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Beste mensen, 

Zijn jullie ook zo benieuwd naar de ontwikkelingen in een aantal projecten? Hieronder kun je lezen hoe het 

met een aantal van de projecten gaat. Ook staan er andere items die het vermelden meer dan waard zijn. 

Veel leesplezier! 

 

Een gezamenlijk vGRP-format 

 

Het realiseren van een ‘gezamenlijk vGRP-format is één van de uitvoeringsafspraken uit de Bestuurlijke 

Overeenkomst (onderdeel Planvorming). Een verkenning binnen het NAD (eind 2014)  leerde dat 

gezamenlijk optrekken van de gemeenten Midden-Delfland, Rijswijk, Westland, Delft en Zoetermeer  in 

2015/2016 voor een nieuw vGRP voordelen oplevert:  

Voorkomen dubbel werk (algemene teksten, afstemming Delfland etc.); 

Uniformiteit/herkenbaarheid in planvorming (inhoud en vorm);  

Gebied dekkende beleidsvorming; 

Indien slim ingestoken, nuttig voor hele NAD; 

Van elkaar leren / gebruik maken van elkaars kennis en kunde. 

Niet alleen bij het opstellen van het plan zelf is er winst te behalen. Vooral het gezamenlijk bepalen en 

uitwerken van afwegingskaders en de richtlijnen heeft veel potentie. Onderwerpen die interessant 

kunnen zijn om samen uit te werken: 

Grondwater(beleid); 

Afwegingskader rioolbeoordeling / bepalen maatregelen (bijvoorbeeld vervangen of relinen  

in potentie veel geld te besparen); 

Kennisdeling  (b.v. in relatie tot kwetsbaarheid en verhogen efficiëntie); 

Aandachtspunten uit benchmark; 
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Hemelwaterbeleid/ klimaatverandering/omgaan met extreme neerslag; 

Thema’s / onderwerpen uitvoeringsprogramma NAD. 

Eind februari hebben de 5 gemeenten en het hoogheemraadschap besloten om samen op te gaan 

trekken. We werken op dit moment aan de contouren van een “regio vGRP” (een blauwdruk 

inhoudsopgave). Dit wordt de basis voor het op te stellen vGRP. Via werksessies wordt vervolgens 

gezocht naar parallelsporen (gezamenlijkheden) en “verschillen”. Dit resulteert in een plan van aanpak 

voor fase twee, waarin we de parallelle sporen gezamenlijk uitwerken. De individuele sporen (evaluatie, 

strategie, financiële doorrekening) werkt elke gemeente zelfstandig uit, waarbij we ook hier gezamenlijk 

optrekken om van elkaar te leren. 

We streven er naar om de vGRP’s op een vrijwel gelijk tijdstip bestuurlijk vast te stellen. De uitkomst van 

dit samenwerkingsproces zal input zijn voor een gezamenlijk format en besluitvormingstraject van alle 

NAD gemeenten in 2020.  

 

Na een wat moeilijke start is het projectteam nu hard aan het werk. De  interviews met de medewerkers 

van de deelnemende gemeenten die bezig zijn met het onderhoud en beheer van de riolering zijn 

gehouden.  Leidschendam Voorburg heeft als eerste hun presentatie inzake hun stelsel en werkwijzen 

gehouden. De komende weken volgen Delft/Rijswijk, Maassluis en Zoetermeer. 

Dit alles heeft de eerste “quick wins” opgeleverd en een aantal kansrijke concrete maatregelen zijn 

benoemd. Hieruit worden na het afronden van de presentaties de meest kansrijke gekozen en verder 

uitgewerkt. De verwachting is dat deze na implementatie significant de kosten en kwetsbaarheid kunnen 

verlagen bij gelijkblijvende/hogere kwaliteit.  

