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Overzicht deliverables WP6.1
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O6.1.1
Eind deliverable Sturingsinstrumenten in samenhang in het governance model

D6.1.3
Governance-protocol en arrangement met sturingsinstrumenten blauw-groene daken

D6.1.1
Algemene governance-modellen en verkenning governance-uitdagingen in RESILIO

D6.1.5
• Gestandaardiseerde

microwater-
management 
overeenkomst

D6.1.7
• Gestandaardiseerde

beheer en
onderhouds-
overeenkomst

D6.1.9
• Gestandaardiseerde 

aanbestedingsleidraad
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1. Inleiding en leeswijzer
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1.1 Doel WP6.1 en terugblik
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Governance protocol voor blauw-groene daken: In het project RESILIO 
worden blauw-groene daken gerealiseerd op de daken van gebouwen 
van woningcorporaties in Amsterdam. Doel van dit project is om blauw-
groene daken als klimaatadaptatieve maatregel te implementeren in een 
reële setting om onder ander onderzoek te doen naar klimaateffecten op 
gebouw-, buurt- en stadsniveau, maar ook naar governance, 
businessmodellen en bewonersparticipatie.

Activiteit 6.1 van RESILIO richt zich op de governance. Om blauw-groene
daken te realiseren en te beheren worden nieuwe organisaties (bv. 
Woningcorporaties) betrokken bij het watermanagement en moeten 
nieuwe vormen van afspraken worden gemaakt en nieuwe processen van 
samenwerking worden ontworpen. In activiteit 6.1 van RESILIO wordt 
een governance-protocol ontwikkeld voor de aanleg en beheer van 
slimme blauw-groene daken. 

In D6.1.3 is een generieke governance-protocol ontwikkeld gebaseerd op 
het governance-raamwerk van Emmerson e.a. (2012). Dit wordt in figuur 
1 weergegeven en bestaat uit drie onderdelen: een proces van 
samenwerking tussen de betrokken stakeholders, zachte voorwaarden en 
het governance-arrangement.

Figuur 1: Governance-protocol
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1.1 Doel WP6.1 en terugblik
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Ideaaltypische daken: Bij de oplevering van deliverable 6.1.3 is afgesproken om af te stappen van het originele plan om per dak in RESILIO 
een governance-protocol op te leveren. De reden hiervoor is dat de op te leveren daken te weinig verschillen in eigendomsverhouding, doel 
van de blauw-groene daken en aansturing. Zie figuur 3 voor de ideaaltypische indeling van blauw-groene daken naar eigendomsverhoudingen 
en vormen van aansturing. Deze indeling laat zien hoezeer blauwe-groene daken van elkaar kunnen verschillen alleen al op basis van deze 
twee aspecten.

Daarnaast worden de daken opgeleverd met 80 procent subsidie. Zo geven zij te weinig ruimte om een leerproces op te starten over 
verschillende effectieve governance-arrangementen en daarmee bij te dragen aan de schaalbaarheid van blauw-groene daken in andere 
omstandigheden.

Figuur 2: ideaaltypische indeling van daken
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1.1 Doel WP6.1 en terugblik
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Figuur 3: Sturinginstrumenten in Governance 
arrangement voor blauw- groene daken
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Sturingsinstrumenten in een governance-arrangement: Daarom is 
afgesproken om verschillende sturingsinstrumenten te ontwikkelen die 
gezamenlijk een governance-arrangement voor een of meerdere blauw-
groene daken vormen. De bouwstenen van dit arrangement staan in 
figuur 3. De bouwstenen kunnen per situatie worden ingezet en 
aangepast.

De onderdelen van het governance-arrangement die worden uitgewerkt 
zijn als volgt gekozen. Op basis van de expertbijeenkomst gehouden in 
oktober 2019 (D6.1.2) is het overzicht van governance-uitdagingen 
gemaakt in deliverables 6.1.1 en 6.1.3 geactualiseerd in een rondgang 
langs de projectpartners en overleg gevoerd met het kernteam van 
RESILIO. Hieruit kwam naar voren dat drie onderdelen van 
het governance-arrangement urgent zijn voor het goed functioneren van 
de blauw-groene daken in RESILIO evenals voor het opschalen 
van blauw-groene daken in het algemeen en niet werden geadresseerd 
door een ander activiteit of werkpakket.

Dit zijn de sturingsinstrumenten:
• Microwatermanagement overeenkomst
• Onderhoud- en beheerovereenkomst
• Aanbestedingsleidraad
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1.2 Doelstelling en resultaat D6.1.5.
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Microwatermanagement overeenkomst als sturingsinstrument: in 
deze deliverable wordt een microwatermagementovereenkomst
gepresenteerd voor een blauw-groen dak. Hierin worden de rollen 
en verantwoordelijkheden vastgelegd met betrekking tot het bergen 
van regenwater op een blauw-groen dak en het afvoeren daarvan.

De behoefte aan een overeenkomst (in eerste instantie 
dakpeilbesluit genoemd) tussen eigenaars van het dak, 
het waterbedrijf en andere partijen kwam voort uit 
de tweede expertsessie die WP 6.1 heeft georganiseerd. Binnen 
RESILIO heeft Waternet daarop een microwatermanagement 
vereenkomst ontwikkeld op die aansluit bij de situatie van RESILIO.

