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Netwerk Water & Klimaat - Jaarplan 2021  

Versie 18 maart 2021 

 

1. Inleiding 

Het Netwerk Water & Klimaat is per 1 januari 2020 gestart. Het is de samenwerking van 14 

gemeenten, de Veiligheidsregio Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Provincie 

Utrecht op de onderwerpen (afval)waterketensamenwerking en klimaatadaptatie. 2020 was een 

opstartjaar. Bij aanvang in januari was alleen de positie van de procesondersteuning ingevuld. In de 

loop van 2020 zijn respectievelijk een communicatieadviseur, een inhoudelijk manager en een 

procesmanager gestart. Een heel nieuw team! Samen met Corona zorgde dit in 2020 voor een 

bijzondere dynamiek. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de activiteiten en resultaten die 

in 2020 zijn bereikt. 

 

In 2021 willen we verder bouwen aan het netwerk. De structuur en samenhang binnen het netwerk 

kan nog steviger. Ook is het nodig om de focus van het netwerk verder aan te scherpen.  

 

Dit jaarplan geeft inzicht in de doelen, activiteiten en aandachtspunten voor 2021. Ook is een 

koppeling gemaakt met de begroting.  

 

2. Uitgangspunten en ambities Netwerk Water & Klimaat 

De 17 partners hebben eind 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst 

geldt tot en met december 2023. De uitgangspunten zijn (samengevat): 

 Ieder in zijn kracht. Dit betekent een heldere structuur met duidelijke rolverdeling binnen de 

teams. De rolverdeling is gebaseerd op ieders kracht. De sterkste schouders dragen de 

zwaarste lasten. Dit betekent ook dat er meerdere rollen per partner mogelijk kunnen zijn; 

 Inhoud is leidend. Dit betekent dat de focus van de samenwerking gericht is op concreet 

samenwerken en niet op de samenwerkingsorganisatie. De samenwerking is inhoudelijk 

georiënteerd en richt zich op versterking van kennis en kunde op gebied van 

(afval)waterketensamenwerking en klimaatadaptatie; 

 Regie bij de partners. De samenwerking treedt niet in mandaten en bevoegdheden van de 

samenwerkingspartners. De bestaande verantwoordelijkheden blijven gehandhaafd en liggen 

bij de partners. Het samenwerkingsverband is uitsluitend ondersteunend hieraan. 

 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn daarnaast vijf pijlers benoemd waarop de samenwerking is 
gebaseerd:  
 

1. Ontwikkelen van een Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Dit is een belangrijke activiteit 
om de gezamenlijke klimaatstrategie te ontwikkelen. De RAS zal tevens de basis vormen 
voor gezamenlijke uitvoering van de strategie en het aanvragen van middelen uit het 
stimuleringsfonds (zie ook punt 3).  

2. Kennis en ervaring ophalen, ontwikkelen en delen. De kern van deze pijler is dat er vooral 
samen met elkaar kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. Door niet ieder voor zich voor 
verschillende onderdelen ‘het wiel uit te vinden’, wordt maximaal geprofiteerd van de 
samenwerking. 
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3. Ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidies (landelijke en Europese 
mogelijkheden). De voor de hand liggende subsidies ten behoeve van klimaatadaptatie en 
doelmatige (afval)waterketen vragen een gezamenlijke aanpak en initiatieven van meerdere 
partijen. Op basis van de bestaande samenwerking zijn subsidietrajecten makkelijker te 
initiëren en te verzilveren. 

4. Stimuleren, verbinden en aanjagen van (regionale) thema’s en initiatieven. Zowel 
klimaatadaptatie als het versterken van de doelmatigheid van de (afval)waterketen vraagt 
initiatieven op lokale én regionale schaal. Water en klimaat stoppen niet bij bestuursgrenzen, 
waardoor sommige opgaven alleen op regionale schaal op te lossen zijn. De samenwerking 
heeft tot doel om deze regionale aanpak met elkaar vorm te geven door verbinden en 
aanjagen. 

5. Databeheer en data-optimalisatie. Specifiek in de (afval)waterketen is databeheer en 
dataoptimalisatie een groeiend issue. Door als regio samen te werken, kennis te ontwikkelen 
en te delen en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren, kan efficiënter en doelmatiger gewerkt 

 

3. Activiteiten en resultaten 2021 

 
De activiteiten en de resultaten van het netwerk, vallen onder verschillende clusters. Per cluster is 
benoemd wat het doel is, welke activiteiten op stapel staan en welke resultaten we verwachten. 
 
