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Van de programma- Het Leidend Team sprak over...
manager…….
Wat een verrassing!
De BOWA-leden wensten een
extra BOWA! Ja, vóór de wisseling van wethouders (na de
verkiezingen 21 maart) even
tevreden met elkaar terugkijken, de successen benoemen
en afsluiten. De behaalde successen zijn bijvoorbeeld het
Handboek Onderhoud Oppervlaktewater en het vaststellen
van een gezamenlijk overdrachtsdocument.
Ook vertelden we elkaar over
het nut, de kracht en de noodzaak van de samenwerking in
het BOWA. De opmaat voor
het volgende BOWA in juli,
waarin we met de nieuwe wethouders vast weer volgende
stappen gaan zetten!
Zo hoop ik dat we ambities
kunnen formuleren, die ons
houvast geven voor de komende periode en die zullen
leiden tot interessante nieuwe
gezamenlijke trajecten.

...de monitor op 11 januari 2018
en constateerde dat het lastig is de resultaten van de monitor
te analyseren en vervolgens te herleiden naar concrete actiepunten. Gelukkig was Rob Visser van Aquame bij de bespreking
aanwezig en heeft op basis van zijn analyse per themagroep
een aantal actiepunten geformuleerd. Het Leidend Team heeft
afgesproken dat iedere themagroep in 2018 minimaal één actiepunt oppakt en daarmee aan de slag gaat.

...de drie onderwerpen op 25 januari 2018
• het concept overdrachtsdocument
• de stand van zaken van de themagroepen
• het financieel verslag van het BOWA over 2017
...en aansluitend met de bestuurders over
het BOWA van 29 november 2017 en de omgevingsvisie.
De managers in het managersoverleg zijn op 8 februari
2018 bijgepraat over…
de stand van zaken met betrekking tot de branchestandaard,
de monitor, het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater, de
stresstest en de minor van studenten van de Hogeschool van
Amsterdam.
Tenslotte is de betrokkenheid van de managers bij het BOWA
besproken. Het bleek dat de aanwezige managers het overleg
als interessant en waardevol ervaren. Zij zijn er voorstander
van het overleg (tweemaal per jaar) te handhaven.

Uit het extra BOWA met een feestelijk tintje

(7 maart 2018)

Het extra BOWA werd uiteraard aan het water gehouden en wel in het gemeentehuis van Uithoorn. Vanwege het aftreden van de heer De Groene was de heer Boland, wethouder van de
gemeente Gooise Meren, eenmalig voorzitter van dit BOWA.
Het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater
In de extra BOWA-vergadering van 7 maart vierden we de realisatie van het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater. De trekkers van de werkgroep van het Handboek, Ronald van Buuren
(DUO+) en Martijn van Vliet (Waternet/AGV) vertelden in een
interactieve sessie over het tweejarige proces, dat heeft geleid
tot de totstandkoming. De kern van het Handboek is het antwoord op de vraag “Wie doet Wat?”.
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Daarbij bevat het Handboek
afspraken die bijdragen aan effectiviteit en efficiëntie van
het onderhoud en procesafspraken ten aanzien van de
ontwikkeling van nieuwe waterinfrastructuur.

Alle pijlen GROEN

Hiermee draagt het Handboek bij aan de maatschappelijk laagste kosten. De wethouders van iedere gemeente (of bij afwezigheid de vertegenwoordigers) hebben (met een gekleurde pijl
op een overzichtskaart van het AGV-gebied) aangegeven of hun
gemeente akkoord gaat met de werkwijze volgens het Handboek. En jawel, alle colleges en het Dagelijks Bestuur van AGV
hebben ingestemd, dus alle pijlen werden GROEN.

De heren Kruiswijk en Bouma (respectievelijk wethouder in
Uithoorn en DB-lid AGV) gaven een korte toelichting op het
Handboek vanuit hun perspectief. Hoe vanuit “onduidelijkheid
en discussie”over het onderhoud van oppervlaktewater vanaf nu
zal worden gewerkt vanuit “duidelijkheid en gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel”.
Alle samenwerkende partijen zullen in een gezamenlijk persbericht communiceren over de succesvolle samenwerking die tot
dit Handboek heeft geleid.
Het onderwerp werd afgesloten met de overhandiging van het
Handboek aan de heren Bouma en Kruiswijk, de initiatiefnemers
vanuit het BOWA.

