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Toelichting op de tekst en begrippen.
Tijdelijke impulsregeling.
Bij de uitwerking van de tijdelijke impulsregeling worden IPO, UvW en VNG betrokken. Bij
de concretisering van opgaven en maatregelen de komende jaren komen de regio´s tot
concrete investeringsprojecten die vervolgens worden voorgesteld, beoordeeld en
geaccordeerd op basis van criteria die bij de uitwerking van de regeling worden opgesteld. In
het akkoord is al genoemd dat er, naast doelmatigheid en urgentie, in ieder geval sprake moet
zijn van co-financiering. Dat betekent dat het Rijk een financiële bijdrage levert vanuit het
Deltafonds, onder de voorwaarde dat de deelnemende partijen (gemeente(n), waterschap(pen)
en provincie) zorgen voor cofinanciering. Wat dat betekent voor de verdeling van de cofinanciering onder de partijen is aan de partijen zelf. Indien een of meer van de partijen geen
deelgenoot is van deze cofinanciering, zal er ook geen bijdrage van rijksbijdrage aan die
partijen beschikbaar worden gesteld.
Trekkingsrechten
De systematiek van de trekkingsrechten is bedoeld om vooraf een onderverdeling van de 300
miljoen per gemeente te kunnen maken naar gemeentegrootte. Zo ontstaat er feitelijk voor
elke gemeente aanspraak op een deel van het budget. Het rijksbudget komt alleen tot
besteding als een gemeente een project indient samen met het waterschap en/of de provincie.
Gemeenten in een regio kunnen ook besluiten een gezamenlijk project samen met het
waterschap en/of de provincie in te dienen. De projecten moeten gebaseerd zijn op de
uitkomst van de stresstesten. De gemeente vervult dus de functie van kassier. Het
gezamenlijke project wordt dan voor 50% gefinancierd door het rijk en voor 50% door de
gemeente(n), waterschap en/of provincie in een bij de specifieke situatie passende
onderverdeling naar belang van de betrokken overheid bij het project.
Financiële verplichtingen
De afspraak dat gemeenten, waterschappen en provincies inzetten op een gezamenlijke
bijdrage van ca 300 miljoen bovenop de reguliere investeringen voor inrichting en beheer
voor de uitvoering van maatregelen voor ruimtelijke adaptatie leidt niet tot een
uitgavenverplichting van de individuele gemeente, waterschap en provincie. Pas als een
individuele gemeente, waterschap of provincie middelen uit de tijdelijke impulsregeling
ontvangt, is co-financiering door de betreffende partij nodig en pas dan leidt dat dus tot een
uitgave van deze overheid. De verdeling van deze inzet van 300 mln over de verschillende
overheden volgt dus pas in de nadere uitwerking van het akkoord.
Gelet op de provinciale en waterschapsverkiezingen in 2019 wordt nader geëxpliceerd dat het
bestuursakkoord tot 2020 geen financiële verplichtingen met zich meebrengt voor de
decentrale overheden. In 2020 worden nadere afspraken gemaakt over overeen te komen
financiële verplichtingen als de opgave inzichtelijk is gemaakt.

Relatie met de investeringsagenda ‘naar een duurzaam Nederland’
In deze agenda is aangegeven:
- Dat de extra opgave voor waterschappen is berekend op 500 miljoen totaal, dat
waterschappen die opgaven samen met het Rijk in 2025 gerealiseerd willen hebben,
wat betekent kosten van 60 miljoen extra per jaar. Van het Rijk wordt gevraagd
hiervan de helft bij te dragen.
- Aan het Rijk wordt gevraagd de inzet van gemeenten van tenminste 200 miljoen per
jaar te verdubbelen door middelen toe te voegen aan het Deltafonds
- Voor realisatie van gezamenlijke regionale klimaatadaptatiestrategieën, lokale en
regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling is 20 miljoen extra nodig, plus een
eenmalige investering voor een early warning centre bij het KNMI.
- Er wordt wel regelmatig gezegd dat alle decentrale overheden investeren, maar voor
de provincies worden geen concrete bedragen genoemd
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Gevraagd: 250 miljoen per jaar tot 2025
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Geen geld toegezegd

Voorts wordt gezegd dat alle decentrale overheden zich eraan committeren om vanaf 2018 bij
alle investeringen, inkoop, aanbestedingen en onderhoudsuitgaven waar mogelijk kiezen voor
energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen.

Onder voorwaarde van instemming van IPO, VNG en UvW, kan de tekst van het
bestuursakkoord in artikel 3 wijzigen in):
•
Het Rijk betrekt VNG, UvW en IPO bij de voorbereiding van de tijdelijke
impulsregeling. Voor de uitwerking van de impulsregeling hanteert het Rijk in ieder geval de
volgende uitgangspunten:
•
Alle gemeenten, en waterschappen en provincies kunnen een beroep doen op de
impulsregeling, als aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan;
•
Er wordt een balans gezocht tussen enerzijds het in staat stellen van alle gemeenten, en
waterschappen en provincies om een bijdrage van het Rijk te ontvangen en anderzijds
prioritering binnen deze opgaven aan te brengen op basis van doeltreffendheid,
doelmatigheid en urgentie (een vorm van ´trekkingsrechten´ waarbij voorstellen kunnen
worden ingediend en een bijdrage wordt afgewogen op basis van een transparant proces met
criteria);
•
Om in aanmerking te komen voor middelen dient sprake te zijn van cofinanciering door
decentrale overheden;

•

Inzet is de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden.

