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Klimaatakkoord Unie - Rijk

(vergelijkbaar met het energiegebruik van een stad van ongeveer 
200.000 inwoners); de waterschappen spannen zich in om dit 
gebruik zoveel mogelijk te beperken en maken gebruik van de aan-
wezige mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken.

Het is de bedoeling om een impuls te geven aan de klimaatactivitei-
ten van de waterschappen. In dit akkoord hebben de waterschappen 
hun sectorbrede doelstellingen en ambities ten aanzien van klimaat 
en duurzaamheid vastgelegd. Tevens laten de waterschappen hierbij 
zien welke bijdrage zij op dit moment al leveren aan de klimaatdoel-
stellingen. Van het Rijk en andere partijen wordt medewerking 
gevraagd om belemmeringen in de aanpak te helpen wegnemen. 
Het Klimaatakkoord steunt op drie pijlers: mitigatie, adaptatie en 
duurzaamheid. 

Partijen

De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door:
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM), 
mw. J.C. Huizinga-Heringa, mede namens 
de minister  van Verkeer en Waterstaat, (V&W) 
ir.C.M.P.S. Eurlings;
de minister van Economische Zaken (EZ), mw. M.J.A. 
van der Hoeven;
de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), mw. G. Verburg;

allen handelende in hun hoedanigheid van 
bestuursorgaan, verder te noemen het Rijk,

en

De waterschappen, vertegenwoordigd door mr. drs. 
P.C.G. Glas, voorzitter van het bestuur van de Unie van 
Waterschappen, verder te noemen de Unie, daartoe 
gemandateerd door het besluit van de 
Ledenvergadering van 18 december 2009;

Hebben overwogen:

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en status Klimaatakkoord

De Unie van Waterschappen en het Rijk willen samen een 
Klimaatakkoord sluiten waarin de klimaatambities en –activiteiten 
van de waterschapssector voor de komende jaren worden vastgelegd. 
De waterschappen zijn als functionele overheid verantwoordelijk 
voor het regionale waterbeheer. Als geen ander ondervinden de 
waterschappen de gevolgen van de klimaatverandering. Zij zetten 
zich in om de veiligheid te waarborgen en om wateroverlast zoveel 
mogelijk te voorkomen; zij passen het watersysteem hierop aan en 
dragen bij aan de bewustwording van de burgers voor de mondiale 
klimaatproblemen. Daarnaast zijn de waterschappen  belast met de 
zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven en dra-
gen zij zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte-
water. Een efficiënte, duurzame en innovatieve bedrijfsvoering staat 
voorop. De afvalwaterzuivering is een proces dat veel energie vraagt 
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Komen het volgende overeen:

1.3 Doelstellingen

De waterschappen zullen in de periode 2010-2020 projecten en acti-
viteiten initiëren en ondersteunen die bijdragen aan:

1.  het halen van de landelijke energiedoelstellingen (energiebespa-
ring, hernieuwbare energiebronnen en gebruik duurzame 
energie) en de doelstellingen voor de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen;

2.  het ontwikkelen en toepassen van innovatieve duurzame 
technologie; 

3.  een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland door middel 
van een gebiedsgerichte aanpak die rekening houdt met 
klimaatverandering; 

Om dit initiatief te realiseren maken de waterschappen en het Rijk in 
het Klimaatakkoord afspraken over:

1.  de te realiseren klimaatambities ten aanzien van een aantal 
thema’s;

2.  de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het klimaatakkoord 
door middel van een Actieprogramma;

3.  de financiële inzet van het Rijk en de waterschappen om deze doel-
stellingen te realiseren en de kaders voor financiële ondersteuning 
die het Rijk kan bieden aan projecten van waterschappen en hun 
partners;

4.  de wijze waarop de waterschappen en het Rijk andere partijen 
betrekken bij de uitvoering van de acties, aanzetten tot samenwer-
king en enthousiasmeren om de gestelde doelen te halen; 

5.  de wijze waarop het Rijk en de waterschappen belemmeringen 
identificeren en oplossen, bijvoorbeeld de procedures en regelge-
ving om innovaties mogelijk te maken;