3.1 Management NWK 

Doel van het operationeel management van het netwerk is het zorgen voor verbinding en 

kennisuitwisseling binnen het netwerk. De twee managers zijn verantwoordelijk voor het aanjagen 

en bewaken van de voortgang en resultaten. De communicatieadviseur adviseert over 

communicatiestrategie en -middelen. De procesondersteuner doet de secretariële werkzaamheden 

en financiën. 

 

Overleggen t.b.v. functioneren netwerk (proces) 

Het netwerk heeft een vaste overlegstructuur, die incidenteel wordt uitgebreid met bijzondere 

overleggen, zoals het bestuurlijk rondje van de voorzitter in 2021. Zie bijlage 2 voor overlegstructuur. 

 

Overleg Resultaat  

WKT 5 keer per jaar 

Klimaattop 1 keer per jaar 

Mandaathouders 2 keer per jaar 
- Jaarrekening 
- Begroting 

Regieteam 5 keer per jaar 

Periodiek overleg voorzitter 6 keer per jaar 

Rondje van de voorzitter langs 
alle partners  

- Met iedere partner een bestuurlijk gesprek 
- Terugkoppeling op de WKT 
- Verwerken in focus van het netwerk, incl. 

uitvoeringsprogramma 

 

Focus 

De structuur en samenhang binnen het netwerk kan nog steviger. Ook is het nodig om de focus van 

het netwerk verder aan te scherpen. Klimaatadaptatie wordt immers door meerdere overheden 

opgepakt. In de eerste plaats gemeenten, maar ook het waterschap en de provincie hebben een 
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programmateam dat regionaal hieraan werkt. Het netwerk moet zich hiertoe verhouden. Waar gaan 

we de komende jaren mee aan de slag? En waar ligt de toegevoegde waarde van het netwerk? Met 

17 deelnemende partners zijn de meningen hierover verdeeld. We gebruiken de opbrengsten van het 

bestuurlijk rondje van de voorzitter langs alle partners en de inventarisatie ten behoeve van het 

uitvoeringsprogramma van de RAS om meer focus aan te brengen. Ook zijn we met regelmaat 

hierover in gesprek met de Provincie Utrecht, HDSR, de VRU en U10, omdat deze partijen ook 

regionaal actief zijn. 

 

Resultaat: 

We maken komend jaar scherper waar wij als netwerk van zijn. De focus gaat ons helpen bij het 

kiezen van voorbeeld/demonstratieprojecten, het aanvragen van subsidies en het vinden van 

(nieuwe) samenwerkingspartners. Het maakt het bovendien makkelijker om de activiteiten van de 

werkgroepen te stroomlijnen. 

 

Monitoring 

Het is belangrijk dat we als netwerk laten zien wat we bereiken en toevoegen. Mede daarom maken 

we een jaarplan. Dit geeft duidelijkheid voor 2021 en maakt dat we makkelijker kunnen rapporteren 

over de voortgang en eventuele veranderingen. Daarnaast communiceren we doorlopend over onze 

activiteiten. Ook zijn we in gesprek met de Provincie Utrecht over ‘monitoring’ van klimaatadaptatie. 

De provincie neemt hierin het voortouw, maar we sluiten hier als netwerk actief bij aan en 

verkennen of we dit ook bruikbaar kunnen maken voor onze doelstellingen. 

 

Resultaat: 

- Eind 2021 rapportage over behaalde resultaten, a.d.h.v. jaarplan en begroting; 

- Strategie / plan voor monitoring gereed. 

 

Financiën 

Bij het opstarten van het netwerk was de financiële structuur nog niet optimaal. In 2020 is een 

nieuwe structuur ontwikkeld voor de begroting. Deze structuur hanteren we in 2021 voor het eerst. 

Dan ervaren we wat wel/niet werkt. Indien nodig passen we de structuur van de begroting en manier 

van rapporteren verder aan.  

 

Resultaat:  

- Financiën zijn op orde.  

- Hierover wordt 2 jaarlijks aan de mandaathouders gerapporteerd. In het overleg in het 

voorjaar wordt de jaarrekening behandeld. In het overleg van het najaar wordt de begroting 

van het daaropvolgende jaar behandeld. 

 

Communicatie 

Communicatie binnen het netwerk is gericht op kennisdelen en de activiteiten van het netwerk 

binnen en buiten het netwerk voor het voetlicht brengen.  

