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Terugblik op het BOWA
Hier zit ik dan, thuis achter de keukentafel, bezig met het 
bedenken van een passende inleiding voor deze nieuwsbrief. 
Wat bevinden we ons nu toch in een merkwaardige situatie. 
Midden in de coronacrisis moeten we zo min mogelijk contact 
hebben met elkaar, moeten we afstand houden en mogen we 
geen handen schudden. We bevinden ons in een pandemie. 
Het leven van alle Nederlanders is in één klap drastisch 
veranderd. En ook dat van vele wereldburgers. We bevinden 
ons in een periode die we nooit meer zullen vergeten. En, 
zoals de media dat ook al door laat schijnen, het zal nog wel 
even duren.

Voorwoord

Met z’n allen zijn we op zoek naar een nieuw evenwicht. We 
vinden creatieve manieren om door te gaan met het werk. 
Afgelopen donderdag vergaderde het Leidend Team voor het 
eerst via een conferencecall. Een geheel nieuwe ervaring 
mag ik wel zeggen. Ook zien we veel creativiteit en initiatie-
ven buiten het werk. Om voor elkaar te zorgen en in bewe-
ging te blijven. Zo proberen we gezamenlijk gezond te blijven 
en houden we de moed erin.

De BOWA-vergadering op 19 maart is afgerond met de posi-
tieve vibe dat wij weer een volgende start maken met mooie 
ambities. Wij zijn het gremium van samenwerken en kennis 
delen. Ik hoop dat we ook in deze moeilijke tijd elkaar blijven 
vinden, met alle digitale middelen die wij tot onze beschik-
king hebben.

Blijf allen gezond! 

Van de programmamanager Saskia Holthuijsen

Kiki Hagen zit het BOWA voor (foto boven)

Afgelopen donderdag 12 maart kwam het BOWA bijeen 
in de gemeente De Ronde Venen. De opkomst was hoog 
en de sfeer goed. Natuurlijk kreeg de ‘begroeting zon-
der handen schudden’ in deze bizarre tijden de nodige 
aandacht. Kiki Hagen (gemeente De Ronde Venen) was 
bereid de vacante functie van voorzitter voor dit BOWA 
op zich te nemen. Deze rol heeft zij op uitstekende wijze 
vervuld.

De taart smaakte voortreffelijk (foto rechts)

Op feestelijke wijze is het Handboek Samen-
werken op dijken bekrachtigd (foto beneden)



• Het verleden en waar staan we nu
In 2020 loopt de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
partners in BOWA formeel af. Hans Bouma, wethouder 
van Uithoorn, die al zes jaar betrokken is bij het BOWA, 
nam ons kort mee naar het verleden en vermeldde de 
behaalde successen. Aansluitend gaf programmamanager 
Saskia Holthuijsen de resultaten van de door de partij-
en ingevulde ‘Bestuursakkoord Water monitor’ aan. De 
gerealiseerde kostenbesparingen op de drink- en afval-
waterketen overstijgen met 184% en 169% onze ambi-
tie. De realisatie van de kwaliteitsverhoging en kwets-
baarheidsvermindering komen lager uit dan onze eigen 
gestelde ambitie, respectievelijk 78% en 65%. De cijfers 
zijn voor de laatste keer ook landelijk geïnventariseerd en 
uitgewerkt in een bouwsteen voor de rapportage ‘De Staat 
van ons Water’ die in mei aanstaande door de Minister 
van I&W aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 

• De toekomst
De bestuurders zijn in januari persoonlijk geïnterviewd 
over hun ideeën aangaande de voortgang van het BOWA 
na 2020 en de daarin te behandelen onderwerpen. Een 
belangrijke aanleiding voor de interviews was de terug-  
lopende aanwezigheid van wethouders bij de BOWA-  
vergaderingen en bij de vergaderingen van de themagroe-
pen. ‘Nut en noodzaak van BOWA’ vormde dan ook een 
hoofdthema van de interviews. Alle gesprekspartners ble-
ken tijdens de interviews zeer betrokken bij onderwerpen 
in de waterketen. Vrijwel unaniem onderstreepten zij het 

belang van samenwerking binnen het BOWA. Op de vraag 
of en op welke manier daaraan in de toekomst inhoudelijk 
en organisatorisch invulling te geven liepen de meningen 
echter deels of soms sterk uiteen. 

