Notulen Expertisetafel 19 februari 2019
Aanwezig: Marcel van Winsen (bewonerscomité), Marvin Biljoen (wijkraadlid), Theo Coskun
(wijkraadlid), Ella van der Hout (geohydroloog), André Rodenburg (watermanager), Jasper Overbeeke
(ingenieur), Pepijn van Lobenstein (Havensteder), Onno de Vries (procesbegeleider), Kim Kreeft
(secretaris).
Afwezig: Petra Boers (bewonerscomité), Robert de Kort (bewoner), Jan Stoker (funderingsloket),
Mechiel van Appeldoorn (Hoogheemraadschap), Stephan de Bruin (onafhankelijk supervisor)
Start:
Locatie:

17:00 uur
Wijkcoöperatie (Zomerhofstraat 75)

1. Opening en vaststellen agenda
Onno opent de vergadering om 17:30 uur en heet iedereen van harte welkom. Jan Stoker
(funderingsloket) heeft per mail aangegeven zijn werkzaamheden voor de Expertisetafel (ET)
te stoppen. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt vastgesteld.
1. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst en vrijgeven voor communicatie
Er worden een aantal wijzigingen voorgesteld voor het verslag van de vorige ET-bijeenkomst
op donderdag 07 februari.
-

-

-

Aanvulling p.1:
De inhoud van de paragraaf ‘Stedenbouwkundige omschrijving’ levert Marcel aan
i.p.v. punten aan te leveren. Wat hij niet heeft, laat hij open. Ella stuurt Marcel
aanvullend civieltechnische informatie die zij beschikbaar heeft.
Aanvulling p.3 onderaan punt 5 (voorkeursvariant wordt 3).:
Op verzoek van bewoners graag de vraag en het antwoord op de vraag over het
singelpeil toevoegen.
Vraag: “Waarom moet het terug naar het singelpeil 2.40? Als het huidige peil al
overlast geeft, waarom dan verhogen?”
Antwoord: We laten het idee van terug naar het zogenaamde oorspronkelijke peil
los. We zeggen: we leveren maatwerk en hebben de mogelijkheid om van het
singelpeil af te wijken mits we kunnen onderbouwen hoe we dat kunnen oplossen.
Actie Onno: Mechiel van Appeldoorn (agendalid, HHSK) mailen met de
vraag of hij behoefte heeft om op deze opmerking/notulen te reageren.
Aanvulling P.3 juridisch advies:
Vragen toevoegen: Wie maakt de uiteindelijke beslissing voor het grondwaterpeil
op een locatie? (als aanvulling op “Hoe maak je de afweging..”
Hoe maak je een goede belangenafweging (beleidsmatige vraag) tussen wie
profijt heeft en wie nadelen.
Actie: Onno zet de extra vragen m.b.t. juridisch advies uit en ziet toe op
beantwoording daarvan.
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2. Bespreken openstaande acties voor zover deze niet apart op de agenda staan
De openstaande acties worden doorgelopen. De opmerkingen worden aangepast in het
actieschema aan het eind van deze notulen.
3. Bespreken uitwerking variant 3 en lokale toepassing van variant 2 op basis van een
voorzet van André.
André en Ella hebben op de plattegrond van de Agniesebuurt de oplossing(en) aangegeven.
De oplossing die nu op tafel ligt is de hoofdlijn. Gezamenlijk lopen we de oplossingen door en
bespreken we welke acties nog nodig zijn om het advies af te ronden.
Gedeelde oplossing
Gewenst is om in het advies een procesvoorstel op te nemen om Havensteder en/of andere
(particuliere) eigenaren tot een gedeelde oplossingen te laten komen in gezamenlijke ruimten
zoals binnentuinen. Deze partijen moeten met elkaar het gesprek aangaan. In blokken die
grotendeels in bezit zijn van Havensteder zullen zij het voortouw nemen maar voor andere
blokken moet bijvoorbeeld een onafhankelijke procesbegeleider aangewezen worden.
Proces voorafgaande aan start uitvoering:
o

Inventarisatie van woningen
o Situatie binnentuinen
§ Inhoud (welke oplossingen zijn mogelijk?)
§ Proces (hoe zorg je voor samenwerking per blok?)
o Fundering (advies aan bewoners voor funderingsonderzoek)
o Souterains, kelders, etc.
o Peil van grondwater

