
 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

Prinsjesdag 2020 – Analyse miljoenennota 2021 en begrotingen 

 

De Unie van Waterschappen heeft voor u de meest relevante elementen uit de Prinsjesdagstukken per 

thema op een rij gezet.  

Voor alle Prinsjesdagstukken zie:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken 
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I TROONREDE 

De belangrijkste punten uit de Troonrede zijn: 

 

• Klimaatverandering onverminderd belangrijk 

• Niet bezuinigen, maar investeren in schoner land  

• Internationale samenwerking belangrijk voor aanpak klimaatcrisis 

• Gemeenten krijgen 800 miljoen extra voor o.a. organisatie verkiezingen (coronaproof), zo werken 

medeoverheden en Rijk als één overheid samen in deze crisis. 

• Versterking publieke voorzieningen: leefomgeving o.a.  

• 5 miljard voor stikstofaanpak (natuurherstel en woningbouw) 

• Innovatieve toekomst landbouwsector belangrijk 

• 2 miljard euro aan investeringen in onder meer spoor, water, wegen en defensie worden naar vo-

ren gehaald 

• Klimaatakkoord: lange adem nodig. Klimaatnota eind dit jaar: CO2 heffing voor de industrie, maat-

regelen circulaire economie 

• Nationaal Groeifonds: investeren in infrastructuur, ook digitaal 
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II INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

 

 

Pagina 27:  

Ook de uitrol van het bestaande programma Versterking cyberweerbaarheid in de watersector 

(BAW+) is in een versnelling terechtgekomen en gaat in 2021 verder. 

Reactie Unie: 

In het kader van de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water (BAW+) werken de water-

schappen samen met het Rijk, de provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven aan cyberse-

curity binnen de watersector. Door als waterpartners samen te werken wordt schaarse kennis 

met elkaar gedeeld en geanalyseerd waar de kwetsbaarheden van de watersector zitten. Dit 

gebeurt vanuit ketenperspectief, want een cyberincident kan gevolgen hebben in de hele keten 

en de effecten ervan hoeven zich niet te beperken tot een waterschap. We zijn verheugd dat 

deze samenwerking op het gebied van cybersecurity in 2021 wordt voortgezet. 

 

Pagina 44:  

Het opdrachtenbudget is grotendeels juridisch verplicht. Dit heeft betrekking op de betaling 

van verplichtingen die tot en met 2020 zijn aangegaan en de uitwerking van de wettelijke taken 

op basis van de Waterwet, zoals onder andere werken met de nieuwe normering, regie op de 

kennisontwikkeling waterveiligheid, werkzaamheden ten behoeve van de Lange Termijn Ambi-

tie Rivieren (onderzoek naar maatregelen voor Rijn, IJssel en Maas), de EU-richtlijn Overstro-

mingsrisico’s (ROR) en advisering over waterkeringen en de kust. 

 

Reactie Unie: 

In de begroting van I&W is ca 3 miljoen per jaar gereserveerd voor waterveiligheid. Dit is in de 

lijn der verwachting. De grote investeringen die voor de waterveiligheidsopgave nodig zijn, zijn 

langjarig geborgd in het Deltafonds.  

 

 

Pagina 38:  

Kennisuitwisseling met buitenlandse partijen op het gebied van waterveiligheid, waterzeker-

heid en ‘governance’ ter bevordering van de Nederlandse positie en verdienvermogen in het 

buitenland. Het betreft bilaterale en multilaterale samenwerking en richt zich vooral op kli-

maatadaptatie en water. De samenwerking is beschreven in de Nederlandse Internationale Wa-

terambitie (NIWA) en is ondertekend door de Ministeries van IenW, BZ, LNV en EZK.  

Reactie Unie: 

Het is positief dat IenW in tegenstelling tot Buitenlandse Zaken wél de Nederlandse Internatio-

nale Water Ambitie noemt als speerpunt van hun beleid. De waterschappen dragen via de Blue 

Deal bij aan de NIWA, en onderstrepen het belang van governance en de samenwerking tussen 

organisaties. 

 

 

Pagina 48:  

In 2021 worden uitgaven gedaan voor watereducatie om het waterbewustzijn bij jongeren te 

stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met de Unie van Waterschappen en onderwijspar-

tijen. 

Reactie Unie: 

Waterschappen investeren samen met drinkwaterbedrijven in watereducatie en werken met 

het Ministerie van IenW samen in de Stuurgroep Watereducatie.  
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Pagina 52:  

De bijdrage aan medeoverheden heeft betrekking op de uitvoering van het samenwerkingspro-

gramma Lumbricus door Waterschap Vechtstromen met regionale partijen. Het samenwer-

kingsprogramma is gericht op het geïntegreerd toepassen van innovatieve maatregelen op het 

gebied van bodem en water ten behoeve van een klimaatbestendige inrichting van het bodem- 

en watersysteem van beekdalen. In dit programma komen doelstellingen met betrekking tot 

waterkwaliteit, zoetwatervoorziening, bodembeheer, klimaatadaptatie en waterveiligheid sa-

men. 

Reactie Unie: 

Mooi voorbeeld van samenwerking tussen een waterschap en het Rijk op een specifiek thema.  

 

 

Pagina 20: 

Bij het weer groeien van onze economie na deze crisis is het van belang om dit op een robuuste 

en duurzame wijze te doen. Circulaire maatregelen richten zich bij uitstek op groen herstel. Om 

de doelstellingen voor 2030 en 2050 daadwerkelijk te realiseren, is het noodzakelijk om de op-

bouw van de circulaire economie te stimuleren. Om de transitie te versnellen, is het belangrijk 

dat samen gewerkt wordt met en kennis gedeeld wordt tussen alle betrokken partijen. 

 

P 21 Naar een circulaire economie 

Inspanningen vinden niet alleen op (inter)nationaal niveau plaats, maar ook regionaal. Mede 

met behulp van de regio-enveloppe kunnen regio’s projecten in 2021 en verdere jaren uitvoe-

ren. In een aantal gevallen betreft dit ook circulaire projecten waarbij het Rijk samenwerkt met 

regionale publieke en private partijen om te komen tot een circulaire economiestrategie. 

 

P21 Naar een circulaire economie 

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 wordt ook in 2021 geactualiseerd. 

Het programma bevat activiteiten binnen de vijf transitieagenda’s en de dwarsdoorsnijdende 

thema’s. Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma is op de IenW begroting in to-

taal voor de jaren 2021-2024 € 40 miljoen vrijgemaakt voor stimulering van sociale en productin-

novaties, stimulering van kennisontwikkeling, opschaling van (bijna-)marktrijpe technieken en 

voor uitvoeringskosten van de onderdelen van IenW binnen het programma Circulaire Econo-

mie, waaronder het Versnellingshuis, monitoring en communicatie. In het kader van Urgenda is 

in 2021 op de begroting € 7,5 miljoen beschikbaar voor circulaire maatregelen in de GWW-sector 

en € 1 miljoen voor (de communicatie rond) een retourpremie op koel- en vrieskasten. Daar-

naast wordt in 2021 via de Klimaatenveloppe van het kabinet € 10 miljoen beschikbaar gesteld 

voor het realiseren van circulaire projecten die tegelijk tot reductie van de CO2 - uitstoot leiden. 

Voor het tegengaan van microplastics is € 10 miljoen beschikbaar gesteld uit de Enveloppe Na-

tuur en waterkwaliteit voor de periode 2018-2021. Het PBL zal in samenwerking met een groot 

aantal kennisinstellingen de komende jaren de resultaten monitoren. Begin 2021 wordt de eer-

ste integrale CE-rapportage (ICER) verwacht. 

 

P 31 Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar 

Het werken naar een circulaire economie (CE) is een prioriteit in het regeerakkoord en het kabi-

net heeft zich gecommitteerd aan een Rijksbreed programma. Vanaf 2018 zijn structureel aan-

vullende middelen beschikbaar gekomen vanuit de klimaatenveloppe, echter, deze middelen 

zijn alleen beperkt beschikbaar voor gerichte circulaire investeringen met een CO2- besparing. 

Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 daadwerkelijk te realiseren ‒ 50% minder gebruik van 
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primaire grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050 - zijn deze aanvul-

lende middelen vrijgemaakt. Hiermee kan onder andere invulling worden gegeven aan de transi-

tieagenda's. 

 

P 117-127 Duurzaamheid 

A Algemene doelstelling  

Bevorderen van de circulaire economie met als doelen het behouden van natuurlijke hulpbron-

nen, zicht op de economische keten en op het gebruik van hulpbronnen, het verbeteren van de 

voorzieningszekerheid van grondstoffen, het verminderen van emissies en het versterken van 

de Nederlandse economie. Daarmee levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan 

het klimaatbeleid. 

 

Regisseren  

De transitie naar een circulaire economie maakt een groot onderdeel uit van de duurzaamheids-

vraagstukken waar we voor staan. Duurzaamheid moet expliciet onderdeel uit gaan maken van 

afwegingen en besluiten van organisaties en individuen in Nederland. Om dit te bereiken wor-

den belemmeringen weggenomen, instrumenten ontwikkeld en samenwerkingsverbanden ge-

organiseerd met (mede)overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. 

 

Stimuleren  

Zowel producenten als consumenten moeten concrete stappen kunnen zetten naar een meer 

circulaire economie. Om dit te bereiken steunt IenW duurzame initiatieven in de samenleving 

 

Indicatoren en kengetallen  

Voor het Rijksbrede programma Circulaire Economie «Nederland Circulair in 2050» is door het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met verschillende kennisinstellingen 

een monitoringprogramma ontwikkeld. Eén keer in de twee jaar levert PBL in dat verband een 

Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) op. Het andere jaar levert PBL een voortgangs-

rapportage op. 

 

Beleidswijzigingen  

Op 11 maart 2020 heeft de Europese Commissie het nieuwe actieplan voor de circulaire econo-

mie gepresenteerd, zoals reeds aangekondigd in de Green Deal. 

 

Reactie Unie: 

De waterschappen streven eveneens naar een groen herstel. We zijn volop bezig met de doelen 

van 2030 en van 2050. Als partner van het Grondstoffenakkoord zet de Unie zich in voor een 

goede samenwerking zowel landelijk als op regionaal niveau met andere overheden, de bedrij-

ven en de belanghebbende maatschappelijke organisaties. 

 

De transitie naar een circulaire economie vindt plaats in goed overleg. 

 

De Unie heeft actief bijgedragen aan de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma CE. In de 

transitieagenda Bouw, in de transitieagenda Biomassa en Voedsel en in de dwarsdoorsnijdende 

thema’s. We hebben het initiatief genomen om belemmerende regelgeving aan te pakken en 

over het eindrapport van de Taskforce Herijking afvalstoffen van 2019 heeft IenW nu opdracht 

gegeven tot twee verkennende onderzoeken: naar het begrip afval en naar de experimenteer-

ruimte. Met betrekking tot de landelijke aanpak ter bevordering van de regionale contacten, 

hebben we met de VNG en het IPO de handen ineen geslagen. Een fysieke ontmoeting is door 

de coronacrisis niet mogelijk, maar in de plaats daarvan hebben we podcasts uitgebracht met 

landelijke bestuurders uit de regio’s als spreker. 
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Volgens afspraak wordt de  actualisatie van het Uitvoeringsprogramma CE deze maand nog naar 

de Tweede Kamer gestuurd. 

 

De extra middelen van €40 miljoen voor de jaren 2021-2024 vormen een aarzelend begin. De 

landelijke inzet op de circulaire economie vergt volgens het BMH rapport ‘Naar een economie 

zonder afval’ een bedrag dat acht keer zo groot is in 2025.  

 

De Unie is tevreden over de aandacht die in de begroting van IenW aan de Circulaire economie 

wordt gegeven. Zeer eens met de constatering dat de circulaire economie een belangrijke bij-

drage levert aan het klimaatbeleid. 

 
 

  

 

Pagina 18:  

De droge zomers van de afgelopen jaren laten zien dat ook in Nederland droogte voorkomt. Van-

wege de klimaatverandering moeten we ons land voor de toekomst beter weerbaar maken tegen 

watertekort. Met de in 2020 afgeronde herijking van het Deltaprogramma Zoetwater intensiveren 

en versnellen we de ingezette koers:  

• Toepassen van de voorkeursvolgorde zoetwater: bij de ruimtelijke inrichting beter rekening 

houden met de waterbeschikbaarheid, zuiniger zijn met water, water beter vasthouden, water 

slimmer verdelen, en waar het niet anders kan droogteschade accepteren. 

• Het vergroten van de grondwatervoorraden door intensiever in te zetten op voorraadbeheer, 

met name op de hoge zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland.  

• Het verder doorvoeren van Slim Watermanagement door RWS en de waterschappen, zodat 

we het beschikbare water via gezamenlijke informatie-uitwisseling zo goed mogelijk benutten. 

 

Het Deltaprogramma Zoetwater zorgt ervoor dat ons land ook in de toekomst een betrouwbare 

zoetwatervoorziening heeft. Het lopende programma tot en met 2023 bevat voorruim € 400 mil-

joen aan maatregelen. Begin 2021 worden op basis van een zorgvuldige inhoudelijke afweging de 

voorkeursmaatregelen voor de periode 2022-2027 vastgesteld. Daarvoor is € 150 miljoen in het 

Deltafonds gereserveerd. De middelen uit het Deltafonds worden aangevuld met regionale cofi-

nanciering, voor regionale maatregelen draagt de regio 75% bij. Ook voor de periode na 2027 

wordt met deze begroting geld in het Deltafonds gereserveerd voor zoetwatermaatregelen. 

 

Klimaatadaptatie 

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (€ 200 miljoen): In het Bestuursakkoord klimaatadaptatie 

(2018) is afgesproken dat IenW een tijdelijke impulsregeling zal uitwerken om een versnelling van 

de uitvoering van adaptatiemaatregelen mogelijk te maken. Vooruitlopend op de verdere uitwer-

king en inwerkingtreding van de impulsregeling wordt, zoals in het bestuursakkoord is afgespro-

ken, een beleidsreservering van € 200 miljoen in het Deltafonds opgenomen voor de periode 

2021-2027. 

