Agenda Expertisetafel 5 september 2018
Genodigden: Marcel van Winsen (bewonerscomité), Robert de Kort (bewoner), Marcel Hogervorst
(Havensteder), Marvin Biljoen (wijkraadlid), Theo Coskun (wijkraadlid), Stephan de Bruin
(onafhankelijk technisch voorzitter), Onno de Vries (procesbegeleider). Ella van der Hout
(geohydroloog), André Rodenburg (watermanager), Kees Bos (rioolbeheerder), Jasper Overbeeke
(ingenieur), Jan Stoker (funderingsloket),
Agendalid: Mechiel van Appeldoorn (Hoogheemraadschap)
1. Opening & kennismaking
2. Doelen proces en expertisetafel en criteria
Doel proces Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt:
Met de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt werken we aan een buurt waar het nu en in de
toekomst prettig wonen, werken en verblijven is. Waar de riolering en het grond- en
hemelwaterbeheersysteem naar behoren functioneren en de openbare ruimte (boven- en
ondergronds) en private ruimte goed zijn ingericht. Waar de inrichting past bij de behoeftes
van buurtbewoners en gebruikers en er door de inrichting zo min mogelijk overlast van de
gevolgen van de klimaatverandering is en van de gekozen oplossingen.
Doel Expertisetafel:
De expertisetafel adviseert de Wijkcommunity Agniesebuurt over het waterhuishoudkundig
plan, bestaande uit de facetten: afvalwater, regenwater en grondwater. De ambitie1 is dat de
expertisetafel voor het einde van het jaar advies uitbrengt aan de Wijkcommunity, zodat de
deelnemers aan de Wijkcommunity nog dit jaar een besluit kunnen nemen over hun bijdrage
aan de uitvoering van het waterhuishoudkundig plan.
3. Proces- en werkafspraken
• Rolverdeling
• Werkwijze
• Praktische afspraken (wijze verslaglegging, overlegmomenten, etc.)
• Openheid en transparantie
4. Onderzoeksvraag/-vragen
5. Inventarisatie mogelijke maatregelen
6. Inventarisatie data & onderzoeken (o.b.v. verzoek supervisor)
a. Doel & belang
b. Reeds uitgevoerde onderzoeken
7. Externe communicatie over Expertisetafel
8. Vervolgstappen
a. Planning op hoofdlijnen
b. Nieuwe vergaderdata
9. Afsluiting

1

Dit is een wens, geen doel op zich. We hebben als uitgangspunt benoemd dat de kwaliteit vooropstaat en we
de tijd nemen die nodig is. We willen voortgang boeken, maar niet overhaasten.
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