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Voorwoord

Risicodialogen: corona en
stappenplan
De risicodialogen voor de versnelling van klimaatadaptatie
zijn volgens plan begin 2020 opgestart. Op 24 februari heeft
de aftrap plaatsgevonden middels een inspirerend werkatelier. Ook bestuurders waren van de partij. In de nieuwsbrief van december 2019 is het stappenplan voor de risicodialogen opgenomen. Door de coronatijd is het genoemde
tijdspad echter niet meer actueel.

Een natte of droge zomer?
Op donderdag 2 juli hadden we de primeur van de eerste
digitale BOWA ooit…. Geen stress vanwege files of om
de locatie te vinden. Erg efficiënt, maar ook geen gelegenheid tot netwerken…. We doen het er maar mee.
Wat we wel kunnen concluderen na het BOWA is dat we
als riool- en waterbeheerders altijd goed zitten, of het nu
droog is of nat, wij zullen altijd werk hebben. Op de agenda stonden zaken zoals ‘droogte’, klimaatadaptatie, het
Waterbeheerprogramma. We hebben ons land altijd zo ingericht dat we het water zo snel mogelijk afvoerden en nu
leren we dat we er ‘tot in de haarvaten’ voor moeten zorgen het water juist langer vast te houden. Het is en blijft
een boeiend vakgebied. Maar eerst is het zomerreces en
als ik persoonlijk een wens mag uitspreken, hoop ik toch
op een mooie zonnige en warme zomer………… hoewel
het in de nachtelijke uren van mij wel mag regenen.
Fijne zomer aan u allen!
Nico Altorf, gemeente Amstelveen, Leidend Team

De coronamaatregelen maakten fysieke bijeenkomsten de
afgelopen periode onmogelijk. De resterende bijeenkomsten zijn daarom doorgeschoven tot na de zomer. Indien
ook dan overleggen met tientallen mensen onwenselijk zijn,
zullen digitale werkvormen uitkomst bieden. Afronding in
december 2020 blijft het doel. De subsidiegelden zijn dan op
tijd besteed. Ook voor het aanvragen van de beschikbare
rijkssubsidies zijn we dan op tijd.

Het BOWA na 2020
Het BOWA van 2 juli 2020 heeft ingestemd met de definitieve ‘Toekomstvisie BOWA (na 2020)’ met continuering van
het BOWA-budget.
Het Bestuursakkoord Water 2011 heeft een looptijd tot en met
2020. Dit geldt ook voor de samenwerkingsovereenkomst
ISARIZ/BOWA. Na evaluatie en discussie is half maart dit jaar
besloten dat de 20 partijen de samenwerking in ISARIZ/BOWA
na 2020 blijven voortzetten. De gewenste voortzetting van de
samenwerking heeft geleid tot de ‘Toekomstvisie BOWA (na
2020)’. Deze Toekomstvisie vormt een addendum bij de door
de regio ondertekende Mantelovereenkomst (14-2-2013) voor
het vervolg na 2020. De bij de Mantelovereenkomst behorende
Intentieverklaring BOWA (12-12-2011) ─ met de verouderde
planning, organisatie en onderwerpen ─ zetten we daarmee
buiten werking.
Er is vervolgens ook ingestemd met de continuering van het
BOWA-budget, onder de voorwaarden zoals geschetst. Het
komt neer op ongewijzigde continuering, waarbij voor gemeenten de verdeling op basis van geactualiseerde inwoneraantallen
opnieuw is bepaald.

