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Van de programma- Uit het BOWA van 29 november 2017
manager…….
Wat zijn de genomen besluiten?
Terugkijkend op 2017: wat is
in de samenwerking tussen
Isariz (Intergemeentelijke
samenwerking rioleringszorg)
en BOWA veel energie gestopt
en wat is er ook veel uitge
komen! De themagroepen
(bestuurders en ambtenaren)
zijn van start gegaan, hebben
projecten opgepakt en zelfs al
resultaten gepresenteerd. Het
“Handboek onderhoud opper
vlaktewater” biedt een duide
lijk handvat voor toekomstige
verantwoordelijkheden en
afspraken. Het peilbuizennet
werk is actief. Er is gezamen
lijk aanbesteed. Kortom, we
kunnen tevreden terugkijken.
Het rekenkameronderzoek van
AGV schetst ook een positief
beeld van het BOWA. En tege
lijk zijn er weer nieuwe uitda
gingen: het Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie is actief
geworden. De Masterclass
klimaatadaptatie en de uit
gevoerde stresstests zijn een
goede basis
voor ver
volgstappen.
Geweldig dus!
Ik wens
iedereen
fijne dagen
en veel plezier
in 2018!

• I nstemming met participatie in het BOWA van de drinkwater
bedrijven Vitens, Waternet en PWN.
• Benoeming van het BOWA (exclusief de gemeente Amster
dam) als uitvoeringsregio voor het Deltaplan Ruimtelij
ke Adaptatie. De aanspreekpunten zijn de heer H. Boland
(wethouder gemeente Gooise Meren) en de heer R. Kaptijn
(voorzitter Isariz, beleidsmedewerker Diemen).
NB: De BEL-combinatie is aangemeld bij Platform Vallei & Eem.

• I nstemming met het instandhouden van het jaarlijkse
BOWA-budget van € 55.000,-. Indien het reguliere budget
ontoereikend is, geldt een verdeling van de kosten per pro
ject over de deelnemende organisaties.
• I nstemming met het uitvoeren van de Branchestandaard
Rioned (zie themagroepen).

Onderhoud van waterpartijen in stedelijk gebied

Het BOWA heeft verder de intentie uitgesproken de inhoud van
het “Handboek onderhoud oppervlaktewater” te onderschrijven.
Het BOWA zal de individuele gemeenten en AGV positief advi
seren de afspraken in het handboek te hanteren als gezamen
lijke gedragslijn voor samenwerking tussen de gemeenten en
het waterschap AGV op het gebied van onderhoud oppervlakte
water en (her)inrichting van stedelijk gebied.

De themagroepen presenteren hun plannen…….
Klimaatadaptatie

Assetmanagement

Op basis van de uitkomsten van de stresstest (bereikbaar via
AGV.klimaatatlas.net) wordt een overdrachtsdocument opge
steld. Dit document beschrijft de opgave waarvoor iedere ge
meente staat alsmede een doorkijk naar de volgende periode.
Begin januari 2018 volgt een persbericht.
Duurzaamheid

De enquête Assetmanagement
heeft veel informatie heeft
opgeleverd, waarmee de the
magroep aan de slag gaat. De
themagroep zal kennissessies
en een assetmanagementop
leiding organiseren en een
diepgaande enquête houden
over de data en een betere sa
menwerking op het gebied van
meten en monitoren.

Organisatie en kwetsbaarheid
In sommige organisaties zijn de water- en rioolbeheertaken
bij een klein aantal medewerkers belegd. Het zijn specialisten/
éénpitters, met veel kennis en ervaring. Dat maakt een orga
nisatie kwetsbaar. Gemeenten moeten zorgen dat zij de juiste
kennis en competenties in de organisaties hebben om de water
taken in gemeenten en regio goed uit te kunnen voeren. Nu en
in de toekomst.

De focus van de themagroep
Duurzaamheid ligt op warmte
en koude uit oppervlaktewa
ter. In het eerste halfjaar 2018
wordt de kansenkaart ther
mische energie uit oppervlak
tewater van het werkgebied
AGV uitgewerkt. Dit resulteert
in een rapportage, een beeld
van het totaalpotentieel van
thermische energie uit opper
vlaktewater. Het vervolg is een
overzicht met daaruit voortko
mende kansrijke projecten.

