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Geachte leden,
Zoals u weet, werken het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en de Unie van Waterschappen aan een gezamenlijke investeringsagenda voor de komende periode. De
besturen van de VNG, het IPO en de Unie hechten aan dit gemeenschappelijke aanbod als basis voor af
spraken met het volgende kabinet. Op 3 maart a.s. vindt er een extra ledenvergadering plaats om deze
investeringsagenda met u te bespreken. Deze extra ledenvergadering, waarvoor ik u hierbij van harte uit
nodig, begint om 11.30 uur (de reguliere vergadering van de CBCF wordt ingekort) in Het Waterschapshuis,
te Amersfoort. De extra ledenvergadering eindigt uiterlijk om 13.00 uur, waarna de reguliere vergadering
van de GINTER aanvangt. Voor een lunch wordt gezorgd.
De besturen van de VNG, het IPO en de Unie hechten aan deze gemeenschappelijke inzet. Een agenda en
bespreekstuk kunt u omstreeks 17 februari a.s. verwachten. Het dan voorliggende concept van de investe
ringsagenda zal vermoedelijk nog niet de eindversie zijn. Uw inbreng op dit concept neemt het Uniebestuur dan ook mee in de besprekingen met het IPO en de VNG. Voor het geval u, vooruitlopend op deze
extra ledenvergadering, behoefte heeft om de investeringsagenda met uw algemeen bestuur te bespre
ken, verwijs ik u naar twee bijlagen: achtergrondinformatie over de gemeenschappelijke agenda en een
presentatie met de inzet van de Unie in dit traject. Deze bijlagen zijn ook met u gedeeld tijdens de klank
bordbijeenkomst op 27 januari jl. en in de elektronische nieuwsbrief van 2 februari jl. Een van de onder
werpen waar van de leden extra inzet wordt gevraagd, is de afspraak om in 2025 als sector energieneu
traal te zijn. Ik hoop u op 3 maart a.s. te mogen ontmoeten.
Hoogachtend^

ir.ing. A.J.Vermuë
Algemeen directeur

Gezamenlijk voorstel voor investeringsagenda
Tnhoudeliike focus
. Gemeenten, provincies en waterschappen werken aan een gezamenlijk voorstel voor een
investeringsagenda met focus op de thema's energietransitie, klimaatadaptatie en
circulaire economie, als vliegwiel voor (ook anderen opgaven t.b.v.) een gezonde en
aantrekkelijke leefomgeving.
. Op basis van de input per koepel zal begin februari beoordeeld worden of het thema
circulaire economie voldoende inhoudelijk gevuld is om als gelijkwaardige 3® pijler te
presenteren. De nu bekende punten van inzet zijn wel onder te brengen onder het
thema energietransitie.
• Inhoudelijke koppeling wordt gelegd met andere opgaven in de leefomgeving als
veiligheid en leefbaarheid, kwaliteit openbare ruimte, bereikbaarheid, woningvoorraad
en herstructurering. Binnen de VNG vindt nog discussie plaats of het wenselijk is deze
bredere opgave als aparte pijler te presenteren.
Strategische insteek
• Lokale en regionale uitvoeringskracht is nodig om deze opgaven aan te pakken;
. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarbij een eigen profiel en eigen
specifieke bijdrage te leveren. Ieders eigen profiel moet in het gezamenlijk voorstel
aansprekend naar voren komen;
• Faciliteiten vanuit het Rijk versterken de lokale en regionale uitvoeringskracht:
regelgeving, kennis, communicatie/bewustwording en fondsen;
• Fondsen zijn nodig voor versnelling in de dekking van publieke taak (klimaatadaptatie)
en t.b.v. voorfinanciering van (deels) rendabele investeringen (energietransitie), als
onderdeel van een gezamenlijk Nationaal programma, waaronder regionale
uitvoeringsprogramma's worden opgesteld;
• Aanbod voor eigen inzet en vraag voor inzet van het Rijk moeten in balans zijn;
• Zowel aanbod als vraag behoeven een voldoende concreet en aansprekend (gedurfd)
concreetheidsniveau;
• Komende periode zwaluwstaarten met initiatieven van andere (maatschappelijke)
organisaties, maar het gezamenlijke voorstel namens decentrale overheden houden.
Processtaopen/plannina
• Eind januari inzet vanuit afzonderlijke koepels, die vervolgens wordt geïntegreerd
• Half februari bestuurlijk vaststellen van gezamenlijke speerpunten (tegen de
achtergrond van een ''80%-versie" van de gezamenlijke investeringsagenda.
. Half maart gezamenlijke investeringsagenda beschikbaar, waarbij mogelijk wederzijdse
ondersteuning kan worden gearrangeerd met voorstellen vanuit andere
maatschappelijke organisaties.
• Nadere besluitvorming vindt nog plaats om in maart enkele informerende regionale
bijeenkomsten voor de achterbannen van VNG, IPO en UvW te organiseren ter
toelichting.
Vraaen
Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich richten tot:
• Contactpersonen: Rob Uijterlinde rruiiterlinde@uvw.nl) en Judith van den Bos
ribos@uvw.nl)
NB: Aangezien de komende weken snel inhoudelijke scherpte zal ontstaan over de gezamenNjke inzet,
zal er begin februari, half februari en uiterlijk half maart een update van deze annotatie worden
verspreid.

