
Inrichting en werkwijze Beheeradviesgroep AWD december 2019 

 

Inleiding 

Waternet is verantwoordelijk voor het beheer van de AWD en de keuzes die daarin worden 
gemaakt. Leidend voor die keuzes zijn de drinkwatertaak, de urgente opgave voor behoud 
en versterking van biodiversiteit, de doelen van Natura 2000 samen met de 
maatschappelijke taak voor de recreatie in de Metropoolregio Amsterdam.  

Waternet vindt dat een gesprek met de omgeving noodzakelijk is voor het opstellen, 
uitvoeren en afstemmen van goede maatregelen op het gebied van natuur- en 
recreatiebeheer. Deze gesprekken worden al jaren gevoerd met lokale overheden, collega 
beheerders, wetenschappers en belangengroepen. Voor een verdere ontwikkeling van dit 
overleg met de omgeving werkt Waternet sinds begin 2018 met een beheeradviesgroep 
waar kennis, informatie en ideeën worden uitgewisseld tussen mensen die op enigerlei wijze 
een belang hebben in de AWD en de beheerders en beleidsadviseurs van Waternet, de 
Beheeradviesgroep Amsterdamse Waterleidingduinen (BAG). In de samenstelling is een 
evenwichtige vertegenwoordiging vanuit natuur- en recreatiebelangen leidend geweest.  

 

Doel  

Doel van de beheeradviesgroep is het betrekken van de directe omgeving van de AWD bij 
het beheer van de AWD. Het bij elkaar brengen van kennis en expertise van personen met 
een sterke betrokkenheid bij de AWD, zorgt ervoor dat belangen en inzichten gedeeld en 
bespreekbaar worden. Waternet laat zich inspireren en benut de BAG om haar 
beheerkeuzes verder aan te scherpen.  

 

Vorm 

De bijeenkomsten van de BAG hebben een informeel karakter, vanuit de gedachte dat zo 
een optimale uitwisseling plaats vindt op basis van onderling respect en vertrouwen. De 
bijeenkomsten vinden voor een deel in het veld plaats om ook de praktische consequenties 
van beheerkeuzes te bespreken en te doorzien. Waternet informeert de leden over 
voorgenomen beheermaatregelen, vraagt om meningen, ideeën en advies. Waternet neemt 
definitieve besluiten rond het beheer van de AWD en geeft daarbij aan hoe het advies van de 
BAG daarbij is gebruikt. 

De leden denken op hun beurt mee en adviseren op persoonlijke titel, niet namens een 
belangengroep. Zij kunnen wel een achterban hebben waar ze (onofficiële) 
vertegenwoordiger van zijn zoals bijvoorbeeld recreanten, onderzoekers, vrijwilligers. Leden 
kunnen meerdere belangen vertegenwoordigen. Ook groepen, stichtingen en verenigingen 
die betrokken zijn bij de AWD kunnen lid zijn van de beheeradviesgroep. Niet de omvang 
van de achterban is van belang in gesprekken maar de kwaliteit van de argumenten. De 
groep is zelfwerkzaam en heeft een onafhankelijke voorzitter. De groep bestaat uit minimaal 
10 en maximaal 15 leden, exclusief de voorzitter, experts en vertegenwoordigers van 
Waternet. 

Waternet stelt de agenda samen op basis van de hieronder beschreven werkwijze. Leden 
van de BAG kunnen onderwerpen voor de agenda 3 weken van te voren aanleveren bij 
Waternet of deze tijdens de vergadering laten toevoegen.  



Werkwijze  

De BAG werkt in een jaarlijkse cyclus waarin de beheermaatregelen en -projecten in 
verschillende fasen worden besproken. We gaan hierbij uit van 4 (eventueel 5) gezamenlijke 
overleggen per jaar. Uitgaande van een nieuw op te starten cyclus zijn de stappen als volgt, 
waarbij de genoemde maanden indicatief zijn.  

 

Op basis van de ontwikkeling en monitoring van de natuur, de wetgeving en signalen uit de 
omgeving deelt Waternet de dilemma’s en keuzes die daaruit voortvloeien met voorstellen 
voor beheer. Bij die bespreking kunnen in overleg met de voorzitter eventueel andere 
deskundigen worden uitgenodigd of kunnen voorbeeld locaties worden bezocht. Op basis 
van de bevindingen, aanvullingen en adviezen uit de BAG, worden projecten geprioriteerd en 
keuzes gemaakt over verdere uitwerking.  

