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Voorwoord
Water en bodem zijn de thema’s die in onze leefomgeving in een nieuw daglicht staan. Waterkwaliteit,
duurzaamheid en klimaatadaptatie maken dat water en
bodem in toenemende mate aandacht van ons vragen.
Het doelmatig waterbeheer, onder andere het streven
vanuit het Bestuursakkoord Water 2011 (BAW 2011), is
natuurlijk nog steeds geldend.
Waar is in dit kader, juist vanuit de samenwerking ISARIZ/BOWA de aandacht naartoe gegaan in het afgelopen halfjaar? Opgemerkt is de behoefte om de term
assetmanagement duidelijke inhoud geven. In 2020
gaan we gezamenlijk hiermee aan de slag in een ééndaagse cursus assetmanagement. Verder zijn we druk
aan de gang om in maart 2020 het ‘Handboek Samenwerken op dijken’ af te kunnen ronden. Het Handboek
is relevant voor de afstemming tussen alle betrokken
partijen bij werkzaamheden op en rondom dijklichamen. De voor de regio binnengehaalde subsidie voor
klimaatadaptatie (mei 2019) was het startsein voor het
lokaal organiseren van de risicodialogen.

Ook was er een moment van terug- en vooruitkijken op
de ISARIZ/BOWA samenwerking. Hoe zijn we gekomen waar we nu staan en wat is het vervolg? Immers,
het BOWA is opgericht om uitvoering te geven aan het
BAW 2011, een tienjarig proces dat in 2020 eindigt.
Van verschillende kanten kregen we bevestiging dat
onze samenwerking in de waterketen zinvol is en ook
voortgezet moet worden. Tegelijkertijd is er de vraag
welke bestuurlijke onderwerpen in het BOWA aan de
orde moeten komen en welke discussies en dilemma’s
een rol spelen, die van belang zijn om elkaar te blijven
ontmoeten.

Een vruchtbare discussie over de toekomst van het
BOWA willen we graag goed voorbereiden. Daarom
hebben we het BOWA van november 2019 verplaatst
naar 12 maart 2020. In de tussenliggende tijd zal een
externe adviseur in persoonlijke gesprekken met alle
BOWA-bestuurders (ook directeuren) inventariseren
welke rol zij zien voor bestuurders en welke watergerelateerde onderwerpen zij juist voor het BOWA van
belang vinden.
Kortom, we hebben ook in 2019 resultaten bereikt en
nieuwe initiatieven op de rit gezet. Water en bodem
hebben er baat bij! Ik kijk reikhalzend uit naar 2020
en wens u allen prettige feestdagen en een mooie
jaarwisseling!
Lucas Groeneveld, gemeente Wijdemeren, lid Leidend Team
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Evaluatie ISARIZ/BOWA-samenwerking
Het Leidend Team heeft de ISARIZ/BOWA-samenwerking geëvalueerd over de hele periode van het bestaan. Wat heeft
deze samenwerking ons gebracht? De geschiedenis en de resultaten staan in de tijdlijn. Het is een samenwerking om
trots op te zijn!
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Opvallend is dat naast harde resultaten juist veel ‘zachte resultaten’ zijn te benoemen. Een voorbeeld is de omarming van
nieuwkomers in het vakgebied. Zij krijgen veel steun en input van de kennisdragers en raken daardoor snel thuis in de
materie. De onderlinge kennisuitwisseling is aangemerkt als waardevol en maakt deel uit van de dagelijkse praktijk. Een
actueel voorbeeld is het grondwatermeetnet. We ervaren in de hele regio momenteel veel storingen met de loggers en de
peilbuizen. Gezamenlijk staan we sterk in onze communicatie richting de leverancier.

Meten en monitoren
De themagroep Organisatie en Kwetsbaarheid heeft zich
ook in het afgelopen halfjaar intensief beziggehouden met
het gezamenlijk ‘Meten en monitoren’ in de afvalwaterketen en het stedelijk waterbeheer.

