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Geachte mevrouw Ollongren,

Op maandag 14 december 2020 heeft er een Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen plaatsgevonden. 

Vanwege de afkondiging van een nieuw pakket aan maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden, 

heeft dit overleg in het teken van de Corona-crisis en de financiële effecten daarvan op de medeoverhe-

den gestaan. Voor andere onderwerpen was er voor de koepels van de medeoverheden, de Unie, het IPO, 

en de VNG, slechts ruimte om een korte opmerking te maken en heeft hierover geen gesprek plaatsgevon-

den. Er is afgesproken deze onderwerpen schriftelijk af te doen. 

Over het wetsvoorstel Wet open overheid hebben wij als koepels aangegeven dat wij er vanuit gaan dat de 

middelen voor dit wetsvoorstel voor de Tweede Kamerverkiezing van maart geregeld zijn. De implementa-

tie en de uitvoering van het wetsvoorstel Wet open overheid brengen namelijk hoge kosten met zich mee 

voor de medeoverheden en zonder compensatie van die hoge kosten is het onmogelijk om de wet goed 

en voortvarend te implementeren en uit te voeren. Wij vragen u dan ook om een volledige compensatie 

van de kosten conform het gedeelde kostenbeeld1 te verstrekken. Graag ontvangen wij vóór de verdere 

behandeling van het wetsvoorstel Wet open overheid in de Tweede Kamer een schriftelijke reactie over 

hoe u de medeoverheden gaat compenseren. 

1 De koepels zijn in 2019 met uw ministerie een gezamenlijk beeld van de kosten overeengekomen: 

-  gemeenten: € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 mln. per jaar en incidenteel € 121,9 mln. 

-  provincies: structureel € 5,4 mln. per jaar en incidenteel € 7,9 mln. 

-  waterschappen: structureel € 3,6 mln. per jaar en incidenteel € 6,6 mln. 

Verder zijn er principe-afspraken over bedragen voor implementatiesteun (voor gemeenten € 3 miljoen, voor provin-

cies € 938.000, voor waterschappen € 375.000). 
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Wij zien uw reactie op deze brief met grote belangstelling tegemoet. 

Een afschrift van deze brief verzenden wij naar de Tweede Kamer. 

Hoogachtend, 

Unie van Waterschappen Interprovinciaal Overleg Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs. R.A.M. van der Sande, drs. Th.J.F.M. Bovens, mr. J.H.C. van Zanen, 

Voorzitter Voorzitter Voorzitter 


