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Verdeling EMU-ruimte decentrale overheden 

Geachte heer Plasterk, 

datum 

11 september 2014 

In het Financieel Akkoord dat wij begin 2013 met het kabinet sloten, is vastgelegd dat de 

decentrale overheden in 2015 een gezamenlijke ruimte in het EMU-tekort hebben van 0,5% BBP, 

de zogenoemde macronorm. Deze ruimte is niet nader onderverdeeld. Wij -VNG, IPO en UvW

hebben in goed overleg afspraken gemaakt over de verdeling van deze EMU-tekortruimte voor het 

jaar 2015. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van dat overleg over de onderlinge 

verdeling, zodat deze in de septembercirculaire 2015 kan worden opgenomen. 

Voordat wij u de verdeling presenteren, herhalen wij graag de opmerkingen die wij ook vorig jaar 

maakten. 

In de unaniem door de Tweede Kamer aanvaarde motie-Van Hijurn (Kamerstuk TK 33 416, nr. 26) 

heeft de Kamer uitgesproken dat de Wet Hof er niet toe mag leiden dat investeringen van de 

decentrale overheden in de knel komen en is de regering verzocht te voorkomen dat de Wet Hof 

leidt tot uitstel of afstel van deze investeringen en daarmee tot het verlies van werkgelegenheid. 

Minister Dijsselbloem heeft meerdere malen herhaald dat hij niet verwacht dat de investeringen 

van de decentrale overheden door de Wet Hof in gevaar komen. Gegeven de motie-van Hijum en 

de uitspraken van minister Dijsselbloem gaan wij er vanuit dat als de macronorm van 0,5% BBP 

toch wordt overschreden, dit geen consequentles zal hebben voor de decentrale overheden. 

Bij de verdeling voor 2015 hebben we als vertrekpunt genomen de verdeling van 2014 en hebben 

vervolgens onderling geschoven om rekening te houden met de extra investeringsruimte die 

gemeenten in 2015 nodig hebben vanwege de decentralisaties in het sociale domein. Wij zijn 

uitgekomen op: gemeenten 0,34% BBP, provincies 0,10% BBP, waterschappen 0,06% BBP. 
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Een afschrift van deze brief sturen wij aan de minister en de staatssecretaris van Financiën, 

alsmede de minister van Infrastructuur en Milieu. 

Hoogachtend, 

A. Jorritsma-Lebbink 
oorzitter Interprovinciaal Overleg Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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mr.drs. P.C.G. Glas 
Voorzitter Unie van waterschappen 


