Notulen Expertisetafel 29 november 2018
Aanwezig: Marcel van Winsen (bewonerscomité), Petra Boers (bewonerscomité), Marvin Biljoen
(wijkraadlid), Theo Coskun (wijkraadlid), Ella van der Hout (geohydroloog), André Rodenburg
(watermanager), Kees Bos (rioolbeheerder), Stephan de Bruin (onafhankelijk technisch voorzitter),
Onno de Vries (procesbegeleider), Kim Kreeft (secretaris).
Afwezig: Mechiel van Appeldoorn (Hoogheemraadschap, agendalid), Pepijn van Lobenstein
(Havensteder), Lisette Paauwen (bewonerscomité), Robert de Kort (bewoner), Jasper Overbeeke
(ingenieur), Jan Stoker (funderingsloket)
Start:
17:00 uur
Locatie: Wijkcoöperatie (Zomerhofstraat 75)
1. Opening en vaststellen agenda
Stephan opent de vergadering om 17:30 en heet iedereen van harte welkom. Er wordt een
opmerking geplaatst bij agendapunt 4 ‘Terugblik bijeenkomst’. De antwoorden van alle afzonderlijke
partijen uit de WCA en conclusies van de WCA-bijeenkomst op 20 november zijn verwerkt in een
nieuw overzicht met uitgangspunten en criteria. Dit nieuwe document is rondgestuurd. (kenmerk/
naam?). Opmerkingen op deze lijst vanuit de ET kunnen tijdens agendapunt 3 ingebracht worden
waarna de lijst kan worden gedeeld met de WCA. Een andere algemene opmerking op de agenda is
dat hij te vol is. Er wordt gevraagd hier extra op te sturen. Tijdens vorige vergaderingen is de wens
om op tijd (20:00uur) af te ronden ook ter sprake gekomen en opgenomen in de notulen.
Agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst, actiepunten en overige opmerkingen t.o.v. het
proces
- Actie: de pagina’s van notulen en overige documenten voortaan voorzien van
paginanummering.
- In de notulen van de vierde bijeenkomst is er gesproken over ‘grondwaterstanden
peilbuizen’(zie p.3 §3). Graag hieraan het doel van het onderzoek toevoegen: nul-situatie
vastleggen, voldoende vermazing/ dichtheid en opbouwen meetreeks. Ook de zin “wel wordt
opgemerkt dat we niet gaan meten om het meten” verwijderen. Notulen zijn vervolgens
vastgesteld.
- Havensteder is (weer) afwezig. ET kan niet verder zonder hun aanwezigheid, actieve
betrokkenheid en inbreng. Actie: Onno neemt contact op met Havensteder. Als er namens
Havensteder tijdens het volgende overlegmoment op 18 december a.s. geen
verantwoordelijk en bevoegd persoon aanwezig is, en Havensteder geen actieve
betrokkenheid laat zien, dan heeft het geen zin de Expertisetafel voort te zetten. Dit omdat
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Havensteder eigenaar is van een groot deel van de panden in de Agniesebuurt en dus een
groot belang heeft bij en daarmee ook medeverantwoordelijk is voor het ET-proces.
Johan Verlinde (Deltaplan) wordt gevraag om een concrete digitale presentatie met de uitleg
van zijn werkzaamheden en bevindingen. Onno nodigt het Deltaplan uit als de ET haar advies
aan de WCA presenteert.
Laatste hand wordt gelegd aan de factsheet m.b.t. tot het (juridisch) kader, rol- en
verantwoordelijkheidsverdeling t.a.v. de grondwaterzorgplicht. Dit heeft bij Onno alle
aandacht. De sheet is inhoudelijk klaar en wordt op dit moment getoetst door een
onafhankelijk jurist. Wordt z.s.m. gedeeld met de ET.
Actie: Het organogram van de stuurgroep/WCA/ET wordt door Onno ontwikkeld. Hierin
wordt de posities, de relaties tussen de partijen en het besluitvormingsproces duidelijk. Het
organogram geeft ook inzicht in wie gaat er uiteindelijk gaat beslissen over de financiële en
maatschappelijke aspecten.
Jan Stoker is al een tijdje afwezig. Actie: Onno neemt contact op met Jan Stoker om navraag
te doen om de reden van afwezigheid en de stand van zaken van de funderings- en
kelder/souterrain inventarisatie.
Actie: De kaart met d de (KCC) meldingen/ klachten van wateroverlast in de Agniesebuurt
(‘bolletjeskaart’) wordt door Jasper rondgemaild aan alle leden van de ET.
Actie: De kaart met de stresstest (resultaat modelberekening water-op-straat) wordt door
Andre of Ella verstuurd aan ET.
De bomeninventarisatie voor de binnentuinen (particulier terrein) is door de gemeente
Rotterdam gegund en wordt medio december uitgevoerd.
De vragen aan Havesteder over de huidige staat en bouwkundige kenmerken van hun
panden staan uit. Havensteder heeft het onderzoek ernaar bevestigd en toegezegd de
onderzoeksgegevens te delen met ET. Wanneer en met welk detailniveau is nu nog niet
duidelijk. Onno gaat hier achteraan, in relatie tot de actie omtrent hun afwezigheid.