Ter voorbereiding op de discussie is een voorstel gemaakt 
door de bestuurders Kiki Hagen, Bert Rebel (gemeente 
Huizen) en Peter Smit (waterschap AGV), de strategisch 
omgevingsmanager van Vitens, Oeds-Willem Miedema en 
het Leidend Team: de toekomstvisie voor het BOWA. De 
discussie in het BOWA heeft ertoe bijgedragen deze visie 
en de ambities voor de toekomst aan te scherpen.

De aanwezigen zien het BOWA als heel waardevol, omdat 
zaken ook echt worden opgepakt en gerealiseerd. De 
bestuurders zijn enthousiast over de samenwerking en 
spreken hun steun uit aan de actieve en betrokken amb-
tenaren. De bestuurders willen daarbij graag meer invloed 
op de agenda en de onderwerpen. 

De wens is een korte vergadering met een duidelijke 
bestuurlijke langetermijnagenda waaruit urgentie spreekt. 
Financiën, lobbykracht, ruimte voor onderlinge kennis-        
uitwisseling en een duidelijke stroomlijning met andere 
gremia waarin de bestuurders zitting hebben maken deel uit 
van de agenda. De aangescherpte toekomstvisie voor het 
BOWA komt de vergadering van 2 juli 2020 ter besluitvor-
ming op de agenda.



Versnelling klimaatadaptatie en
risicodialogen 

Ron Kaptijn vertelt over het project ‘De versnelling’.

De overheden in de regio Amstel, Gooi en Vecht hebben 
de handen ineengeslagen en zijn het project ‘De versnel-
ling klimaatadaptatie’ gestart. Vijftien gemeenten, Water-
net/AGV en twee provincies doen mee en worden hierbij 
begeleid door de adviesbureaus Royal HaskoningDHV en 
Infram BV.

Op maandag 24 februari 2020 werd een eerste werkatelier 
georganiseerd in een sfeervolle ruimte in het gemeente-
huis van Amstelveen. In dit atelier voerden de deelnemen-
de partijen met elkaar het gesprek over welke onderwer-
pen aan bod dienen te komen in de risicodialogen en wat 
daarbij de ambities zijn. Bij de afronding van de dag waren 

ook diverse bestuurders aanwezig. 

Het project richt zich op het organiseren en uitvoeren 
van ‘risicodialogen’ en de vertaling naar concrete uitvoe-
ringsprogramma’s. De risicodialoog is één van de zeven 
ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het is de 
stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoe-
ringsprogramma voor klimaatadaptatie, een proces dat 
bestaat uit meerdere gesprekken met allerlei partijen. 
Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden aan 
bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en over-
stromingsrisico’s. Dit helpt bij het afwegen van keuzes. 
Het doel van de risicodialoog is om op zowel lokaal als 
regionaal niveau klimaatbewustzijn te creëren, ambities 

BOWA vergaderde op 27 juni 2019 

Samenwerken op de dijk: gemeenten en waterschap 
slaan handen ineen
Vanuit het ISARIZ/BOWA hebben 
de gemeenten en het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) een 
nieuwe aanpak ontwikkeld om 
dijkverbetering en wegonderhoud 
voortaan sneller en goedkoper uit te 
voeren en overlast voor bewoners te 
verminderen. Die aanpak is vastge-
legd in het handboek ‘Samenwerken 
op dijken’. Dit handboek is alweer 
het derde in de reeks handboeken 
en een mooi voorbeeld van het nut 
en de toegevoegde waarde van de 
ISARIZ/BOWA-samenwerking. 