1.4 Taken en rollen

Rol van de waterschappen

2.  De waterschappen zetten zich in voor het realiseren van  klimaat- 
en duurzaamheidsdoelstellingen door:

 a)  Als overheid een voorbeeldrol te vervullen en te investeren in 
energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de 
eigen organisatie, al dan niet in samenwerking met partners.

 b)  Bij het aanbesteden van werken voor het watersysteem, de afval-
waterketen en infrastructuur worden, naast de toepassing van 
Duurzaam Inkopen-eisen, duurzaamheidsaspecten zwaar 
meegewogen.

 c)  Als voorbeeldfunctie voor bedrijfsleven en burgers door het 
duurzaam inkopen voor de eigen organisatie.

VROM en Unie hebben in 2009 een gezamenlijk een onderzoek uit-
gevoerd naar de huidige stand van zaken van het klimaatbeleid van 
de waterschappen (nulmeting) en naar hun mogelijkheden en kan-
sen om bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen (rapport 
van 27 november 2009). Dit rapport leverde de bouwstenen voor de 
opstelling van het voorliggende klimaatakkoord.

1.2 Beleidskader

De waterschappen onderschrijven de nationale en Europese ambi-
ties voor het klimaatbeleid en zetten zich in om samen met andere 
overheden en private partners de gestelde doelstellingen te halen. 
Het Nederlandse klimaat- en duurzaamheidsbeleid bevat kort 
samengevat de volgende elementen:

1.  het Rijk heeft in het kader van Schoon en Zuinig doelstellingen 
geformuleerd voor:

 a)  de reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30 procent in 
2020 ten opzichte van 1990;

 b) een energiebesparing van 2 procent per jaar;
 c)  een aandeel hernieuwbare energiebronnen van 20 procent in 2020;

2.  In het kader van het Programma Duurzame Bedrijfsvoering 
Overheden (DBO) van de gezamenlijke overheden zijn duurzaam-
heidscriteria opgesteld voor duurzaam inkopen. Deze criteria heb-
ben betrekking op een aantal productgroepen waar veel duur-
zaamheidswinst te behalen valt. Het Rijk heeft als ambitie 100% 
duurzaam inkopen in 2010. De decentrale overheden hebben elk 
eigen doelstellingen vastgesteld.

3.  De overheden werken gezamenlijk aan een klimaatbestendig 
Nederland. In 2007 is de Nationale Adaptatiestrategie ‘Maak ruim-
te voor klimaat’ gepresenteerd, met daarin de lijn waarlangs 
Nederland maatschappelijke ontwrichting en ongewenste effec-
ten van klimaatverandering wil tegengaan en natuurlijke proces-
sen wil herstellen. Doel is dat klimaatadaptatie integraal wordt 
meegenomen bij alle afwegingsprocessen voor ruimtelijke 
besluiten;

4.  het Nationaal Waterplan en de provinciale Waterplannen schetsen 
de kaders voor het waterbeheer in Nederland. In het Nationaal 
Bestuursakkoord Water Actueel zijn afspraken gemaakt hoe de 
gezamenlijke overheden in het waterbeheer anticiperen op kli-
maatverandering. In het Deltaprogramma gaat het Rijk samen met 
de regio aan de slag om er voor te zorgen dat de waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening in Nederland ook op de lange termijn blij-
ven gegarandeerd.
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1.5 Klimaatambities per thema

De waterschappen en het Rijk werken samen om de nationale kli-
maatambities te realiseren. Vanuit de wettelijke rollen en taken van 
waterschappen is een aantal thema’s geselecteerd. Binnen deze the-
ma’s wordt ingezet op de sterke punten van de individuele water-
schappen. Dit Klimaatakkoord richt zich met name op de volgende 
zeven thema’s:
•	 Energiebesparing en beperking uitstoot broeikasgassen;
•	 Duurzame energiewinning; 
•	 Duurzame mobiliteit/transport;
•	 Snijvlak adaptatie en mitigatie;
•	 Duurzaam inkopen;
•	 Grondstoffen en afvalstoffen;
•	 Bewustwording en educatie. 

