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Van de voorzitter van het BOWA in 
2021, Matthijs Sikkes-van den Berg 
Onlangs ben ik door het Leidend Team gevraagd als voor-
zitter van het BOWA. Ik ben heel blij met het vertrouwen dat 
hiermee in mij wordt gesteld en stel me graag wat nader aan 
u voor.

De vrijheid lonkt…

Nu we bijna allemaal voor de eerste keer en wellicht al voor 
de tweede keer zijn geprikt, lonkt de vrijheid. Is het op 1 juli 
gehouden BOWA-overleg de laatste keer dat we digitaal hebben 
vergaderd, of is het digitaal vergaderen zo goed bevallen dat we 
dit blijven doen? Of gaan we naar hybride vergaderen? Of wordt 
het toch weer gewoon live? 

Een ding is zeker: in je eentje / digitaal gaat het misschien 
sneller, maar door samen te werken / live te vergaderen komen 
we verder. We boeken met elkaar mooie resultaten; de klimaat-
adaptatie komt mede door de beschikbaarheid van een grote 
gezamenlijke subsidiepot in een stroomversnelling en door 
gezamenlijk te meten en monitoren verlagen we onze personele 
kwetsbaarheid en verhogen we de kwaliteit van onze riolerings- 
en watertaken. 

In de voorbereiding op het BOWA-overleg kwam duidelijk de 
behoefte naar voren om elkaar weer in het echt te ontmoeten, 
om ook weer iets met elkaar mee te maken door bijvoorbeeld 
een inspirerende omgeving of een excursie om ons werk ook 
echt te beleven. We gaan er maar van uit dat het dit najaar weer 
mogelijk is om deze bestuurlijke periode succesvol af te sluiten 
met mooie resultaten en bitterballen.

Ik wil iedereen voor deze zomer alvast veel vrijheid toewensen 
in een prettig klimaat!

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ben geen 
deskundige op het gebied van water. Mijn expertise ligt op het 
gebied van opvoeden. Ik studeerde af als orthopedagoog aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte voordat ik wethouder 
werd in Diemen met jongeren met leer- en gedragsproblemen 
en in de specialistische jeugdzorg. Overigens blijkbaar best een 
goede achtergrond voor een voorzitter van het BOWA. Ook mijn 
voorgangster Kiki Hagen heeft een achtergrond in de pedago-
giek. Bovendien zijn we ook nog eens uit hetzelfde bouwjaar.

Water heeft wel altijd mijn persoonlijke interesse gehad. De 
gemeente Fryske Marren waar ik lange tijd woonde en politiek 
actief was, is omringd door meren. Daar zie je van heel dichtbij 
het belang van water voor mens en natuur. Water houdt zich 
niet aan grenzen en door de mens opgelegde regels en is onze 
grote vriend én soms vijand, zeker in het licht van de klimaatver-
andering. Het ‘Wetterskip’ volgt de loop van het water, leerde ik 
in Friesland, net als ons waterschap AGV en de deelnemers aan 
ons BOWA de loop van Vecht en Amstel volgen.
 
Water is een enorm belangrijk onderwerp waarover we bin-
nen het BOWA intensief overleg hebben en zo elkaar scherp 
houden, elkaar versterken en van elkaar kunnen leren. Ik kijk er 
enorm naar uit om daarbij de komende tijd uw voorzitter te zijn.Bron: United Photos/Toussaint Kluiters (Noordhollands Dagblad)



Waar wordt het oppervlaktewater vandaan gehaald?

In de onderzoeken wordt gekeken naar twee opties. In de eerste 
optie wordt het oppervlaktewater vanuit het Amsterdam-Rijnka-
naal (ARK) aangevoerd. Waternet heeft daar al faciliteiten voor 
de drinkwaterproductie voor Amsterdam. Het oppervlaktewater 
kan daar worden voorbehandeld en via een nieuw buizenstelsel 
naar Laarderhoogt worden getransporteerd. Een tweede optie is 
water uit het Gooimeer naar Laarderhoogt aan te voeren.