BOWA-leden op dijkbezoek

Hoe ziet de vernieuwde aanpak er 
in de praktijk uit?
De nieuwe aanpak is gericht op een 
effectieve, efficiënte en betaalbare 
dienstverlening in het dijk- en weg-
beheer voor inwoners en bedrijven. 
In het handboek staat wie welke 
taken heeft en hoe gemeente en wa-
terschap hun beheer, onderhoud en 
planning op elkaar afstemmen. Ook 
zijn afspraken opgenomen over in-
dividuele en gezamenlijke projectuit-
voering en de wijze waarop de kos-
ten door partijen worden gedragen. 
Al deze afspraken zijn gebaseerd 
op gezamenlijke uitgangspunten. 

Het handboek beschrijft dus wie wat 
doet en hoe er wordt samengewerkt. 
Door het samenvoegen van de 
werkzaamheden kunnen gemeente 
en waterschap samen brieven sturen 
naar bewoners, samen een informa-
tieavond houden en overlast door 
werkzaamheden voor bewoners 
verminderen.

Kiki Hagen: “Onze inwoners rijden, 
fietsen of recreëren op onze dijken. 
De dijken zijn een belangrijk ele-
ment in ons polderlandschap. Dit is 
niet alleen de verantwoordelijkheid 
van het waterschap, uiteindelijk 
zijn onze inwoners de dagelijkse 
gebruikers. Naast essentiële water-
veiligheid gaat het bijvoorbeeld om 
onze bloemrijke bermen, wegen, 
fietspaden of bomen. Daarom is het 
belangrijk dat de gemeente en het 
waterschap elkaar makkelijk kunnen 
vinden, op tijd overleggen over het 

ophogen van de dijken en in overleg 
gaan met betrokken inwoners. Dat is 
in dit handboek nu vastgelegd.”

Peter Smit: “We zijn continu bezig 
om dijken te verbeteren. Bescher-
ming tegen hoog water heeft na-
melijk de hoogste prioriteit voor het 
waterschap. We kijken ook iedere 
dag hoe we dat goedkoper en snel-
ler kunnen doen. Het gaat immers 
toch om publiek geld dat we graag 
doelmatig willen besteden. Met de 
nieuwe aanpak wordt het makkelijker 
om dijkverbeteringen en wegonder-
houd op elkaar af te stemmen of 
om dit gezamenlijk aan te pakken. 
Samenwerken wordt makkelijker en 
efficiënter. Een mooi voorbeeld is de 
aanpak aan het Proostdijlaantje in 
Mijdrecht waar we wegonderhoud en 
dijkwerkzaamheden kunnen samen-
voegen.”

Kiki Hagen en Peter Smit

De overheden in de regio Amstel, Gooi en Vecht hebben de handen ineen-
geslagen en zijn het project ‘De versnelling klimaatadaptatie’ gestart. Vijftien 
gemeenten, Waternet/AGV en twee provincies doen mee en worden hierbij 
begeleid door de adviesbureaus Royal HaskoningDHV en Infram BV.

Op maandag 24 februari 2020 werd 
een eerste werkatelier georgani-
seerd in een sfeervolle ruimte in het 
gemeentehuis van Amstelveen. In 
dit atelier voerden de deelnemende 
partijen met elkaar het gesprek over 
welke onderwerpen aan bod dienen 
te komen in de risicodialogen en wat 
daarbij de ambities zijn. Bij de afron-
ding van de dag waren ook diverse 
bestuurders aanwezig. 

Het project richt zich op het organi-
seren en uitvoeren van ‘risicodialo-
gen’ en de vertaling naar concrete 
uitvoeringsprogramma’s. De risico-
dialoog is één van de zeven am-
bities uit het Deltaplan Ruimtelijke 
adaptatie. Het is de stap tussen de 
stresstest en het maken van een 
uitvoeringsprogramma voor klimaat-
adaptatie, een proces dat bestaat uit 

meerdere gesprekken met allerlei 
partijen. Tijdens een risicodialoog 
komen de kwetsbaarheden aan 
bod voor wateroverlast, hittestress, 
droogte en overstromingsrisico’s. Dit 
helpt bij het afwegen van keuzes.

