
                            
 
 

 

Den Haag, 30 september 2015 

 

De minister van Financiën 

de heer ir. J.R.V.A. Dijsselbloem 

Postbus 20201 

2500 EE  DEN HAAG 

 

 

Betreft:  Resultaten bestuurlijk overleg plafond EMU-tekort decentrale overheden in 2016 en 2017 

Kenmerk: 80928/LH 

 

Geachte heer Dijsselbloem, 

 

Op 14 september jl. hebben wij namens de provincies, gemeenten en waterschappen overleg met u 
gevoerd over het plafond voor het EMU-tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden in 2016 en 
2017. Aan de orde was de in het Financieel Akkoord van januari 2013 vastgelegde heroverweging of een 
daling van dit plafond naar -/- 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2016 en -/- 0,3% BBP in 
2017 mogelijk en verantwoord is. Met het oog op het concept-besluit over de EMU-tekortruimte voor de 
decentrale overheden dat u op 22 september jl. aan Eerste en Tweede Kamer heeft voorgelegd (hierna: het 
concept-besluit), bevestigen wij onze zienswijze bij dit overleg als volgt: 
 De EMU-tekortruimte voor de decentrale overheden in 2016 bedraagt -/- 0,4% BBP. 
 De decentrale overheden kunnen hun geplande investeringen gewoon door laten gaan. Dit geeft 

invulling aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie Van Hijum. Het kabinet heeft de afspraak uit 
het financieel akkoord bevestigd dat er in deze kabinetsperiode tot en met 2017 geen sancties zullen 
worden opgelegd bij overschrijding van de ruimte.  

 De EMU-tekortruimte van -/- 0,4% BBP wordt op verzoek van de koepelorganisaties niet nader 
verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen, met het gevolg dat er voor 2016 geen formeel 
vastgestelde referentiewaarden op het niveau van individuele provincies, gemeenten en waterschappen 
zijn. 

 We hebben gezamenlijk geen besluit genomen over de EMU-tekortruimte in 2017. Over een jaar treffen 
we elkaar weer en kijken dan op basis van een nieuwe tranche realisatiecijfers naar de EMU-
tekortnorm. 

Wij hebben deze resultaten inmiddels op deze wijze aan onze leden gecommuniceerd. 
In de toelichting bij het concept-besluit stelt u dat in het overleg van 14 september de ambitie is 
uitgesproken dat het collectieve aandeel gezamenlijk voor het jaar 2016 niet groter wordt dan -/- 0,2% BBP. 
De -/- 0,2% in de toelichting sluit aan bij het Financieel Akkoord. Wij verwachten structureel een ruimte van 
ca. -/- 0,5% BBP nodig te hebben. Dat is in het overleg gewisseld. De -/- 0,2% BBP ambitie heeft voor de 
normering en de sturing voor ons geen waarde.  
Een afschrift van deze brief sturen wij aan de Minister van BZK, de Staatssecretaris van Financiën, de 
Minister van I&M alsmede de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. 
 

Hoogachtend, 

     
J.W. Remkes      mr. J.H.C. van Zanen 

Voorzitter Interprovinciaal Overleg  Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 
mr.drs. P.C.G. Glas 
Voorzitter Unie van Waterschappen 