2.  Thema Energiebesparing en 
beperking uitstoot 
broeikasgassen

2.1 Energie-efficiency

1.  De waterschappen leveren hun bijdrage aan energiebesparing en 
de realisatie van duurzame energie door:

 a)  de MJA afspraken voor de afvalwaterzuivering te verbreden tot 
alle waterschapsactiviteiten; door zuinig met energie om te 
gaan en energiebesparende maatregelen te treffen streeft de 
waterschapssector naar een verbetering van de energie-efficien-
cy tussen 2005-2020 van minimaal 30% (2% per jaar) conform de 
afspraken van 1 juli 2008.

 b)  als waterschapssector zoveel mogelijk gebruik te maken van 
duurzame energiebronnen en duurzaamheid mee te nemen in 
de afweging van maatregelen;

 c)  voor de lange termijn (2050) te streven naar een energieneutrale 
waterschapssector.

2.  De waterschappen zetten innovatie in om energiebesparing te rea-
liseren en duurzame energiebronnen te ontwikkelen. Zij initiëren 
koploperprojecten om vóór 2012 een bijdrage te leveren aan de 
energiedoelstellingen en op langere termijn een brede spin-off te 
generen conform ‘meters voorbereiden’ uit Schoon en Zuinig.

2.2 Uitstoot broeikasgassen

1.  De waterschappen hebben als doelstelling een reductie van broei-
kasgassen van 30% in de periode 1990 – 2020 (ongeveer 200 kilo-
ton C02- equivalenten);

De waterschappen hebben in hun beleids- en uitvoeringsplannen de 
ambitie uitgesproken om met bestuurlijk draagvlak en inzet van 
menskracht en middelen een substantiële bijdrage te leveren om 
Nederland klimaatbestendig te maken. De waterschappen willen 
hun omgeving (rijksoverheid, provincies, gemeenten, bedrijfsleven 
en burgers) inspireren in hun aanpak van klimaat- en energievraag-
stukken en hen waar mogelijk op dit terrein uitnodigen tot samen-
werking. Zo werken waterschappen actief samen met Rijkswaterstaat 
om op het gebied van duurzaamheid samen kennis te ontwikkelen 
en te delen. 

Rijksrol

3.  Het Rijk stelt in het kader van Schoon en Zuinig het volgende 
beschikbaar:

 a) Aan subsidies:

  i  Via de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidi-
eert het Rijk tot in elk geval 2011 de productie van duurzame 
elektriciteit en duurzaam gas door rioolwaterzuiveringsin-
stallaties. Voor de diverse subcategorieën die onder Biomassa- 
Duurzaam gas vallen, waaronder rioolwaterzuiveringsinstal-
laties, is in 2010 in totaal € 214 miljoen beschikbaar.

  ii  voor de uitvoering van de Innovatieagenda Energie voor over-
heden en bedrijven worden specifieke regelingen beschikbaar 
gesteld, waarvoor ook waterschappen in aanmerking kunnen 
komen. Een voorbeeld hiervan is de Regeling innovatieve ver-
gassingstechnieken (totaalbedrag ruim € 10 miljoen). 

 
 b)  Het Rijk zoekt samen met de waterschappen en de Unie van 

Waterschappen actief naar mogelijkheden om deze subsidie-
mogelijkheden en andere financiële mogelijkheden daadwer-
kelijk te benutten.

Het Rijk zet zich in om:
a)  het waar nodig en mogelijk wegnemen van knelpunten en belem-

meringen die zich voordoen in regelgeving. Hiervoor wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de ervaringen bij concrete 
koploperprojecten.

b)  binnen de grenzen van de wet- en regelgeving juridische belem-
meringen bij de vergunningverlening en juridische voorschriften 
weg te nemen, bijvoorbeeld bij de bouw en aanpassingen van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties vanuit het oogpunt van energie-
efficiency en de productie van biogas.

c)  onderzoek te bevorderen naar de uitstoot van niet CO2-broeikasgassen 
en naar de mogelijkheden om deze uitstoot te reduceren.