 

Activiteit/middel Resultaat  

Communicatiestrategie 
netwerk 

- Voor zomer 2021 concept strategie bespreken met 
regieteam 

- Eind 2021 strategie gereed, incl. plan van aanpak 
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Website Up to date houden met nieuws over het netwerk, inzicht in 
ambassadeurs en algemene informatie over het netwerk. 

Huisstijl Huijsstijl verder door ontwikkeld 

Social media Ambassadeurs netwerk ondersteunen bij het zichtbaar 
maken van activiteiten  

Nieuwsbrief 5 keer per jaar 

Klimaattop 1 keer per jaar 

Inspiratie- en 
themabijeenkomsten 

Ondersteunen met communicatiemiddelen 

Advies / middelen voor 
werkgroepen 

- De werkgroepen krijgen periodiek aandacht binnen de 
nieuwbrief 

- Acties meedenken over communicatie richting netwerk en 
stakeholders over communicatie 

Toegankelijkheid - In 2021 gaan we voldoen aan de richtlijnen voor digitale 
toegankelijkheid. 

- We hebben begin 2021 status C (eerste maatregelen 
genomen). In  februari / maart doorlopen  we een 
toegankelijkheidsonderzoek om inzicht te krijgen in wat 
we moeten aanpassen verbeteren. 

- Rest van het jaar benutten we om website aan te passen. 
- Eind 2021 hebben onze websites een status A (voldoet 

volledig) 

 

3.2 Uitvoeringsprogramma RAS 

In 2020 heeft het Netwerk Water & Klimaat de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgeleverd. De 

RAS is een lange termijn plan, met een visie voor 2050. Om hieraan concrete handen en voeten te 

geven, werken we in 2021 aan een gezamenlijk regionaal uitvoeringsprogramma. Hierin vertalen we 

de lange termijn visie en strategieën van de RAS naar een uitvoeringsprogramma voor de komende 

vijf jaar (2021 t/m 2025).   

 
Resultaten: als het uitvoeringsprogramma straks klaar is ligt er:  

 Een samenhangend programma met een overzicht van activiteiten en speerpunten. 

 Inzicht wat er nodig is om activiteiten tot uitvoering te brengen: financiën, capaciteit en een 
grove opzet van benodigde inspanningen. 

 Een prioritering waar we in 2021/2022 de focus op leggen. 

 Een besluit over middelen en bemensing van mandaathouders en bestuur.  
 
Mijlpalen: 

 Inventarisatie van opgaven en wensen bij partners en stakeholders: gereed maart 2021 

 Bepalen speerpunten voor 2021 en 2022: gereed april 2021 

 Concept uitvoeringsprogramma met inzicht in benodigde financiën en capaciteit: gereed juni 
2021 

 Gedragen uitvoeringsprogramma: gereed zomer 2021 

 Opstarten voorbeeld/icoonprojecten: september 2021 
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3.3 Subsidies 

Samenwerking binnen het netwerk biedt kansen om subsidies te verzilveren. In 2021 zetten we in op 

een tweetal subsidies: de Impulsregeling Klimaatadaptatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke 

Adaptatie en de Life IP subsidie van de EU. 

Subsidietraject Resultaten 

Impulsregeling 
Klimaatadaptatie (DPRA) 

- Inzicht in te dienen projecten (incl. cofinanciering)  
- Overeenstemming over een financiële verdeelsleutel 

binnen de regio 
- Aanvraag / voorstel 
- Goedgekeurde 1e aanvraag / tranche vanuit het Rijk 

Life IP (EU) - Aanvraag / voorstel  
- Consensus over penvoerder en te doorlopen proces in 

de regio > HDSR akkoord, mandaathouders akkoord 
- Partners ondertekenen subsidieovereenkomst  
- Goedgekeurde aanvraag vanuit de EU 

 

3.4 Kennisuitwisseling 

Kennisuitwisseling is een belangrijk doel van het netwerk Water & Klimaat. Het MT heeft hier een 

belangrijke rol te spelen. Het MT heeft immers overzicht en kan mensen en activiteiten aan elkaar 

verbinden. Door gezamenlijk met de 17 partners activiteiten te ontwikkelen en samen te werken aan 

producten, leren we elkaar beter kennen en wisselen we ervaring en kennis uit. Ook organiseren we 

inspiratie- en thematische werksessies / netwerkbijeenkomsten. We bekijken of we in 2021 via onze 

website geodata kunnen ontsluiten van studies die door het netwerk zijn uitgevoerd, zoals bijv. een 

studie die door HKV is uitgevoerd voor de werkgroep gevolgbeperking overstroming.  

