Notulen Expertisetafel 18 december 2018
Aanwezig: Marcel van Winsen (bewonerscomité), Petra Boers (bewonerscomité), Robert de Kort
(bewoner), Theo Coskun (wijkraadlid), Ella van der Hout (geohydroloog), André Rodenburg
(watermanager), Kees Bos (rioolbeheerder), Jan Stoker (funderingsloket), Pepijn van Lobenstein
(Havensteder), Stephan de Bruin (onafhankelijk supervisor), Onno de Vries (procesbegeleider), Kim
Kreeft (secretaris), Mechiel van Appeldoorn (Hoogheemraadschap)
Afwezig (met kennisgeving): Jasper Overbeeke (ingenieur) en Marvin Biljoen (wijkraadlid)
Start:
Locatie:

17:00 uur
Wijkcoöperatie (Zomerhofstraat 75)

1. Opening en vaststellen agenda
Onno opent de vergadering om 17:30 en heet iedereen van harte welkom. Omdat het in de
komende fase belangrijk is dat Stephan vooral zijn inhoudelijke expertise als onafhankelijk
supervisor kan inzetten, neemt Onno de rol van onafhankelijk technisch voorzitter van hem
over. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda. De agenda wordt vastgesteld.
2. Bespreken openstaande acties en vaststellen verslag vorige bijeenkomst en vrijgeven
voor communicatie
Het bewonersonderzoek is uitgezet. De vragenlijst is snel tot stand gekomen en alle
gevraagde partijen hebben hun medewerking snel verleend. Ook Havensteder heeft nog veel
goede aanvullingen gedaan. Petra heeft namens de bewoners meegekeken naar de
vragenlijst en vooral ook een goede inbreng gehad in de uitnodigingsbrief. Inmiddels hebben
ruim 50 bewoners de vragenlijst al ingevuld. Volq houdt de respons bij en checkt begin
januari of er in de buurt plekken zijn waar nog maar weinig bewoners hebben gereageerd.
Mocht dat nodig zijn, dan worden op die specifieke locaties acties gehouden om de respons
te verhogen.
Openstaande acties (voor zover niet op de agenda):
Actie: Jan Stoker is hersteld van zijn oogoperatie en pakt de inventarisatie weer op
w.b.t. waar welke type fundering op welke hoogte aanwezig is en waar in de wijk al
funderingsherstel wordt uitgevoerd. Echter, dit blijkt erg arbeidsintensief. Jan kan geen
concrete datum noemen wanneer het onderzoek gereed is. Hij is ook in afwachting van
informatie over funderingen van Havensteder. Het particuliere deel van de wijk heeft hij
wel bijna in beeld.
Actie: Iedereen vult z.s.m. de datumprikker in zodat uiterlijk eerste week januari de
overleggen ingepland zijn.
Actie: Onno gaat bij Jasper navragen hoe we de overlast/consequenties voor de
mensen in ZOHO gaan beperken. 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 heeft?

Extra benadrukken:
In de huidige planning(vergaderschema) staat dat de ET in maart a.s. het advies oplevert:
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Boodschap vanuit de Stuurgroep is dat verder uitstel geen optie meer is. Voornamelijk
vanwege de toenemende klachten over gebreken in de buitenruimte die steeds vaker
voor onveilige situaties zorgen. Daarnaast spelen ook de oplopende kosten een rol. De
stuurgroep gaat dus akkoord met oplevering van het advies in maart, mits ondertussen
de voorbereidende werkzaamheden (inrichtingsplan Vijverhofstraat en onderhoudsplan
Vrouw Jannestraat e.o.) voor het vervolgtraject parallel opgepakt worden. Het
ontwerpproces gebeurt binnen de context van de WCA en houdt rekening met de
opgestelde criteria en uitgangspunten.
De Expertisetafel ziet geen bezwaren om de voorbereidende werkzaamheden voor de
‘bovengrond’ te starten, mits dit gebeurt in goede afstemming met de ET m.b.t. de
ondergrond en er – zoals toegezegd – goede aandacht is voor de samenwerking met de
WCA en de participatie van bewoners. Onno stemt dit af met de gemeente.