d)  de kennisontwikkeling rond klimaatverandering en –adaptatie te 
bevorderen en deze door te vertalen naar de praktijk via de 
Kennisprogramma’s Ruimte voor Klimaat en Kennis voor Klimaat 
(inclusief een bijdrage aan de hotspots).
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3.  Thema Duurzame 
energiewinning 

Om bij te dragen aan de doelstellingen voor energiebesparing en 
-winning initiëren de waterschappen innovatieve projecten voor het 
ontwikkelen en stimuleren van innovaties op verschillende gebie-
den. De waterschappen kunnen voor deze projecten ondersteuning 
vragen bij lopende subsidieprogramma’s van het Rijk. De nieuwe 
technologieën in deze projecten kunnen na 2011 bijdragen aan het 
realiseren van de landelijke doelstellingen. De inspanningen bij de 
realisatie van specifieke projecten voor duurzame energie hebben 
betrekking op:

1.  De waterschappen hebben de ambitie om in 2020 een aandeel 
duurzame energie te realiseren van 40% van de energiebehoefte 
door eigen opwekking.

2. De waterschappen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om:
 a)  bij aanleg of renovatie van gemalen en stuwen in de energiebe-

hoefte te voorzien door gebruik te maken van de mogelijkheden 
van zon-, wind- en waterkracht;

 b)  gebruik te maken van de mogelijkheden die grond- en opper-
vlaktewatersystemen bieden voor het benutten van koude-
warmte opslag om zo bij te dragen aan de energiebesparing en 
beperking van de CO2-uitstoot;

 c)  eigen terreinen en objecten zelf of samen met derden te benut-
ten voor de verzameling en verwerking van biomassa en ener-
giewinning (bijvoorbeeld plaatsen van windmolens).

3.  De waterschappen onderzoeken de mogelijkheid om schoon 
gebruik van biomassa (bermgras, oeverbeplanting) te bevorderen, 
onder andere via vergisting. 

4.  De waterschappen onderzoeken samen met gemeenten en 
bedrijfsleven op lokaal niveau hoe restwarmte bij slibdrooginstal-
laties en biogas bij afvalwaterzuiveringen nuttig kan worden benut 
en zoeken daarbij naar op maat oplossingen. 

5.  De waterschappen en Rijk voeren pilots uit voor het opwekken van 
duurzame energie door de waterschappen. Daarbij staan de water-
schappen open voor samenwerking met andere partners, zoals 
bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en gemeenten. Eén van die koploper-
projecten is ‘De Energiefabriek’, een initiatief van 12 waterschap-
pen die elk in hun verzorgingsgebied streven naar de realisatie van 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie die per saldo energie levert.

2. Uitgangspunten hierbij zijn:
 a)  de berekeningen van broeikasgassen door het Bureau 

Emissieregistratie (676 kiloton CO2 equivalenten in 1990);
 b)  dat de kort-cyclische C02 niet in de berekeningen wordt meege-

nomen (waaronder productie biogas);
 c)  dat de uitstoot van broeikasgassen van de ETS-sector buiten de 

berekening blijft (elektriciteitsverbruik).

3.  In de periode 2010 en 2011 wordt onderzoek verricht naar:
 a)  de feitelijke uitstoot van lachgas en methaangas in de 

Nederlandse afvalwaterzuivering;
 b)  de juistheid van de huidige berekeningsmethoden van lachgas;
 c)  de feitelijke mogelijkheden voor reductie van de uitstoot van 

lachgas en methaangas.

4.  Het onderzoek naar lachgas en methaangas wordt geconcentreerd 
bij STOWA. VROM verleent hiervoor een financiële bijdrage van € 
50.000 in 2010.

5.  Eind 2011 wordt op basis van de resultaten van het hiervoor onder 
3 bedoelde onderzoek  bezien of de onder 1 genoemde doelstelling 
voor reductie moet worden bijgesteld.  Daarbij kunnen technische 
en economische overwegingen een rol spelen.

