
Water als bron van inspiratie
Arno Scheepers, wethouder gemeente Hilversum

Toen ik 4 jaar geleden wethouder werd in de mooie tuinstad 
Hilversum, had ik geen idee dat er bijna 475 kilometer (!) riool 
onder de grond ligt. En dat er 65 gemalen staan. En dat de vele 
prachtige vijvers die Dudok ontworpen heeft, ook een belangrijke 
functie hebben in de gemeentelijke waterbeheersing. Niet alleen 
heb ik veel geleerd afgelopen jaren, ik heb verantwoordelijkheid 
mogen dragen voor een ambitieus watermanagementplan, 
waarin klimaatadaptatie een belangrijke rol speelt. Want ook al 
ligt Hilversum aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug en dus 
‘op het zand’, bij de vaker voorkomende en steeds heviger 
wordende regenbuien zijn droge voeten zelfs hier niet 
vanzelfsprekend. En daar moeten we dus mee aan de slag! 

Maar we moeten water niet alleen willen beheersen. We moeten 
water vooral omarmen. Want water is een cruciale 
voedingsbron voor ons en de natuur waarin we leven. Water 
verkoelt, water verfraait de openbare ruimte én water is enorm 
leuk om in of mee te spelen! Met andere woorden: water is niet 
alleen de basis van het leven, maar ook een bron van inspiratie. 
Hier als wethouder mee bezig te mogen zijn, is een eer, maar 
vooral ontzettend leuk. Ik kijk er dan ook naar uit samen met 
andere bestuurders uit de regio in het BOWA te mogen 
samenwerken aan de uitdagingen op het gebied van water en 
klimaatadaptatie. Ik hoop echter vooral dat we inspiratie kunnen 
putten uit de wereld van het water. Want die wereld staat onder 
druk, maar is bovenal fascinerend en verdient onze liefde en 
commitment.

Arno Scheepers
Wethouder gemeente Hilversum

Het BOWA van 30 juni 2022 in het kort 
Saskia Holthuijsen, programmamanager BOWA

Dit was het eerste BOWA na de gemeenteraadsverkiezingen en 
dus een overleg in de nieuwe samenstelling. De wethouder van 
gemeente Diemen, Matthijs Sikkes-van den Berg, is in dit BOWA 
de voorzitter. Het BOWA wordt voorbereid in het Leidend Team, 
waaraan naast de voorzitter ook bestuurders Bert Rebel 
(Huizen) en Peter Smit (AGV) en enkele ambtelijke 
vertegenwoordigers deelnemen. Deze drie bestuurders beogen 
het BOWA te vullen met bestuurlijk relevante en actuele 
onderwerpen. Goede ideeën en/of gespreksonderwerpen voor 
de agenda zijn vanuit alle BOWA-partners altijd welkom! In ISA-
RIZ (Intergemeentelijke Samenwerking Rioleringszorg) vindt de 
inhoudelijke samenwerking plaats.

Tijdens het BOWA zijn alle bestuurders via een pubquiz 
bevraagd op hun regionale kennis en op weetjes in relatie tot het 
overlegplatform, de samenwerking en het momenteel 
belangrijke thema klimaatadaptatie. Drie groepen van 
bestuurders streden om de eer. Vele nieuwe bestuurders bleken 
al goed op de hoogte van de diverse onderwerpen. Mooie foto’s 
van enkele (voormalige) gemeentehuizen en water-op-
straatlocaties wekten de nodige nieuwsgierigheid op; de 
vergaderingen van het BOWA vinden immers plaats op 
gemeentehuizen in het gebied of anderszins interessante 
locaties, waar aansluitend leuke dingen te zien of te beleven 
zijn.
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Wilt u meer weten over het BOWA?
Hier vindt u alle informatie over het BOWA in de vorm van een 
mooie en overzichtelijke website.

https://www.samenwerkenbinnenbowa.nl/


Welke thema’s vragen de komende tijd aandacht in het BOWA?
Klimaatadaptatie is een belangrijke en complexe 
maatschappelijke opgave die in het BOWA de komende tijd veel 
aandacht gaat krijgen en waaromtrent wij als BOWA-partners 
veel gaan samenwerken. U leest hierna meer over wat er 
rondom dit thema in de regio speelt.