  

Middel Resultaten  

Inspiratiesessies Minstens 4 keer per jaar 

Netwerkbijeenkomsten Minstens 4 keer per jaar, hopelijk in 2021 ook 
weer live.  

Klimaattop 1 keer per jaar 

Doorverwijzen, verbinden, koppelen door MT 
en bijv. de website 

Doorlopend 

Nieuwsbrief 5 keer per jaar 

Delen van geodata Centraal via website NWK 

 

3.5 Werkgroepen 

Binnen het netwerk Water & Klimaat werken verschillende werkgroepen. De werkgroepen hebben 

een eigen focus, activiteiten en aparte ambtelijke trekkers maar alle werken ze aan de doelen van 

ons netwerk. In 2021 brengen we nog meer samenhang tussen werkgroepen onderling en zorgen we 

ervoor dat deze goed aansluiten op de doelen en wensen binnen het netwerk. De inhoudelijk 

manager sluit hiertoe aan bij de overleggen van de werkgroepen en organiseert periodiek een 

afstemming tussen de werkgroeptrekkers.  
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Dit jaar stellen we het uitvoeringsprogramma RAS op. Een deel van de activiteiten uit het 

uitvoeringsprogramma kan straks landen binnen de werkgroepen. We verkennen in 2021 of er nog 

aanvullende of andere werkgroepen nodig zijn. ‘Borging’ is bijvoorbeeld een onderwerp dat nog op 

de collectieve wensenlijst staat. Ook is het de vraag of meer aandacht nodig is voor de 

water(keten)kant van het netwerk. Het werk van de werkgroepen Stedelijk Water en zeker Meten en 

Monitoren staat minder in de spotlights dan dat van de klimaatadaptatiewerkgroepen. In 2021 

evalueren we de gestelde doelen van Winnet en bepalen we vervolgens de focus van de 

werkgroepen Stedelijk Water en Meten en Monitoren.   

 

De werkgroepen van het netwerk Water & Klimaat werken in 2021 aan de volgende resultaten: 

 

Afspraken Klimaatadaptief Bouwen 

Deze provinciebrede projectgroep werkt dit jaar aan afspraken tussen overheid en bouwsector die 

moeten leiden tot klimaatadaptieve nieuwbouw en aanpak van bestaand stedelijk gebied.  

Daartoe hebben begin 2021 verschillende inhoudelijke ‘sprintsessies’ plaatsgevonden met een 

verscheidenheid aan stakeholders. Deze zijn gericht op nieuwbouw en bestaande bouw. Medio 2021 

ligt er een concept voor de ‘Afspraken Klimaatadaptief Bouwen’, bestaande uit een leidraad 

klimaatadaptief bouwen. De afspraken worden ingebracht in het parallel lopende spoor ‘Convenant 

Duurzaam Bouwen’ (bredere focus op duurzaamheid), waarvan gemeente Amersfoort 

initiatiefnemer is.  

 

Werkgroep Bewonersparticipatie 

De werkgroep Bewonersparticipatie is onze sleutel tot samenwerking aan klimaatadaptatie tussen 

overheid, burgers en bedrijven. Het is immers essentieel om naast de openbare ruimte ook 

particulier terrein, zoals tuinen en bedrijventerreinen, klimaatbestendig en waterrobuust te maken. 

Daarvoor zoekt de werkgroep de samenwerking met organisaties die al veel met 

bewonersinitiatieven doen, zoals de NMU, IVN en LEU. In de werkgroep bewonersparticipatie zal 

zeker een deel van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma RAS worden opgepakt. De volgende 

activiteiten heeft de werkgroep voor dit jaar al op de planning staan:  

 Samen met de tuinbranche werken we dit jaar aan klimaatpleinen in tuincentra: ca. 30m2 waar 

bezoekers informatie kunnen vinden over klimaatvriendelijke tuinen.  

 Ook heeft de werkgroep de tuinlabel ontwikkeld. Inwoners kunnen zien hoe groen hun tuin 

‘scoort’ en wat ze allemaal kunnen doen om nog beter te scoren.  