6.  In de periode 2010-2011 worden naast onderzoek ook mogelijkhe-
den benut die leiden tot reductie van broeikasgassen;

7.  De waterschappen brengen daarnaast de uitstoot van broeikasgas-
sen en de reductie daarvan in beeld door vaststelling van een kli-
maatvoetafdruk (inclusief elektriciteitsverbruik)

2.3 Gebouwde omgeving

1.  De waterschappen streven bij eigen bouwprojecten naar het 
beperken van het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgas-
sen en houden rekening met de toenemende behoefte aan koeling 
door de klimaatverandering;

2.  De waterschappen streven naar een klimaatneutrale1 huisvesting 
in 2020;

3.  De waterschappen wijzen bij de beoordeling van plannen van derden 
voor nieuwbouw en herstructurering op de gevolgen van klimaatver-
andering en adviseren bij de locatiekeuze en inrichting van het gebied 
nadrukkelijk rekening te houden met het klimaat (Watertoets). 

1 Klimaatneutraal houdt in neutraal t.a.v. energiegebruik en uitstoot broeikasgassen, 
waarbij compensatie CO2-uitstoot en inkoop groene stroom is toegestaan. 
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5.2 Gebiedsontwikkeling

De waterschappen streven via een gebiedsgerichte aanpak naar een 
versterking van de samenhang tussen adaptatie- en mitigatiemaatre-
gelen en trachten via een integrale benadering de klimaatdoelstel-
lingen efficiënter te realiseren. Ook wordt volgens het concept van 
natuurlijke klimaatbuffers gekeken of ruimtelijke opgaven voor kli-
maat-, water- en natuurdoelen in samenhang kunnen worden uitge-
voerd. Op het snijvlak van adaptatie en mitigatie zetten de water-
schappen zich in om:

1.  in het kader van een duurzame gebiedsontwikkeling met provin-
cies en gemeenten een bijdrage te leveren aan de realisatie van 
meer water en groen in en om de stad, waarmee niet alleen de 
watersystemen op orde kunnen worden gebracht, maar ook kan 
worden bijgedragen aan het tegengaan van hittestress en het ver-
groten van de ruimtelijke kwaliteit in de stad;

2.  mee te werken aan het ontwikkelen en toepassen van innovatieve 
vormen van waterberging zoals groene daken en opvang regenwa-
ter om zo bij te dragen aan de doelstellingen voor hittebestrijding, 
woningisolatie en drinkwaterbesparing;

3.  samen met provincies, gemeenten en belanghebbenden te onder-
zoeken in hoeverre het mogelijk is om in veenweidegebieden een 
aangepast peilbeheer te voeren om bodemdaling en CO2-
broeikasgasuitstoot door veenoxidatie tegen te gaan (zie ook kli-
maatakkoord Rijk – IPO en onderzoeksprogramma Leven met 
Water);

4.  te onderzoeken in hoeverre de aanleg van extra waterberging gekop-
peld kan worden aan rietteelt voor de productie van biomassa, maar 
ook voor de zuivering van het oppervlaktewater en recreatie.

6. Thema Duurzaam inkopen

1.  De waterschappen hebben de ambitie om in 2015 100% van het 
volume van alle producten en diensten, waarvoor binnen het 
Programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden duurzaamheid-
criteria zijn opgesteld, duurzaam in te kopen. In 2010 streven de 
waterschappen om tenminste 50% van deze producten en dien-
sten duurzaam in te kopen. 

2.  De waterschappen verbinden aan deze ambities de volgende 
randvoorwaarden:

 a.  Het Rijk zorg ervoor dat de administratieve lasten zoveel moge-
lijk worden beperkt, met name bij de vormgeving en uitvoering 

4.  Thema Duurzame mobiliteit/
transport

1.  De waterschappen verminderen de CO2-uitstoot bij verkeer en ver-
voer door binnen de eigen organisatie het gebruik van fiets en 
openbaar vervoer te stimuleren en over te stappen naar een ener-
giezuinig en milieuvriendelijk wagenpark.

2.  De waterschappen verminderen de CO2-uitstoot van het woon-
werkverkeer door het gebruik van fiets, openbaar vervoer en ener-
giezuinige en milieuvriendelijke auto’s te stimuleren.