 

Project onderhoud rioolsysteem 

Project gezamenlijk beheersysteem 

 

Vanuit het project gezamenlijk beheersystemen werken we aan het eerste product: een plan van aanpak om 

te komen tot eenduidige riooldata in beheersystemen en het benaderbaar maken van deze data. 
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Uniforme riooldata 

“Eenduidige opslag en meervoudig 

gebruiken”, dat is het credo van de 

Overheid met het stelsel van 

Basisregistraties. Alle bronhouders 

(Gemeenten, Provincies, ProRail, etc.) gaan op eenduidige wijze objectdata bewaren (Database) en 

benaderbaar maken voor iedereen in Nederland. 

Voorbeelden hiervan zijn de BAG, BGT, GBA, WOZ, KDAS, enz, deze registraties worden via de landelijke 

voorziening (LV) ontsloten. Het uniform maken van objectdata wordt gedaan conform de Wet BGT en het 

informatiemodel Geo (IMGeo), deze treedt per 1-1-2016 in werking. 

Voor de watersector wordt het Gegevenswoordenboek Stedelijk water (GWSW) ontwikkeld, een eenduidige 

opslag (en processen) voor objectdata in de watersector. Als alle NAD partners dit woordenboek 

implementeren in de beheersystemen zijn we in staat om in dezelfde computertaal met elkaar te spreken. 

Hoewel de BGT en het GWSW landelijke ontwikkelingen zijn willen we met dit project informeren over de 

komst, het gebruik en de mogelijkheden.  Dat gaan we doen door een brede bijeenkomst GWSW te 

organiseren voor alle NAD partners en de daarbij betrokken ICT- en informatiebeheerders. Dit wordt een 

fantastische interactieve bijeenkomst, met onder andere Stichting RioNed, gemeenten en adviesbureaus. 

Benaderbaar maken van riooldata 

Een volgende stap is het benaderbaar maken van de eenduidige riooldata, zodat iedereen ermee kan 

werken. We hebben deze riooldata nodig in de andere NAD projecten, bijvoorbeeld om te weten waar de 

rioolgemalen zich bevinden. Of voor de benchmark om gelijkwaardig te kunnen vergelijken. Met dit project 

wordt voornamelijk tijd (kosten) bespaard in andere projecten en processen met het zoeken en gebruiken 

van de juiste actuele NAD brede riooldata. 

We gaan onderzoeken hoe de riooldata tegen zo laag mogelijke kosten via het Open Data portaal van de 

Overheid kan worden aangeboden. 

Binnenkort leveren we het concept plan van aanpak op en communiceren we over de bijeenkomst voor het 

Gegevenswoordenboek stedelijk water. 
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Project Personeel gaat starten met het Activiteitengebouw 

Het ‘project’ personeel stelt zich ten doel om de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit van de 

dienstverlening te vergroten. Personeel start nu met een pilot van het 

Activiteitengebouw van Rioned. Wij zijn de eerste regionale samenwerking die een 

pilot gaat uitvoeren. De pilot Activiteitengebouw brengt op interactieve wijze in 

beeld welke rollen, (gedrags)competenties en kenniscomponenten in onze organisaties aanwezig zijn. Met 

deze eerste stap brengen we niet alleen de beschikbare kennis en kunde van de eigen organisaties in beeld, 

maar ontstaat ook een beeld NAD breed. We combineren dit met de gegevens zoals ze al bekend zijn in de 

regionale benchmark en het invullen van de regionale monitoring voor kwetsbaarheid, zo slaan we drie 

vliegen in een klap. Het beeld van de actuele situatie dat zo ontstaat, leggen we naast het Strategisch 

Ketenplan, dat onze nabije toekomst schetst. Zo kunnen we die beoogde toekomst en de ontwikkeling van de 

netwerkorganisatie zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 

Aad Oomens zal namens Rioned deze pilot begeleiden. Per vier-vijf gemeenten organiseren we het gesprek 

hierover, zodat we een flinke slag gemaakt hebben voor eind juni, als ook het Strategisch ketenplan een stap 

verder is.   

