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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft hoe energie-en klimaatbeleid in Nederland wordt gemaakt door de rijksoverheid en decentrale overheden. Dit gebeurt binnen 
het kader van internationale afspraken en wet-en regelgeving uit de Europese Unie. De beleidsinhoudelijke richting van het energie-en klmaatbeleid 

op nationaal niveau staat weergegeven op een bijbehorende kaart. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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Internationale verdragen bevatten kaders voor het Nederlandse energie en -klimaatbeleid

Nederland sluit verdragen met andere landen over klimaat- en energiebeleid, zoals het Parijse Klimaatakkoord.
De EU is zelfstandig deelnemer aan internationale verdragen en maakt hierin afspraken die gelden voor Nederland.

De EU stelt doelen, regels en kaders vast voor het energie- en klimaatbeleid van lidstaten, zoals Nederland

De EU stelt doelen vast voor het energie- en klimaatbeleid, zoals over de reductie van de CO2-uitstoot.
De EU stelt regels vast voor lidstaten, burgers en bedrijven om de energie- en klimaatdoelen te bereiken, zoals over emissiehandel.
De EU stelt algemene regels vast over marktordening die ook gelden voor de energiemarkt, zoals regels over staatssteun.

De regering heeft een Klimaatwet (2019) gemaakt met doelen voor het energie- en klimaatbeleid

De Klimaatwet bevat doelen voor de uitstootreductie van broeikasgassen tot 2050.
De regering verplicht zichzelf iedere vijf jaar een klimaatplan vast te stellen om de reductiedoelen te bereiken.
Het Planbureau voor de Leefomgeving rapporteert jaarlijks over de voortgang in de Klimaat- en Energieverkenning.

De regering is initiatiefnemer van het Klimaatakkoord (2019) om de doelen uit de Klimaatwet te realiseren

De regering heeft met belanghebbenden afspraken gemaakt over subdoelen en maatregelen van de klimaatdoelstellingen.
De afspraken gaan over vijf sectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik, en elektriciteit.
De regering en belanghebbenden bewaken in het Uitvoeringsoverleg (per sector) en het Voortgangsoverleg (sector- 
overstijgend) de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft meerdere rollen in het energie- en klimaatbeleid

Het ministerie van EZK is systeemverantwoordelijke voor de marktordening van energiemarkten en de Klimaatwet.
Het ministerie van EZK is verantwoordelijk voor de onderdelen elektriciteit, industrie en regionale energiestrategieën uit  
het Klimaatakkoord.
Het ministerie van EZK is verantwoordelijk voor innovatiebeleid en voor internationale klimaatafspraken.

Meerdere ministeries hebben een rol in het energie- en klimaatbeleid en voor een onderdeel van het Klimaatakkoord

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor klimaatadaptatie en het onderdeel ‘mobiliteit’.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het onderdeel ‘gebouwde omgeving’.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor het onderdeel ‘landbouw en landgebruik’.

Decentrale overheden maken Regionale Energiestrategieën (RES) met elkaar en met belanghebbenden

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een RES en werken gelijkwaardig samen.
Decentrale overheden maken de RES met participatie van belanghebbenden, zoals inwoners, bedrijven, energiecoöperaties, 
netbeheerders en het rijk.
Volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen besluiten over de definitieve RES.

Gemeenten hebben eigen bevoegdheden voor de uitvoering van energie- en klimaatbeleid

Gemeenten hebben regie over de overgang naar een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en (deels) 
over mobiliteit.
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