Notulen Expertisetafel 5 september 2018
Aanwezigen van de expertisetafel: Marcel van Winsen (bewoner), Robert de Kort (bewoner), Marvin
Biljoen (voorzitter wijkraad), Theo Coskun (wijkraadlid), Stephan de Bruin (onafhankelijk voorzitter),
Onno de Vries (procesbegeleider). Ella van der Hout (geohydroloog), André Rodenburg
(watermanager), Kees Bos (rioolbeheerder), Jasper Overbeeke (ingenieur en projectleider
Agniesebuurt), Jan Stoker (funderingsloket), Mechiel van Appeldoorn (agendalid,
Hoogheemraadschap)
Aanwezig als toehoorder: Anne Wietse de Boer (sparringpartner Wareco), Kim Kreeft (secretaris)
Afwezig: Marcel Hoogervorst (Havensteder)

1. Opening & kennismaking
Stephan opent de vergadering om 17:30 en heet iedereen van harte welkom. Er wordt een
voostelronde gedaan. De agenda wordt definitief vastgesteld, er zijn geen wijzigingen
ingebracht.
2. Doelen proces en expertisetafel en criteria
Het doel van het proces Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt wordt besproken. Onder meer
wordt gesproken over de betekenis het woord “grond- en hemelwaterbeheersysteem”. Dit is
“een systeem voor het beheren van grond- en regenwater en alles wat daarbij komt kijken”.
3. Proces- en werkafspraken
Leidend bij het bespreken van dit agendapunt is het ‘Procesplan Aanpak Buitenruimte
Agniesebuurt 2018’ (Versie: 20 juni 2018)
•

•

Afspraken over de rolverdeling
o Discussies aan de expertisetafel (verder als ET aangegeven) worden gevoerd op
basis van gelijkwaardigheid ondanks de verschillende rollen. De ET heeft
verschillende disciplines en kan dus op inhoud overleggen. Dit gebeurt zo veel
mogelijk belangenvrij en we houden elkaar daar scherp in. Er wordt aan de ET
gekeken naar objectieve varianten/oplossingen. De belangenafweging komt pas
later als de ET zijn advies uitbrengt aan de Wijkcommunity Agniesebuurt (WCA).
Alleen in de WCA (waarin de verschillende partijen zitten) kunnen keuzes
gemaakt worden. De partijen in de WCA staan vast (HHSK, Havensteder,
Bewoners/Wijkraad en de gemeente) maar de afgevaardigden (deelnemende
personen) kunnen wisselen.
o Verschillende deelnemers aan de ET hebben behoefte aan een overzicht van de
projectstructuur. Voor het volgende overleg ontvangen de leden van de ET
een ‘organogram’ met daarin de verhouding tussen o.a. de wijkcommunity,
ET en de stuurgroep.
Afspraken over werkwijze
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o

