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Wat speelt deze week in Den Haag
Op dinsdag 5 juni wordt het AO Voedsel voortgezet. Het accent ligt op duurzaam voedsel en
voedselverspilling. De dag erna worden de AO's Energieraad en Spoor gehouden. Op de agenda
van het AO Spoor staan onder meer de Wetgevingsagenda openbaar vervoer en spoor 2018 en
de uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel van 18 april. Ook vindt op woensdag op
verzoek van de SER een gesprek met de commissie EZK plaats over het rapport 'Ontwerpadvies
energietransitie en werkgelegenheid'. Donderdag 7 juni tenslotte staat het AO Volkshuisvesting
en Woningcorporaties op de agenda. Eén van de agendapunten tijdens dit overleg is de 'Staat
van de Volkshuisvesting 2018'.

Decentrale overheden vragen om extra geld voor versnelde aanpak
wateroverlast

Provincies, gemeenten en waterschappen doen een dringend beroep op het kabinet om sneller
maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van
klimaatverandering terecht komen bij burgers en bedrijven. De decentrale overheden vragen
minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om met extra middelen vanuit het Rijk
over de brug te komen om grote schade en overlast zoveel mogelijk te beperken.
Lees verder

Nieuw Europees regionaal beleid
gericht op innovatie, klimaat en
duurzaamheid

Europese Commissie presenteert
nieuwe voorstellen voor het
Europees landbouwbeleid

Op 29 mei heeft de Europese Commissie een
pakket voorstellen voor het Europees regionaal
beleid voor de periode 2021-2027 gepubliceerd.
Innovatie, verduurzaming, ondernemerschap,
werkgelegenheid en een eenvoudiger uitvoering
van het beleid zijn de nieuwe speerpunten.
Lees verder

Op 1 juni heeft de Europese Commissie haar
plannen gepresenteerd voor het landbouwbeleid
(GLB) voor de periode 2021-2027. De commissie
wenst voor deze periode een budget van 365
miljard euro te reserveren. In het nieuwe GLB
ligt de nadruk meer op innovatie, milieu, klimaat,
de verduurzaming van de landbouwsector en de
ontwikkeling van landelijke gebieden.
Lees verder

Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de
concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen.
Lees verder

Nieuws uit de provincie

Schonere lucht dankzij landelijk verbod
(varend) ontgassen
Acht provincies hebben in 2015 al een verbod op 'varend
ontgassen' ingevoerd, vanaf 2020 komt er een landelijk verbod.
De provincies hebben hierover een persbericht op hun site
geplaatst. De link gaat naar het bericht op de site van de
provincie Zeeland.
www.linknaardewebsite.nl

IPO Agenda
5 juni

Voortzetting Algemeen overleg Voedsel

6 juni

Algemeen overleg Spoor

7 juni

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting / Woningcorporaties

