SUCCESVOL
SAMENWERKEN DOOR
KENNIS DELEN!

Bunschoten

De komende jaren staan we in onze regio

Eemnes

Vallei en Eem voor grote uitdagingen,
zoals meer en hevigere neerslag en langere

Steunpunt Waterschap

periodes van droogte die grote impact
hebben op de vervanging en verbetering

Nijkerk

van ons rioleringsstelsel. Samenwerken
is noodzakelijk om deze uitdagingen

Baarn

aan te kunnen. Door kennis en
ervaringen met elkaar te

AWT Amersfoort Bunschoten Leusden Nijkerk

AWT Baarn Soest

delen dragen we bij aan
een klimaatrobuuste,
duurzame en prettige
leefomgeving.

Soest
Barneveld
Amersfoort

Leusden

AWT Barneveld Ede Veenendaal

Scherpenzeel
Woudenberg

AWT Woudenberg Scherpenzeel

Renswoude
Ede

PLATFORM WATER
VALLEI EN EEM 2020-2025
Het platform richt zich de komende jaren op de inhoudelijke
opgaven rond de waterketen, waaronder de uitdagingen uit
het (nieuwe) Bestuursakkoord Water en de afspraken
uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Veenendaal

Renkum
Rhenen

Wageningen

AWT R2W2

MEER WETEN?

PLATFORM WATER
VALLEI EN EEM

INFORMATIE
VOORZIENING

KLIMAAT
ADAPTATIE

Het platform stimuleert dat de waterketen

Het platform werkt op basis van

Het platform speelt als DPRA werk-

als één systeem gezien en beheert wordt.

overeenkomst en wateropgave

regio een faciliterende en onder-

Gebiedsgrenzen en organisatorische

regionaal samen op het gebied

steunende rol en helpt daarmee

verantwoordelijkheden zijn dan niet langer

van meten, monitoren, databeheer

de (individuele) partners met het

bepalend. Dit bereiken we als betrokkenen

en technische advisering ten

klimaatbestendig en waterrobuust

elkaar moeiteloos weten te vinden en

behoeve van de afvalwaterketen

maken van de ruimtelijke inrichting en

samen taken oppakken.

en het grondwaterbeheer.

het vastleggen van beleid hiervoor.

METEN EN
MONITOREN

BELEID, KENNIS
EN INNOVATIE

MENS EN
ORGANISATIE

Het platform voert operationele

Het platform signaleert en helpt

Het platform heeft structurele

taken op het gebied van meten en

gemeenten, waterschap, betrokken en

aandacht voor de mens en profes-

monitoren van de afvalwaterketen

individuele organisaties de ontwikkel-

sional gelinkt aan wateropgaven

en grondwater gezamenlijk en

ingen in de watersector en de aanvul-

door (regionaal) inzicht te bieden,

gebundeld uit. Organisatorisch

lende afspraken uit het Bestuurs-

verbinding tot stand te brengen en

zijn deze taken ondergebracht bij

akkoord Water vroegtijdig en voldoende

uitwisseling van kennis, kunde en

Waterschap Vallei en Veluwe.

op te pakken en implementeren.

capaciteit mogelijk te maken.

Klaar voor
de toekomst:
samen werken
aan duurzaam
waterbeheer
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