•

•

De ET focust zich in deze fase op een waterhuishoudkundigplan. Andere
onderwerpen zoals verkeer, groen en spelen worden in dit plan nog niet
meegenomen.
o In de vorige fase van het proces hebben alle partijen criteria ingebracht. De lijst
met alle criteria is na afloop van de vorige wijkbijeenkomst op 3 juli rondgestuurd
op 17-07-2018 aan de leden van de WCA en ook te downloaden op de website
www.aanpakagniesebuurt.nl/downloads. Overigens beschouwd de expertisetafel
deze lijst met criteria als groslijst. De criteria zijn individueel door de partijen
ingebracht maar door de WCA zijn de criteria nog niet gewogen.
o Op verzoek van Stephan zijn de vergelijkbare criteria (met hetzelfde doel) voor
sec het waterhuishoudkundige plan samengevoegd in een kleinere lijst. Dit was
bedoeld om de hele groslijst van criteria korter en daarmee overzichtelijker en
bruikbaar/ werkbaar te maken voor de ET. Dit document is bij aanvang van de
vergadering uitgedeeld. Omdat als gevolg hiervan niet iedereen het stuk goed
heeft kunnen lezen, kan deze versie als niet ontvangen worden beschouwd. Met
elkaar gaan we op een later moment kijken hoe we de lijst met criteria dusdanig
gaan hanteren aan de ET dat het toch een bruikbaar beoordelingskader vormt.
o Uiteindelijk presenteerd te ET de resultaten van het proces aan de WCA en geeft
het in haar advies aan de WCA aan in hoeverre de verschillende
oplossingsrichtingen voldoen aan de criteria en welke (set van)
principemaatregelen/ oplossingsrichtingen zij de WCA op basis van het
trechterings- en beoordelingsproces adviseert. Als een oplossingsrichting niet
(volledig) voldoet aan een criterium, dan kan de ET (conform het procesplan)
mitigerende maatregelen voorstellen of de WCA adviseren hoe hiermee om te
gaan.
o Het is uiteindelijk aan de WCA om de bevindingen met het advies en de
verschillende oplossingsrichtingen af te wegen op haalbaarheid en wenselijkheid.
Om deze afweging goed te kunnen maken, gaat de ET in haar advies ook in op
de belangrijkste financiële en juridische aspecten rond de geadviseerde
oplossingsrichtingen.
Praktische afspraken (wijze verslaglegging, overlegmomenten, etc.)
o We maken geen woordelijk verslag, de notulen worden opgesteld in punten en
besluiten , gesprekken worden samengevat weergegeven
o Agendastukken worden zoveel als mogelijk vooraf (streven één week van te
voren) per e-mail aangeleverd bij de leden van de ET en zo min mogelijk pas
gedeeld tijdens het overleg, omdat de leden dan geen tijd hebben zich nog in de
stukken te verdiepen.
Afspraken over openheid en transparantie
o Aan de ET kan vrij worden gesproken, informatie wordt open gedeeld..
o Nette discussie: mag betrokken en scherp maar wel met respect voor elkaar.
o Het kan lastig zijn om met 13 personen een discussie te voeren. We laten elkaar
uitspreken en kiezen voor een intensief traject om ervoor te zorgen dat iedereen
voldoende aan het woord komt.
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4. Onderzoeksvraag/-vragen en inventarisatie mogelijke maatregelen
Alvorens er op de onderzoeksvraag/-vragen werd ingegaan, is er nog een aantal andere
punten besproken, zoals:
•

•

•

•

Nemen we en zo ja hoe aangrenzende wijken mee in bij onze analyse: gaan wij ook
rekening houden met de rest van noord, etc.? Uitgangspunt is dat andere wijkenniet
belast mogen worden met overtollig watert als gevolg van onze oplossing.
Wat houdt het advies aan de WCA precies in? Zie het eerder verschenen
Procesoplan van 20 juni 2018: De WCA verwacht een inventarisatie van mogelijke
oplossingen en/of een range van mogelijkheden voor een waterhuishoudkundig plan.
Ook verwachten zij een advies van de ET over wat volgens hen de beste oplossing
lijkt te zijn. Dit vertaalt zich in een waterhuishoudkundig plan op hoofdlijnen dat ruimte
biedt voor maatwerk op straatniveau.
Wie gaat al het onderzoek(swerk) uitvoeren of dit begeleiden? Er moet gekeken
worden naar een goede verdeling: individueel of per team bijvoorbeeld? Er is nog
geen keuze gemaakt op dit onderdeel. We laten aanvullend onderzoek verrichten als
tijdens de gesprekken blijkt dat we informatie missen om tot een goed advies te
komen..
Er is behoefte aan een gelijkwaardiger kennisniveau. Tegelijkertijd is er het
besef dat niet niet zo éen-twee-drie geregeld is. Het idee wordt gevat om met
elkaar een rondje door de wijk te maken en te kijken wat er op straatniveau aan
de hand is om zo gevoel te krijgen welke kwesties er spelen en wat voor effect
sommige oplossingsrichtingen hebben. Zo kunnen we ook kansen spotten. Als
er na de wijksafari nog behoefte is aan aanvullende kennis, kan deze door
middel van korte presentaties of visualisaties vooraf aan het te behandelen
agendapunt aan de ET worden overgebracht. Voorzitter geeft aan dat bij het
bespreken van technische aspecten ook kennis kan worden overgedragen.