3. Terugblik openbare WCA-bijeenkomst 20 november
Korte samenvatting van de avond: goede, open en kritische bijeenkomst. Alle vragen zijn helder
beantwoord en verschillende criteria zijn aangevuld. Over deze wijzigingen waren alle aanwezigen
het eens. Vandaag staat de aangepaste lijst met criteria op de agenda van de ET en daarna wordt de
lijst voorgelegd aan de WCA. .
Belangrijkste punten vanuit de WCA-bijeenkomst voor ET:
1. De expertisetafel brengt op hoofdlijnen de globale kosten van de mogelijke oplossingen in beeld,
zodat alle partijen (waaronder ook de eigenaren) de financiële haalbaarheid/ betaalbaarheid van de
oplossingen kunnen inschatten.
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2. De Expertisetafel brengt voor de oplossingsrichtingen die zij voorstelt zowel de organisatorische
haalbaarheid als de (juridische) verantwoordelijkheidsverdeling in beeld en betrekt deze
onderwerpen in haar advies aan de WCA.
3. De Expertisetafel adviseert de WCA over een systeem van monitoring die past bij de gekozen
oplossings(richting).

Laatste aanpassingen lijst met criteria en uitgangspunten
Tijdens de WCA-bijeenkomst op 20 november is overeengekomen dat er een nieuwe
(gestructureerde) lijst met criteria en uitgangspunten wordt opgesteld. Dit is inmiddels gedaan en de
ET heeft nog drie opmerkingen:
1. Actie: Alle criteria in het vernieuwde document met criteria en uitgangspunten moeten t.b.v. de
overzichtelijkheid genummerd worden voor meer structuur (zodat je punt 1.1. krijgt etc.).
2. In de lijst met criteria en uitgangspunten staat het onderstaande criteria:
“5. Ondergrondse woonruimte moet waterdicht zijn (bouwbesluit). Elk pand moet hierbij voldoen aan
het niveau voor ‘bestaande bouw’ in het bouwbesluit. Sinds 2012 moeten alleen verbouwde delen
voldoen aan de eisen voor nieuwbouw. Let wel; de waterdichtheid geldt alleen voor leefruimtes
(verblijfsruimtes). Ondergrondse ruimtes die niet worden gebruikt als verblijfsruimte hoeven niet
waterdicht te zijn, maar dan moet geaccepteerd worden dat er wateroverlast kan ontstaan.”
Hiervan constateert de expertisetafel dat dit geen criteria kan zijn. Het is mogelijk juridisch juist dat
“ondergrondse woonruimte waterdicht moet zijn”. Echter dit betreft een keuze over de
verantwoordelijkheid om invulling te geven aan het waterdicht maken. Het feitelijk waterdicht
maken is een individuele keuze van de eigenaar, dan wel iets wat onderdeel is van de
(maatschappelijke) kosten en baten analyse.
De expertisetafel wil de huidige situatie als uitgangspunt hanteren. Hierin wordt de mogelijke
veronderstelling / is er inzicht dat een bepaald deel van de ondergrondse woonruimten niet
waterdicht zijn. Afhankelijk van het uitgangspunt, in combinatie met de uit te werken varianten,
resulteert dit in een schadegetal of investeringen om schade te voorkomen. Actie: Vraag aan WCA
(gemeente Rotterdam) is de voorgestelde/ bovenstaande uiteenzetting akkoord?