De themagroep Organisatie en kwetsbaarheid is hiermee aan
de slag gegaan. Zij zullen in kaart (laten) brengen hoe onze
regio er voor staat, met behulp van de Branchestandaard .
Eerst weten waar we staan en dan een plan maken! De Bran
chestandaard is een door de Stichting Rioned ontwikkeld, breed
inzetbaar instrument. Interviews en gesprekken maken de
aanwezige kennis en competenties inzichtelijk. Na analyse weet
de regio waar de gemeenten staan en waar “witte vlekken”
zitten. Met de resultaten van de Branchestandaard maakt de
themagroep een voorstel om onze organisatie(s) en de samen
werking te versterken in Isariz/BOWA.
In januari volgen de interviews en gesprekken. Naar verwach
ting verschijnt de rapportage in het voorjaar van 2018.

60 mm/h,
90 mm/h,
120 mm/h
(onze 3 stresstestbuien)

Na het serieuze werk in het BOWA…
…… volgde de Grote Klimaatadaptatie Pubquiz, waarin vier
teams van elk drie bestuurders streden om de eer. Ron Kaptijn
presenteerde de quiz als een volleerde quizmaster en bracht
zelfs zijn zangkunsten ten gehore.
Het team van de heren De Groene en Pas en mevrouw De Maa
won de pubquiz.

Wist u dat…
…. de besparing in de (afval)waterketen, die in 2016 door de samenwerkende
gemeenten en het waterschap in het AGVgebied is behaald, 100% is.
Dat is ruim boven de doelstelling. Voor kwaliteit (het professionaliseren van
beheer) is het resultaat 63%, tegenover een doelstelling van 60%.
De kwetsbaarheid wordt uitgedrukt in robuustheid;
deze komt met 57% iets onder de doelstelling van 60% uit.

Een vierde handboek…….?
Waterschap AGV wil graag afspraken maken met gemeenten
over een goede samenwerking op het gebied van gemeentelijke
beheertaken op de dijk (wegen, nutsvoorzieningen en groen).
De vorm voor het vastleggen van deze afspraken staat nog niet
vast, maar het doel is duidelijk:
• Als één overheid optreden richting de omgeving.
• Kosten besparen door ‘werk met werk’ te maken.
• De planning van het Dijkverbeteringsprogramma 2017-2024
afstemmen op de planning van wegbeheer van de gemeente.
Een gezamenlijk vastgelegde werkwijze leidt tot duidelijke uit
gangspunten en laat minder ruimte voor discussies, waardoor
de focus komt te liggen op de zaken die er werkelijk toe doen.

Agenda 2018
11 januari

Leidend Team

25 januari	Leidend Team met
bestuurlijk trio
8 februari

Managersoverleg

7 maart		

Extra BOWA

15 maart

Leidend Team

29 maart

ISARIZ

19 april		

Leidend Team

24 mei 		Leidend Team met
bestuurlijk trio
14 juni		

ISARIZ

21 juni		

Leidend Team

5 juli		

BOWA

6 september

 eidend Team met
L
bestuurlijk trio

13 september

ISARIZ

11 oktober

Leidend Team

8 november

Managersoverleg

29 november

BOWA

6 december

Leidend Team

13 december

ISARIZ

Het Leidend Team overlegde op
7 december 2017 over…
… de verdere uitwerking van de onderwerpen die in het BOWA
zijn besproken . Het Leidend Team heeft afgesproken dat de
overdrachtsdocumenten van de themagroepen in één (pdf)do
cument zullen worden samengevoegd.
Daarnaast is besproken dat alle themagroepen de ontwikkelin
gen omtrent de omgevingsvisie dienen te volgen, dat de over
eenkomst branchestandaard wordt ondertekend, dat het zaak
is dat alle gemeentebesturen tijdig besluiten over het handboek
Onderhoud Oppervlaktewater.
En verder is er gesproken over
de inhoud van het persbericht
over de stresstest.
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Wist u dat…
…. een gemiddeld
Nederlands riool
20 millimeter neerslag
kan verwerken?
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