Om te komen tot de juiste onderzoeksvraag/-vragen zijn tijdens een brainstormsessie aan de ET
mogelijke hoofd- en subrichtingen voor variantenop een rij gezet. Deze hoofdrichtingen gaan we de
komende periode uitwerken en verder onderzoeken. Het vormen de bouwstenen voor de op te stellen
varianten
De ET stelde zichzelf de vraag:
Welke hoofdrichtingen kunnen we ons (out-of-the-box / los van de criteria) voorstellen o.b.v. de
onderscheidende stromen/ componenten "vuilwater – hemelwater – grondwater –
oppervlaktewater”?
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Vuilwater
•
•

Naar riolering/rwzi en niet naar oppervlaktewater (singel)
o met of zonder noodvoorziening(overstort)
Lokaal zuiveren en hergebruiken in de wijk (gebiedsgericht )

Hemelwater
•

Direct afvoeren uit de wijk (lozen op singel):
o Via de ‘Hofbogen’
o Over straat (bovengronds)
o Via het riool (ondergronds)
§ Gemengd (gezamenlijk met het vuilwater)
§ Gescheiden (apart hemelwaterriool)
• Opslaan in de wijk (bufferen om het te gebruiken/ vertraagd afvoeren)*:
o Infiltreren in de bodem (ondergrondse berging)
§ Ondiep
§ Diep
o Op Hofbogen opslaan (bovengrondse berging)
o Op daken bufferen
o In objecten oOp maaiveld bufferenbijv. in regentonnen)
o Onder gebouwen opslaan (bijv. kruipruimtes)
* Variaties en mix van keuzes mogelijk o.b.v. bijvoorbeeld in privaat en in openbaar gebied

Grondwater
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Drainagestelsel met in tijd (seisoensfluctuatie) regelbaar / instelbaar peil :
Drainagestelsel met in ruimte (compartimentering) regelbaar / instelbaar peil :
Actief grondwaterpeibeheer: in droge perioden ater actief vanuit de singel aanvoeren (zonder
pomp)
Actief grondwaterpeibeheer: in droge perioden ater actief vanuit de singel aanvoeren (met
pomp)
Draineren op singelpeil (ontwatering onder vrijverval)
Draineren onder singelpeil (ontwatering met behulp van een pompvoorziening)
Geen drainage
Water actief aanvoeren vanuit opgeslagen hemelwater (t.b.v. hergebruik)
o Zonder pomp
o Met pomp
Sturen van grondwaterstroming: Het wegnemen of toevoegen van ondergrondse barrières
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Regelbaar op:
1. Plaats1: wijkniveau, straatniveau of blokniveau?
2. Seizoensafhankelijk2
3. Alle twee de bovenstaande niveaus tegelijk

Oppervlaktewater
•
•
•
•

Peil vooraf natte periode actief verlagen: oorbemalen o.b.v. (voorspelde)
weersomstandigheden
Peil tijdens natte periode actief verlagen Harder pompen (aan- en afvoer wijzigen), tijdens en
na een bui
Berging vergroten: oppervlaktewater toevoegen (groter wateroppervlakte)
Niets doen

