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Jaarverslag 2021 Platform Water Vallei en Eem 
 
Datum 

 
09-03-2022 

Opgesteld door C. Rijsbosch & programmateam  

 
 

1. Inleiding 
 
Het Platform Water Vallei en Eem (PWVE) is opgericht in 2008 als samenwerkingsorganisatie van 16 
gemeenten en het Waterschap Vallei en Veluwe. Het doel is om een efficiënt, effectief en duurzaam 
waterbeheersysteem in de regio van de Gelderse Vallei en Eempolder te realiseren. De rol van het 
Platform is daarin om de aangesloten gemeenten en het waterschap te inspireren, motiveren en 
helpen bij de organisatie en realisatie van (gezamenlijke en nieuwe) opgaven binnen de 
(afval)waterketen en het stedelijk waterbeheer. 
In 2020 is het Koersplan 2020-2025 vastgesteld voor het Platform. Dat geeft richting aan de 
samenwerking voor deze periode en is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met 5 hoofddoelen. 
 

 
 
 
Het jaarverslag 2021 geeft per hoofddoel een beknopte beschrijving van de in 2021 uitgevoerde 
activiteiten en behaalde prestaties.  
Aansluitend is er een overzicht van het financiële resultaat over het boekjaar 2021, met beknopte 
toelichting. 
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2. Netwerkorganisatie 
 

Ook in 2021 waren wij door de coronapandemie beperkt in de organisatie van fysieke overleggen en 
contacten. Desondanks hebben we de reguliere activiteiten digitaal kunnen voortzetten volgens 
planning: 

• 3 bestuurlijk overleggen 
• 4 managers overleggen 
• 5 ambtelijke platform bijeenkomsten 
• 4 overleggen van de (aval)waterteam-trekkers met het programma kernteam. 

Aanvullend heeft de bestuurlijke Regiegroep van het platform met nagenoeg alle gemeenten 1-op-1 
gesprekken gevoerd over de samenwerking en inhoudelijke opgaven die ons binden. 
Op onderdelen en per project hebben we aanvullende webinars georganiseerd. 

Op 2 september 2021 vierden we onze gezamenlijk Platform dag in de gemeente Bunschoten, onder 
de noemer van ‘water verbindt!’. 

Als PWVE zijn wij aangemerkt als een van de 45 landelijke werkregio’s van het Delta Programma 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De belangrijkste activiteit in dat kader was de gezamenlijk opgestelde 
eerste subsidieaanvraag voor de DPRA-Impulsregeling.  
Onder de noemer van Manifestregio Vallei en Veluwe, werken we nauw samen met de werkregio’s 
van de Noord-Veluwe en de Oost-Veluwe, aan de uitvoering van ons gezamenlijke Regionaal 
(klimaat) Adaptatie Plan.  
 
Ook werkten wij samen met andere werkregio’s in het grotere bestuurlijke verband van Rijn Oost. 
Binnen die samenwerking staan, naast DPRA, de volgende opgaven op de agenda:  

- Zoetwatervoorziening Rijn Oost (ZON) 
- Kader Richtlijn Water (KRW) 
- Uitvoering Bestuursakkoord Water 

Op 4 november 2021 vond het Symposium ZON plaats in de Apenheul te Apeldoorn. Daar werden 
resultaten van de eerste fase uitvoeringsprogramma 2016-2021 getoond, waaronder 
klimaatmaatregelen in het buitengebied van Woudenberg. Ook werd de aftrap gegeven voor de 
tweede fase uitvoeringsprogramma ZON 2022-2027. Aan die tweede fase doen 8 gemeenten uit ons 
gebied mee, het PWVE heeft dat gecoördineerd. 
 