Het doel van de risicodialoog is om 
op zowel lokaal als regionaal niveau 
klimaatbewustzijn te creëren, ambi-
ties vast te stellen en afspraken te 
formuleren met zicht op de uitvoe-
ringsagenda klimaatadaptatie.

De doelstellingen van dit eerste 
werk atelier waren: 
•  Inspireren en informeren over de 

onderwerpen en de aanpak van de 
risicodialogen 

•  Creëren van draagvlak voor de 
aanpak

• Leren van elkaar.

Gezamenlijk   
meten & monitoren

Het project ‘Gezamenlijk meten en 
monitoren’ heeft de aandacht! Het 
behelst het verzamelen van gege-
vens voor het nemen van betere 
investeringsbeslissingen. 

In 2019 is geconcludeerd dat bijna 
alle gemeenten vooral behoefte 
hebben aan gezamenlijke controle 
en analyse van gegevens; een deel 
heeft behoefte aan de verwerking 
van revisies. De voorkeur voor de 
gezamenlijke opzet gaat uit naar 
een eigen regioteam van twee à drie 
personen met Waternet als gast-
organisatie. 

Het komende halfjaar werkt de 
themagroep samen met een aantal 
medewerkers van Waternet aan een 
concept dienstverleningsovereen-
komst met daarin de afbakening van 
de werkzaamheden, de formatie, 
het gastheerschap en de jaarlijkse 
kosten per gemeente. 

In het BOWA-overleg van 2 juli 2020 
vindt een terugkoppeling van de 
stand van zaken en interne besluit-
vorming door Waternet / AGV plaats. 
Eind 2020 komt er een concreet aan-
bod aan de gemeenten en daarna 
volgt implementatie.



Afscheid van Ron Kaptijn, ISARIZ-
voorzitter en Leidend Teamlid 

De nieuwe voorzitters van ISARIZ stellen zich voor

Vijftien jaar lang heeft Ron Kaptijn (gemeente Diemen) zich vol enthousiasme en 
met heel veel vakmanschap ingezet voor het BOWA, in de rollen van voorzitter 
van ISARIZ en lid van het Leidend Team. Na 14 mei 2020 breekt voor Ron een 
nieuwe periode aan met een heel andere rol, namelijk die van pensionado. 

Natuurlijk hebben BOWA, ISARIZ en Leidend Team de gelegenheid niet voorbij 
laten gaan om Ron te bedanken voor zijn tomeloze inzet. ISARIZ en Leidend 
Team hebben Ron verwend met een cadeaubon en tijdens het BOWA is hij in 
de bloemetjes gezet. Daarnaast hebben zowel het ISARIZ alsook het Leidend 
Team Ron op een persoonlijke wijze uitgezwaaid.

Ron is altijd op de hoogte van meest actuele ontwikkelingen én hij is de man 
van de cijfers en de grafieken. Hij is overal te vinden waar het zijn vakgebied 
aangaat. Hij weet de ISARIZ-leden te motiveren en inspireren en is eigenlijk 
niet te missen in het Leidend Team!

RON, ONTZETTEND BEDANKT, WE ZULLEN JE MISSEN!   

Sinds december 2019 hebben Ronald van Buuren en Johan Verleun gezamenlijk de voorzittersrol van Ron overgenomen. 
Maar wie zijn zij eigenlijk?

