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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie DSO

Datum vergadering

16 juni 2020

Onderwerp

Klimaatagenda

Toezegging gedaan door

Erik Faber

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 6, Klimaatagenda Súdwest-Fryslân 2020, wordt toegezegd de commissie te voorzien van
de gezamenlijke afspraken die gemaakt zijn tussen gemeenten en Rijksoverheid betreffende het
Klimaatakkoord.
Datum schriftelijke reactie
24 juni 2020
Schriftelijke reactie
In onderstaande schema staan alle voor de gemeente relevante afspraken uit het Klimaatakkoord. Uit de
planning blijkt dat het Klimaatakkoord stap voor stap wordt uitgevoerd. Ook de raad zal stap voor stap haar
keuzes kunnen maken die passen bij de kennis van dat moment.

Jaartal
2020
Elektriciteit

Mobiliteit

2021
Gebouwde
omgeving

Afspraak

Tekst Klimaatakkoord

1 oktober 2020, inleveren Concept RES,
globale zoekgebieden duurzame
energiesystemen

"Op 1 juni 2020 zullen de regio’s de conceptversie van
de RES opleveren." (Klimaatakkoord, blz. 224).
Noot: door Corona is de indieningstermijn verschoven
van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020.
"In regio’s en gemeenten eind 2020 plaatsingsbeleid
inclusief uitrolplanning voor publieke
laadinfrastructuur vast te stellen. Het plaatsingsbeleid
wordt elke twee jaar geactualiseerd." (Klimaatagenda,
blz. 59 (gevolg afspraken Nationale Agenda
Laadinfrastructuur)

Vaststellen plaatsingsbeleid, inclusief
uitrolplanning voor publieke
laadinfrastructuur. Actualiseren
plaatsingsbeleid elke twee jaar.

Gemeenten maken voor 2022 een
Transitievisie warmte. Actualiseren
transitievisie warmte elke 5 jaar.

"Gemeenten maken met betrokkenheid van
stakeholders uiterlijk eind 2021 een Transitievisie
warmte.
Hierin leggen ze het tijdpad vast voor een
(stapsgewijze) aanpak richting aardgasvrij (waarbij
isoleren een stap kan zijn, mits onderdeel van de
wijkgerichte aanpak naar aardgasvrij). Voor wijken
waarvan de transitie voor 2030 is gepland, maken zij
ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren
bekend en bieden zij inzicht in de maatschappelijke
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kosten en baten en de integrale kosten voor
eindverbruikers hiervan. Bij de transitievisies warmte
programmeren gemeenten zoveel als mogelijk op basis
van de laagste maatschappelijke kosten en kosten
voor de eindgebruiker." (Klimaatakkoord, blz. 27)

Elektriciteit

Planning ruimtelijke maatregelen
hernieuwbare energie afgerond.

Elektriciteit

1 juli, RES 1.0, concrete locaties
duurzame energiesystemen.

Mobiliteit

2022
Elektriciteit
2023
Elektriciteit
Elektriciteit

2024
Elektriciteit
Mobiliteit

2030
Elektriciteit

"Gemeenten actualiseren in eerste instantie de
transitievisie warmte elke 5 jaar." Klimaatakkoord,
blz. 27
"Ten aanzien van de planning zullen de decentrale
overheden zorgen dat de ruimtelijke maatregelen voor
hernieuwbaar op land in een groot deel van de regio’s
medio 2021 zal zijn afgerond." (Klimaatakkoord, blz.
163)
"De regio’s leveren 1 maart 2021 een RES 1.0 op. Deze
RES heeft instemming van de colleges van
Gedeputeerde Staten, en Burgemeester en
Wethouders, de Dagelijks Besturen van de
waterschappen, de gemeenteraden, provinciale staten
en de algemene vergaderingen van de
waterschappen." (Klimaatakkoord, blz. 224)

Ondersteunen uitvoering Green Deal
Autodelen II.

noot: door Corona is de indieningstermijn verschoven
van 1 maart 20121 naar 1 juli 2021.
"Alle partijen ondersteunen de doelstelling van de
Green Deal Autodelen II om te groeien naar 100.000
deelauto’s in 2021 en ondersteunen de uitvoering van
deze Green Deal" (Klimaatakkoord, blz. 79)

50 % van de te realiseren RES-projecten
is planologisch vergund.

“1 januari 2023 50 % van de te realiseren projecten
planologisch is vergund.” (Klimaatakkoord, blz. 163)

70 % van de te realiseren RES-projecten
is planologisch vergund.

“1 januari 2024 70 % … van de te realiseren projecten
planologisch is vergund.” (Klimaatakkoord, blz. 163)

1 juli, RES 2.0, projectlocaties
duurzame energiesystemen.

"Twee jaar na de RES 1.0 volgt een RES 2.0; en zo
verder. Deze tweejaarlijkse convergerende
aanpassingscyclus (plan-do-check-act) borgt dat de
RES aansluit bij de wettelijk vereiste
investeringsplannen van de netbeheerders. Maar ook
in toenemende zin de benodigde zekerheid vastlegt
voor warmte-transitieplannen van wijken."
(Klimaatakkoord, blz. 224)

100 % van de te realiseren RES-projecten
is planologisch vergund.
Uitrol en opschaling zero-emissie
doelgroepenvervoer (Bestuursakkoord
zero-emissie doelgroepen vervoer. (50%
van de taxi’s in 2025 zero-emissie).

“… 1 januari 2025 100 % van de te realiseren projecten
planologisch is vergund” (Klimaatakkoord, blz. 163)
"Gemeenten, provincies, netbeheerders,
energieproducenten, de Rijksoverheid en het
bedrijfsleven zullen werken aan de verdere uitrol en
opschaling van zero-emissie doelgroepenvervoer
middels het Bestuursakkoord zero-emissie doelgroepen
vervoer (BAZED, dit zit niet in de NEV). Onderdeel
hiervan is dat 50% van de taxi’s in 2025 zero-emissie
zullen zijn." (Klimaatakkoord, blz. 52)

De Rijksoverheid en de decentrale
overheden zullen zich inspannen om in
2030 uitsluitend Hernieuwbaar op Land
van Nederlandse bodem te gebruiken.

“De Rijksoverheid en de decentrale overheden zullen
zich inspannen om in 2030 uitsluitend Hernieuwbaar
op Land van Nederlandse bodem te gebruiken.
(Klimaatakkoord blz. 166)”
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