Infiltratie van water in Het Gooi?
We weten niet beter dan dat het grondwater onder Het Gooi 
wordt benut voor de productie van drinkwater. De bewoners van 
Het Gooi benutten dit schone grondwater al sinds 
mensenheugenis als drinkwater. Later is dit, mede door 
wetgeving, geïnstitutionaliseerd door drinkwaterbedrijven. 

Bekende locaties waar nu het grondwater wordt opgepompt 
zijn Laren en Laarderhoogt waar respectievelijk Vitens en PWN 
grondwater winnen. Aangevuld met drinkwater van drinkwater-
bedrijf Waternet wordt dit water gedistribueerd naar de klanten in 
Het Gooi. De hoeveelheden grondwater die opgepompt worden 
zijn de afgelopen decennia gereduceerd vanwege de zorg om 
verdroging en de afname van de kwelstromen in de flanken van 
Het Gooi. 

De fraaie natuurgebieden aldaar (Oostelijke Vechtplassen en 
Naardermeer) worden door het schone kwelwater uit Het Gooi 
gevoed. Dit geeft zeer specifieke en bijzondere kwaliteiten aan 
de natuur aldaar.

Meer inwoners en klimaatverandering

Als gevolg van demografische ontwikkelingen (meer inwoners), 
de onmogelijkheid meer grondwater op te pompen en klimaat-
verandering (droge en hete zomers) in de AGV-regio worden 
de drinkwaterbedrijven meer en meer gedwongen na te denken 
over de leveringszekerheid van drinkwater in de toekomst. Met 
andere woorden, als er niet substantieel meer water 
geproduceerd wordt, ontstaat na 2030 een tekort aan 
drinkwater. 

Met dit scenario in het achterhoofd zijn de drie 
drinkwaterbedrijven op initiatief van PWN bijeengekomen en 
hebben zij een plan ontwikkeld om middels het infiltreren van 
voorgezuiverd oppervlaktewater bij Laarderhoogt veel meer 
drinkwater te kunnen produceren. 

Dit plan heeft de naam WAAG meegekregen: Water Aanvoer en 
Aanvulling Gooi. Door het oppervlaktewater op Laarderhoogt 
te infiltreren, een techniek die PWN en Waternet al decennia 
succesvol in de duinen toepassen, wordt het water gezuiverd 
door het zandpakket van Het Gooi en na 30 tot 40 dagen weer 
opgepompt als drinkwater. 

Het voordeel is dat er een gesloten watercircuit kan worden 
gemaakt (net zoveel water infiltreren als oppompen), waardoor 
het grondwater niet meer hoeft te worden gebruikt en er dus 
geen problemen ontstaan in de natuurgebieden aan de flanken 
van Het Gooi. 

Huidige bronnen drinkwater Het Gooi en omgeving

Bronopties voor WAAG

Hoe verder? 

Het komende jaar werken de drie drinkwaterbedrijven het 
concept verder uit en laten zij een haalbaarheidsonderzoek 
uitvoeren. Naast dat de technische en financiële haalbaarheid 
in orde moeten zijn, worden de gebiedspartners betrokken bij 
de ideevorming. De verwachting is dat eind 2022 een go- / no 
gobesluit kan worden genomen op basis van technische- en 
omgevingshaalbaarheid. Al met al is WAAG een unieke kans 
om met behulp van de natuurlijke omstandigheden en bewezen 
technieken op een duurzame manier de drinkwatervoorziening 
in de AGV regio na 2030 veilig te stellen. 

Door: Nic Grandiek van PWN

Gezamenlijk meten en monitoren
In 2019 heeft het BOWA besloten gezamenlijk meten en monito-
ren regionaal op te pakken. Doel van de regionale aanpak is het 
verzamelen, bewerken en analyseren van data als basis voor 
het (waar nodig gezamenlijk) nemen van doelmatige investe-
ringsbeslissingen. Daaropvolgend is op basis van een verken-
ning de voorkeur uitgesproken de aanpak vorm te geven door 
het formeren van een eigen regioteam van analisten / onderzoe-
kers en dit onder te brengen bij Waternet als gastorganisatie.