3. Het criterium 7 (inbreng bewoners) onder ‘uitgangspunten voor het proces’ (p.8): “Indien
rioolvervanging leidt tot structurele verhoging van de grondwaterstand, wordt deze beslissing door
de WCA beschouwd als een onderdeel van de klimaatbestendige maatregelen en betrokken in het
zoek- en besluitvormingsproces naar klimaatbestendige maatregelen en een nieuw grond- en
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hemelwaterbeheersysteem in de buurt.”
Actie: criteria 7 p.8 moet in het vernieuwde document criteria en uitgangspunten worden
vervangen voor: “Indien rioolvervanging leidt tot structurele verhoging van de grondwaterstand,
betrekt de ET deze verhoging bij het zoeken naar een klimaatbestendig nieuw grond- en
hemelwatersysteem en betrekt de WCA dit bij het besluit over dit nieuwe systeem.
Actie: Na bovenstaande drie wijzigingen kan de vernieuwde lijst met criteria en uitgangspunten ter
vaststelling verstuurd worden naar de WCA”
5. Oplossingsrichtingen
In het volgende deel van de ET-vergadering is kort ingegaan op de lijst met kansen en bedreigingen
per hoofdrichting. De ET heeft gekeken welke hoofdlijnen bruikbaar zijn, welke hoofdlijnen we buiten
beschouwing laten en waarom.
Vuilwater:
1. Naar riolering/rij en niet naar oppervlaktewater met/zonder noodvoorziening = overstort
Neemt ET mee: Scenario: vuilwater gaat zoveel mogelijk (gescheiden van hemelwater) naar het riool
en niet naar oppervlaktewater. Zo min mogelijk risico van vuilwater op straat.
2. Lokaal zuiveren en hergebruiken in de wijk (gebiedsgericht)
Neemt ET niet mee. Onrealistisch in de Agniesebuurt. Vraagt veel ruimte, investeringen, 100%
betrokkenheid en gedragsverandering van bewoners.
Hemelwater:
3. Direct afvoeren uit de wijk (lozen op singel):
Neemt ET mee: bijvoorbeeld via Hofbogen: uniek project en enorme stedenbouwkundige impuls.
Vanwege de druk op de agenda heeft de ET niet alle hoofdrichtingen kunnen doorlopen. De rest van
de hoofdrichtingen moeten in het volgende ET-overleg worden besproken. De huidige werkwijze
blijkt niet ideaal. Actie: Stephan vraag Jasper of hij een werkvorm wil voorbereiden waarbij alle
bouwstenen (hoofdrichtingen) gevisualiseerd worden, en de mogelijke combinaties. Gedacht
wordt aan een werksessie op de muur waarbij de leden zicht hebben op alle bouwstenen en er
centraal (met elkaar) keuzes gemaakt kunnen worden. Zo worden voorkeursscenario’s plenair
getrechterd en bepaalt de ET gezamenlijk welke scenario’s zij nader gaan onderzoeken.
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6. Bewonersenquête
Tijdens het volgende deel van de vergadering is ingegaan op de bewonersenquête voor de
Agniesebuurt. Hierover is het volgende besproken:
Uitgangspunt: Voor alle bewoners (zowel eigenaren als huurders, totaal ca. 4400)
Afzender:

Wijkcommunity Agniesebuurt (via Volq)

Aanhef:

Persoonlijk “Aan dhr./ mevr. <NAAM>…”(indien mogelijk, anders ‘Aan de bewoners
van huisnr.)

