Volop inspiratie en open gesprekken tijdens de Winnet Jaarbijeenkomst 2018
Zo’n 40 Winnet’ers kwamen donderdag 15 november bijeen voor de jaarlijkse Winnet bijeenkomst.
Dit keer was de Ernst Sillem Hoeve het decor voor deze gezellige netwerkmiddag.
Na een korte introductie van Winnet Stimulator Sonja de Goede, mocht voorzitter Herman Geerdes
de opening verzorgen. “Winnet is een samenwerking die leeft.” En “De samenwerking is breder en
bovendien vanzelfsprekend geworden.”, aldus de trotse voorzitter. Verder stipte Geerdes aan dat er
mooie uitdagingen in het verschiet liggen: nieuwe thema’s zoals de afspraken rondom risico’s van
digitale dreigingen en de vraag om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het gebied van de
informatiesamenleving, zoals ook in het BAW (Bestuursakkoord Water) staat beschreven. En
natuurlijk de samenwerking op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Die samenwerking is er al, maar
kan nog beter. Op de Klimaattop van 28 november, bij het KNMI in De Bilt, hopen we een volgende
stap te maken voor een brede samenwerking binnen Water en Klimaat. Voorzitter Geerdes was blij
te zien dat alle partners vertegenwoordigd zijn op de Klimaattop, maar deed echter nog de oproep
zowel een bestuurlijke als ambtelijke afvaardiging naar deze bijeenkomst te sturen.
Na de enthousiaste opening was het tijd voor de Winnet Innovatieprijs. Van alle inzendingen, had de
jury een top 3 gekozen die elk hun idee mochten pitchen:
 Remia verwarmt Den Dolder – gemeente Zeist
 Klimaatadaptieve proeftuin – gemeente Houten
 Rioolscan – gemeente Zeist
Juryvoorzitter Jan Vreeburg gaf, na de drie inspirerende presentaties, een korte motivatie op de
verschillende onderwerpen. Zo roemde hij het idee van gemeente Zeist over het verwarmen van Den
Dolder als een echte innovatie: een probleem omzetten in een kans, door buiten de kaders te denken
en een onorthodoxe benadering te kiezen. De Klimaatadaptieve proeftuin werd geloofd voor de
grote hoeveelheid praktisch toepasbare oplossingen als showcase en daarmee een inspiratiebron
voor een breed publiek. En ook de Rioolscan kreeg lof voor het idee om met hun snelle en relatief
goedkope manier tot een effectieve afname van ziekterisico te komen.
De winst ging naar de Klimaatadaptieve proeftuin van gemeente Houten.
In de korte pauze die volgde praatte men na over de ideeën en werd er volop genetwerkt. 20
minuten later begonnen de workshops. In 4 rondes werden de deelnemers bijgepraat en uitgedaagd
mee te denken over een aantal uitdagingen binnen Winnet:
Wilco van Bodegraven, thematrekker participatie, leidde een tafel genaamd ‘bewonersparticipatie’.
Deelnemers werden uitgedaagd hun ideeën te geven over de regionale strategie om inwoners te
stimuleren hun eigen omgeving (lees: tuin) klimaatadaptief in te richten. Een van de elementen waar
we in een samenwerking tussen Winnet en CRA (Coalitie Ruimtelijke Adaptatie) momenteel aan
werken is een website, dat als kennisplatform gaat dienen voor inwoners en bedrijven. Een website
alleen lijkt echter niet voldoende. De vraag is dan ook, in welke mate er behoefte is bepaalde
onderdelen al dan niet gezamenlijk op te pakken? Aan de tafel kwamen waardevolle discussies op
gang.
In een gecombineerde sessie van Meten & Monitoren en Ecoscans praatten data-analist en
thematrekker Meten & Monitoren, Wouter van Tent en thematrekker Stedelijk Water Sita Vulto, de
deelnemers bij over behaalde resultaten op deze onderwerpen. Wouter gaf door middel van mooie
overzichten weer wat zijn analyses hebben bijgedragen op bijvoorbeeld het verbeteren van
overstorten in de regio. Ook hebben de analyses geleid tot het ontwikkelen van nieuwe, verbeterde
analysetools.

Sita presenteerde, naast de resultaten van de recent uitgevoerde ecoscans in het Winnetgebied, een
pilot over onderzoek van de watergangen door vrijwilligers. In de afgelopen periode is een
kleinschalige proef geweest met het in kaart brengen van het streefbeeld per watergang in de regio
van gemeente Houten. Het achterliggende idee is om bewoners meer te betrekken bij hun eigen
omgeving, het creëren van een verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf (eigenaarschap) en niet te
vergeten, ambassadeurs. Hoewel de meetgegevens van de vrijwilligers nog niet volledig naast de
data van het adviesbureau Taus zijn gezet, weten we al dat de conclusies niet volledig overeen
komen. Desalniettemin is de pilot succesvol, vanwege de unaniem positieve reacties van de
vrijwilligers. Door de aanpak voelen vrijwilligers zich echt verbonden met ‘hun’ watergang. De
komende periode worden enkele aanpassingen gedaan aan de opnameformulieren en werken we
aan illustraties voor vrijwilligers om het streefbeeld beter te kunnen bepalen. Zodra dat is
gerealiseerd volgt een bredere uitrol van de pilot, het liefst ook in andere gemeenten.
Geïnteresseerde partners kunnen zich hiervoor melden bij Sita Vulto (sita.vulto@hdsr.nl).
Ruimtelijke adaptatie kwam aan bod aan de tafel van thematrekker Hemelwater, Annemarie ter
Schure. Alle Winnet-partners hebben een klimaatstresstest gedaan en inmiddels is ook een
inventarisatieronde gedaan. Vervolgstappen zijn het aangaan van een risicodialoog met de
samenleving en het opstellen van een gezamenlijke strategie. Annemarie vroeg de deelnemers welke
rol zij in deze vervolgstappen zien voor Winnet en in welke mate men als gemeente ondersteund wil
worden? De meningen liepen nogal uiteen, wat het een uitdaging maakt om tot een goed vervolg te
komen waar alle partijen baat bij hebben. Wordt vervolgd dus.
De vierde tafel was voor gemeente Zeist, winnaar van de Winnet Innovatieprijs 2017. Zij
presenteerden hoe deze Innovatieprijs een vliegwiel was voor verdere ontwikkelingen van hun
duurzame showcase op Kinderboerderij De Brink. Door middel van veel beeld en een open gesprek
deden de deelnemers inspiratie op voor initiatieven binnen hun eigen organisatie en regio. Wij zijn
alvast benieuwd naar de duurzame ideeën voor 2019.
Aan het eind van het programma dankte Sonja iedereen die zich vandaag en in het afgelopen jaar
heeft ingezet voor de samenwerking binnen Winnet. Het was een jaar waarin weer veel bereikt is, op
naar het volgende succesvolle jaar!

