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Voorwoord Bert Rebel,
wethouder gemeente Huizen
25 november jl. vond de laatste
BOWA-bijeenkomst in de
huidige samenstelling plaats. Het
voornemen was dit overleg in het
gemeentehuis van Diemen te
laten plaatsvinden. Terugkijken en
afscheid nemen van elkaar doe
je immers het liefst tijdens een
fysieke ontmoeting.

Digitaal overdrachtsdocument
Marcel van Uitert, Waternet

Tijdens het BOWA van 25 november 2021 is de conceptversie
van het Overdrachtsdocument 2022 gepresenteerd. In
tegenstelling tot de papieren versie van 2018 (pdf) is voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 ervoor gekozen het
overdrachtsdocument als een digitaal portaal vorm te geven. Het
portaal staat onder de noemer Samenwerken aan resultaten op:
www.samenwerkenbinnenbowa.nl

Corona maakte dit echter onmogelijk en dus kroop iedereen
weer achter de computer voor een digitale bijeenkomst.
Daardoor liepen we ook de geplande aansluitende excursie mis
naar een aantal projecten dat in aanmerking komt voor subsidie
in het kader van klimaatadaptie, jammer!
Wat gelukkig wel door kon gaan, was een aantal korte pitches
door studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Zij lieten
ons zien waar zij in het kader van hun minor De klimaatbestendige stad mee bezig zijn: Klimaatadaptief Diemen
Centrum, Plan van Aanpak Amstelveen en Klimaatbestendige
herinrichting Proostdijland-Zuid Mijdrecht, waarbij zij ons niet
alleen de aanleiding, probleemstelling en knelpunten bij deze
projecten toonden, maar ons ook de kansen en mogelijke
oplossingen voor deze (dreigende) klimaatproblemen
voorhielden. Zij zullen ons op de hoogte brengen van het
eindresultaat van hun onderzoeken.
Mooi te zien, dat jonge mensen met dit onderwerp bezig zijn,
daar zelfs een studie aan wijden en wellicht straks beroepsmatig
mee aan de slag gaan. Het past ook goed bij de ambitie van het
BOWA: als BOWA-partners zetten we ons actief in om jongeren
voor ons vakgebied te winnen. Jongeren die we als gemeenten
hard nodig hebben om onze doelstellingen op het gebied van
klimaatadaptie te kunnen realiseren!

Het BOWA heeft het digitale portaal met enthousiasme
ontvangen. Het portaal stelt (toekomstige) gemeentelijke
bestuurders, ambtelijke ondersteuners en/of geïnteresseerden
in de gelegenheid op een snelle en eenvoudige wijze kennis te
nemen van het BOWA als bestuurlijk platform en van de bereikte
resultaten tot nu toe. Het portaal biedt daarnaast inzicht in de
huidige en toekomstige zaken en/of projecten die vanuit het
BOWA zijn of worden geïnitieerd.
Het portaal heeft tot doel als digitaal overdrachtsdocument
aandacht te vragen voor water als belangrijk thema in de
komende bestuursperiode van 2022 tot 2026 van de nieuwe
gemeentebesturen. Op deze wijze kan het thema een rol spelen
bij de onderhandelingen richting een nieuw coalitieakkoord in de
verschillende gemeenten.
Het portaal is nog onder constructie, zodat u als bestuurder,
ambtelijk ondersteuner en/of geïnteresseerde eventuele
opmerkingen, ideeën en/of wensen aan het BOWA kenbaar kan
maken. Dit kunt u doen door uw bevindingen, opmerkingen,
ideeën en/of wensen te mailen aan Marcel van Uitert
(marcel.van.uitert@waternet.nl), de gegevensbeheerder van het
portaal namens het BOWA.

25 november 2021

Het is de bedoeling om het portaal uiterlijk 1 februari 2022 in
definitieve vorm gereed te hebben.