 

3. Informatievoorziening, meten & monitoren 
 

In april 2021 is tijdens een speciale digitale bestuursvergadering formeel besloten tot het instellen 
van de centrumregeling Meten & Monitoren, met daaraan gekoppeld het UVT (uitvoeringsteam). 
Het UVT is ingebed in de organisatie van Waterschap Vallei en Veluwe. 
Er is een werkplan vastgesteld voor de periode 2021-2022. 
Aan de centrumregeling doen in 2021 in totaal 21 gemeenten mee uit de regio Vallei en Veluwe.  
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Aangezien de centrumregeling een aparte juridische en bestuurlijke status heeft, parallel aan het 
PWVE, wordt daarvoor een apart jaarverslag en eindafrekening over 2021 opgesteld. In dat 
jaarverslag wordt ingegaan op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. 
 
 

4. Beleid, kennis en innovatie 
 

In de 5 ambtelijke platformbijeenkomsten zijn diverse thema’s en projecten gepresenteerd, 
waaronder: inzet van Big Data bij opsporen foutaansluitingen, stedelijke grondwater modellering, 
aanpak rioolvreemd water Soest, monitoring van VGS-riolen, Kansentool Openbare Ruimte, pilot 
Groenmonitor Bunschoten en de Blauwe Omgevingsvisie. 
 
Daarnaast zijn er 7 webinars en bijeenkomsten georganiseerd over: 

- Werken met de geactualiseerde klimaateffectatlas 
- Opstellen gemeentelijke hitteplannen 
- Nieuwe Omgevingswet en Water (2 bijeenkomsten) 
- Klimaatadaptatie voor RO-ers en projectleiders Openbare Ruimte (3 bijeenkomsten) 

 
Voortgang projecten: 

- Meerlaagse veiligheid en impact overstromingsrisico’s. Dit heeft geresulteerd in 3 rapporten: 
Impactanalyse overstroming Gelderse Vallei en Eempolder, Risico-inventarisatie kwetsbare 
objecten en Handreiking gevolgbeperking overstromingen. 

- Toekomst drukriolering. Dit project omvat een studie naar alternatieven voor drukriolering in 
het buitengebied en (juridische) mogelijkheden voor decentrale lozingen. In 2022 wordt het 
eindrapport opgeleverd. 

- Omgevingswet en water. In 2 webinars is uitleg gegeven op welke wijze de huidige 
ruimtelijke regelgeving omtrent water, rioleringen en lozingen straks geborgd is in het 
nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Ook is er, op basis van een enquête onder onze 
gemeenten en het waterschap, de opdracht gegeven voor een vervolgtraject naar concrete 
juridisch ‘bouwstenen’ voor de ‘Bruidsschat’. Dit proces start in 2022. Wij doen dit project in 
de samenwerking van het Manifestregio Vallei en Veluwe. 

 
 

5. Mens en Organisatie 
 

Dit hoofddoel focust zich op de personele ‘kwetsbaarheid’ in ons vakgebied van water en riolering. In 
2021 hebben we hiervoor met een werkgroep van een aantal managers en 
P&O adviseurs een plan van aanpak opgesteld voor het PWVE.  
Vervolgens is op het thema ‘instroom nieuwe medewerkers’ een 
projectvoorstel ontwikkeld en aangenomen om per 2022 te starten met een 
Platform brede arbeidsmarktcommunicatie en een scholingstraject voor 
watertrainees (HBO) en werk-leerstudenten (MBO). 
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Daarnaast hebben we ter inspiratie 3 filmpjes gemaakt over integrale werkwijzen bij gemeenten in 
het Platform: 

- Klimaatteam Amersfoort 
- Klimaatteam Ede 
- Het werk van Rolf Schuurman in Nijkerk 

 
 

6. Klimaatadaptatie     
 

In 2020 hebben we als Manifestregio Vallei en Veluwe het Regionaal Adaptatie Plan opgesteld om 
richting te geven aan onze inzet op het vlak van klimaat adaptatie. We werken hierbij samen met de 
werkregio’s van de Noord en de Oost-Veluwe binnen het totale verzorgingsgebied van Waterschap 
Vallei en Veluwe. Ook zijn provincies Gelderland en Utrecht, 
drinkwaterbedrijf Vitens, de GGD ’s, de Veiligheid Regio’s en RWS-
Oost aangesloten bij dit regionaal netwerk voor Klimaatadaptatie, zie 
www.klimaatvalleienveluwe.nl  

