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Voorwoord

Sander Mager: nieuw lid
bestuurlijk trio
Sander Mager (45) is op 11 juni benoemd als dagelijks bestuurder bij het Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht met onder andere de portefeuilles Waterkwaliteit, Biodiversiteit, Klimaatmitigatie, Duurzaamheid
en Internationale Samenwerking.

ISARIZ werd ooit opgericht om te kunnen beschikken over een
regionaal kennisnetwerk. Dat is gelukt. De ambtenaren kennen elkaar en zijn vaak op de hoogte van wat zich bij de buren
afspeelt. Ook vragen de leden elkaar om hun mening over
bepaalde onderwerpen. Dat is fijn, want de “riolist” is vaak een
éénpitter in de organisatie en vindt daardoor inhoudelijk weinig
aansluiting bij zijn of haar collega’s.
Langzamerhand werden ook kansen benut door projecten gezamenlijk te gaan uitvoeren. Deed maar ongeveer de helft van de
gemeenten mee aan een gezamenlijk abonnement op data van
de neerslagradar, bij de gezamenlijke aanbesteding van een geautomatiseerd grondwatermeetnet steeg dat aantal naar dertien
gemeenten. Deelname aan de Branchestandaard (het kennisniveau in de regio) en het onderzoek naar Meten en Monitoren
was al bijna maximaal.
De versnelling van de regionale aanpak van klimaatadaptatie
en de daarmee gepaard gaande risicodialogen kunnen rekenen
op de voltallige deelname van vijftien gemeenten, het waterschap en twee provincies! (Amsterdam is een zelfstandige regio
voor klimaatadaptatie en doet hier niet aan mee). Tellen we de
inwoneraantallen bij elkaar op, dan vertegenwoordigen we met
dit project 568.000 inwoners, meer dan een stad als Den Haag.
ISARIZ/BOWA als derde stad van Nederland, ik vind dat eigenlijk wel indrukwekkend…
Ron Kaptijn, gemeente Diemen, lid Leidend Team

In de vorige bestuursperiode was Sander al lid van
het Algemeen Bestuur van het waterschap. Daarvoor was hij 12 jaar gemeenteraadslid in Amstelveen en fractievoorzitter van GroenLinks. Sander
is van oorsprong bioloog en heeft in zijn werkzame
leven altijd gewerkt op het snijvlak van duurzame
ontwikkeling, innovatie en agrarisch ondernemerschap. De afgelopen 3,5 jaar was hij directeur van
AgriProFocus, de Nederlandse netwerkorganisatie
voor duurzame landbouw in ontwikkelingslanden.
Sander is lid van Water Natuurlijk, de waterschapspartij die gesteund wordt door GroenLinks en D66.
Sander Mager: “De veranderende rol van het
waterschap staat centraal in ons bestuursakkoord
‘Waterbetrokken’. Het waterschap kan nog veel
meer een natuurlijke partner worden in het aanpakken van brede maatschappelijke vraagstukken,
zoals de kringloopeconomie en de energietransitie.
Dat vraagt een nog effectievere samenwerking met
andere overheden, maatschappelijke organisaties,
bedrijven en kennisinstellingen. Daar zet ik mij met
volle overtuiging en energie voor in.”

BOWA vergaderde op 27 juni 2019
BOWA vergaderde op 27 juni 2019 op locatie Pompstation Soestduinen,
eigendom van Vitens. De locatie Soestduinen is de oudste drinkwaterproductielocatie van de provincie Utrecht. Al in 1883 werd hier water
onttrokken en getransporteerd naar de stad Utrecht. Het doel was het
tegengaan van diverse ziekten, zoals cholera, die vooral in de dichtbevolkte steden voorkwamen. Opvallend detail is dat de aanleg van
deze drinkwaterwinning is geïnitieerd en uitgevoerd door een Belgische
leidingfabrikant. De winning is in de loop van de afgelopen 130 jaar
meerdere keren vernieuwd en ook nu nog is deze drinkwaterwinning van
groot strategisch belang in de provincie Utrecht.