Notulen worden vastgesteld.
3. Voorkeursscenario’s uitwerken en selecteren aan de hand van een creatieve werkvorm
waarbij alle bouwstenen (hoofdrichtingen, verder bouwstenen genoemd) gevisualiseerd zijn
Wij zijn in groepen aan de slag gegaan met bouwstenen. Alle hoofdrichtingen uit eerdere
sessie zijn door Jasper in een stroomschema gezet en vormen de bouwstenen voor
varianten. De ET comprimeert tijdens dit overleg alle oplossingsrichtingen tot drie varianten
die nader worden uitgewerkt t.w.:
1. Hoe pakt de gemeente het ‘normaal’ aan? (conventioneel)
2. Met welke oplossingen beschermen we het vastgoed optimaal?
3. Op welke wijze slaan we zoveel mogelijk water op in de wijk? (innovatie/ duurzaamheid/
optimaal klimaatadaptief)
Actie: André, Ella en Stephan werken de opbrengsten globaal uit met principedoorsneden en een vlekkenkaart (met kansen op straatniveau) en delen deze
voorafgaand aan de volgende bijeenkomst. Bij hun uitwerkingen zitten o.a. Zij
benoemen voor de verschillende varianten kansrijke locaties in de Agniesebuurt om
meer gevoel te krijgen bij de ruimtelijke impact.
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4. Uitvraag kostenraming en juridisch advies t.b.v. de voorkeurscenario’s
De uitvraag voor het juridisch advies bereidt Stephan voor de volgende ET voor.
Actie: Stephan schrijft een concept uitvraag voor het juridisch advies. Het concept van
de uitvraag voor het juridisch advies wordt tijdens de volgende ET-bijeenkomst
besproken alvorens deze daadwerkelijk wordt uitgevraagd. De uitvraag voor de
kostenraming kan pas worden opgesteld en verstuurd als de ET de voorkeurscenario's heeft
opgesteld.
Juridisch factsheet
Actie: De factsheet ‘Wie doet wat in het stedelijk watersysteem’ is gereed maar wordt
op advies van ET niet gedeeld binnen de WCA en ook niet uit naam van de WCA verder
verspreid. De ET gebruikt de factsheet alleen intern als informatiebron. Gemeente staat vrij
om het gebruiken maar dan zonder logo van de WCA. De reden hiervan is de vraag over de
volledigheid en reikwijdte van de factsheet. Actie: Marcel mailt aan de hele ET een
document van Rioned. Dat artikel is wat breder ingestoken dan de factsheet. De factsheet is
nu te algemeen en op sommige punten is het gevoel dat de nuance ontbreekt. Veel termen
als 'redelijkerwijs', 'hoofdzakelijk', etc. Als de ET de voorkeursscenario’s heeft opgesteld,
laten ze die uitgebreid juridisch toetsen.
5. Wijze waarop ons advies wordt opgesteld en door wie
Ella en André zijn gevraagd om de resultaten van de Expertisetafel te verwoorden in een
advies. In de rapportage wordt ook aandacht besteed aan het doorlopen proces en de
gemaakte afwegingen, zodat straks voor de WCA duidelijk is hoe het advies tot stand is
gekomen.
Actie: Vóór de volgende ET-bijeenkomst maken Ella en André t.b.v. de rapportage
alvast een inhoudsopgave denken zij na over de vorm. Ook gaan zij de komende
periode de rapportage vullen met punten die al zijn besproken. Tijdens de volgende ETbijeenkomt gaat het ET gezamenlijk antwoord geven op vragen als:
-

Hoe ziet het advies er inhoudelijk uit?
Welk detailniveau past in dit proces, bij de voorkeursvarianten en het uiteindelijke
advies?
Wat leggen we van tevoren vast en hoe?

6. Rapport van DPA Cauberg met een toelichting door Havensteder (rapport is voorafgaand
aan de bijeenkomst aan de leden toegezonden)
Toelichting Havensteder op het rapport:
- De impact is groot, en maakt Havensteder bewust van de opgave
- Gecombineerde opgaven: klimaatadaptatie, fundering, waterdicht maken kelders/
souterrains, energietransitie (gasloos) vragen om grote ingrepen/ investeringen en
strategische keuzes
- Het onderzoek toont aan dat samenwerking tussen partijen noodzakelijk is om deze
grote opgaven aan te kunnen
- Vraagt om verder onderzoek hoe hier mee om te gaan
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Zijn er vragen over het rapport? Dan kunnen leden van de ET die stellen aan Pepijn via
mail: Pepijn.vanLobenstein@havensteder.nl. Pepijn deelt de informatie uit het onderzoek
van DPA met de ET. Actie: Jan Stoker, Pepijn en DPA bespreken met elkaar na de
volgende ET-bijeenkomst de voorkeurscenario’s en de effecten (incl. extrapolatie)

7. Spoorvervanging RET Noordsingel (agendapunt ingebracht door Jasper)
Het idee om alvast uitleggers t.b.v. drainage-/ hemelwaterstelsel aan te leggen tijdens de
werkzaamheden van de RET aan het spoor aan de Noordsingel is akkoord. Dit scheelt
namelijk erg veel kosten als de uiteindelijke oplossing hier om vraagt (grote kans).
8. Blik op de volgende bijeenkomst aan de hand van het vergaderschema, incl. vervolgacties
Actie: Nogmaals de oproep om de datumprikker in te vullen.
9. Afsluiting
Een laatste verzoek:
Actie: de wens om de notulen eerder te ontvangen. Een week voor het overleg is te
laat.
Alle gemaakte afspraken en acties staan in dit document aangegeven met vetgedrukte letters.
Hieronder nog in het kort de afspraken die gemaakt zijn:
Actie
Jan Stoker pakt de inventarisatie funderingen
Agniesebuurt op
Iedereen moet z.s.m. de datumprikker invullen
Onno gaat bij Jasper navragen hoe we de
overlast/consequenties voor de mensen in ZOHO
gaan beperken.

Wie
Jan

Wanneer
-

Iedereen
Onno

André, Ella en Stephan werken de
hoofdrichtingen uit op een manier die
vergelijkbaar is met o.a. vlekkenkaart,
wijkdoorsnede, dwarsprofielen, bovenaanzicht,
etc.
Stephan schrijft een concept uitvraag voor het
juridisch advies.

Ella/André

Nu
3e week
januari
(volgende
ET)
3e week
januari
(volgende
ET)

Marcel mailt aan de hele ET een document van
Rioned.

Marcel

Voor de volgende ET-bijeenkomst maken Ella en
André een inhoudsopgave die de ET gezamenlijk
gaat invullen.

Ella/André
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3e week
januari
(volgende
ET)
Uiterlijk 2e
week januari
(week voor
volgende ET)
3e week
januari
(volgende
ET)
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De notulen worden voortaan eerder verstuurd

Kim

De pagina’s van notulen en overige documenten
voortaan voorzien van paginanummering.
Het organogram van de stuurgroep/WCA/ET
wordt door Onno ontwikkeld.

Kim

Onno vraagt Johan Verlinde om een concrete
digitale presentatie met de uitleg van hun
werkzaamheden en bevindingen en nodigt het
Deltaplan uit als ET haar advies aan WCA
presenteert.

Onno
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Uiterlijk
week na
overleg
Doorlopend
3e week
januari
(volgende
ET)
-
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