Proces voorstel voor aanpak binnentuinen:
o
o
o

Externe procesbegeleider:
§ Bij blokken met veel Havensteder bezit levert Havensteder deze begeleider
§ Bij blokken met veel particulier bezig levert de gemeente deze begeleider
Wat zijn de globale processtappen?
§ Onderscheid bij collectieve binnentuin en verkaveling met particuliere tuinen
Hoe ga je om met particulieren die niet mee willen doen? Actie: André checkt Bouw- en
Woningtoezicht – vgl. funderingsonderzoek

Gele wolkjes op de kaart
Op de plekken van de gele vlekken op de kaart gaan we nader onderzoeken wat de beste
oplossing is. Dat doen we niet in het advies, maar voorafgaande aan de start van de
uitvoering. Hierbij betrekken we het funderingsniveau/ souterrainniveau i.c.m. drainageniveau.
Dat voegen we toe aan de gele wolkjes op de kaart: funderings-/souterrains/kelderniveau in
combinatie met drainageniveau.
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Informatieplicht
Communiceren met alle individuele woningeigenaren over aankomende veranderingen, wijze
waarop keuzes zijn gemaakt, mogelijke consequenties en oplossingen die ze kunnen hebben:
§ We hebben de beste oplossing voor de wijk gekozen, maar dit betekent niet dat je
individueel geen overlast meer kunt ervaren. Overlast kan voor blijven komen,
bijvoorbeeld bij hevige regenval. Je kan zelf maatregelen nemen om de overlast
zoveel als mogelijk te beperken.
§ Voor het kiezen van maatregelen om overlast in de (binnen)tuinen zoveel mogelijk
te voorkomen, bieden de gemeente en Havensteder hulp in de vorm van een
deskundige die alle bewoners samenbrengt en helpt tot gedeelde oplossingen te
komen.
§ Laagdrempelige hulp voor alle particulieren: een loket, maandelijkse bijeenkomst,
coach, etc.
Monitoren
Komende jaren goed monitoren (tijdens en na de uitvoering) en daarbij ingrijpmomenten
inbouwen. Bij het advies communiceren dat monitoren een belangrijk onderdeel is en dat we
tijdens het proces van uitvoering bij kunnen sturen. Wat te monitoren:
§
§
§

Hoe peil zich ontwikkeld en wat overlastklachten zijn;
Wat gevolgen zijn voor de directe omgeving;
Opnemen in advies: WCA blijft actief tot alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, peil
'stabiel' is en in het systeem eventuele noodzakelijke aanpassingen zijn gedaan.

Flexibele oplossing
We kiezen voor een flexibele oplossing. We treffen alvast voorzieningen in de buitenruimte om
mocht dat nodig zijn gemakkelijk bij te kunnen sturen. Dit maakt ons advies een robuuste
oplossing.
Kernboodschap
Met deze oplossing hanteren we als zo veel mogelijk het historisch niveau ‘zoals het nu is’.
We continueren zo veel als mogelijk het huidige peil. Dit technische plan als advies naar de
WCA in Jip en Janneke taal. Actie Volq: nadenken over communicatie en boodschap:
Hoe kunnen we dit technische verhaal simpel uitleggen in tekst, beeld en/of video?
Waterberging
We voegen een waterberging toevoegen aan variant 3 in het cunet. Bij voorkeur dieper, onder
de drainage. Tussen de buizen en de leidingen. Dit doen we om pieken op te vangen. De
waterberging is gemaakt van natuurlijk materiaal. Je kunt het zien als een watersok op 1
meter diepte. De opbouw van de ondergrond is dan alsvolgt: zand, doek van splitachtig
materiaal en dan weer zand.

Dan wordt agendapunt 3 afgerond. Onno stelt aan iedere expert de vraag of alle keuzes volgbaar zijn
en of iedereen achter de oplossing staat. Het antwoord op die vragen zijn voor iedereen gelijk: ja, en
dit is volgens alle aanwezigen de juiste manier om het advies op te leveren.
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4. Bespreken eventuele plaatsing van extra peilbuizen
Extra peilbuizen worden geplaatst.
Actie: Pepijn brengt Ella in contact met Linda van Havensteder zodat ze met iemand
van beheer en Havensteder op locatie kunnen gaan kijken waar de peilbuizen exact
geplaatst kunnen worden.
Actie Ella: grafieken maken en kijken of er peilbuizen zijn waarbij de waardes van de
afgelopen 30 jaar aanzienlijk afwijken van de jaren (periode) daarvoor incl. fluctuatie.
5. Bespreken hoe we de kosten van de geadviseerde oplossingen in beeld brengen
rekening houdend met de volgende criteria:
-

-

De expertisetafel brengt op hoofdlijnen de globale kosten van de mogelijke oplossing in
beeld, zodat alle partijen (waaronder ook de eigenaren) de financiële haalbaarheid/
betaalbaarheid van de oplossing kunnen inschatten.
“De Expertisetafel zorgt ervoor dat, vóór het advies van de Expertisetafel, een
maatschappelijke kosten-baten analyse wordt uitgevoerd van haar advies.”

