
Voorwoord
Ferry Hoekstra, wethouder gemeente Uithoorn

Over een aantal weken is het jaar 2022 alweer voorbij. We 
kunnen opmaken dat het wederom een jaar met grote extremen 
is geweest. De temperatuur liep deze zomer hier en daar op tot 
boven de 40 °C. Ook een periode van droogte zorgde voor si-
tuaties die wij in ons land niet gewend zijn. Gedeelten van onze 
grote rivieren kwamen droog te staan en er werd vanuit de  
rivieren water in droge gebieden ingelaten om de  
grondwaterstanden op peil te houden. We kunnen zeggen dat 
we ons niet alleen moeten wapenen tegen extreme regenbuien. 
Dit betekent dat wij met zijn allen de komende jaren goed  
moeten afwegen waar we welke maatregelen gaan nemen. 
Naast de innovatie moeten we meer aandacht richten op de 
effectiviteit van de maatregelen.

Binnen Uithoorn zijn we bezig met een ontwikkelplan voor een 
karakteristieke tuinwijk die vanaf 1950 is opgebouwd. Hier ligt de 
komende jaren een opgave voor de openbare ruimte en bij een 
groot aantal woningen. In deze wijk ligt ook de uitdaging om een 
waterbergingstekort op te pakken. Participatie is hierin  
belangrijk, evenals een goede samenwerking met externe  
partijen, waaronder de woningcorporatie en Waternet.

Ik ontvang jullie graag bij het volgende BOWA-overleg in het 
mooie Uithoorn.

Ferry Hoekstra
Wethouder gemeente Uithoorn

Het BOWA van 24 november 2022 
Mark de Kuster, gemeente Diemen en lid Leidend Team 

Het BOWA van 24 november 2022 was weer interessant. Een 
ruime meerderheid van de aangesloten bestuurders was present 
in het mooie gemeentehuis van Hilversum. Voor een aantal 
bestuurders was het hun eerste BOWA. Ook voor de ervaren 
BOWA-bestuurders was deze editie verrassend, want de aanpak 
was anders dan anders.

Gemeentelijke samenwerking in de regio AGV

Nieuwsbrief van het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied BOWA
Nr. 14, december 2022

Dit rijksmonument is gebouwd naar een ontwerp van de  
toenmalige stadsarchitect en directeur van de Dienst Publieke 
Werken van de gemeente, Willem Marinus Dudok. Het werd 
gebouwd in de periode 1928-1931 en wordt beschouwd als 
Dudoks belangrijkste werk.

Oproep
Tijdens de mededelingen nodigde Peter Smit (lid dagelijks 
bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)) zijn 
medebestuurders van de gemeenten uit deel te nemen aan 
een evaluatie van de samenwerking tussen het waterschap en 
de gemeenten. De oproep aan de gemeenten is om eventuele 
interesse kenbaar te maken bij Peter Smit, zodat de gesprekken 
gepland kunnen worden.

Impulsregeling
De subsidieregeling vanuit het Rijk voor het versnellen van  
klimaatadaptieve maatregelen (DPRA-gelden) is aan bod  
gekomen. Er rest de gemeenten in de AGV-werkregio  
(Amsterdam uitgezonderd) nog één jaar om de ruim € 4 miljoen 
aan subsidiegelden aan te vragen. De noodzakelijke strakke 
planning is gedeeld met de aanwezige bestuurders, zodat  
volgend jaar dankzij de subsidie een flinke stap kan worden 
gezet richting een klimaatadaptieve regio. 



Samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen
Het hoofdonderwerp betrof een bestuurlijke discussie over de 
gewenste samenwerking tussen de verschillende bestuursla-
gen. Pieter den Besten (programmamanager DPRA) en Kees 
Joustra (sectormanager Omgevingsbeleid) waren aanwezig om 
de BOWA-leden mee te nemen in de visies van respectievelijk 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie 
Noord-Holland op een optimale samenwerking ten aanzien van 
klimaatadaptatie. 

Discussie 
De afsluitende discussie was waardevol en liet, naast veel  
ambitie en enthousiasme, zien dat klimaatadaptatie geen 
makkelijke opgave is. Primair staan de gemeenten aan de lat 
om deze opgave aan te pakken en zij vinden dat ook logisch. 
Zij kunnen de klus echter niet in hun eentje klaren. Een krappe 
personele capaciteit en financiële beperkingen zijn belangrijke 
knelpunten. Het waterschap heeft gedeelde uitdagingen en veel 
kennis en ervaring, die de gemeenten graag benutten. De  
provincie kan juist het voortouw nemen bij regionale  
vraagstukken. Gezien de grote lokale verschillen is het onhandig 
als het Rijk strakke normen oplegt of maatregelen voorschrijft, 
maar door kennisdeling, het beschikbaar stellen van financiële 
middelen en een minimumambitie kan het Rijk essentiële  
ondersteuning bieden. 