Johan Verleun (rechts op de foto):
Ik werk vanaf 2003 bij de gemeente Abcoude 
als beleidsmedewerker openbare werken, waar 
ik vooral de watergerelateerde taken voor mijn 
rekening nam. Dit varieerde van klachtenafhan-
deling en het beheer van riolering en bruggen 
tot projectleiding van het grootschalig renove-
ren van woonwijken. Daarnaast had ik beleid-
staken zoals het opstellen van beheerplannen 
en het gemeentelijk rioleringsplan. Door een 
gemeentelijke herindeling is de gemeente 
Abcoude samengevoegd met de gemeente 
De Ronde Venen. Door deze schaalvergroting 
houd ik me hoofdzakelijk bezig met beleid op 
het gebied van alle watergerelateerde aspec-
ten.

Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij 
ISARIZ. Een project waarvoor ik in ISARIZ-
verband de projectleiding op me heb genomen 
is het opzetten van ons regionaal grondwater-
meetnet. Destijds was dit het grootste teleme-
trische grondwatermeetnet van Nederland. 
Verder heb ik bijgedragen aan de totstandko-
ming van de drie handboeken. De aanleiding 
van de drie handboeken was dezelfde, name-
lijk verbetering van de samenwerking tussen 
het waterschap en de gemeenten. Het leuke is: 
Ronald en ik hebben bij alle drie de handboe-
ken actief samengewerkt. 

Mijn motto voor ISARIZ is: Door samen te 
werken sta je niet alleen sterker, maar behaal 
je ook nog eens een beter resultaat.

Ronald van Buuren (links op de foto):
Ik ben in april 2010 in dienst gekomen van de gemeente 
Uithoorn, als beleidsmedewerker stedelijk waterbeheer. 
In januari 2016 trad ik in dienst van Duo+, de uitvoerings-
organisatie voor de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen 
en Uithoorn. Tot april 2020. Per half mei treed ik namelijk 
in dienst van de BEL Combinatie, de ambtelijke organi-
satie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Ik 
ga daar met veel enthousiasme de functie vervullen van 
‘strategisch beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling en 
openbare ruimte’. De BEL Combinatie heeft mij gevraagd 
om mijn rol als (gedeeld) voorzitter van ISARIZ te blijven 
continueren. Dat doe ik graag, net zo actief betrokken als 
voorheen, vanuit een ander deel van onze regio! 

Ik ben al vanaf 2010 actief betrokken bij BOWA en ISARIZ. 
Ik vind het uitwisselen van kennis en belangen ontzettend 
belangrijk. Ik heb me de afgelopen jaren onder andere 
actief ingezet voor de totstandkoming van de drie hand-
boeken: ‘Stedelijk afvalwater’, ‘Onderhoud oppervlakte-
water’ en ‘Samenwerken op dijken’. In die trajecten heb 
ik ontzettend veel geleerd van andere collega’s van de 
gemeenten en het waterschap. Het versterkte het begrip 
voor elkaar, de gezamenlijke kennis werd vastgelegd en 
onze slagkracht werd er mee vergroot: we trekken steeds 
meer samen op. 

Ik ben trots op de mate waarin we elkaar binnen het ISA-
RIZ- (en BOWA-)netwerk weten te vinden, van elkaar wil-
len leren en ook concrete resultaten weten neer te zetten. 
Ik zie het als een waardevol netwerk; een netwerk tussen 
gemeenten onderling maar nadrukkelijk ook tussen de 
gemeenten, het waterschap en de drinkwaterbedrijven. Dit 
blijf ik de komende tijd graag faciliteren, samen met Johan.  
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Agenda 2020
23 april Leidend Team

28 mei  Leidend Team

  Leidend Team met 

  Bestuurlijk Trio

4 juni  ISARIZ

25 juni  Leidend Team

3 september Leidend Team

10 september ISARIZ

1 oktober Managersoverleg

8 oktober Leidend Team

  Leidend Team met 

  Bestuurlijk Trio

19 november Leidend Team

3 december ISARIZ

…. de vacature van 

voorzitter voo
r het 

BOWA is ingevuld door 

Kiki Hagen, wethouder 

van de gemeente De 

Ronde Venen?