 

In het Deltaprogramma 2021 is veel aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water. De wa-

teropgaven moeten meer sturend worden en randvoorwaarden gaan aangeven voor de keuzes in 

de ruimtelijke inrichting van Nederland. Meer dan voorheen moeten we in Nederland bij de ruim-

telijke inrichting en keuze van ons landgebruik rekening gaan houden met droogte, hitte, water-

overlast en overstromingsrisico’s. Dit betekent bijvoorbeeld dat grote water vragende activiteiten, 

zoals het telen van bepaalde gewassen, bij voorkeur niet meer in droogtegevoelige gebieden 

moeten plaatvinden. Ook moet er bij de locatiekeuze en de gebiedsinrichting van nieuwe woon-

wijken rekening gehouden worden met de klimaatverandering. Bij plannen en maatregelen voor 
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bijvoorbeeld nieuwe en bestaande infrastructuur, natuur, landbouw en energie moet water on-

derdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking. Water stuurt in plaats van 

water volgt. 

 

Reactie Unie: 

Als waterschappen zijn we blij met de intensivering van de droogte-aanpak. Deze is conform de 

ambitie van het Deltaprogramma en de afspraken die we daarover met elkaar als overheden heb-

ben gemaakt. Ook herkennen we ons in de aandacht voor de verbinding tussen ruimte en water 

en de ambitie om water een sturende rol te geven voor de ruimtelijke inrichting. Met de toege-

zegde rijksmiddelen voor klimaatadaptatie kunnen we samen met gemeenten en provincies zor-

gen voor een versnelling van de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. 

  

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in lijn met de afspraken in het Bestuursak-

koord Klimaatadaptatie (2018) laten weten €200 miljoen beschikbaar te stellen voor cofinancie-

ring van klimaatadapatiemaatregelen zoals het tegengaan van wateroverlast en droogte. Samen 

met de cofinanciering vanuit de regio komt het totale budget voor de versnelling van de adapta-

tiemaatregelen voor de periode 2021-2027 daarmee op €600 miljoen. 

Bovendien heeft de Minister de intentie om € 100 miljoen extra uit het Deltafonds beschikbaar te 

stellen voor concrete maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater in de periode 2022 - 2027. 

Samen met de toegezegde 75% cofinanciering uit de regio komt het totale budget voor de uitvoe-

ring van zoetwatermaatregelen in deze periode daarmee op ruim € 800 miljoen. 

 

 

Pagina 248:  

De minister zal de Kamer in het najaar informeren over de uitkomst van de gesprekken over een eventu-

eel nieuw Bestuursakkoord Water. 

Reactie Unie: 

De voorzitter van de Unie heeft in de stuurgroep Water aangegeven dat de Unie afspraken wil maken op 

integraal niveau zoals het IBP van 2017, dus niet beperken tot water. Voor de regionale samenwerking in 

de waterketen is een nieuw Bestuursakkoord Water niet nodig. Wel zullen de koepels (Unie, VNG, Vewin) 

in beperkte mate de 49 gevormde regio’s nog ondersteuning kunnen bieden als zij daar behoefte aan 

hebben. Dit bespreken we nog in het BO waterketen en de stuurgroep DRAB. Het kernteam Samenwaw 

staat er achter. 

 

De monitoring van de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid in het landelijk project Samenwerking in de wa-

terketen is in mei 2020 voor het laatst uitgevoerd. Het landelijk project houdt per 1-1-2021 op te bestaan. 

 

 

Pagina 23:  

De besluitvorming voor de regionale vaststelling van het 3e stroomgebiedbeheerplan voor de KRW is van-

wege Covid-19 3 maanden opgeschoven en start in maart 2021 (bedoeld wordt 1 april).  

 

Reactie Unie: 

Dit is niet nieuw en is in goed overleg met regionale partijen besloten. 

 

 

Pagina 131:  

€6 miljoen verdeeld voor bronbeleid voor poly-en perlfuoralkylstoffen PFAS.  

 



Pagina 8 van 39 

 

  

8 

 

 

 
 

Reactie Unie: : 

Unie pleit voor bronaanpak zeer zorgwekkende stoffen en opkomende stoffen waaronder PFAS. De Unie 

is verheugd dat komende jaren gewerkt wordt aan het opstellen van een restrictiedossier voor PFAS.  

 

 

Pagina 48:  

Aanvullend op het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie is in totaal € 20 miljoen (2019 ‒ 2021) 

gereserveerd om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten 

en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots.  

 

Reactie Unie: 

De afspraak om €20 miljoen ter beschikking te stellen is in lijn met het bestuursakkoord Klimaatadapta-

tie.  

 

  

Pagina 50: Daarnaast zijn in 2020 vijf projecten geselecteerd voor de tweede tranche uitvoeringspilots in 

het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In totaal wordt € 4,7 miljoen beschikbaar 

gesteld aan de betreffende gemeenten en provincie door middel van een specifieke uitkering, waarvan € 

1,8 miljoen in 2021 wordt betaald. 

 

Reactie Unie:  

Dit betreft de rijksbijdrage voor de 2e tranche van uitvoeringspilots ruimtelijke adaptatie. De 4,7 miljoen 

komt uit de beschikbare 20 miljoen voor ondersteuning van decentrale overheden. 

 

 

Pagina 18: Daarnaast start in januari 2021 een impulsregeling klimaatadaptatie om decentrale overheden 

te helpen bij het werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. 

 

Reactie Unie: 

Conform de afspraken uit het bestuursakkoord klimaatadaptatie is een impulsregeling ingericht waar 

vanaf 2021 aanvragen bij ingediend kunnen worden. In de toelichting bij het Deltafonds staat vermeld 

dat een bedrag van €200 miljoen beschikbaar wordt gesteld.  

 

 

III BINNENLANDSE ZAKEN  

  

  

Pagina 9:  

Samen met decentrale overheden ontwikkelen we digitale participatiemiddelen. Door de coronamaatre-

gelen blijkt de toepassing daarvan relevanter dan ooit. In 2021 stimuleren we dat digitale participatie in 

steeds meer gemeenten wordt ingezet. Ook met de opgave van de energietransitie helpen we gemeen-

ten bij besluitvorming en participatie.  

Reactie Unie: 

Ook de waterschappen maken gebruik van digitale participatiemiddelen. We willen daarom graag betrok-

ken raken bij dit traject. 

 

Pagina 13:  
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Potentiële digitale verstoring en sabotage van vitale en essentiële infrastructuur worden gezien als één 

van de grootste cyberdreigingen voor Nederland. De AIVD zet zich in om de weerbaarheid van Nederland 

en Nederlandse bedrijven op het gebied van spionage en ongewenste buitenlandse inmenging te vergro-

ten. 

Reactie Unie: 

Het ministerie van BZK heeft een werkgroep Informatie Beveiliging Overheid ingericht, waarin de water-

schappen worden vertegenwoordigd door de Unie van Waterschappen. In deze werkgroep wordt kennis 

en informatie met elkaar gedeeld en is onder andere een apart traject “Digitale ontwrichting decentrale 

overheden” opgestart.  

 

Pagina 17:  

Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2022, lopen veel activiteiten om het 

wettelijk stelsel en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) te implementeren door in 2021. We onder-

steunen samen met de VNG, de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en 

Rijk, de gemeenten, waterschappen, provincies en andere overheden bij de implementatie en invoering 

van de wet. Dat doen we onder meer door handreikingen te maken en bij aansluiting op het DSO te on-

dersteunen en (online) trainingen en spreekuren te geven. 

 

Reactie Unie:  

De Unie/waterschappen zijn nadrukkelijk betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet.  

 

Pagina 19 / 20 / 21:  

De coronacrisis wees ons nog eens op het grote belang van een goed functionerende digitale overheid. 

Die is, zeker in crisistijd, essentieel om de maatschappij draaiende te houden. Een digitale overheid waar-

mee je veilig en makkelijk zaken kunt doen. Een digitale overheid die inclusief, betrouwbaar en veilig is. 

 

Een veilige digitale overheid 

Een veilige informatiesamenleving vereist dat de maatschappij erop kan vertrouwen dat de dienstverle-

ning van de overheid op een veilige manier verloopt. Digitale veiligheid is dus een randvoorwaarde voor 

een kwalitatief goede informatievoorziening van de overheid, net als echtheid en toegankelijkheid van 

informatie. 

 

Een toegankelijke en transparante digitale overheid 

Een effectieve en verantwoorde inzet van gegevens, algoritmen en broncodes draagt bij aan het vergro-

ten van de overheidstransparantie, het onderbouwen van besluitvormingsprocessen, het oplossen van 

maatschappelijke problemen en het verbeteren van de dienstverlening door de overheid. 

Reactie Unie: 

We onderschrijven dat een goed functionerende digitale overheid cruciaal is. Iedereen moet digitaal mee 

kunnen doen, iets wat de waterschappen al hebben aangegeven in hun visie op dienstverlening uit 2015. 

In de baseline ‘Basis op orde’ hebben de waterschappen afspraken gemaakt over veilige, betrouwbare, 

toegankelijke digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Ook is afgesproken om informatie van 

het waterschap actief als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik door derden. Dit gebeurt al 

via het Informatiehuis Water waarin we samen met de andere waterbeheerders werken aan uniforme, 

toegankelijke én bruikbare informatie over water.  

Daarnaast experimenteren verschillende waterschappen met datalabs, algoritmes en Artifical Intelligence 

(AI). De verwachting is dat hierdoor betere voorspellingen kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld over de 

waterstanden zodat in geval van droogte of regen beter kan worden ingespeeld op de situatie.  
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Pagina 21:  

In reactie op het Rekenkamerrapport Grip op Gegevens werken we aan de versterking van het stelsel van 

basisregistraties. Het kunnen combineren van gegevens uit (basis)registraties wordt steeds belangrijker 

om burgers en ondernemers digitale diensten te kunnen bieden. Dat geldt ook voor het oppakken van 

maatschappelijke opgaven zoals bestrijding van ondermijning, de energietransitie en de woningbouwop-

gave.  

Reactie Unie: 

De waterschappen zijn groot voorstander van de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties. 

We zijn verheugd dat BZK dit in goed overleg met alle overheden oppakt. Het maatschappelijk nut van 

deze basisregistraties en de aangrenzende voorzieningen is groot. De waterschappen worden via de Sub-

werkgroep Geo-Informatie geïnformeerd over de ontwikkelingen en leveren hier een bijdrage aan.  

 

Pagina 22: 

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet, die tot doel heeft om overheden transparanter te ma-

ken en overheidsinformatie actief te openbaren. In 2019 hebben alle ministeries en hun uitvoeringsorga-

nisaties het wetsvoorstel getoetst op consequenties voor de uitvoering. Deze toetsen hebben geleid tot 

een aantal suggesties om het wetsvoorstel aan te passen. De initiatiefnemers hebben deze suggesties 

overgenomen en in juni 2020 een wijziging op hun voorstel ingediend. De verwachting is dat de parle-

mentaire behandeling van de Woo na de zomer van 2020 zal plaatsvinden. 

Reactie Unie: 

De initiatiefnemers van de Woo hebben de vervolgstukken zonder positief kabinetsbesluit ingediend bij 

de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Woo verder het parlementaire proces in is gebracht, zonder dat er 

op bestuurlijk niveau gesproken is over de eventuele compensatie van de decentrale overheden voor de 

extra kosten die zij op basis van de Woo moeten maken. We willen met de minister van BZK in gesprek 

komen over de kosten van de Woo en een eventuele compensatie voor de decentrale overheden. 

 

Pagina 22:  

Met name bij de opkomst en inzet van nieuwe technologieën kunnen publieke waarden en grondrechten 

onder druk komen te staan. Een voorbeeld van een snel opkomende technologie is artificiële intelligentie 

(AI). Ook deze technologie biedt mooie kansen. Zo draagt AI momenteel bij aan het voorspellen van het 

verloop van het coronavirus en kan het worden ingezet om armoede onder sociale groepen in kaart te 

brengen. De inzet hiervan kan echter ook risico’s op het gebied van privacy en non-discriminatie met 

zich meebrengen als het ongericht wordt ingezet of als er fouten in de gebruikte data of modellen zitten. 

We ontwikkelen beleid om kansen van digitale technologie te benutten en risico’s voor publieke waarden 

en grondrechten te benoemen.  

 

Reactie Unie: 

Waterschappen herkennen de risico’s die het gebruik van AI en het gebruik van algoritmen met zich mee-

brengt. Via de Unie van Waterschappen wordt aan de beleidsontwikkeling van BZK meegewerkt.  

 

 

Pagina 30 / 36:  

Investeringspost Generieke infrastructuur 

Voor 2022 zijn middelen vanaf de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van BZK. Het betreft 

middelen voor gezamenlijke doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid. De bestemming van 

de Investeringspost wordt afgestemd in de governance van de digitale overheid (Overheidsbreed Be-

leidsoverleg Digitale Overheid: OBDO). Hierbij zijn de agenda NL DIGIbeter en het Programmaplan Basis-

infrastructuur leidend. 

 

Beleidsdoorlichting investeringspost digitale overheid 
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De investeringspost bestaat uit interbestuurlijke opgehaalde middelen om innovatie in de Digitale over-

heid te bundelen. De middelen worden ingezet voor doorontwikkeling en innovatie van generieke digitale 

infrastructuur (GDI) voorzieningen en/of voor actielijnen zoals opgenomen in NL DIGIbeter. De investe-

ringspost is niet alleen budget van BZK, maar aan het budget is ook bijgedragen door andere ministeries 

en overheden. De centrale vraag voor deze doorlichting is daardoor: zijn de interbestuurlijk opgehaalde 

middelen door het Ministerie van BZK doelmatig en doeltreffend ingezet? 

Reactie Unie: 

Via de Rijksfactuur betalen de waterschappen jaarlijks een bijdrage aan de Investeringspost digitale over-

heid (in 2020 ging het om een bedrag van € 447.851). De besteding van de middelen vindt plaats op basis 

van een zwaarwegend beleidsadvies van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) 

aan de staatssecretaris van BZK. De waterschappen kunnen ieder jaar innovatieve projecten / ideeën in-

dienen voor een financiële bijdrage uit de Investeringspost digitale overheid. We zijn benieuwd naar de 

uitkomst van de beleidsdoorlichting doorlichting van de investeringspost.  

 

Pagina 90:  

NL DIGIbeter, agenda digitale overheid 

Met een ambitieuze, brede agenda pakken we overheidsbreed kansen en uitdagingen op die de informa-

tiesamenleving biedt. Deze agenda digitale overheid, genaamd NL DIGIbeter wordt ieder jaar herijkt en is 

onderdeel van de bredere Nederlandse digitaliseringsstrategie van het kabinet. 

