Verslag

Bijeenkomst Wijkcommunicatie Agniesebuurt 13 mei 2019
PRESENTATIE ADVIES EXPERTISETAFEL
Op maandagavond 13 mei 2019 heeft de Expertisetafel haar advies gepresenteerd aan de
Wijkcommunity Agniesebuurt. Dit advies is een oplossing voor het riool-, regen-, grond- en
oppervlaktewater in onze wijk. Tijdens de bijeenkomst werd het advies centraal gepresenteerd.
Daarna konden bezoekers persoonlijk vragen stellen aan de experts bij verschillende
informatiepanelen. Hierna volgde een centrale terugkoppeling van veelgestelde vragen en zijn
afspraken gemaakt over het vervolg. Er is afgesproken dat mensen die nog vragen of opmerkingen
hebben m.b.t. de voorstelde oplossing van de Expertisetafel deze per e-mail kunnen sturen naar
agniesebuurt@volq.nl. Dit kan tot vier weken na de bijeenkomst (t/m maandag 10 juni 2019). Alle
vragen en opmerkingen die binnenkomen worden van een reactie voorzien door één van de partners
in de Wijkcommunity (de Wijkraad, Gemeente Rotterdam, HHSK of Havensteder). Alle vragen en
antwoorden worden uiteindelijk ook gedeeld met de Wijkcommunity via www.aanpakagniesebuurt.nl.
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de privacywetgeving.
Het advies van de Expertisetafel incl. alle bijlagen, dwarsdoorsnede van de Agniesebuurt en
juridische onderbouwing is te downloaden op www.aanpakagniesebuurt.nl/downloads.
In dit verslag:
1. Programma maandagavond 13 mei
2. Samenvatting van de oplossing
3. Veel gestelde vragen
4. Informatie over het vervolgproces
1. Het programma
Het programma van de avond verliep als volgt:
1. Welkom en toelichting op programma
2. Presentatie van advies van de Expertisetafel door Onno de Vries en Stephan de Bruin
3. Vragenronde
4. In gesprek en ruimte voor individuele vragen bij informatiepanelen
5. Terugblik op gesprekken en doorkijk vervolgproces
6. Overhandiging van het advies aan partners WCA
7. Afsluiting en napraten
2. Samenvatting van de oplossing
In de Wijkcommunity Agniesebuurt werken we met elkaar aan de vervanging van het riool, het
voorkomen van wateroverlast door de klimaatverandering en de inrichting van een aantrekkelijke
openbare ruimte. Om te komen tot een goede oplossing voor alle partijen, heeft de Wijkcommunity
aan een Expertisetafel gevraagd om een oplossing uit te werken. Aan de Expertisetafel zaten
(ervarings-)deskundigen vanuit de verschillende partners. De kern van de oplossing van de
Expertisetafel is dat in de Agniesebuurt na de vervanging van het riool het grond- en hemelwater 10
tot 15 jaar lang wordt verpompt op het niveau van de gemeten grondwaterstanden in de afgelopen
decennia. Hierdoor blijft de wateroverlast na de vervanging van het riool ten opzichte van de huidige
situatie zo beperkt mogelijk. Tijdens en na de werkzaamheden monitoren we continu de effecten en
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doen we aanpassingen als dat nodig is. De oplossing van de Expertisetafel is dus geen eindpunt,
maar nadrukkelijk een startpunt. In de komende 10 tot 15 jaar hebben woningeigenaren de tijd om
woningen waterdicht en binnentuinen waterbestendig te maken. Dit vraagt in veel gevallen een
samenwerking tussen bewoners. Als dat nodig is willen de gemeente en Havensteder bewoners
helpen om het goede gesprek met elkaar tot stand te brengen. Alle partners blijven de komende
jaren met elkaar samenwerken in de Wijkcommunity Agniesebuurt.
3. Veel gestelde vragen
Tijdens de avond zijn de onderstaande vragen gesteld. Op een groot aantal vragen is tijdens de
bijeenkomst direct een antwoord gegeven. De vragen waarop nog niet is geantwoord, nemen we
mee in de vragenronde die tot 11 juni a.s. loopt (zie hierboven).
1.

Vraag: Hoe is de Expertisetafel tot de drainagepeilen gekomen?
Antwoord: De drainagepeilen zijn afgestemd op de historische grondwaterstanden. De
Expertisetafel stelt voor de drainagepeilen af te stemmen op de grondwaterstanden zoals
deze gemiddeld de laatste decennia waren. Omdat de (historische) grondwaterstanden sterk
verschillen tussen het deel ten oosten en westen van de Hofbogen, komen er straks grofweg
twee drainageniveaus. Overigens is het niet zo dat de grondwaterstand altijd gelijk is aan het
drainagepeil. Hoe verder weg van de drainagebuizen in de openbare ruimte hoe meer de
grondwaterstand kan afwijken van het drainagepeil. Overigens is het mogelijk om op basis
van nader onderzoek nog meer drainageniveaus te onderscheiden. De Expertisetafel
adviseert echter niet meer dan vier drainageniveaus in de Agniesebuurt te hanteren.