 De tegelchallenge kan dit voorjaar door Corona helaas nog niet in de hele regio worden 

opgestart. Idee is dat gemeenten tegen elkaar strijden om wie de meeste tegels uit tuin en 

openbare ruimte ‘wipt’. Misschien kan het dit najaar wel doorgaan.    

 

Werkgroep Gevolgbeperking Overstroming 

De werkgroep Gevolgbeperking Overstroming werkt aan handvatten voor gemeenten om zelf hun 

gebied voor te bereiden op eventuele overstromingen en daarmee te zorgen dat de gevolgen 

beperkt zijn. De werkgroep werkt, net als een werkgroep in buurregio Vallei en Eem, voor onze regio 

uit wat een provinciaal programma voor heel de provincie Utrecht voorbereidt.  

De werkgroep werkt dit jaar aan een handreiking gevolgbeperking overstroming. Deze is medio 2021 

gereed en wordt naar verwachting na de zomer met het netwerk besproken. Daarvoor wordt een 

aantal stappen doorlopen:  

 Er wordt een lijst Vitaal & Kwetsbaar samengesteld; 
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 Er worden overstromingsrisicoprofielen opgesteld van een groot aantal assets in het gebied. 

Gemeenten wordt gevraagd wat zij belangrijke assets vinden en hiervoor ook een aantal eigen 

assets aan te leveren; 

 Een clustering van deze assets per werkregio en filtering van assets; 

 Een ‘impactanalyse’: deze analyse gaat vooral over het wegvallen (en de gevolgen) van 

elektriciteit, telecommunicatie, drinkwater en fysieke infrastructuur. 

 

Werkgroep Meten en Monitoren 

De werkzaamheden van deze werkgroep zijn vooral operationele werkzaamheden ten behoeve van 

het afvalwatersysteem. In 2021 wil de werkgroep zich meer richten op kennisdeling en het 

uitwisselen van ervaringen. Verder wil de werkgroep in het komend jaar meer in verbinding komen 

met de thema’s die samenhangen met klimaatadaptatie. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om de 

inzet van grondwatermeetnetten, effecten van afkoppelen etc. Een aantal van de werkzaamheden 

die op de planning staan zijn:  

 Verbeterde communicatie met I-Real. Daarvan hebben we pas een kennismaking gehad met de 

nieuwe accountmanager en de directeur die ook sinds een paar maanden werkzaam is voor I-

Real. Dit jaar gaan we in ieder geval elk kwartaal evalueren/afstemmen. 

 Koppeling grondwatermeetnet. Hiervan loopt nog een actualisatie van een offerte voordat 

opdracht verleend kan worden en de boel in gang kan worden gezet. 

 Doorontwikkeling van H2gO/regionale hoofdpost, waaronder alarmering van 

overstortgebeurtenissen waarbij de eerste focus ligt op het benutten van de alarmering bij de 

gemalen. 

 

Werkgroep stedelijk water 

De werkgroep Stedelijk Water richt zich net als de werkgroep Meten en Monitoren meer op 

waterbeheer en waterketen dan op klimaatadaptatie. De werkgroep coördineert een nieuwe ronde 

ecoscans dit jaar, in de hele regio en volgens een nieuwe systematiek. Om de gevolgen van 

klimaatverandering voor de waterkwaliteit beter inzichtelijk te maken, zet onze werkgroep Stedelijk 

water zich met een aantal andere waterschappen, , gemeenten en provincies  in om waterkwaliteit 

mee te nemen in de klimaatstresstest.  

 

Werkgroep uitvoeringsprogramma RAS 

Zie 3.2.  

 

3.6 Aansluiting  

Het netwerk Water & Klimaat staat niet op zichzelf. Er speelt veel in de regio. Het is zaak dat we als 

netwerk aansluiting vinden bij andere opgaven, bestuurlijke tafels en andere overleg gremia. Ook 

heeft het netwerk zich te verhouden tot lokale overheden (gemeenten) en bovenlokale overheden 

(U10/U16, provincie, waterschap, Rijk, VRU). Hoe we dat spel slim en efficiënt spelen, is een puzzel. 

Het is goed om dat te blijven benadrukken en te bekijken waar de toegevoegde waarde van het 

netwerk ligt. 

Gremia Resultaten  

Lokaal, gemeenten Weten wat er speelt:  
- Inventarisatie uitvoeringsprogramma 
- Inventarisatie Impulsgelden 
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- Rondje voorzitter langs alle bestuurders WKT 
- Regelmatig contact via bijeenkomsten, mail, telefoon, bezoek. 

