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De trein maakt vaart  
en stopt niet meer

Als u dit leest begint u aan het laatste verslag van het  

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Dat er iets eindigt is geen  

reden tot somberheid. Het markeert een goede ontwikkeling in het Klimaatbeleid. 

Met het sluiten van het Energieakkoord in 2013 ging de klimaattrein rijden.  

De vaart kwam erin met het Klimaatakkoord in 2019. Het werd een sneltrein met 

het beleid van het kabinet. Klimaatbeleid zit nu in het hart van het kabinetsbeleid.

Het coalitieakkoord vervult twee wensen die de partijen van het Klimaatakkoord 

erg belangrijk vonden. De eerste wens was het reductiedoel te verhogen naar 55 

procent. De tweede ging over een veel sterkere regierol door de overheid, gecom-

bineerd met een goed georganiseerde monitoring.

Door deze nieuwe aanpak is het niet langer nodig de voortgang van het Klimaat- 

akkoord regulier te bespreken in het Voortgangsoverleg. Per 4 november stopt dit 

deel van het werk. De platformfunctie blijft bestaan en wordt versterkt. Onder  

leiding van Kees Vendrik komt er een Nationaal Klimaat Platform. Dat heeft als 

taak te helpen de transitie te versnellen en de noodzakelijke verbindingen te  

leggen met brede lagen in de maatschappij.

De voortgang van het klimaatbeleid vraagt een lange termijnperspectief en poli-

tieke moed. Sterke regie van de overheid hoort daarbij, maar dat kan niet zonder 

maatschappelijke betrokkenheid. De opgave zal eerder groter worden dan kleiner.

De trein van het Klimaatbeleid gaat richting de gewenste snelheid. De energie- 

transitie is onomkeerbaar.

 

Ed Nijpels 

Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

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.
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Webinars
• Webinar Klimaat en circulaire economie | 28 januari 2022
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/01/28/

de-circulaire-economie-staat-aan-vooravond-van-een-inhaalslag
 Gesprek over de circulaire economie.

• Webinar Minister Jetten ontvouwt beleidsprogramma i.s.m 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 22 februari 
2022

 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/02/11/
minister-jetten-ontvouwt-beleidsprogramma

• Webinar Op naar schoner rijden | 25 februari 2022
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/02/25/

webinar-verduurzamen-van-de-mobiliteit
 Discussie over duurzame mobiliteit: tussen scepsis en  

optimisme.

• Webinar Opslag, de cruciale schakel | 1 april 2022
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/04/01/

webinar-opslag
 Gesprek over de mogelijkheden en barrières rondom energie 

opslag. 

Nationaal Klimaat Platform
Dit jaarverslag gaat over een periode die twee maanden  
korter is dan de voorgaande verslagen. Het Voortgangsoverleg 
Klimaatakkoord stopt op 3 november. Na 10 jaar intensieve 
betrokkenheid stopt Ed Nijpels met deze klimaatactiviteiten. 
De platformfunctie gaat over in het National Klimaat Platform. 
Onder leiding van Kees Vendrik gaat dit platform helpen de 
energietransitie te versnellen en daarvoor de verbindingen  
te leggen met alle geledingen in de maatschappij.

Brief
• Eindverslag Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/01/28/de-circulaire-economie-staat-aan-vooravond-van-een-inhaalslag
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/01/28/de-circulaire-economie-staat-aan-vooravond-van-een-inhaalslag
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/02/11/minister-jetten-ontvouwt-beleidsprogramma
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/02/11/minister-jetten-ontvouwt-beleidsprogramma
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/02/25/webinar-verduurzamen-van-de-mobiliteit
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/02/25/webinar-verduurzamen-van-de-mobiliteit
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/04/01/webinar-opslag
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/04/01/webinar-opslag
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• Kan klimaatbeleid de energiecrisis oplossen?  
| 2 september 2022

 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/09/02/
crisis--en-klimaatbeleid-helpen-elkaar-maar-lang-niet-genoeg

 Gesprek over manieren om de noodzakelijke CO2-emissie-
reductie door te zetten en te zorgen dat er genoeg energie 
beschikbaar is.