De ‘excursie’ BOWA: projecten in Diemen

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Mark de Kuster, gemeente Diemen

Johan Verleun, gemeente De Ronde Venen

De Impulsregeling ondersteunt uitvoeringsprojecten ten behoeve van klimaatadaptatie. Aan wat voor soort projecten moeten we dan
denken? Als afsluiting van het BOWA hadden we graag een rondje gelopen langs een aantal locaties in Diemen die voor subsidie
vanuit de regeling in aanmerking kunnen komen. Omdat het BOWA vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is omgezet in een
digitaal overleg, heeft voorzitter Matthijs Sikkes de projecten in het BOWA digitaal getoond en toegelicht.
Het meest aansprekende project is de Oosterringvaart. Het waterpeil in deze 800 meter lange oude boezem wordt met 1,30 meter verlaagd tot het reguliere polderpeil. Dankzij deze verlaging doet de watergang mee als berging in het geval het hard regent. Ook biedt het
project Diemen de kans om meer hemelwaterriolering aan te leggen in het centrum (afkoppelen), zodat minder water op straat staat als
het flink regent.
Een ander project is de buurt Oranjeplantsoen. Deze buurt wordt in 2022 opnieuw ingericht, zodat een regenbui van 90 mm in een
uur geen schade zal veroorzaken. Dat is uitdagender dan het klinkt, omdat het Oranjeplantsoen de laagst gelegen buurt is van het
Diemense centrum. Het vergroten en vooral lager aanleggen van het groen en het anders aanleggen van de straten zorgt voor zoveel
ruimte dat het gaat lukken.
Tot slot het Natuurpark Spoorzicht. Dit gebied is ingeklemd tussen twee spoorlijnen. Gemeente Diemen richt het natuurpark op meerdere manieren in voor recreatie, educatie en waterberging.

Het Rijk heeft een impulsregeling Klimaatadaptatie voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze regeling maakt
het mogelijk een rijksbijdrage te krijgen voor klimaatadaptieve
maatregelen.
De bijdrage kan worden gebruikt om maatregelen binnen
bestaande projecten versneld uit te voeren, geplande projecten
uit te breiden met klimaatadaptieve maatregelen of nieuwe
projecten met klimaatadaptieve maatregelen op te pakken.

Vanuit de Impulsregeling is voor onze werkregio € 4,2 miljoen
gereserveerd voor het treffen van klimaatadaptieve maatregelen.
De regeling houdt in dat het rijk een derde van de kosten voor zijn
rekening neemt. De resterende twee derde van de kosten moeten
de deelnemers zelf financieren. De uitvoering van de
maatregelen moet plaatsvinden voor 1 januari 2028.
De eerste helft van het komende jaar staat in het teken van het
samenstellen van een lijst met projecten, waarvoor we in 2022
een subsidieaanvraag voor onze werkregio gaan indienen. Alle
samenwerkende partners ondertekenen de aanvraag om de
vereiste regionale overeenstemming aan te tonen.

BOWA vergaderde op 27 juni 2019

Dienstverleningsovereenkomst Meten & Monitoren in het AGV-gebied

De minorstudenten aan het woord

Op 25 november 2021 is de conceptdienstverleningsovereenkomst (DVO) Meten en monitoren in het AGV-gebied besproken in het
BOWA. Het BOWA heeft met een aantal opmerkingen ingestemd met deze versie.

In de drie BOWA-gemeenten De Ronde Venen, Diemen en
Amstelveen gaan studenten van de Hogeschool van Amsterdam
een onderzoek uitvoeren in het kader van de minor
Klimaatbestendige stad