…. de vacature van bestuurlijke vertegenwoordiger voor het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA, klimaatadaptatie) van het ministerie is ingevuld door Matthijs Sikkes-van den Berg, wethouder van de gemeente Diemen. (NB. Onze regio maakt deel uit van de zoetwaterregio West-Nederland). 

Wist u dat…

… AGV is gestart met de 
voorbereiding van het op-
starten van het water-
beheerprogramma, waarin 
is opgenomen waarvoor het 
waterschap zich gaat inzet-
ten. Het waterschap wil het 
programma graag in samen-
werking met haar partners 
opstellen en haalt de komen-
de periode bij de BOWA-ge-
meenten input op. 

Het coronavirus en afvalwater/drinkwater
gingen, inclusief virussen. Ook de 
strenge hygiënevoorschriften voor 
leidingaanleg en -werkzaamheden 
maken dat de drinkwatersector goed 
beschermd is tegen alle microbiolo-
gische verontreinigingen. 

Volgens Stichting RIONED, de koe-
pelorganisatie voor stedelijk water-
beheer, ligt het voor de hand om in 
het kader van de omgang met het 
coronavirus ook rioleringsbeheer en 
rioolwaterzuivering aan te merken 
als vitale processen. De overheid 
heeft op 23 maart de medewerkers 
van waterschappen toegevoegd aan 
de lijst met cruciale beroepsgroe-
pen. Gemeenten bepalen zelf of zij 
deze processen als cruciaal zien. 
De categorie ‘noodzakelijke over-
heidsprocessen (Rijk, provincie en 
gemeente)’ in de specifiek voor het 
coronavirus COVID-19 opgestelde 
lijst van cruciale beroepsgroepen 
biedt hiervoor het aanknopingspunt.

Recent is bekend geworden dat het 
coronavirus in feces van sommige 

De verzorging van het drinkwa ter 
en het keren en beheren van water-
kwantiteit zijn aangewezen als vitale 
processen. Alle drinkwaterbedrijven 
hebben continuïteitsplannen opgesteld, 
specifiek voor een grieppandemie. 
Zij verwachten geen problemen 
voor de levering en kwaliteit van 
het drinkwater als gevolg van het 
coronavirus, zo stelt de vereniging 
van drinkwaterbedrijven Vewin. De 
belangrijke verspreidingsroutes van 
het coronavirus lopen niet via water, 
waardoor de kans dat het drinkwater 
besmet raakt met het coronavirus 
dan ook nihil is, aldus wateronder-
zoeksinstituut KWR.

Drinkwaterbedrijven die drink water 
uit oppervlaktewater bereiden, 
hebben allemaal meervoudige 
desinfectiebarrières gericht op het 
verwijderen van bacteriën, virussen 
en protozoën, die ook geborgd zijn 
door de Analyse Microbiologische 
Veiligheid Drinkwater. Grondwater is 
goed beschermd in de bodem tegen 
alle microbiologische verontreini-

geïnfecteerden kan worden aan-
getroffen (website Stowa, kennis-
centrum van de waterschappen). 
Desondanks stelt Stowa dat de kans 
zeer klein is dat het virus aanwezig 
is in Nederlands afvalwater. Het 
virus zal niet overleven onderweg 
naar de zuiveringsinstallaties. Maar 
het gaat hier om een nieuw virus 
waarover nog niet alles bekend is, 
dus is voorzichtigheid geboden. Dit 
benadrukt het belang om te werken 
met de reguliere hygiënevoorschrif-
ten. Medewerkers dragen persoon-
lijke beschermingsmiddelen die bij 
hun werkzaamheden passen.

Meer informatie kunt u vinden op 
internet op de websites van: 
STOWA, Stichting Rioned, KWR, 
Vewin, Rijksoverheid en/of een 
artikel van Global Water Research 
Coalition: 

Klik hier

http://www.globalwaterresearchcoalition.net/_r4150/media/system/attrib/file/820/GWRC_Factsheet_COVID-19%20Virus%2010%20March%202020.pdf