Droogte in de regio AGV…..
In 2018, 2019 en ook nu in 2020 is het extreem droog. Ook
hebben we steeds vaker te maken met hitte. In Nederland dateren de hoogst gemeten temperaturen uit 2018 en 2019. De
hittegolven gaan ook vaker gepaard met lage rivierafvoeren.
We hadden 8 van de 15 laagste Rijnafvoeren in de laatste 20
jaar. In 2019 en 2020 hadden we een record droog voorjaar.
Situatie in het gebied
Het AGV-gebied heeft twee belangrijke zoetwaterbronnen: het
Amsterdam-Rijnkanaal, dat water aanvoert uit de Lek (Rijn-water), en het IJsselmeergebied, waar we uit het Markermeer water
aanvoeren naar de Vecht. Wanneer we onvoldoende zoetwater
kunnen aanvoeren, kunnen we het juiste water niet meer op de
juiste plek krijgen. Onder andere natuur- en landbouwgebieden
zijn dan extra kwetsbaar. Daarom werken we samen met onze
collega-waterschappen en RWS aan een goede waterverdeling.
Slimmer verdelen en slimmer vasthouden
De zoetwatervoorziening komt steeds meer onder druk. Het
Deltaprogramma Zoetwater en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie leggen een koppeling tussen waterbeheer en het
beheer van de openbare ruimte. Aan de ene kant is het belangrijk dat we het water slimmer verdelen met de waterbeheermogelijkheden die we hebben. AGV kan dit in samenwerking met
andere waterbeheerders (RWS, waterschappen). Aan de andere
kant moeten we het water langer vasthouden, vooral lokaal. De
samenwerking van AGV met gemeenten en gebiedseigenaren
is hierin van belang. Wat we met elkaar moeten doen, is het
gesprek aangaan over waterbeschikbaarheid. Hiervoor zijn de
risicodialogen bedoeld, waarin we gezamenlijke handelingsperspectieven opstellen.
Regionale verschillen
Regionale verschillen vragen om regionale oplossingen. De
gemeenten Diemen of De Ronde Venen, met weinig infiltratiemogelijkheden en hoge grondwaterstanden, zoeken naar
andere oplossingen dan de gemeenten Gooise Meren, Huizen

of Hilversum met relatief veel zandbodems, goede infiltratiemogelijkheden en dalende grondwaterstanden. Door de grondwaterstanden te herstellen, kunnen problemen met droogte worden
verminderd. Daarnaast biedt dit kansen om de biodiversiteit
te vergroten.
Drinkwaterverbruik
Ook kunnen we inwoners meer bewust maken van
hun drinkwaterverbruik. Met tips en adviezen bij
langdurige hitte en droogte kunnen we ervoor zorgen dat het waterverbruik niet verder toeneemt. De
oproep van PWN in eerdere jaren voor het tijdelijk
beperken van drinkwatergebruik heeft zeker effect
laten zien: https://www.pwn.nl/elke-druppel-telt

Figuur 2 : transformatie
van versteend gebied
naar aantrekkelijke leefomgeving

Waterbeheerprogramma en Gemeentelijke Omgevingsvisies
Het waterschap AGV werkt aan de contouren van het Waterbeheerprogramma 2022–2027 (WBP). Het WBP beschrijft de
inzet van AGV in de regio op thema’s als bijvoorbeeld waterveiligheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezond water,
voldoende water, droogte en gezuiverd water. AGV vraagt
hiervoor input van de samenwerkingspartners in de regio.
Bea de Buisonjé, dagelijks bestuurder van het waterschap: “Het
is belangrijk dat we samen met de regio optrekken. De wateropgave raakt ons allemaal, op diverse thema’s. Daarom gaan we
graag in gesprek om straks een goed waterbeheerprogramma
neer te zetten. Ook de gemeenten zijn bezig met het opstellen
van hun eigen gemeentelijke Omgevingsvisies. Water is een
belangrijk thema hierbij. En vanwege klimaatverandering is het
nodig dat Nederland klimaatrobuust wordt ingericht. Ook daarin
werken we graag goed samen”.
WATERPRAATPLAAT
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AMBITIES & GEBIEDSOPGAVEN

HET BOEZEMSYSTEEM ZIT
AAN ZIJN GRENS
- Boezemsysteem Amstel & Vecht Een ruimtereservering langs de boezems vrijhouden
van bebouwing voor een robuust boezemsysteem in
de toekomst.
Sponswerking vergroten in het landschap rond het
boezemsysteem.
Zoetwater bufferen in het Markermeer voor droge
perioden.
Vecht
Kwaliteit wateraanvoer geschikt voor natuurgebieden.
De Vecht heeft hoge kwaliteitswaarden en veel
potentie om te genieten. De toename van recreatie
drukt op de kwalitatieve waarde van de Vecht.
Ontzien ondiepe zones bij de oevers.
Geen verdere toename van bebouwing (en
woonboten) langs de Vecht.