Marcel van Uitert, Waternet

De DVO wordt nu definitief gemaakt voor formele besluitvorming door het directieteam van Waternet. Daarna zal de DVO officieel met
een begeleidende brief als aanbod vanuit Waternet aan alle BOWA-partners worden aangeboden. Tegelijkertijd worden alle
deelnemende BOWA-partners gevraagd binnen de eigen gelederen zorg te dragen voor de borging van de benodigde financiën, zodat
uiterlijk juni 2022 de officiële ondertekening van de DVO door alle deelnemende
BOWA-partners kan plaatsvinden.
Achtergrondinformatie
In 2019 is in het BOWA besloten om meten en monitoren gezamenlijk regionaal op te pakken. De DVO is opgesteld met als doel alle
benodigde randvoorwaarden, eisen en werkafspraken vast te leggen voor het opzetten van een regionaal team van analisten/
onderzoekers. Doel van de regionale aanpak is het verzamelen, bewerken en analyseren van data als basis voor het (waar nodig
gezamenlijk) nemen van doelmatige investeringsbeslissingen, en voor het enigszins opvangen van de (toekomstige) krapte in de
beschikbare personele capaciteit.
In de DVO zijn de volgende zaken vastgelegd:
1. De wijze waarop Waternet de rol van werkgever van het regionaal team gaat invullen. Het gaat daarbij om de juridische,
financieel-administratieve, HRM-, IT- en facilitaire aspecten rondom het dagelijks aansturen en begeleiden van het team.
2. De wijze waarop het BOWA de rol als opdrachtgever gaat vervullen. Het betreft de wijze waarop over het werkpakket, de
(exploitatie)kosten en de bestuurlijke verantwoording door het regionaal team besluitvorming plaatsvindt.
3. De wijze waarop het regionaal team de rol van opdrachtnemer gaat invullen. Het gaat daarbij om de wijze waarop het regionaal
team zijn werkpakket, voortgangsrapportage en bestuurlijke verantwoording vormgeeft.
Naast het uitwerken van de DVO is binnen het ondersteunende ambtelijke platform ISARIZ gesproken over de (mogelijke)
werkzaamheden en taken van het regionaal team van analisten/onderzoekers. Uit de gesprekken is het voorstel gekomen om met een
groeimodel te werken. Dit betekent concreet dat het regionaal team start met één analist/onderzoeker. De analist/onderzoeker gaat
zich bezighouden met de analyse, verwerking en controle van dynamische gegevens, zoals overstorten, peilen, debieten en dergelijke
op het vlak van riolering, grondwater en watersysteem. Afhankelijk van de kennis- en informatiebehoefte bij de BOWA-partners kan in
de loop van de tijd het BOWA besluiten het regionaal team uit te breiden.

Gemeente Amsterdam stelt
Toekomstvisie Drinkwater 2050 vast
Alice Fermont, Waternet

De drinkwatervoorziening in Amsterdam bereikt binnen vijf tot
tien jaar de maximale capaciteit. Door de groeiende behoefte
aan drinkwater in de stad en de toenemende druk op
drinkwaterbronnen is de vraag straks groter dan het aanbod.
Flinke investeringen in de drinkwaterwinning en -productie zijn
daarom nodig om iedere klant te kunnen blijven voorzien van
drinkbaar kraanwater. Dit blijkt uit de recent vastgestelde
toekomstvisie tot 2050 van Waternet.
Waternet kijkt nu vooruit naar 2050. Dat is een lange periode
met veel onzekerheden. Zeker is wel dat de vraag naar
drinkwater groeit én zeker is ook dat zuiveren van drinkwater
steeds meer inspanningen gaat vergen. Er moet veel gebeuren
om de drinkwaterlevering op peil te houden, maar we zijn er op
tijd bij.

“Wij zijn drie studenten die voor de minor Klimaatbestendige
stad aan de HvA hebben gekozen omdat het veranderende
klimaat en de bijbehorende wateropgave ons interesseert. Door
het veranderende klimaat zullen zich ook andere problemen
voordoen, zoals hittestress, periodes van extreme droogte en
extreme neerslag. In Mijdrecht zijn wij aan het kijken hoe wij
de jaren ’70 wijk Proostdijland Zuid op een klimaatbestendige
manier kunnen inrichten en hier het liefst ook meekoppelkansen
voor de natuur bij kunnen betrekken. Wij hebben al mooie
ideeën voor een waterberging/natuurgebied en gaan deze
binnenkort aan het waterschap en de gemeente presenteren.”

De toekomstvisie bevat een aantal opties en adviezen om de
levering van voldoende en veilig drinkwater te kunnen blijven
garanderen tot 2050. Deze opties bestaan uit uitbreiding van
locaties voor drinkwaterwinning zoals WAAG (Water Aanvoer
en Aanvulling Gooi, zie ook nieuwsbrief 11), winning van Brakke
kwel in de Horstermeer en ook uit het vrijspelen van
drinkwater(bronnen) door aanbieden van alternatieve bronnen
zoals effluent of oppervlaktewater voor de industrie.