In het kader van deliverable 6.1.3. heeft de HvA samen met 
Waternet en de VU deze overeenkomst verder uitgebouwd met de 
institutionele kaders rond de overeenkomst en de belangrijkste 
bouwstenen van de microwatermanagement overeenkomst

Doel van deze deliverable:
• Inzicht krijgen in de uitdagingen die spelen bij een

transitie naar een meer gezamenlijke zorgplicht voor
stedelijk watermanagement

• Formuleren van voorwaarden waaraan een gedeelde
zorgplicht voor watermanagement moet voldoen

• Ontwikkelen van een
microwatermanagementovereenkomst voor 
blauwgroene daken om de zorgplicht te delen.
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1.2 Aanpak ontwikkeling deliverable
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Voorbereiding HvA, Waternet, VU:

• Expliceteren aanname van gedeelde verantwoordelijkheid achter waterbeheer expliciteren

• Relevante (Nederlandse) institutionele kaders achter de overeenkomst identificeren

• Bouwstenen uit overeenkomst destilleren en standaardiseren voor gebruik in verschillende situaties.

Organisatie van Expertsessie

• Leden van het RESILO-team en externe experts

• 3 voorbeeld casussen van blauw-groene daken

• Keuzemenu van bouwstenen van de microwatermanagementovereenkomst

• Uitwerking van microwatermanagementovereenkomst op basis van de bouwstenen en die drie cases

Uitwerking deliverable

• Verwerking en analyse uitkomsten van werksessie

• Uitwerking van de microwatermanagementovereenkomst voor de corporatiedaken in RESILIO (volgt)

• Microwatermanagement als keuzemenu bij verschillende ideaaltypische daken (onderdeel van de einddeliverable) 



z 1.4 Resultaat en leeswijzer
In het volgende deel van presenten wij de uitkomsten deze 
aanpak.

Wij schetsen wij de context van de transitie van het 
watersysteem van een gecentraliseerd systeem 
van watermanagement waar een grote verantwoordelijkheid 
bij de overheid ligt naar een 
decentrale active sponge city waar verantwoordelijkheden 
gedeeld zijn.

We presenteren de bouwstenen voor 
microwatermanagement overeenkomst en drie cases met 
verschillende eigendomssituaties en rollenverdelingen.

Aan de hand van deze cases worden de variaties 
van mwmo’s verkend en de mogelijke spanningen die daarbij 
komen kijken.

Voor één casus, een blauw-groen dak op het gebouw van 
een woningcorporatie, wordt een 
gedetailleerde microwatermanagementovereenkomst 
uitgewerkt.

9

• Context van de transitie in het watersysteem, inclusief
veranderende rolverhoudingen

• Publieke en private institutionele kaders van invloed op het
watersysteem

• Keuzemenu van onderdelen de mwmo en uitwerking naar drie
cases

• Spanningen en uitdagingen voor kaders van de Mwmo en inzet
mwmo door het uitwerken van de casussen

• Microwatermanagementovereenkomst uitgewerkt voor 
een blauw-groen dak op een gebouw van een woningcorporatie
(volgt)



z 2. Achtergrond van een
microwatermanagement overeenkomst
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2.1 Definitie 
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De microwatermanagementovereenkomst is een publiek-
privaatrechtelijke overeenkomst waarin nieuwe verdelingen van 
risico’s en verantwoordelijkheden voor watermanagement worden 
gezocht en afspraken gemaakt om verschillende en soms 
tegengestelde belangen te reguleren.

De werkdefinitie is als volgt: overeenkomst tussen de eigenaar van 
het microwaterbergingssysteem en het waterbedrijf met daarin 
afspraken over toegang tot data en de sturing van de slimme 
dakstuw.

Deze definitie is gebaseerd op de subsidieregeling blauw-groene
daken van de gemeente Amsterdam.
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2.2 Transitie van het watersysteem
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Blauw-groene daken maken deel uit een transitie in het watersysteem die gemeenten en waterbedrijven nastreven. Waternet beschrijft 
dit als een Active Sponge City (figuur 4). Het waterbeheer wordt in dit systeem gedecentraliseerd (figuur 5). Dit vraagt om nieuwe 
vormen van afspraken om rollen en verantwoordelijkheden helder te definiëren. Een van de centrale onderdelen hiervan is de 
microwatermanagementovereenkomst.

Figuur 4: De Active Sponge City

Gecentraliseerd waterbeheer
• Gemeenten en waterbedrijven de verantwoordelijkheid 
dragen voor het afvoeren van regenwater

•Regenwater is een afvalstof
•Technische watermanagement om water snel af te 
voeren

Decentraal waterbeheer
• Private partijen zijn verantwoordelijk voor het opbergen 
en hun eigen terrein

•Regenwater is een waardevolle resource
•Natuurlijk en technische systemen vullen elkaar aan
•Aansturing waterbergingssytemen door middel van ict

Figuur 5: Verschuiving in het waterbeheer
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2.3 Institutionele kaders mwmo

De transitie in het watersysteem en de aanlegt van blauw-groene daken vindt plaats binnen de context van lokale en 
nationale publiekrechtelijke institutionele kaders die voor een deel aan het veranderen zijn. Een viertal veranderingen kunnen
worden onderscheiden.

1. Toenemende aandacht voor klimaatadaptatie in beleid en regelgeving op nationaal en lokaal niveau,
• Nationaal: Klimaatscenario’s KNMI (2014, nieuwe versie gepland in 2021). Geven een kader aan, de urgentie van het aanpakken 

van klimaatverandering. Nieuwe scenario’s kunnen strengere maatregelen noodzakelijk maken (Publiek)

• Nationaal: Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (2018). Ambitie om te komen tot een klimaatbestendgie inrichting van Nederland te komen. 
(Publiek)

§ Amsterdam: Rainproof Programma (2014- ). In het kader van van Rainproof is een klimaatatlaas gemaakt waarin wordt aangegeven 
waar de knelpunten wateroverlast liggen. Geeft praktische handvatten om wateroverlast te voorkomen (Publiek)

§ Amsterdam: City Deal Klimaatadaptatie (2018-2021). Tien gemeenten nemen deel, waaronder Amsterdam. Nu wordt aandacht 
besteed aan opschaling (Publiek)

§ Gemeentelijk Rioleringsplan (2016-2021) � zorgplicht voor regenwater en regenwaternorm van 60 mm per uur.
§ Subsidieregeling blauw-groene daken (2020-2021) � microwatermanagement overeenkomst als voorwaarde voor subsidie met waternet.