2021 was het eerste jaar om uitvoering te geven aan het RAP en overige klimaatactiviteiten: 
- Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. 8 gemeenten van het Platform hebben in 2021 het 

werkprogramma 2022-2027 ondertekend, waarmee wij stevig inzetten op vasthouden, 
bergen, afkoppelen en infiltreren van regenwater in de bodem. Gemeenten Amersfoort, 
Baarn, Barneveld, Ede, Leusden, Renkum, Rhenen en Soest investeren gezamenlijk tot en 
met 2027 bijna € 5,5 miljoen aan maatregelen in de openbare ruimte. Daarvan wordt 
afgerond €1,4 miljoen gedekt uit subsidie van het Deltaprogramma Zoetwater Nederland. 

- DPRA-Impulsregeling. Voor onze werkregio PWVE is tot en met 2027 bijna €7 miljoen 
Rijksbijdrage gereserveerd voor het de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast en 
droogte. In 2021 hebben wij als PWVE een eerste werkpakket opgesteld van 
uitvoeringsmaatregelen in de openbare ruimte van ruim €10 miljoen. Hiervan wordt €3,7 
miljoen gedekt uit de rijksbijdrage.  

- Hitte. Samen met provincie Utrecht en de GGD hebben we met klimaat- en zorgprofessionals 
van onze gemeenten gesproken over het opstellen van zogenoemde Hitte plannen. Een 
hitteplan is een gecoördineerd plan van aanpak om de gezondheidsrisico’s bij extreme hitte 
te verkleinen voor kwetsbare groepen en individuen in onze samenleving. Enkele gemeenten 
hebben aangegeven het hitteplan in 2022 nader uit te werken.  

- Overstromingsrisico’s. In een brede provinciale werkgroep is voor de provincie Utrecht en de 
Gelderse Vallei de impact van eventuele overstromingen in een rapport samengevat. 
Daarnaast zijn risicoscans opgesteld voor diverse vitale en kwetsbare functies in onze regio.  
Ook is er een handreiking opgesteld voor gemeenten om tot een plan van aanpak op lokale 
schaal te komen, voor het reduceren van risico op schade en overlast bij eventuele 
overstromingen. 

- Cursus Klimaatadaptatie nieuwe gebiedsontwikkeling en Openbare Ruimte. Onder leiding van 
ontwerpbureau BoschSlabbers hebben we 3 workshop-middagen georganiseerd voor RO-
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specialisten en projectleiders in de openbare ruimte over de inpassing van 
klimaatmaatregelen. 

- Klimaatbestendige bouw. Provincie Utrecht is de ‘trekker’ geweest van het proces om tot 
afspraken en regels te komen voor klimaatbestendige bouw en nieuwe gebiedsontwikkeling. 
Als PWVE hebben we hierin actief geparticipeerd. Ook hebben we dit in de Manifestregio 
Vallei en Veluwe met onze Gelderse gemeenten gedeeld. In 2022 krijgt dit proces een 
vervolg, onder andere in de uitwerking van een Convenant Duurzaam Bouwen.  

- Stimuleringsmaatregelen Klimaatadaptatie. Als Manifestregio hebben we onder andere met 
Veluwe Duurzaam een pakket aan stimuleringsmaatregelen voor inwoners ontwikkeld. 

- Tuin & klimaat route. In december 2021 hebben we als Manifestregio de website Tuin & 
Klimaat Route gelanceerd. In navolging van het succes van de website Duurzame 
Huizenroute, kunnen inwoners en ook onze gemeenten goede voorbeelden van groene en 
klimaatadaptieve inrichting van tuinen en openbare ruimte op de website plaatsen.  

- Klimaateffectatlas. De klimaateffectatlas op onze site www.klimaatvalleienveluwe.nl is 
geactualiseerd en aangevuld met informatie over het risico van bosbranden en het 
klimaateffect van vergroening in ons leefgebied. 