Reactie Unie: 

Via het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) leveren de waterschappen input aan 

deze agenda voor de digitale overheid. De waterschappen worden in het OBDO vertegenwoordigd.  

 

Pagina 98 / 102:  

Voor de innovatieve doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen ont-

vangt Logius, als de grootste uitvoeringsorganisatie voor deze voorzieningen, een bijdrage voor diverse 

opdrachten die voortvloeien uit de investeringsagenda. 

Reactie Unie: 

Logius beheert een groot deel van de basisinfrastructuur. Via de Programmeringsraad Logius geven we 

hier samen met de andere overheden mede invulling aan.  

 

 

Pagina 96 / 97:  

ICTU ontvangt een bijdrage voor de uitvoering van het Eenduidige Normatiek Single Information Audit 

(ENSIA) project. 

Verder ontvangt ICTU ontvangt een bijdrage voor Gebruiker Centraal, een overheidsbrede kenniscommu-

nity die bijdraagt aan een meer servicegerichte en gebruiksvriendelijke (digitale) overheid. Dat gebeurt 

door van elkaar te leren door ervaring en kennis uit te wisselen en de opgedane kennis te delen via in-

strumenten, waaronder ontwerpprincipes, een kennisbank over beeldtaal in brieven, de workshop-in-

spelvorm Optimaal Digitaal en het NL Design System. 

Vanuit het programma regeldruk wordt ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid en begrijpelijk-

heid van de overheid en het creëren van oplossingen voor burgers die (digitaal) vastlopen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 VII, nr. 2 96. 

ICTU blijft in 2021 het gebruik van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) stimuleren, 

de doorwerking ervan naar sectoren afstemmen en propageren, de aansluiting met actueel beleid bewa-

ken, met name op terrein van data, AI, als ook voor ontwikkelingen als bij Common Ground, eID, Stelsel 

van BR’s en Regie op Gegevens; daarmee de NORA daarmee actueel houden. 

Verder ontvangt ICTU een bijdrage voor de Single Digital Gateway. De activiteiten omvatten onder andere 

het projectbureau en het implementatie traject. 
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ICTU ondersteunt het Ministerie van BZK en de verstrekkers en bronhouders van basisregistraties bij het 

onderzoeken en implementeren van verbeteringen in het stelsel van basisregistraties. 

Ook ontvangt ICTU een bijdrage voor de programmatische invoering van regie op gegevens. ICTU draagt 

onder meer bij aan kennisuitwisseling tussen publieke en private partijen over het delen van persoonsge-

gevens en verdere verbetering van de gebruikersbeleving. 

De communicatie over de Digitale Overheid wordt verzorgd door ICTU via de website www.digitaleover-

heid.nl. Daarop worden mededelingen en onderzoeken over overheidsbrede digitalisering op een over-

zichtelijke wijze aangeboden en worden de gebruikers via nieuwsbrieven geattendeerd op nieuwe infor-

matie. 

Reactie Unie: 

De programma’s van ICTU zijn onmisbaar om invulling te geven aan de gestelde doelen m.b.t. overheids-

dienstverlening en informatiesamenleving te bereiken. De waterschappen zijn in het bestuur van ICTU 

vertegenwoordigd. 

 

Pagina 55:  

De ontvangsten betreffen de bijdragen van de waterschappen grotendeels ten behoeve van de Waarde-

ringskamer. 

Reactie Unie: 

De waterschappen betalen via de Rijksfactuur mee aan de kosten van de Waarderingskamer.  

 

 

Pagina 81:       

Het uitstel van de inwerkingtredingsdatum (Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 139) van de Omgevings-

wet tot 1 januari 2022 (Kamerstukken II 2019/2020, 33118, nr. 145) en de ontwikkelingen rondom corona 

hebben tot gevolg dat de activiteiten die de uitvoering en invoering van de Omgevingswet ondersteunen, 

zoals de wet- en regelgeving, afbouw en doorontwikkeling, beheer en uitbouw van het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) en invoeringsondersteuning in 2021 doorlopen.  

Reactie Unie: 

De waterschappen zijn medio dit jaar geïnformeerd over het besluit tot uitstel van de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet.  De beleidsmatige-, financiële-, alsmede de consequenties voor het DSO-LV en 

implementatieondersteuning worden momenteel in beeld gebracht. Bestuurlijke besluitvorming over 

eventuele aanvullende bestuurlijke afspraken naar aanleiding van het besluit tot uitstel is voorzien in de 

tweede helft van het jaar. 

 

Pagina 87:       

Om de implementatiedoelstelling iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de Omgevings-

wet» te bereiken worden middelen gebruikt om bevoegd gezagen te ondersteunen bij de invoering en 

implementatie van de Omgevingswet. Er worden bijeenkomsten, workshops en webinars georgani-

seerd, handleidingen en voorlichtingsmateriaal gecreëerd en er worden praktijkvoorbeelden gepubli-

ceerd. 

Reactie Unie: 

Waterschappen werken nauw samen met het landelijke programma  ‘Aan de Slag met de Omgevings-

wet’ en maken actief gebruik van de aangeboden/ontwikkelde middelen. Dit helpt de waterschappen 

bij het aansluiten van de eigen systemen op het DSO en geeft de waterschappen de gelegenheid te 

oefenen met de Omgevingswet en het DSO. De samenwerking wordt ook in 2021 gecontinueerd. 

 

 

Pagina 88 :     

Aan de slag De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coro-

navirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Dit vraagt extra tijd en 

daarover is de Kamer begin april geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 139). Het Rijk en 
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de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een 

uitstelperiode van één jaar (Kamerstukken II 2019/20, 33118, nr. 145), wat inhoudt dat de nieuwe in-

gangsdatum 1 januari 2022 wordt. In 2021 is daarom een bedrag van circa € 0,3 mln. beschikbaar 

voor implementatie van de Omgevingswet. 

Reactie Unie: 

De (financiële) consequenties van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet worden momen-

teel in beeld gebracht.  Dan kan ook worden beoordeeld of de extra ter beschikking gestelde midde-

len afdoende zullen zijn. 

 

Pagina 17:       

De Omgevingswet gaat helpen om de opgaven in de omgeving aan te pakken De Omgevingswet 

zorgt in combinatie met de NOVI voor een samenhangende benadering van de leefomgeving. De 

Omgevingswet helpt overheden om opgaven in de leefomgeving voortvarend op te pakken. Deze wet 

biedt mensen en bedrijven een gebruikersvriendelijk loket om vergunningen aan te vragen, meldin-

gen te doen en plannen voor de fysieke leefomgeving te raadplegen. Ook zijn overheden wettelijk 

verplicht om aan te geven hoe ze mensen en bedrijven meer betrekken bij de visies en plannen voor 

de fysieke leefomgeving. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2022, lo-

pen veel activiteiten om het wettelijk stelsel en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) te implemen-

teren door in 2021. We ondersteunen samen met de VNG, de Unie van Waterschappen (UvW), het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijk, de gemeenten, waterschappen, provincies en andere overhe-

den bij de implementatie en invoering van de wet. Dat doen we onder meer door handreikingen te 

maken en bij aansluiting op het DSO te ondersteunen en (online) trainingen en spreekuren te geven. 

Reactie Unie:  

Voor kennisgeving aannemen. De samenwerking loopt ook in 2021 door. 

 

 

Pagina 25 (tabel) + 29:    

De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft 

grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Dit vraagt extra tijd, de Kamer is 

daarover in het voorjaar 2020 geïnformeerd (Kamerstukken 2019/2020, 33118, nr. 139). Het Rijk en 

de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een 

uitstelperiode van één jaar (Kamerstukken 2019/2020, 33118, nr. 145), wat inhoudt dat de nieuwe in-

gangsdatum 1 januari 2022 wordt. Een deel van de beschikbare middelen komt dit jaar niet tot uit-

putting en wordt middels een kasschuif meegenomen naar 2021. 

Reactie Unie: 

De UvW neemt met instemming kennis van het beschikbaar blijven van in 2020 niet tot uitputting ge-

komen middelen voor het komende jaar 2021. De kasschuif bedraagt euro 10 mln. 

 

  

Pagina 8:  

Met het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie ondersteunen we decentrale overheden bij het 

versterken van de lokale democratie en het betrekken van inwoners. 

Reactie Unie: 

I.s.m. BZK onderzoeken de waterschappen de mogelijkheid om de Quick Scan Lokale Democratie ook bij 

de waterschappen toe te passen. Als de QSLD wordt uitgevoerd komen de kosten t.l.v. de deelnemende 

waterschappen. 

 

Pagina 9: 
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De Wet versterking participatie op decentraal niveau beoogt ook de inspraakverordening uit te breiden 

naar een participatieverordening, zodat inwoners ook kunnen participeren bij de voorbereiding, uitvoe-

ring en evaluatie van beleid. 

Reactie Unie:  

In het kader van de implementatie van de Omgevingswet wordt dit opgepakt. Samen met het Rijk en de 

decentrale overheden wordt gewerkt aan een handreiking.   

 

 

Pagina 9:  

Het kabinet is voornemens het kiesstelsel te wijzigen. 

Reactie Unie: 

Straks kan de kiezer een stem uitbrengen op een partij, en zo stemmen op de hele kandidatenlijst, of op 

één kandidaat van die partij. T.z.t. zullen we een reactie sturen op de conceptversie van het wetsvoorstel. 

 

Pagina 9:  

Met een voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) beogen we de onafhanke-

lijke positie van politieke partijen verder te versterken. 

Reactie Unie: 

Dit voorstel bevat onder andere maatregelen om de transparantie over de geldstromen van politieke 

partijen te vergroten en het risico van onwenselijke buitenlandse beïnvloeding van onze democratie te 

beperken. 

 

Op 18 juni vond er met de waterschappen een online bijeenkomst plaats over de financiering van lokale 

politieke partijen. Deelnemers waren onder andere vertegenwoordigers van landelijke en lokale politieke 

partijen en vertegenwoordigers van de geborgde categorieën. 

 

Iedereen is het eens over het uitgangspunt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Landelijke en lokale par-

tijen moeten dus hetzelfde behandeld worden. Wel wordt er wisselend gedacht over wie eventuele subsi-

die gaat betalen, en over de vraag of campagnes gefinancierd mogen worden. 

 

Pagina 10:  

Ook het voorstel voor de Wet op de politieke partijen beoogt de onafhankelijke positie van politieke par-

tijen verder te verstevigen (zie hierboven). 

Reactie Unie: 

Dit wetsvoorstel zal onder andere regels bevatten over de transparantie van digitale politieke 

campagnes en de financiering van decentrale partijen. 

 

 

Pagina 11:  

In het Interbestuurlijk Programma (IBP) werken we samen met gemeenten, provincies en waterschappen 

aan urgente maatschappelijke vraagstukken. 

Reactie Unie: 

In het laatste jaar van het IBP staan de leerervaringen en resultaten van deze samenwerking centraal. 

Ook in 2021 ondersteunen we met een financiële bijdrage de regionale en lokale praktijk van samenwer-

king aan maatschappelijke opgaven. 

 

Pagina 11:  

Voor de weerbaarheid van ons bestuur zorgen we voor een goede rechtspositie van onze politieke 
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ambtsdragers. Daarnaast zorgen we voor goede ondersteuning en waarborgen voor een veilige werk- en 

leefomgeving, zowel voor henzelf als voor hun gezinnen. 

Reactie Unie: 

De Unie en de beroepsverenigingen van bestuurders van waterschappen nemen deel aan het Overleg 

Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (ORDPA) en zijn betrokken bij het platform Weerbaar Bestuur en de 

ontwikkeling van hulpmiddelen/instrumentarium voor een veilige werk- en leefomgeving. 

 

Pagina 11:  

Door het actualiseren van wet- en regelgeving, met handreikingen en met de modelgedragscode integri-

teit bevorderen we de bestuurlijke integriteit van politieke ambtsdagers. 

Reactie Unie: 

De Unie is betrokken bij het actualiseren van wet- en regelgeving, handreikingen incl. modelgedragscode 

en een model Beleidskader Verboden Handelingen. 

 

Pagina 11:  

De inrichting van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers krijgt in 2021 prioriteit. 

Reactie Unie: 

De Unie en de beroepsverenigingen van bestuurders van waterschappen hebben positief ingestemd met 

de inrichting van een adviescollege. Het adviescollege gaat o.a. adviseren over het rapport vergoeding 

staten- en AB-leden. 

 

Pagina 24:  

We ondersteunen overheidswerkgevers bij het maken en behouden van een veilige werkomgeving en bij 

het tegengaan van agressie en geweld tegen hun medewerkers. 

Reactie Unie: 

De Unie is betrokken wij de onderzoek naar agressie en geweld en de ontwikkeling van instrumentarium 

om agressie en geweld te voorkomen. 

 

 

Pagina 24:  

Het wetgevingstraject voor de invoering van de EU-klokkenluidersrichtlijn is in gang gezet. De invoering is 

voorzien voor eind 2021. 

Reactie Unie: 

Door aan te sluiten bij de reactie van de Stichting van de Arbeid is de Unie betrokken bij het wetge-

vingstraject. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de gevolgen voor m.n. werkgevers. 

 

Pagina 24:  

Het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) wordt volgens plan-

ning eind 2020 vastgesteld. Dit onderwerp staat in 2021 op de politieke agenda en is met inzet van veel 

partijen tot stand gekomen. 

Reactie Unie: 

De Unie is betrokken bij de evaluatie en denkt mee over actualisering van de WNT.  

 

Pagina 34:  

Het kabinet zet in op de versterking van lokale democratie en bestuur. 

Reactie Unie: 

Een belangrijk instrument daarvoor is het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie, dat in het na-

jaar van 2018 is gelanceerd. Onderzoeksbureau BMC monitort de uitvoering van het programma. 
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Pagina 39:  

De Minister van BZK heeft de zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. 

Reactie Unie: 

Ter versterking van het democratisch bestel werkt de Minister van BZK aan een sterkere verbinding van 

inwoner en overheid, aan betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en aan een 

weerbaarder bestuur. De Unie is o.a. via het ORDPA en deelname aan het platform Weerbaar Bestuur 

betrokken bij een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en aan een weerbaar-

der bestuur.  

 

Pagina 51:  

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers. 

