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Brief aan minister Wiebes
• Urgente punten uitvoering Klimaatakkoord (19 november)

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
• Borgt de samenhang en bewaakt de voortgang rondom  

de belangrijkste trajecten in de uitvoering die meerdere  
sectoren raken. 

• Fungeert als platform om de community van het Klimaat-
akkoord blijvend aan elkaar te verbinden en een podium te 
organiseren voor dialoog.

Webinars
• Groen Herstel | 8 mei 

Hoe kan verduurzaming hand in hand gaan met herstelmaat- 
regelen voor de economie?
285 deelnemers | 111 terugkijkers

• Monitoring | 15 mei
Informatieve bijeenkomst over de opzet en keuzes voor de  
monitoring Klimaatakkoord
317 deelnemers | 116 terugkijkers

• Groene toekomst gas | 27 mei
Over de opschaling van duurzame gassen als vervanger  
voor aardgas
420 deelnemers | 402 terugkijkers

• Balanceren met vier grootheden | 12 juni
Over de belangenafweging in de RES-regio’s tussen betaalbaar-
heid, ruimte, draagvlak en duurzame opwek. 
400 deelnemers | 380 terugkijkers

• Jongeren en Klimaatbeleid | 3 juli
Over de visie van jongeren op het huidige klimaatbeleid.
250 deelnemers | 97 terugkijkers

• Spanning op de netten | 27 november
Wat moet er gebeuren om de flessenhalzen in de netwerken  
op te lossen?
460 deelnemers | 164 terugkijkers

• Gevecht om waterstof | 11 december
Over de keuzes die gemaakt moeten worden om de beschik-
bare waterstof op de juiste plek in te zetten.
500 deelnemers | 193 terugkijkers 

Bijeenkomsten (fysiek)
• EU Green Deal | 11 februari

Presentatie Green deal door Diederik Samsom
180 deelnemers

• Werkbijeenkomst SDE++ | 3 juni
25 deelnemers

Schoon, www.schoonmagazine.nl
• 6.000 bezoeken | 25.000 pageviews
• Filmpje Youtube 1058 keer bekeken (excl. bereik via twitter) 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/12/06/zes-aanbevelingen-voortgangsoverleg-aan-kabinet
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/webinar-groen-herstel-ideeen-te-over-nu-nog-maatregelen
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/05/15/voortgang-van-klimaatakkoord-op-de-voet-gevolgd
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/gas-blijft-scharnierpunt-in-de-energietransitie
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/06/12/energieplannen-hebben-bestuurlijk-draagvlak-nu-de-inwoners-nog
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/07/03/jongeren-willen-meer-lef-zien-bij-de-overheid
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/11/27/webinar-spanning-op-de-netten
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/12/11/gevecht-om-waterstof-gaat-over-de-versnelling
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/02/11/samsom-kabinetschef-timmermans-%E2%80%98de-green-deal-moet-rechtvaardig-zijn%E2%80%99
http://www.schoonmagazine.nl
https://www.youtube.com/watch?v=4s5cnEfSEBc&feature=youtu.be
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• Vernieuwing veehouderij
139 deelnemers | 19 terugkijkers

• Mensen maken de transitie
264 deelnemers | 88 terugkijkers

• Ronde 4
• De industrie aan het waterstof?

336 deelnemers | 187 terugkijkers
• Burgerparticipatie: leren van het verleden

300 deelnemers | 76 terugkijkers
• Zorgsector kan en moet sneller vergroenen

121 deelnemers | 331 terugkijkers
• Ronde 5

• Wanneer gaat de eerste molecuul CO2 in Nederland onder 
de grond?
198 deelnemers | 54 terugkijkers

• De betaalbare verduurzaming van woningen
273 deelnemers | 82 terugkijkers

• Duurzame opwekking: power to the people
188 deelnemers | 36 terugkijkers

• Plenaire afsluiting
• Punten voor het nieuwe Regeerakkoord

461 deelnemers | 33 terugkijkers

Klimaatdag | 12 oktober
         1500 deelnemers | 1566 terugkijkers

• Plenaire opening
Eric Wiebes, Frans Timmermans, Marjolein Demmers,  
Marjan van Loon, Werner Schouten
954 deelnemers | 233 terugkijkers

• Ronde 1
• Extra CO2 binden op landbouwgrond: niet zonder nieuwe 

verdienmodellen
312 deelnemers | 58 terugkijkers

• Industrie heeft CO2-vrije toekomst voor het grijpen
380 deelnemers | 92 terugkijkers