- Ambtelijke bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Verder hebben we tijdens de 5 ambtelijke 
platformbijeenkomsten en in de nieuwsbrieven aandacht besteed aan diverse onderwerpen 
en nieuws op dit gebied.  

 

7. Organisatie uitvoering programma  
 

Voor de uitvoering van het programma van het Platform is een kernteam aangesteld. In 2021 was de 
bezetting: 

- Programma management & projecten (0,8fte):  
Charles Rijsbosch, gedetacheerd vanuit de gemeente Amersfoort. 

- Programma assistentie/secretariaat (0,3 fte):  
Tot half augustus was er een vacature. Van 15 augustus tot 1 oktober vervulde Amanda Eriks 
deze rol. Vanaf 1 oktober wordt de functie ingevuld door José Lieferink, gedetacheerd vanuit 
het waterschap  

- Klimaat coördinator (0,4 fte):    
Tot 1 mei werd deze functie vervuld door Eva Zappeij, gedetacheerd vanuit Stichting Milieu 
Educatie (0,4 fte). Na haar zwangerschapsverlof heeft zij in augustus gemeld deze rol niet 
meer te willen vervullen. De coördinatierol is vervolgens overgenomen door de programma 
manager. Voor de meer uitvoerende taken en projecten is Sandy Hofland aangesteld als 
projectmedewerker klimaat adaptatie, per half augustus gedetacheerd door het waterschap. 
De beide rollen zijn in 2021 volledig gefinancierd met subsidie van het DPRA. 

- Communicatieadviseur (0,2 fte):    
Hiervoor is Martine Tekelenburg ingehuurd, werkzaam op zelfstandige basis. 

- Financiële adviseur (0,1 fte):   
Pauly Driessen, gedetacheerd vanuit het waterschap (0,1 fte) 



   
 

 6 

- Strategisch adviseur Waterschap en Manifest regio (100uur/jaar):  
Marijke Jaarsma, werkzaam vanuit het waterschap.  

- Strategisch adviseur water& riolering gemeenten (60 uur/jaar) 
Ruud van der Velden, werkzaam vanuit de gemeente Woudenberg. 

- Stagiair: 
Charlotte Kamstra was vanuit de universiteit van Leiden voor 4 maanden bij het PWVE 
werkzaam op het thema personele kwetsbaarheid. 

 
Vanuit de aangesloten gemeenten en het waterschap zijn er ook 2 medewerkers beschikbaar gesteld 
om 2 projecten te trekken: 

- Jan van ’t Klooster, vanuit de gemeente Amersfoort voor het project Meerlaagse veiligheid 
en beperking Overstromingsrisico’s.  

- Emil Hartman, vanuit het waterschap voor het project Toekomst Drukriolering.  
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8. Jaarrekening 2021 

Het afgelopen jaar hebben we de werkzaamheden uitgevoerd conform de begroting, zoals deze in 
november 2020 is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg PWVE. 
De werkelijk gemaakte kosten over 2021 zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk geraamd. Daardoor 
valt de deelnemersbijdrage aan het PWVE over 2021 lager uit. Het resultaat is € 18.104 positief. Dit 
zal als teruggave in de bijdrage voor 2022 worden verrekend.  
 

 
 

 
8.1 Toelichting uitgaven 
• De werkelijk gemaakte kosten over 2021 sluiten afgerond € 136.000, - lager uit dan 

aanvankelijk was begroot. Dat wordt in belangrijke mate bepaald door: 
o Wegvallen van de ‘ontwikkelopgave UVT’ van € 37.450,- uit deze begroting. Deze 

kosten zijn vanaf 2021 rechtstreeks door het UVT verrekend met de daaraan 
deelnemende gemeenten. 
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o Minder inhuur van externe projectleiders. Deels omdat de programma manager een 
van deze rollen op zich heeft genomen. En deels omdat we de uitvoering anders 
hebben georganiseerd in samenwerking met andere partijen. 

o Bovendien was de klimaatcoördinator slechts een gedeelte van het jaar bij werkzaam 
bij het Platform. Die rol is in augustus overgenomen door de programmamanager, in 
combinatie met een projectmedewerker voor ondersteuning op de uitvoering.  

o Verder zijn er minder kosten gemaakt voor stimuleringsactiviteiten voor klimaat 
adaptatie. We hebben dit voor een belangrijk deel kunnen uitvoeren en financieren 
binnen de samenwerking van de Manifestregio Vallei en Veluwe.  
 

