Notulen Expertisetafel 26 september 2018
Aanwezigen: Marcel van Winsen (bewonerscomité), Robert de Kort (bewoner), Pepijn van Lobenstein
(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), Mechiel van Appeldoorn (Agendalid, Hoogheemraadschap),
Aanwezig als toehoorder: Kim Kreeft (Secretaris)
DEEL I: WIJKSAFARI
Start:
Startpunt:

14:00 uur
Kantoor Volq (Zomerhofstraat 84)

Om ervoor te zorgen dat we eenzelfde kennisniveau hebben en zoveel als mogelijk hetzelfde beeld
van de huidige situatie, hebben we met elkaar een wandeling door de wijk gemaakt. Tijdens onze
ronde hebben we gekeken naar wat er op straatniveau en bij laagliggende binnentuinen aan de hand
is. Zo hebben we een gevoel gekregen bij welke kwesties er spelen en wat dit vraagt van mogelijke
oplossingsrichtingen. Om ongeveer 16:00 uur is de expertisetafel (ET) naar de Wijkcoöperatie gegaan
aan de Zomerhofstraat. Daar hebben Ella van der Hout, André Rodenburg en Mechiel van Appeldoorn
aan de ET een presentatie gegeven over de grondwaterstanden en het water- en rioolstelsel. De
presentaties worden na afloop van de bijeenkomst met de ET gedeeld en worden ook op de
website van de WCA geplaatst.
DEEL II: REGULIERE EXPERTISETAFEL
Start:
Locatie:

17:00 uur
Wijkcoöperatie (Zomerhofstraat 75)

1. Opening en vaststellen agenda
Stephan opent de vergadering om 17:30 en heet iedereen van harte welkom. De agenda
wordt definitief vastgesteld, er zijn geen wijzigingen of aanvullende punten w.b.t. de agenda
ingebracht.
2. Vaststellen notulen vorige bijeenkomst
De notulen van de vorige bijeenkomst worden vastgesteld en vrijgegeven voor communicatie
aan de Wijkcommunity Agniesebuurt (WCA). Er is door Robert de Kort één opmerking
doorgegeven w.b.t. de criteria. De ET beschouwd de door de WCA overgedragen lijst met
criteria als groslijst. De criteria zijn individueel door de partijen uit en via de WCA ingebracht
maar nog niet onderling gewogen of geprioriteerd. Er zitten nog tegenstrijdigheden in. Notulen
vorige bijeenkomst zijn vastgesteld. De notulen worden met de ET en WCA (website en
nieuwsbrief) gedeeld.
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3. Bespreken (openstaande) acties
- Tijdens de vorige bijeenkomst is er door de ET gevraagd om een organogram
waarmeein 1 oogopslag duidelijk wordt wie vanuit welk gremium in dit gebiedsproces
welke rol heeft en hoe dit zich tot elkaar verhoudt (structuur). Hier is een voorstel voor
gedaan en deze is voor de 2e bijeenkomst rondgestuurd. Het organogram zoals deze
er nu ligt, vraagt nog om een verduidelijking. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie
en zodra deze nieuwe opzet klaar is, wordt deze gedeeld met de ET.
- De vragen die Stephan heeft gesteld aan het begin van het proces (per mail op vrijdag
13 juli 2018 09:20) zijn nog enkel door Jan Stoker en Ella van der Hout beantwoord.
Dit is de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke leden. In deze fase van het proces
zijn ze nog niet relevant.
- Stephan heeft op verzoek van de ET een stappenplan/ vergaderschema opgeleverd.
Dit schema is de dag voorafgaand aan de vergadering rondgemaild. De ET is het
eens met de opzet maar spreekt af dat het vergaderschema een richtlijn is en geen
streven: zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Ook kijkt de ET later nog naar de
definitie en de gewenste methodiek/ het gewenste detailniveau van de stresstest. Het
middel moet passen bij het doel en haalbaar en bruikbaar zijn. Over drie
bijeenkomsten bekijkt de ET of het schema nog klopt of moet worden aangepast. Op
verzoek van de ET worden alle bijeenkomsten om de drie weken ingepland.
- De ET constateert dat het overzicht met criteria een groslijst is. De criteria zijn niet
door de WCA gewogen en er zitten nog tegenstrijdigheden in. De ET besluit de WCA
op dit moment niet om een aangepast, geprioriteerd overzicht met criteria te vragen.
De ET zal de mogelijke oplossingen aan de huidige groslijst met criteria toetsen. Bij
tegengestelde criteria geeft de expertisetafel aan welke oplossing ze voorstelt en met
welke argumentatie. Als niet aan een criteria wordt voldaan, geeft ET dat aan,
voorzien van een toelichting. De ET besluit gezamenlijk om deze groslijst vooralsnog
aan te houden en bij de beoordeling werkende weg te ervaren of de groslijst bruikbaar
cq. toepasbaar is. Zo niet dan zal de WCA alsnog verzocht worden om in de criteria
een onderverdeling op basis van prioritering te maken.

