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Beste mensen, 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief vol informatie als opwarmertje voor de netwerkdag! 
 
Veel leesplezier! 
 

Algemeen 
 
Netwerkbijeenkomst 1 oktober  
Donderdag 1 oktober aanstaande zien we elkaar op de netwerkbijeenkomst. Gastspreker Bas Hoefeijzers van 
de gemeente Breda zal ons meer vertellen over de Week van het Water. Daarnaast staan het 
Uitvoeringsprogramma (UP) van het NAD voor 2016-2018 en het Strategisch Ketenplan (SKP) op de agenda. 
Belangrijke stappen waar we 2 december aanstaande aan de Bestuurlijke Watertafel een besluit over nemen. 
Je ontvangt de laatste concepten van het UP en het SKP maandag 28 oktober in je mailbox. Dat is kort dag, 
maar gelukkig kun je je leestijd nu al inplannen! 
Netwerkbijeenkomst: 1 oktober 12.30-17.30 uur Strandpaviljoen Zomertijd in ‘s-Gravenzande 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de aanmeldingen. Ben je nog niet aangemeld en wil 
je wel graag komen? Laat het Hanny Vrieswijk even weten h.vrieswijk@pijnacker-nootdorp.nl  
 
Uitnodiging om lid te worden van het kernteam 
Eind 2015 zitten de huidige leden van het kernteam 2 jaar. Tijd voor een wissel! Er is plaats voor nieuwe 
leden. Een aantal van jullie heeft al eens een bijeenkomst van het kernteam meegemaakt op de open stoel. 
Als je wilt deelnemen aan het kernteam in de periode 2016-2018 nodigen we je van harte uit om dat tijdens 
de netwerkbijeenkomst op 1 oktober kenbaar te maken! Het kernteam is altijd inspirerend en dynamisch en 
je zit dicht bij de actuele ontwikkelingen. 
De afgelopen jaren kwam het kernteam 1x per 2 weken bij elkaar, maar vorm en frequentie kunnen in 
onderling overleg veranderen. Deelname aan het kernteam vraagt een inspanning van minimaal 2 uur en 
maximaal 4 uur per week, afhankelijk van de werkzaamheden die je op je neemt.  
 
Binnenkort: kennismaking Evides en Dunea 
Bas van Eijk (Evides) en Co van Dongen (Dunea) zijn al bekende gezichten, zij hebben meegedaan met het 
opstellen van de Lange Termijn Visie en het Strategisch Ketenplan. In het kernteam heeft met beide ook een 
uitgebreidere kennismaking plaatsgevonden.  
We willen graag verkennen wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn en dat begint met elkaar leren 
kennen. Bas en Co zullen een ronde langs alle gemeenten organiseren in het najaar van 2015. De gesprekken 
bieden de gelegenheid de beelden over elkaars organisatie uit te wisselen, ervaringen uit het verleden te 
delen en de kansen voor samenwerking in de toekomst te verkennen. We doen dit nadrukkelijk met de beide 
drinkwaterbedrijven samen bij alle gemeenten, omdat we dan vanuit drie kanten kunnen leren: twee 
verschillende drinkwaterbedrijven en een gemeente. Als we meer zicht hebben op de concrete kansen voor 
samenwerking op de korte en de langere termijn, dan zullen we hier een passende vorm bij gaan zoeken.  
 

mailto:h.vrieswijk@pijnacker-nootdorp.nl
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Uitvoeringsprogramma NAD 2016-2018 
In onze bestuurlijke overeenkomst hebben we afgesproken elke twee jaar te herijken welke resultaten we 
beogen en welke mensen en middelen we daarvoor inzetten. Dat doen we in de vorm van een compact 
uitvoeringsprogramma. Ewald Oude Luttikhuis, Karla Kampman, Erik van Noort en Marja van Schie maken 
hier met hulp van velen van jullie een voorzet voor. Actuele versies kun je volgen op Pleio 
(bestanden/hoofdmap/uitvoeringsprogramma). Projectleiders leveren input, de afstemming met het team 
van het strategisch ketenplan heeft plaatsgevonden, het kernteam heeft nagedacht over de organisatie van 
het netwerk en het kernteam voor deze nieuwe periode, nieuwe projecten die al besproken worden krijgen 
een plaatsje in het concept en we hebben contact gehad met andere regio’s om van hen te kunnen leren. Op 
de netwerkbijeenkomst bespreken we graag met jullie met welke projecten we verder willen gaan, hoe we 
het netwerk en het kernteam organiseren, vullen we de menukaart in en bespreken we de financiering van 
het geheel, zodat we bouwen aan een solide uitvoeringsprogramma. 
 