§ Hemelwaterverordening (voorstel).

2. Innovatie in governance-modellen waarbij verantwoordelijkheid voor publieke taken steeds vaker gedeeld met private partijen, 
zoals bij bedrijven of burgers,

13
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2.3 Institutionele kaders mwmo

3. Een streven naar integrale regelgeving voor ruimte en milieu
§ Nationaal: Omgevingswet (invoering gepland in 2021). Gericht op het veer meer betrekken van maatschappelijke actoren 

in de uitvoering van hert omgevingsbeleid. Participatie is daarbij een sleutelwoord. Verder is belangrijk dat ruimtelijke en 
milieuregels onder dezelfde wet zullen vallen. Regels over waterberging en hemelwaterafvoer zullen te vinden zijn in het 
omgevingsplan.

4. Meer aandacht voor gegevensbescherming
§ EU Algemene Verordening Gegevensbescherming wat van invloed is op het aansturen van de kleppen van blauw-groene daken op 

afstand. Institutioneel kader nationaal

Op privaatrechtelijk vlak vormt eigendom een dwingend kader. Eigendom als een sterk recht ten aanzien van nieuwe opgaven. Dat
kan bij verschillende partijen berusten. In Amsterdam kan het gaan over corporaties, VVEs, particulier eigendom,

14



z 2.4 Aandachtspunten publiek versus privaat 
belang

§ Publiek belang ligt bij verbeterd watermanagement, privaat belang is diffuus, kan ook zelf water vasthouden voor tuin of 
grijswater in gebouw. 

§ Wet- en regelgeving: welke kaders gelden voor deze specifieke situatie 
§ Financiering: wat zijn mogelijkheden om een kickback of vergoeding te regelen. Resilio heeft een subsidiekader gecreëerd, maar 

wat zijn andere mogelijkheden in deze specifieke situaties?
§ Aansturing dakstuw: wie beslist in hoeverre de dakstuw open is of gesloten? Spanning publiek en privaat zijn mogelijk. 
§ Onderhoud dakstuw: wie is verantwoordelijk voor onderhoud dakstuw?
§ Risico’s: wie draagt het risico in het geval van wateroverlast? 
§ Gebruik regenwater: wie beslist over het gebruik van het opgeslagen water?
§ Gebruik data: wie heeft toegang tot de gegenereerde data? Wie beslist over het gebruik van de data? 
§ Eigendom: wat zijn de eigendomsverschillen van de apparatuur? 
§ Toegang dak: wie heeft toegang tot het dak? Voor het geval dat er een functie is als dakterras. 

15
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3. Naar een

microwatermanagementovereenkomst
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3.1 Keuzemenu
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Om met de deelnemers aan de expertsessie aan een 
microwatermanagement overeenkomst te werken is 
een keuzemenu gemaakt (figuur 6). Deze bestaat uit 
drie onderdelen:

1. Algemene kaders van de overeenkomst

2. Overwegingen: de doelstellingen en belangen 
van de type stakeholders die afhankelijk van de 
eigendomsverhoudingen en 
besluitvormingsmodus betrokken kunnen 
worden bij een mwmo

3. De voorwaarden (risico’s) en afspraken over een 
waterberingsadvies en de plicht om het op te 
volgen. De afspraken in de mwmo hangen nauw 
samen met onderdelen van het businessmodel 
(vergoedingen en kickbacks) en de afspraken 
over onderhoud van verschillende onderdelen 
van het waterbergingssysteem. 

Figuur 6: Keuzemenu microwatermanagementovereenkomst 

Algemeen Keuzes

Betrokken partijen
Altijd: Vastgoed eigenaar, waterbedrijf, 
Optioneel: gemeente, vastgoedbeheerder, beheerder 
daksysteem, bewoners

Aanleiding en kader van de 
overeenkomst

Subsidieregeling, Bouwbesluit, Hemelwaterverordening, 
Bouwenveloppe, Korting Rioolheffing, 
Opstalconstructie,

Soort waterbergingsysteem
Beheerssysteem

Blauw-groen dak, regentonnen en andere oplossingen
Dakstuw, aansturingsysteem

Overwegingen Doelstelling van het microwatermanagement

Gemeente Vermindering wateroverlast, groen en 
biodiversiteit……..

