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BESPREEKSTUK (BESLUITVORMEND)

GEVRAAGD BESLUIT
De CWK, CWS en CWE worden aan de hand van een korte presentatie meegenomen in de stand van zaken
van de nvesteringsagenda.
Besluitvorming over de investeringsagenda vindt plaats in de extra Ledenvergadering van 3 maart2017.
I

DE KERN VAN HET ADVIES
De ledenvergadering heeft mandaat gegeven om met IPO en VNG een gezamenlijke investeringsagenda
rond de thema's klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress), energietransitie en circulaire economie te
maken. Doel is om dit product onderdeel te laten uitmaken van het regeerakkoord.
Vandaag ligt het volgende voor:
1. Ter kennisname de inhoudelijke bijdrage van de waterschappen
2. Ter bespreking de stand van zaken van de gezamenlijke investeringsagenda
3. Ter kennisname onze eigen punten naast de investeringsagenda

AD

T. INHOUDELIJKE BIJDRAGE VAN DE WATERSCHAPPEN
De afgelopen periode is de inhoudelijke bijdrage van de waterschappen, op de drie thema's opgehaald en
ook besproken in de werkgroepen en de klankbordgroep van 27 januari. Per thema is aangegeven wat de

huidige ambitie is, welke aanvullende stappen gezet kunnen worden, en onder welke, door het kabinet te
regelen (rand)voorwaarden. Deze inhoudelijke bijdrage wordt gebruikt als waterschapsinzet voor de gemeenschappelijke investeringsagenda.

AD 2. CEZAMENLIJKE I NVESTERINGAGENDA
De inhoud van de gemeenschappelijke investeringsagenda komt in de eerste twee weken van februari tot
stand. (fase lll in onderstaand schema). ln dit traject is het niet zinvol om tussenproducten te delen. Ter
vergadering wordt de laatste stand van zaken gedeeld over de gezamenlijke investeringsagenda.
De planning ziet er globaal als volgt uit:

Accent hoofdstappen
I. Commitment en procesont-

Globale timino

Kernactiviteiten

December

Ambtelijk inhoud verzamelen
Plan van aanpak

werp

Start interne communicatie

IL Input verzamelen

Januari

IIL Validatie

Begin Februari

en standpuntbe-

oalino
IV. Presenteren Hoofdlijnen

Half februari

voor Kabinetsformatie
V. Gezamenlijk product vaststellen afmaken
VI. Aanbieden aan informateur

Maart/April

VII Structurele samenwerkino

Mei en verder

Maart

Opzet gezamenlijke agenda
Bijeenkomsten per koepel

Inhoudeliike inzet verschillende overheden
Raadplegen experts en partners en achterbannen
Bestuurlijke accordering op inhoudelijke hoofdpunten
(delegatie Uniebestuur)
Hoofdliinen presenteren in Verkiezinqstiid
Integreren tot een samenhangende agenda
Besluitvorminq in verschillende qremia
Aanbieden aan informateur
Publieke presentatie
Governance structurele samenwerkinq
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AD 3 DE EIGEN INZET VAN DE UNIE
Naast de gezamenlijke investeringsagenda met het IPO en de VNG hebben de overheden ook een aantal
eigen wensen die ze afzonderlijk onder de aandacht van de kabinetsformateur willen brengen. Voor de
waterscha ppen zijn dat:

Deltaorosramma en waterveilieheid
Een extra impuls voor rivierverruiming (€ 200 miljoen), als basis voor een heldere resterende opgave
voor dijkversterking, bijdragend aan een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting van ons land.

.

Waterkwaliteit
Waterschappen kunnen vooral een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit leveren
als:

.
.

Er een fonds komt waaruit onderzoek, pilots en voorlichting in de ketenaanpak
med icijn resten en waterkwa I iteit ku n nen worden gefi na ncie rd.
Er een

rond het onderwerp

verbod komt op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Binnenlandse Zaken
Waar de kosten van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de gemeenteraden, provinciale staten en
het Europees parlement als door het Rijk worden gedragen, is het logisch dat dit ook voor de waterschapsverkiezingen gaat gelden.
. Wij willen een autoriteit voor veilige, digitale interoperabiliteit in de publieke sector, met doorzettingsmacht, verordenende bevoegdheden, sanctiemogelijkheden, en financiering door het Rijk.

.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN/ ANDERE PARTI JEN:
De drie koepels zien grote meerwaarde in dit gezamenlijke traject. Zo wordt dit ook door de departementen en politieke vertegenwoordigers en belangenorganisaties ervaren. Met diverse externe stakeholders
worden gesprekken gevoerd om een voedingsbodem in het regeerakkoord te creëren voor onze investeringsagenda. Ook Hans van der Vlist (voorzitter ACW, voormalig SG van VROM, gedeputeerde en dijkgraaf)
speelt hier een rol in.

BESPROKEN IN
Op 16 december is de LV akkoord gegaan met de eigen inzet van de Unie -puntenplan) voor de kabinetsformatie. ln de klankbordbijeenkomstvan 9 december en27 januari zijn de contouren van de lnvesteringsagenda en onze eigen inzet met bestuurders en directeuren van de waterschappen gedeeld en goed
ontvangen. Waar mogelijk wordt het onderwerp geagendeerd bij bestaande themagroepen, werkgroepen
en commissies, zoals vandaag.

VERVOLG/COMMUNICATIE
Vervolstra iect investerinssasenda:
16 februari Voorzittersoverleg IPO-VNG-Unie over de concept lnvesteringsagenda
24 februari Klankbordbijeenkomst
3 maart
Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Begin maart Vaststelling in een gemeenschappelijke vergadering van de drie koepels
19 maart
Voorzittersoverleg over bevestiging/accentuering op basis van de verkiezingsuitslag
gesprek met formateur(s)
PM
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Vervolsstaooen overise lobbvounten:
Publicatie maart, daaromheen informatie en publiciteit. Hierin worden alle waterschappen nader geTnformeerd.
Communicatie:
Via de wekelijkse digitale Unie-nieuwsbrief worden de waterschappen geinformeerd
De externe communicatie wordt met VNG en IPO nader uitgewerkt.
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