Van: Irene Pronk [mailto:ipronk@uvw.nl]
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2015 15:22
Aan:
Onderwerp: Handreiking Financiering Duurzame Investeringen

Geachte leden van de CWE,
Zoals tijdens de informatiebijeenkomst op 15 oktober jl. is aangekondigd, komt binnen enkele weken
een Handreiking Financiering Duurzame Investeringen beschikbaar. Deze Uniehandreiking is
opgesteld door adviesbureau Econnetic onder begeleiding van een Expertgroep van waterschappers.
Op uw verzoek geef ik hierbij alvast meer informatie over deze handreiking en over de mogelijkheid
om gebruik te maken van een voorlichtingsdag op maat.
De handreiking is bedoeld om waterschappen te ondersteunen bij het maken van financiële
afwegingen bij duurzame investeringen. Het laat zien dat er meer rekenmethodieken zijn dan de
enkelvoudige terugverdientijd die nu in veel gevallen nog wordt gehanteerd. Het laat ook zien dat de
waterschappen beschikken over duurzame assets (biomassa, terreinen, installaties) die een waarde
vertegenwoordigen en die daarom interessant zijn voor energiebedrijven en projectontwikkelaars.
Daarbij is vastgesteld dat het waterschappen in de fasering van duurzame projecten verschillende
rollen kan kiezen in de samenwerking met bedrijven, die ook verschillende effecten hebben op
verdeling en beheersing van risico’s, kosten en rendementen.
Dergelijke afwegingen zijn hoogst actueel, omdat veel waterschappen op dit moment inventariseren
hoe zij hun duurzame ambities zouden kunnen realiseren. Daarbij spelen technische, juridische,
organisatorische en financiële vraagstukken. De eerste drie zijn in Unieverband al aardig in beeld
gebracht (Berenschot rapport, Handreiking Wind en Zon), maar de laatste nog niet. Hieraan komt de
handreiking tegemoet.
Wij zijn er tevens in geslaagd om een financiële bijdrage te verkrijgen van I&M voor de disseminatie
van de handreiking. Dit zal geschieden in de vorm van bezoeken aan alle individuele waterschappen.
Econnetic is ingehuurd om deze bezoeken te organiseren. Daarbij krijgt het waterschap een
toelichting op de handreiking, tips, beantwoording van vragen en opmaatadviezen ter plekke. 1
dagdeel kan worden gewijd aan voorlichting bestuurders en management en 1 dagdeel voor
ambtenaren, projectleiders, etc. De dag kan worden toegespitst naar de wensen van het individuele
waterschap.
De kosten kunnen door de financiële bijdrage van I&M worden beperkt tot een bedrag van € 1.000,
exclusief BTW, per waterschap. In verband met de financieringsconstructie met I&M willen we graag
nog zoveel mogelijk dit jaar deze bijeenkomsten organiseren.
Graag breng ik deze mogelijkheid alvast onder uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Rafaël Lazaroms
Senior beleidsadviseur energie en duurzaamheid
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