Overhandiging van het Handboek

Het concept overdrachtsdocument
Het tweede onderwerp op de agenda: het overdrachtsdocument ten behoeve van de opvolgende
wethouders na de verkiezingen van 21 maart. Een korte film met foto’s uit eerdere BOWA’s en
bekende plaatjes uit de themagroepen gaven een beknopt overzicht. De aanwezigen waren zeer
te spreken over het document. Ze gaan het beslist gebruiken bij de overdracht aan hun opvolgers na de verkiezingen. Het BOWA heeft het overdrachtsdocument dan ook vastgesteld.
Tot besluit sprak de heer Boland uit dat in het BOWA op een unieke en praktische manier wordt
samengewerkt en dat, wanneer deze lijn wordt vastgehouden, het BOWA in de volgende periode
volgens hem opnieuw een succes wordt.
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BOWA 7 maart gemeentehuis Uithoorn

Wist u dat…
... op de vraag “Welke boodschap
wilt u meegeven aan ambtenaren,
uw opvolger of aan de gemeente c.q.
waterschap bij het werken met dit
Handboek?”
enkel positieve reacties op Post-its
zijn geschreven, met de strekking dat
het Handboek een mooi voorbeeld is
van goede samenwerking!
En laten we het Handboek vooral
toepassen, delen met collega’s en het
gebruik ervan evalueren!

Samenstelling Leidend
Team
Per maart 2018 is de samenstelling van het
LT gewijzigd vanwege het vertrek van Dick
van Marsbergen (gemeente Hilversum)
en de komst van Ton Poot (gemeente
De Ronde Venen).
Het Leidend Team bestaat nu dus uit:
Nico Altorf - voorzitter (Amstelveen)
Lucas Groeneveld (Wijdemeren)
Saskia Holthuijsen - programmamanager
Henk van der Linden (PWN)
Ron Kaptijn (Diemen)
Ton Poot (De Ronde Venen)
Ruud Zethof (Huizen)

Kansenkaart energie uit oppervlaktewater
De themagroep Duurzaamheid gaat binnenkort over tot opdrachtverstrekking aan IF Technology
voor het opstellen van een Kansenkaart “Energie uit oppervlaktewater”. In het BOWA van 29 november 2017 is akkoord gegeven voor het vervaardigen van de kaart.
Inhoud en doel in het kort
Thermische energie uit oppervlaktewater vormt
een bron van hernieuwbare energie waarmee
forse energiebesparing en CO2-reductie kan
worden gerealiseerd. Naast energie uit oppervlaktewater is het ook mogelijk om energie te
winnen uit gemalen. Het landelijk economisch
potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater bedraagt 12% van onze warmtevraag, ofwel 1 miljoen woningequivalenten.
De themagroep Duurzaamheid ziet de Kansenkaart
als een belangrijke bouwsteen voor de energietransitie en als bijdrage vanuit onze sector (het
riool-en waterbeheer) aan deze energietransitie.

Agenda 2018
29 maart

ISARIZ

19 april		

Leidend Team

24 mei		
Leidend Team met
		 bestuurlijk trio
14 juni		

SARIZ

21 juni		

Leidend Team

5 juli		

BOWA

6 september
		

Leidend Team met
bestuurlijk trio

13 september

ISARIZ

11 oktober

Leidend Team

8 november

Managersoverleg

29 november

BOWA

6 december

Leidend Team

13 december

ISARIZ

De Smart polder

Wist u dat…
…onze themagroep Klimaatadaptatie vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ondersteuning krijgt
bij het maken van vervolgstappen in het proces?
…de bij het extra BOWA
aanwezige wethouders zijn
geïnterviewd en gefilmd?
…de film aan de nieuwe wethouders wordt getoond op het
BOWA van 5 juli 2018?
…we met de BOWAfilm en
video’s helemaal meegaan met
de trends?
… we volop aan de gang zijn
met de branchestandaard van
Rioned? De kennisscans zijn
uitgevoerd en besproken,
eind maart volgen de
competentiesessies!
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