Het was een goed gesprek en het was zeker niet de laatste keer 
dat klimaatadaptatie in het BOWA aan bod is gekomen.

Het ondertekenen van de aanvraag Impulsregeling in beeld.

Verbinden en kennis delen: toen, nu en straks …
Saskia Holthuijsen, programmamanager BOWA (en assetmanager Waterketen)

Ik mijmer … over mijn nieuwe baan en dat ik dus BOWA en ISARIZ achter mij ga laten … na 12 jaar samenwerking met partners in 
dit gremium, waarvan 7 jaar als programmamanager. Overdracht aan een opvolger … Wat ga ik die eigenlijk vertellen? Wat is er zo 
belangrijk aan deze rol en wat zorgt voor successen?

Ik vind het belangrijk dat de 19 partners verbinden in ISARIZ / BOWA. Immers, drink- en afvalwater (riolering en zuivering) en het  
watersysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik hoop dat de regionale aandacht voor water in dit gremium blijft bestaan, 
vooral gezien de rol van water in oplossingen voor klimaatadaptatie, circulariteit en energietransitie – en dan het liefst vanuit de  
methodiek van assetmanagement, natuurlijk!

Fijn vind ik het dat wij elkaar kennen en in openheid met elkaar omgaan als directe collega’s. We kunnen elkaar raadplegen,  
informeren en adviseren, met erkenning voor elkaars kennis en kunde. Op deze wijze kennis delen is de belangrijkste activiteit binnen 
het ISARIZ-platform. Met gaande en komende leden – en nu, in tijden van beperkte personele capaciteit – geeft dit continuïteit. Hier ligt 
de basis voor succes!

Ik heb het als mijn taak gezien continu te verbinden, ook in de coronaperiode, te evalueren en mee te veren met activiteiten waar  
energie op zit. De gezamenlijke uitwerking van het Bestuursakkoord Water, de meerdere handboeken (met kennisborging), de  
nieuwsbrieven, de (subsidie voor de) risicodialogen, het ambitiedocument en de stresstest: ik kijk er met trots op terug.  
Afvalwaterakkoorden tussen Waterschap AGV en de gemeenten zie ik als kers op de taart, met ieders bewuste rol in het gewenste 
functioneren van het totale (afval)watersysteem. Ik geef daarom graag mee als droom dat het gezamenlijk meten en monitoren vorm 
krijgt, met afvalwaterakkoorden als handvat en inspirerende inzichten als resultaat.

Ik wens ISARIZ / BOWA vele toekomstige successen! Ik blijf graag verbinden als collega, en dan vanuit Stichting RIONED, de  
koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. Wij komen elkaar vast wel weer tegen, in ieder geval op de jaarlijkse RIONEDdag!

In december 2015 was mijn eerste BOWA 
als programmamanager. Ik schonk de 
wethouders deze foto (getekend door 
toenmalig ISARIZ-lid G. Barendregt). 
Inmiddels denk ik dat de eilandjes sterker 
zijn verbonden!
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Agenda 2023
17 januari Leidend Team

14 februari        Leidend Team

14 maart  Leidend Team

23 maart  ISARIZ

11 april  Leidend Team

9 mei  Leidend Team 
  met Bestuurders

6 juni  Leidend Team

15 juni  ISARIZ

29 juni  BOWA

4 juli  Leidend Team

12 september ISARIZ

10 oktober Leidend Team 
  met Bestuurders

14 november  Leidend Team

23 november  BOWA

7 december  ISARIZ

12 december Leidend Team

Wij wensen iedereen gezellige 
kerstdagen en een sprankelend 
2023!

Wist u dat…
… we na afloop van het BOWA konden deelnemen aan een excursie 
door het gemeentehuis? Het uitzicht vanaf de toren van het 
Hilversumse raadhuis is fenomenaal, zeker met het prachtige weer.

… voormalig dijkgraaf Gerhard van de Top, nu 
burgemeester van gemeente Hilversum, een kort 
bezoek bracht aan het BOWA en het belang van 
het BOWA en goede samenwerking tussen de 
gemeenten, het waterschap en de drinkwater-
bedrijven graag benadrukte?

https://emmahandson.nl/