U10 - Periodiek overleg met procesmanager van tafel Groen & Landschap en 
Klimaat/ Energie en ‘linking pin’ (= functie binnen de U10) Landschap, 
Groen en Water, over bijv. het REP en IRP. 

- Minstens een keer per jaar overleg met de directeur U10 
- Periodiek overleg met HDSR over aansluiting REP 
- Onderzoeken of/hoe we de RAS kunnen agenderen voor U10 

Provincie en HDSR - Provincie en HDSR hebben (net als NWK) bovenlokale rol: bepalen waar 
ieders toegevoegde waarde ligt en hoe je werk/focus efficiënt verdeelt. 

- Periodiek in gesprek, ook via regieteam NWK 

Rijk - In februari is NWK gastheer voor een roadshow van het ministerie van 
I&W over de impulsregeling klimaatadaptatie 

 

3.7 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het is van belang dat de onderwerpen water en klimaat 

terugkomen in de verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden. Ook is het belangrijk dat het 

netwerk een stevig fundament heeft, zodat ook na de verkiezingen weer draagvlak en commitment is 

van de bestuurders om met deze onderwerpen door te gaan. Netwerk Water & Klimaat heeft 

beperkte invloed op de verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden, maar kan wel agenderen en 

zorgen voor een stevige netwerkstructuur en tastbare resultaten.   

Resultaat:  

- We agenderen de gemeenteraadsverkiezingen voor de bestuurlijke tafel; 

- Eind 2021 maken we een rapportage over behaalde resultaten van het netwerk; 

- In het jaarplan 2022 nemen we de overdracht rond de gemeenteraadsverkiezingen mee. 

 

4. Begroting 

De begroting is voor 2021 op een andere manier vorm gegeven en is eind 2020 vastgesteld door de 
mandaathouders. Een toelichting op een aantal posten: 
 

 Verhoudingen in de begroting: Het Netwerk Water en Klimaat faciliteert en ondersteunt de 
partners bij hun beleid en uitvoering om te komen tot een klimaatbestendige en 
waterrobuuste regio. Het werk zelf wordt grotendeels door de partners zelf gedaan. Daarom 
is de post voor het uitvoeringsprogramma en de werkgroepen met € 250.000,-, op een totale 
begroting van ruim € 700.000,-, beperkt. 
  

 Uitvoeringsprogramma: Het uitvoeringsprogramma van de RAS is opgebouwd uit de zeven 
strategieën van de RAS en de vijf pijlers onderzoek, beleid en borging, kennisdeling, 
stimulering van derden en concrete projecten. Een deel van de huidige werkgroepen kan  
invulling geven aan meerdere van de strategieën. Ze hangen in de begroting direct onder het 
uitvoeringsprogramma. De werkgroepen Stedelijk water en Meten en Monitoring, meer op 
waterbeheer en waterketensamenwerking gericht en minder op klimaatadaptatie, gaan 
vooralsnog als separate werkgroepen verder.   
Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma ramen we in 2021 € 60.000,- (inhuur, 
inventarisatie, bouwen / vormgeven van een programma). Voor het opstarten van de 
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uitvoering ramen we € 75.000,-. Denk bijvoorbeeld aan icoonprojecten en regionale 
campagnes.  
 

 Capaciteit managementteam: In 2020 constateerden we een capaciteitsprobleem. Het 
managementteam maakt structureel meer uren dan beschikbaar. Daarom is de capaciteit 
van het managementteam (procesmanager) in 2021 met 1 dag per week uitgebreid.  
 

 Restant budget: Het saldo van 2020 komt uiteindelijk op € 100.000,-. Dit wordt mede 
veroorzaakt door twee ‘meevallers’ in 2020: de overgebleven gelden vanuit Winnet (2019) 
van € 55.000,- en BTW suppletie van € 30.000,-. Dit wordt in de jaarafrekening 2020 verder 
toegelicht. Aan de mandaathouders wordt in maart 2021 toestemming gevraagd om dit 
budget over te hevelen naar 2021.  

  Zie vervolg ‘begroting’ op pagina 11  
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Begroting Water & Klimaat 2021

Verwachte uitgaven Netwerk

Thema's / activiteiten Begroting 2021 Toelichting

Uitvoeringsprogramma RAS € 195.000

Opstellen uitvoeringsprogramma € 60.000 Inhuur / inventarisatie / bouwen van programma

Opstarten uitvoering € 75.000 Opstarten activiteiten / projecten voor de 7 sporen

1. Nieuwbouw en herstructuringklimaatadaptief € 20.000 Bijdrage aan provinciale afspraken

2. De stad als spons N.t.b.

3. Leefbaarheid bij hitte N.t.b.

4. Klimaatadaptieve landbouw en 

natuurontwikkeling N.t.b.