Bij het regionaal samenwerken past ook een gezamenlijk meten 
en monitoren. Dit vergroot het inzicht in het functioneren van het 
afvalwatersysteem als geheel, mede in relatie tot het 
(ontvangende) oppervlaktewatersysteem en het brengt 
optimalisatiekansen in beeld. Zo ontstaat ook informatie als 
goede onderbouwing voor het nemen van investerings-
beslissingen. Wij pakken dit als regio gezamenlijk op. Wij willen 
daartoe een formatieplaats onderbrengen bij Waternet voor een 
proefperiode van drie jaar. Afhankelijk van de informatie- en 
onderzoeksbehoefte kan het aantal formatieplaatsen gedurende 
of na afloop van de proefperiode worden uitgebreid.

Als BOWA-partners realiseren we ons dat het met de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt voor ons allen steeds moeilijker wordt 
om vacatures in te vullen; een personeelstekort dreigt. Daarom 
proberen wij jongeren voor stedelijk waterbeheer en riolering 
aan te trekken, zodat zij zich in de praktijk verder kunnen 
ontwikkelen tot deskundige medewerkers. De gemeenten 
Diemen, Amstelveen en De Ronde Venen zijn daarom ook met 
minorstudenten van de Hogeschool van Amsterdam in projecten 
met klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving aan de slag zijn 
gegaan. Van deze projecten en de samenwerking is ter inspiratie 
een promotievideo gemaakt, waarin Matthijs Sikkes-van den 
Berg, Nico Altorf (voorzitter Leidend Team) en Johan Verleun 
(voorzitter ISARIZ) mede te zien zijn.

De video is hier te bekijken. 

Een belangrijke ontwikkeling rondom klimaatadaptie is de 
inwerkingtreding van de landelijke Impulsregeling Klimaat- 
adaptatie. In de vorige nieuwsbrief hebben wij de achtergronden 
bij de regeling geschetst.

Allereerst een korte inleiding: er zijn 45 werkregio’s 
Klimaatadaptatie vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA) gedefinieerd. Aan elk van deze werkregio’s is 
een maximaal subsidiebudget toegekend om het uitvoeren van 
klimaatadaptieve maatregelen tot eind 2027 vanuit het Rijk te 
laten meefinancieren. Binnen het werkgebied van het BOWA zijn 
er twee DPRA-werkregio’s: Amsterdam en het Amstel, Gooi en 
Vechtgebied. Het grondgebied van Weesp is onderdeel van de 
laatstgenoemde werkregio.

Voor het indienen van een subsidieaanvraag dienen alle 
samenwerkende partners overeenstemming te vinden en de 
aanvraag gezamenlijk in te dienen. Om het proces van 
subsidie aanvragen voor de werkregio Amstel, Gooi en 
Vechtgebied goed te laten verlopen, is een projectsecretaris 
ingehuurd in de persoon van Martine Leewis. Zij heeft ervaring 
met dezelfde rol bij andere werkregio’s Klimaatadaptatie.

Na ambtelijk overleg is geconcludeerd dat voor het tijdig indien 
van een gezamenlijke subsidieaanvraag het opstellen van een 
aparte samenwerkingsovereenkomst (SOK) de beste optie is. 
Deze SOK is alleen van toepassing op de Impulsregeling 
Klimaatadaptatie en omvat alle werkafspraken die wij als 
samenwerkende partners met elkaar maken over de in te dienen 
klimaatadaptieve maatregelen en projecten in onze werkregio 
voor het verkrijgen van subsidie. Gemeente Amstelveen heeft 
zich bereid verklaard op te treden als penvoerder en kassier 
volgens de eisen vanuit de regeling. Het streven is om zowel dit 
jaar als in 2023 pakketten met maatregelen in te dienen. 

Voortgang indienen projecten 
Impulsregeling Klimaatadaptatie
Wim Kok, Adviseur Riolering en Klimaatadaptatie, gemeente Amstelveen

Waterbergende weg: monitoring 
werking bufferblocks in Amstelveen
Wim Kok, Adviseur Riolering en Klimaatadaptatie, gemeente Amstelveen

Wij zijn in de regio al bezig met het implementeren van klimaat-
adaptieve maatregelen. Zo wordt binnenkort in Amstelveen de 
herinrichting van de Frans Halsbuurt opgeleverd. In deze buurt 
zijn in de parkeervakken in de Frans Halslaan bij wijze van proef 
bufferblocks aangelegd om (overtollig) regenwater op te vangen, 
zo mogelijk te infiltreren in de bodem en/of vertraagd af te 
voeren. Bufferblocks zijn blokken met holle ruimtes. 