In september is een eerste grove uitwerking van deze projecten gereed, deze worden 
gepresenteerd in een longlist en gedeeld en besproken met de BAG. In de periode 
september-november vinden vervolgens verdiepende gesprekken en/of extra veldbezoeken 
plaats.  

Het idee is dat leden van de BAG die geïnteresseerd zijn in de geselecteerde onderwerpen, 
in kleiner comité meedenken en meewerken aan het uitwerken van het beheervoorstel. Dit 
voorstel, een tweede en meer gedetailleerde uitwerking van de projecten wordt daarna in 
november in de BAG besproken voor verdere verdieping.  

In februari is de jaarplanning opgesteld en het advies van de BAG gereed, zodat de 
werkzaamheden in het komende beheerseizoen daadwerkelijk van start kunnen gaan. De 
jaarplanning wordt nog een keer gedeeld en besproken in de BAG. Daarna wordt het 
aangevuld met de adviezen van de BAG (voor- en tegenargumentatie) en een korte terugblik 
op de werkzaamheden van het voorgaande jaar in samenspraak met de voorzitter door 
Waternet aangeboden aan de wethouder. De wethouder beslist vervolgens of er verder 
eventuele bestuurlijke stappen nodig zijn. De jaarplanning wordt in april ter kennisname 
aangeboden aan de raadscommissie waarbij de raadsleden tevens kunnen worden 
uitgenodigd voor een veldbezoek om de projecten uit die jaarplanning ter plaatse te bekijken.  

Na het doorlopen van deze cyclus vindt een evaluatie plaats en wordt de werkwijze indien 
nodig verder aangescherpt. Ook wordt het proces na elk project geëvalueerd waarbij de 
focus ligt op de samenwerking met en rol van de BAG.  

Van de overleggen worden verslagen gemaakt door een notulist(e). De verdiepende 
gespreken en/of veldbezoeken worden ook vastgelegd. Notulen, adviezen en het 
jaarprogramma worden gepubliceerd op de website van de AWD.  

 

Voorzitter 

De voorzitter van de BAG heeft de volgende eigenschappen: 

 onafhankelijk 
 verbinder, voor alle belangen 
 kritisch 
 ervaring in de ‘groene’ en bestuurlijke wereld (autoriteit) 



De voorzitter is verantwoordelijk voor de agenda en het vastleggen van de overleggen. Hij 
wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de BAG. Hij zorgt ervoor dat alle BAG-
leden gehoord worden en treedt verbindend op. De voorzitter is verantwoordelijk voor het 
overzicht op het proces. Indien nodig is hij bereid de wethouder namens de BAG nader te 
informeren over gegeven adviezen. Hij werkt hierbij nauw samen met Waternet.   

 

Leden 

Waternet streeft naar een uitgebalanceerde adviesgroep bestaande uit deelnemers met 
verschillende achtergronden en belangen, zowel op het gebied van natuur, cultuur als 
recreatie. Deelname aan de BAG is op vrijwillige basis, echter deelnemers worden geacht 
tenminste 2 jaar deel te nemen en minimaal bij 2 vergaderingen per jaar aanwezig te zijn. Dit 
om betrokkenheid bij en de functionaliteit van de BAG te waarborgen.  

 

Criteria voor lidmaatschap van de BAG 

 Wonen of werken in de omgeving van het duingebied of er geregeld recreëren 
 Brede blik en inlevingsvermogen in andere belangen 
 Oplossingsgerichte houding en bereid tot samenwerken 
 Bereid zich te verdiepen in vraagstukken en opgaven (bijvoorbeeld door het lezen van 

toegestuurde informatie) 
 Nemen deel op persoonlijke titel, maar kunnen wel een achterban vertegenwoordigen 
 Bereidheid tot delen besprekingen en conclusies met de achterban/medegebruikers en in 

het eigen netwerk 

 

Rol Waternet 

Waternet faciliteert de bijeenkomsten en levert (inhoudelijke) ondersteuning. Daarnaast is 
een aantal medewerkers van Waternet aanwezig bij de vergaderingen voor inhoudelijke 
toelichting. Waternet levert een vast aanspreekpunt, de secretaris van de BAG, en zorgt voor 
een centraal contactadres (bag.secretariaat@waternet.nl). De secretaris beantwoordt 
vragen, draagt in samenwerking met de voorzitter zorg voor de jaarplanning, de agenda, 
stukken en notulen. Agenda en stukken worden tenminste  2 weken voor het overleg naar de 
leden verzonden; de notulen uiterlijk 3 weken erna. 

 

 


