
De leden van de Commissie Waterketens en Emissies (CWE)

datum ons kenmerk contactpersoon

3 november 2020 109544/EV Mark van Kruining

bijlage(n) uw kenmerk e-mail

CWE 20-65 t/m 83 - mkruining@uvw.nl

betreft

agenda vergadering CWE
op 13 november 2020

AGENDA voor de vergadering van de Commissie Waterketens en Emissies te houden op:

 vrijdag 13 november 2020, digitaal via ‘Zoom’, 
10:00 – 12:30 uur. 

1. Opening.

2. Verslag vergadering CWE gehouden op 11 september 2020. 
(bijlage CWE 20-65. Ter vaststelling)

3. Actualiteiten 
(mondeling. Ter informatie).

BESPREEKPUNTEN

4. Inzet bestuurlijke afspraken ministerie VWS/RIVM/Waterschappen over opsporen virusuitbraken via 
rioolwater
(bijlagen CWE 20-66a en b).

Gevraagd besluit:
De CWE wordt gevraagd in te stemmen met de geschetste lijn. Dit is de inzet voor bestuurlijke 
afspraken tussen de waterschappen, het ministerie van VWS en het RIVM over een langjarige 
verbintenis om de rioolwatermonitoring op het COVID-19 virus en de bijbehorende meetinfrastructuur 
(OPEX en CAPEX) te installeren en te operationaliseren.
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Op basis van de behandeling in de CWE zal het vervolg overleg met VWS en RIVM plaatsvinden. De 
resultaten van dit overleg zullen vervolgens weer ter oordeel aan u worden voorgelegd (tenzij het 
ministerie met al onze voorwaarden instemt). Finale besluitvorming vindt plaats in de 
Ledenvergadering van de Unie. 

5. Robuust plan slib eindverwerking.
(bijlagen CWE 20–67a t/m c) Ter bespreking

Gevraagd besluit:
De ledenvergadering adviseren om in te stemmen met de inhoud van het Robuust plan voor het 
versterken en verduurzamen van het systeem van slibeindverwerking in Nederland (bijlage CWE 20-
67b).

6. Bestuurlijke afspraken uit de versnellingstafels.
(bijlagen WWE 20-68a t/m d) Ter besluitvorming

Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het in de Stuurgroep Water aangaan van de set bestuurlijke afspraken die het 

resultaat zijn van de versnellingstafels.
2. De vertegenwoordigers van de Unie in de Stuurgroep Water te mandateren om met eventuele 

aanpassingen, die voortvloeien uit het afrondingsproces en die niet ingaan tegen de positie van de 
Unie van Waterschappen, te kunnen instemmen. 

3. Kennisnemen van de aanbevelingen van Berenschot en Arcadis “vervolgaanpak VTH praktijk in 
relatie tot waterkwaliteit”. Deze aanbevelingen moeten ambtelijk nog beoordeeld worden in het 
LOVH.

7. Zon op water.
(bijlage CWE 20-69) Ter besluitvorming

Gevraagd besluit:
1. Het op korte termijn laten opstellen van een overkoepelende kadernotitie Zon op Water, gezien de 

voorliggende en de op korte termijn te verwachten aanvragen voor Zon op Water, met input van 
een in te stellen klankbordgroep vanuit de waterschappen. Hierbij komen bevoegdheden, 
biodiversiteit, waterkwaliteit en kansen en risico’s aan bod.

2. Om hierbij leidende principes op te stellen, die richting geven aan het beoordelen van aanvragen 
voor Zon op Water voor de korte termijn, onder het dilemma dat er nog niet duidelijk is wat de 
invloed is van Zon op Water op waterkwaliteit, biodiversiteit en watersysteem op de lange termijn. 

3. Voor de langere termijn de kennisvragen te inventariseren die er zijn bij Zon op Water in relatie tot 
kansen en risico’s en die te laten adresseren.

4. Daarbij de vraag te laten beantwoorden of waterschappen behoefte hebben aan modelbeleid, 
handreiking en aanbevelingen (vergelijk wind op keringen).

8. Voorbereiding volgend kabinet
(bijlage CWE 20-70) Ter bespreking

Gevraagd besluit:
Kennisnemen van de voortgang van de voorbereidingen van de Unie van Waterschappen voor een 
volgend Kabinet. 
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9. Opdracht strategie circulaire waterschappen.
(bijlage CWE 20–71) Ter besluitvorming

Gevraagd besluit:
1. Opdracht te verlenen voor de ontwikkeling van een strategie Circulaire waterschappen, conform 

de hieronder beschreven opdrachtformulering.
2. De bestuurlijke aandachtpunten voor het proces te bespreken en waar nodig aan te vullen.
3. Deze opdracht, inclusief aanvullingen, als mededeling te agenderen voor de Algemene 

Ledenvergadering van 11 december aanstaande.

HAMERSTUKKEN

10. Voorstel naar aanleiding van uitkomsten enquête CWE ‘het goede gesprek’
(bijlage CWE 20-72) Ter bespreking

Gevraagd besluit:
Instemmen met het proces, dat de portefeuillehouder waterkwaliteit voorliggend voorstel meeneemt 
in een breder gesprek over het functioneren van de commissies met het Uniebureau en het 
Uniebestuur en daarna bij u terug komt met de definitieve aanpassingen voor de CWE. 

11. Aanbevelingen klimaatmonitor waterschappen verslagjaar 2019.
(bijlagen CWE 20-73a t/m c) Ter besluitvorming

Gevraagd besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten en de aanbevelingen van de Klimaatmonitor Waterschappen 

verslagjaar 2019.
2. de aanbevelingen die mogelijk impact hebben op de waterschappen op een later moment op de 

bestuurlijke tafel te agenderen, waarbij potentiële consequenties in beeld zijn gebracht.

12. Mededelingen.
(bijlagen CWE 20-74 t/m 83. Ter kennisname). 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 