Daar het een proef met nieuwe klimaatadaptieve maatregelen 
als een waterbergende weg betreft, hebben medewerkers en 
studenten van de Hogeschool van Amsterdam op 21 en 22 juni 
2022 een meetproef uitgevoerd naar het infiltrerend vermogen 
van de nieuwe verhardingen in de parkeervakken boven de 
bufferblocks. Voor de meetproef zijn 2 parkeervakken afgezet en 
benut als ‘waterberging’ voor het meten van de infiltratie-
capaciteit en het effect op de grondwaterstanden. Deze maand 
(juli 2022) volgt een tweede meetproef, waarbij het 
waterbergend vermogen van de bufferblocks wordt 
geanalyseerd door het meten van de vulling en de leegloop. 

Wij zullen op een later tijdstip de resultaten van de proef met alle 
BOWA-partners delen.

Sponswerking bevorderen in het 
AGV-gebied
Carolijn Becker, Beleidsadviseur Grondwater & Op en om het water bij 
Waternet

Dat klimaatadaptatie een belangrijk thema binnen het BOWA 
is, blijkt onder andere uit het feit dat wij als BOWA-partners een 
handboek Klimaatadaptatie voor de regio hebben opgesteld 
naast de vele individuele programma’s en plannen van de 
betrokken organisaties om klimaatadaptatie te realiseren.

Een klimaatadaptieve oplossingsrichting is het bevorderen / 
benutten van de sponswerking ofwel het waterbergend 
vermogen van de bodem of oppervlakken, zoals groenblauwe 
daken. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stimuleert deze 
zaken al via een subsidieregeling en communicatie over klimaat-
adaptatie. 

Klimaatadaptatie is echter een grote opgave en dus wil het wa-
terschap samen met zijn BOWA-partners ook 
onderzoeken wat er naast het stimuleren en communiceren via 
regelgeving, bijvoorbeeld in de Keur of een andere verordening, 
mogelijk is om sponswerking te bevorderen. In het onderzoek 
komen vragen aan de orde als: kunnen we met regelgeving een 
minimum(norm) vastleggen? En is dat zinvol? Of is een verdere 
invulling van het MRA Bouwconvenant een betere optie? En hoe 
combineren we deze regelgeving met de andere instrumenten 
en werkwijzen, zoals cocreatie en kennis delen?

Deze vragen zijn tijdens het BOWA van 30 juni 2022 voor een 
eerste maal aan de aanwezige bestuurders voorgelegd met 
het doel dat alle BOWA-partners hierover ‘in eigen huis’ gaan 
nadenken, zodat wij op een volgend BOWA hierover verder het 
gesprek met elkaar kunnen aangaan. Het waterschap zal dit 
gesprek faciliteren. De voorbereidende werkzaamheden worden 
in ISARIZ opgepakt.

https://www.samenwerkenbinnenbowa.nl/#over-ons
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Kennisproducten Klimaatadaptatie van de provincie Utrecht
Renathe van Vught-Kamstra, Junior Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie provincie Utrecht

De effecten van klimaatverandering hebben impact op onze maatschappij en zo ook op de landbouw. Er zijn vele voorbeelden te 
noemen: water  en/of droogteschade aan de oogst, hagelschade, verlenging van het groeiseizoen, daling van de melkproductie door 
hittestress bij melkvee, brandplekken op het fruit en nieuwe ziekten en plagen die in opkomst zijn. Vanuit de Provincie Utrecht zijn, in 
samenwerking met agrariërs, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Netwerk Water en Klimaat, verschillende 
hulpmiddelen ontwikkeld om overheden, adviseurs en agrariërs handvatten te geven voor klimaatbestendige landbouw. De provincie 
deelt deze hulpmiddelen graag met de BOWA-partners.