Jasper heeft een aanzet gemaakt van de indicatie van kosten voor het openbaar gebied.
Actie: Jasper rekent de varianten op hoofdlijnen door, waarna we conclusies trekken
over de financiële consequenties. De kosten voor het waterdicht maken van de souterrains
komen uit het rapport van Cauberg. Actie: Pepijn schrijft 'factsheet' op basis van het
advies van Cauberg. Het onderzoek van Havensteder gebruiken we voor de getallen over de
onderzochte locaties. De varianten vergelijken we vervolgens op hoofdlijnen met elkaar.
6. Voortgang uitwerking advies op basis van een voorzet van Ella en André
•

Vlekkenplan/fasering aangeven in ons advies. Als richting meegeven om te laten
weten wat er aankomt en de planning voor onderzoeken.

•

Actie: Volq vertaalt het advies in een heldere aansprekende
communicatieboodschap. Hierbij stemmen ze af met Bianca Bakvis/Karen
(Havensteder) Mayke/Johanneke (Gemeente Rotterdam).

•

Het adviesrapport zetten we in huisstijl van WCA. Actie: Kim levert WORD-sjabloon
aan bij André en Jasper.
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7. Blik op de volgende bijeenkomst aan de hand van het vergaderschema, incl. vervolgacties
- 10e bijeenkomst: conceptadvies gereed.
- 11e bijeenkomst Expertisetafel wordt na bijeenkomst WCA georganiseerd om na
presentatie een definitief rapport op te leveren.
Actie
Wie
Wanneer
Bij Bomenwacht Nederland nagaan wat de status
Onno
21 maart
van het bomenonderzoek is.
Mechiel van Appeldoorn (agendalid, HHSK)
Onno
4 maart
mailen met de vraag of hij behoefte heeft om op
deze opmerking/notulen te reageren.
Onno zet de extra vragen m.b.t. juridisch advies
Onno
14 maart
uit en ziet toe op beantwoording daarvan.
André checkt Bouw- en Woningtoezicht – vgl.
André
4 maart
funderingsonderzoek
Formuleren van de communicatie en boodschap:
Kim/Onno
21 maart
Hoe kunnen we dit technische verhaal simpel
uitleggen in tekst, beeld en/of video.
Communicatie afstemmen met adviseurs van de
gemeente en Havensteder.
De inhoud van de paragraaf ‘Stedenbouwkundige
Marcel
14 maart
omschrijving’ gaat Marcel omschrijven. Ella stuurt
Marcel aanvullend civieltechnische informatie die
zij beschikbaar heeft.
Doorrekenen van de varianten op hoofdlijnen,
Jasper
14 maart
waarna we conclusies trekken over de financiële
consequenties.
Pepijn schrijft 'factsheet' op basis van het advies
Pepijn
14 maart
van Cauberg.
Pepijn brengt Ella in contact met Linda van
Pepijn
14 maart
Havensteder zod.
Kim zal het aangepaste organogram delen.
Kim
14 maart
Iedereen reageert inhoudelijk nog op
Iedereen
14 maart
beoordelingsmatrix. Geen reactie wil zeggen
akkoord met de inhoud.
WORD-sjabloon aanleveren bij André en Jasper.
Kim
1 maart
Grafieken maken en kijken of er peilbuizen zijn
Ella
14 maart
waarbij de waardes van de afgelopen 30 jaar
aanzienlijk afwijken van de jaren (periode)
daarvoor.
Marcel heeft vragen die de bewoners hebben
Onno
14 maart
n.a.v. de meet-up per mail doorgestuurd naar ET.
Onno kijkt bij wie hij de vragen uit kan zetten om
ze te beantwoorden of in het advies te benoemen
Toevoegen aan de agenda van de volgende
Onno
14 maart
bijeenkomst:
- Conceptadvies
- Presentatie WCA
- Juridisch Advies
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