• Symposium Betrokken bij Klimaat | 30 september 2022 
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/10/03/

betrokken-bij-klimaat
 Discussie over de vraag of, en zo ja in welke vorm, een bur-

gerforum een goed instrument kan zijn om de democratie te 
versterken?

• Webinar Lucht- en Scheepvaart Fossielvrij | 22 april 2022
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/

ook-lucht--en-scheepvaart-hebben-nu-klimaatambities
 Talkshow over de uitdagingen voor emissiereductie in de 

lucht- en scheepvaart.

• Webinar Klimaat en Biodiversiteit | 25 mei 2022
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/05/25/

klimaat-en-biodiversiteit-dringend-op-zoek-naar-samenspel
 Gesprek over hoe klimaatbeleid ook kan bijdragen aan bio- 

diversiteit.

• Nederland gaat voor Groen | 8 juni 2022
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/

kabinet-neemt-eensgezind-de-regie-in-klimaatbeleid
 Stakeholderbijeenkomst op 8 juni 2022, met ministers Rob 

Jetten (Klimaat en Energie), Micky Adriaansens (Economische 
Zaken en Klimaat) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening).

• Voortbouwen op Klimaatakkoord | 1 juli 2022
 https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/07/01/

klimaatbeleid-van-gevoel-van-urgentie-naar-besef-van-crisis
 Bespreken van de vraag hoe we de klimaatdoelen gaan halen.

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/09/02/crisis--en-klimaatbeleid-helpen-elkaar-maar-lang-niet-genoeg
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/09/02/crisis--en-klimaatbeleid-helpen-elkaar-maar-lang-niet-genoeg
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/10/03/betrokken-bij-klimaat
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/10/03/betrokken-bij-klimaat
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/ook-lucht--en-scheepvaart-hebben-nu-klimaatambities
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/ook-lucht--en-scheepvaart-hebben-nu-klimaatambities
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/05/25/klimaat-en-biodiversiteit-dringend-op-zoek-naar-samenspel
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/05/25/klimaat-en-biodiversiteit-dringend-op-zoek-naar-samenspel
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/kabinet-neemt-eensgezind-de-regie-in-klimaatbeleid
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/kabinet-neemt-eensgezind-de-regie-in-klimaatbeleid
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/07/01/klimaatbeleid-van-gevoel-van-urgentie-naar-besef-van-crisis
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2022/07/01/klimaatbeleid-van-gevoel-van-urgentie-naar-besef-van-crisis
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Podcasts
Dit jaar zijn de webinars ook als podcast aangeboden. Dit is 
een eerste stap naar mogelijk een volwaardige podcastserie 
over klimaatbeleid.
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Op donderdag 3 november was de derde Dag van het Klimaatakkoord. De titel was ‘Sneller het verder; voorbij het  
Klimaatakkoord’. De dag stond die in het teken van het beleid dat nodig is na 2030 om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 
Er was een breed scala aan onderwerpen en gemêleerd palet aan sprekers.
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Sessieronde 2
• Hoe circulair werken en klimaatbeleid hand in hand gaan
• Het klimaatcommitment van de financiële sector
• Tekorten op de arbeidsmarkt? Weg ermee
• Power from and to the people. Energie coöperaties als 

maatschappelijk warmtebedrijf
• Innovaties na 2030, de kansrijke routes
• Transform Hackaton; The future of energy

Lezingen
• Stand van zaken Geothermie
• Is de grote industrie in Nederland het ‘schoonste jongetje’ 

van Europese de klas?
• Nieuw energiesysteem in 2050 PES in wording
• Ontsluiting van data, de doorontwikkeling van  

Energieopwek.nl en de CO2-monitor
• De netcongestie aangepakt
• Volg de koolstof, de werking van een koolstofboekhouding

Dag van het Klimaatakkoord 
De plenaire opening
• Een vooruitblik met vier Nederlandse IPCC leden