In 2020 heeft Waternet intern onderzocht hoe de rol als 
gastorganisatie het beste kan worden vormgeven. Daarbij zijn 
twee opties boven tafel gekomen:

• De rol van gastheer, waarbij het regioteam als een eigen-
standig bedrijf met een eigen structuur, eigen middelen, 
eigen hrm, eigen financiële administratie en eigen ma-
nagementopdrachten vanuit het BOWA uitvoert. Waternet 
faciliteert dan alleen de huisvesting en er is geen koppeling 
met de IT-infrastructuur van Waternet.

• De rol van werkgever waarbij het regioteam als een 
separaat team binnen de structuur van Waternet wordt 
ondergebracht en gebruikmaakt van alle middelen, hrm, de 
financiële administratie en de IT-infrastructuur die Waternet 
tot beschikking heeft.

De voor- en nadelen van beide opties zijn inzichtelijk gemaakt 
en begin 2021 ter besluitvorming aan het directieteam van 
Waternet voorgelegd. Het directieteam heeft besloten de rol van 
werkgever te laten uitwerken. Dit gebeurt op dit moment in de 
vorm van een conceptdienstverleningsovereenkomst. 

In deze overeenkomst worden de randvoorwaarden en benodig-
de werkafspraken over aansturing, opdrachtverlening en 
afbakening van werkzaamheden, benodigde middelen en de 
jaarlijkse (exploitatie)kosten per deelnemer van het BOWA 
aangeduid. 

Om deze zaken in te vullen, dienen alle in het BOWA deelne-
mende partijen de komende maanden tot september 2021 na te 
denken over:

• De rol van het BOWA als (bestuurlijke) opdrachtgever: hoe 
wenst het BOWA het regioteam aan te sturen en op welke 
wijze wenst het over de exploitatie en de uitvoering van de 
opdrachten op de hoogte te worden gehouden  
(rapportage)?

• De eigen en gezamenlijke informatiebehoefte: welke taken 
of werkzaamheden kunnen of moeten bij het regioteam 
worden belegd?

Wat betreft de mogelijke werkzaamheden die het regionaal team 
kan uitvoeren, valt te denken aan het beheren en monitoren 
van het bestaande gezamenlijke grondwatermeetnet vanuit de 
betrokken gemeenten, het realtime in beeld brengen van de 
effecten van overstorten van riolering op het omliggende opper-
vlaktewatersysteem bij hevige neerslag en de werking van de 
gemalen. 

Belangrijk is hierbij de wens tot het uitwisselen van kennis, data 
en informatie tussen de BOWA partners onderling.

Het is de bedoeling de dienstverleningsovereenkomst tijdens 
het BOWA overleg van 25 november 2021 als aanbod vanuit 
Waternet voor te leggen. Daaropvolgend dienen de individuele 
deelnemende partijen bestuurlijk te besluiten of zij het aanbod 
aannemen en daarmee deelnemen aan het exploiteren van het 
regioteam.



Individuele behandeling van afvalwater Highlights cursus Assetmanagement

Waternet is in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier in Amsterdam-Noord een onderzoeks- 
en saneringstraject rondom individuele behandelingsinstallaties 
afvalwater (IBA’s) gestart. In dit deel van Amsterdam bevinden 
zich 61 IBA’s. 

Doel van het traject is te komen tot een doelmatige en 
doeltreffende inrichting van de betreffende rioleringssituaties.

IBA’s zijn een individuele oplossing voor locaties waar de aanleg van
 riool niet mogelijk is of alleen tegen zeer hoge (maatschappelijke) 
kosten.