Bij gemeente Amstelveen buigen onderstaande vier
studenten zich over het klimaatbestendig maken van de
gebieden Roozenoord en Professor Scholtenlaan op het gebied
van hittestress, grondwater en wateroverlast.

Amsterdamse Waterleidingduinen

Waternet werkt nu aan een uitvoeringsprogramma waarin onder
andere de opties verder onderzocht worden. De
drinkwaterlevering kan alleen veiliggesteld worden in nauwe
samenwerking met onder andere het waterschap Amstel Gooi
en Vecht, andere drinkwaterbedrijven en gemeenten.
De studenten die zijn gestart in gemeente Diemen hebben de
opdracht een ontwerp en een advies uit te brengen voor de
aanpassing van het centrum van Diemen aan de eis van
infiltratie en verwerking van een bui van 120 mm in plaats van
90 mm per uur.

Biodiversiteit
Bart Specken, Waternet

Op 8 juli 2021 is het biodiversiteitsherstelplan Werken mét de natuur vastgesteld door het Algemeen Bestuur van AGV. Het doel van
het plan is de omstandigheden voor een hogere biodiversiteit te verbeteren door aanpassingen in het beheer en de inrichting van het
watersysteem. Om dat voor elkaar te krijgen, worden twee sporen bewandeld:
1. Biodiversiteit wordt een vast onderdeel van de plannen en de uitvoering van de kerntaken van het waterschap. Om dat voor elkaar
te krijgen, wordt de bewustwording omtrent biodiversiteit vergroot door middel van lezingen, cursussen en publicaties. Andere
maatregelen zijn het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van al onze terreinen en watergangen. Natuurvriendelijk
onderhoud wordt de nieuwe standaardmanier van onderhoud.
2. Het waterschap wil een effectieve netwerkpartner zijn voor het herstellen van de biodiversiteit. Omdat de biodiversiteit vooral in
het landelijk gebied en de stad hard is achteruitgegaan, kan het waterschap samen met andere partners (agrariërs, provincies,
gemeenten et cetera) een effectieve bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel.

Ongewenste situatie: Steile oevers en veel kroos, weinig leven in het water

Voordat er concreet kan worden samengewerkt, wil het waterschap eerst het beleid rondom biodiversiteitsherstel van gemeenten en
provincies met hen afstemmen, zie maatregel 17 in onderstaand schema. Daarna kunnen concrete maatregelen worden opgesteld
om de biodiversiteit in stedelijk gebied (maatregel 19) te verbeteren. Momenteel werkt het waterschap al samen met de gemeente De
Ronde Venen bij het inrichten en onderhouden van een bloemrijke dijk. Met de gemeente Utrecht is gekeken hoe het herstel van de
Vechtoever bij Zuilen zo natuurvriendelijk kan gebeuren. En in Amsterdam werken we samen met de stadsecologen aan het herstel
van de kademuren, waarbij gezocht wordt naar natuurinclusieve maatregelen. Een andere belangrijke maatregel die onder het tweede
spoor valt, is de aanpak van de droogteproblematiek. Dit is een complex geheel, omdat veel verschillende partijen (gemeenten,
provincies en waterschappen) er iets over te zeggen hebben. In plaats van naar elkaar wijzen, gaan we met elkaar samenwerken om
de naar verwachting steeds erger wordende problematiek effectief aan te pakken.
Hieronder staat het schema waarin alle maatregelen uit het biodiversiteitsherstelplan zijn weergegeven.

Gewenste situatie: Helder stadswater met water- en oeverplanten

BOWA vergaderde op 27 juni 2019

Onderzoek systeemherstel Heuvelrug
Gooi en Vechtstreek
Marijke Ruitenbeek, Waternet

