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Voorwoord

Het BOWA van 5 juli 2018

De kop is er weer af! Midden in de droogste
periode sinds jaren hebben de kersverse
nieuwe bestuurders elkaar in Bussum
ontmoet voor hun eerste BOWA. Bij het
voorstellen hebben we allemaal onze eerste
associatie met water genoemd. Dit varieerde van persoonlijke tot professionele binding met water. Wat in ieder geval duidelijk
is, is dat we met elkaar een rijk geschakeerd netwerk vormen om op een mooie en
goede manier samen te werken aan water.
Behalve dat we gezamenlijk kennis hebben genomen van de geschiedenis van het
BOWA, hebben we vooral ook vooruitgekeken. De themagroepen Assetmanagement,
Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Organisatie & Kwetsbaarheid zijn weer bemenst
en kunnen in vliegende vaart verder. Uit de
presentatie over de branchestandaard blijkt
dat we organisatorisch kwetsbaar zijn. De
conclusie hierbij is dat samenwerken loont
en noodzakelijk is. Met deze nieuwe frisse
groep bestuurders kunnen we enthousiast
op weg naar 2020 om onze doelstellingen
te realiseren.

Dit overleg vond plaats in de mooie nieuwe
raadszaal van het gemeentehuis in Bussum en
stond in het teken van kennismaking. Hoe heten de nieuwe wethouders van de gemeenten?
En welke affiniteit hebben zij met ‘water’? Van
dit laatste is een woordwolk gemaakt.

Maar eerst gaan we hopelijk allemaal genieten van een fantastische zomervakantie
2018, ik wens iedereen daarbij veel waterplezier!
Nico Altorf, voorzitter van het Leidend
Team BOWA

Vier van de wethouders waren al bekend met
het BOWA. Het overdrachtsdocument en de
wijze woorden in de op 7 maart 2018 opgenomen film gaven de nieuwe wethouders een
idee van dit platform.
Na de kennismaking heeft eenmalig interimvoorzitter Rolf Steenwinkel de vacature voor
het voorzitterschap van het BOWA aan de orde
gesteld. Gegadigden hiervoor
kunnen zich bij hem melden.
Op het verzoek van Stroomgebied Rijnland-West om een
vertegenwoordiger vanuit
het BOWA in het Regionaal Bestuur
Overleg (RBO) heeft de heer Van Rijn van
gemeente Aalsmeer zich bereid verklaard om
oriënterend een overleg bij te wonen.
Vervolg

Rolf heeft het proces om te komen tot een
nieuwe ambitie voor het BOWA toegelicht en
op verzoek van de aanwezigen is de besluitvorming hierover uitgesteld. In plaats van een
besluit in het BOWA van 29 november 2018,
zal dit BOWA worden gebruikt om - op basis
van de verwerkte input van alle betrokken
organisaties - te discussiëren over de gezamenlijke ambitie.
Natuurlijk hebben de vier themagroepen hun
stand van zaken gedeeld met de nieuwe wethouders en weten zij bij welke themagroep
zij aansluiten (zie kader). Janine Leeuwis van
Royal Haskoning DHV heeft de resultaten van
de branchestandaard ontwikkeld vanuit Stichting Rioned (https://www.riool.net/producten/
branchestandaard) toegelicht. Het BOWA heeft
besloten themagroep Kwetsbaarheid en Organisatie de opdracht te geven met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Tot besluit heeft
De BOWA-leden per themagroep

BOWA in raadszaal Bussum

Tim de Rudder, namens de drinkwaterbedrijven, de gemeenten opgeroepen de uitzonderingspositie met betrekking tot precarioheffing
op drinkwater en de afvoer van afvalwater in
stand te houden.