Boodschap:

Over de juiste boodschap en tone-of-voice wordt nog verder nagedacht.Duidelijk
moet zijn wat bewoners er zelf aan hebben en dat het in hun eigen belang is.

Verspreiding:

Vóór kerst – Vanaf half december met een doorlooptijd (respons) tot half januari

Stappenplan:

Stap 1: Verpreiding in de wijk: Huis-aan-huis door de brievenbus + online vragenlijst
(via mail en Facebook) + berichtgeving erover via de media
Stap 2 (optie): In de wijk bij bv. schoolplein en winkelcentra mensen actief
aanspreken (door ‘ambassadeurs’ van de wijkraad/ betrokken bewoners) (
Stap 3: Halverwege doorlooptijd: respons analyseren
Stap 4: In gebieden met weinig respons: nader onderzoek door bijv. huis-aan-huis
aanbellen / per straat ambassadeurs oproepen om langs de deuren te gaan (via
bewoners en wijkraad).

Communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden:
-

Persbericht naar lokale media als ‘Havenloods’ en ‘Noordenzon’
‘Veilige buurt’-app
Digitaal via nieuwsbrief, Facebook en wijknetwerken
Tijdens nieuwjaarsborrels
Wijkambassadeurs: iemand de enquête langs laten brengen met de boodschap “ik kom hem
volgende week weer ophalen”.
Met wijkraad opnemen welke andere communicatiemiddelen er zijn die ET kan inzetten.

Overige opmerkingen bewonersenquête:
-

-

De bewonersenquête dient om inzicht in de huidige situatie te geven (vooral bouwkundig,
ervaring met (grond)water-/ vochtoverlast. GEEN vragen over bereidheid tot maatregelen).
In deze ronde halen we alleen aspecten op die relevant zijn voor de nulmeting.
Onderscheid maken tussen huurder en koper (niet relevante vragen kunnen laten overslaan
door respondent)
Ella mailt nog aanvullende vragen
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-

Actie: Volq komt met een aanpak en nieuw voorstel van de vragenlijst. Petra ondersteund
hierin.

7. Bespreken en vaststellen meetplan grondwatermonitoring
Het meetplan van Ella is gereed en wordt, op voorwaarde van check door Deltares (instemming of na
verwerking van opmerkingen), vastgesteld met een extra kanttekening: enkele locaties van de extra
peilbuizen worden verplaats naar bepaalde tuinen. Mochten er uit de second opion door Deltares
nog bijzonderheden komen, dan worden deze gedeeld met de ET en meegenomen in het meetplan.
De metingen worden voor minimaal een half jaar uitgevoerd.
8. Bespreken uitvraag kostenraming en juridisch advies t.b.v. de voorkeurscenario’s. Actie:
Dit agendapunt wordt omwille van de tijd doorgeschoven naar het volgende ET-overleg.
9. Spoorvervanging RET Noordsingel (agendapunt ingebracht door Jasper)
Actie: Dit agendapunt wordt i.v.m. de afwezigheid van Jasper doorgeschoven naar het
volgende ET-overleg.
10. Planning voor de komende periode: nieuw vergaderschema
Het vergaderschema wordt besproken: iedereen kan zich vinden in de ambitie om in maart 2019 een
advies op te leveren aan de WCA.
Actie: navragen hoe/ op welke manier het advies gepresenteerd wordt aan de WCA. Voorstel is om
een rapportage en een presentatie (samenvatting ervan) op te leveren. Afhankelijk daarvan kan
definitieve planning bepaald worden. Persoon die dit gaat oppakken, wordt gebrieft door Stephan
en Onno en gaat dan (indien nodig) aanschuiven om mee te krijgen wat er tijdens ETvergaderingen besproken wordt.
Actie: Dataprikkers worden verstuurd voor januari tot maart. Een aantal leden hebben voorkeur
voor donderdag dus die optie zal ook worden toegevoegd.
11. Afsluiting
Bij de afsluiting is er een vragenronde waarbij specifiek naar de ervaringen van de deelnemers ten
aanzien van de vergaderingen en eventuele openstaande punten wordt gevraagd:
-