KABINETSFORMATIE 2017

Klankbordbijeenkomst 27
januari 2017,13.00-14.00 uur
Waterschapshuis
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DEZE BIJEENKOMST
Voorzitter: Hein Pieper

1. Terugmelding actuele ontwikkelingen, Hans Oosters
2. Het gezamenlijk traject IPO-VNG-Unie, Hans van der Vlist
3. Inzet Unie, Hans Oosters
4. Vervolgstappen en afsluiting, Hein Pieper
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HANS OOSTERS: ACTUALITEITEN
• Actuele ontwikkelingen
• Aanloop naar de verkiezingen
• Politieke contactpersonen
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HANS VAN DER VLIST:
1NVESTERINCSAGENDA' IPO-VNG-UNIE
Vertrekpunt: Klimaatakkoord Parijs
1. Energietransitie
2. Versnelde aanpassing aan klimaatveranderingen
• (Inter)nationale opgaven, die de regionale overheden realiseren
• Eigen kracht regionale overheden - wel 'iets' nodig van het Rijk
Meerwaarde:
• Economie - gezondheid - leefomgeving
• Verbinding met andere opgaven
• Met bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers
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HANS VAN DER VLIST:
GEZAMENLIJK VOORSTEL IPO-VNG-UNIE
Proces
• 3 koepels met achterbannen
• Externe reacties: departementen, Deltacommissaris,.

Succesfactoren: Hoe maken we het verschil?
• Ambitie, aanbod,.. €,
• Externe verbinding, draagvlak
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HANS OOSTERS: INZET UNIE
Gezamenlijke traject: 3 thema's
• Energietransitie
• Klimaatadaptatie
• Circulaire economie
Daarnaast:
Overige speerpunten, 10-puntenprogramma ingedikt tot 5 punten
(ALV 16 dec)
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ENERCIETRANSITIE
Vertrekpunt: SER akkoord, bijdrage aan nationale energietransitie:
"2020 minimaal 40% eigen energie productie"; regionale uitwerking
•
•
•

Biogasproducent (EFGF)
Beschikbaar stellen assets waterschappen
Potentie warmte-koude uit oppervlaktewater (met RWS)

Extra inzet:
•

Eerder energieneutraal als sector: 2025 (incl. bijdrage energie op
assets is versnelling mogelijk)

Gevraagd van het Rijk
1. Committment (versnellingsbudget, toegang tot fondsen, regionale
energiestrategie)
2. Ruimte (geen juridische en fiscale belemmeringen)
3. Budget (investeringen onderzoek)