Reactie Unie: 

Samen met de beroepsgroepen, de koepels van medeoverheden en (bestuurdersverenigingen van) poli-

tieke partijen wordt via subsidies zorggedragen voor passende eigentijdse inwerk- en opleidingspro-

gramma’s voor de verschillende beroepsgroepen. De Unie heeft met subsidie van BZK een digitaal instru-

ment ontwikkeld voor (potentiële) bestuurders van waterschappen. 

 

Pagina 51: 

In het Netwerk Weerbaar Bestuur wordt door het Ministerie van BZK samengewerkt met andere departe-

menten, beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers, bestuurdersverenigingen van landelijke poli-

tieke partijen, koepels van medeoverheden en diverse andere relevante partners. 

 

Reactie Unie: 

De gezamenlijke aanpak richt zich op het bevorderen van de integriteit en veiligheid van politieke ambts-

dragers. Daarbij wordt ingezet op bewustwording, vroege signalering en ondersteuning bij incidenten 

binnen het lokaal bestuur. 

 

Pagina 53:  

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers. 

Reactie Unie: 

Om te zorgen dat er voldoende goed toegeruste politieke ambtsdragers beschikbaar zijn en beschikbaar 

blijven, verstrekt de Minister van BZK - samen met bestuurdersverenigingen van politieke partijen en an-

dere relevante organisaties - opdrachten voor inwerkprogramma’s, opleidingen en leermodules. 

 

Daarnaast wordt de rolneming van raden, staten en algemene besturen versterkt en worden maatrege-

len uitgevoerd om een betere afspiegeling in volksvertegenwoordiging en bestuur te realiseren (zoals 

meer vrouwen en mensen met een beperking). 

 

Pagina 53: 

Weerbaar bestuur. 

Reactie Unie:  

Door het organiseren van bijeenkomsten wordt de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan 

op gebied van integriteit en veiligheid van het lokale bestuur en van ondermijning, breder gedeeld. 

 

Pagina 103:  

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een overheid die haar 

maatschappelijke taken op professionele wijze uitvoert en waar de samenleving op kan vertrouwen. 
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Reactie Unie: 

Ze draagt hieraan bij door randvoorwaarden te creëren voor het optimaal en duurzaam functioneren van 

ambtenaren en organisaties in de publieke sector én in het bijzonder voor een efficiënte en effectieve 

rijksbrede bedrijfsvoering. De reikwijdte van het ministerie gaat niet verder dan “coördineren”; het minis-

terie heeft bijvoorbeeld geen invloed op de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in onze sector. 

 

 

Pagina 12:  

Specifiek voor de steden werken we aan verstedelijkingsstrategieën. Voor de Metropool Regio Amster-

dam, de regio Utrecht en de Zuidelijke Randstad maken we voor de middellange en lange termijn de op-

gaven en bijbehorende keuzes voor wonen, bereikbaarheid, energie, klimaatadaptatie en groen inzichte-

lijk. Ook voor Groningen en Eindhoven verkennen we welke verstedelijkingsstrategieën nuttig en nodig 

zijn. Daarbij benaderen we de verschillende opgaven integraal, zodat de verstedelijkingsstrategie een af-

spiegeling is van de behoeften van de samenleving. 

Reactie Unie: 

Het is van groot belang de kennis van waterschappen mee te nemen in de verstedelingsstrategiën. In di-

verse regio’s is dit al het geval. 

 

Pagina 13:  

Goed, veilig en prettig wonen voor iedereen Er moeten genoeg woningen zijn voor elke portemonnee en 

elke levensfase; woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen van 

mensen. Op dit moment is in met name stedelijke regio’s een tekort aan betaalbare woningen. BZK on-

dersteunt en stimuleert provincies, gemeenten en ontwikkelaars om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 VII, nr. 2 12 bouwen en om huurwoningen in de vrije 

sector betaalbaar te houden. In 2020 voeren we de afspraken uit de Nationale Woonagenda en de Woon-

deals uit. 

Reactie Unie:  

Goed dat de afspraken van de Nationale Woonagenda worden uitgevoerd. Hierin staat dat nieuw te bou-

wen woningen klimaatbestendig, bijna energieneutraal en aardgasvrij dienen te worden opgeleverd. De 

Unie van Waterschappen is vertegenwoordigd in het Breed beraad wonen en bouwen dat zorgdraagt 

voor de uitvoering van de Nationale Woonagenda.  

 

 

Pagina 77:   

Energietransitie en duurzaamheid 

De Unie van Waterschappen ontvangt een bijdrage voor het Nationaal Programma Regionale Energie 

strategieën (NP RES) ten behoeve van de ondersteuning van de dertig energieregio’s bij het opstellen van 

hun RES.  

Reactie Unie: 

Het klopt dat bij de Unie het NP RES bureau is gehuisvest en dat we daar een bijdrage van ontvangen 

vanuit BZK. 

 

 

Pagina 16:  

Om mensen mee te nemen in de transitie is het wijkgerichte spoor een belangrijk onderdeel van de 

aanpak. Met het Programma Aardgasvrije Wijken doen we kennis en ervaring op met de wijkgerichte 

aanpak. Het hoofddoel is om te leren op welke wijze de aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Dat 

doen we met proeftuinen en een kennis- en leerprogramma. Inmiddels zijn 27 proeftuinen gestart. In 

2020 en 2021 volgen een tweede en derde tranche. We hebben de ambitie om de circa 50.000 woningen 
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en andere gebouwen in de proeftuinen ook daadwerkelijk aardgasvrij (ready) te maken. De bijdragen 

vanuit het Rijk zijn bestemd voor het afdekken van de onrendabele top in de proeftuinen zodat bewoners 

een betaalbaar aanbod kunnen krijgen. De middelen zijn vooral voor isolatie en andere CO2-reducerende 

maatregelen. Centraal staat dat we bewoners goed betrekken en zoveel mogelijk synergie bereiken met 

andere opgaven in de wijk. 

Reactie Unie: 

Als Unie zijn we betrokken bij het Programma Aardgasvrije Wijken, met name om proeftuinen met de bron 

aquathermie en meekoppelen van klimaatadaptatie te stimuleren. 

 

Pagina 17:  

In 2021 starten we met de uitvoering van de NOVI. Daarvoor bouwen we de bestaande gebiedsagenda’s 

uit tot bredere Omgevingsagenda’s voor alle landsdelen in samenwerking met medeoverheden. We blij-

ven de NOVI en de omgevingsagenda’s aanpassen. 

Reactie Unie: 

Waterschappen worden gevraagd om aan te geven hoe ‘water’ een plek moet krijgen in de omgevings-

agenda’s. In Oost-Nederland is hier al ervaring mee opgedaan, in opdracht van de CWS zal de Unie een 

leertraject opzetten voor de waterschappen om onderling ervaringen uit te wisselen over de wijze 

waarop zij hun rol in de totstandkoming van de omgevingsagenda’s invullen. Dit geldt zowel ambtelijk als 

bestuurlijk. 

 

Pagina 69:  

Uitvoering Klimaatakkoord gebouwde omgeving 

Het jaar 2021 staat in het teken van de verdere uitvoering van de breed pakket aan maatregelen die zijn 

afgesproken in het Klimaatakkoord in 2020 ter ondersteuning van woningeigenaren, huurders, 

verhuurders en gemeenten: 

* de bestaande subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor 

duurzame warmteopties (ISDE) wordt verbreed, waardoor ook isolatie voor subsidie in aanmerking komt 

* Gemeenten stellen, met betrokkenheid van stakeholders, uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte 

op. Daar staat in welke wijken de gemeente voor 2030 aan de slag gaat. Ook het planmatig isoleren van 

woningen en andere gebouwen kan onderdeel uitmaken van deze aanpak. Bij het opstellen van de 

Transitievisie Warmte wordt de gemeente ondersteund door het Expertise Centrum Warmte (ECW) en 

door het Kennis- en Leerprogramma (KLP) van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). 

Reactie Unie: 

Unie is nauw betrokken bij de genoemde trajecten en promoot daarbij met succes aquathermie en mee-

koppelen van klimaatadaptatie.  

 

 

 

Pagina 198:  

MOOI regeling 

In het kader van de Integrale Kennis en Innovatieagenda van het Klimaatakkoord en van het 

topsectorenbeleid is de missie vastgesteld en geïnstrumenteerd om te komen tot een CO2 vrije 

gebouwde omgeving in 2050. Dit gebeurt via drie Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s: 

Versnelling van Energierenovaties (MMIP 3), Duurzame warmte en koude (MMIP 4) en het 

Energiesysteem in Evenwicht (MMIP 5). Binnen de programma’s ondersteunt het Rijk R&D-investeringen 

van grootschalige samenwerkingsverbanden tussen marktpartijen en kennisinstellingen. Deze 

ondersteuning krijgt vorm via de MOOI-regeling. Vanwege grote gebleken belangstelling voor deze 

MOOI-regeling is besloten hiervoor budget naar voren te halen. Daarmee kan een versnelling worden 

gegeven aan de benodigde transitie en kunnen bedrijven worden ondersteund om in economisch 

onzekere tijden te blijven investeren.  
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Reactie Unie:  

In het MMIP4 heeft een breed consortium WarmingUP vorig jaar een stevige subsidie gekregen. Hierin is 

aquathermie een belangrijke bron. O.a. Unie en STOWA zijn hierbij betrokken. 

 

 

 

IV LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ  

  

Pagina 80:  

Jong Leren Eten en Duurzaam Door  

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Hiervoor wor-

den in het onderwijs vele initiatieven ontwikkeld. Daarnaast draagt het verbinden van afzonderlijke initiatie-

ven in de samenleving bij aan het beter benutten van kennis en leerervaringen op het gebied van onder 

andere voedsel en natuur. De programma’s Jong Leren Eten en DuurzaamDoor jagen kennisontwikkeling 

en -toepassing aan in en met de samenleving. De programma’s worden vanaf 2021 voortgezet met een 

aanscherping van de focus. Waar afgelopen jaren het accent lag op het opbouwen van een portfolio van 

pilots en projecten, zal in 2021 en verder meer verbinding worden gelegd met meerjarige missiegedreven 

innovatieprogramma’s (MMIP’s) en de implementatie van de LNV-visie. Ook zal er meer aandacht zijn voor 

borging van voedseleducatie en duurzaamheidseducatie door deze in te passen in reguliere beleidskaders. 

 

Reactie Unie: 

De waterschappen investeren samen met de drinkwaterbedrijven in watereducatie en werken met het Mi-

nisterie van LNV en IenW samen in de Stuurgroep Watereducatie (onderdeel van DuurzaamDoor).  

Pagina 82:  

Kennisverspreiding en groen onderwijs  

Het budget (€ 23,9 mln.) is bestemd voor diverse gesubsidieerde activiteiten op het terrein van kennisver-

spreiding en groen onderwijs. Voor de meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s DuurzaamDoor en 

Jong Leren Eten is in 2021 een budget van € 4,9 mln. beschikbaar. De programma’s krijgen, mede op basis 

van evaluaties, vanaf 2021 een aangescherpte focus: van agenderen en stimuleren nu, naar het sturen van 

gerichte transities op het gebied van leefstijl en leefomgeving. Ontwikkelingen worden versneld door de 

aanpak van ‘learning by doing and doing by learning’ te verbinden met bestaande wetenschappelijke ken-

nisprocessen. De bijdrage aan beleid verschuift hiermee bijvoorbeeld van naar bevorderen structureel ge-

zondere leefstijl. Ook zal er meer aandacht zijn voor borging van voedseleducatie en duurzaamheidseduca-

tie door deze in te passen in reguliere beleidskaders. Bij voedseleducatie kan dat bijvoorbeeld gaan om het 

opnemen van educatieparagrafen in lokale en regionale voedselstrategieën, intensivering van boerderij-

educatie bij land- en tuinbouworganisaties en moes- en schooltuinen als reguliere activiteit bij scholen. Bij 

duurzaamheidseducatie gaat het onder meer om borging in curricula en instrumentatie van diverse transi-

tietrajecten 

Reactie Unie: 

De Unie is partner in het huidige programma DuurzaamDoor en houdt een consultatie met de leden voor 

de wijze waarop de Unie  het partnerschap invult in de nieuwe fase van 2021-2024.  

Pagina 14:  

Missiegedreven kennis en innovatiebeleid  

Met het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid voor Landbouw, Water en Voedsel (Kamerstuk 33 009, 

nr. 81) investeert LNV, samen met private partijen via de topsectoren Agri&Food, Tuinbouw&Uitgangsmate-

rialen en Water en Maritiem, in kennisontwikkeling en innovatie die bijdragen aan het realiseren van be-

leidsdoelen. High Tech, biotechnologie en veredeling bieden nieuwe mogelijkheden. In 2021 gaat in het bij-

zonder aandacht uit naar de valorisatie en implementatie van kennis en praktijkgerichte innovaties, onder 

andere via groene onderwijsinstellingen en het opstarten van Living Labs en Communities of Practice. 
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Reactie Unie: 

LNV investeert jaarlijks 65 miljoen euro in de Innovatiemissie Landbouw Water en Voedsel. Waterschappen 

zijn partner in projecten binnen de maatschappelijke innovatiemissie Landbouw Water en Voedsel. De Unie 

stemt met de achterban af hoe de waterschappen betrokken zijn in Living Labs en Communities of Practi-

ces en of hier kansen onbenut blijven, of obstakels zijn, om innovatie voor een klimaatrobuuste landbouw 

in samenwerking te ontwikkelen.  
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Pagina 18:  

Er is een programma directoraat-generaal stikstof ingesteld, dat nauw samenwerkt met de andere or-

ganisatieonderdelen van LNV die werken aan stikstofgerelateerde opgaven in de veehouderij en na-

tuurontwikkeling. Daarnaast werkt het programma directoraat-generaal samen met andere departe-

menten, provincies, waterschappen en gemeenten (Kamerstuk 35 334, nr. P), ook om effectief vorm te 

geven aan de gebiedsgerichte aanpak. 

 

Reactie Unie: 

Waterschappen worden gevraagd deel uit te maken van de gebiedsgerichte aanpak. De provincie 

neemt hierin in de meeste gevallen het voortouw. In de gebiedsgerichte aanpak moeten de maatrege-

len uit het structurele pakket (bronmaatregelen en maatregelen voor natuurherstel in N2000 gebie-

den) samenkomen met maatregelen voor andere opgaven zoals bodemdaling, veenweide en klimaat-

adaptatie. Voor natuurherstel kunnen waterschappen ook projecten aandragen. Het Rijk stelt jaarlijks 

300 mln beschikbaar.  