Waterbedrijf Verminderen belasting op riool, gedeelde zorgplicht

Vastgoedeigenaar
Grijs watergebruik, groen, koeling, infiltratie fundering, 
biodiversiteit, vermindering wateroverlast/schade aan 
panden

Bewoners Grijs watergebruik, groen, koeling, 

Voorwaarden/afspraken Opties

Waterbergingsadvies Pandspecifiek, dynamisch afhankelijk van vergoeding 
voor opbergen water, seizoen 

Plicht tot het opvolgen van 
het advies Wel of geen plicht tot het opvolgen van het advies

Transfermogelijkheden Vergoedingen, subsidie, bijdrage bewoners, (worden in 
business case verder uigewerkt) 

Onderhoudsafspraken
Onderhoudsafspraken (waterberginssysteem, sensoren 
en bestuuringssysteem van dakstuw, zie onderhouds-
en beheersovereenkomst)

Risico's bij schade/overlast Risico's bij schade/overlast (e.g. PM. AVG)
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Tijdens de expertsessie zijn voor drie 
casussen met verschillende variaties van 
de volgende gekozen:

§ Eigendomsverhouding

§ Financiële kaders

§ Doelstelling van het waterbergen en 
soort wateropvang

§ Verdeling van de 
verantwoordelijkheid voor onderhoud 
het waterbergingsysteem

Casus 1: Bedrijfspland/kantoor

Casus 2: Woningen met vve

Casus 3: Gebouw van 
woningcorporatie



z 2.6 Mwmo casus 1
Beschrijving
Type gebouw: Bedrijfspland/kantoor in privaat eigendom
Type waterberging: Blauw-groen dak op laagdak in binnentuin
Doel met water: Doel infiltratie voor houten fundering van pand en binnentuin van 

water voorzien. Het doel kan opgeschaald worden naar de schaal 
van een bouwblok. 

Aandachtspunten: 
§ Voor dit doel is veel waterbergingscapaciteit nodig. Waterberging voor infiltratie is  

eventueel ook geschikt voor meerdere panden of blokken.  Om dit te beheren zou 
je een miniwaterschap moeten oprichten verantwoordelijk voor waterbergingen 
op meerdere panden. 

§ De eigenaar van dit pand zou zijn plannen eventueel zonder anderen kunnen 
uitvoeren. De eigenaar is verantwoordelijk krijgt alle profijt en een overeenkomst 
is niet nodig.  

§ Om hemelwater te infiltreren in grondwater is toestemming nodig.  Te veel 
onttrekken van hemelwater is een risico en kan een bedreiging vormen voor 
waterstand elders.

§ Als het microwaterberingssysteem wordt aangesloten op het BOS en er sprake is 
van een vergoeding voor het opvangen van water, zou de mogelijkheid voor 
variabele beprijzing van water verkend kunnen worden. 

§ Waternet kan nooit waterbergingsadviezen maken voor alle verschillende soorten    
situaties. Hiervoor moet een rationale gevonden worden. 

19

https://www.joostenecodak.nl/nl/pageid/project-2016-05-10-
houthavens-2
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2.7 Mwmo casus 2
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Beschrijving
Type gebouw: Woningen met vve
Type waterberging: Deel blauw-groen dak en 10 grote slimme 

regentonnen/waterbergingunits
Doel met water: Doel binnentuin bewateren, voorkomen van wateroverlast op 

privaat terrein. 

Aandachtspunten:
§ Een overeenkomst is niet altijd nodig voor aansluiting BOS, pas als er sprake is 

van vergoedingen. Verschillende vormen van aanstekkeren zijn mogelijk.

§ Aansluiten op het BOS heeft alleen zin als je wilt bijdragen aan een publieke 
doelstelling/om wateroverlast het eigen terrein te verminderen.

§ Overeenkomst moet tailor made zijn om  per seizoen  altijd rekening te houden 
met verschillende belangen. 

§ Corporaties en vve’s willen ontzorgd worden; Waternet wil ook niet niet 
verantwoordelijk zijn voor een waterberging op privaat terrein. Een bedrijf als 
Metropolder zou voor onderhoud en afstemming met het BOS kunnen zorgen. 

§ Duurzaamheidslening (SVN)/korting van verzekeraars als opties voor financiering.

https://www.kroezehoveniers.nl/lp/groen-blauw-dak.html

https://www.nu.nl/dutch-design-week/6004813/slimme-regenton-weet-
wanneer-bui-komt-en-voorkomt-wateroverlast.html
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2.8 Mwmo casus 3
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Beschrijving
Type gebouw: Woninggebouw van woningcorporatie
Type waterberging: Blauw-groen dak
Doel met water: Koeling en grijswatergebruik

Aandachtspunten:
§ Verschil van mening of een woningcorporatie een verantwoordelijkheid 

heeft voor watermanagement, voor hun zijn opgaven al groot. Wat 
prioriteit heeft wordt op directieniveau bepaald.

§ Het is nodg niet duidleijk of kosten aan corporatiehuurders doorberekend 
kan worden is de vraag. 

§ Moeten de corporaties beleid voeren op de vermindering hittestress in 
woningen? 

§ Verminderde waterschade aan gebouwen /minder kosten kan een prikkel 
zijn, moet inzichtelijk worden gemaakt. 

§ Woningcorporatie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
daksystee/stuw maar deze is niet geïnteresseerd in het dak. Is het mogelijk 
om het dak te vergeven aan een partij, een dakdealer?

§ De overheid zou kunnen worden betrokken om zo de verhuurdersheffing te 
kunnen gebruiken om kosten te dekken. 

https://resilio.amsterdam

https://www.betterworldsolutions.eu/wateropvang-en-waterhergebruik/
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4. Lessons Learned

§ Mwmo als sturingsinstrument:

Tijdens de expertsessie zijn twee breed soorten opgaven geïdentificeerd. 
Opgaven die gaan over de kader van de overeenkomst en opgaven die het 
uitwerken van de overeenkomst zelf betreffen.  

22
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4.1 Kader van de overeenkomst

1. Identificatie van noodzakelijkheid tot aansluiten op het BOS en Mwmo. In de expertsessie zijn de volgende opties 
geïdentificeerd:
a. Niet aansluiten wanneer de waterbergingsysteem voor eigengebruik is.  (GEEN BIJDRAGE AAN ACTIVE SPONGE)
b. Licht aansluiten zonder overeenkomst.
c. Aansluiten met overeenkomst, wanneer er sprake is van een vergoeding of subsidie.

