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Op 23 mei 2011 is het Be-
stuursakkoord Water (BAW) 
door de koepels ondertekend. 
Hierin is vastgelegd dat ge-
meenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven geza-
menlijk in de waterketen een 
doelmatigheidswinst van 
€ 450 miljoen per jaar realise-
ren in 2020 ten opzichte van 
2010. In de regio AGV bestaat 
hiervoor het BOWA-Bestuurlijk 
Overleg Water AGV-gebied.

BOWA: wat is het en waarom bestaat het?

De organisatie BOWA

Bestuurders deelnemende gemeente AGV-gebied (met ambtelijke ondersteuning) 
en 

Vertegenwoordiger directie drinkwaterbedrijven

Bestuurlijk trio
(Wethouder, DB-bestuurder AGV en vertegen-

woordiger directie drinkwaterbedrijven)

Leidend Team 
(ambtelijke vertegenwoordigers 

gemeenten en AGV en vertegenwoordiger 
drinkwaterbedrijven)

4 themagroepen: 
Assetmanagement
Klimaatadaptatie

Organisatie/Kwetsbaarheid
Duurzaamheid

Isariz
(ambtelijk) vertegenwoordiger per gemeente 

(Intergemeentelijke Samenwerking Riolerings Zorg) 

De mantel overeenkomst is 
ondertekend op 14 februari 
2013. Voor adequate samen-
werking is bestuurlijke steun 
nodig om tot concrete werk-
bare afspraken te komen. De 
BOWA is een samenwerking 
van AGV met de 15 in de regio 
AGV liggende gemeenten en 
de 3 drinkwaterbedrijven met 
het doel te komen tot de rea-
lisatie van de regionale doel-
stellingen. 

voor meer informatie: 
www.samenwerkenaanwater.nl

(voor meer info: www.samenwerkenaanwater.nl


Gemeenten
• Aalsmeer
• Amstelveen
• Amsterdam
• Blaricum
• De Ronde Venen
• Diemen
• Hilversum
• Eemnes*
• Gooisemeren
• Huizen
• Laren
• Ouder-Amstel
• Stichtse Vecht*
• Uithoorn
• Weesp
• Wijdemeren

En verder
Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht

Drie drinkwaterbedrijven: 
• Waternet
• Vitens 
• PWN

Wist u dat……
Diemen, Gooise Meren en Amstelveen net een aanbesteding hebben afgerond voor een meerjarige raamo-
vereenkomst kolkenzuigen met GPS-inmeting. Of gezamenlijk aanbesteden een financieel aantrekkelijker 
resultaat oplevert blijft vaak gissen. Wat zeker is, is dat de kwaliteit van de aanbestedingsdocumenten 

hoger is komen te liggen. Samenwerking zorgt voor een beter doordacht resultaat. 

Contactpersonen 

Ron Kaptijn

Beleidsmedewer-
ker gemeente 
Diemen

Voorzitter
Isariz

Voorzitter
Leidend Team

Nico Altorf

Hoofd Realisatie & 
Beheer gemeente 
Amstelveen

Rolf Steenwinkel

DB-lid AGV

Voorzitter 
BOWA

Pieter de Groene 

Wethouder ge-
meente Stichtse 
Vecht

Bestuurlijk TRIO

Joke Cuperus

Algemeen direc-
teur van PWN 
Drinkwaterbedrijf

Programma-
manager  BOWA

Saskia 
Holthuijsen                   

Deelnemende partijen

Assetmanagement 
Waterketen 
Waternet

*  Stichtse Vecht neemt ook 
deel aan regio Winnet, 
Eemnes neemt ook deel aan 
Platform Vallei en Eem



Monitor als tool voor de voortgang (BAW)
Om de voortgang van de regio-
nale ambities te kunnen duiden 
heeft de regio in 2016 voor 
het eerst gebruik gemaakt van 
de landelijke monitor (peiljaar 
2015). Deze monitor is gedaan 
volgens de methode van de 
koepel Samenwerken aan wa-
ter. Momenteel is in de Interge-
meentelijke Samenwerking in 
de rioleringszorg (Isariz) aan-
dacht voor de monitor peiljaar 
2016.

De 12 zuiveringskringen in de regio AGV

Het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht (AGV) heeft de zorg-
taak om stedelijk afvalwater 
te transporteren en te zuive-
ren. Om het afvalwatersys-
teem hiervoor optimaal in te 
richten en de assets te behe-
ren is een integrale aanpak 
nodig. 