3.  De waterschappen onderzoeken mogelijkheden voor  de reductie 
van vervoerskilometers in het werkverkeer en in het 
woon-werkverkeer.

5.  Thema Snijvlak adaptatie en 
mitigatie

5.1 Klimaatbestendige watersystemen en waterkeringen

Een van de kerntaken van de waterschappen is het tijdig aanpassen van 
de watersystemen en waterkeringen aan de steeds veranderende 
omstandigheden (adaptatie). In de Nationale Adaptatiestrategie ‘Maak 
Ruimte voor Klimaat’ is beschreven hoe we als overheden Nederland 
klimaatbestendig willen maken. In het Nationaal Bestuursakkoord 
Water Actueel zijn afspraken gemaakt hoe we in het waterbeheer reke-
ning houden met en anticiperen op klimaatverandering. In aanvulling 
op de afspraken over klimaatadaptatie in het Nationaal Waterplan en 
het NBW Actueel spreken de waterschappen af: 
1.  hun kennis en inzichten rond klimaatverandering samen te bren-

gen in een klimaatvisie om op en begrijpelijke manier de gevolgen 
van klimaatverandering voor het waterbeheer binnen hun 
beheersgebied te beschrijven. Daarbij wordt aangegeven wat de 
verwachte klimaatveranderingen zijn, wat de consequenties voor 
het waterbeheer zullen zijn en hoe er op de verwachte veranderin-
gen kan worden geanticipeerd;

2.  voor 2027 te streven naar robuuste watersystemen die ook de effec-
ten van klimaatverandering op de waterkwaliteit (hogere water-
temperatuur, droogte en watertekort, toenemende verzilting, 
overstortingen vanuit rioleringsysteem, versnelde decompositie, 
invloed exoten) kunnen opvangen;

3.  samen met de Unie periodiek het in 2008 opgestelde overzicht 
(voorbeeldenboek) van klimaatprojecten van de waterschappen te 
actualiseren. 
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7.3  Gesloten productie- en consumptiekringlopen (bijv. 
Cradle to cradle)

De waterschappen onderzoeken in de uitvoering van hun taken sec-
torbreed naar mogelijkheden voor de toepassing van principes voor 
gesloten productie- en consumptiekringlopen en werken daarbij, 
waar en wanneer relevant, samen met Rijkswaterstaat (kennis delen 
en eventueel opzetten gezamenlijke pilots).

8.  Thema Bewustwording en 
educatie

1.  De waterschappen dragen hun kennis en ervaringen op klimaatge-
bied actief uit naar sectoren buiten de waterwereld en naar andere 
delta’s in de wereld;

2.  De waterschappen brengen in hun educatie- en voorlichtingspro-
gramma’s ook de in dit akkoord opgenomen klimaat- en milieu-
aanpak onder de aandacht. Waterschappen zijn onder andere 
voornemens om een boekje van Droppie Water te maken over het 
klimaat. Ook is het de bedoeling om de watervoetafdruk in te zet-
ten om de bewustwording te vergroten. 

3.  De medewerkers van de waterschappen handelen milieu- en kli-
maatbewust en worden hierin via het personeelsbeleid 
gestimuleerd;

4.  Rijk en waterschappen werken samen met het bedrijfsleven aan 
een educatieplan in relatie tot arbeidsmarktcommunicatie en 
duurzaamheid om jongeren enthousiast te maken voor de 
watersector.

5.  De Unie brengt het Klimaatakkoord waar mogelijk in samenhang 
met het programma ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ en het 
programma ‘Natuur- en Milieu-educatie’.

6.  De Unie verleent zijn medewerking aan de organisatie van een 
jaarlijkse bijeenkomst door VROM voor lokale en regionale kli-
maatinitiatieven van decentrale overheden.

van de monitor bij de waterschappen; De Unie van 
Waterschappen doet hiervoor een nader voorstel;

 b.  De Unie van Waterschappen zal in overleg met het Rijk bepalen 
of ingrijpende tussentijdse aanpassingen van de voor de water-
schappen relevante duurzaamheidscriteria op instemming van 
de Unie van Waterschappen kunnen rekenen;

3  De Unie van Waterschappen dient een uitgewerkt plan in voor het 
organiseren van ondersteuning van de waterschappen bij de toe-
passing van duurzaamheidscriteria. Het Rijk heeft in 2010 geld 
beschikbaar om subsidie te geven aan zulke plannen.