2. Vormen van microwatermanagement voor meerdere gebouwen ontwikkelen. Voor veel doelstellingen (e.g. infiltratie 
en voorkomen wateroverlast) is afstemming tussen waterbergingssystemen op meerdere panden nodig. Een optie 
dit genoemd wordt is een miniwaterschap verantwoordelijk voor het microwatermanagement op meerdere 
gebouwen. 

3. Inbedding van microwatermanagementovereenkomst in institutioneel kaders. Om bruikbaar te zijn zou in sommige 
gevallen de mwmo ingebed moeten worden in institutionele kaders zoals de prestatieafspraken voor 
woningcorporaties in Amsterdam of doelstellingen van de nationale overheid om zo gebruik te maken van inkomsten 
uit de verhuurdersheffing voor blauw-groene daken. 

4. Risico’s bij opschaling  waterberging (zonder aansluiting  op het BOS.)Tijdens de  sessie is duidelijk geworden dat het 
te veel onttrekken van hemelwater een risico is voor grondwater/oppervlaktewater. Als dit zo is moeten deze 
behoeftes aan water ook worden meegenomen in het waterbergingsadvies. 
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3.3 Uitwerking van de overeenkomst

Bevindingen  met betrekking tot de overeenkomst zelf 
1. Logische sets aan verantwoordelijkheidsdeling identificeren en uitwerken. In de sessie is een aantal sets 

verantwoordleijkheidsverdeling geïdentificeerd 
a. Dakeigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het daksysteem/stuw. Dit is de huidige situatie maar tijdens de 

sessie is duidelijk geworden dat corporaties en VvEs niet geïnteresseerd zijn hierin en ontzorgd willen worden. 
b. Waterbedrijf verantwoordelijk voor onderhoud van het daksysteem/stuw. Op basis van de sessie lijkt deze situatie in 

Amsterdam onwaarschijnlijk: Waternet wil geen verantwoordelijk dragen voor waterbergingssystemen op privaat terrein
c. Fabrikant daksysteem of dakdealer verantwoordelijk voor onderhoud van het daksysteem/stuw. In deze optie tussenpartij 

komt die net zoals bij een lift in een gebouw voor het onderhoud en afstemming met het BOS van Waternet zorgt. 
Concreet is gezegd dat dit een rol voor Metropolder of een partij als een dakdealer zou kunnen zijn. 

2. Bepalen hoeveel maatwerk in het waterbergingsadvies mogelijk is. Waternet geeft aan dat het maken van een 
waterbergingsadvies voor iedere specifieke situatie niet haalbaar is, dat terwijl de dakeigenaar behoefte heeft 
aan een tailor made overeenkomst zijn om per seizoen altijd rekening te houden met verschillende belangen 
inclusief eventuele variabel beprijzing van regenwater bijvoorbeeld wanneer veel of weinig regenval wordt 
verwacht. 

3. Ontwikkeling van een business case. In de sessie is duidelijk geworden dat er beperkt incentive is voor 
pandeigenaaren om een blauw-groen dak aan te leggen/aan te sluiten op het BOS. Transfermechanismes 
moeten worden ontwikkeld die rekening houden met kosten en baten (maatschappelijke en particuliere): E.g
Differentiatie van rioolheffing of kickback op de waterschapsbelasting gekoppeld aan de waterprestatie van het 
object gemeten door sensoren op het dak, subsidies. 
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4. Vervolg
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4.1 Vervolg
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In dit deliverable is het volgende opgeleverd:

§ Instutionele kaders van invloed op het microwatermanagement

§ Ontwikkeling keuzemenu voor 
microwatermangementovereenkomst

§ Toepassing in verschillende (denkbeeldige) settings

§ Verkenning opgaven voor opschaling en verdere toepassing van 
Mwmo
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4.1 Vervolg

§ Ontwikkeling mwmo voor woningcorporaties

§ In december 2020 wordt een sessie gehouden om het keuzemenu 
verder uit te werken en een mwmo te ontwikkelen voor 
woningcorporaties

§ Doorontwikkelen mwmo voor opschaling 

§ In 2021 worden voor andere typen eigendomsverhoudingen/ 
institutionele contexten governance-protocollen ontwikkeld inclusief 
microwatermanagementovereenkomsten. Hierbij zal rekening 
gehouden worden met o.a. pandoverstijgende governance en de 
inbedding van de het mwmo in institutionele kaders. 
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Bijlage A: keuzemenus uitgewerkt per 
casus
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Algemeen Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen 
Betrokken partijen in de overeenkomst • De eigenaar is belangrijkste speler vanwege fundering en zou 

het eventueel zonder andere partij kunnen regelen. 
• De gemeente is belanghebbende vanwege beheer riolering en 

openbare ruimte en maaiveld, 
• Waterbeheerder is een belanghebbende omdat er minder water 

naar afvalwaterzuivering

• Wie pakt deze situatie op? Omdat 
schaal hier belangrijk is, zou er iets 
tussen individuele eigenaars van 
panden en de waterbeheerder in 
moeten zitten. Een soort van 
miniwaterschapjes, minicooperaties, 
denk bijvoorbeeld aan grote beheerders 
van Vve’s

Kader van de overeenkomst ( bijv
subsidieregeling) (bouwbesluit, korting 
rioolheffint, subsidie enz.)