In het Masterplan Zuiveren 
staat de richting voor de korte 
termijn 2016-2021, middel-
lange termijn 2022-2035 en 
lange termijn na 2035 ge-
schetst. Het op 15 december 
2016 vastgestelde Masterplan 
geeft de onderbouwing voor 
het bestaansrecht van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties 
met bijbehorend aanvoerstel-
sel, in beheer en eigendom 
van AGV.

De regio AGV ligt op koers. De 
in 2016 ingevulde monitor laat 
de prognoses van de kosten in 
2020 zien. De besparingsdoel-
stelling (8%) is in 2015 zelfs 
al ruimschoots bereikt. Halver-
wege de looptijd van het BAW 
is het verminderen van de 
personele kwetsbaarheid en 
het verder professionaliseren 
van het beheer (‘kwetsbaar-
heid’ en ‘kwaliteit’) halverwe-
ge de doelstelling.



De verschillende leden van het BOWA hebben een thema geadopteerd en werken deze uit. Per 
themagroep bestaat de ambtelijke ondersteuning uit dezelfde gemeenten. Bij iedere groep sluit 
een Waternet-collega aan. Vanuit de drinkwaterbedrijven sluit een collega aan op drie van de 
vier groepen (met uitzondering van thema organisatie/kwetsbaarheid).

Natuurlijk: voor al uw vragen naar Isarizgooglegroups... ;-)

De 4 thema’s, wat zijn de actualiteiten...?

Klimaatadaptatie 
Op 11 juli 2017 heeft een inspirerende bijeen-
komst over dit onderwerp plaatsgevonden. Het 
doel is  samen één taal te gaan spreken op 
weg naar de ‘Regionaal dekkende stresstest 
extreme neerslag en hittestresstest’.

Duurzaamheid
Vooralsnog zijn er drie onderwerpen aange-
merkt om nader te bekijken: riothermie, 
rioolslib en winning van lage temperatuur uit 
oppervlaktewater; één daarvan wordt gekozen 
voor nadere uitwerking.

Voor de Branchestandaard Stichting Rioned is 
een offerte gevraagd. Uitvoering vindt plaats 
als de financiële zaken zijn gedekt.

Organisatie / kwetsbaarheid

 
Assetmanagement
Gecoördineerde acti-
viteiten van een orga-
nisatie om waarde te 
realiseren uit assets. 
Binnenkort vinden be-
sprekingen plaats over 
het Handboek Onder-
houd Oppervlaktewa-
ter. Het streven is het 
handboek in 2017 op 
te leveren.   



Besproken in de 
BOWA vergade-
ring in juni 2017

•  Het onderzoek van de re-
kenkamer van AGV naar de 
samenwerking van het wa-
terschap met de gemeenten 
wordt in juli 2017 afgerond, 
waarna de conclusies vol-
gen.

•  Het voorstel van de drinkwa-
terbedrijven om te gaan par-
ticiperen in de BOWA-struc-
tuur, inclusief een financiële 
bijdrage.

•  De lijst van successen in de 
afgelopen periode.

•  De presentaties van de 
stand van zaken van de 4 
thema’s.

Colofon
 

Eindredactie:
Saskia Holthuijsen 

saskia.holthuijsen@waternet.nl

Vormgeving en lay-out:
Marjan Schermerhorn 

Waternet

Agenda 2017
7 september

Leidend Team met 
bestuurderlijk Trio

12 september
Isariz met managers

26 oktober
Leidend Team met 
bestuurderlijk Trio

29 november
BOWA

7 december
Leidend Team

12 december
Isariz (jaarafsluiting)

Denk aan onze toekomst: 
Studenten en scholieren 

inspireren!!!

Isariz ( Intergemeentelijke Sa-
menwerking RioleringsZorg)

leverde in 2016/2017 veruit de 
meeste projecten voor de mi-

norstudie “De Klimaatbestendi-
ge Stad” voor studenten van de 

Hogeschool van Amsterdam.

Excursie drinkwaterplant
Na presentaties over de ‘Ontwikkelingen en 
gevolgen voor natuur en stedelijke omgeving’ 
volgde een bezoek aan de drinkwaterwinning 
Loosdrecht.


