Nieuwsbrief Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Van de Bestuurlijke Watertafel
Woensdag 2 december hebben alle bestuurders aan de Bestuurlijke watertafel met applaus ingestemd met
het Strategisch Ketenplan en het Uitvoeringsprogramma 2016-2018! We hebben Ester de Bever als nieuwe
programmamanager voorgesteld en de bestuurders hebben tijdens de borrel direct al even kennis met haar
kunnen maken.

Bovenstaande flesjes staan Symbool voor de watercyclus van de toekomst met daarin afvalwater als bron van
grondstoffen, schoon water, energie en opbrengsten.
Samenwerken aan water
De ambtelijke trekkers van verschillende regio’s kwamen maandag 30 november bij elkaar in het
bezoekerscentrum van Dunea in Den Haag. Marja van Schie en Remco de Bruijn hebben aan deze
bijeenkomst deelgenomen.
Op het programma stond een rondleiding bij Dunea en uitleg over het zuiveringsproces .De inleiding ging
over de omgevingswet en de betekenis daarvan voor water, riolering en zuivering. De wet is deze zomer in
de Tweede Kamer aangenomen en zal vanaf 1 januari 2018 in werking treden. Het is goed te merken dat
iedereen zich volop aan het oriënteren is op deze wet. De wijze van samenwerken zoals we dat binnen het
NAD invullen sluit aan bij de bedoeling van de wet.
De watercoalitie brengt publieke en private partijen bij elkaar om in slimme, lokale of landelijke coalities bij
te dragen aan een duurzame waterketen. Je kunt veel praktische informatie en voorbeelden vinden op
www.watercoalitie.nl. Inspirerende verrassing: aan de ruim 500 kinderboerderijen die ons land rijk is,
worden jaarlijks 30 miljoen bezoeken gebracht. Een mooie kans om duurzaam omgaan met water onder de
aandacht te brengen. Peter Regoort (peter.regoort@minienm.nl) van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu is trekker van de watercoalitie.
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Eric van Oosterom presenteerde de stand van zaken van het Gegevens Woordenboek Stedelijk Waterbeheer
en noemde het NAD als een van de aanjagers om dit proces snel op de rit te krijgen. Dan kunnen we
gemakkelijker gegevens uniform registreren en uitwisselen, wat prima aansluit op de omgevingswet, die
stevig inzet op digitale uitwisseling van informatie.
Alle presentaties van de bijeenkomst vind je hier http://samenwerkenaanwater.nl/actueel/documenten/
Nieuwjaarsborrel
Donderdag 14 januari 16.30 uur bij gemeente Den Haag, Spui 70 Den Haag (ingang
bibliotheek en met lift naar 10e verdieping). Met een online inkijkje in het
gemalenbeheer systeem van de Delftstreng. Tijdens de nieuwjaarsborrel zal het
programmamanagement ook overgedragen worden van Marja van Schie aan Ester de
Bever.
Communicatie
NAD in uw eigen organisatie….
Kees van Schieveen heeft het initiatief genomen om binnen gemeente Pijnacker-Nootdorp een brede
bijeenkomst voor ambtenaren en wethouders te organiseren over de NAD. Maandag 14 december worden
er zo’n 40 medewerkers verwacht. Op deze manier kunnen ook de andere afdelingen en teams binnen de
gemeente die met de NAD te maken hebben ons beter leren kennen. Samenwerken tussen de ondergrond
en de bovengrond! Piet de Dood van de gemeente Delft en Remco de Bruijn van de gemeente Zoetermeer
zal bij deze presentatie aanwezig zijn, om zo het stokje over te kunnen nemen in januari. We werken steeds
met duo’s, zodat iedereen het een keer kan zien bij een ander en het dan in zijn of haar eigen gemeente kan
organiseren. Neem contact op met Piet de Dood als je bij hem wilt aansluiten (pddood@delft.nl)! Het
streven is dat we voor de zomer van 2016 bij alle organisaties zo’n brede presentatie hebben gegeven.
Draaiboeken en presentaties worden uiteraard gedeeld!
… en daarbuiten
Er is ook buiten de NAD steeds meer vraag naar het verhaal achter onze samenwerking. We bespreken deze
verzoeken in het kernteam en formeren steeds een duo als we op de vraag in willen en kunnen gaan.
Week van het Water
Op de netwerkbijeenkomst hebben jullie duidelijk aangegeven mee te willen doen aan de Week van het
Water. Deze zal plaatsvinden in het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017. We willen jullie nu al vragen
om alert te zijn op mogelijke activiteiten rond (afval)water die goed passen in de Week van het Water. Want
het motto blijft: het hoeft niet persé een nieuwe activiteit te zijn, vooral slim bundelen van wat we al doen.
Door alles te comprimeren in één week, richten we meer aandacht op het water.
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Nieuws van de projecten
RTC Delft
Het nieuwe gemaalbesturingssysteem voor de Delftstreng gaat in januari in werking. Op de nieuwjaarsborrel
maken we online verbinding met het systeem en kun je zien hoe het werkt.
Onderhoud Rioolsysteem breidt uit
Nog drie gemeenten hebben zich aangesloten bij het project onderhoud Rioolsysteem. De projectgroep is
van start gegaan met Delft, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Rijswijk en Zoetermeer. Zij hebben op basis
van grondige analyse de verwachting uitgesproken dat ze gezamenlijk € 100 per jaar aan beheerkosten en
€ 1 miljoen aan investeringskosten kunnen besparen. Met de uitbreiding van de projectgroep met de
gemeenten Vlaardingen, Lansingerland en Midden Delfland hopen we natuurlijk dat dat nog verder oploopt!

Nieuws uit het kernteam
Het kernteam wordt in 2016 versterkt met Kitty Vollering uit gemeente Westland. Daar zijn we heel blij mee!
Eind dit jaar neemt Jelte van der Heide afscheid als programmamanager van OAS-De Groote Lucht. Zijn rol
wordt overgenomen door Marije Paardekooper. En zoals bekend zal Ester de Bever het programmanagement
overnemen van Marja van Schie.

Agenda
14 januari
10 februari
17 maart

16.30 uur Nieuwjaarsborrel: bij de gemeente Den Haag
Samenwerken aan Water, ambtelijke trekkers
Netwerkbijeenkomst in bezoekerscentrum Dunea Den Haag