Pagina 18:  

Het streven is de structurele aanpak stikstof begin 2021 wettelijk te verankeren. Naar aanleiding van 

het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek zal de doelstelling voor stikstofreductie 

daarin als resultaatsverplichting worden opgenomen. Ook zal naar aanleiding van het eindrapport on-

derzoek gedaan worden naar een vrijstelling voor de bouw met als doel om de toestemmingsverlening 

voor bouwactiviteiten tijdens de bouwfase te vereenvoudigen. 

Reactie Unie: 

Door de wettelijke verankering ontstaat ruimte om de tijdelijke deposities tijdens de bouwfase vrij te 

stellen van vergunningplicht. Op moment van schrijven buigt de Raad van State zich over dit wetsvoor-

stel. Naar wij hopen zal deze wet begin 2021 in werking treden en hoeven waterschappen voor hun 

projecten geen stikstofvergunning meer aan te vragen. Mogelijk gaat dit nog wel met een drempel-

waarde vergezeld en wordt er aan de bouw gevraagd om de bouwemissies steeds verder terug te 

dringen.  

Pagina 27: 

Voor de aanpak van de stikstofproblematiek komen vanaf 2021 tot en met 2030 jaarlijks, oplopend tot 

€ 300 mln. per jaar, extra middelen beschikbaar voor het versterken van onze natuur (cumulatief € 

2,85 miljard). Hiermee wordt een extra stap op weg gezet naar het bereiken van de doelstellingen die 

voortvloeien uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR-doelbereik). LNV maakt hierover via het pro-

gramma Natuur meerjarige afspraken met provincies en zorgt er met de provincies voor dat de voort-

gang wordt gemonitord. 

 

Reactie Unie: 

In het programma natuur worden ook hydrologische maatregelen opgenomen. Er is vanuit LNV/pro-

vincies overleg met de Unie om de rol van de waterschappen een goede plek te geven in het pro-

gramma natuur. 

 

Het programma natuur kan de waterschappen helpen om hun doelen op het gebied van hydrologie / 

waterkwaliteit / biodiversiteit / klimaatadaptatie te koppelen aan de natuurdoelen van rijk / provincie, 

waarmee ook financiering vanuit het programma tot de mogelijkheden behoort. 

Pagina 28:  

Uit de Begrotingsreserve Stikstof wordt € 125 mln. onttrokken ten behoeve van natuurherstel. De mid-

delen worden beschikbaar gesteld aan terreinbeherende natuurorganisaties voor natuurherstelpro-

jecten. Deze organisaties kunnen op basis van een nog te ontwikkelen regeling projectvoorstellen in-

dienen voor natuurherstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het versnellen en intensiveren van in-

richting en beheer, hydrologische maatregelen en verwerven van sleutelhectares. 
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Reactie Unie: 

De regeling is nog in de maak, maar waterschappen kunnen meedoen met deze regeling. 

Pagina 28:  

Voor de opzet van een natuurbank is vanuit de Begrotingsreserve Stikstof € 125 mln. gereserveerd in 

de periode 2020 en 2021. Deze middelen zullen worden ingezet voor natuurcompensatie van de 

schade als gevolg van projecten in het kader van rijksinfrastructuur en waterveiligheid en defensie-

projecten die een veiligheidsbelang vertegenwoordigen. Er wordt daartoe € 6,55 mln. in 2020 en in 

2021 aan de begrotingsreserve onttrokken voor onderzoek en uitwerking van de vormgeving en voor 

het realiseren” van circa 300 ha (in 2020 en 2021) natuurcompensatie door Staatsbosbeheer. Hiermee 

kunnen de eerste ervaringen worden opgedaan die kunnen worden benut bij de verdere uitwerking 

van de natuurbank. 

Reactie Unie: 

De natuurbank is bedoeld om voor projecten die alleen via een ADC-toets een stikstofvergunning kun-

nen krijgen, de benodigde natuurcompensatie te verzorgen. Waterschappen werken mee aan de in-

richting van de natuurbank (het tot stand komen van de regeling en de eerste pilot). Waterschappen 

kunnen eventueel ook projecten aandragen die als compensatienatuur kunnen kwalificeren (additio-

nele maatregelen ten behoeve van N2000 Habitats), en daarmee gefinancierd kunnen worden door de 

natuurbank. 
 

  

Pagina 13, 37, 56:  

LNV richt zich vanuit de herbezinning op een mestbeleid om (de nutriënten uit) mest beter te benutten 

en het gebruik van kunstmest te verminderen. Dit resulteert in verbetering van de kwaliteit van het 

grond- en oppervlaktewater onder de voorwaarde van minder prikkels tot fraude, goede 

handhaafbaarheid en waar mogelijk minder administratieve of uitvoeringslasten. In 2021 vult LNV de 

herziening van het mestbeleid verder in. In Europees verband wordt ingezet op het verruimen van de 

mogelijkheden voor het gebruik van hoogwaardige producten uit dierlijke mest binnen de Nitraatrichtlijn 

en zodoende te komen tot verminderd gebruik van kunstmest. LNV opent in 2021 een subsidieregeling 

voor investeringen in de verwerking van dierlijke mest voor hoogwaardige mestproducten. Om fraude 

met mest terug te dringen geeft LNV vervolg aan de uitvoering van de versterkte handhavingsstrategie, 

waarbij gebruik gemaakt zal worden van digitale realtime verantwoording van het transport van mest. 

 

Reactie Unie: 

De Unie heeft inbreng geleverd bij LNV in het kader van de herbezinning op het mestbeleid. De Unie 

heeft aangegeven dat de doelstellingen van de KRW in het mestbeleid moeten worden meegenomen. 

Het ministerie heeft voor het mestbeleid in 2021 27 miljoen euro gereserveerd. De Unie levert inbreng bij 

de besteding van deze gelden. 

 

 

 

 

 



Pagina 23 van 39 

 

  

23 

 

 

 
 

V ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT 

 

Pagina 120:  

Het uitgaveninstrument voor de SDE+-subsidie is tegelijkertijd ingesteld met een opslag op de 

energierekening, de Opslag Duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Deze opslag is in 2013 

ingevoerd en stijgt naar de huidige inzichten in 2021 naar € 2,65 mld. 

 

En: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/15/wetsvoorstel-ode-tarie-

ven-2021-en-2022  

 

Reactie Unie: 

Zoals eerder aangekondigd, stijgen de tarieven voor ODE voor de  sector industrie en dus ook 

voor de waterschappen. De tarieven voor de schijven stijgen voor 2021 met respectievelijk 0,27, 

0,36 en 0,20. Dit zal gevolgen hebben voor de ODE-belasting van de waterschappen.  

 

 

Pagina 10: 

De Groeistrategie is gericht op zes fundamentele gebieden: het opleiden van mensen in het on-

derwijs en gedurende hun werkzame leven, het bevorderen van arbeidsparticipatie, het verster-

ken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen, het verbeteren van bereikbaarheid en het benut-

ten van de klimaat- en energietransitie en de transities naar een circulaire economie en kringloop-

landbouw die vragen om baanbrekende vernieuwingen in alle sectoren van de Nederlandse eco-

nomie. 

 

Reactie Unie: 

De waterschappen zijn op volop betrokken bij de maatschappelijke uitdaging om te komen tot 

een kringlooplandbouw en juicht het toe dat innovatiemiddelen hiervoor worden ingezet.  

Pagina 13: 

Daarnaast wordt innovatie bevorderd met specifiek beleid, zoals het Missiegedreven Topsectoren 

en Innovatiebeleid. Het doel van dit beleid is het koppelen van maatschappelijke missies aan ver-

dienvermogen. Om na de coronacrisis snel te kunnen herstellen en op belangrijke gebieden een 

wereldspelerte blijven of te worden, zet EZK door op de weg van de gekozen maatschappelijke 

thema’s. Door de coronacrisis kan innovatie echter onder druk komen te staan, doordat bedrijven 

noodgedwongen bezuinigen en daarmee hun R&D-uitgaven verlagen. Om innovatiever en pro-

ductiever te worden, zijn de investeringen in publiek-private samenwerking (nationaal en Euro-

pees) op sleuteltechnologieën van belang, zoals op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) en 

kwantumtechnologie. 

Reactie Unie: 

De waterschappen juichen toe dat het kabinet blijft investeren in innovatie en het Missiegedreven 

Topsectoren beleid, omdat het ook bij draagt aan een sneller herstel na de coronacrisis. 

De inzet op Artificiële Inteligentie kan de waterschappen helpen bij de ambitie om de RWZI’s als 

bron van data te gebruiken voor maatschappelijke uitdagingen, zoals detecteren van virussen. 

Ook voor de Innovatiemissie Landbouw Water en Voedsel van de topsectoren Water en Land-

bouw is dit van belang.  

 

Pagina 16:  

Aanbestedingen door overheden, die in Nederland circa € 73 mld per jaar bedragen, kunnen in-

strumenten vormen om de economie op een duurzame manier aan te jagen. Om dit verder aan te 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/15/wetsvoorstel-ode-tarieven-2021-en-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/15/wetsvoorstel-ode-tarieven-2021-en-2022
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moedigen zal EZK in 2021bestaande initiatieven om samenwerking tussen partijen in de aanbe-

stedingspraktijk te verbeteren, zoals het vervolg op  programma «Beter Aanbesteden», hierop 

richten. 

Pagina 54:  

Programma Vervolg Beter Aanbesteden 

In 2020 is gewerkt aan de vormgeving van een programma Vervolg Beter Aanbesteden. Dit ver-

volg is medio 2019 aan de Kamer toegezegd (Kamerstuk 34 252, nr. 14). Doel van dit meerjarige 

programma is om te zorgen voor verbeteringen in de aanbestedingspraktijk door een betere dia-

loog tussen overheden en ondernemers en een betere verankering van aanbesteding in over-

heidsorganisaties. Voor dit programma is budget nodig. De omvang van dit budget wordt op dit 

moment nog uitgewerkt 

Reactie Unie:  

De waterschappen willen voor al hun leveranciers een integere, betrouwbare, zakelijke en profes-

sionele opdrachtgever zijn. Daarnaast hebben de waterschappen de maatschappelijke verplich-

ting om verantwoord met het geld van de belastingbetaler om te gaan. Ze streven er daarom naar 

om met hun inkoopbeleid bij te dragen aan ambities en doelstellingen op het gebied van duur-

zaamheid en innovatie. 

 

Dit sluit derhalve aan bij de ambities van EZK zoals geformuleerd in deze begroting. De water-

schappen werken hierbij graag samen met de andere overheden en met marktpartijen. In de af-

gelopen jaren hebben de waterschappen in gezamenlijkheid veel kennis en ervaring opgedaan, 

met name in de GWW-sector. De waterschappen willen graag deze opgedane kennis en ervaring 

delen in dit programma met de andere overheden. 

 

 

 

  

  

Pagina 104:  

Regionale Energiestrategieën (RES'en) 

Overal in Nederland zijn gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag met het 

RES-proces. Door coronamaatregelen is het tijdsschema van de RES’en verruimd. Op 1 

oktober 2020 zal de bestuurlijk vastgestelde concept-RES aangeleverd moeten zijn bij 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De PBL-analyse van de concept-RES’en 

komt op 1 februari 2021 beschikbaar, samen met de analyse van het Nationaal 

Programma RES. De verdeelsystematiek van de landelijke duurzame opwekopgave van 

35 TWh aan zon en wind – waar nodig – wordt gepland voor 1 februari 2021 en de RES 

1.0 dient op 1 juli 2021 aangeleverd te worden. Om van de concept-RES naar een 

definitieve RES te gaan, waarin de plannen zoveel mogelijk geconcretiseerd worden, 

vraagt inzet van alle overheidslagen. Het Rijk (BZK, EZK) speelt hierin een rol als een 

actieve, gecommitteerde partner in het RES-proces. Dit doet het Rijk niet alleen vanuit de 

borging van de afspraken uit het Klimaatakkoord, maar ook vanuit zijn 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het klimaat- en energiebeleid, de 

betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het energiesysteem, de inzet van Rijksgronden 

en -vastgoed en de borging van nationale belangen en ruimtelijke uitgangspunten voor 

de RES. 

Reactie Unie: 

We trekken als decentrale koepels samen op in het RES proces en vinden EZK en BZK 

aan onze zijde. Functioneert over het algemeen naar wens. 
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Pagina 102: 

In 2020 zijn er belangrijke mijlpalen bereikt in de uitvoering van het Klimaatakkoord: de 

SDE++ wordt voor het eerst opengesteld, concept-Regionale Energiestrategieën (RES'en) zijn 

opgesteld en de rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie (Kamerstuk 32 813, nr. 

536) is gepresenteerd. Ook zal in oktober 2020 de eerste Klimaatnota gepresenteerd worden, 

als onderdeel van de monitorings- en borgingscyclus uit de Klimaatwet. In 2021 volgt een 

aantal belangrijke aanvullende mijlpalen: de CO2-heffing voor de industrie wordt van kracht, 

de definitieve Regionale Energiestrategieën (RES'en) worden gepresenteerd en de 

transitievisies Warmte worden in elke gemeente vastgesteld. Met deze en andere 

maatregelen wordt een stevig fundament gelegd voor de verdere transitie de komende jaren. 

Reactie Unie: 

Als Unie zijn we betrokken bij de genoemde ontwikkelingen en mijlpalen als SDE++ (o.a. lobby 

aquathermie) en concept RES’en en zullen ook actief betrokken zijn bij de ontwikkelingen op 

dat vlak in 2021. We stimuleren waterschappen betrokken te zijn bij de transitievisies 

warmte. 

 

  

  

Pagina 226:  

Toelichting Evaluaties herziening regelgevend kader: 

Voor de zomer van 2020 zal de nieuwe Energiewet (wetsvoorstel tot wijziging van de 

Elektriciteit en Gaswet) ter consultatie worden voorgelegd. Deze wet zal naar alle 

waarschijnlijkheid vijf jaar na inwerkingtreding (ca. 2022) geëvalueerd worden. Dit zal 

waarschijnlijk in 2027 gebeuren. Ook de wijziging van de Warmtewet (Warmtewet 2.0) zal op 

zijn vroegst op 1 januari 2022 in werking treden. Deze wet zal net als de Energiewet naar alle 

waarschijnlijkheid vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden, dus op zijn vroegst in 

2027. 

