BEGROTING ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
In de week van 6 november wordt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat behandeld.
DUURZAME ENERGIE
Een relatief nieuwe potentiële bron die in het Klimaatakkoord wordt genoemd, is Aquathermie: het gebruik
van koude en warmte uit afval- en oppervlaktewater (en mogelijk ook drinkwater). De waterschappen kunnen en willen samen met Rijkswaterstaat deze duurzame energiebron als alternatief voor aardgas ter beschikking stellen aan gemeenten en/of woningcorporaties. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben
hiernaar potentieonderzoeken laten uitvoeren. Water als energiebron kan globaal voorzien in meer dan
50% van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Er zijn ook al diverse voorbeeldprojecten. Om deze
energiebron als serieuze optie te positioneren in alle gemeentelijke warmtetransitieplannen is wel een stevige duw in de goede richting nodig. In de kabinetsappreciatie van de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord
heeft de minister aangegeven om op basis van het aanbod van de waterbeheerders, bijvoorbeeld via een
Green Deal, joint fact finding te gaan uitvoeren naar het potentieel voor aquathermie en de manieren en
effecten van opschaling in kaart te brengen. Doel hiervan is het aanbod van aquathermie richting 2030 en
verder fors te laten groeien. Verschillende waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) hebben
hiertoe zelf initiatieven genomen met andere partijen of worden uitgenodigd door andere partijen om deel
te nemen in (de voorbereiding van) projecten.
De waterschappen waarderen de positieve houding en de financiële bijdrage voor dit jaar vanuit het ministerie van EZK en verwachten dat het ministerie de komende jaren een bijdrage blijft leveren aan aquathermie om het potentieel beter in beeld te brengen en te kunnen benutten.
INKOOP EN AANBESTEDEN
De waterschappen willen voor al hun leveranciers een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele
opdrachtgever zijn. De waterschappen hebben de maatschappelijke verplichting om verantwoord met het
geld van de belastingbetaler om te gaan. Ze streven ernaar om met hun inkoopbeleid bij te dragen aan
ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
De Unie van Waterschappen kijkt samen met de waterschappen wat er beter kan op het gebied van inkopen
en aanbesteden. Waterschappen werken gezamenlijk aan professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Daarbij zetten zij zich in voor minder bureaucratie en regeldruk, meer eenheid in de markt en
een optimale balans tussen kosten en kwaliteit. Verder stimuleert de Unie van Waterschappen de waterschappen om maatschappelijk verantwoord in te kopen, vooral bij het bouwen, onderhouden en gebruiken
van nieuwe en bestaande infrastructurele werken. Maar ook via initiatieven zoals het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de Aanpak Duurzaam GWW. Hiermee krijgen duurzaamheid en innovatie
een vaste plek bij de inkoop van goederen en diensten door de waterschappen.
Samenwerking tussen waterschappen wordt zoveel mogelijk bevorderd. Daarnaast werken de waterschappen actief samen met andere overheden en met andere maatschappelijke partners.
Waterschappen zijn professioneel en serieus bezig met inkoop en aanbesteden. Zij staan open voor verbetering, denken daarover graag mee en zijn altijd bereid in gesprek te gaan met marktpartijen. Maar,
op het terrein van mededinging (inkoop en aanbesteden en Wet Markt en Overheid) spelen momenteel
geen issues bij de waterschappen die ingrepen in wet- en regelgeving rechtvaardigen. De waterschappen
vinden de ingezette lijn van de afgelopen jaren goed, dat is focus op het verbeteren van de toepassing van
de bestaande regels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
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