTIE: Voorzitters/secretarissen van de sectortafels geven voor woensdag 4 juli 12.00
uur hun eventuele wijzigingen voor de tabel door.
De finale samenvattingen van de sectortafels worden door het secretariaat letterlijk
overgenomen in hoofdstuk 2 van het Voorstel voor hoofdlijnen.
De volgorde in hoofdstuk 3 wordt gewijzigd en zal starten met de huidige par. 3.3. De
tekst over waterstof wordt gecheckt met de laatste versie van de tafel Industrie. De
tekst over biomassa wordt qua volgorde aangepast: de conclusie komt vooraan.
Geen wijzigingen in hoofdstukken 4 tot en met 7.
ACTIE: Secretariaat verwerkt dit commentaar en stuurt uiterlijk woensdagavond de
finale concept versie met verzoek om reactie binnen 24 uur.
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4. Voorbespreking van het brede Klimaatberaad
Afgesproken wordt dat de tafelvoorzitters mondeling verslag doen van de belangrijkste
voorstellen aan hun tafel.
5. Verdere planning
Er zijn een aantal reacties op de begeleidende brief waarmee minister EZK het Voorstel
voor hoofdlijnen naar de Tweede Kamer zal sturen. Onder meer over het gebruik van
het woord 'level playing field' en verheldering van het proces na de zomer. Afgesproken
wordt dat een ieder opmerkingen aan het secretariaat stuurt, die het doorgelegd naar
het ministerie.
ACTIE: Allen sturen eventuele opmerkingen over de concept brief aan de heren
en
, die het bundelen en doorgeleiden.
De gang van zaken op 10 juli wordt besproken. Dhr. Nijpels duidt in zijn inleiding de
status van het bereikte resultaat, benoemt een aantal punten die nog verder worden
uitgewerkt en schetst het proces na de zomer. Daarop geven alle tafelvoorzitters in een
korte (3 minuten) pitch een samenvatting van het resultaat van hun tafel, waarna
minister Wiebes een korte reactie vanuit het Kabinet geeft.
6. Rondvraag
Dhr. Vendrik verzoekt het secretariaat richtlijnen te geven welke documenten openbaar
zijn en wat niet. Ook rekening houdend met de WOB.
memoreert dat het
uitgangspunt is dat het Voorstel voorhoofdlijnen en de vijf werkdocumenten van de
sectortafels op 10 juli worden gepubliceerd. Per tafel selecteert het secretariaat de
overige notities die als bijlage op de website gepubliceerd worden. PBL-notities worden
alleen openbaar gemaakt als PBL daarmee akkoord is.
Fiches, notulen van vergaderingen en concept-documenten worden niet openbaar
gemaakt.
ACTIE: Het secretariaat stelt een richtlijn voor openbaarheid van documenten op.
ACTIE: Tafelsecretarissen selecteren uiterlijk vrijdag 6 juli de documenten voor
publicatie op de website en geeft die door aan
.
De heren Gaastra en Nijpels bespreken in de zomerperiode de vormgeving van het
proces in de tweede helft van het jaar.

Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.

KA-KB/05
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

VERSLAG
Vergadering:
Datum en tijd:

Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:

Klimaatberaad, nr. Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.
Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam
voor documenteigenschap. uur
Ministerie Economische Zaken en KlimaatFout!
Onbekende naam voor documenteigenschap.
, Gaastra, Van Geel, Nijhof, Nijpels,
Vendrik,
Janssen en Samsom