4.  De waterschappen werken samen met VROM, Rijkswaterstaat, 
Prorail en Defensie aan de doorontwikkeling van de criteria voor 
de GWW-sector (grond, wegen en waterwerken) en onderzoeken 
daarbij de mogelijkheid van de toepassing van de zogenaamde 
CO2-ladder.

5.  De waterschappen onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 2012 
alleen nog maar groene stroom in te kopen.

6.  Voor de inkoop van duurzaam hout heeft de Unie van 
Waterschappen een intentieverklaring met VROM ondertekend, 
waarin wordt afgesproken dat de waterschappen voor de inkoop 
van hout de Nederlandse inkoopcriteria (TPAC) zullen toepassen 
voor tenminste 50% in 2010 en 75% in 2015.

7.  Thema Grondstoffen en 
afvalstoffen 

7.1 Afvalstoffen

De waterschappen zorgen ervoor dat er bij de bedrijfsvoering en het 
operationeel beheer van haar taken zo weinig mogelijk afval ont-
staat. Afval dat toch ontstaat dient indien mogelijk nuttig te worden 
toegepast. Het ontstane afval wordt op zodanige wijze verwerkt dat 
de schade aan het milieu minimaal is.

7.2 Terugwinning van grondstoffen

De waterschappen onderzoeken mogelijkheden om uit het effluent 
van de afvalwaterzuiveringsinstallaties bruikbare grondstoffen terug 
te winnen (bijvoorbeeld fosfaat).
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g)  Rijk en Unie ten minste twee maal per jaar ambtelijk overleggen 
over de voortgang van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit 
overleg bewaakt en begeleidt de behandeling van knelpunten bij 
de uitvoering van het akkoord. Voortgang wordt gerapporteerd 
aan het     Regieteam en het Ambassadeursoverleg van het Platform 
Lokale en Regionale Klimaatinitiatieven, waarin ook de Unie van 
Waterschappen is vertegenwoordigd.

h)  De waterschappen deelnemen in het bestuurlijke ambassadeurs-
overleg van het Platform Duurzame overheden.

11. Contouren Actieprogramma

1.  Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord wordt voor een aantal 
thema’s een Actieteam ingesteld:

 a) snijvlak van adaptatie en mitigatie;
 b) duurzame energiewinning;
 c) bewustwording en educatie.

2. Deze Actieteams hebben als doel om:
 a)  de kennis via voorbeeldprojecten en pilots in de praktijk toe te 

passen;
 b)  de daarbij opgedane kennis breed te verspreiden;
 c)  de aanwezige knelpunten te identificeren en hiervoor oplossin-

gen te vinden.

3.  Voor de onder 1a en 1b genoemde actieteams is secretariële onder-
steuning vanuit Agentschap NL beschikbaar. Tussen de thema-
teams Energiewinning en Energieproductie van resp. de 
Waterschappen en de gemeenten zal vanuit het secretariaat de 
samenwerking georganiseerd worden. Daarnaast wordt een 
samenwerking nagestreefd met gemeenten en Rijkswaterstaat. 
Rijkswaterstaat zal participeren in het Actieteam duurzame 
energiewinning. 

4.  Naast deze actieteams is er een afzonderlijk project voor Duurzaam 
inkopen (Duurzaam Doen) en loopt het project Energiefabriek dat 
door 12 waterschappen is ingesteld.

