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Inleiding

Gemeenten zijn samen met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het
bedrijfsieven in gesprek over het Klimaatakkoord. Op 21 december zijn de resultaten
van de gesprekken overhandigd aan minister Wiebes van Economische Zaken en
Klimaat. Deze brief van VNG geeft informatie over het verdere proces rondom het
klimaatakkoord en wat dit voor gemeenten betekent.
Bovendien wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de werkconferentie op 14 februari
2019 in Ede.
Samenvatting

Op 21 december zijn de resultaten van de klimaattafels^ (waar de gesprekken over het
klimaatakkoord worden gevoerd) overhandigd aan minister Wiebes van Economische
Zaken en Klimaat.
Deze opbrengsten worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) naar de mate waarin deze bijdragen aan de
ambitie om de C02-uitstoot terug te dringen met 49% in 2030. Als de opbrengsten
onvoldoende zijn, dan kan dit ertoe leiden dat partijen opnieuw met elkaar in gesprek
moeten aan de klimaattafels (de zogeheten 'derde ronde').

^ Er zijn vijf klimaattafels: gebouwde omgeving, elektriciteit, Industrie, mobiliteit en
landgebruik en landbouw.