Er zijn verschillende aanleidingen om het traject te doorlopen. 
Zo blijven in de praktijk de prestaties van de IBA’s achter bij 
de verwachtingen; de installaties zuiveren onvoldoende om 
belasting van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen. 
Daarnaast zijn de beheerkosten (inclusief onderhoud) relatief 
hoog, terwijl deze in de loop van de tijd ook nog eens flink zijn 
opgelopen. 

Bovendien hebben de meeste van de 61 IBA’s eerder dan 
voorzien het einde van hun technische levensduur bereikt, 
waardoor sanering of vervanging noodzakelijk is. Voor sanering 
of vervanging wordt nu bekeken wat de meest doelmatige en 
doeltreffende oplossing is, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van 
een verbeterde septic tank (VST) of aanleg van riolering. 

Een VST is een vorm van een IBA, maar met minder techno-
logie, waardoor dit een robuustere asset is. Theoretisch werkt 
een VST minder goed dan een IBA, echter, mogelijk werkt deze 
even goed als een slecht werkende IBA.

De bevindingen komen overeen met de ervaringen in andere 
waterschapsgebieden en gemeenten. Het STOWA (het 
kenniscentrum van de waterschappen en provincies op het 
vlak van toegepast onderzoek waterbeheer) is recent een 
onderzoek gestart om alle bevindingen te bundelen en een 
advies voor de toekomst op te stellen.

De situatie in Amsterdam-Noord is niet uniek. Ook in het 
beheergebied van het Waterschap AGV zijn op verschillende 
locaties IBA’s geplaatst (zie het kaartje). Het gaat hier om 
totaal 116 installaties.

Waternet stelt voor in het beheergebied van het waterschap 
samen met de betreffende gemeenten een onderzoek te starten 
naar de technische staat en de prestaties van de bestaande 
IBA’s, waarbij ook gekeken wordt naar de ervaringen van 
gebruikers en de ervaringen rondom beheer en onderhoud van 
de installaties. 

Op basis van dit onderzoek, de ervaringen in Amsterdam-Noord 
en de landelijke onderzoeksresultaten van het STOWA is het 
dan op termijn mogelijk ook voor het beheergebied van het 
waterschap een advies voor de toekomst op te stellen.

Waternet neemt te zijner tijd contact op met de betreffende 
gemeenten om het onderzoekstraject te starten. Voor meer 
informatie kunt u zich wenden tot peter.wassenaar@waternet.nl 
of dennis.meijer@waternet.nl.

De verwachting is dat er vanuit de grote actuele onderwerpen klimaatadaptatie 
en gezamenlijk meten en monitoren werkzaamheden zullen komen, die de 
themagroep Assetmanagement kan uitwerken. 

Overdracht BOWA naar nieuwe wethouders in 2022

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is het praktisch als alle BOWA partners gebruik kunnen maken van hetzelfde 
zogenaamde ‘overdrachtsdocument’. Het bestaande document uit 2018 moet worden aangepast. Het is een goed document, waarvan 
de vorm moderner kan. We behouden de historische informatie als naslag.

In het BOWA van 1 juli 2021 benadrukten de wethouders met elkaar dat de thematiek van de samenwerking al in de 
coalitieonderhandelingen aan de orde moet komen, dus veel eerder dan de dag van aantreden van de betreffende wethouder. Water is 
in de coalitieonderhandelingen in het algemeen geen thema, dus het is belangrijk dat, als de ambtelijke organisatie weet dat er 
watergerelateerde projecten aankomen, dit op de coalitieonderhandelingstafel wordt ingebracht. Zo kan de claim een plek krijgen in 
een nieuw coalitieakkoord. Het overdrachtsdocument kan scherpstellen wat specifiek binnen het BOWA relevante zaken zijn. 

De aanwezige wethouders reflecteren op het huidige document. De wensen luiden als volgt:
• een kort overzicht, wellicht grafisch, van het samenwerkingsverband en de verhouding tot de rol van de raad;
• een verwachting van het BOWA naar de nieuwe wethouder;
• de nadruk op de uitdagingen van nu, op de korte en middellange termijn, gevolgd door de bereikte successen;
• een inventarisatie van de thema’s voor de wethouder en raad, in de periode 2022-2026;
• een vooruitblik naar de meerwaarde van het BOWA voor bestuurders.

