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Kennis te nemen van
1. Instemming met het principe-voorstel om de waterschappen als eerste overheid achter het
Klimaatakkoord te scharen. Deze instemming is tijdens de ledenvergadering van de Unie
van Waterschappen op 22 maart namens Waterschap Rijn en IJssel gegeven.
Inleiding
Aan het ontwerp-Klimaatakkoord is een uitgebreide voorbereidingstijd voorafgegaan. De Unie
van Waterschappen heeft daarbij intensief samengewerkt met VNG en IPO. Het
Klimaatakkoord is in maart door het Kabinet besproken en er wordt van uitgegaan dat in de
zomer van 2019 het Klimaatakkoord in de Tweede Kamer wordt behandeld.
Samenvatting
Op 22 maart heeft de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen besloten voorlopig
in te stemmen met het ontwerp Klimaatakkoord.
Door als eerste overheid te besluiten voor deelname aan het Klimaatakkoord wordt een
signaal afgegeven over de urgentie van de klimaatveranderingen en wordt de positie van de
waterschappen verstevigd.
Het belang van het Klimaatakkoord is groot; zonder gedegen klimaatbeleid zullen de kosten
van het waterbeheer sterk stijgen en kan de veiligheid van ons land op termijn in het geding
komen. Door een slagvaardige besluitvorming te tonen kunnen de waterschappen hun
bestuurlijke en maatschappelijke positie nationaal en regionaal verstevigen en de aandacht
vestigen op de aanpassingen die met het waterbeheer moet gebeuren om
klimaatveranderingen op te vangen.
De belangrijkste wensen van de waterschappen zijn in de tekst van het Klimaatakkoord
opgenomen. Voorbeelden zijn de mogelijkheid voor waterschappen om netto
energieproducent te worden, de deelname aan programma’s en routekaarten en uitzicht op
financiële stimulering voor groen gas en aquathermie.
De inhoud van het Klimaatakkoord komt overeen met de ingeslagen weg van ons eigen
waterschap. We werken aan onze eigen energieneutraliteit en we zetten in op de Regionale
Energie Strategie (RES). Daarnaast oriënteren we ons binnen WRIJ op de mogelijke reductie
van uitstoot van broeikasgassen in ons zuiveringsproces en inkoop van materialen en
uitvoering van projecten.
De doelen van het Klimaatakkoord zijn alleen haalbaar als alle spelers meedoen.
De opgave is groot en kan alleen gehaald worden al alle deelnemers van de verschillende
sectoren zich scharen achter het Klimaatakkoord en meewerken aan de CO2 reductie. Ons

waterschap heeft bij de Unie van Waterschappen aangegeven dat dit een voorwaarde is die
moet worden uitgedragen bij de instemming op het Klimaatakkoord.
Consequentie
Met dit Klimaatakkoord worden mogelijk grote verwachtingen gewekt over de rol die de
waterschappen kunnen spelen in de energietransitie. In onze gesprekken met gemeenten en
in de RESsen zijn wij duidelijk over randvoorwaarden wat betreft de inzet van onze assets en
de verantwoordelijkheid wat betreft de uitvoering van onze taken.
Door in te stemmen op het Klimaatakkoord verbinden de waterschappen zich aan de inzet
van assets ten behoeve van de regionale energiestrategie en deelname aan programma’s en
routekaarten. Belangrijk is de ruimere wettelijke bevoegdheid voor energieproductie door de
waterschappen; het is toegestaan om netto energieproducent te worden.
Als deelnemer in de Regionale Energie Strategie bereidt ons waterschap zich voor op onze
rol wat betreft de inzet van onze bronnen en eigendommen. Ook zijn we alert op de
mogelijkheden klimaatadaptatie mee te koppelen bij de Regionale Energie Strategie.
Financiën
n.v.t.
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