 

Reactie Unie: 

De Unie is betrokken bij het traject van de Warmtewet 2, en trekt samen op met IPO en VNG. 

Gezamenlijk hebben we een consultatiereactie gegeven. Wezenlijk punt voor de Unie is dat 

de waterschappen geen rol is toebedacht, terwijl aquathermie een belangrijke warmtebron 

is, die overal in Nederland kan spelen in warmtekavels. Bovendien is het van belang om wa-

terschappen vroegtijdig te betrekken in het traject van aanwijzing van wijken voor collectieve 

warmte en warmtekavels.  

Er wordt verder weinig woorden vuil gemaakt aan de warmtewet 2, terwijl dit een zeer bela-

den proces is en zeer wezenlijk voor de warmtetransitie. 

 

 

  

Pagina 18:  

CO2 - heffing 

Daarnaast zet EZK in op stimuleren en beprijzen om de ambitieuze klimaatambities te behalen, en 

tegelijktijdig te waarborgen dat Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingsland voor de energie-

intensieve industrie. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de introductie van een CO2-heffing en het 

verbreden van huidige stimuleringsregelingen. Zo wordt de huidige SDE+ verbreed naar SDE++ 29 
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waarmee naast hernieuwbare energieproductie ook industriële CO2-reducerende technieken 

worden gestimuleerd. 

 

De CO₂-heffing industrie is conform het Klimaatakkoord uitgewerkt tot wetsvoorstel. Het 

wetsvoorstel is als onderdeel van het Belastingplanpakket 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. 

De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2021. 

 

Pagina 104:  

Regionale Energiestrategieën (RES'en) 

Overal in Nederland zijn gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag met het RES-

proces. Door coronamaatregelen is het tijdsschema van de RES’en verruimd. Op 1 oktober 2020 

zal de bestuurlijk vastgestelde concept-RES aangeleverd moeten zijn bij het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL). De PBL-analyse van de concept-RES’en komt op 1 februari 2021 beschikbaar, 

samen met de analyse van het Nationaal Programma RES. De verdeelsystematiek van de 

landelijke duurzame opwekopgave van 35 TWh aan zon en wind – waar nodig – wordt gepland 

voor 1 februari 2021 en de RES 1.0 dient op 1 juli 2021 aangeleverd te worden. Om van de 

concept-RES naar een definitieve RES te gaan, waarin de plannen zoveel mogelijk geconcretiseerd 

worden, vraagt inzet van alle overheidslagen. 

 

Pagina 108:  

Routekaart Groen Gas  

In de Routekaart Groen Gas (Kamerstuk 32 813, nr. 487) heeft het kabinet een beleidsagenda 

geschetst om de productie van groen gas te bevorderen. Deze beleidsagenda wordt in 2021 

uitgevoerd en omvat onder meer het bezien van alternatieve instrumenten om groen gas 

productie te ondersteunen, waaronder fiscale differentiatie, een bijmengverplichting of een 

separaat subsidie-instrument. Ook zet het kabinet in op sterk flankerend beleid (onderzoek, R&D, 

kaderstelling) op het gebied van innovatie, netbeheer, locatiebeschikbaarheid en biomassa. Voor 

de Transitievisies Warmte die gemeenten in 2021 zullen opstellen, heeft het kabinet duidelijkheid 

geboden over de positie van groen gas in de warmtetransitie. 

 

Pagina 111:  

Energie-efficiëntie (MJA) 

EZK financiert projecten ter uitvoering van de Meerjarenafspraken Energie- 

efficiëntie (MJA-E) voor verbetering van de energie-efficiëntie. Deze afspraken zijn gericht op de 

realisatie van CO2-reductie en het behalen van de energiebesparingsdoelen in het 

Klimaatakkoord. 

 

Pagina 113:  

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) 

Met ingang van 2020 is de SDE+ omgevormd tot de SDE++, zodat naast hernieuwbare 

energieproductie ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking komen voor subsidie. 

Doordat in de SDE++ goedkopere projecten voorrang hebben bij het verkrijgen van subsidie en er 

concurrentie is tussen verschillende vormen van CO₂-reducerende technologieën, zal op de 

meest kosteneffectieve wijze de reductie van CO₂ worden gestimuleerd. De totale uitgaven zijn 

afhankelijk van de beschikbare projecten en de ontwikkeling van de energieprijs. Voor de SDE++ 

geldt dat de openstelling 2020 (€ 5 mld) pas in 2021 verplicht zal worden: hiermee is in het 

beschikbare verplichtingenbudget voor 2021 rekening gehouden. Voor de openstelling van de 

SDE++ in 2021 wordt opnieuw uitgegaan van een openstelling van € 5 mld: zodra hier een 

definitief besluit over genomen is zal het hiervoor benodigde verplichtingenbudget in de 

begroting 2022 worden opgenomen, aangezien ook deze openstelling pas in het jaar volgend op 

de openstelling tot verplichting zal komen. 
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Pagina 187:   

Motie RES en SDE ++ 

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de decentrale overheden over eventuele knelpunten 

in de synergie tussen de Regionale Energiestrategie (RES) en de Stimulering Duurzame 

Energietransitieregeling (SDE++). 

 

Pagina 189:  

Motie Zon op Water 

Verzoekt de regering om in overleg met betrokken stakeholders een onderzoek in te stellen naar 

de effecten van drijvende zonnepanelen op de natuur; verzoekt de regering, om in navolging van 

het onderzoek samen met decentrale overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties een 

routekaart op te stellen met kansen en risico's van zonne-energie op water in Nederland 

 

Pagina 196: 

Motie burgerparticipatie  

Verzoekt de regering, een uitgebreide inventarisatie te maken van burgerparticipatie in de 

Regionale Energiestrategieën (RES) en, aan de hand van de hieruit voortkomende best practices, 

inwonersparticipatie bij de RES 1.0 actief te stimuleren in alle regio's. 

 

Reactie Unie: 

 

CO2 - heffing 

Niet van invloed op de waterschappen. De CO2 - heffing is voorzien voor grote bedrijven (vallend 

onder de ETS). Wordt in het Belastingplan geregeld. Praktische invulling wordt gevolgd. 

 

Regionale Energiestrategieën (RES'en) 

Is conform afspraken als overeengekomen tussen koepels en Rijk. 

 

Routekaart Groen Gas  

Unie is hierbij betrokken. Geen nieuws. Bevestiging van brief aan TK in maart van dit jaar. Locatie-

onderzoek ziet ook op inzet locaties rioolwaterzuiveringen. Over dit onderzoek moeten nog na-

dere afspraken met  EZK worden gemaakt. 

 

Energie-efficiëntie (MJA) 

Waterschappen nemen sinds 2008 deel aan MJA. Loopt in 2020 af. Er is toch voor de komende ja-

ren voorzien in budget (2021 t/m 2025 2,3 miljoen per jaar). Er vindt verkenning plaats voor even-

tuele opvolging van MJA. Unie gaat hierin zelf voorzien, maar heeft deur nog open voor aanbod.  

 

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) 

Geen nieuws. Unie voert lobby op(verbetering SDE ++ voor biogas/groen gas en aquathermie en 

maatregelen voor reductie broeikasgassen op RWZI’s. 

 

Motie RES en SDE ++ 

Aandacht gaat vooral uit naar wind en zon. Mogelijkheid bezien of ook aquathermie en bio-

gas/groen gas kunnen worden meegenomen. 

 

Motie Zon op Water 

Unie is betrokken bij Routekaart. STOWA doet onderzoek naar ecologische effecten. Unie gaat ju-

ridische verkenning doen naar bevoegdheden van waterschappen om plaatsing tegen te houden 

in geval dit vanuit waterbeheerskundig ongewenst is. 
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Pagina 196:  

Motie burgerparticipatie  

Unie heeft eigen traject met inventarisatie en opstelling handreiking voor waterschappen om bur-

gerparticipatie van duurzame energieprojecten op waterschapsterreinen te stimuleren. Unie 

stemt dit eigen traject af met deze inventarisatie. 

 

 

  

Pagina 39: 

Aardwarmte wordt gezien als een kosteneffectieve duurzame energiebron met potentie. Het draagt bij 

aan het halen van de duurzame energiedoelstelling van Nederland. Aardwarmte is een belangrijke optie 

voor het behalen van energie- en klimaatdoelen. Stimuleren van aardwarmte is een prioriteit uit het 

energieakkoord, de warmtevisie, de beleidsbrief tuinbouw en de meerjarenafspraak energietransitie 

glastuinbouw 2014–2020. Ook het nieuwe Klimaatakkoord zet fors in op de ontwikkeling van geothermie 

in Nederland om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. 

Reactie Unie:  

EZK heeft ervoor gekozen om wel geothermie expliciet op te nemen in haar begroting, maar met geen 

woord te reppen over aquathermie. De waterschappen zien dat als een gemiste kans, omdat de praktijk 

inmiddels aquathermie omarmd en de Green Deal aquathermie volgens jaar afloopt. 

 

 

VI FINANCIEN  

 

Pagina 282:  

Onderzoek nieuwe vormgeving afvalstoffenbelasting (2021) 

In het regeerakkoord is het voornemen geuit om de afvalstoffenbelasting anders vorm te geven. Om hier 

invulling aan te geven, wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor en effecten van een 

nieuwe vormgeving. 

Reactie Unie: 

In het regeerakkoord staat een passage over de verbreding van de grondslag van de afvalstoffenbelasting 

opgenomen. De passage luidt als volgt:  

“Verbreden van de grondslag vindt plaats door afschaffing van de vrijstelling van zuiveringsslib en het in 

de heffing betrekken van afval verbrand in biomassa-energie centrales.” 

Bovenstaande passage uit het regeerakkoord raakt mogelijk (de kosten van) de slibverwerking van water-

schappen.  

Uit de toelichting bij de begroting blijkt dat in 2021 vervolgonderzoek zal plaatsvinden. De Unie onder-

houdt hierover nauw contact met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat. 

 

 

VII BUITENLANDSE ZAKEN  

 

Pagina 17:  

De wereldwijde COVID-19 crisis onderstreept het belang van toegang tot drinkwater, sanitatie en hygiëne 

(WASH). WASH is de eerste verdedigingslinie om (infectie-)ziekten te voorkomen. WASH gaat ook moeder- 

en zuigelingensterfte tegen en vermindert het verzuim onder schoolgaande meisjes. Nederland onder-

steunt daarom in 2021 programma’s van nationale en internationale partners die de toegang van arme 

en kwetsbare groepen tot WASH verbeteren. De doelstelling om in 2030 50 miljoen mensen te voorzien 

van sanitaire voorzieningen en hygiëne en 30 miljoen mensen van toegang tot schoon drinkwater, blijft 

overeind. 



Pagina 29 van 39 

 

  

29 

 

 

 
 

Pagina 7:  

De aanpak van klimaatverandering wordt steeds urgenter. Het kabinet blijft in 2021 inzetten op groen 

herstel, zowel binnen als buiten Nederland, om de overgang naar een klimaatneutrale, weerbare en cir-

culaire economie te versnellen. Uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en verhoging van het ambitie-

niveau blijven kernelementen van het internationale klimaatbeleid dat het kabinet actief uitdraagt. 

 

Pagina 49:  

In 2018 is de subsidieregeling van start gegaan van de Blue Deal (2018-2021). Het betreft een internatio-

naal programma van 21 waterschappen die worden aangestuurd door de Unie van Waterschappen. De 

Ministeries van Buitenlandse Zaken en IenW zijn gezamenlijk subsidieverstrekker. De eerste subsidiefase 

loopt tot en met 2021. De Blue Deal is een programma tot en met 2030 met één duidelijk doel: 20 miljoen 

mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water. De focus ligt op 

het bieden van hulp, maar ook op het creëren van kansen voor het bedrijfsleven en leren van andere lan-

den om het eigen werk in Nederland te blijven verbeteren. 

 

Pagina: 33 

Uitvoering Blue Deal, een internationaal programma van 21 waterschappen. Het doel van het pro-

gramma Blue Deal heeft als doel: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan 

schoon, voldoende en veilig water. De focus ligt op het bieden van hulp, maar ook op het creëren van 

kansen voor het bedrijfsleven en leren van andere landen om het eigen werk in Nederland te blijven ver-

beteren. 

Reactie Unie + duiding reactie: 

De waterschappen dragen via de Blue Deal bij aan de doelstelling van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken om waterbeheer en sanitaire voorzieningen te verbeteren. De Blue Deal heeft de ambitie om 20 

miljoen mensen toegang te geven tot schoon, voldoende en veilig water. De Blue Deal of de waterschap-

pen worden niet expliciet genoemd, een gemiste kans. Het valt verder op dat de Nederlandse Internatio-

nale Water Ambitie niet wordt genoemd in de begroting, terwijl dit het platform moet zijn voor de Neder-

landse watersector om internationaal meer samen te werken.  

 

 

 

VIII SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

  
  

Pagina 14:  

Er zal ook de komende jaren aandacht nodig zijn voor het toekomstbestending maken van de arbeids-

markt. 

Reactie Unie: 

De arbeidsmarkt van de toekomst zou volgens de commissie daarom gestoeld moeten zijn op uitgangs-

punten ‘wendbaarheid’, ‘duidelijkheid’, ‘weerbaarheid’ en ‘wederkerigheid’. 

In de cao Werken voor waterschappen staan afspraken die hierop betrekking hebben, maar ook in 

nieuwe cao’s moet hier aandacht voor zijn. 

 

Pagina 14:  

Het kabinet blijft inzetten in op Leven Lang Ontwikkelen. 

Reactie Unie: 

Het kabinet streeft er daarom naar dat het vanzelfsprekend wordt te investeren in de ontwikkeling van 

mensen tijdens de hele loopbaan. Naast de scholingsmaatregelen die voortkomen uit het steun- en 

herstelpakket werkt het kabinet door aan de invoering van de STAP-regeling (Stimulans Arbeidsmarktpo-

sitie). Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. In de cao Werken voor waterschap-

pen moet worden nagegaan wat de gevolgen zijn voor cao-afspraken zoals het PBB. 
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Pagina 15:  

Om te komen tot een duurzaam houdbaar pensioenstelsel gaat het kabinet in 2021 de vernieuwing van 

het aanvullend pensioenstelsel uitwerken in wetgeving. 