9. Klimaatkansen

In het kader van dit Klimaatakkoord zijn binnen en buiten de water-
schapswereld kansen en ontwikkelingen op klimaatgebied geïnven-
tariseerd. Het gaat om onderwerpen waar waterschappen een sub-
stantiële bijdrage kunnen leveren aan de landelijke doelstellingen 
ten aanzien van duurzaamheid en klimaat. Het idee is dat water-
schappen samen aan de slag gaan om de kansen verder uit te diepen. 
Om efficiënt met mensen en middelen om te gaan, kiezen water-
schappen binnen de klimaataanpak één of twee speerpunt(en) waar-
in zij een koploperspositie willen vervullen. De ervaringen die zij 
hierbij opdoen delen ze met waterschappen en andere partijen om 
een snelle invoering van nieuwe technologieën te bevorderen. De 
Unie coördineert, stimuleert en faciliteert deze kennisdeling en 
werkt hiervoor nauw samen met STOWA. 

10.  Uitvoering Klimaatakkoord : 
organisatie, monitoring en 
verslaglegging

Ten aanzien van de uitvoering van het Klimaatakkoord spreken Rijk 
en Unie af dat:

a)  De acties uit dit Klimaatakkoord voor de periode 2010-2011 verder 
worden uitgewerkt in een Actieprogramma (zie hieronder). Verder 
verwerkt elk waterschap de acties die voortkomen uit het 
Klimaatakkoord in de eigen uitvoeringsplannen.

b)  De onderzoeksvragen die uit dit Klimaatakkoord voortvloeien, 
worden samen met onder andere STOWA opgepakt.

c)  Het Rijk en de waterschappen de uitvoering van dit akkoord geza-
menlijk faciliteren. Beide partijen dragen daartoe € 60.000 bij 
voor 2010 en een nog nader te bepalen bedrag voor 2011. Daarnaast 
stellen beide partijen 0,75 fte beschikbaar aan formatiecapaciteit 
in 2010 en een nog nader te bepalen formatiecapaciteit voor 2011.

d)  De Unie stelt een coördinator aan voor de uitvoering van het 
Klimaatakkoord.

e)  Er jaarlijks een voortgangsverslag wordt opgesteld waarin de 
voortgang van de uitvoering van het akkoord wordt beschreven.

f )  De Unie daartoe periodiek een klimaatmonitor uitvoert en zorgt 
dat de resultaten worden gekoppeld aan de landelijke klimaatmo-
nitoring uit Schoon en Zuinig; hierbij wordt uit efficiencyoverwe-
gingen aangesloten bij de bestaande monitoring (Waterschapspeil 
en MJA);
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12. Slotbepalingen

12.1 Aanvulling en/of wijziging bestuursakkoord

Dit bestuursakkoord kan alleen worden gewijzigd, verlengd, aange-
vuld of gewijzigd door en bij een schriftelijke verklaring die door alle 
partijen bij dit akkoord is ondertekend.

12.2 Opvolging bestuursakkoord

Dit bestuursakkoord wordt bij wederzijds goedvinden opgevolgd 
door een akkoord voor de periode 2012-2020. Rijk en waterschappen 
zullen zich elk vanuit hun eigen rol ervoor inzetten dat er na 2011 
middelen beschikbaar zijn voor klimaatvraagstukken.

12.2 Afdwingbaarheid bestuursakkoord

Dit bestuursakkoord is niet in rechte afdwingbaar.
Indien er onenigheid ontstaat tussen de ondertekende partijen over 
de uitvoering van het convenant, vindt overleg tussen alle onderte-
kende partijen plaats.

12.3 Inwerkingtreding bestuursakkoord

1.  Dit bestuursakkoord treedt in werking met ingang van de dag na 
ondertekening daarvan door partijen en eindigt op 31 december 
2011.

2.  De minister van VROM draagt zorg voor plaatsing van dit akkoord 
in de Staatscourant. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Apeldoorn 
op 12 april 2010

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), mw. J.C. Huizinga-Heringa. 

Mede namens de minister  van Verkeer en Waterstaat, (V&W) 
ir.C.M.P.S. Eurlings; de minister van Economische Zaken (EZ), mw. 
M.J.A. van der Hoeven; de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), mw. G. Verburg.

En voorzitter van het bestuur van de Unie van Waterschappen, 
Mr. drs. P. Glas

Aldus opgemaakt in tweevoud,
Den Haag, april 2010