 

Projecten NAD 
 
Project 7b – OAS Delft Real Time Control (RTC) 
 
Op de netwerkbijeenkomst van februari is toegelicht dat er bij het projectteam twijfels waren ontstaan over 
de aanpak van het project. In de uitvoering van het projectplan ontstonden vraagtekens of deze aanpak wel 
de meest optimale was. Kon het niet efficiënter? Was het niet teveel een theoretische benadering? Er 
moesten veel gegevens verzameld worden, wat veel tijd zou gaan kosten. Zouden we deze gegevens 
werkelijk nodig hebben om tot de beste oplossing te komen? Kortom het “goede gevoel” bij de 
projectaanpak ebde wat weg. Als team moet je dan niet “doormodderen” maar keuzes durven maken. Het 
projectplan bood ook nadrukkelijk die mogelijkheid. Er waren bewust verschillende fases onderscheiden 
waarbij voor de start steeds de afweging werd gemaakt “doorgaan of bijsturen”. Dat laatste is gedaan, in de 
richting van een praktische aanpak. Op basis van een nieuwe offerte wordt het project uitgevoerd. Het 
resultaat mag er zijn:  nog dit najaar is er een calamiteitensturing in werking en is er op de projectkosten   
€ 100.000,- bespaard. Calamiteiten die niet optreden hoeven ook niet opgelost te worden: die besparing 
brengen we nog in kaart.  
 
Strategisch Ketenplan  
Afgelopen periode heeft de projectgroep planvorming/SKP hard gewerkt aan het uitwerken van de 
langetermijnvisie van het NAD in een strategie voor de komende jaren. Op basis van twee brede strategische 
bijeenkomsten en bijdragen vanuit verschillende werkgroepen, wordt een eerste concept-Strategisch 
Ketenplan (SKP) opgesteld en rondgestuurd voor reacties. Tekenaar Jan Selen heeft de visie en strategie 
prachtig in beeld gebracht.  
 
Op de watertafel d.d. 18 juni 2015 hebben onze bestuurders gevraagd om de raads- en VV leden bij het 
proces te betrekken. Daarom organiseren we op 5 en 7 oktober voor hen informatieavonden. De 
uitnodigingen zijn via de griffies verstuurd, de voorbereidingen zijn in volle gang. 
 
Nu is het moment aangebroken voor elke gemeente en Delfland, om het SKP in besluitvorming te brengen. 
Het proces verschilt per organisatie. Het projectteam heeft daarmee rekening gehouden en  voldoende tijd 
ingecalculeerd tussen het verschijnen van het eindconcept (eind september 2015) en de besluitvorming op 
de watertafel (2 december 2015), zodat ieder binnen zijn eigen organisatie de besluitvorming goed kan 
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voorbereiden en vormgeven. We hopen zo het SKP op de bestuurlijke watertafel te kunnen vaststellen, zodat 
we ons de komende jaren actief kunnen richten op de ontwikkeling naar van afvalwaterketen naar 
watercyclus. 

 

Het activiteitengebouw 

De gemeentelijke watertaken zijn breed en gevarieerd. Van het schoonmaken van kolken tot het visualiseren 

van de duurzame inrichting van een nieuwbouwwijk; het hoort allemaal tot hetzelfde cluster van 

gemeentelijke watertaken. Door de breedte van en variatie in taken is het moeilijk om de juiste persoon of 

personen te vinden om de werkzaamheden uit te voeren, want wat moeten ze kunnen? Het 

activiteitengebouw is bedoeld als hulpmiddel voor onder meer het gemeentelijk management om hier meer 

gericht een antwoord op te kunnen geven en beschrijft de activiteiten die horen bij de gemeentelijke 

watertaken en wat er nodig is om deze activiteiten goed uit te voeren. Deze kan worden gebruikt om niet 

normatief lacunes binnen de gemeentelijke organisatie van de watertaken op te sporen.  

De Stichting RIONED heeft het initiatief genomen om dit activiteitengebouw op te zetten, vanuit het inzicht 

dat de komende periode verschillende ontwikkelingen het personeelsbestand dat werkzaam is in 

gemeentelijke watertaken onder druk zetten. Onder andere door algemenere functieprofielen, uitstroom 

door pensionering, herbezinning op taken, bezuinigingen, ontwikkelingen in het vakgebied en de 

ontwikkeling rondom regiegemeenten. 

Binnen deze ontwikkelingen willen we het vakmanschap hoog houden. Dit vakmanschap betreft zowel het 

goed zijn in je vakgebied als het goed in kunnen spelen op wat er in de context gebeurt. Hiernaast is het 

opzetten van een activiteitengebouw ook wenselijk omdat: 

- het een duidelijke beschrijving van de activiteiten biedt.  

- Door vak verbreding bredere opleidingen en snellere kennisontwikkeling het leren tijdens werk 

belangrijker wordt en het goed is om helder te hebben welke kennis bij het uitvoeren van een 

bepaalde activiteit hoort. 

- Het activiteitengebouw perspectief en richting biedt voor de ontwikkeling van medewerkers zowel 

binnen als buiten de sector. 

Meer hierover op de netwerkdag van 1 oktober! 

 
 
Een OAS Harnaschpolder en 3Di 
Met de toetreding van gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft in het 3Di project is straks onze hele regio in 
3Di bemeten. Daarmee zijn we de eerste regio. En niet alleen voor de riolering, maar ook voor het 
oppervlaktewater. Een prima basis voor de OAS Harnaschpolder die we in 2016 als project binnen de NAD 
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willen starten. Uiteraard ligt dit als voorstel voor in het nieuwe uitvoeringsprogramma van de NAD op de 
netwerkbijeenkomst van 1 oktober. 
 