1.
Opening
Dhr. Samsom en mw. Janssen zijn verhinderd.
mw. Janssen.
2.
•

•

3.
•
•

•
•

•

•
•

•

vervangt

Stand van zaken Analyse PBL en CPB
Concept-samenvatting is besproken en commentaar is genoteerd. Aanvullend
commentaar kan tot woensdag 5 september om 12.00 uur worden doorgegeven
aan het secretariaat Klimaatberaad, dat woensdagmiddag een samenvattende
reactie aan PBL doorgeeft.
De wens wordt uitgesproken om ook de integrale versie van het rapport in concept
te kunnen inzien. Gaastra en Nijpels leggen dit voor aan Mommaas van PBL.
Contouren van het proces dit najaar
Proces kent 3 fasen: voorbereiding, uitwerking, besluitvorming.
De Voorbereidingsfase omvat (i) Analyse van PBL en CPB, (ii) Kabinetsappreciatie,
(iii) Formulering van onderwerpen en opdrachten en (iv) Instelling van
werkgroepen.
De sectorale werkgroepen worden ingesteld door de betreffende tafelvoorzitter
De cross-sectorale werkgroepen worden gezamenlijk ingesteld door de
tafelvoorzitters van de betrokken sectoren en rapporteren tussentijds aan deze
tafels.
De taakgroepen blijven functioneren onder het Klimaatberaad. Voor onderwerpen
zoals biomassa, waarvoor de lead in eerste instantie bij het Rijk ligt, wordt een
eventuele werkgroep ingesteld door het Klimaatberaad.
Het Klimaatberaad stelt, op basis van input van de Sectortafels, de opdracht vast
voor alle werk- en taakgroepen.
In de Uitwerkingsfase bewaken de Sectortafels en het Klimaatberaad samen de
voortgang en samenhang bij de uitwerking van de opdracht door alle werk- en
taakgroepen.
Het Klimaatberaad stelt, op basis van input van de Sectortafels, het resultaat van
alle werk- en taakgroepen vast. Daarbij wordt getoetst of is voldaan aan het kader
van de Kabinetsappreciatie en de opdracht van de werkgroep en worden de
gemaakte afspraken beoordeeld op consistentie, doorrekenbaarheid,
doeltreffendheid, uitvoerbaarheid en financierbaarheid.

Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.

KA-KB/05
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

VERSLAG
Vergadering:
Datum en tijd:

Plaats:
Aanwezig:

Gast:

Klimaatberaad, nr. Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.
Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam
voor documenteigenschap. uur
AmbachtszaalFout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.
, Gaastra, Van Geel,
Janssen, Nijhof, Nijpels, Samson, Vendrik,
en

(PBL)

1.

Kabinetsappreciatie wordt niet voor Prinsjesdag verwacht.

2.

Analyse van PBL en CPB:
2.1
Het eindrapport wordt in de week van 10 september afgerond.
2.2
Het smalle Klimaatberaad ontvangt op 3 september de concept
samenvatting en heeft 3 dagen de tijd om commentaar te leveren.
2.3
Het eindrapport wordt in de week van 10 september met een technische
briefing voor de pers aangeboden aan Nijpels. [N.B. datum perspresentatie is
donderdag 13 september, 10.30-12.30 uur, locatie PBL] Enkele dagen daarna
wordt een vergadering van het brede Klimaatberaad gepland, zodat de leden
vragen over de analyse kunnen stellen aan de planbureau's.
2.4
Wanneer de PM voor mobiliteit wordt ingevuld, biedt de analyse volgens
het Klimaatberaad een beeld van het potentieel aan emissiereductie dat met
het Voorstel op hoofdlijnen te realiseren is. Wens is dat het eindrapport ook
expliciet maakt wat nodig is om dit potentieel te realiseren.

3.

Een aanpak met werkgroepen wordt als logisch ervaren. Wel wordt voorgesteld
het mandaat van die werkgroepen te beperken tot het doen van voorstellen.
Daarmee blijft de sectortafel het platform voor onderhandelingen. Het secretariaat
bespreekt met de tafelvoorzitters hoe dit per onderwerp het best kan worden vorm
gegeven, zowel voor de sectorale als de cross-sectorale onderwerpen. Ook wordt
daarbij verkend welke werkgroepen vooruitlopend op de Kabinetsappreciatie al
van start kunnen gaan.

4.

Er is instemming met het voorstel om partijen de keuze te laten om voor een deel
van het Klimaatakkoord te tekenen.

Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.