Om de impact van de effecten van klimaatverandering op de landbouwsector in beeld te brengen, zijn stresstesten uitgevoerd. De 
resulterende kaarten en het samenvattende rapport laten zien welke risico’s en kansen er zijn. Om te inspireren is het Inspiratie-
magazine Boeren voor Morgen opgesteld, waarin 10 agrariërs van binnen en buiten de provincie laten zien hoe zij nu al
klimaatadaptief op hun bedrijf bezig zijn en zich dus voorbereiden op de toekomst. Aanvullend op het magazine is ook een lijst met 
meer dan 40 concrete maatregelen, inclusief de kosten en baten, samengesteld. Het magazine en de maatregelenlijst zijn terug te 
vinden op het Klimaatportaal van de Provincie Utrecht onder de tegel ‘Landbouw’.

Een festival voor innovatieve waterfanaten 
Patricia Gravemaker, Communicatieadviseur Waternet

Waternet organiseerde vanuit het Programma Onderzoek en Innovatie op 30 juni 2022 het Waternet Innovatiefestival ‘Innoveren met 
impact’. De negende verdieping van het hoofdkantoor van Waternet was omgetoverd tot een etalage van displays met daarop 
verschillende innovatieve projecten. De mainstage van het event was opgebouwd in de ruimte waar normaal gesproken het Algemeen 
Bestuur van het waterschap vergadert.

Peter Smit (bestuurslid waterschap AGV) opende op de mainstage het festival met de felicitaties aan het team dat al 15 jaar met het 
Programma Onderzoek en Innovatie onderzoek doet naar nut, noodzaak en de werking van innovaties binnen Waternet om zo tot 
goede toekomstbestendige keuzes te komen op bestuursniveau. Vervolgens presenteerde Jan Peter van der Hoek (directeur 
Innovaties) de visie achter en verbinding tussen het Programma Onderzoek en Innovatie, Waternet en de opdrachtgevers. Afsluitend 
sprak Cees Buisman (wetenschappelijk directeur van Wetsus) over het succes van de innovators en hun energieke mix van lef, 
doorzettingsvermogen en wilskracht om te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Na de inleidende presentaties kon het publiek via elf interactieve sessies kennisnemen van de beste waterinnovaties die Waternet op 
het gebied van schoon water, voldoende water, waterveiligheid, circulaire economie, energietransitie, bodemdaling en digitale 
transformatie rijk is.

Aan het eind van de middag was de mainstage ten slotte de plek waar de genomineerden en winnaars van de ‘Waternet Pareltjes Prijs, 
editie 2022’ in de spotlights werden gezet. Deze prijs is een interne aanmoedigingsprijs voor innovaties die een belangrijke bijdrage 
(kunnen) leveren aan de ambities van de bestuurlijke opdrachtgevers van Waternet, de gemeente Amsterdam en het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. In het bijzijn van wethouders en ambtenaren vanuit het BOWA / de regio, bestuursleden van het waterschap, 
directieleden en waterfanaten vanuit Waternet is de aanmoedigingsprijs uiteindelijk uitgereikt aan het projectteam van het project 
Onderzoeksstraat RWZI Amsterdam-West. Dit project zet in op het realiseren van lage(re) stikstofdioxide-emissie bij het zuiveren van 
water door de inzet van datasciencemodellen.

https://experience.arcgis.com/experience/7ce581cbafbd4821a531aea13663fe01/
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Agenda 2022
6 september Leidend Team

22 september     ISARIZ

4 oktober Leidend Team 
  met Bestuurders

8 november Leidend Team

24 november BOWA

1 december ISARIZ

12 december  Leidend Team

Wist u dat…
… de samenstelling van het Leidend Team is gewijzigd? Vanaf januari 2022 is Eva de Bruin, teammanager 
Voorbereiding en Uitvoering (Afdeling Openbare Ruimte), gemeente Hilversum lid van het Leidend Team. 

Nic Grandiek heeft PWN en dus ook het Leidend Team per 1 mei 2022 verlaten. Het Leidend Team is weer 
compleet met de opvolger van Nic: Anneke de Groot. Wij wensen beide dames veel succes in hun nieuwe rol!

… Eva de Bruin namens het Leidend Team tijdens het BOWA 
van 30 juni 2022 een leerzame en leuke pubquiz heeft 

gepresenteerd?

… wij nieuwsgierig zijn naar wat er in de BOWA-gemeenten op 
het gebied van samenwerking gebeurt? Schrijf hierover een 
artikel en deel het met de redactie van de nieuwsbrief. De 
deadline voor de volgende nieuwsbrief is 8 december 2022.

Wij wensen u een fijne zomer

https://emmahandson.nl/