4. Terugblik op de wijksafari
Tijdens de vergadering wordt er kort teruggeblikt op de wijksafari van vanmiddag. De
volgende conclusies kunnen alvast getrokken worden:
-

Er is veel lokaal maatwerk nodig. Elke straat is verschillend en ook elke binnentuin is
verschillend.
Het maatwerk dient afgestemd worden met het totale rioolsysteemstelsel
De behoefte aan kleinere lokale oplossingen en het benutten van kansen en fysiek
beschikbare ruimte, vergroot het fysieke zoekgebied van de ET naar mogelijke
oplossingen.
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5. Vergaderschema komende bijeenkomsten met belangrijkste onderwerpen per
bijeenkomst
Zie punt drie bij afspraken openstaande acties: de ET is het eens met de opzet maar we
hebben wel afgesproken dat het vergaderschema een richtlijn is en geen streven. Over drie
bijeenkomsten bekijken of het schema nog klopt of dat het moet worden bijgesteld.

6. De hoofdrichtingen
a. Bespreking ingebrachte kansen en bedreigingen
b. Doorspreken mogelijk combinaties
c. Eerste grove selectie van kansrijke combinaties
Na afloop van de vorige 1e bijeenkomst is een matrix rondgestuurd met de vraag aan de leden
van de ET om die in te vullen en voorafgaande aan de 2e bijeenkomst terug te sturen. In de
matrix staat achter elke hoofdoplossingsrichting een kolom om verwachte kansen en
bedreigingen te benoemen. Omdat de matrix niet door alle leden is ingevuld en vooraf
gedeeld, is ervoor gekozen om tijdens deze bijeenkomst van de ET in groepen in bespreken
en in te vullen. We hebben in drie groepen met elkaar de kansen/bedreigingen per
hoofdoplossingsrichting op papier gezet. En op basis hiervan alvast met elkaar een
eerste verkenning van mogelijke en kansrijke oplossingsrichtingen uitgevoerd. De
ingevulde matrixen worden per groep bij Kim aangeleverd. Zij zal de verschillende
kansen en bedreigingen in een verzameldocument plaatsen en delen met de ET.
7. Informatiebehoefte om grove selectie verder te kunnen verfijnen
Tijdens de bijeenkomst is besproken welke informatiebehoefte er is om straks de
hoofdoplossingsrichtingen te kunnen uitwerken in een voorkeursscenario. De volgende
onderwerpen/onderzoeken zijn genoemd:
-

-

Hoogtes en types van funderingen in de wijk
In kaart brengen waar al funderingsherstel is uitgevoerd: inventarisatie door Jan
Stoker met advies aan de ET
Verwachte technische en economische levensduur van woningen van Havensteder
(investeringsopgave)
Juridisch advies
De ET heeft behoefte aan een ‘masterclass’ van een juridisch expert die uitleg geeft
over de relevante artikelen uit de water- en woningwet (juridische kader). Samen met
deze expert willen zij brainstormen over de juridische haalbaarheid en houdbaarheid
van eventuele oplossingen. Jan Stoker nodigt Corry Oosthoek uit voor juridisch
advies tijdens de vierde bijeenkomst.
Persoonlijk/Sociaal plan (door de WCA)
Het waterhuishoudkundig-plan moet ook ingaan op de mate van uitvoerbaarheid van
de eventuele oplossingen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met een woningblok met
bewoners met heel veel verschillende nationaliteiten. Wat is de sociale impact van
funderingsherstel, het waterdichtmaken van kelders en souterrains? De nadruk hierbij
ligt op de processen en in hoeverre collectieve maatregelen door de bewoners zelf
zijn te realiseren? De ET wil een expert uitnodigen op het gebied van sociale
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-

aspecten. Jan Stoker nodigt Martine Coevert uit voor het sociale aspect voor de
vijfde bijeenkomst.
De ET heeft de opdracht om bij haar advies over oplossingsvarianten rekening te
houden met de organisatorische/ juridisch/ financiële uitvoerbaarheid van de
voorgestelde oplossingen. Hierbij gaat het om een objectieve beoordeling. De
afweging van kosten/ belangen/ wensen/ etc. wordt gemaakt door de WCA.

8. Externe communicatie over Expertisetafel
-

-

De presentaties die vandaag gegeven zijn door Ella van der Hout, André Rodenburg
en Mechiel van Appeldoorn over de grondwaterstanden en het water- en rioolstelsel
worden gedeeld met de WCA en op de website
www.aanpakagniesebuurt.nl/downloads.
De vastgestelde notulen worden gedeeld met de WCA op de website en middels een
e-mailnieuwsbrief.

9. 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:
-

-

-

De presentaties worden na afloop van de bijeenkomst met de ET gedeeld.
De notulen worden met de ET en WCA (website en nieuwsbrief) gedeeld.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van het organogram en zodra er een nieuwe
opzet klaar is, wordt deze gedeeld met de ET.
De eventueel benodigde bijeenkomsten in januari worden ook alvast door Kim
ingepland.
We hebben met elkaar in groepen de kansen/bedreigingen per oplossingsrichting op
papier gezet. De ingevulde matrixen worden per groep bij Kim aangeleverd. Zij zal de
verschillende kansen en bedreigingen in een verzameldocument plaatsen en delen
met de ET.
Inventarisatie door Jan Stoker w.b.t. waar welke type fundering op welke hoogte
aanwezig is waar in de wijk al funderingsherstel wordt uitgevoerd met advies aan de
ET. Indien dit niet bekend is, of als de gegevens niet betrouwbaar wordt bevonden,
zal dit ook worden aangegeven.
Jan Stoker nodigt Corry Oosthoek uit voor juridisch advies over de water- en
woningwet (vierde bijeenkomst) en Martine Coevert voor het sociale aspect (vijfde
bijeenkomst).
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