KA-KB/05
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

VERSLAG
Vergadering:
Datum en tijd:

Plaats:
Aanwezig:
Afwezig:

Klimaatberaad, nr. Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.
Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam
voor documenteigenschap. uur
Ministerie Economische Zaken en KlimaatFout!
Onbekende naam voor documenteigenschap.
Gaastra, Van Geel,
, Nijhof, Nijpels, Samsom,
Vendrik,
,
Janssen

1.
Opening
Mevrouw Janssen is verhinderd.
2.
Verslag Klimaatberaad 4 september
Naar
l 'd' g van:
•
Commentaar op integrale PBL rapport van PBL is verstuurd. Onbekend is wat
daarvan wordt overgenomen. Perspresentatie is op vrijdag 28 september vanaf
10.30 uur in Nieuwspoort
•
Plenaire bijeenkomst voor alle tafeldeelnemers is voorlopig gepland op vrijdag
5 oktober, maar moet waarschijnlijk worden verschoven. Bericht daarover gaat uit
zodra duidelijk is wanneer de Kabinetsappreciatie beschikbaar is (ACTIE:
Secretariaat KB)
3.
Voorzet voor het beoogde klimaatakkoord
Klimaatberaad is akkoord met de opzet van het Klimaatakkoord zoals voorgesteld door
het secretariaat. Toegevoegd wordt een inleidend hoofdstuk dat een overall visie schetst
op de opgave en aanpak. Per sector wordt ook een doorkijk naar 55% reductie en het
traject richting 2050 gegeven.
Ter voorbereiding van het Klimaatberaad van 16 oktober wordt het werkdocument nader
uitgewerkt (ACTIE: secretariaat KB)
4.
Contouren van het proces dit najaar
Klimaatberaad is akkoord met de opzet van het proces zoals voorgesteld door het
secretariaat.
Kort wordt van gedachten gewisseld over de vraag of ook individuele bedrijven het
Klimaatakkoord ondertekenen en zo ja , waarvoor zijn dan tekenen. Conclusie is dat het
individuele bedrijven vrij staat om met ondertekening hun commitment te bevestigen
aan het overall doel van het Klimaatakkoord. Bedrijfsspecifieke afspraken worden in het
Klimaatakkoord niet gemaakt.
5.
•

Onderwerpen en opdrachten
Voor Systeemintegratie wordt geen werkgroep ingesteld. Wel worden een of meer
cross-sectorale expertsessies georganiseerd met als doel in kaart te brengen
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•
•

De Uitwerkingsfase eindigt met integratie van het resultaat van alle taak- en
werkgroepen door het Klimaatberaad tot een concept Klimaatakkoord.
De Besluitvormingsfase omvat: (i) Doorrekening door PBL en CPB, (ii)
Achterbanraadpleging door partijen en (iii) Besluitvorming door het Kabinet.

Maatregelpakketten en opdrachten
4.
De notitie beschrijft een tussenstand die nog niet is voorgelegd aan de departementen
en bevat nog een aantal inhoudelijke bespreekpunten. Deze zijn geel gemarkeerd:
Drie werkgroepen richten zich op infrastructuur en marktordening. De
•
omschrijving van deze werkgroepen en hun onderlinge afbakening is nog
onvoldoende scherp.
•
Burgerparticipatie heeft deels betrekking op participatie in regionale/lokale
plannen en projecten. Dit dient gestalte te krijgen binnen de RES, de wijkgerichte
aanpak en de uitrol van hernieuwbare energie op land. Op landelijk niveau is
daarnaast ook een initiatief voorzien dat het draagvlak voor de transitie onder
burgers versterkt, voortbouwend op de aanbevelingen uit de eerste fase en de
inzichten van het SCP. Hiervoor ligt de lead bij het Klimaatberaad.
Nieuw is de sector overstijgende werkgroep Duurzame warmte die vanuit de
•
sector Gebouwde omgeving wordt voorgesteld. Een reactie op de omschrijving
vanuit de genoemde sectoren is nog nodig.
De onderlinge afbakening tussen de Taakgroep Financiering en de werkgroep
•
Financiering particuliere woningeigenaren is nog onvoldoende duidelijk.
5. Rondvraag
De vergaderingen van het Klimaatberaad worden tot eind 2018 2-wekelijks
•
ingepland.
•
De vergadering van het brede Klimaatberaad op 17 september gaat alleen door als
PBL en SCP hun rapport dan uitgebracht hebben.
Een vervolgvergadering van het brede Klimaatberaad wordt gepland tussen 25
•
september en 12 oktober.
Kort na verschijnen van de Kabinetsappreciatie wordt een overleg gepland tussen
•
bewindspersonen en het Klimaatberaad. Dit overleg vindt plaats voor de
vervolgvergadering van het brede Klimaatberaad.
Hoewel de samenstelling van de sectortafels ongewijzigd blijft stemt het
•
Klimaatberaad in met het verzoek van de Industrietafel om ook VNO-NCW aan
deze tafel te laten deelnemen.

Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.

KA-KB/05
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.

VERSLAG
Vergadering:

Gast:

Klimaatberaad, nr. Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.
Fout! Onbekende naam voor
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam
voor documenteigenschap. uur
SER-gebouwFout! Onbekende naam voor
documenteigenschap.
Gaastra, Van Geel,
, Janssen, Nijhof, Nijpels,
Vendrik,
(PBL)

Afwezig:

Samsom

Datum en tijd:

Plaats:
Aanwezig:

1.
Opening
De heer Samsom is verhinderd.
2.
Verslag 25 september 2015
Wordt met een spellingcorrectie vastgesteld.
3.
Kabinetsappreciatie
De Heer Gaastra geeft een toelichting op de hoofdlijnen van de Kabinetsappreciatie die
op 5 oktober wordt gepubliceerd en verwijst naar het gelijktijdig verschijnen van de
Hoofdlijnenbrief NOVI. Op basis van de reacties constateert de heer Nijpels dat de
appreciatie een serieuze, inhoudelijke reactie op het Voorstel voor hoofdlijnen is die
richting en ruimte geeft voor uitwerking aan de tafels. De aanwezigen spreken het
vertrouwen uit dat er met deze appreciatie een basis ligt waar de tafels mee verder
kunnen.
Vendrik voegt hieraan toe dat er wel behoefte is aan een ruimer risicoprofiel voor Invest
NL en Groenfondsen, met het ook op de benodigde investeringen.
4.

Analyse PBL en CPB
•
De
geeft antwoord op een aantal vragen over de analyse van PBL,
onder meer:
•
Relatie tussen maatwerkafspraken en de tenderregeling voor de industrie
•
Relatie tussen de nationale kosten voor elektriciteit en de Europese CO2-prijs
•
Het maximale aandeel duurzame stroom, waarboven additionele kosten voor
regulerend vermogen de business case doen instorten
•
Verschillen tussen de PBL analyse en de Frontierstudie mbt ontwikkeling van
de nationale CO2-prijs voor de elektriciteitssector
•
De inzet en het aandeel van biobrandstoffen in de mobiliteitssector

5.
Opstart werkgroepen
Het overzicht van onderwerpen dat op 25 september is besproken is nog altijd actueel.
De beschrijving moet bij enkele onderwerpen nog geactualiseerd worden (ACTIE). Bij de
brief waarin de heer Nijpels op 5 oktober het proces van de komende maanden zal
toelichten komt een bijlage waarin alle onderwerpen worden genoemd.
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welke aspecten niet in het Klimaatakkoord mogen ontbreken en de basis te leggen
voor een routekaart Systeemintegratie in het vervolg.
Er zijn vragen en zorgen over de Regionale Energiestrategieën. Aan de tafel
Gebouwde omgeving wordt van de RES ondersteuning van de wijkgerichte aanpak
verwacht. Aan de Elektriciteitstafel wordt van de RES verwacht dat deze regionale
uitvoering (het HOE) geeft aan de nationale ambities voor hernieuwbare energie
(het WAT). De verbinding naar andere sectoren is vooralsnog bescheiden
Voor een aantal onderwerpen worden komende week nog bescheiden
tekstwijzigingen aangeleverd (ACTIE: allen)
6.

