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Instemming provincies Klimaatakkoord onder voorwaarde deelname ‘Voortgangsoverleg’ 

Geachte heer Wiebes,

De besturen van IPO, VNG en UVW hebben ingestemd met het Klimaatakkoord. Met dit besluit 
bekrachtigen de decentrale overheden hun aanbod om in de regio samen met bedrijven, 
medeoverheden en inwoners te komen tot regionale strategieën die de nationale doelen realiseren. 

We weten uit ervaring dat we hierbij niet alleen als overheden onderling slim en snel moeten 
(kunnen) schakelen, maar ook met het bedrijfsleven en de maatschappelijk partners zodat we 
kansen benutten en knelpunten zo snel mogelijk oplossen. 

Omdat het ‘Voortgangsoverleg’ de plek is om bij te sturen en de uitvoering te versnellen is het voor 
ons een absolute noodzaak als provincies, maar dit geldt onverkort voor de medeoverheden 
namens gemeenten en waterschappen, hieraan deel te nemen. 
Van de zijde van de minister is betoogd dat deelname door de medeoverheden aan het bestuurlijk 
overleg en door de directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) dit 
ondervangt, maar dit zijn wij niet met u eens:

- Het NP RES heeft een cruciaal maar wel beperkt deel van de uitvoeringsopgave waar 
decentrale overheden voor staan in haar pakket. Buiten de scope van het NP RES vallen 
veenweiden, de bosstrategie, regionale mobiliteitsprogramma’s, aanpak industrie etc. Deze 
belangrijke opgaven worden onder regie van provincies ontwikkeld.  

- Het NP RES is ondersteunend en ambtelijk. Dit staat niet gelijk aan een bestuurlijke 
vertegenwoordiging en kan hiervoor ook niet in de plaats treden. Er is ook geen mandaat 
voor de directeur NP RES. 

- Het NP RES wordt aangestuurd door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en is 
daarmee niet gelijk aan decentrale vertegenwoordiging. Het plaatst de directeur ook in een 
moeilijke positie bij het jongleren met deze verantwoordelijkheden.
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Om die reden hebben de besturen van de koepels met elkaar vastgesteld dat deelname vanuit 
decentrale overheden in het ‘Voortgangsoverleg’ een randvoorwaarde is voor het slagen van het 
Klimaatakkoord. Dit om de volle breedte van de opgave te kunnen bespreken vanuit het 
uitvoeringsperspectief van de decentrale overheden. 

Ons voorstel is: deelname vanuit elke koepel maakt de tafel 13 in plaats van 10 leden. Dat blijft 
een buitengewoon overzichtelijk en hanteerbaar aantal. Het argument dat ook andere 
belangenorganisaties dan een plek zouden willen, is naar onze mening niet valide. Deze hebben 
volstrekt andere bevoegdheden en rollen dan de medeoverheden. 

Op 15 januari is een feestelijke bijeenkomst in het teken van de instemming van de drie koepels 
met het Klimaatakkoord gepland. Wij vernemen graag ruim voor deze datum uw reactie op ons 
voorstel. 

Met vriendelijke groet,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG

PM Bovens
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