Mogelijke situaties: 
• Zelf gefinancierd en in eigen beheer vanwege belang fundering
• Subsidie bestaande bouw
• Korting rioolheffing (vooral interessant voor bewoners)
• Hemelwatervordering (verplichting nieuwbouw) 

Soort microwaterbergingsystemen  en 
kwaliteitseisen

Je hebt waarschijnlijk toestemming nodig om te mogen infiltreren  op 
grondwater

Anders, nl….
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Mwmo casus 1
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Overwegingen: Doelstelling van het 
microwatermanagement

Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen

Gemeente (algemeen/specifiek) • Watervertraging voor riool ontlasten creëren 
van buffercapaciteit bij extreme neerslag

• Teveel onttrekken van hemelwater. 
• Afspraken maken over lozen van teveel water, 

zeker als dit om opvang van grote hoeveelheden 
wat gaat. 

Waterbedrijf (minder piekbelasting, gedeelde 
zorg, etc)
Vastgoedeigenaar (grijs watergebruik, groen, 
koeling, infiltratie, etc)

• Infiltratie, watervertraging voor infiltratie

Bewoners (grijs watergebruik, groen, koeling, 
infiltratie, etc)
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Mwmo casus 1
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Overeengekomen 
voorwaarden/verwantwoordelijkheden

Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen

Vertaling van doelstellingen naar een 
waterbergingsadvies 

• Een algemeen geldende afspraak: zoveel kuub, 
de helft voor het grondwater, de helft afvoer. 

• Of er komt een hele andere afspraak en de 
prijzen van waterberging fluctueren op momenten 
van vraag. 

Waternet kan niet voor iedere specifieke situatie een 
waterbergingsadvies maken. Dat is teveel werk. 

Plicht tot het opvolgen van het advies
Onderhoud/vervanging 
microwaterbergingsysteem
Onderhoud/vervanging van het 
bestuuringssysteem
Onderhoud van sensoren
Vergoeding/kick back voor bijdragen aan 
waterbeheer

• Bij grote neerslag overlast gaat de prijs van een 
kuub berging omhoog. 5 ct per kuub is erg weinig. 

Risico's bij schade/overlast
PM. AVG
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Mwmo casus 2

Algemeen Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen
Betrokken partijen in de overeenkomst • VVE, Waternet, partij verantwoordelijk voor 

onderhoud daksysteem
• Als je geen directe baat hebt bij de 

waterberging kun je het misschien 
beter beleggen bij andere partijen. Je 
wilt ontzorgd worden.

Kader van de overeenkomst ( bijv subsidieregeling) 
(bouwbesluit, korting rioolheffint, subsidie enz.)

• Meerwaarde ontstaat om aan te sluiten op BOS is om 
reductie van overlast te realiseren die kan terugslaan 
op het privaat terrein. 

• Wederkerigheid zit er nu in de subsidie, eis is dat je 
aansluit op het BOS, 

• In de hemelwaterverordening die na de zomer wordt 
vastgesteld – je krijgt meer vrijheid om waterberging 
op eigen terrein vast te houden als je het aansluit op 
het BOS. 

• Prikkel om aan te sluiten minder als je er iets voor 
voelt om bij te dragen aan een publieke doelstelling. 

• Een overeenkomst is niet altijd nodig, 
ook niet als je wilt aansluiten op het 
BOS. Pas als er sprake is voor 
vergoedingen. 

Soort microwaterbergingsystemen en kwaliteitseisen • Deel blauw-groen dak en 10 grote slimme
regentonnen/waterbergingunits
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Mwmo casus 2

Overwegingen: Doelstelling van het 
microwatermanagement Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen
Gemeente (algemeen/specifiek
Waterbedrijf (minder piekbelasting, gedeelde zorg, etc) • Wateroverlast voorkomen
Vastgoedeigenaar (grijs watergebruik, groen, koeling, 
infiltratie, etc) • Voldoende water overhebben voor tuin 
Bewoners (grijs watergebruik, groen, koeling, infiltratie, 
etc)
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Mwmo casus 2

Overeengekomen voorwaarden/ 
verantwoordelijkheden Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen
Vertaling van doelstellingen naar een 
waterbergingsadvies 

• Van tevoren verwachtingen inzichtelijk maken door een simulatie 
van hoe het gaat lopen in extreme gevallen zodat er altijd 
bepaalde hoeveelheid water beschikbaar is. Het BOS kan 
rekening houden met specifieke eisen. 

• Overeenkomst moet tailor made zijn –
seizoensafhankelijk, rekening houden met 
belangen. 

Plicht tot het opvolgen van het advies • Mensen kunnen ook licht aanstekkeren - beperkt bijdrage leveren 
aan publieke doelstelling. Verschillende typologieën van 
aanstekkeren, 

Onderhoud/vervanging 
microwaterbergingsysteem

• VVE wil niet heel veel gedoe bij bedienen klep. Onderhoud en 
beheerskosten zijn heel hoog voor klep. 

• Mogelijkheid om bij andere partij te beleggen. Dak beschikbaar 
stellen aan waternet om het verder te regelen (ontzorgen) 

• Eigenaar kleppen is vve - metropolder wordt ingehuurd. 
Vergelijking met lift – onderhoud. 

• Dak is van VVE. Waternet wil niets doen op 
dak – private omgeving. 

Onderhoud/vervanging van het 
besturingssysteem
Onderhoud van sensoren
Vergoeding/kick back voor bijdragen aan 
waterbeheer

• In de toekomst - kosten als onderdeel van groter 
onderhoudspakket, meerwaarde kan groter worden.

• Duurzaamheidslening van de SVN, 
• Verzekeraars kunnen ook kortingen bieden. 