Evaluatieclinic 

 

In de samenwerkingsovereenkomst hebben we afgesproken elke 2 jaar te evalueren, de eerste keer in 2015. 

Op de netwerkbijeenkomst van 19 februari  jl. hebben jullie al veel input geleverd voor de evaluatie en 

hebben jullie aangegeven graag mee te willen werken als het niet te veel tijd zou kosten! We hebben 

inmiddels een manier van evalueren gevonden die prima bij de NAD past. 

 

We voeren de evaluatie uit samen met de Universiteit van Amsterdam, met het Public Mediation Program 

(Martien Kuitenbrouwer en Marc Rijnveld). Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van het NAD ook in 

vervulling: het betrekken van studenten binnen de NAD. Nog niet de inhoudelijke studenten, maar het begin 

is er! De vorm waarin we evalueren zal een evaluatie clinic zijn, waarin het vooral gaat om de interactie 

tussen de direct betrokkenen en het in beeld krijgen van de cruciale momenten in het proces tot nu toe. 

Studenten in het Public Mediation Program volgen hun masters in MGA, dus passen prima bij de NAD. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.servischetaal.nl/opleidingen&ei=vew0VZWLCM2xPLbCgJgD&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNHlb8Q6W-kMb_Rq9lsdOFHl86Ig1A&ust=1429618215585736
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De evaluatie clinic vindt plaats op 4 juni en zal voor de bestuurlijke watertafel van 17 juni afgerond worden 

met een korte beschrijving van opvallende en interessante punten en aanbevelingen. Het voordeel van deze 

manier van evalueren is dat we dit de volgende keer zelf kunnen toepassen. 

Bijeenkomst voor de managers 

 

Eind mei organiseren we een bijeenkomst voor de managers van onze gemeenten en het 

hoogheemraadschap die een belangrijke rol spelen in de besluitvorming over het strategisch ketenplan en 

de beschikbaarheid van capaciteit voor de NAD. Op basis van de eerste uitwerking van het Strategisch 

Ketenplan en de aankomende herijking 2016-2017 willen we ook de managers tijdig en goed betrekken. 

Contactpersonen van de gemeenten en het hoogheemraadschap kunnen zelf bij Marja en Bas aangeven 

welke managers hier bij betrokken zijn. Als je als contactpersoon zelf ook bij deze bijeenkomst aanwezig 

wilt zijn, dan kan dat natuurlijk!  

 

 

 

 

Pleio is natuurlijk ook toegankelijk voor alle projectmedewerkers in de NAD projecten! Als je nog niet 

thuis bent op pleio, stuur dan een email naar h.vrieswijk@pijnacker-nootdorp.nl, dan melden we 

je zo snel mogelijk aan! Ook als er nieuwe medewerkers bij een project aansluiten is het handig dit te 

melden aan Hannie Vrieswijk. Dan werken we de contactpersonenlijst weer bij en zorgen we ervoor dat 

iedereen voor de netwerkdagen wordt uitgenodigd.  

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://leren.pleio.nl/auth/saml/pleio.png&imgrefurl=https://leren.pleio.nl/login/index.php&h=62&w=130&tbnid=-zfGG_YviYBDgM:&zoom=1&docid=vWjCQqJeVSmJXM&ei=Bu00VeaTLIiCPejUgaAK&tbm=isch&ved=0CEEQMygXMBc
mailto:h.vrieswijk@pijnacker-nootdorp.nl
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Agenda 

20 mei  Projectleidersoverleg 
21 mei  Ambtelijke watertafel (niet perse NAD) 
04 juni  Evaluatieclinic 
10 juni  Managementoverleg 
17 juni  Bestuurlijke watertafel 
25 juni  Strategisch ketenplan bijeenkomst 
01 oktober Netwerkdag (programma volgt) 
 

 