Vooruitblik
Komende week, dus nog voor het uitkomen van de Kabinetsappreciatie, worden
bilaterale gesprekken gepland tussen bewindspersonen en 'hun' tafelvoorzitter
(ACTIE: ministerie EZK)
Op donderdag 4 oktober staat een Klimaatberaad smal gepland voor een
gezamenlijke reflectie op de Kabinetsappreciatie. Dit wordt verplaatst tot kort na
de Kabinetsappreciatie (ACTIE: Secretariaat KB)
De voorzitter van het Klimaatberaad stuurt tegelijk met het uitkomen van de
Kabinetsappreciatie een procesbrief die schetst hoe de komende maanden
uitwerking wordt gegeven aan het Klimaatakkoord. Bijlage daarbij vormt een
overzicht van de onderwerpen die door werkgroepen, taakgroepen of het Rijk
worden uitgewerkt
Kort na verschijnen van de Kabinetsappreciatie wordt een overleg gepland tussen
bewindspersonen en het Klimaatberaad (ACTIE: secretariaat KB met Ministerie
EZK)
Notitie 55% van de natuur- en milieuorganisaties: reductie van 55% is geen
nationaal doel, maar inzet van het Kabinet op EU-niveau. Toedeling aan sectoren
is aan het Kabinet.

Kort verslag Klimaatberaad 30 oktober 2018
Het Klimaatberaad van 30 oktober is vooral besteed aan (i) de stand van zaken van de
werkgroepen, (ii) de Regionale Energiestrategieën en (iii) het Werkdocument Klimaatakkoord
versie 1.0.
In deze mail de highlights van dit overleg en het verzoek om voor 8 november 12.00 uur
actuele en zo volledige mogelijk teksten voor hetwerkdocument Klimaatakkoord toe sturen.
i.

Voortgang werkgroepen

Op een aantal punten wordt actie genomen om zaken te versnellen of te escaleren. Het gaat
dan onder meer om:
•
het instrumentarium waarmee CO2 besparing voor huiseigenaren betaalbaar blijft
(Gebouwde omgeving)
•
conflicterende ruimteclaims in het landelijk gebied waarover decentrale overheden
dienen te besluiten (Landbouw en landgebruik)
•
de basisdata die op korte termijn noodzakelijk zijn om regio's in staat te stellen hun
regionale targets voor elektriciteit en warmte te bepalen (RES)
Regionale Energiestrategieën
De tekst over de RES (in hoofdstuk H van het Werkdocument) is positief ontvangen.
Afgesproken is dat de kwartiermaker RES met het secretariaat van de tafel Gebouwde
omgeving nagaat waar sprake is van overlap en hoe daarmee om te gaan. Verzoek aan
andere tafels is dit voorbeeld te volgen wanneer zij overlap of potentiële synergie zien.
Werkdocument Klimaatakkoord
De tekst is niet in detail besproken. Gewezen is op de uitgangspunten in hoofdstuk B, die
richting geven aan de manier waarop aanvullende maatregelen voor 55% in het
Klimaatakkoord worden beschreven.
Verder is geconstateerd dat teksten van de sectortafels nog niet volgens het voorgestelde
format worden aangeleverd. Verzoek is dit voor de volgende versie alsnog te doen.
In het bijgevoegde document meer detailcommentaar op de aangeleverde teksten.
iv.

Deadline voor de volgende versie is 8 november 12.00 uur

Voor donderdag 8 november 12.00 uur wordt u gevraagd:
•
per sector een aangepaste versie van de paragraaf Visie 2050 en de paragraaf Opgave
en ambitie 2030 aan te leveren
•
het bijgevoegde commentaar op versie 1.0 commentaar daarin te verwerken
•
de afspraken zover mogelijk (tentatief) in het format in te vullen. Dit geldt voor de
sectoren en voor de cross-sectorale onderwerpen.
Ook de trekkers van de cross-sectorale onderwerpen wordt gevraagd voor 8 november 12.00
uur een actualisering van hun tekst toe te sturen.
Deze cross-sectorale teksten worden in beginsel kort na 16 november met de tafeldeelnemers
gedeeld.
De volgende versie van het Werkocument Klimaatakkoord (versie 2.0) wordt op 16 november
in het Klimaatberaad smal besproken.
Tijdens die vergadering besluit het Klimaatberaad over verspreiding van (onderdelen van) het
Werkdocument aan de deelnemers van de tafels en taakgroepen.
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Alle sectorale werkgroepen en de drie cross-sectorale werkgroepen zijn inmiddels
samengesteld en gestart. Bijzondere aandacht is nog nodig voor het onderwerp
Systeemintegratie. Hiervoor wordt geen werkgroep ingesteld, maar wordt gekozen voor
organisatie van twee expertsessies in nauwe samenwerking met het TKI
Systeemintegratie van de topsector Energie. Het secretariaat maakt hiervoor een opzet,
in samenspraak met de heer Vendrik (ACTIE). Voor deze sessies worden in ieder geval
de voorzitters van relevante werkgroepen uitgenodigd, leden van de taakgroep
Innovatie en de experts van organisaties aan de sectortafel Elektriciteit.
De heer Nijpels spreekt zijn zorg uit over het vele werk dat de komende maanden moet
worden verzet. Dat geldt niet alleen de werkgroepen, maar ook de coordinatie en het
schrijven van het Klimaatakkoord (secretariaat) en de inzet van experts bij het rijk voor
uitwerking van de benodigde regelingen.
6.
Klimaatberaad breed
De notitie van Milieudefensie roept op tot instelling van een werkgroep die de
mechanismen vorm geeft waarmee de industrie een financiële bijdrage levert aan de
klimaattransitie. Geconstateerd wordt dat het Kabinet bij herhaling bevestigt dat alle
sectoren een bijdragen zullen leveren en dat dit ook geldt voor de industrie. Het is niet
aan het Klimaatberaad om te besluiten over de verdeling van lasten tussen bedrijven en
burgers, maar het gesprek hierover kan wel binnen het brede Klimaatberaad worden
gevoerd. Het voorstel om hiervoor een aparte werkgroep in te stellen wordt niet
gesteund.
7.