Meer projectennieuws op de netwerkbijeenkomst 1 oktober tijdens projecten in de spotlight en de 
projectenborrel! 
 
 
 

Overig 
 
Samenwerken Aan Water   
Themadag 15 april 
Samenwerken aan Water organiseerde 15 april een themadag in het LEF future centre van Rijkswaterstaat 
met als thema Van plan naar actie’. Van deze dag is een filmische samenvatting gemaakt met o.a. Sonja 
Commeren. Je ziet de film op: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9rogFhVfRu0 
 
Bijeenkomst ambtelijke trekkers 1 september 
Marja van Schie en Marcel Tirion hebben deze bijeenkomst bezocht. Het was goed om van collega’s uit 
andere regio’s te horen hoe zij de monitoring van de doelstellingen organiseren (een worsteling voor 
iedereen), met capaciteitsproblemen om gaan (die spelen overal) en de samenwerking met 
drinkwaterbedrijven organiseren. Leuk om te merken hoe nieuwsgierig zij zijn naar onze evaluatie! De pagina 
van het NAD op de site van Samenwerken Aan Water is volledig vernieuwd. Belangrijke documenten zijn nu 
ook beschikbaar voor collega’s uit andere regio’s op http://www.samenwerkenaanwater.nl/wiki/de-65-
regios/gebied-1-delfland/.   
 
Burgers betrekken 
Gemeente Midden-Delfland roept actief de hulp van burgers in om regenwateroverlast op straat te melden, 
via de site of gemeente app. Kijk voor het voorbeeld op: 
http://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/regenwateroverlast-maak-er-
melding-van_30805.html 
 
Natuurlijk kunnen burgers ook terecht op www.nietinhetriool.nl om meer informatie te krijgen over wat er 
wel en niet in het riool mag. Ook de app: huisje boompje beter, informeert burgers over wat ze zelf kunnen 
doen om o.a. regenwateroverlast te voorkomen.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9rogFhVfRu0
http://www.samenwerkenaanwater.nl/wiki/de-65-regios/gebied-1-delfland/
http://www.samenwerkenaanwater.nl/wiki/de-65-regios/gebied-1-delfland/
http://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/regenwateroverlast-maak-er-melding-van_30805.html
http://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/regenwateroverlast-maak-er-melding-van_30805.html
http://www.nietinhetriool.nl/
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Agenda 

1 oktober  netwerkbijeenkomst  

5 oktober  raadsinformatiebijeenkomst Zuidelijke gemeenten 

7 oktober  managersbijeenkomst 

7 oktober  bestuurlijke kopgroep 

7 oktober  raadsinformatiebijeenkomst Noordelijke gemeenten 

15 oktober  landelijke bestuurlijke lunch Samenwerken aan Water (Han van Olphen) 

30 november Ambtelijke trekkersbijeenkomst Samenwerken aan Water  

2 december  Bestuurlijke Watertafel  
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Bijlage aanwezigheidslijst netwerkdag 
 

Netwerkbijeenkomst 1 oktober 2015 
 

Netwerk Afvalwaterketen Delfland 
 

   

 
Aanwezig Niet aanwezig 

1 Marja van Schie Marc Leeuw-Damee 

2 Marije Paardekooper Frank Zijlmans 

3 Piet de Dood Freek Verhoef 

4 Sonja Commeren Ysbrand van Slooten 

5 Remco de Bruijn Jan Langstraat 

6 Marcel Tirion Co van Dongen 

7 Tim Calle Okke van der Linden 

8 Floris Nonhebel Mark Blokland 

9 Ester de Bever Thecla den Hoed 

10 Roelof Douma Jeroen van de Ven 

11 Hans Kerstens Kees van Schieveen 

12 Oscar Helsen Rob Gussekloo 

13 Ramon Kraaijeveld Ewald Oude Luttikhuis 

14 Bas Nanninga Lidwine van Elteren 

15 Kitty Vollering Kees de Leeuw-Den Bouter 

16 Ilya (nieuwe collega van Kitty) Marjorie van Breda  

17 Roel de Leede 
 

18 Eddie Wimmers 
 

19 Aris Witteborg 
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 20 Peter van den Heuvel 
 

21 Eric Jan Berkhout 
 

22 Jan de Korte 
 

23 Bas van Eijk (Evides) 
 

24 Henk Sondorp 
 

25 Erik van Noort 
 

26 Karla Kampman 
 

27 Cor Ferdinandus (Delfluent Services) 
 

28 Hanny Vrieswijk 
 

29 Jelte van der Heide 
 

30 Peter van der Maas  
 

31 Harry Koese 
 

32 Rob van Waardenberg 
 

33 Elsa Hoogendoorn 
 

34 Peter van Wensveen 
 

35 Roy Abdoelkarim 
 

36 Sjaak Clarisse 
 

37 Jeroen Filius 
 

38 Jeannette Gerkens 
  


