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Geacht bestuur,
Hiermee informeren we u over de behandeling van het definitief Klimaatakkoord in de
Ledenvergadering van de Unie (LV) op 11 oktober 2019.
Het definitieve Klimaatakkoord werd 28 juni 2019 aangeboden door het kabinet aan de 2e Kamer.
Op 21 mei 2019 heeft uw Algemeen bestuur op hoofdlijnen ingestemd van het ontwerp
Klimaatakkoord dat toen beschikbaar was. Daarbij werd de kanttekening gemaakt dat er zorg bestaat
omdat er geen volledig inzicht is in de financiële consequenties.
De Unie van Waterschappen zal in de LV van 11 oktober 2019 vragen om voor het definitieve
Klimaatakkoord formeel te bevestigen dat de waterschappen:
-

De urgentie van het klimaatprobleem onderkennen en bereid zijn deze urgentie uit te dragen;
Samen met de achterban zich inzetten voor het centrale doel van het Klimaatakkoord:
49% reductie van CO2 in 2030, ten opzichte van 1990;
Ons committeren aan de uitvoering van de afspraken waarbij wij direct betrokken zijn.

In het definitieve Klimaatakkoord is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd die gunstig zijn voor de
waterschappen.
Deze zijn:
− Van het extra budget voor de landbouw wordt € 276 miljoen besteed aan maatregelen voor
beperking van de uitstoot van CO2 uit veenweidegebieden, waarvan €100 miljoen voor
uitkoop van agrariërs. Provincies hebben de regie, maar de waterschappen worden hierbij
nauw betrokken. Er zijn geen afspraken over medefinanciering door waterschappen.
− Er is een positief advies opgenomen over subsidieverlening (SDE) voor Aquathermie.
− Er is een onderzoek aangekondigd naar de kosten voor gemeenten, provincies en
waterschappen die voortvloeien uit de maatregelen van het Klimaatakkoord (artikel 2 Wet
Financiële Verhoudingen).
− Uit de Klimaatenveloppe van de RES (regionale energiestrategie) wordt € 1,2 miljoen over 3
jaar tijd ter beschikking gesteld voor Onderzoeksprogramma Energie en Waterbeheer van
STOWA en Unie van Waterschappen.
− Coördinerend overleg tussen overheden over uitvoering Klimaatakkoord en RES-doelen vindt
plaats in bestuurlijk overleg tussen Rijk, IPO, VNG en UvW.

Pagina

2 van 2

WDODelta zal in de LV op 11 oktober 2019 instemmen met het definitieve Klimaatakkoord. Daarbij
wordt de zorg herhaald over de financiële consequenties en wordt tevens sterk benadrukt de
onderlinge afhankelijkheid tussen partijen om maatregelen te kunnen nemen. Een urgent voorbeeld
vormt de beperkte netcapaciteit waardoor er vertraging optreedt in de realisatie van initiatieven voor
duurzame elektriciteitsopwekking.
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