
Geacht bestuur, 

In december jl. werd een ledenbrief van de Unie ontvangen over de stand van zaken van het 
Klimaatakkoord en op 21 december een brief over het ontwerp Klimaatakkoord. Deze zijn als bijlagen 
bijgevoegd. Daarbij zal u de berichtgeving de laatste weken in talrijke media over het Klimaatakkoord 
eveneens niet ontgaan zijn.
Het is een belangrijk maatschappelijk thema dat voor de komende periode 2020-2030 grote impact zal 
hebben op de samenleving. 
In deze brief willen u op grond van het huidige inzicht informeren over de rol en positie van het 
waterschap daarin.

• Brede focus op CO2
De opvolger van het huidige SER-Energieakkoord wordt miv 2020 het Klimaatakkoord (2020-2030). 
De focus daarin is verbreed van enkel stimuleren van het aandeel hernieuwbare energie (zon, wind) 
naar CO2  (broeikasgassen) reductie. Het ontwerp Klimaatakkoord wordt in het voorjaar 2019 definitief 
afgerond en vastgesteld door het kabinet. Het bevat maatregelpakketten voor de periode 2020-2030 
voor 49% CO2 reductie in Nederland en een doorkijk naar 2050 (>95% CO2 reductie).

• Thema’s Waterschappen
De Unie heeft o.m. de volgende elementen naar voren gebracht in het Klimaatakkoord:
 De sector is 100% energieneutraal per 2025.
 Assets (terreinen, waterlopen, installaties) kunnen eventueel beschikbaar gesteld worden aan 

derden voor 
 Opwekking hernieuwbare energie met zon, wind, aquathermie.
 Waterschappen nemen deel aan de Regionale Energiestrategieën (RES).
 Innovaties worden ingezet.

Dit zijn ook elementen die in lijn zijn met het eigen beleidskader voor duurzaamDOEN. (AB 
vergaderingen januari 2017 en december 2017). 
Aquathermie is de verzamelterm voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater 
(TEA), drinkwater (TED) en riothermie (rioolstelsel).
Overigens is het goed te weten dat de Unie momenteel werkt aan een Green Deal Aquathermie die 
naar verwachting in het begin van 2019 ondertekend en gepubliceerd kan worden. Het richt zich op 
drie pijlers: 
leren van grootschalige projecten rond aquathermie; programmeren van kennis en onderzoeksvragen 
en het ontwikkelen van best practices voor organisatie en financiering.
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• Branche waterschappen en CO2 reductie
In de klimaatmonitor 2017 (december 2018) komt naar voren dat de waterschappen als branche goed 
op weg zijn met het terugbrengen van de CO2 voetafdruk door het gebruik en de opwekking van 
groene elektriciteit met biogas. Over de achterliggende periode 2005-2017 is een vermindering van 
52% gerealiseerd. De ingeslagen weg is weliswaar een goede, maar dat neemt niet weg dat het 
Klimaatakkoord extra druk legt op het verder omlaag brengen van de CO2 emissie en ook de emissie 
van broeikasgassen (wo. methaan, lachgas, e.d.) vanuit de sector (zuiveren, watersysteem). De 
uitdaging wordt wat er nog meer kan en welk instrumentarium is/komt beschikbaar om verdere 
stappen te gaan zetten met hulp van innovaties en ook subsidies.

• Toekomstige positie en rol WDODelta en het Klimaatakkoord
Uitdagingen nemen de komende jaren toe als de geest van het Klimaatakkoord komt steeds meer uit 
de fles komt. De ‘druk’ zal verder toenemen om naast de eigen bedrijfsvoering (zuiveren, systeem, 
facilitair) ook betekenis (expertise, faciliteren, co-creatie) te hebben voor de energietransitie in de 
samenleving en daarin een actieve rol jegens samenwerkingspartners te hebben. Het bestaande 
motto ‘in verbinding met de omgeving’ krijgt eveneens een impuls vanuit de taakstellingen in het 
ontwerp Klimaatakkoord.
Deze ontwikkeling doet een extra beroep op gerichte inzet van mensen en middelen. En ook op deels 
nieuwe kennis en samenwerking in nieuwe netwerken (publiek, privaat) in de regio.

• Taakstellingen Klimaatakkoord in ontwikkeling
Nationale normeringen en taakstellingen (hoe die er ook uit komen te zien) zullen vertaald gaan 
worden naar regionaal, sectorniveau en wellicht ook op organisatieniveau. In de huidige fase is nog 
niet te overzien wat resultaatverplichtingen worden en welke inspanningen er dienen te zijn.
Dat zal op termijn ook aanleiding zijn voor verdere intensivering en aanvullende beleidsdoelstellingen 
omtrent energie en klimaat voor het waterschap.

• Strategie
Het blijft van belang om het huidige beleid (duurzaamDOEN) met de uitvoeringsprogramma’s, en 
KlimaatActief!, onverminderd vast te houden omdat het de doelen van het Klimaatakkoord volop 
steunt. Wat klimaatadaptatie betreft zal de samenwerking in de werkregio’s nog belangrijker worden. 
Van oudsher ligt de nadruk op het voorkomen van wateroverlast in stedelijk gebied daarbij is er sprake 
van verbreding naar het landelijke gebied. In 2019 zullen we onze rol en positie van het programma 
KlimaatActief! daarom herijken. Per brief bent u in december jl geïnformeerd over het afgesloten 
bestuursakkoord klimaatadaptatie van het Rijk met de koepels Unie, VNG en IPO.

Voor het vervolg van duurzaamDOEN zal er intensivering en scope uitbreiding gevraagd worden om 
een nog gerichtere aanpak op kostenefficiënte CO2 reductie te realiseren in de komende jaren.
Het ligt voor de hand om in de komende bestuursperiode een “duurzaamDOEN 2.0” te ontwikkelen 
met een versterkte focus op CO2 vermindering op grond van het definitieve Klimaatakkoord en het 
beschikbare instrumentarium. Dan wordt ook steeds meer duidelijk welke resultaatverplichtingen er 
zijn dan wel welke inspanningen gewenst zijn.
Op 20 maart as. zijn er waterschapsverkiezingen. Wellicht dat de inhoud van het volgende 
coalitieakkoord 2019-2022 een sturende rol kan vervullen voor het invullen van de eigen beleidsruimte 
hierin.
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