Pompstation Soestduinen

Besluiten
In het BOWA van 27 juni 2019 zijn twee besluiten genomen:
1. De uitgebreide BAW-monitor voeren we in het afsluitende jaar uit! Dus? De schouders eronder!
2. De varianten van een gezamenlijke aanpak van Meten en Monitoren worden nader uitgewerkt tot een concreet
voorstel, ter bespreking tijdens het BOWA-overleg van 28 november 2019.
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• Duurzaamheid
Het gezamenlijk vormgeven van het complexe thema Duurzaamheid vraagt aandacht. Elk van de
partijen in het BOWA is op een bepaalde manier aan de slag met duurzaamheidsaspecten, vanuit
verschillende zwaartepunten. Het is een goed idee om de ontwikkelingen en aandachtspunten van
iedere partij te verzamelen en te rapporteren. Zo houden we vinger aan de pols en kunnen we tijdig
actie ondernemen als we samenwerkingskansen zien! De oproep voor een nieuwe trekker van de
themagroep blijft van kracht.
• Themagroep Assetmanagement
Meer informatie en relevante data met elkaar kunnen delen vinden we belangrijk! De themagroep Assetmanagement
wil gaan onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren. Gedacht wordt aan de creatie van een toegankelijk platform. De
themagroep organiseert verder een cursus Assetmanagement en begeleidt het project Handboek Wegen op Dijken
(zie pag. 4).
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Cursus Assetmanagement

De term Assetmanagement roept nog veel vragen en verschillende beelden op.
Gaan we samen tijdens een cursus assetmanagement een slag slaan?
Binnenkort een dag(deel) kennis delen over
assetmanagement voor ambtenaren en bestuurders.

BOWA vergaderde op 27 juni 2019
• Themagroep Organisatie & kwetsbaarheid: Minder kwetsbaar met ‘Meten en Monitoren’?!
In 2018 is vanuit de themagroep Organisatie & kwetsbaarheid de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken
uitgevoerd. Mede door de resultaten hiervan heeft de
themagroep Organisatie & Kwetsbaarheid het initiatief
genomen om een ‘Businesscase Meten en Monitoren’
op te stellen. Het doel van de businesscase is om inzicht
te krijgen in de meerwaarde van gezamenlijk meten en
monitoren, met een passende gemeenschappelijk organisatie in de BOWA-regio.
Door gezamenlijk te gaan ‘meten en monitoren’ willen we
op ‘systeemniveau’ inzicht krijgen in de werking van de
rioolstelsels en de rioolwaterzuiveringsinstallaties in onze
regio. Daarnaast willen we meer op detailniveau per gemeente inzicht krijgen in de werking van de rioolstelsels.
Met dit inzicht willen we dagelijks het presteren van het
afvalwatersysteem monitoren en uiteindelijk ook betere
investeringsbeslissingen kunnen nemen. In opdracht van
de themagroep heeft Ambient een onderzoek uitgevoerd,
samen met Marije Stronks (zelfstandig adviseur en werkzaam bij platform Water Vallei en Eem). In het afgelopen
halfjaar zijn hieraan diverse bijeenkomsten (themagroep,
managersoverleg, ISARIZ) gewijd. Het is de bedoeling om
in het BOWA aan het einde van dit jaar hierover definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden.

Vraag uit het ISARIZ-overleg: Welke ‘meten en monitoren’-werkzaamheden wil je oppakken en wat heeft daarbij prioriteit?