-

Actie: aanvullende vraag voor de Gemeente Rotterdam/Jasper: ZOHO gaat op de schop.
Wordt daar in ons advies ook rekening mee gehouden (fasering/ planning) en hoe zorgen
we er voor dat deze buurt geen twee keer overlast krijgt?
Opmerking: in de toekomst graag andere werkvormen gebruiken waarbij een actieve
houding nodig is. Ook kan er soms wat meer voorwerk gedaan worden. Het is makkelijker om
te reflecteren op iets dat er al ligt dan theoretisch benaderen hoe iets aan te pakken.
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Alle gemaakte afspraken en acties staan in dit document aangegeven met vetgedrukte letters.
Hieronder nog in het kort de afspraken die gemaakt zijn:
-

-

Actie: de pagina’s van notulen en overige documenten voortaan voorzien van
paginanummering.
Actie: Onno neemt contact op met Havensteder. Als er namens Havensteder tijdens het
volgende overlegmoment op 18 december a.s. geen verantwoordelijk en bevoegd persoon
aanwezig is, en Havensteder geen actieve betrokkenheid laat zien, dan heeft het geen zin de
Expertisetafel voort te zetten.
Actie: Het organogram van de stuurgroep/WCA/ET wordt door Onno ontwikkeld.
Actie: Onno neemt contact op met Jan Stoker om navraag te doen om de reden van
afwezigheid en de stand van zaken van de funderings- en kelder/souterrain inventarisatie.
Actie: De kaart met de (KCC) meldingen/ klachten van wateroverlast in de Agniesebuurt
(‘bolletjeskaart’) wordt door Jasper rondgemaild aan alle leden van de ET.
Actie: De kaart met de stresstest (resultaat modelberekening water-op-straat) wordt door
Andre of Ella verstuurd aan ET.
Actie: Alle criteria in het vernieuwde document met criteria en uitgangspunten moeten t.b.v.
de overzichtelijkheid genummerd worden voor meer structuur (zodat je punt 1.1. krijgt etc.).
Actie: Vraag aan WCA (gemeente Rotterdam) is de voorgestelde/ bovenstaande
uiteenzetting akkoord?
Actie: criteria 7 p.8 moet in het vernieuwde document criteria en uitgangspunten worden
vervangen
Actie: Na bovenstaande drie wijzigingen kan de vernieuwde lijst met criteria en
uitgangspunten ter vaststelling verstuurd worden naar de WCA”
Actie: Stephan vraag Jasper of hij een werkvorm wil voorbereiden waarbij alle bouwstenen
(hoofdrichtingen) gevisualiseerd worden, en de mogelijke combinaties.
Actie: Volq komt met een aanpak en nieuw voorstel van de vragenlijst.
Bespreken uitvraag kostenraming en juridisch advies t.b.v. de voorkeurscenario’s. Actie: Dit
agendapunt wordt omwille van de tijd doorgeschoven naar het volgende ET-overleg.
Actie: Agendapunt “Bespreken uitvraag kostenraming en juridisch advies t.b.v. de
voorkeurscenario’s” wordt omwille van de tijd doorgeschoven naar het volgende ET-overleg.
Actie: Agendapunt “Spoorvervanging RET Noordsingel” wordt omwille van de afwezigheid
van Jasper doorgeschoven naar het volgende ET-overleg.
Actie: Dataprikkers worden verstuurd voor januari tot maart.
Actie: aanvullende vraag voor de Gemeente Rotterdam/Jasper: ZOHO gaat op de schop.
Wordt daar in ons advies ook rekening mee gehouden (fasering/ planning) en hoe zorgen we
ervoor dat deze buurt geen twee keer overlast krijgt?
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