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Bevestiging afspraken Ontwerp van het Klimaatakkoord

Inleiding

Klimaatverandering is bij uitstek een maatschappelijke opgave die zich niet houdt
aan grenzen en waarbij de verschillende overheden elkaar nodig hebben om
samen tot betere oplossingen te komen. Dit vraagt een gezamenlijke inzet
waarbij ieder, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, bijdraagt om te komen
tot een duurzaam Nederland. De rol van de provincie is hierbij onmisbaar.
Tijdens het bestuurlijk overleg van 19 december jongstleden hebben we een
stevig gesprek gehad, waarin u uw zorgen uitsprak over de consequenties van het
ontwerp Klimaatakkoord voor de provincies. Dit gesprek heeft geleid tot goede
afspraken. In uw brief van 2 januari hebt u de afspraken op een rij gezet. In deze
brief bevestigt het kabinet de gemaakte afspraken.
Uitvoeringskosten medeoverheden

U heeft benadrukt dat u sterk hecht aan de doorrekening van de haalbaarheid,
betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen. Het kabinet onderschrijft
dit. Aan de sectortafel Gebouwde omgeving is afgesproken dat de Raad voor
Openbaar Bestuur (ROB) wordt gevraagd om, middels een artikel 2-onderzoek,
inzìchtelijk te maken wat de uitvoeringskosten voor gemeenten zijn (zie pagina 35
Ontwerp van het Klimaatakkoord).
Het kabinet zal de ROB vragen om ook de uitvoeringskosten voor provincies in dit
artikel 2- onderzoek mee te nemen. Afgesproken is dat het onderzoek voor 2021
gereed is. De uitkomsten worden zowel door de Rijksoverheid als door het IPO en
de VNG overgenomen.
Compensatie provincies stimuleringsmaatregelen Elektrisch vervoer

In het bestuurlijk overleg is veelvuldig gesproken over de opcenten op de
motorrijtuigenbelasting in relatie tot het Elektrisch vervoer. De voorgestelde
stimuleringsmaatregelen leiden de komende járen tot versmalling van de
belastinggrondslag van provincies. Om dit te voorkomen is op pagina 69 van het
Ontwerp van het Klimaatakkoord opgenomen dat BZK de Provinciewet zal
wijzigingen om provincies de mogelijkheid te geven belasting te heffen op alle
personenvoertuigen. Deze wijziging zal, tezamen met de overige
belastingmaatregelen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, meegenomen
worden in het Belastingplan 2020.
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Het kabinet is verheugd dat deze passage ín het ontwerp Klimaatakkoord
vertrouwen biedt om gezamenlijk de borging van het belastinggebied en open
huishouding te realiseren.
Middelen Regionale Energie Strategieën (RES)

Veel afspraken uit het ontwerp Klimaatakkoord moeten regionaal verder worden
uitgewerkt. Dit gebeurt onder meer in de Regionale Energie Strategieën (RES) in
een landsdekkend programma van 31 regio's. De RES heeft een meervoudige
functie. Allereerst is de RES een product waarin de regio beschrijft welke
energiedoelstellingen er moeten worden gehaald op welke termijn. Ten tweede is
de RES een belangrijk instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke
betrokkenheid te organiseren. Ten derde is de RES een manier om langjarige
samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren.
In het Ontwerp van het Klimaatakkoord is opgenomen dat het Rijk voor de
periode 2019 t/m 2021 middelen ter beschikking stelt (zie pagina 35). Deze
middelen zijn aanvullend op de al gereserveerde middelen in de Klimaatenvelop
voor onder andere de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en de RES. De nadruk bij
deze aanvullende middelen ligt op de ondersteuning bij het realiseren van de
RESen de transitievisies warmte. Daarvan komt CIO miljoen ten goede aan het
Nationaal Programma RES. Deze middelen zijn aanvullend op de al gereserveerde
middelen in de Klimaatenvelop (jaarlijks C12,5 miljoen voor 2019 t/m 2021). In
totaal komt er dus jaarlijks voor de periode 2019-2021 C22,5 miljoen beschikbaar
voor de RES. Daarnaast wordt er ook nog jaarlijks C7,5 voor de periode 2019
2021 miljoen gereserveerd voor het Expertisecentrum Warmte (ECW).
Slot

Het kabinet zet bij de verdere uitwerking de goede samenwerking met de
provincies graag voort en heeft vertrouwen dat de gemaakte afspraken hiervoor
een goede basis leggen.
De minister \ an Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat,
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