5. Gevolgbeperking klimaatefffecten vitaal en 

kwetsbare functies € 20.000 Onderzoek

6. Versterken natuurlijk watersysteem N.t.b.

7. Klimaatbewustzijn en handelingperspectief 

bewoners en bedrijven € 20.000 Campagnes

Werkgroepen € 55.000

Stedelijk water € 35.000 Ecoscans 

Meten en monitoren € 20.000 Data abonnement, loggers etc.

Klimaattop € 15.000 Versie 2020 doorgeschoven naar januari 2021

Communicatie € 22.000

Toegankelijkheid websites € 12.000 Websites moeten gaan voldoen aan digitale toegankelijkheidscriteria 

Overige communicatie € 10.000 Communicatiemiddelen (filmpjes, promotiemateriaal etc.)

Personeel € 352.000

Aanjagers (1,3 fte) € 134.000

Secretariaat (0,7 fte) € 45.000

Financiele ondersteuning (0,3 fte) € 19.000

Communicatieadviseur (0,4 fte) € 36.000

Data-analist (1,0 fte) € 93.000

Opplussen capaciteit managementteam 1 dag 

per week € 25.000

Gastheerschap (19% over personeel) € 66.880

Overige kosten € 1.000 Bedankjes, bloemetjes etc.

TOTAAL VERWACHTE UITGAVEN € 706.880

Verwachte inkomsten Netwerk

Restant budget NWK 2020 100.795€                In november 2020 was de verwachtring dat het restant budget van 

NWK voor 2020 € 60.000 zou bedragen. Dit is bijgesteld naar 

100.795 euro. Na akkoord mandaathouders kan dit budget officieel 

overgeheveld worden naar 2021.

Bijdragen deelnemers € 522.018

Bunnik € 22.881

De Bilt € 31.321

Houten € 36.541

Lopik € 22.881

Ijsselstein € 31.321

Montfoort € 22.881

Nieuwegein € 36.541

Oudewater € 22.881

Woerden € 36.541

Stichtse Vecht € 27.321

Utrecht € 36.541

Utrechtse Heuvelrug € 31.321

Wijk bij Duurstede € 31.321

Zeist € 36.541

HDSR € 47.592

Provincie Utrecht € 47.592

Subsidie procesgelden Houten € 150.000

TOTAAL VERWACHTE INKOMSTEN € 772.813

SALDO € 65.933

Paars = boeken op procesgelden DPRA
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 Procesgelden vanuit Rijk: In 2020 heeft het Rijk het Netwerk Water & Klimaat een bijdrage 
van € 150.000,- toegekend voor het aanjagen van klimaatadaptatieprocessen. De gelden 
waren ‘geparkeerd’ bij de gemeente Houten en worden dit jaar overgeboekt naar NWK. Dee 
gelden worden besteed aan het opstellen en uitvoering van het uitvoeringsprogramma (resp. 
€ 60.000,- en € 75.000,) en aan de kosten voor de klimaattop op 28 januari 2021 (paars in de 
begroting). – zie vervolg op  
 

 Ruimte in de begroting: We verwachten vooralsnog ruim € 25.000,- over te houden eind 
2021. Aangezien het netwerk relatief nieuw is, het uitvoeringsprogramma nog niet klaar is en 
in 2021 naar verwachting meerdere trajecten gaan lopen, houden we dit geld graag achter 
de hand voor onvoorziene kosten.  
 

 Vooruitblik 2022: In de begrotingen van 2020 en 2021 is extra ruimte aanwezig vanwege de 
overgebleven gelden uit Winnet en de extra Rijksgelden. Klimaatadaptatie is een urgent 
thema, dat de komende jaren in toenemende mate capaciteit en financiën vraagt. Dat kan op 
termijn consequenties hebben voor de jaarlijkse partnerbijdrage. 
 

 
Bijlage 1 - Activiteiten en resultaten 2020 

Activiteit / resultaat Toelichting 

Management van het netwerk 

Managementteam Netwerk is 
opgetuigd 

In de loop van 2020 zijn alle leden van het managementteam 
gestart. Er is gebouwd aan het team, kennismaking, werkwijze en 
de structuren van het netwerk. 

