
Het Klimaatakkoord en 
(lokale) overheden

Wat kan de CO2-Prestatieladder voor u betekenen?
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Klimaatakkoord

• Onderhandeling aan 5 klimaattafels en Klimaatberaad onder begeleiding 
van de SER:

– Gebouwde omgeving

– Elektriciteit

– Industrie

– Mobiliteit

– Landbouw

• Op 10 juli presentatie Klimaatakkoord op hoofdlijnen

• Op 28 september doorrekening PBL gereed

• Najaar vervolgonderhandelingen



Klimaatakkoord

• Het betreft afspraken tot 2030 met als doel 49% CO2-reductie tov 1990

• Vraagt om grote inzet (lokale) overheden op bijna alle thema’s:

• Alleen al voor warmtetransitie wil VNG 3.000 extra ambtenaren, 
waarvan de helft op korte termijn

• Capaciteitsprobleem bij controle energieparagraaf Wet Milieubeheer



Gebouwde omgeving

• Regierol voor gemeenten in stoppen met aardgas

• Uiterlijk 2021 stelt gemeenteraad transitievisie vast in een zorgvuldig 
proces met bewoners en gebouweigenaren

• Per wijk komt er een uitvoeringsplan



Elektriciteit

• Gemeenten en provincies trekker Regionale Energie Strategieën (RES)

• Ambitie is 50% van de hernieuwbare productie op land in eigendom te 
laten vallen van de lokale omgeving. Gemeenten moeten dit regelen.

• Meervoudig ruimtegebruik, functiecombinaties

• Het Rijk wil rijksgronden ter beschikking stellen voor opwek 
hernieuwbare elektriciteit



Industrie

• Via slimme aanbesteding kunnen overheden en bedrijven op een 
klimaatneutrale en circulaire manier inkopen 

– Circulaire grondstoffen en producten, hergebruik product- en afvalstromen, 
verhogen recycling metalen en bouw- en industrieel afval

– Vastlegging CO2 in bouwmateriaal 

– Launching customer

• Omvorming MEE en MJA3

• Informatieplicht Erkende maatregelen Wet Milieubeheer



Mobiliteit

• Sturing bij overheidsaanbestedingen

– Stringente offerte-eisen gericht op terugdringing van de CO2-voetafdruk van 
voertuigen en materieel en gericht op de noodzaak van circulair 
grondstoffengebruik.

• Mobiliteitsmaatregelen bedrijfsleven, controle door overheden

• Logistieke optimalisatie

– Logistieke optimalisatie van goederenstromen met ICT-ondersteuning en 
ketensamenwerking. Duurzaamheidseisen opnemen in aanbestedingen en 
vergunningen.

• Efficiencyverbetering en vergroening 

– Programma’s die zich richten op sterke vermindering van fysieke bewegingen in 
bouwlogistiek; in 2025 zero emissie zones in G30 voor bestel- en vrachtwagens; 
vergroening van de binnenvaart.



De CO2-Prestatieladder

1. Als CO2-managementsysteem

a. Voor bedrijven

b. Voor overheidsorganisaties

2. Als inkoopinstrument

3. Ter ondersteuning van handhaving



De CO2-Prestatieladder en EED



Aan de slag met de CO2-Prestatieladder?
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