WERKEN AAN WATERVEILIGHEID
BLIJFT NOODZAKELIJK
- Waterkeringen Voldoende ruimte reserveren voor toekomstige
dijkversterkingen, ook i.v.m. zeespiegelstijging
In buitendijkse gebieden (o.a. bij Muiden
en Naarden) is waterveiligheid een eigen
verantwoordelijkheid van eigenaren van gebouwen
en percelen

EEN ROBUUSTER SYSTEEM
- Kustpolders Muiden Maak het watersysteem robuuster om wateroverlast
en slechte (brakke) waterkwaliteit tegen te gaan.

WATERKWALITEIT EN
BIODIVERSITEIT STAAN
ONDER DRUK
- Beheergebied AGV Neem waterkwaliteit mee in de ontwikkeling van
woongebieden (geen achteruitgang). Dat vraagt om
kansen benutten.
Westelijk van de Amstelzone: hoge stikstofwaarden
in kwelwater; let op bij graven en boren.
Zone Amsterdam Rijnkanaal
Behouden en benutten goede potenties voor
levendige boerensloten. Park, stad, natuur en
landbouw in balans.
Niet graven bij Amsterdam Rijnkanaal (ongewenste
kwel).

DE UITDAGINGEN VAN
KLIMAATADAPTATIE
- Beheergebied AGV -

Balans zoeken tussen onttrekking van drinkwater en
infiltratie van kwalitatief goed hemelwater.

Een klimaatadaptieve inrichting is goed te
combineren met een aantrekkelijke leefomgeving en
het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit
(KRW).

Versterken van het natuurlijke systeem van
kwelstromen vanuit het Gooi, door toename
grondwateraanvulling door toename infiltratie van
kwalitatief schoon regenwater.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in stadspolders
maatregelen t.b.v. gevolgbeperkingen
overstromingen meenemen.

Benut potentie infiltratie effluent water (RWZI’s).

KANSRIJK VOOR HET
WINNEN VAN ENERGIE EN
GRONDSTOFFEN UIT WATER
- RWZI’s & het watersysteem RWZI’s zijn de plekken voor effluent hergebruik,
energiewinning, circulair gebruik van slib ed.
Heroverweging van RWZI’s Amstelveen, HuizenBlaricum, Uithoorn en Ronde venen rond stedelijk
gebied.

In gesprek over toekomst van de Gooyergracht.
Dilemma: De vraag naar drinkwater stijgt en de
natuur is afhankelijk van kwelstromen. Het risico op
verdroging stijgt. Beperk daarom de onttrekking van
grondwater en win drinkwater bewust.

KWELZONES KOESTEREN
EN VERSTERKEN
- Flanken v/d Heuvelrug en plassen Schone kwel benutten en binnen het systeem
houden, circulair watersysteem.
Kwelzones benutten voor het verbeteren van
biodiversiteit en natuurwaarden (KRW).

Koude (thermische energie) kan worden gewonnen in
de diepe plassen.

Herstellen van de balans tussen KRW en recreatie
door zonering.

Kansen voor het winnen van thermische energie uit
oppervlaktewater (TEO) uit stromend water (diep en
ondiep) in de buurt van stedelijk gebied.

Afgekoppeld hemelwater moet goed van kwaliteit
zijn, nutriënten stroom richting de plassen niet laten
toenemen.

Let op bij het plannen van WKO’s, geothermie en
de aanleg van kabels en leidingen op de effecten op
het kwetsbare grondwatersysteem. Maak een goede
planning voor de ondergrond.

Het waterschap is vanuit haar taak in het waterkwaliteitsbeheer de penvoerder voor het voorstellen van alle KRW-maatregelen in het beheergebied. De maatregelen waarvoor AGV
verantwoordelijk is, komen terecht in het WBP. De provincie en
rijksoverheid nemen de maatregelen waar zij verantwoordelijk
voor zijn op in hun waterprogramma’s. Gemeenten kunnen zelf
de keuze maken of en hoe zij hun KRW-maatregelen willen vastleggen. Bijvoorbeeld in het Gemeentelijk Rioleringsprogramma
of in een Groenvisie. Als penvoerder legt AGV de maatregelen
van alle partijen vast in een landelijk ‘Waterkwaliteitsportaal’.
De maatregelen zijn globaal geformuleerd en behoeven nog
verdere uitwerking. Alleen als blijkt dat een maatregel onuitvoerbaar is, dan kan ─ met goede onderbouwing ─ deze maatregel
worden vervangen of ingetrokken. Dit kan mogelijk leiden tot
een doelverlaging in 2027.