Financiën op orde  - De begroting en financiën zijn op orde gebracht.  
- De begroting heeft een andere structuur gekregen. 

Water en Klimaat Tafel De bestuurders van het netwerk zijn 4 keer bij elkaar geweest. 

REP / NWK bijeenkomst  In oktober heeft HDSR in samenwerking met Water & Klimaat 
een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd tussen REP en NWK 
bestuurders. 

Regieteam Het regieteam van het netwerk is 6 keer bij elkaar geweest 

Mandaathouders De mandaathouders zijn schriftelijk geconsulteerd over de 
jaarafrekening 2019 en zijn een keer digitaal bij elkaar geweest 
om de begroting vast te stellen 

Communicatie 

6 Nieuwsbrieven In de nieuwsbrief delen we nieuwtjes en delen we waar het 
netwerk en de partners mee bezig zijn. 

Website Netwerk  Netwerk Water & Klimaat heeft sinds het voorjaar van 2020 een 
eigen website.  

Website Klimaatklaar.nl  De werkgroep bewonersparticipatie heeft een website 
gelanceerd vol met goede voorbeelden en inspiratie hoe je als 
bewoner zelf aan de slag kunt met klimaatadaptatie 

Klimaatambassadeurs  Ieder kwartaal zetten we andere klimaatambassadeurs in het 
zonnetje 

Inhoudelijke samenwerking en werkgroepen 
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Regionale Adaptatie Strategie 
(RAS) opgeleverd 

Eind december is de RAS, incl. streefbeeld, opgeleverd. Dit 
document bevat de visie en strategie om de regio in 20250 
waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De colleges / 
dagelijks besturen van alle 17 partners hebben hiermee 
ingestemd. 

Werkgroep 
Uitvoeringsprogramma RAS 
gestart 

In het najaar van 2020 is een werkgroep gestart die zich specifiek 
bezighoudt met de vertaling van de RAS naar een 
uitvoeringsprogramma. 

Nieuwe methode ecoscans 
ontwikkeld  

De werkgroep Stedelijk water heeft een aangepaste / 
vernieuwde methode ontwikkeld voor de ecoscans. 

Afstemming met U16 Vindt periodiek plaats 

Afstemming met Provincie en 
HDSR 

Het netwerk wisselt met HDSR en de Provincie uit wie waaraan 
werkt. De samenwerking loopt goed. Het verdelen van de 
werkzaamheden en focus heeft nog aandacht nodig, 

Subsidiestromen 

Aanvraag Impulsregeling 
klimaatadaptatie gestart 

In 2021 gaat vanuit het Rijk de Impulsregeling Klimaatadaptatie 
lopen. De aanvraag hiervan is opgestart. 

Kennisdeling en ontmoeting 

3 inspiratiesessies 
georganiseerd 

We zijn gestart met inspiratiesessies waar partners en/of 
externen elkaar inspireren en prikkelen: 

- Klimaatadaptatie visie - door de gemeente Utrecht 
- Bewonersparticipatie - goede voorbeelden – door 

werkgroep bewonersparticipatie in samenwerking met 
Tuinbranche NL, gemeente Nieuwegein en Platform 
Samen Klimaatbestendig 

- Toekomstbestendig Watersysteem  - door HDSR 

Inhoudelijke 
netwerkbijeenkomsten 

Op meerdere onderwerpen zijn inhoudelijke 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd: 

- Gevolgbeperking 
- Waterkwaliteit en ecoscans 
- RAS 
- Uitvoeringsprogramma RAS 
- Impulsregeling 

Databeheer De klimaatstresstests van onze regio zijn ondergebracht in een 
portaal van de provincie Utrecht. Met een vieuwer zijn de 
kaarten in te zien en als je de data wilt gebruiken, kun je die er 
opvragen.   
Door de werkgroep Meten en monitoren zijn in 2020 de 
grondwaterdata van gemeenten centraal ontsloten dmv 
koppeling op de regionale hoofdpost.  
De dashboards voor de regionale hoofdpost zijn ontwikkeld.  
Er zijn voor regionaal gebruik twee ultrasone dataloggers 
aangeschaft om afwijkende situaties in riooloverstorten te 
monitoren. Gemeenten die er gebruik van willen maken, kunnen 
dat aangeven.  
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Bijlage 2 – Overlegstructuur NWK 
 

 