Rondvraag
•
Het Kamerdebat over de Kabinetsappreciatie wordt kort voor of na het
herfstreces verwacht
•
De heer Gaastra zegt toe initiatief te nemen voor een overleg tussen de
tafelvoorzitters en bewindslieden, naar verwacht medio november
Het secretariaat maakt een actueel overzicht van alle taak- en werkgroepen
•
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Afspraken met betrekking tot Elektriciteit en Warmte:
1. Vraag en aanbod Elektriciteit: agendapunt in gesprek 22 november tussen de heer
Vendrik en minister Wiebes.
2. Vraag en aanbod Warmte: Secretariaat checkt of industriële restwarmte en warmtevraag
glastuinbouw voldoende aandacht krijgen in beide Warmte-werkgroepen.
Afspraken met betrekking tot werkdocument Klimaatakkoord:
3. Invulling van 55% ambitie: wordt onderdeel van blok B, waarin de opschalingsstrategie
wordt beschreven vanuit Europees perspectief met pentalaterale of nationale
aanvullingen. Secretariaat komt met een tekstvoorstel, met maatregelen die per sector
worden aangeleverd
4. Indicatieve sectordoelstelling: prognose van bestaande beleid (Industrie) of restemissies
(Mobiliteit) wordt geschrapt. Opgave is de indicatieve sectordoelstelling.
5. Scope 1, 2 en 3: indicatieve sectordoelstelling betreft directe, binnenlandse effecten
(scope 1). Indirecte en buitenlandse effecten (scope 2 en 3) tellen niet mee voor de
sectordoelstelling, maar worden wel vermeld.
6. Innovatie: alleen als Innovatieparagraaf wezenlijk is voor sector aanpak, dan ook in
sectortekst beschrijven, mits consistent met cross-sectorale Innovatie-paragraaf.
7. Ruimte: Paragraaf Ruimte wordt gebaseerd op resultaat werkgroep Klimaat en Ruimte.
Richtlijnen voor ruimtelijke ordening komen in NOVI, POVI, GOVI. De markt bepaalt
functieverandering binnen agrarisch gebied. Monitoring is middel om daar zicht op te
krijgen.
8. RES: Nog voor 1 december gesprek over governance. Regio-indeling niet koppelen aan
mobiliteitsregio's of arbeidsmarktregio's.
9. Financiering: Toegewerkt wordt naar een set (proces)afspraken tussen banken,
verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en Invest NL. Initiatief ligt bij
Taakgroep Financiering. In overleg tussen de heren Nijpels, Vendrik en Van Olphen wordt
aanpak en planning afgesproken.
10. SDE+: als SDE+ wezenlijk is voor sector aanpak, dan ook in sectortekst beschrijven, mits
consistent met cross-sectorale paragraaf waar de overkoepelende uitgangspunten
11. Bijlagen: in onderhandelaarsakkoord (voor Kerst 2018) worden geen bijlagen opgenomen.
Werkdocumenten van werkgroepen en tafels worden in beginsel tijdens het eerste
kwartaal van 2019 gepubliceerd op de website. Welke bijlagen worden toegevoegd aan
het finale Klimaatakkoord wordt tzt besloten.
Afspraken over verspreiding van cross-sectorale teksten
•
Systeemintegratie: 2e expertsessie op 19 november, aanpassing van paragraaf is
afhankelijk van resultaten werkgroepen Elektriciteit en infrastructuur, Waterstof, P2H en
Duurzame warmte.
•
Biomassa: tekst werkgroep Biomassa komt na MCKE van 20 november beschikbaar
•
Innovatie: achtergrondtekst al met tafels gedeeld. Paragraaf wordt voor 26 november
aangepast
•
Arbeidsmarkt: taakgroep heeft 15 november al een nieuwe versie besproken. Informatie
volgt.
•
Draagvlak: uitgewerkte paragraaf voor 26 november beschikbaar