• Waternet – verantwoordelijk –voor besturing 
en beheer - zou waternet kunnen 
opdraaien voor kosten, zij hebben baat. 
Bijdrage hangt van bestemming water af. 

Risico's bij schade/overlast
PM. AVG

• Als kleppen niet werken – vve schaaft systeem aan. Die is 
verantwoordelijk voor de kleppen.
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Mwmo casus 3
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Algemeen Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen
Betrokken partijen in de overeenkomst Woningcorporaties, Waternet, kennisinstellingen, 

Huurders zijn nu geen betrokken partij maar 
wellicht wel in de toekomst.

• Verschil van mening binnen woco of er 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor 
watermanagement (hergebruik, afvoer, etc.)

• Opgaven voor woco heel groot. Bouwen, 
verkopen, onderhoud, funderingen, 
energietransitie. Komt steeds meer bij. 
Doelstelling om intern draagvlak te vergroten. 
Intern gevecht. Prioritering op directieniveau.

Moeten blijven innoveren. Daarom 
betrokkenheid kennisinstellingen van belang.
Oor te luister leggen bij bewoners. Aan de 
voorkant meer partijen betrekken.

Kader van de overeenkomst ( bijv subsidieregeling) 
(bouwbesluit, korting rioolheffint, subsidie enz.)

Overeenkomst moet recht doen aan belangen 
van alle partijen, dus feitelijk veel bredere groep 
van betrokkenen
Voortraject en uiteindelijke overeenkomst

• Doorberekenen aan huurders wel of niet
• Onderscheid tussen context RESILIO en 

daarbuiten

Soort microwaterbergingsystemen  en kwaliteitseisen
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Mwmo casus 3

Overwegingen: Doelstelling van het 
microwatermanagement

Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen

Gemeente (algemeen/specifiek • Vergoeding per kubieke meter water
• Tegenover TCO continue batenstroom opgehangen aan 

verschillende benefits die door lokale overheid worden 
nagestreefd

• Rol verzekeringsmaatschappijen (Interpolis, 
• Vermeden uitgaven kan incentive zijn. Toename aantal 

schadeclaims laatste jaren door wateroverlast.
• Structurele droogte en af en toe extreme buien die probleem niet 

oplossen. Probleem wordt steeds urgenter voor waterbeheerder.
• Reductie overstromingsrisico
• Verdamping vanaf dak leidt tot lagere kosten voor 

waterbeheerder
• Vermindering hittestress in de woning. Moeten woco’s beleid op 

voeren.
• Waterbeschikbaarheid interessant voor bewoners

Zie kolom met uitwerking
• Hoe kun je water als grondstof optimaal 

inzetten ook met het oog op belangen 
bewoners

Waterbedrijf (minder piekbelasting, 
gedeelde zorg, etc)
Vastgoedeigenaar (grijs watergebruik, 
groen, koeling, infiltratie, etc)

• Waarschijnlijk hogere vraag naar water 
dan er beschikbaar is. Prioritering 
nodig. Blauw goud.

Bewoners (grijs watergebruik, groen, 
koeling, infiltratie, etc)
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Mwmo casus 3

Overeengekomen 
voorwaarden/verantwoordelijkheden

Uitwerking specifiek situatie Uitdagingen

Vertaling van doelstellingen naar een 
waterbergingsadvies 

• Financiële haalbaarheid opschalen blauwgroene 
daken.

• Onderscheid bestaande en nieuwbouw
• Meer moreel appel dan verplichting

• Gaan we toe naar een situatie waarbij 
woningeigenaar in de lead is?

• Van wie is het water? Is het de woco als 
woningeigenaar? Dus woco is verantwoordelijkheid 
voor onderhoud dak en dakstuw

• Verdeling van belangen. Moet ook in praktijk 
gebracht. Bijvoorbeeld vergoeding voor aantal 
stuwen per jaar door Waternet.

• Waarom zou woco eigenaar moeten zijn van het 
dak? Dak wordt voor steeds meer functies benut. 
Woco is op zich niet geïnteresseerd in dak. Zou aan 
derde partij dak kunnen vergeven die verschillende 
functies op het dak uitoefent. Dakdealer.

Plicht tot het opvolgen van het advies
Onderhoud/vervanging 
microwaterbergingsysteem
Onderhoud/vervanging van het 
bestuuringssysteem
Onderhoud van sensoren
Vergoeding/kick back voor bijdragen aan 
waterbeheer

• Discussie om overheid erbij te betrekken 
(verhuurdersheffing). Als je uit die pot zou kunnen 
putten, dan liggen er kansen. 

Risico's bij schade/overlast
PM. AVG
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Bijlage B: Opzet expertbijeenkomst juli 

2020
§ Datum: 7 juli (13u-15u)
§

§ Doel: 
§ Inzicht krijgen in de uitdagingen die spelen bij een transitie naar een meer gezamenlijke zorgplicht voor stedelijk watermanagement 
§ Formuleren van voorwaarden waaraan een gedeelde zorgplicht voor watermanagement 
§ Ontwikkelen eerste voorstel van de microwatermanagementovereenkomst voor blauwgroene daken.
§

§ Gespreksleider: Andrew leidt sessie, Elke/Nicolien assisteren door managen chat, uitkomsten tegen elkaar afzetten, voorzitter per break outgroep (Elke van der Heijden, 
Daniel van Den Buuse, Willem van Winden) 

§

§ Structuur
§

§ Plenaire gedeelte 
§ Inleiding en aftrap van doel van bijeenkomst (Andrew) 
§ Presentatie opgave (Kasper Spaan, Waternet) (10 minuten + 10 minuten discussie) 

§ Transitie naar een active sponge city - waterontzorgsysteem naar gedeelde zorg voor watermanagement, uitdagingen en opgaves, publiek-privaat, centraal-decentraal 
§ Verkenning institutionele kaders (aftrap door Nicolien van der Grijp, Vrije Universiteit) (10 minuten)

§ Welke institutionele kaders spelen een rol bij in een publiek-privaatrechtlelijk overeenkomst om de zorgplicht te delen en het bijzonder ook in het geval van opschalen. Wat moet veranderen in 
regime/waar ga je tegenaanlopen? 