Reactie Unie: 

De Vwvw is via het ZPW en de PK en het VO ABP berokken bij de ontwikkelingen. 

 

Pagina 15:  

De beoogde inwerkingtredingsdatum voor de versoepeling van de RVU-heffing en verlofsparen is 1 janu-

ari 2021 en voor bedrag ineens 1 januari 2022. 

Reactie Unie: 

De gevolgen van deze versoepeling zullen in het cao-overleg ter sprake komen. 

 

Pagina 16:  

Het kabinet kiest voor de invoering van negen weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders. 

Reactie Unie: 

Het doel van deze uitbreiding is om beide partners de kans te geven om tijd met hun kind door te bren-

gen in het eerste jaar na de geboorte. Daarnaast kan het verlof zorgen voor een gelijkere verdeling 

van werk- en zorgtaken tussen ouders. In deze negen weken hebben ouders recht op een uitkering tot 

50% van het maximum dagloon. De maatregel zal per augustus 2022 ingaan. 

Via het ZPW zullen wij reageren op de consultatie t.z.t. 

 

 

Pagina 16:  

Het kabinet werkt daarom aan een Arbovisie 2040, waarvan momenteel de beleidsvoorbereiding in sa-

menwerking met het veld in volle gang is. 

 

Reactie Unie: 

De Unie en de waterschappen hebben een bijdrage geleverd. 

 

Pagina 18:  

Daarom werkt het kabinet aan een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen kunnen meedoen. Voor men-

sen met een beperking is het kabinet aan de slag gegaan met de aanpak «Het Breed Offensief». 

Reactie Unie: 

De leden van de Vwvw en het A&O fonds waterschappen creëren banen i.h.k.v. de banenafspraak. Het is 

de bedoeling dit t.z.t. verder uit te breiden naar “inclusiviteit”. 

 

Pagina 34:  

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDI&EU). 

Reactie Unie: 

Een van de maatregelen uit het pensioenakkoord betreft een tijdelijke subsidieregeling die ziet op het 

faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en 

eerder uittreden. 

 

De Vwvw is positief over deze regeling en bespreekt de (on-)mogelijkheden op de cao-tafel. 

 

 

Pagina 39:  

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte. 
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Reactie Unie: 

Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten beta-

len bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. 

 

 

Pagina 40: 

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. 

Reactie Unie: 

De subsidie voor duurzame inzetbaarheid (DI) en leven lang ontwikkelen (LLO) heeft betrekking op het 

meerjarige investeringsprogramma DI en LLO (€ 10 miljoen per jaar), dat is voortgekomen uit het pensi-

oenakkoord. Bespreken op de cao-tafel. 

 

  

  

Pagina 20 en 50/51:  

Het kabinet wil voorkomen dat bestaande en nieuwe risicogroepen als gevolg van het coronavirus (ver-

der) in armoede- en schuldenproblematiek terecht komen. Dat vraagt dat een schuldenaar de zekerheid 

heeft van voldoende inkomen om van te leven. Een correct toegepaste beslagvrije voet door alle beslag-

leggers draagt daaraan bij. Daarom werkt het kabinet hard aan implementatie van de Wet vereenvoudi-

ging beslagvrije voet die op 1 januari 2021 in werking treedt. De parlementaire behandeling van de wet-

geving gericht op verbreding van het beslagregister (wetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbe-

slag) zal in 2021 plaatsvinden. 

 

De aanpak van het kabinet is gericht op preventie en vroegsignalering van schulden, ontzorgen en reali-

seren van een maatschappelijk verantwoorde incasso. Het komend jaar staat onverminderd in het te-

ken van wetgeving en het uitvoeren en verder uitwerken van de plannen en maatregelen. Gezien de ver-

wachte toename van mensen met problematische schulden wil het kabinet ook wanneer wellicht nog 

niet alle betrokken partijen de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari volledig kunnen uit-

voeren, toch tot invoering van deze wet overgaan. Het naar verwachting beperkte aantal partijen (waar-

onder waterschappen) dat per 1 januari nog niet volledig uitvoering kan geven aan de wet, zal een korte 

overgangstermijn worden geboden om alsnog de implementatie verantwoord te kunnen afronden. 

(Kamerstukken II 2019/20, 24 515, nr. 532). 

Reactie Unie: 

De Unie is nauw bij de implementatie van de wet betrokken. Ook waterschappen kunnen beslag leggen 

op het inkomen van een burger (bijvoorbeeld als een belastingschuld niet is voldaan). Als niet bekend is 

dat anderen ook al beslag hebben gelegd en/of als niet precies bekend is wat het minimumbedrag is 

waarvan betrokkene geacht wordt te kunnen leven, kan het gebeuren dat een burger als gevolg van een 

stapeling van beslagen te weinig overhoudt om in zijn basale levensbehoefte te kunnen voorzien. De 

waterschappen willen dus ook dat het proces en de informatie-uitwisseling wordt verbeterd. Zij kunnen 

dan ook de afweging maken of het überhaupt zin heeft om in een specifiek geval beslag te leggen.  

 

De belastingsamenwerkingen van de waterschappen kunnen op implementatie ondersteuning vanuit 

VNG Realisatie rekenen. Wel is het inmiddels zaak dat de belastingsamenwerkingen daadwerkelijk over-

gaan tot implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Wat waterschappen kunnen doen 

om de implementatie van deze wet te laten slagen is opgenomen in de ledenbrief van d.d. 18 augustus 

2020. 

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-532.html
https://www.uvw.nl/ledenbrieven/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet/
https://www.uvw.nl/ledenbrieven/wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet/
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IX JUSTITIE EN VEILIGHEID  

 

 

Pagina: 9 

De huidige ontwikkelingen tonen nogmaals hoe sterk onze samenleving leunt op digitale technologie: 

vrijwel alle vitale processen en diensten zijn afhankelijk van ICT. Dit maakt digitale veiligheid nóg 

belangrijker. Langs de lijnen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) en de kabinetsreactie op 

het WRR-rapport: ''Voorbereiden op digitale ontwrichting'' versterken we de respons bij incidenten en 

crises met digitale aspecten. We zetten met een reeks van publieke en private partners in op het 

voorkomen van incidenten en versterken van de weerbaarheid. In ons stelsel is veel ruimte voor publiek-

private samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. Hiertoe brengen we in kaart welke wettelijke 

bevoegdheden er bestaan om informatie te delen of om in te grijpen. Dit geldt ook voor bevoegdheden 

om te sturen op de digitale weerbaarheid bij rijksoverheid, vitale aanbieders en niet-vitale organisaties. 

De uitkomsten hiervan kunnen desgewenst een plek krijgen in de wijziging van de Wet beveiliging 

netwerk- en informatiesystemen (Wbni), met inachtneming van de huidige ministeriële 

verantwoordelijkheid. 

 

Reactie Unie: 

De waterschappen werken hard om hun informatieveiligheid voor de kantoor- en procesautomatisering 

naar een hoger niveau te tillen. Alle waterschappen zijn aangesloten op het CERT Watermanagement en 

men is druk bezig met het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het 

maken van risico-analyses waar de grootste gevaren zitten. 

 

We zijn verheugd dat veiligheid in het digitale domein een prioriteit voor het huidige kabinet is. In het re-

geerakkoord is een structurele investering van 95 miljoen euro voor cybersecurity vastgelegd. 

 

 

Pagina: 47 

Een veiliger samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshandhaving en criminaliteitsbe-

strijding, en door versterking van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door de decentrale 

overheden. 
Inspanningen zijn er op gericht het lokaal bestuur zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te 
stellen de lokale veiligheid te vergroten, onder andere door het bewaken van de bestuurlijke inte-
griteit (Bibob) en de inzet van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s). 

Reactie Unie: 

De UvW is verheugd om te lezen dat J&V aangeeft dat het belangrijk is om gezamenlijk met de lokale be-

sturen op te treden tegen (ondermijnende) criminaliteit. Het is positief dat een goede en efficiënte sa-

menwerking met de lokale overheden, expliciet als speerpunt voor het komende jaar wordt erkend.  
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X ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP 

  
Pagina 106:  

Erfgoed en fysieke leefomgeving. Er wordt geïnvesteerd in kennis- en onderzoeksprogramma’s, de onder-

steuning en infrastructuur voor erfgoed en informatie- en communicatietechniek.  

Reactie Unie: 

Waterschappen nemen deel in projecten onder de Erfgoeddeal waar cultureel erfgoed als inspiratie 

wordt ingezet voor de maatschappelijke uitdagingen van klimaatadaptatie en de energietransitie.  

 

 

 

XI MILJOENENNOTA 

 

Pagina 25:  

De gevolgen van de coronacrisis leiden tot een historisch groot begrotingstekort en onzekerheid voor de 

overheidsfinanciën. 

Het overheidssaldo komt in 2020 naar verwachting uit op 7,2 procent van het bbp. In de naoorlogse peri-

ode is het saldo niet eerder zo sterk omgeslagen (zie figuur 1.3.1). Ook in 2021 blijft het saldo met ‒ 5,5 

procent naar verwachting sterk negatief. Vanuit het trendmatig begrotingsbeleid mogen de belastingin-

komsten en de uitgaven aan WW en bijstand meeademen met de economie. De lagere belastinginkom-

sten en hogere WW- en bijstandsuitgaven door de crisis leiden hierdoor tot een verslechtering van het 

saldo. Daarbovenop komen de noodmaatregelen. Deze tellen op tot circa 35 miljard euro in 2020 en ver-

klaren het grootste deel van het begrotingstekort. De onzekerheid rondom de ontwikkeling van de over-

heidsfinanciën is aanzienlijk groter dan in normale tijden. Als het economisch herstel vertraging oploopt, 

kunnen de overheidsfinanciën zich ook slechter ontwikkelen. 

Reactie Unie: 

De Rijksbegroting voor 2021 leidt dus tot EMU-tekort van 5,5%. Ook voor de jaren daarna wordt een te-

kort verwacht. Op de korte termijn investeert het kabinet extra om de gevolgen van de economische cri-

sis zo beperkt mogelijk te houden, maar een volgend kabinet zal er naar verwachting op inzetten dat het 

saldo binnen enkele jaren weer binnen de Europese norm valt. Hierbij zal er waarschijnlijk ook naar het 

EMU-saldo van de decentrale overheden worden gekeken. 

Omdat de taken van de waterschappen belangrijk zijn voor de veiligheid, bewoonbaarheid, volksgezond-

heid en bedrijvigheid in ons land, moeten de waterschappen voldoende mogelijkheden hebben om te 

kunnen investeren. Daarom hebben de waterschappen, samen met de provincies en de gemeenten, in 

het kader van de Wet houdbare overheidsfinanciën, voldoende ruimte in het Nederlandse EMU-saldo no-

dig. Met dit kabinet zijn hierover goede afspraken gemaakt. Volgend jaar zal de Unie samen met VNG en 

IPO inzetten op vergelijkbare afspraken met het nieuwe kabinet, zodat de waterschappen, gemeenten en 

provincies voor de gehele kabinetsperiode zekerheid hebben over de ruimte die zij binnen het EMU-

saldo hebben. 

 

 

Pagina: 38 

Het lage vpb-tarief wordt verlaagd, het hoge tarief niet. 

De opbrengst hiervan wordt deels gebruikt voor lastenverlichting bij het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

Dit gebeurt door de eerste schijf in de vpb te verlengen in twee stappen, met in totaal 195 duizend euro. 

Het vpb-tarief van de eerste schijf gaat zoals eerder aangekondigd in 2021 naar 15 procent. Het kabinet 

wil hiermee ondernemerschap en specifiek het MKB stimuleren. Het kabinet maakt ook gericht geld vrij 

voor het stimuleren van scale-ups, en door via gemeenten het bedrijfsleven te ondersteunen door 

herstructurering van winkelcentra en bedrijventerreinen. 
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Reactie Unie: 

Ook enkele waterschappen betalen vennootschapsbelasting en liften mee op deze lastenverlichting voor 

het midden- en kleinbedrijf. 

 

 

XII BELASTINGPLAN 2021 

 

 

Pagina 5:  

In het wetsvoorstel wet aanpassing opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) worden de 

ODE-tarieven conform Regeerakkoord en Klimaatakkoord aangepast. De ODE is een heffing op het ge-

bruik van elektriciteit en aardgas die dient ter financiering van de met de subsidieregeling Stimulering 

Duurzame energietransitie (SDE++) samenhangende kasuitgaven. De SDE++ stimuleert naast duurzame 

energieproductie ook CO2-reductie. 

 

Reactie Unie: 

Op pagina 2 van de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel staat de volgende overzichtstabel van 

de wijziging: 

 
 

Uit de overzichtstabel komt naar voren dat alle tarieven naar boven worden bijgesteld. Deze wijziging zal 

leiden tot aanvullende kosten bij waterschappen, dit is een uitvloeisel uit het Klimaatakkoord.  
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Pagina 20:  

14. Aanpassen tarieftabel van de vennootschapsbelasting  

Het lage vennootschapsbelastingtarief is per 1 januari 2020 verlaagd van 19% naar 16,5% en het hoge 

vennootschapsbelastingtarief is op 25% gebleven. Per 1 januari 2021 is reeds wettelijk voorzien in een 

verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25% naar 21,7% en van het lage vennoot-

schapsbelastingtarief van 16,5% naar 15%. Bij de augustusbesluitvorming is besloten om af te zien van de 

verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief per 1 januari 2021, zodat het hoge vennootschaps-

belastingtarief 25% blijft en het lage vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15% gaat. Tevens 

wordt voorgesteld de eerste tariefschijf – waar vanaf 2021 het lage vennootschapsbelastingtarief van 15 

% op van toepassing is – te verlengen naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. 

 

Reactie Unie: 

Het lage vennootschapsbelastingtarief wordt per 2021 en 2022 aangepast, waarbij zowel het tarief wordt 

verlaagd als de lengte van de tariefschijf wordt vergroot. Het betreft de volgende wijziging: 

belastingjaar van tot tarief 

2020 €0 €200.000 16,5% 

2021 €0 €245.000 15% 

2022 €0 €395.000 15% 

Het hoge vennootschapsbelastingtarief blijft 25%. 

 

Voor waterschappen die zich geconfronteerd zien met vennootschapsbelasting is de verruimde toepas-

sing en verlaging van het lage vennootschapsbelastingtarief een gewenste ontwikkeling.  

