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Geachte leden,
De waterschappen hebben stevige ambities op het gebied van energiebesparing, de opwekking van duurzame energie en het terugdringen van de CO2-emissies. Op de Waterschapsdag van 21 maart 2016 is dit
bevestigd in de Green Deal Energie die door ons samen met STOWA en de Ministeries van Economische
Zaken en Infrastructuur en Milieu is ondertekend. In de voorliggende brief gaan wij in op de relatie met de
(verbreding van) de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3).
In de Green Deal Energie wordt niet alleen ingezet op energiebesparing en –opwekking binnen de afvalwaterzuivering, maar ook op maatregelen in het watersysteem, de gebouwen en de bedrijfsvoering van de
waterschappen. De Ledenvergadering van de Unie heeft hiermee ingestemd op 16 oktober 2015 op advies
van de Commissie Waterketens en Emissies (CWE) en de Commissie Watersystemen (CWS).
In samenhang met deze verbreding van de Green Deal is in de ledenvergadering besloten om ook de
Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie te verbreden van het afvalwaterzuiveringsbeheer naar het gehele
waterschap. Deze verbreding van de MJA3 draagt bij aan de realisatie van de Green Deal ambities: de MJA
instrumenten kunnen nu voor de gehele organisatie worden ingezet.
Een belangrijk instrument van het MJA programma is het opstellen van een energie-efficiëntieplan (EEP)
per waterschap, waarin afspraken worden gemaakt over te nemen energiemaatregelen. Dit plan wordt
opgesteld voor een periode van 4 jaar en wordt jaarlijks gemonitord. De waterschappen doen dit al sinds
2008 voor de afvalwaterzuiveringen. Alle waterschappen moeten voor de periode 2017-2020 weer een EEP
opstellen - maar nu voor het gehele waterschap - en deze vóór 15 november 2016 indienen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Uw waterschap heeft hierover in februari 2016 een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
In verband met de opstelling van het EEP 2017 – 2020 vragen wij uw aandacht voor twee bijkomende aspecten:
1. De inhoudelijke afstemming binnen uw organisatie bij het opstellen van het EEP 2017-2020;
2. het benodigde tijdspad voor interne vaststelling van het EEP 2017-2020.
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Bij de meeste waterschappen is het opstellen van een EEP belegd bij de zogenaamde ‘MJA coördinator’,
veelal werkzaam bij de afdeling Zuiveringsbeheer binnen het waterschap. Aangezien de afspraken nu voor
het gehele waterschap gelden, zijn meer afdelingen en medewerkers betrokken bij het opstellen van het
EEP. Wij vragen uw aandacht voor deze benodigde, bredere inhoudelijke afstemming binnen uw organisatie. Het is raadzaam dat hiervoor intern ook de ‘Klimaatcoördinator’ van het waterschap wordt geraadpleegd, want deze heeft al een goed overzicht van de betrokken afdelingen. Overigens heeft een aantal
waterschappen beide coördinatiefuncties bij een en dezelfde persoon verenigd.
In het EEP worden maatregelen opgenomen die in zekere zin een verplichting voor de waterschappen
vormen (daarbij is een onderscheid mogelijk in zekere en voorwaardelijke maatregelen). Het EEP moet dan
ook worden ondertekend door een daartoe binnen het waterschap bevoegd persoon. De ervaring leert
dat de vaststelling van het EEP bij de waterschappen verschillend verloopt (ambtelijk of bestuurlijk niveau).
Wij vragen uw aandacht voor het interne proces van vaststelling van het plan en verzoeken u om hiermee
tijdig te starten.
Samen met RVO ondersteunen wij de waterschappen bij het opstellen van het EEP 2017-2020. Daarbij is
ook Arcadis betrokken voor ondersteuning in de vorm van de opstelling van sectorspecifieke maatregelenlijsten en toelichtingen hierop. Tevens worden voorlichtingsdagen georganiseerd en wordt een helpdesk
ingericht. Daarnaast huren wij Arcadis in om de individuele EEP’s voorafgaand aan de indiening te toetsen.
Dit alles om het proces van het opstellen van een EEP zo soepel en pragmatisch mogelijk te laten verlopen,
met zo min mogelijk administratieve lasten voor het waterschap. Alle voorbereidingen zijn gecoördineerd
door een Kwartiermakersoverleg, waarvoor alle waterschappen zijn uitgenodigd en waarin het watersysteem ruim is vertegenwoordigd,
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Ronald Hemel (rhemel@uvw.nl; 06-14637843). Voor meer informatie over de Green Deal Energie
kunt u contact opnemen met Rafael Lazaroms (rlazaroms@uvw.nl; 06-51748465).

Hoogachtend,

ir.ing. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