Wat er in het kader van het BOWA is besproken in de
afgelopen maanden
Er is sinds de vorige nieuwsbrief volop overlegd. Hieronder een overzicht van de onderwerpen
die aan de orde zijn geweest in het Leidend Team en ISARIZ.
Het Leidend Team…
… blikte op 15 maart 2018
terug op het succesvolle
extra BOWA op 7 maart 2018
en besprak daarnaast de
stand van zaken van de themagroepen en de te nemen
vervolgstappen, de kosten
van projecten en de facturering ervan, het vaststellen van
ambities voor het BOWA, het
efficiënter omgaan met vergaderstukken en de precarioheffing op drinkwater.
… overlegde op 19 april
2018 over de precariobelasting, de ambities voor het
BOWA inclusief de invulling
van de samenwerking vanuit de watersysteemgedachte en de omgevingsvisie, de
lopende acties van de themagroepen en de koppeling
van AGV-bestuurders aan de
themagroepen.

… en nam aansluitend met
de bestuurders de stand van
zaken van alle themagroepen,
de ambities voor het BOWA
en de koppeling van AGV-bestuurders aan de themagroepen door. Ook is het BOWA
van 5 juli 2018 voorbereid.
… heeft tot slot op 21 juni
2018 de stand van zaken
van alle themagroepen doorgenomen, de procedure van
de verkiezing van de nieuwe
BOWA-voorzitter besproken en
de invulling van het BOWA van
5 juli 2018 uitgewerkt. Ook is
nagedacht over de locatie en
eventuele excursie voor het
volgende BOWA op 29 november 2018.

… besprak op 24 mei 2018
de stand van zaken van de
precariobelasting en van de
themagroepen, het format
en het thema van de Managersoverleggen, de koppeling
van AGV-bestuurders aan de
themagroepen en de energietransitierelatie tussen de regio
en het BOWA.

Vergaderende BOWA-leden

… besprak op 29
maart 2018 de managersbijeenkomst,
het overdrachtsdocument en de ambities van
het BOWA. Daarnaast werd
het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) besproken met de
vanuit AGV geuite wens elkaar
in de toekomst te versterken,
door vanuit de watersysteemgedachte samen te werken.
Uiteraard is de voortgang per
themagroep gedeeld en tot
slot praatten de aanwezigen
elkaar bij over de laatste ontwikkelingen binnen de eigen
gemeente.
… werd op 14 juni 2018
geïnformeerd over de resultaten van de branche
standaard, het werkboek klimaatadaptatie door Twynstra
Gudde en de klimaatbestendige keur. Aan de orde kwam
ook een vraag voor een eventuele regionale bestuurlijke
conferentie klimaatadaptatie.

Een verkoelend bericht in deze lange hete zomer…
Hoe PWN en Waternet elkaar de winter door helpen
Half maart 2018, snoeiharde wind en ’s nachts daalde het kwik tot rond de -10 °C. Deze extreme weersomstandigheden zetten de waterlevering in Noord-Holland even behoorlijk onder druk.
Dankzij doortastend gezamenlijk optreden van PWN en Waternet hebben inwoners niets van de
problemen gemerkt.
Jan van Duijvenbode, procesmanager bij Waternet, weet
het nog goed: “De roosters
van ons innamepompstation
in de Loenderveense Plas vroren dicht, waardoor de drinkwatervestiging in Weesperkarspel geen watertoevoer meer
kreeg. Leiduin, onze andere
waterzuiveringslocatie bij Vogelenzang, deed het nog wel.
Maar omdat we van daaruit
ook water leveren aan Dunea
en vooral aan PWN, bleef er
onvoldoende over voor onze
eigen klanten. Vandaar dat ik
PWN gebeld heb om samen
een oplossing te zoeken.”
Een ongeluk komt nooit
alleen
Bij PWN nam Ton Karels op
die vroege ochtend de telefoon op. “Jan stelde voor om
de levering aan PWN tijdelijk
op te schorten zodat er genoeg water voor Amsterdam
zou zijn”, vertelt hij. “Maar
een ongeluk komt nooit alleen: bij ons waterwinstation
in Andijk hadden wij zelf ook
problemen, met dichtgevroren
zeven bij de inlaat. Daardoor
moesten we onze eigen productie daar met een derde
terugdraaien. Het water uit