• Abonnementen en bijdragen externen 
Als Platform hebben we een gezamenlijk abonnement voor onze gemeenten op Hydronet 
(neerslaginformatie ten behoeve van rioleringsbeheer).  
Voor de 10 werkregio’s in Rijn Oost is een gezamenlijke coördinator aangetrokken die de 
gemeenten vertegenwoordigt richting het Rijk en de belangen behartigt voor ZON en DPRA.  
 

• Thema’s 
Ontwikkelopgave UVT: zoals al vermeld, zijn de kosten rechtstreeks via het UVT verrekend. 
 
Daarnaast hebben we de kosten kunnen beperken op de 4 projecten die we als PWVE in het 
Koersplan 2020-2025 hebben benoemd:   
Project Onderzoek toekomst drukriolering: De (advies)kosten voor deze eerste fase tot en 
met 2021 worden rechtstreeks betaald door STOWA/Rioned en inzet van ambtenaren werd 
om niet geleverd.  
Project Overstromingsrisico’s: We werkten hierin samen met de provincie Utrecht, VRU en de 
werkregio Water & Klimaat.  Provincie Utrecht heeft leeuwendeel van onderzoekskosten 
gefinancierd voor deze eerste fase tot en met 2021, aangevuld met bijdragen en personele 
inzet van de andere partijen waaronder het PWVE. 
Project Omgevingswet, water &klimaat: we deden (en doen) dit samen met de werkregio’s 
van de Noord en de Oost-Veluwe. 
Project Personele kwetsbaarheid: De programma manager trok (en trekt) dit project, 
ondersteund door de programma assistent/secretariaat en met de inzet van een stagiair. Er 
zijn verder geen onderzoekskosten gemaakt in 2021.  
 

• Activiteiten vanuit subsidies 
Bijdrage ZON: Dit betreft subsidie voor klimaatactiviteiten in de periode 2016-2021, zoals de 
ontwikkeling van de klimaateffectatlas, workshops, netwerkbijeenkomsten e.d.  
 
Stimuleringsprogramma Klimaat (DPRA): Vanaf juli 2020 is een klimaat coördinator 
aangesteld die voor 2 jaar volledig zou worden betaald uit een eenmalige subsidie van € 
141.000, - van het Stimuleringsprogramma DPRA. Door het vertrek van de 
klimaatcoördinator, is besloten die rol voorlopig anders (en goedkoper) te organiseren.  
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• Saldo 
Het positieve saldo van € 18.104-, wordt verrekend met de deelnemersbijdrage in 2022. 

 
 
8.2 Toelichting inkomsten 

De bijdragen van gemeenten en waterschap zijn in november 2021 als voorschotbetaling berekend 
op basis van de meest actuele verwachting van inkomsten en uitgaven. Daarbij is de reguliere 
verdeelsleutel gehanteerd van 1/3 Waterschap Vallei en Veluwe, 2/3 gemeenten (onderling te 
verdelen op basis van inwoneraantal). De feitelijke uitgaven blijken uiteindelijk toch lager uit te 
vallen. De ‘teveel’ berekende bijdragen, zijnde in totaal het overschot van € 18.104,- , verrekenen we 
in 2022 

De abonnementskosten voor Hydronet en de bijdrage aan de coördinator Rijn Oost zijn kosten die 
alleen door gemeenten worden betaald, conform een vaste verdeelsleutel. 

De inzet van de programma manager als klimaatcoördinator vanuit het PWVE in de brede 
samenwerking voor uitvoering van het Regionaal Adaptatie Plan (RAP), wordt vergoed uit het 
werkbudget van de Manifestregio Vallei en Veluwe. 

 

 