• Themagroep Klimaatadaptatie: We gaan van start met de risicodialogen!!
Deze themagroep heeft het druk gehad, en dat zal het
komende jaar zo blijven!
De gezamenlijke subsidieaanvraag voor de proces
ondersteuning regionale versnelling in het kader van het
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
is gehonoreerd!
De toekenning bedraagt € 150.000,(incl. BTW) en is bedoeld voor
uitvoer van het Plan van Aanpak
in de jaren 2019 en 2020, voor de
risicodialogen en voor de uitvoeringsagenda.
Zelf dragen de vijftien gemeenten en AGV ook
€ 150.000,- bij en ook de provincie Utrecht en NoordHolland doen een duit in het zakje.
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• Stand van zaken ‘Handboek Wegen op Dijken’
In 2017 is het idee voor dit handboek ontstaan. De projectgroep is nu volop aan het werk en een planning voor de afronding staat. Het BOWA wordt eind dit jaar gevraagd om een advies te geven aan alle colleges in de regio over het ondertekenen van het Handboek.
Waarom dit handboek?
Waterschappen en gemeenten zijn actief in het beheer van de buitenruimte. Ze streven naar een veilige, mooie, schone,
duurzame en gezonde leefomgeving. Waterkeringen en daarop gelegen wegen spelen daarin een belangrijke rol, zowel
bij nieuwe aanleg en herinrichting als voor het duurzaam in stand houden en onderhouden van de aanwezige waterkeringen en voorzieningen. Een handboek is daarbij behulpzaam. Daarmee kunnen we elkaar – en ook burgers, bedrijven en
betrokken instanties – duidelijkheid geven over onze taakverdeling: wie doet wat? Het verlaagt de drempel om optimaal
gebruik te maken van elkaars kennis en kunde over en capaciteit voor wegen op dijken. Het handboek vormt een stimulans om in het dijken- en wegenbeheer niet alleen samen af te spreken wat er móet gebeuren, maar ook met elkaar na te
gaan wat er kán gebeuren. Zo zetten we de samenwerking in om de kwaliteit van de omgeving verder te verbeteren.
Onderhandelen en randvoorwaarden
Dijkversterkingsprojecten of wegvernieuwingen worden momenteel nog voorafgegaan door langdurige onderhandelingen
over compensatie. Het handboek kan een middel worden om deze tijd te verminderen en helder en uniform te zijn over
compensatie voor bijvoorbeeld het vernieuwen van het wegdek ten gevolge van een dijkversterkingsproject. Ook wordt
aandacht besteed aan zaken als bomen, kabels en leidingen.
Nu al beter in het project Botsholsedijk!
Projectleider Walter van het project Botsholsedijk heeft gevraagd hoe in het handboek de omgang is vastgelegd met
het verwijderen van asfalt dat PAK’s bevat. De voorlopige
uitgangspunten van het handboek worden nu al gebruikt
in de onderhandelingen voor het project Botsholsedijk!
• Excursie
Na de BOWA-vergadering was er een excursie over het terrein van het pompstation Soestduinen. Namens Vitens was
omgevingsmanager René Kollen aanwezig om de BOWA-leden te ontvangen. Zijn collega Maarten Fleuren – zijn functie
is waterverdeler – verzorgde de boeiende rondleiding, waarbij de beide gastheren vele vragen te beantwoorden kregen.

Uit het ISARIZ-overleg
Op 28 maart 2019 vond het ISARIZ-overleg plaats, op de
zolder van de fraaie buitenplaats Goudestein te Maarssen
(gemeente Stichtse Vecht).

Een belangrijk onderwerp was de businesscase ‘Meten en Monitoren’. Deze is uitgebreid besproken en middels een
interactieve sessie werden vijf verdiepende vragen/stellingen ter plekke beantwoord en beargumenteerd. Zo kwam aan
het licht welke behoeften er leven, welke belangen we hebben en waar aanvulling vanuit dit onderwerp werkelijk wat kan
opleveren. Die uitkomsten zijn in het BOWA gepresenteerd. Verder hebben de partijen hun deelname aan de subsidieaanvraag voor de risicodialoog en procesversnelling bevestigd. De gemeente Diemen is benoemd tot trekker hiervan.

Goed bezocht managersoverleg!
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. Alle
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Op 4 april 2019 kwamen de managers bijeen tijdens een
goed bezochte bijeenkomst in Bussum. In vier korte presentaties is de stand van zaken van het BOWA neergezet.
Met deze kennisupdate kunnen de managers, waar nuttig,
een relatie leggen tussen hun eigen werkzaamheden (of
die in hun team of afdeling) en het BOWA. Daarmee veris van Rolf Steenwinsterken we de verbinding.
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… wethouder Wilma Alink het BOWA gaat vertegenwoordigen in het RBO-overleg Rijn-West?
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… er gemeenten zijn die ‘in natura betalen’?
Zo kreeg de gemeente De Ronde Venen van de gemeente Diemen een
─ door de gemeente Diemen ontwikkelde ─ schuifinlaat voor in een
gemaal, in ruil voor een wederdienst, namelijk het reinigen van een
rioolleiding door een rioolreinigingswagen die de gemeente De Ronde
Venen heeft ontwikkeld.

Colofon
Eindredactie:
Saskia Holthuijsen
saskia.holthuijsen@waternet.nl
Tekstredactie:
Barbara Gerritsen
Waternet
Vormgeving en lay-out:
Marjan Schermerhorn
Waternet

Agenda 2019
4 september

Leidend Team

19 september

ISARIZ

3 oktober

Managersoverleg

16 oktober

Leidend Team

		

Leidend Team met

		

Bestuurlijk Trio

13 november

Leidend Team

28 november

BOWA

6 december

Leidend Team

12 december

ISARIZ

WAAR DE REIS OOK HEEN GAAT,
WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS
EEN HELE FIJNE VAKANTIE!