§
§ Opdracht breakoutsessies toelichten – Elke van der Heijden
§
§ Breakout-sessie 1 (3 groepen) (15 minuten) 
§ Wat is een microwatermanagementovereenkomst in het kader van gedeelde zorgplicht voor microwatermanagement? Is dit de juiste term? Wat ontbreekt hierin? 
§
§ Terugkoppeling, vergelijking, discussie, vaststellen (15 minuten) 
§
§ Breakout-sessie 2 (3 groepen) (20 minuten) 
§ Uitwerking van een modelovereenkomst aan de hand van een sjabloon. Wat wordt geregeld in een microwatermanagementovereenkomst
§
§ Terugkoppeling, vergelijking, discussie, vaststellen (15 minuten) 
§
§ Afspraken maken over vervolgacties 
§

§ Afronding 
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Bijlage C: Verslag discussie 

expertbijeenkomst 7 juli 2020
Discussie naar aanleiding van uitleg van de opdracht

§ Joost Jacobi, Metropolder company: Naast situatie die technisch verschillen is het belangrijk om ook te kijken 
naar variaties in het beleggen van verantwoordelijkheid. Je kan een overeenkomst op meerdere manieren 
opzetten. Daarbij kan je denken aan een schaal waarin er aan de ene kant heel veel verantwoordelijkheid 
wordt gelegd bij de dakeigenaar.  Die heeft de zorg, een aantal verplichtingen en vergoedingen en er wordt af 
en toe gekeken of hij zich daaraan houdt. De andere kant van de schaal is dat de waterbeheerder of 
tussenpersoon alle verantwoordelijkheid neemt, de aanleg, het onderhoud en waarbij het dak met een soort 
recht van opstal wordt bezien als het is van de overheid, met voor de eigenaar de mogelijkheid van inspraak. 
En daar zitten nog varianten tussen. Een belangrijk vraag is of je daar sets voor kunt bedenken die logisch bij 
elkaar passen die als basis voor het ontwerp van overeenkomst kunnen dienen. De beheerssituatie

§ Robert Boot, tijdelijk programmamanager: Graag ook helder onderscheid doelen in het publieke domein en 
doelen gekoppeld aan het gebouw en  hoe organiseer je dat in een overeenkomst.  Het thema voor de 
komende 20 jaar is het grondwater. Bijvoorbeeld interessant de situatie van infiltratie van het regenwater voor 
het grondwaterpeil. Het grondwaterpeil is zeker een hoofdthema voor het waterbeheer de komende tijd. Dit 
gaat over tegengaan van  droogtestress van houten fundering door plaatselijk te infiltreren in het 
grondwatersysteem. Daar is al een mooi voorbeeld van in het Rijksmuseum.
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Bijlage C: Verslag discussie 

expertbijeenkomst 7 juli 2020
Discussie naar aanleiding van presentatie van achtergrond opdracht

Participatie
Waarom is dat het sleutelwoord? Voor de overheid is het steeds duidelijker geworden dat publieke partijken het niet alleen kunnen. Private 
partijen moeten meedoen om steeds complexere opgaves te adresseren. Je moet ze dan laten meedenken over het beleid voor de toekomst. 
Bewoners zullen in de toekomst een actievere rol spelen. Mechanismes zullen moeten worden ontwikkeld om bewoners te activeren en aan te 
moedigen om publieke taken mee te gaan uitvoeren. (Thomas van der Vlis en Nicolien van der Grijp)

Wederkerigheid: 
Waar is de wederkerigheid in de overeenkomst? Wil zo’n overeenkomst tot actie leiden, moet het wel helder zijn wat het de dakeigenaar
oplevert. Dit geldt ook voor participatie van bewoners, dat is nog een vrij passieve rol voor bewoner. En dan heeft die overeenkomst 
misschien, omdat de bewoner geen incentive heeft. (Jurgen van der Heijden)

KS, Waternet: Dit is een zoektocht: te denken valt aan differentiatie rioleringsheffing of kickback van waterschapsbelasting, gekoppeld aan 
een waterlabel die de waterprestatie van privaat object weergeeft. Je kan met het daksysteem en de sensoren heel direct meetbaar maken 
wat de waterprestatie is van de berging en het functioneren van die spons en je kan daar een vergoeding aan koppelen. Het is niet duidelijk of 
dat haalbaar is en we hebben daar hebben nu niet voor gekozen. Het zit nu in de subsidie. 

Onze propositie als publieke waterbeheerder met het BOSS is: is het maken van een objectgericht sturing voor specifiek privaat object. Het 
BOSS -model zal nog meer verdieping krijgen nog meer verdieping door het te koppelen aan andere objecten grondwater standen, nabijheid 
oppervlaktewater, nabijheid van andere object die getrapt leeg kunnen lopen, met als uiteindelijk doel het reduceren van wateroverlast op 
straat, koelvermogen te optimaliseren, en heel veel van die functie zijn privaat, vaak ook maatschappelijke baten, dat is heel lastig daar zijn 
we ons van bewust. 

40