Het project Systeemherstel Heuvelrug Gooi en Vechtstreek,
waarin onderzoek wordt gedaan naar natuurlijk systeemherstel door integrale aanpak van het watersysteem in relatie tot
functies en inrichting in de regio, is momenteel (december 2021)
in de opstartfase. Een kernteam van Metropoolregio Amsterdam
(MRA) Metropolitaan Landschap, Regio Gooi en Vechtstreek en
Waternet/AGV heeft het initiatief genomen dit onderzoek op te
starten. Tijdens de opstartfase wordt gewerkt aan het
formuleren van de scope van het onderzoek en het verbreden
van het samenwerkingsverband en eigenaarschap.
Het systeem loopt tegen z’n grenzen
De natuur en het landschap in zowel het hoge als het lage
gedeelte van de Gooi en Vechtstreek staan onder druk door
verdroging op de Heuvelrug. De klimaatverandering (met name
de toenemende droogte en extreme neerslag), intensivering van
het ruimtegebruik en de groeiende vraag naar drinkwater zullen
dit systeem steeds verder onder druk zetten. Kenmerkend zijn
de grondwaterstromen waarbij het regenwater dat in de
Heuvelrug infiltreert eerst wordt gefilterd en opgeslagen en
vervolgens via kwelstromen in het lager en westelijk gelegen
plassengebied weer uittreedt (kwel). De natuurwaarden van de
Vechtplassen en het Naardermeer, Natura 2000-gebieden, zijn
afhankelijk van deze kwelstroom.
Door onder andere toenemende bebouwing en verharding
infiltreert er steeds minder regenwater, neemt de kans op
wateroverlast bij extreme neerslag toe en wordt er meer
afgevoerd via de riolering naar de rioolwaterzuivering. Hierdoor
neemt de droogte op de Heuvelrug en de druk op het
afwateringsysteem toe. In de Vechtstreek moet gebiedsvreemd
water uit het Markermeer worden ingelaten om het water van
Naardermeer en Vechtplassen aan te vullen. Het is daardoor
lastig om de natuur- en waterkwaliteitsdoelen te halen. Voor het
ecologische systeem is dat geen duurzaam houdbare situatie,
maar voor het watersysteem evenmin.

Voorgeschiedenis en context van het onderzoek
De basis voor systeemherstel Heuvelrug Gooi en Vechtstreek is
gelegd in het project Resilience by Design van het programma
MRA Klimaatbestendig, waarin dit een van de demonstratieprojecten was. Naar aanleiding daarvan is de volgende actie
opgenomen in de eindversie van het Verstedelijkingsconcept
MRA-Rijk:
“Onderzoek door Rijk en regio naar natuurlijk systeemherstel
Gooi en Vechtstreek door integrale aanpak van het
watersysteem in relatie tot functies en inrichting in de regio
met aandacht voor de Natura 2000-gebieden, de inrichting van
natuur- en woningbouwgebieden op de Heuvelrug,
drinkwaterwinning in het gebied, het peilbeheer van de
Vechtplassen, het benutten en vasthouden van kwelwater,
mogelijke piekwaterbergingslocaties rondom AmsterdamRijnkanaal en extra gemaalcapaciteit bij Muiden.”
De vraag daarbij is of en zo ja wanneer het punt wordt bereikt
dat principieel moet worden gekozen voor andere
oplossingen dan (grote) technische investeringen. Zulke
oplossingen zouden gericht moeten zijn op een klimaat- en
waterrobuuste inrichting van landelijk en stedelijk gebied, met
een tijdpad op weg daarnaartoe. Daarbij wordt ook duidelijk op
welke wijze het landschap het beste kan meebewegen en de
landschappelijke kwaliteit versterkt kan worden.
Onderzoek Heuvelrug Gooi en Vechtstreek
Het onderzoek Systeemherstel Heuvelrug Gooi en Vechtstreek
is een eerste stap om invulling te geven aan bovengenoemde
actie uit de Verstedelijkingsstrategie, voortbouwend op eerdere
en lopende trajecten.
Systeemherstel Heuvelrug Gooi en Vechtstreek beoogt tevens
samenhang en daarmee meerwaarde te creëren voor eerdere
en andere (lopende) studies door:
•
redeneren vanuit een langetermijnperspectief
(terugredenerend van 2100 naar 2050 naar nu);
•
integrale benadering ruimte, functies en water;
•
systeembenadering voor de Gooise Heuvelrug en de
Vechtstreek.
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Zet in op systeemaanpak, met lokale integrale
ontwikkelprincipes - figuur uit eindrapport
Resilience by Design MRA landelijk gebied.
(DeFacto, 2020)