AANVULLEN IN
PLAATS VAN AFVOEREN
- Het Gooi -

Regenwater tijdelijk bergen, infiltreren en vertraagd
afvoeren.

Voorkomen van hittestress in stedelijk gebied door
een robuust stedelijk watersysteem en inrichting
openbare ruimte.

zes jaar. Op dit moment bereidt het Waterschap AGV de derde
en laatste periode (2022-2027) voor. In 2027 moeten de doelen
zijn behaald. Om de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water te
behalen, zijn ook in deze laatste periode maatregelen nodig. Het
behalen van de doelen en het nemen van deze KRW-maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden.

Wegzijging beperken.
Aangevoerd water moet van goede kwaliteit zijn.

Behoud biodiversiteit en voorkom bodemdegradatie
en uitspoeling bij de ontwikkeling van zonnevelden.

DILEMMA’S IN DIEPE
DROOGMAKERIJEN
- Polder Groot-Mijdrecht,
Bethunepolder, Horstermeerpolder Kansen om de brakke kwel op te vangen en om te
zetten naar zoet drinkwater.
Tegengaan brakke kwel en uitstroom van brak
water verminderen.
Niet graven en geen uitbreiding van bebouwing in
droogmakerijen.
10% laagste delen gebied reserveren voor
waterberging.
Dilemma: De (vol)houdbaarheid van het
watersysteem staat onder druk. De opeenstapeling
van wateropgaven (klimaatverandering,
bodemdaling, natuurdoelen, brakke kwel) vraagt
om een nieuwe strategie.

Om de gemeenten input te geven voor deze opgaven, en om de
eigen opgaven helder te presenteren, heeft het waterschap ‘Waterpraatplaten’ gemaakt. Hierop zijn voor het stroomgebied van
de Amstel en de Vecht de belangrijkste opgaven vanuit water
benoemd. Ook is er een gespreksagenda gemaakt, waarin de
vragen en opgaven staan die het waterschap de komende jaren
op zich af ziet komen en waar het met partners mee aan de slag
wil. Deze gespreksagenda is terug te vinden op www.agv.nl. Mist
u onderwerpen? Laat het aan het waterschap weten! Er hebben
al eerste gesprekken plaatsgevonden. Ondertussen wordt hard
gewerkt aan de eerste contouren van het WBP. Dit zal, zodra het
gereed is, met de partners worden gedeeld en besproken.
Kaderrichtlijn Water
Een voorbeeld van een specifiek thema voor het Waterschap in
het Waterbeheerprogramma is de Kaderrichtlijn Water (KRW).
De uitvoering van de KRW is verdeeld over drie perioden van

Ambtelijk is het waterschap met partijen in gesprek over het doel
en de formulering van de maatregelen. Tot eind september 2020
kunnen nog wijzigingen aangebracht worden in het Waterkwaliteitsportaal; daarna doorlopen de KRW-maatregelen van alle
partijen in deelstroomgebied Rijn-West de inspraakprocedure.
De vaststelling is voorzien eind 2021.

BOWA vergaderde op 27 juni 2019

Onderzoek van het effect van werken op afstand
op de samenwerking
(bron: www.samenwerkenaanwater.nl)
Vanuit Samenwerken aan Water is onderzoek uitgevoerd in de samenwerkingsregio’s
op landelijke schaal naar samenwerken tijdens en na coronatijd. Wat is de invloed op
kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid? Hoe verloopt de (boven)regionale samenwerking.
Wat kunnen we leren uit deze periode voor de samenwerking in de toekomst?
Het rapport spiegelt de bevindingen aan de Landelijke Monitor, de landelijke uitkomsten
van een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar thuiswerken en de ontwikkeling van
de pandemie.
U kunt het rapport vinden op de website van Samenwerken aan Water.
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Agenda 2020

….. het inwoneraantal in de
BOWA-regio tussen 2012 en
2020 is gegroeid met 11%!
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