Nadat in het voorjaar de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak van ‘Meten en monitoren’ waren verkend,
is in het BOWA van juni besloten om een vervolgstap te
zetten.
Dat vervolg gebeurt in twee stappen. Enerzijds is gekeken
naar concrete activiteiten en afbakening van een gezamenlijke aanpak. Hierbij geldt een onderscheid tussen
statische gegevens (zoals het verwerken van revisies)
en dynamische gegevens (zoals metingen van neerslag,
gemalen, bergbezinkbassins en riooloverstorten). Anderzijds zijn de voor- en nadelen afgewogen van verschillende varianten voor een gastorganisatie die het ‘Meten
en monitoren’ kan hosten. Op 26 november is hierover in
ISARIZ-verband uitgebreid gesproken. Terugkoppeling
van de resultaten volgt begin 2020.

Handboek Samenwerken op dijken

In het afgelopen jaar hebben medewerkers van zeven
gemeenten en het waterschap vanuit de themagroep Assetmanagement hard gewerkt aan het ‘Handboek Samenwerken op dijken’. Alle BOWA-leden zijn eind november
via een persoonlijke brief geïnformeerd over het resultaat.
De BOWA-bestuurders is gevraagd om deze brief onder
de aandacht te brengen van de verantwoordelijke porte
feuillehouder in hun gemeente, voor zover zij dat zelf niet
zijn. De verantwoordelijke portefeuillehouders en hun
ambtenaren is gevraagd om een reactie op het concept
Handboek en of zij bereid zijn het definitieve Handboek
begin volgend jaar ter vaststelling voor te leggen aan
het college. We hechten aan bestuurlijke besluitvorming,
om deze zorgvuldig afgestemde werkwijze als gedragen
beleid te kunnen invoeren en uitvoeren.
Het streven is om het definitieve Handboek in februari
2020 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeentelijke colleges en aan het dagelijks bestuur van waterschap
AGV. In de BOWA-vergadering op 12 maart 2020 delen
we de uitkomsten.

ISARIZ
Ron Kaptijn, voorzitter van ISARIZ, gaat in 2020
met pensioen! Hij heeft vanaf de start van ISARIZ
de voorzittersrol met toewijding en enthousiasme
vervuld! Het ISARIZ-overleg van 12 december
2019 zal voor hem het allerlaatste zijn in deze
rol. Natuurlijk nemen we vanuit ISARIZ feestelijk
afscheid van Ron met een aansluitende borrel en
een diner.
Gelukkig is de overname van het
voorzitterschap van het ISARIZ
geborgd door een duofunctie
van Johan Verleun (gemeente
De Ronde Venen) samen met
Ronald van Buuren (DUO+).
Wij wensen Ron een heerlijk pensioen toe en Johan
en Ronald veel succes!

BOWA vergaderde op 27 juni 2019

Voortgang themagroep Klimaatadaptatie
In nieuwsbrief nummer 6 (juli 2019) vertelden we u dat we als BOWA subsidie van het Rijk hebben ontvangen voor
de procesondersteuning van de risicodialogen. Voor deze noodzakelijke ondersteuning heeft de themagroep Klimaatadaptatie een aanbesteding gehouden. Op 15 november 2019 heeft de themagroep de vijf ingelote plannen van aanpak
gezamenlijk beoordeeld. Na de opening van de kluis en het integreren van de inschrijfbedragen bleek de economisch
voordeligste aanbieding te zijn gedaan door Royal HaskoningDHV. Er loopt nu een standstill-termijn van twintig dagen.
Zonder bezwaren zal Royal HaskoningDHV daarna van start kunnen gaan.

Schematische weergave van de aanpak met de bijbehorende planning

Leidend Team
Ook het Leidend Team heeft het laatste halfjaar
wisselingen ondergaan.
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Het Leidend Team bestaat nu
dus uit: Nico Altorf (voorzitter),
Saskia Holthuijsen (programma
manager), Yvonne van der Hoff,
Ron Kaptijn, Ton Poot, Lucas
Groeneveld en Hans Butterman.
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