•

Ruimte: tekst werkgroep Klimaat en Ruimte komt op 19 november beschikbaar voor de
tafels
•
RES: secretariaat informeert op 20 november of huidige paragraaf RES al geschikt is voor
bespreking aan tafels
Planning en proces
12. Vergaderdata tafels: Secretariaat inventariseert vergaderdata van de sectortafels en doet
op basis daarvan voorstel voor planning van werkdocument Klimaatakkoord versie 3.0.
13. Overleg met bewindspersonen: ALLEN wordt gevraagd uiterlijk 23 november eventuele
issues door te geven voor bespreking met bewindspersonen. Secretariaat plant deze
bespreking rond 4 december.
14. Proces 1e kwartaal 2019: Secretariaat stelt tbv volgende Klimaatberaad een notitie o over
proces begin 2019.

Acties nav Klimaatberaad 27 november 2018
De volgende acties zijn afgesproken:
1. 55%: instemming met de overkoepelende paragraaf voor deel B van het Klimaatakkoord.
In aanvulling daarop benoemt elke sector in een beknopte, aparte paragraaf de potentiële
(technische) maatregelen die binnen de sector kunnen worden genomen richting 55% en
de bijbehorende voorwaarden. Deze extra maatregelen worden cf de tekst in de
overkoepelende paragraaf niet geïnstrumenteerd (actie tafels)
2. Biomassa: De NGO's is gevraagd om hun pijnpunten concreet te benoemen en daarbij aan
te geven welke oplossingen denkbaar zijn. Vervolgacties worden hierop gebaseerd (actie
NGO's)
3. Regeling Groenprojecten: Verruiming van de regeling wordt positief gewaardeerd.
Ministerie I&W neemt dit mee in de evaluatie. Nagegaan wordt of het nodig is om op die
evaluatie te wachten (actie EZK)
4. Duurzame warmte: Warmtebehoefte van Glastuinbouw is nu niet zichtbaar, maar voor
die sector wel vitaal. Graag benoemen in de tekst (actie werkgroep DW)
5. Systeemintegratie: Proces heeft gewenste resultaat opgeleverd. Tekst moet alle
systeemintegratiebouwstenen uit sectoren bevatten, inclusief een heldere opdracht wat
van Rijk wordt verwacht (actie secretariaat).
6. Arbeidsmarkt en scholing: Taakgroep vraagt in een mail nog input vanuit sectoren (actie
taakgroep en tafels).
7. Innovatie: Bezwaren vanuit tafels dat niet alleen in missies is gekozen maar ook in
MMIPs. Secretariaat bespreekt dit met Taakgroep Innovatie (actie secretariaat).
8. RES: Extra target bovenop 35 TWh leidt tot discussie aan de Elektriciteitstafel, maar
verkenning van extra potentieel is bespreekbaar met koepels. Verkend wordt of er een
manier is om regio's die harder lopen te belonen (actie EZK)
9. SDE: In de indicatieve budgetverdeling ontbreken een aantal technieken waarvoor wel
SDE-budget nodig is. Check is nodig (actie secretariaat)
10. Resterende issues: brief voorzitter Klimaatberaad wordt aangepast op basis van
commentaren en toegestuurd aan bewindspersonen (actie secretariaat)
Planning
Deze en begin volgende week vergaderen alle sectortafels over de bijna finale versies van de
sectorteksten. Een extra overleg van het Klimaatberaad blijkt volgende week moeilijk in te
plannen en heeft bovendien te weinig meerwaarde omdat de sectorteksten nog volop in
bespreking zijn aan de tafels. U kunt de reserveringen op 4 en 5 december dus uit uw agenda
halen.
De volgende vergadering van het Klimaatberaad smal is op maandag 10 december van 13.30
tot 15.30 uur bij de SER, zoals eerder gepland.
Graag ontvangen
en ik de bijna finale versie van de sectorale paragrafen en de crosssectorale teksten uiterlijk woensdag 5 december om 12.00 uur. Wij stellen hieruit versie
3.0 van het werkdocument Klimaatakkoord samen, dat op 10 december in het Klimaatberaad
wordt besproken.
In de week van 10 tot 14 december verwerkt het secretariaat het inhoudelijke commentaar
en vindt een marginale tekstuele en spellingscheck plaats. In de week van 17 tot 21
december kunnen afrondende bijeenkomsten aan de tafels gehouden worden, vooruitlopend
op de aanbieding en presentatie van het Onderhandelaarsakkoord op vrijdag 21 december.