 

 

 

Pagina 7:  

Nota van wijziging: beperking verliesverrekening 

Bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2022 een in de tijd onbe-

perkte voorwaartse verliesverrekening voorstellen (terwijl dat nu zes jaar voorwaarts is). Daarbij zijn de 

verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) echter slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belast-

bare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere 

belastbare winst in een jaar verrekenbaar. Deze maatregel volgt uit een van de aanbevelingen van de Ad-

viescommissie belastingheffing van multinationals. 

Reactie Unie: 

Deze maatregel die nog niet in het Belastingplan zelf is opgenomen kan zowel positief als negatief uitpak-

ken voor waterschappen. Indien waterschappen bijvoorbeeld hoge aanloopverliezen hebben met een 

activiteit kan door het voorgestelde plafond van € 1 miljoen een deel van het verlies niet verrekenbaar 

zijn. Daarentegen kan een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening een verruiming van de 

mogelijkheid van verliesverrekening betekenen voor waterschappen. 
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XIII DELTAFONDS  

  

Pagina 10: Bij de begroting 2021 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en 

met 2034. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2033 stand begroting 2020 na verwer-

king van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden door-

getrokken. 

Pagina 24: Ten behoeve van het vervolg op het 1e maatregelenpakket zoetwater (waaronder ook de 

maatregelen n.a.v. de droogte in 2018 vallen, waaraan ook in 2021 uitvoering wordt gegeven) is € 

150 miljoen gereserveerd op artikelonderdeel 05.04. Dit betreft een reservering voor een vervolg 

zoetwatermaatregelpakket voor de periode 2022-2027. Deze middelen dienen om de gevolgen van 

langdurige droogte en lage rivierafvoer als gevolg van klimaatverandering zoveel mogelijk te beper-

ken. 

Pagina 26: In de tabel budgettaire gevolgen bij dit beleidsartikel is in regel 2.02.02 realisatiepro-

gramma zoetwatervoorziening een bedrag van € 46,1 miljoen aan subsidieverplichtingen opgeno-

men voor de periode 2015–2021. De bedragen hebben betrekking op de verlening van subsidies 

aan de volgende waterschappen: Stichtse Rijnlanden, Hollandsche Delta, Brabantse Delta, Delfland, 

Scheldestromen en Rivierenland. Deze maatregelen hebben als doel de huidige knelpunten in de 

zoetwatervoorziening te verminderen en Nederland voor te bereiden op de mogelijke gevolgen 

van klimaatverandering. 

 

IenW boekt in de periode 2015–2021 ook een bedrag van in totaal € 74,5 miljoen over naar het Pro-

vincie- of Gemeentefonds voor het nemen van zoetwatermaatregelen. Deze middelen dragen ook 

bij aan het verminderen van huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening en aan het opvangen 

van mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Deze zoetwatermaatregelen van nationaal belang 

zijn opgenomen in het Deltaplan Zoetwater. 

Reactie Unie: 

Zie pagina 6 en 7 van deze analyse.  

 

 

Pagina 43-45: Op artikelonderdeel 5.04 worden uitgaven geraamd voor toekomstige opgaven, 

waarover nog geen startbeslissing is genomen. Op dit moment zijn tot en met 2034, onder voorbe-

houd van cofinanciering, met name de volgende posten gereserveerd: 

• Regionale keringen in beheer bij het Rijk (€ 194 miljoen):  

• Integraal Rivier Management (€ 615 miljoen):  

• Zoetwater (€ 444 miljoen): Voor het 2e pakket Zoetwater is € 150 miljoen gereserveerd voor de 

periode 2022-2027….…..Daarvoor wordt in het Deltafonds vanaf 2028 jaarlijks € 42 miljoen gereser-

veerd, in totaal € 294 miljoen in de periode 2028-2034. Daarna wordt jaarlijks € 42 miljoen aan de 

reservering toegevoegd, omdat verwacht wordt dat ook dan inzet op het onderwerp noodzakelijk 

blijft. 

• Programmatische Aanpak Grote Wateren (€ 469 miljoen):  

• Onderzoekreservering (€ 20 miljoen):  

• Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 1 miljoen): Aanvullend op het lopende stimule-

ringsprogramma is in totaal € 20 miljoen gereserveerd (2019–2021) om decentrale overheden te 

ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en ondersteuning 

in voorbeeldprojecten. Het grootste deel van deze middelen is in de afgelopen jaren overgeheveld 

naar de begroting van IenW (hoofdstuk XII) en decentrale overheden. 

• Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 14 miljoen): In de voorbereiding van de impulsregeling 

is gebleken dat niet alleen behoefte is aan middelen voor de uitvoering van maatregelen, maar ook 

voor kennis en kennisdeling ten behoeve van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). 
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De middelen zijn onder andere nodig voor nader onderzoek van risico’s van klimaatverandering, 

onderzoek voor onderbouwing van maatregelen, het ontwikkelen van een monitoringssysteem, 

communicatie, instandhouding van het kennisportaal ruimtelijkeadaptatie.nl, de klimaateffectatlas 

en het Platform Samen Klimaatbestending. 

• Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (€ 200 miljoen): In het bestuursakkoord ruimtelijke adapta-

tie is afgesproken dat IenW een tijdelijke impulsregeling zal uitwerken. Vooruitlopend op de verdere 

uitwerking en inwerkingtreding van de impulsregeling wordt, zoals in het bestuursakkoord is afge-

sproken, een beleidsreservering van € 200 miljoen in het Deltafonds opgenomen. 

• Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2035 (€ 23 miljoen):  

• Delta-aanpak Waterkwaliteit – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (€ 39 miljoen): dit be-

treft een beleidsreservering van € 39 miljoen voor maatregelen om opgedane kennis breed te de-

len en toe te passen. Hiermee worden, via gebiedsprocessen, maatregelpakketten ontwikkeld ten 

behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van 

agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. 

• Plastic Zwerfafval in rivieren (€ 8 miljoen): Eind 2019 is de gezamenlijke aanpak plastics in rivieren 

gestart waarbij de eerste pilot voor het afvangen van plastics in 2020 van start gaat in de IJssel en 

Maas. …….. Met de beleidsreservering kunnen, na succesvolle afronding van de pilot, maatregelen 

worden uitgevoerd die bijdragen aan het behalen van de milieudoelstellingen van het kabinet. 

Reactie Unie: 

Mooi overzicht van de projecten die naast het Deltaprogramma Zoetwater en Waterveiligheid en 

beheer en onderhoud Rijkswaterstaat ook uit het Deltafonds gefinancierd worden. Het valt wel op 

dat er al ca 600 miljoen voor Integraal Riviermangement gereserveerd. Ik hoop dat deze bedragen 

bijdragen aan de doelstellingen van het Deltaprogramma. Ik zou verwachten dat het wettelijk be-

oordelingskader onder de begroting van I&W zou vallen en niet onder het Deltafonds. Het Plastic 

Zwerfafval hoort hier mijn inziens helemaal n iet thuis, al profiteren we daar wel van natuurlijk.  

 

 

Pagina 51/52: Verdeeld over de jaren 2019-2023 ontvangt de Stichting Toegepast Onderzoek Water-

beheer (STOWA) een subsidie van € 5 miljoen voor het innovatieprogramma ‘microverontreinigin-

gen uit afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties, bedoeld om innovaties op de rioolwaterzui-

vering te stimuleren waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen beter worden ver-

wijderd. 

 

Het merendeel van het budget in 2021 is voorzien voor de stimulering van vergaande zuivering van 

rioolwater, om zo medicijnresten en andere nieuwe stoffen uit het stedelijk afvalwater te 

verwijderen op zo’n 80 geïdentificeerde hotspots. Dit betreft budget voor stimulering van de 

praktische toepassing van extra zuivering op de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen. 

Reactie Unie: 

Goed dat hier rijksmiddelen voor zijn. Het is wel de vraag of dit uit het Deltafonds bekostigd moet 

worden. 

 

 

Pagina 81: Bijlage 3: Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma 

 

Reactie Unie: 

De tabel op deze pagina geeft inzicht in de raming van financiële bijdragen van de waterschappen 

in de verschillende jaren aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Omdat de tabel voor ieder 

jaar het totaalbedrag bevat wat de waterschappen bijdragen alsmede een raming van de projectge-

bonden bijdragen, kan het totaal van de solidariteitsbijdragen van de waterschappen worden afge-

leid. Meerdere keren per jaar voorziet het Uniebureau de waterschappen op basis van vergelijkbare 
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overzichten van ramingen van de solidariteitsbijdragen op individueel waterschapsniveau in meer-

jarenperspectief. De tabel die nu in de ontwerp-begroting 2021 van het Deltafonds is opgenomen 

bevat geen wijzigingen in vergelijking met de laatste raming uit juni jl. die het Uniebureau aan de 

waterschappen beschikbaar heeft gesteld. 

 

  

Pagina 44: Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 14 miljoen): In de voorbereiding van de 

impulsregeling is gebleken dat niet alleen behoefte is aan middelen voor de uitvoering van maatregelen, 

maar ook voor kennis en kennisdeling ten behoeve van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

(DPRA). De middelen zijn onder andere nodig voor nader onderzoek van risico’s van klimaatverandering, 

onderzoek voor onderbouwing van maatregelen, het ontwikkelen van een monitoringssysteem, 

communicatie, instandhouding van het kennisportaal ruimtelijkeadaptatie.nl, de klimaateffectatlas en het 

Platform Samen Klimaatbestendig.  

Reactie Unie:  

De beschreven middelen worden ingezet om op nationale schaal te werken aan kennis, onderzoek en 

instrumenten die in de regio benut kunnen worden voor ruimtelijke adaptatie. 

 

Pagina 44: Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (€ 200 miljoen): In het bestuursakkoord ruimtelijke 

adaptatie is afgesproken dat IenW een tijdelijke impulsregeling zal uitwerken. Vooruitlopend op de 

verdere uitwerking en inwerkingtreding van de impulsregeling wordt, zoals in het bestuursakkoord is 

afgesproken, een beleidsreservering van € 200 miljoen in het Deltafonds opgenomen. 

 

Reactie Unie:  

Dit is conform de afspraak uit het bestuursakkoord klimaatadaptatie. In de begroting van I&W staat ver-

meld dat de impulsregeling vanaf januari 2021 van start gaat. 

 

 

Pagina 74:  

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie  

In het bestuursakkoord ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat IenW een tijdelijke impulsregeling zal 

uitwerken. Vooruitlopend op de verdere uitwerking en inwerkingtreding van de impulsregeling wordt, 

zoals in het bestuursakkoord is afgesproken, een beleidsreservering van € 200 miljoen in het Deltafonds 

opgenomen. 

Reactie Unie:  

 Dit is conform de afspraak uit het bestuursakkoord klimaatadaptatie. In de begroting van I&W staat ver-

meld dat de impulsregeling vanaf januari 2021 van start gaat. 

 

 

Pagina 74:  

In de voorbereiding van de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie is gebleken dat niet alleen behoefte is aan 

middelen voor de uitvoering van maatregelen, maar ook voor kennis en kennisdeling ten behoeve van 

het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De middelen zijn onder andere nodig voor nader 

onderzoek van risico’s van klimaatverandering, onderzoek voor onderbouwing van maatregelen, het 

ontwikkelen van een monitoringssysteem, communicatie, instandhouding van het kennisportaal 

ruimtelijkeadaptatie.nl, de klimaateffectatlas en het Platform Samen Klimaatbestending. In het kader 

hiervan wordt van uit de investeringsruimte € 15 miljoen overgeboekt naar artikel 5.04 als 

beleidsreservering Ruimtelijke Adaptie. 

Voor de financiering van de te verstrekken meerjarige verplichting actualiseren en beheren van de 

Klimaateffectatlas van € 0,2 miljoen alsmede Kennisportaal van € 1,1 miljoen en de 
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Communicatieopdracht klimaatadaptatie van € 0,2 miljoen (artikel 1.03 Studiekosten) wordt € 1,5 

miljoen uit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie beschikbaar gesteld. 

 

Reactie Unie:  

De beschreven middelen worden ingezet om op nationale schaal te werken aan kennis, onderzoek en 

instrumenten die in de regio benut kunnen worden voor ruimtelijke adaptatie. 

 

 

Pagina 44:  Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (€ 1 miljoen): Aanvullend op het lopende 

stimuleringsprogramma is in totaal € 20 miljoen gereserveerd (2019–2021) om decentrale overheden te 

ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en ondersteuning in 

voorbeeldprojecten. Het grootste deel van deze middelen is in de afgelopen jaren overgeheveld naar de 

begroting van IenW (hoofdstuk XII) en decentrale overheden. 

 

Reactie Unie:   

Conform het bestuursakkoord klimaatadaptatie heeft het rijk €20 miljoen beschikbaar gesteld voor on-

dersteuning van decentrale overheden.  

 

 

 

 

XIV GEMEENTEFONDS  

 

 

Pagina 70:  

De motie van de leden van der Molen en van der Graaf; verzoeken de regering, in overleg te treden met 

gemeenten en waterschappen om gezamenlijk te bezien hoe vermogensnormen voor kwijtschelding 

beter op elkaar kunnen worden afgestemd, daarbij het wettelijk kader van de Invorderingswet en Parti-

cipatiewet te betrekken, en de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 over de uitkomst hiervan te in-

formeren. De Tweede Kamer is per brief op 28 oktober 2019 geïnformeerd. 
 

Reactie Unie: 

Deze motie gaat bevat de wens om te onderzoeken of de vermogensnormen van de kwijtschelding in over-

eenstemming kunnen worden gebracht met de vermogensnormen van de bijstand (Participatiewet). Dan 

zullen namelijk meer mensen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Deze discussie popt om de zoveel 

jaren op. De waterschappen hebben tot nu toe steeds te kennen gegeven geen voorstander van een der-

gelijke harmonisatie te zijn in verband met het feit dat een toename van de kwijtschelding een nadelig 

effect heeft op de tarieven van de waterschapsbelastingen. De Unie heeft dit standpunt ingebracht en de 

Minister is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat er geen manier gevonden is om de vermogensnormen 

voor kwijtschelding en bijstand beter op elkaar af te stemmen zonder dat dit hetzij nadelige gevolgen heeft 

voor de armoedeval of hetzij de positie van mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering aantast. 
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