Mocht u nog meer suggesties hebben, dan kunt u die sturen 
naar de programmamanager en het bestuurlijk trio. 

Het Leidend Team werkt het document in het najaar van 2021 
verder uit en bespreekt de opzet met het bestuurlijk trio. 

Op het BOWA overleg van 25 november 2021 volgt een 
conceptversie, die begin 2022 is afgerond. 

De cursus zette aan tot nadenken over assetmanagement in het eigen werk. 
Het was leerzaam met gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. De 
huiswerkopdracht voor de tweede cursusdag was een gesprek met een 
deelnemer uit een andere gemeente. Dit is van meerwaarde gebleken en heeft 
geleid tot nieuwe verbindingen tussen de deelnemers. Sommige deelnemers 
hebben een vervolg ingepland. In de cursus is ten slotte gekeken naar 
mogelijke onderwerpen die de themagroep Assetmanagement in 
gezamenlijkheid in het ISARIZ / BOWA kan oppakken.

De cursus assetmanagement was succesvol. De cursus is georganiseerd door Wateropleidingen en bestond uit twee halve dagen, 
1 en 15 april 2021. In het algemeen is de cursus als positief en energiek ervaren. Zeven gemeenten uit de regio en Waternet hebben 
deelgenomen met in totaal 14 deelnemers. Het was leuk dat er zowel ambtenaren als bestuurders (de heren Smit en Van Liempdt) 
aanwezig waren; dat gaf verschillend perspectief en leidde tot goede discussies vanuit de verschillende assetmanagementrollen (de 
asseteigenaar, de assetmanager en de serviceprovider). De besproken onderwerpen zijn de assets, de levenscyclus van assets, de 
omgeving, de bedrijfswaarden van de organisatie, de driehoek prestaties-risico’s-kosten, samenwerken en de PDCA cyclus.

Er is behoefte aan voorbeelden hoe een tool, bijvoorbeeld een risicomatrix, daadwerkelijk gemaakt of gebruikt kan worden in een 
organisatie en wat daarvan de meerwaarde is.
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Wist u dat…

Agenda 2021
16 september Leidend Team

30 september ISARIZ

14 oktober Leidend Team

  Leidend Team met 

  Bestuurders

18 november Leidend Team

25 november BOWA

2 december ISARIZ

16 december  Leidend Team

...het voor het verminderen van de personele kwetsbaarheid in de regio wenselijk is minorprojecten van de 

Hogeschool van Amsterdam te begeleiden? Leuk en leerzaam voor studenten, een frisse blik voor gemeenten 

en wellicht levert het nieuwe medewerkers op!

… ISARIZ lid Gijs Barendregt een nieuwe baan heeft gevon-

den? Hij is nu beleidsadviseur Water en Klimaat bij gemeente 

Haarlem en gemeente Zandvoort. Zijn opvolger Remco Jonker 

vertegenwoordigt gemeente Gooise Meren vanaf juli 2021 in 

ISARIZ. Beiden veel plezier in de nieuwe functies!

… het handboek Klimaatadaptatie in de regio 
Amstel-, Gooi- en Vechtgebied gereed is? Het 

handboek staat in een onlineomgeving, die u hier kunt vinden. 

… de samenstelling van het Leidend Team is gewijzigd? In het eerste 

kwartaal van 2021 hebben Ronald van Buuren (BEL Combinatie) 

en Yvonne van der Hoff (PWN) het Leidend Team verlaten. Mark de 

Kuster (gemeente Diemen) en Nic Grandiek (PWN) hebben de lege 

plaatsen gevuld. Veel succes beiden!

Lucas Groeneveld verlaat het Leidend Team per juli 2021 in 

verband met een andere baan. Veel succes, Lucas!

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c742eb272f1749c38ac7b509007f839e
https://emmahandson.nl/
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