5. Inventarisatie beschikbare informatie, plannen & onderzoeken (o.b.v. verzoek
supervisor)
a. Ieder lid van de ET probeert de vragen uit mail van Stephan verstuurd op vrijdag
13 juli 2018 09:20 te beantwoorden voor de volgende ET.
b. We maken een wijksafari ('aanschouwelijk onderwijs') tijdens een rondje door de wijk
c. We vragen de resultaten van de grondwatermonitoring (peilbuizen) tot nu toe op
d. Tegelijkertijd werkt ieder lid de hoofdoplossingsrichtingen uit (Volq stelt ervan een
schematisatie op). Alle leden beschrijven op basis van dit schema de grootste
kansen en bedreigingen per individuele hoofdrichting uit de lijst (zie
agendapunt 4) en denken alvast na over combinaties / scenario’s. Onlogische
keuzes moeten goed en duidelijk beargumenteerd worden. De uitwerking graag
een week voor aanvang van de volgende vergadering mailen naar
kimkreeft@volq.nl.
6. Externe communicatie over ET
• Op procesniveau houdt Volq de WCA op de hoogte van onze activiteiten.
• Verslagen en documenten worden door Volq gedeeld met de WCA nadat deze door
de ET zijn vastgesteld.
7. Vervolgstappen
a. Planning op hoofdlijnen
Stephan maakt een stappenplan voor de ET (routekaart, vergaderschema) met
een invulling van het proces zoals hij dat voor zich ziet. Hij inventariseert ook
wat er nodig is voor de gewenste, bij het proces passende 0-meting
b. Nieuwe vergaderdata
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Kim stuurt een verzoek voor de wijksafari en volgende vergaderdata. We plannen de
bijeenkomsten van de ET om de drie weken tot het einde van het jaar. De wijksafari zal het
middagprogramma worden voorafgaande aan de volgende vergadering. De vraag is of iedereen
z.s.m. na ontvangst de Datumprikker kan invullen.

8. Afsluiting en afspraken
Alle gemaakte afspraken en acties staan in dit document aangegeven met vetgedrukte
letters. Hieronder nog in het kort de afspraken die gemaakt zijn:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Onno maakt een organogram waarbij in 1 oogopslag duidelijk wordt wie vanuit welk
gremium in dit gebiedproces welke rol heeft en hoe dit zich tot elkaar verhoudt
(structuur).
Er worden tijdens de ET vergaderingen geen documenten meer ingebracht die niet
van tevoren zijn gedeeld.
We organiseren een wijksafari om kansen en bedreigingen te spotten in de wijk
Ieder lid van de ET beantwoordt zo volledig mogelijk de vragen uit de e-mail van
Stephan verstuurd op vrijdag 13 juli 2018 09:20 voor de volgende ET.
Ella vraagt de uitkomsten van de grondwatermonitoring (peilbuizen) op.
Alle leden benoemen de grootste kans en bedreiging per hoofdrichting en denken
alvast na over mogelijke combinaties in de opgestelde hoofdrichtingen. Onlogische
keuzes worden goed en duidelijk beargumenteerd. Deze uitwerking graag een week
voor aanvang van de volgende vergadering mailen naar kimkreeft@volq.nl.
Verslagen en documenten worden eerst door de ET vastgesteld alvorens ze met de
WCA via de website of nieuwsbrief gedeeld worden.
Stephan maakt een inhoudelijk stappenplan voor de ET (routekaart) met een invulling
van het proces zoals hij dat voor zich ziet.
Stephan inventariseert wat er nodig is voor een 0-meting.
Kim stuurt een datumplanner voor de Wijksafari en volgende vergaderdata die eens
per drie weken zullen gaan plaatsvinden tot het einde van het jaar. De vraag of ieder
z.s.m. de agendaverzoeken kan invullen.

NB: na sluiiting van de vergadering heeft de voorzitter aan bewoner Marcel van Winsen aangegeven
dat hij beschikbaar en bereid is om -zo nodig en indien gewenst- uitleg over technische begrippen of
over het lokale stedelijk watersysteem te geven. Zijn contactgegevens zijn bij ieder lid bekend.
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