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Een voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord werd onlangs gepresenteerd 

door Ed Nijpels. Het voorstel werd vervolgens officieel overhandigd aan minister 

Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit voorstel zal nu worden doorberekend, 

waarna het kabinet en de Tweede Kamer aan zet zijn om met richtinggevende keuzes 

te komen. "Het Klimaatakkoord is een goede eerste stap waar we verder mee kunnen. 

Tegelijkertijd dient er veel werk verzet te worden. Het is alle hens aan dek. De urgentie 

voor het klimaat is groot", zegt voorzitter van Klimaatverbond Nederland Stephan 

Brandligt in een eerste reactie. 

Uit de hoofdlijnen van dit Klimaatakkoord kunnen we opmaken dat voor decentrale 

overheden een grote rol is weggelegd bij thema’s als de gebouwde omgeving, opwek 

van duurzame energie op land, mobiliteit en Regionale Energie Strategieën (RES). In 

deze nieuwsbrief vindt u een link naar ons artikel op de website waarin we uitgebreid 

ingaan op deze thema's. 

Inhakend op het aanstaande Klimaatakkoord organiseren we in het najaar weer de 

Klimaatwarming-ups. Vier nieuwe data en locaties zijn inmiddels gepland waarvoor u 

zich kunt aanmelden. 

Reserveer óók alvast 15 november in uw agenda. Klimaatverbond Nederland en I&O 

Research nodigen u graag uit om die dag deel te nemen aan de 'Werkconferentie 

Partnerschappen voor duurzaamheid', een internationale werkconferentie waarin 

vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, energiebedrijven, 

netbeheerders, woningcorporaties en vervoerbedrijven kennis en ervaringen 

uitwisselen en samen lessen trekken uit praktijkcases en burgerinitiatieven. Meer over 

deze activiteiten en ander nieuws vindt u hieronder in de nieuwsbrief. 

Wij wensen u voor veel leesplezier en een fijne zomervakantie toe. 

  

      

  

  Klimaatakkoord: “Alle hens aan dek. De urgentie voor het klimaat is groot”   

https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4528
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4527


 

  

“Het is een prachtige prestatie om na vier maanden 

onderhandelen de hoofdlijnen van het akkoord te 

kunnen presenteren”, zegt Ed Nijpels tijdens de 

presentatie van het voorstel voor hoofdlijnen van het 

Klimaatakkoord. Het voorstel dat aan de hand van vijf 

tafels (Elektriciteit, Industrie, Mobiliteit, Landbouw en 

landgebruik, Gebouwde omgeving) tot stand is 

gekomen, werd 10 juli jl. officieel overhandigd aan 

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en 

Klimaat. 

 

  

      

  

  

Uitgesproken klimaatambities bij meeste gemeenten nog lang niet uitgewerkt 

 

  

Onderzoek van studenten van de Wageningen 

Universiteit (WUR) wijst uit dat gemeenten hoge 

ambities hebben op het gebied van klimaatbeleid, maar 

de uitwerking van HOE de klimaatdoelen 

daadwerkelijk behaald gaan worden, ontbreekt bij veel 

gemeenten. Ook is geconstateerd dat mitigatie meer 

aandacht krijgt dan adapatievraagstukken. 

 

  

  

      

  

  

Nieuwe data en locaties Klimaatwarming-ups najaar 2018 bekend 

 

  

Klimaatverbond Nederland biedt nu de meeste 

coalities in gemeenten zijn gevormd de 

“Klimaatwarming-ups”. De Klimaatwarming-ups die 

worden georganiseerd, zijn eendaagse cursussen over 

twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en 

klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). De 

cursussen worden in het najaar op 21 september, 5, 12 

en 26 oktober op diverse locaties in het hele land 

gehouden. Meld u nu aan! 

 

  

  

      

  

  
SAVE THE DATE: 15 november - Werkconferentie Partnerschappen voor 

duurzaamheid: #hoedan?   

https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4531
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4534
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4537
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4537
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4529
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4530
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4532
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4533
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4535
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4536


 

  

Klimaatverbond Nederland en I&O Research nodigen 

u graag uit voor de internationale "Werkconferentie 

Partnerschappen voor 

Duurzaamheid: #hoedan?" waarin vertegenwoordigers 

van gemeenten, provincies, waterschappen, 

energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en 

vervoerbedrijven kennis en ervaringen uitwisselen. 

Uiteraard blijft het niet bij uitwisselen alleen: 

geïnspireerd door wetenschappers trekken we samen 

lessen uit praktijkcases en burgerinitiatieven. 

 

  

      

  

  

Terugblik Congres Hittestress: Hitte is een sluipmoordenaar! 

 

  

Onlangs werd in ’s-Hertogenbosch het eerste Congres 

Hittestress georganiseerd. Zo’n 500 belangstellenden 

hoorden diverse sprekers zeggen dat hitte en de daaruit 

voortvloeiende hittestress belangrijke thema’s worden, 

zo niet moeten worden in ons lokaal en regionaal 

klimaatbeleid. We blikken terug op het congres. 

 

  

  

      

  

  

Analyse Gelders Energieakkoord: Wageningen, Rheden en Zutphen meest 

klimaatbestendige gemeentes van Gelderland 

 

  

Voorzitter Asje van Dijk van het Gelders 

Energieakkoord  (GEA) heeft op dinsdag 3 juli 

bloemen uitgereikt aan de colleges van Wageningen, 

Rheden en Zutphen. De drie gemeentes scoorden het 

hoogst in de objectieve beoordeling van de 

gemeentelijke coalitieakkoorden, een analyse die door 

het GEA is gemaakt. 

 

  

  

      

  

  De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven komt eraan   

https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4540
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4543
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4543
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4546
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4538
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4539
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4541
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4542
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4544
https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=27&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&link_id=4545


 

  

Heeft uw organisatie de erkende 

energiebespaarmaatregelen al genomen om te voldoen 

aan de informatieplicht? Ruim 100.000 Nederlandse 

bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd aan te 

geven welke stappen zij al hebben gezet. Wat betekent 

dit nu concreet in de praktijk? 

 

  

      

  

  

Van Boos naar Boodschap - burgergesprekken voor het klimaatakkoord 

 

  

Klimaatavontuur werkte onlangs met het Nederland 

Platform voor Burgerparticipatie (NPBO), HIER en 

Buurkracht samen aan een serie Burgergesprekken 

voor het klimaatakkoord. Dit in opdracht van SER en 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij 

waren op zoek naar reflectie van burgers op het 

Klimaatakkoord. Lees verder voor een terugblik. 

 

  

  

      

  

 

 

    

  

 

 

    

  

· Projecten 

· Partners 

· Leden 

· Agenda 

  

  
 

 

Wordt de e-mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in uw browser. 

Afmelden voor deze nieuwsbrief. 

  

To remove your email from the "Nieuwsbrief Klimaatverbond" mailing list, click here: 

https://www.klimaatverbond.nl/?ACT=28&spoor=ab26aa6dff7e2b7320344946d0952feb&id=

QcpAQeyAcd  
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