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Geachte lijsttrekkers, 

 

De verkiezingen op 12 september gaan over de vraag hoe Nederland uit de economische en 

financiële crisis kan komen. In de campagne spreekt u veelvuldig over uw voornemens om dit te 

bereiken. Ieder van u toont zich doordrongen van de noodzaak om gelijktijdig te bezuinigen én 

gericht te investeren.  

 

Ook vandaag werken provincies, gemeenten en waterschappen op tal van plaatsen keihard aan 

hun maatschappelijke taken. Met hun investeringen versterken zij de regionale en lokale economie 

en de waterveiligheid. De wereldwijde concurrentie voor het Nederlandse bedrijfsleven is ook een 

concurrentie tussen regio’s. Regio’s waarin bedrijven, kennisinstellingen, overheden en 

maatschappelijke organisaties samenwerken en permanent streven naar verbetering en 

vernieuwing. Het zijn de mainports, brainports, valleys en hubs die Nederland wereldwijd een 

leidende positie geven. In waterbeheer, in logistiek, in tuinbouw, in creatieve diensten, in medische 

technologie en alle andere topsectoren waar wij ons samen met de rijksoverheid hard voor maken. 

 

Decentrale overheden stimuleren economie 

De decentrale overheden investeren in de economie en hebben de middelen om de economie 

gericht te stimuleren. Om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Bijvoorbeeld door infrastructuur 

aan te leggen en innovaties te stimuleren. Ondanks onze bezuinigingen zijn wij in staat de 

economie vooruit te helpen. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat het kabinet wet- en 

regelgeving voorbereidt die dit belemmert: de wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) en het 

verplichte schatkistbankieren. 

 

Wet Hof strop voor regionale investeringen 

In de Wet Hof wordt het bereiken van de 3 % EMU-norm van de Europese Commissie puur 

boekhoudkundig benaderd en dat heeft bizarre gevolgen. Door een verschil in boekhoudmethodes 

(kasstelsel van de Commissie vs. baten-lastenstelsel van de decentrale overheden) wordt het 

investeren belemmerd en wordt het vrijwel onmogelijk met reserves de economie te stimuleren. 

Want zowel het investeren als het aanwenden van reserves wordt door Europa gezien als een 

tekort op de lopende begroting. 
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Geld sparen in een jaar mag, maar dat geld in het jaar daarna uitgeven aan investeringen niet. Dat 

laatste veroorzaakt namelijk een EMU-tekort in dat jaar. Hierdoor dreigen de regionale en lokale 

economieën vanaf 2013 ongeveer 900 miljoen euro per jaar aan investeringen mis te lopen. Dit 

bedrag loopt de volgende kabinetsperiode ieder jaar op. Voor de gehele kabinetsperiode schatten 

de gemeenten, provincies en waterschappen dat in totaal 11 miljard euro niet aangewend kan 

worden voor structurele investeringen in de economie. Geld dat wij wel hebben, maar dus niet 

kunnen gebruiken!  

 

Verplicht schatkistbankieren kost jaarlijks 135 miljoen euro rendement 

Het verplichte schatkistbankieren draagt slechts cosmetisch bij aan het verminderen van de totale 

overheidsschuld. Die verbetert statistisch met 1%, maar de feitelijke schulden van de overheid 

veranderen niet. Maar het verplichte schatkistbankieren bij de staat kost ons wel 135 miljoen euro 

per jaar aan rendement op onze reserves en zadelt ons op met hoge administratieve lasten. Ook 

dit plan belemmert de decentrale overheden een bijdrage te leveren aan economische 

structuurversterking. 

 

Door de beide voorstellen loopt de regionale economie dus bij elkaar miljarden euro’s per jaar mis. 

Dit vinden wij onverantwoord, zeker in een tijd waarin de economie juist volop versterkt moet 

worden.  

 

Wij roepen u op om ons het werk niet onmogelijk te maken en beide initiatieven al tijdens de 

formatie te heroverwegen. Wij zijn graag bereid daar constructief over mee te denken, zodat het 

Rijk en de decentrale overheden samen, vanuit ieders eigenstandige verantwoordelijkheid, effectief 

en efficiënt economisch herstelbeleid kunnen voeren. Nederland heeft dat nodig om de problemen 

van vandaag en morgen achter zich te laten. 

 

Met vriendelijke groet, 

NAMENS ALLE PROVINCIES, GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN VAN NEDERLAND,  

 

Johan Remkes, voorzitter Interprovinciaal Overleg 

 

Annemarie Jorritsma, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen 