Sessieronde 1
• Verduurzaming gebouwen
• Boeren als producent voor biogrondstoffen
• Waterstof, van liefdesbaby naar werkpaard
• Groene industrie, wat zit er in de pijplijn
• Is er een nieuwe visie op mobiliteit nodig?
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Innovatielezingen
• FutureCarbonNL; CO2 als grondstof
• De waterstoffabriek
• Batterijen voor grootschalige goedkope opslag
• Reduceren door samenwerken; een rekenmodel
• De noodzaak van digitaliseren voor een stabiel energie- 

systeem
• De auto als CO2-spons

Innovatieplaza
• Een blik op innovaties die al direct toepasbaar zijn, die bijna 

gebruikt kunnen worden en die in de pijplijn zitten voor 2050

Plenair slot
• Minister Jetten over opvolging Voortgangsoverleg
• Officleel eind Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en start 

nieuw platform Klimaattransitie.
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Social media

• www.Klimaatakkoord.nl
 201.000 bezoekers (was 190.000) | 452.000 pageviews (was 519.00)
•  Twitter: @klimaatakkoord

5300 volgers (voorgaande jaar 4970)
•  Nieuwsbrief Klimaatakkoord
 2000 abonnees (was 1950)
•  Linkedin

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord: 808 volgers (voorgaande jaar 556)
• Youtube

467 abonnees (was 329) | 16.400 weergaven | 2300 kijkuren
Topscore: Webinar opslag de cruciale schakel (1-04-2022) (3497 weergaven)

•  Podcasts
Spotify, 139 volgers, 1339 downloads
Topscore: de cruciale schakel, 323 downloads
Apple, 18 volgers, 36 luisteraars, 323 downloads
Topscore Voortbouwen op Klimaatbeleid, 87 plays

• Energieopwek.nl
341.000 sessies, door 67.000 bezoekers. Van de vragen was 33% inhoudelijk.  
10 maandberichten. Meer dan 150 nieuwsartikelen

Optredens, interviews en gesprekken  
voorzitter

Vijfenveertig uitgevoerde optredens relaterend met de  
onderwerpen Klimaat, Energietransitie en duurzaamheid.

https://energieopwek.nl/
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Klimaatkwesties
De samenwerking met de Klimaathelpdesk is voortgezet. Dit is een initiateif van 
Scientists4Future NL en de Utrecht Young Academy.
Daar beantwoorden jonge wetenschappers de meest uiteenlopende vragen die het 
klimaatbeleid raken. Onder de kop Klimaatkwesties publiceert het Voortgangsoverleg 
elke week het antwoord op één van de vragen. 

Samenstelling Voortgangsoverleg 
• Acht maal vergadering Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
• Eén maal vergadering Voortgangsoverleg Breed (inclusief Uitvoeringsstructuren) 

Uitvoeringsoverleggen (UO)
• Ed Nijpels Voorzitter 
• Jan Jacob van Dijk Elektriciteit 
• Pieter van Geel Landbouw en Landgebruik 
• Caroline Gehrels (tot 31-03-2022) Industrie 
• Focco Vijselaar (tot 29-08-2022) Industrie 
• Guido Biessen (vanaf 29-08-2022) Industrie 
• Pieter Litjens Mobiliteit 
• Maarten van Poelgeest (tot 31-03-2022) Gebouwde Omgeving 
• Teun Bokhoven (per 1-04-2022)  Gebouwde Omgeving

Uitvoeringsstructuren 
• Peter Molengraaf Innovatie 
• Mariëtte Hamer (tot 31-03-2022) Arbeidsmarkt & Scholing 
• Henri de Groot (per 1-04-2022) Arbeidsmarkt & Scholing 
• Annemarie Rakhorst Circulaire Economie 
• Femke de Vries Financiële sector 

• Kristel Lammers NPRES 
• Albert Vermue Mede-overheden 
• Sandor Gaastra Rijksoverheid 
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Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 Den Haag

070 3499 664

info@klimaatakkoord.nl FOTO: Alliander, ANP/Robin Utrecht, Klimaatakkoord, Branko de Lang, Shutterstock
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