UNIL VAN
WATHRSCHAPPCN

KLIMAATADAPTATIE (1)
Vertrekpunt: Deltabeslissing 2015: Klimaatbestendig in 2050
Constatering: klimaatverandering versnelt, dus versnelling maatregelen

Actie:

DPRA 2016-2011, Deltabeslissing 2017
Innovatieve / gebiedsgerichte aanpak van onderop; maatwerk

Aanbod waterschappen (LV okt 2016):
• Investeringen watersysteem (nu € 510 min/j; nieuwe opgave €500 mij)
• Bijspringen bij andere partijen bij voorkomen/beperken wateroverlast
(gemeenten, andere partijen; rainproof; € p.m.)
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KLIMAATADAPTATIE (2)
Gevraagd van het Rijk:
1. Committment (versnellingsbudget toegang tot fondsen)
•
•
•
•

Waterrobuust bouwen in Bouwregelgeving
Communicatie dat 100% droge voeten niet kan
Verzekerbaarheid onderzoeken
Beleid op bodemdaling

2. Ruimte (geen Juridische en fiscale belemmeringen)
3. Budget (verdubbelaar op investeringen en onderzoek)

PM: early warning centre KNMI
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CIRCULAIRE ECONOMIE
Ambitie: Nederlandse economie draait op herbruikbare grondstoffen
(Grondstoffenakkoord)
•

Waterschappen sluiten de kringlopen in 2050

•

Afvalwater voor 100% omzetten naar waardevolle producten

Extra ambitie/tussendoelstelling:
•

Na positieve businesscases top 5 grondstoffen naar prototype/ grondstoffenfabriek

Gevraagd van het Rijk
1. Committment (einde afvalstatus, bronbeleid nieuwe stoffen,
versnellingsbudget, toegang tot fondsen)
2. Ruimte (geen Juridische en fiscale belemmeringen)
3. Budget (investeringen en onderzoek)
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GENERIEKE WENSEN/RANDVOORWAARDEN
1. Financiële en fiscale belemmeringen voor verduurzaming en
samenwerking wegnemen, zoals vennootschapsbelasting, BTW bij
samenwerking en investeringsruimte (EMU-saldo)

2. Een toekomstbestendig belastingstelsel van decentrale overheden
is een randvoorwaarde

3. Governance: nationaal ontkokerde regie, zelf-organiserende
realisatie in de regio (aanpak Van Zwol')
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GEVRAAGD
Investeringsagenda:
•

Uw reactie op deze thenna's:

Governance: vernieuwde samenwerking in de regio:
• Wat moet daarvoor in regeerakkoord verankerd?
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HEIN PIEPER: PLANNING EN AFRONDING
Accent hoofdstappen

Globale timing

Kernactiviteiten

I. Commitment en procesontwerp

December

Ambtelijk inhoud verzamelen
Plan van aanpak
Start interne communicatie

I. Input verzamelen

Januari

Opzet gezamenlijke agenda
Bijeenkomsten per koepel
Inhoudelijke inzet verschillende overheden

1. Validatie en standpuntbepaling

Begin Februari

Raadplegen experts en partners en achterbannen

IV. Presenteren Hoofdlijnen voor
Kabinetsformatie

Half februari

Bestuurlijke accordering op inhoudelijke hoofdpunten (delegatie
Uniebestuur)
Hoofdlijnen presenteren in Verkiezingstijd

V. Gezamenlijk product vaststellen afmaken

Maart

Integreren tot een samenhangende agenda
Besluitvorming in verschillende gremia

VI. Aanbieden aan informateur

Maart/April

Aanbieden aan informateur
Publieke presentatie

VII structurele samenwerking

Mei en verder

Governance structurele samenwerking; ||

Klankbord 9 dec

Klankbord 27 jan

Klankbord 24 feb
Extra ALV 3 mrt
Klankbord 31 mrt

