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Presentatie beleidsprogramma en publieke consultatie
Het definitieve ontwerpprogramma Klimaat wordt opgemaakt ten behoeve van
verzending naar de Eerste en Tweede Kamer.
Vanaf het moment van verzending zal ook de publieke consultatie van het
ontwerp-beleidsprogramma starten. In de publieke consultatie via
www.internetconsultatie.nl wordt
o een reactie gevraagd op de verschillende onderdelen uit het rapport,
te weten i) de sectorale uitwerking, ii) de horizontale beleidsagenda’s
(bijv. circulaire economie, arbeidsmarkt), iii) governance en uitvoering
(bijv. Klimaatraad en Klimaatoverleg).
o expliciet gevraagd welke mogelijkheden men ziet om het beleid
opgenomen in het ontwerp-beleidsprogramma te verbeteren en te
versnellen. Uitkomsten hiervan kunnen worden meegenomen in het
bredere traject naar aanvullende maatregelen gericht op
besluitvorming in het voorjaar van 2023.
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Toelichting besluitvormingsproces
In de kamerbrief van 11 februari jl. heeft u aangegeven in mei het
beleidsprogramma Klimaat te presenteren. Het beleidsprogramma wordt
gepresenteerd als aanvulling op het Klimaatplan uit 2020, omdat de wettelijke
doelstelling voor 2030 van 49% naar tenminste 55% en het Coalitieakkoord
aanvullend beleid bevat gericht om dit doel te halen.
Het beleidsprogramma Klimaat beschrijft de beleidsaanpak per sector, gaat in
op enkele sector-overstijgende beleidsagenda’s en de versteviging van de
governance en uitvoering van klimaatbeleid.
Het beleidsprogramma is interdepartementaal afgestemd. In aanloop naar de
MCKE van 17 april en 19 mei heeft u met de verantwoordelijk
bewindspersonen overlegd over de inzet van de sectorale uitwerking en het
ambitieniveau voor o.a. de gebouwde omgeving, het samenhangende pakket
voor de glastuinbouw en de circulaire economie.
In de MCKE van 19 april is gesproken over de voortgang van de uitwerking
van maatregelen uit het Coalitieakkoord (bijlage 1 van het
beleidsprogramma), waarna deze lijst is gedeeld met het PBL zodat deze kan
worden meegenomen in de KEV 2022.
In de MCKE van 17 mei heeft u mandaat gekregen voor het versturen van het
beleidsprogramma, na aanpassing van enkele punten (zie toelichting
bovenaan deze nota).
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