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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de werking van klimaat-en energiebeleid op decentraal niveau. Met beleid op decentraal niveau bedoelen we hier overheidsbeleid 

van provincies, gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden hiertussen. Het beleid op decentraal niveau is in de praktijk 
grotendeels uitwerking van nationaal beleid. De thematische indeling op deze kaart volgt dan ook de sectorale benadering van het Klimaatakkoord, 

waarin veel afspraken over beleid op decentraal niveau staan vastgelegd. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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Gemeenten en regio’s maken beleid voor de omslag naar een duurzame warmtevoorziening

Gemeenten hebben de regierol in het organiseren van de wijkgerichte aanpak voor de overgang naar duurzame warmte.
Gemeenten stellen een Transitievisie Warmte op met een tijdpad voor welke wijken wanneer aan de beurt zijn.
Gemeenten stellen een Uitvoeringsplan per wijk op over de overgang naar duurzame warmte en leggen dit vast in 
omgevingsplannen.
Regio’s inventariseren en verdelen beschikbare warmtebronnen en plannen infrastructuur via de Regionale Structuur Warmte 
(RSW) als onderdeel van de RES.
Gemeenten krijgen onder de nieuwe Warmtewet de mogelijkheid warmtekavels en warmtebedrijf aan te wijzen voor 
ontwikkeling van warmtenetten.

Gemeenten maken beleid om energie te besparen in de gebouwde omgeving

Gemeenten maken prestatie-afspraken met woningcorporaties over de verduurzaming van hun voorraad, zoals door isolatie.
Gemeenten kunnen inwoners stimuleren om energiebesparingsmaatregelen door te voeren door informatie of subsidies.

Regio’s maken beleid voor opwekking van hernieuwbare elektriciteit op land

Nederland is ingedeeld in dertig energieregio’s die ieder een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen.
Gemeenten, provincie en waterschappen werken per regio samen en met belanghebbenden aan het opstellen van de RES.
Het Nationaal Programma RES ondersteunt regio’s met het maken van hun RES, in opdracht van EZK, BZK, VNG, IPO en UvW.
De RES verkent hoe, hoeveel en waar hernieuwbare elektriciteit kan worden opgewekt in de regio.
De besluitvorming over de RES gebeurt in gemeenteraden, provinciale staten en de algemene vergadering van waterschappen.
De gezamenlijke hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit uit de regio’s moet nationaal optellen tot 35 TWh in 2030.
Overheden vertalen afspraken uit de RES naar eigen andere beleidsinstrumenten, zoals omgevingsvisies of -plannen.

Decentrale overheden maken beleid om gebruik van elektriciteit voor transport te bevorderen

Provincies en gemeenten maken regionale mobiliteitsplannen voor de uitrol van elektrische laadinfrastructuur.
Gemeenten en provincies kunnen plannen voor uitrol van laadinfrastructuur verwerken in de RES, omgevingsvisie of plan.
Gemeenten en provincies stimuleren laadinfrastructuur voor elektriciteit via concessieverlening voor tankstations.

Decentrale overheden maken beleid om uitstoot van wegverkeer te verminderen

Provincies en gemeenten maken met partners regionale mobiliteitsprogramma’s voor de overgang naar duurzame mobiliteit.
Grootstedelijke gemeenten wijzen uitstootvrije zones voor goederenvervoer aan (vanaf 2025) binnen hun gemeente.

Decentrale overheden maken beleid voor vermindering van energiegebruik door bedrijven

Provincies en gemeenten maken beleid voor toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht voor bedrijven.

Decentrale overheden werken met partners aan Cluster Energiestrategieën (CES) over regionale infrastructuur

Overheden, netbeheerders en bedrijven stellen op basis van vraag en aanbod per industriële regio infrastructuurplannen op.

Decentrale overheden maken beleid om uitstoot in de landbouw te verminderen

Provincies en gemeenten maken uitstootreductie onderdeel van hun innovatie- en stimuleringsbeleid voor landbouw.

Decentrale overheden maken beleid om CO2 vast te leggen en uitstoot uit veenweidegebied te verminderen

Provincies maken met het Rijk een Nationaal Strategisch Plan voor vermindering van uitstoot uit veenweidegebied.
Provincies werken met publieke en private partijen een bossenstrategie uit voor vergroting van bosgebied in Nederland.
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