
Bijlage bij raadsvoorstel Centrumregeling Meten en 
Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater

Wat heeft Renkum te halen bij PWVE/UVO

Meetsysteem!!! Voor afvalwater én voor grondwater.

- Hoofdpost meetsystemen is gehost via UVO

- Analyses meetgegevens zou de UVO kunnen doen. (nu onduidelijk wanneer we dat 

kunnen verwachten en wanneer dat  via meerwerkopdrachten geregeld moet worden.

- Grondwatermonitoringsputten aangeleverd aan Landelijke Voorziening van BRO 

(Basisregistratie ondergrond) door UVO. 

Sparring partners/klankbordfunctie

- Belangrijk voor kleine gemeenten. Niet steeds zelf het wiel hoeven uitvinden, maar ook 

gebruik maken van ervaringen van anderen.

- Speelt bij Wibon, GBI, iba’s, drukriolering, assetmanagement, opstellen GRP, financiën 

riolering, omgaan met innovaties als ‘autarkisch wonen’, decentrale zuivering, 

helofytenfilter ipv aansluiting, omgaan met hoogten en hoogteverschillen.

Aanjaagfunctie klimaatadaptatie

- Regionale stresstest

- Klimaattop

- Inzet trekker klimaatadaptatie 2 dagen per week

Samen aanspraak maken op ZON-gelden (waarvan we de trekker klimaatadaptatie hebben kunnen 

inhuren), was als individuele gemeente niet gelukt.

Samen opgeven voor iets als een 0-meting GWSW

Kennisvermeerdering

- GWSW, BRO, Gemalenbeheer, maatregelen tegen of ter voorkoming van wateroverlast.

- Via PWVE lukt het om onderzoeksvoorstellen gezamenlijk ‘groter’ te maken en financiering 

van Rioned en andere partijen te verkrijgen.

Gezamenlijk ontwikkeld voorlichtingsmateriaal (bv over afkoppelen)

Wellicht in de toekomst acties tbv ‘water en riolering in de Omgevingswet’. Hoe dit eruit moet 

komen te zien is nog de vraag; ik wil er alert op zijn dat we geen overbodige zaken gezamenlijk 

oppakken; zaken die ik (als Renkum alléén) efficiënter kan oppakken.



Indicatief, schatting
Kosten en/ of uren als we 
het zélf (zouden hebben) 
moeten doen 

Kosten en/ of uren via 
PWVE

Lidmaatschap platform € 7400
ZON en hydronet € 1100 en 20 uur € 1100
Meetsysteem aanleggen 
(2012)

€ 300 k en 240 uur € 100 k en  80 uur

Beheer meetsysteem en 
hoofdpost (jaarlijks)

€ 30 k en 100 uur €23 k

Extra analyses Uitbesteden bij commercieel 
bedrijf ± €100 per uur

Maatwerkopdrachten ± €80 
per uur

Netwerk uitbreiden, 
sparren, van elkaar leren

Moeizaam, daardoor zou het 
erbij inschieten. Schatting 20 
uur. Meerwaarde zeer 
beperkt.

80 uur gereserveerd voor 
samenwerking
Meerwaarde groot.

Stresstest €10 k én 100 uur €1360 én 10 uur
klimaattop Niet gerealiseerd €300
Inhuur trekker 
klimaatadaptatie

Niet gerealiseerd Geen (gefinancierd uit ZON-
subsidie die we als individuele 
gemeente niet hadden kunnen 
binnenslepen)

kennisvermeerdering Uitzoekwerk via internet en 
evt aanvullende opdracht aan 
commercieel bureau.
40 uur en €300

Vraag uitzetten via netwerk.
2 uur

(laten) uitvoeren toegepast 
onderzoek

Gemeente Renkum doet dit 
niet (alleen)

Samen lukt het wél, kost ook 
Renkum wat uren

Ontwikkelen 
voorlichtingsmateriaal

(2016 en 2017 ontwerp) € 
7000

20 uur van team 
communicatie voor het 
‘verRenkumsen’ van de 
uitingen

Veel van bovengenoemde activiteiten zijn op provinciaal- of rijksniveau bestuurlijk afgesproken. 

Ook zónder PWVE was dit uitgevoerd, maar zou het veel extra tijd en geld gekost hebben (zie 

bovenstaande tabel)

Zaken die niet op één of andere wijze ‘verplicht’ zijn, worden zelfstandig vaak niet uitgevoerd.

Op dit moment doen we geen extra analyses (noch zelfstandig, noch via een maatwerkopdracht 

aan het platform), omdat we nu geen absolute noodzaak hebben (op dit moment alleen ‘nice to 

know’).

Ook uit kostenoverwegingen hadden we niet zelfstandig een klimaattop over klimaatadaptatie 

georganiseerd. We hebben overigens wél in de Renkumse klimaattop klimaatadaptatie 

meegenomen. Dit is nú gebeurd (zeg maar ondanks de regionale klimaattop) en was op dezelfde 

manier gebeurd zonder regionale klimaattop.

De regionale klimaattop heeft bijgedragen aan het ‘wij-gevoel’ en aan netwerkontwikkeling.

Uit kostenoverwegingen hadden we niet zelfstandig een aanjager voor klimaatadaptatie ingehuurd. 

Manon heeft dit onderwerp ‘op haar bordje’. Gezien de andere werkzaamheden van Manon had zij 

de activiteiten van Charles niet (deels) kunnen overnemen en was er minder aandacht geweest 

voor het onderwerp dan nu.



Uit kostenoverwegingen had Renkum niet zelfstandig toegepast onderzoek (met de focus op 

uitvoering door gemeenten) opgezet en uitgevoerd. Doordat we er nu wél aan mee hebben kunnen 

doen (in het meest recente geval zelfs mede-initiatiefnemer waren) draagt dat én bij aan 

kennisvermeerdering én aan een positief beeld van Renkum bij andere gemeenten.
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