• Tandje erbij naar 55 procent
363 deelnemers | 91 terugkijkers

• Ronde 2
• Reflectie op één jaar uitvoering in de gebouwde omgeving

328 deelnemers | 73 terugkijkers
• Het nieuwe normaal. Hoe houden we de voordelen van 

thuiswerken vast?
220 deelnemers | 62 terugkijkers

• Ronde 3
• Geen klimaatversnelling zonder Circulaire Economie

335 deelnemers | 51 terugkijkers

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/innovatieve-oplossingen-voor-een-schone-stal
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/de-mensen-moeten-het-doen
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/waterstof-past-bij-nederland
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/wat-heeft-de-energietransitie-aan-burgerpanels
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/zorg-wordt-deel-van-de-oplossing-in-plaats-van-het-probleem
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/%E2%80%9Cccs-is-noodzakelijk-voor-de-klimaatdoelen-op-korte-termijn%E2%80%9D
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/%E2%80%9Cccs-is-noodzakelijk-voor-de-klimaatdoelen-op-korte-termijn%E2%80%9D
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/is-verduurzamen-wel-of-niet-rendabel
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/duurzame-opwekking-power-to-the-people
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/%E2%80%98vervuiler-betaalt-principe-moet-breder-in-regeerakkoord%E2%80%99
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/opening-klimaatdag-%E2%80%98de-energietransitie-zal-sociaal-zijn-of-niet-zijn%E2%80%99
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/extra-co2-binden-op-landbouwgrond-niet-ploegen-maar-woelen
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/%E2%80%9Cenergie-die-je-niet-verbruikt-hoef-je-ook-niet-op-te-wekken%E2%80%9D
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/tandje-bij-naar-55-procent
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/een-jaar-reflectie-op-de-wijkaanpak
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/%E2%80%9Cdrie-dagen-thuiswerken-is-het-optimum%E2%80%9D
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/%E2%80%9Cdrie-dagen-thuiswerken-is-het-optimum%E2%80%9D
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/geen-klimaatversnelling-zonder-circulaire-economie-ook-windmolens-en-zonnecellen-moeten-circulair
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Inzet op Burgerparticipatie
• Klankbordgroep Burgerpanels opgericht van twintig ervarings- 

deskundigen voor delen en ontwikkelen van kennis over  
burgerparticipatie initiatieven. Twee bijeenkomsten: 9 juli  
en 15 oktober.

• Ondersteuning Expertcommissie Burgerparticipatie ter  
uitvoering van motie Mulder c.s. (Kamerstuk 32813-578). 

• Opstart traject Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) in  
samenwerking met TU Delft over hoe burgers aankijken  
tegen maatregelen om de 55% doelstelling te behalen.

• Opiniestuk in het NRC Handelsblad: Geef burgers via panels 
stem in klimaatbeleid (23 september)

Social media
• www.Klimaatakkoord.nl

196.000 bezoeken (133.000 uniek) | 457.000 pageviews 
• Twitter: @klimaatakkoord

4136 volgers
• Nieuwsbrief Klimaatakkoord

11 x | 1562 abonnees
• Linkedin Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
• You tube
• Energieopwek.nl

Samenstelling Voortgangsoverleg Klimaatakkoord 
5 x vergadering Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
5 x vergadering voorzitters Uitvoeringoverleggen

• Ed Nijpels  Voorzitter
• Jan Jacob van Dijk Elektriciteit
• Pieter van Geel Landbouw en Landgebruik
• Carolien Gehrels  Industrie Uitvoeringsoverleggen (UO)
• Pieter Litjens  Mobiliteit
• Maarten van Poelgeest  Gebouwde Omgeving
• Manon Janssen  Innovatie
• Mariëtte Hamer  Arbeidsmarkt & Scholing
• Annemarie Rakhorst  Circulaire Economie Uitvoeringsstructuren
• Kristel Lammers  NPRES 
• Femke de Vries  Financiële sector
• Henry Meijdam  Mede-overheden 
• Sandor Gaastra  Rijksoverheid

63 optredens voorzitter VGO, waaronder:
• EZK Energy Event | 30 januari 
• Radio 1 Spraakmakers | 12 mei 
• Gasterra, Discussie Energiepodium | 19 mei 
• Presentatie ROB advies | 8 juni 
• Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties | 9 oktober 
• BNR: Big Five over energietransitie | 5 oktober 
• Foreign Bankers Association | 19 november

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/26/kamerbrief-over-uitvoering-motie-over-burgerpanels-in-het-klimaatbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/26/kamerbrief-over-uitvoering-motie-over-burgerpanels-in-het-klimaatbeleid
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid
http://www.Klimaatakkoord.nl
http://Twitter.com
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-klimaatakkoord
https://www.linkedin.com/company/voortgangsoverleg-klimaatakkoord/
https://www.youtube.com/channel/UCifw47OdVNvrLBPJDQba-yw
https://energieopwek.nl/
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/58502-2020-05-12-ed-nijpels-over-het-klimaatakkoord-in-coronatijd
https://twitter.com/noudkoper/status/1262759996233637894/photo/1
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/actueel/nieuws/2020/06/04/ed-nijpels-geeft-toelichting-op-besturen-met-akkoorden
https://www.vtw.nl/nieuws/meer-samenwerking-dan-ooit-nodig-online-vtw-congres-over-toezicht-op-de-energietransitie-met-240-deelnemers
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10422791/energiedilemma-s-ed-nijpels
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Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
Bezuidenhoutse weg 60

Postbus 90405

2509 Den Haag

070-34 99 96 44

info@klimaatakkoord.nl FOTO: Branko de Lang
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