Leiduin konden we op dat moment niet missen, in elk geval
niet alles.” Jan: “Dan ga je
samen kijken: hoe lossen we
dit op? Daar komt een hoop
rekenwerk bij kijken: hoeveel
productie kunnen we draaien?
Hoe hoog staat het water in
de reservoirs en hoe lang kunnen we daarmee doen? Op die
manier hebben we het water
uiteindelijk zo kunnen verdelen dat iedereen genoeg had.”
Ook nog lekkages
Een prestatie van formaat,
zeker als je bedenkt dat er
door de strenge vorst ook nog
veel watermeters bevroren en
huisaansluitingen sprongen.
“Aan de ene kant werd met

Bevroren waterinlaat

man en macht gewerkt om de
inlaat bij Andijk en Loenen ijsvrij te maken, terwijl aan de
andere kant kuubs en kuubs
water weglekten”, vertelt Ton.
“Daardoor hadden we 50.000
kuub extra nodig, net zo veel
als op een hete zomerdag. De
monteurs van PWN en Waternet hebben keihard gewerkt
om die lekkages snel te verhelpen. Ondertussen hielden
wij, in nauw overleg met Waternet Productie, verbruik en
reserves in het hele gebied in
de gaten. Toen de kelder van
Weesperkarspel leeg dreigde
te raken, hebben wij de waterproductie voor het Gooi
helemaal overgenomen.”
Vervolg

Leermoment
Beide partijen spreken van
een schoolvoorbeeld van goede samenwerking. “Daarbij
helpt het dat we elkaar allemaal goed kennen en twee
keer per jaar samen calamiteitenoefeningen doen”, zegt
Ton. “Dat bleek een goede
voorbereiding: we weten elkaar te vinden, kennen elkaars installaties en hebben al
eerder nagedacht over wat de
mogelijkheden zijn in dit soort
situaties.” Jan: “De samenwerking verliep fantastisch,
daaraan hoeven we niets bij
te schaven. Wat ik wel nog
meer ben gaan beseffen, is
dat als wij vastlopen bij extreme vorst of hitte, de kans
groot is dat andere waterbedrijven dezelfde problemen
ondervinden. Daardoor verschuiven de grenzen van wat
je voor elkaar kunt opvangen.
Goed om in het achterhoofd te
houden en na te denken over
hoe we ons daar nog beter
tegen kunnen wapenen.”

Agenda 2018
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

Wist u dat…
...de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, De Ronde Venen
en Diemen gezamenlijk, na een tweejarig onderzoeks- en
selectietraject, een integraal beheersysteem (inclusief riolering
en water) hebben aanbesteed. Het is Groenestein
Beheersoftware geworden.
….de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn vóór 1 januari
2019 de werkzaamheden voor het reinigen van kolken aanbesteed willen hebben. En hoe men hierin verder samenwerkt:
• 
Gemeente Wijdemeren heeft samen met Hilversum een nog
doorlopend contract.
• De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie)
hebben samen met de gemeente Huizen ook een lopend contract.
• 
Diemen heeft, samen met Gooise Meren en Amstelveen, een
lopend contract dat in 2017 is aanbesteed.
…..ISARIZ-lid Wouter Stolp, adviseur riolering bij de gemeente
Amstelveen, een nieuwe uitdaging tegemoet gaat in de gemeente Haarlem, als technisch adviseur (afval)waterketen? Het is ook
de bedoeling dat hij die gemeente gaat vertegenwoordigen in
hun samenwerkingscluster. Dus we troosten ons met de gedachte dat hij in onze branche blijft werken en dat wij elkaar vrijwel
zeker weer tegenkomen (al is het maar op de Rioned-dag)! Veel
succes, Wouter!
….de gemeente Huizen op 12
april 2018 onderwerp was
van een masterclass klimaatadaptatie? Hoe beschermen we
ons tegen de gevolgen van klimaatverandering? Een brede
groep van deskundigen boog
zich over de vraag hoe Huizen
nog klimaatbestendiger kan
worden gemaakt. Er waren
35 gemeenten en een aantal
woningbouwcoöperaties, landschapsarchitecten en groenbedrijven aanwezig.
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