Kort verslag Klimaatberaad 14 maart 2019
Beste leden van het Klimaatberaad,
Hierbij een beknopte samenvatting van de afspraken die zijn gemaakt tijdens ons overleg van
gisteravond.
1. Deelname van groene organisaties en FNV: organisaties blijven welkom aan alle tafels.
Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace nemen inmiddels ook al deel aan het overleg
van de tafels Mobiliteit, Industrie en Land en landgebruik. De heer Nijpels neemt contact
op met
over deelname van FNV en informeert de
dat het
brede Klimaatberaad in deze fase niet meer bijeen komt.
2. Proces tot aan ondertekening: het initiatief ligt in deze fase bij het Rijk dat met
voorstellen voor aanpassing of aanvulling van maatregelen komt. Deze amendementen
worden met partijen besproken. Ook partijen kunnen amendementen aandragen, mits de
doorrekening van PBL daar aanleiding toe geeft. Er wordt niet heronderhandeld. De
vormgeving van dit proces stemt de Rijksvertegenwoordiger af met de tafelvoorzitter.
Er vindt geen nieuwe doorrekening plaats. Op basis van de resultaten van de gesprekken
stuurt het kabinet een appreciatie naar de Tweede Kamer, met daarin de amendementen
op het Ontwerp Klimaatakkoord. De planning van dit proces is samengevat in het
bijgevoegde schema.
Het Klimaatberaad hecht eraan dat de kabinetsappreciatie wordt besproken in een overleg
tussen de betrokken bewindslieden en het Klimaatberaad, voor afronding van
besluitvorming in het kabinet. De heer Gaastra legt dit verzoek voor aan minister EZK.
3. Governance: De heer Nijpels stuurt een concept voorstel voor inrichting van de
governance aan de tafelvoorzitters, met verzoek om commentaar. Ook wordt in de ACKE
nog over dit voorstel gesproken. Vervolgens stuurt Nijpels het definitieve voorstel aan het
kabinet en de tafelvoorzitters.
4. Openbaarmaking van verslagen: de door PVV ingediende motie is aangenomen in de
Eerste Kamer. Het Kabinet besluit over de wijze waarop aan deze motie dient te worden
voldaan en zal daarover berichten aan de voorzitter van het Klimaatberaad.
5. Ronde tafels Tweede Kamer: Per mail d.d. 12 maart zijn de data van de
rondetafelgesprekken aan de tafelvoorzitters doorgegeven. Voor zover nog niet gedaan
bevestigt eenieder zijn of haar deelname aan het SER-secretariaat.
6. Data van volgende vergaderingen:
•
Donderdag 21 maart, 15.30 tot 17.30 uur
•
Maandag 1 april, van 14.00 tot 16.00 uur
•
Woensdag 17 april, van 10.30 tot 12.30 uur
Eventuele opmerkingen of aanvullingen over deze samenvatting graag per omgaande.