2. Vraag: Wat betekenen de drainagepeilen voor de houten palen?
Antwoord: De drainagepeilen zijn gekozen op basis van de grondwaterstanden in de
afgelopen decennia. Voor de situatie rond de houten palen verandert er dus waarschijnlijk
niet veel. Palen die al droog stonden, blijven waarschijnlijk droog staan. Verschillende
pandeigenaren hebben echter al funderingsherstel laten uitvoeren.
3. Vraag: Komen de kelders en tuinen straks nog steeds onder water te staan?
Antwoord: Kelders en tuinen die nu regelmatig onder water staan, kunnen straks ook nog
weleens onder water staan. De drainagepeilen zijn immers afgestemd op de
grondwaterstanden in de afgelopen decennia. Daarom is de oplossing van de Expertisetafel
geen eindpunt, maar een startpunt. Het is belangrijk dat woningeigenaren de komende jaren
zelf aan de slag gaan met het waterbestendig maken van woningen en binnentuinen.
4. Vraag: Blijven de drainagepeilen voor altijd op de nu door de Expertisetafel
geadviseerde niveaus?
Antwoord: Nee, het verpompen van regen- en grondwater gebeurt tijdelijk en wordt in
ongeveer 10 tot 15 jaar afgebouwd. In die periode wordt het riool vervangen, de openbare
ruimte opnieuw ingericht en is het belangrijk dat woningeigenaren hun woningen en
binnentuinen wanneer nodig waterbestendig maken.
5. Vraag: Wat gebeurt er met de bomen in onze wijk?
Antwoord: De Expertisetafel heeft onderzoek laten uitvoeren naar de bomen in de
Agniesebuurt. Zowel de bomen in de openbare ruimte als veel bomen in tuinen en
binnentuinen. De verschillende drainagepeilen die de Expertisetafel adviseert, zijn ook in het
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belang van de bomen. Zij kunnen blijven groeien in grotendeels dezelfde omstandigheden
als de afgelopen decennia. Als woningeigenaren aan de slag gaan met maatregelen in de
binnentuinen, is het belangrijk rekening te houden met de bomen. Als dat gewenst is, kan de
gemeente daarover dan adviseren.
6. Vraag: Gaat de oplossing van de Expertisetafel de bewoners geld kosten?
Antwoord: De oplossing van de Expertisetafel gaat niet alle bewoners geld kosten en ook
niet perse direct. Door de gekozen drainagepeilen blijven de omstandigheden in eerste
instantie waarschijnlijk grotendeels zoals de afgelopen decennia. In 10 tot 15 jaar wordt het
verpompen van regen- en grondwater echter afgebouwd. Het is daarom belangrijk dat
woningeigenaren zorgen dat hun woning waterdicht en tuin waterbestendig is.
Noodzakelijke maatregelen aan de woning en /of de tuin moeten eigenaren zelf betalen. Het
is belangrijk dat bewoners in een blok de maatregelen met elkaar afstemmen en in veel
gevallen met elkaar organiseren. Als dat nodig is, willen de gemeente en Havensteder de
bewoners in een blok helpen om met elkaar in gesprek tot goede maatregelen te komen.
7. Vraag: Moeten de bewoners individueel met maatregelen in hun woning of tuin aan de
slag?
Antwoord: Bewoners die aan de slag willen om hun woning of tuin waterdicht of
waterbestendig te maken, hoeven niet altijd individueel aan de slag. Sowieso kunnen
huurders van een woning in gesprek gaan met hun verhuurder. En bewoners die aan de slag
willen in hun tuin, kunnen het beste in gesprek gaan met hun buren. Het is immers belangrijk
dat zij geen maatregelen nemen waarvan hun buren veel overlast kunnen ondervinden.
Samenwerken kan dat voorkomen. Als bewoners daar behoefte aan hebben kan de
gemeente of Havensteder helpen om dat gesprek op gang te brengen.
8. Vraag: Is de oplossing die de Expertisetafel adviseert ook daadwerkelijk de beste
oplossing
Antwoord: Het is moeilijk om vast te stellen wat ‘de beste’ oplossing is. Allereerst is er geen
oplossing denkbaar die ervoor zorgt dat we nooit meer overlast van water ondervinden.
Verder hangt het af vanuit welk perspectief je kijkt. De expertisetafel heeft vanuit
verschillende invalshoeken gekeken. In de oplossing die de Expertisetafel adviseert, komen
zoveel mogelijk belangen samen. Denk aan bescherming van het vastgoed, de ambities op
het gebied van klimaatadaptatie, de uitvoerbaarheid van de maatregelen en een eerlijke
verdeling van verantwoordelijkheden. De expertisetafel is van mening dat voor de
Agniesebuurt op dit moment geen betere oplossing mogelijk is.
9. Vraag: Voldoet de geadviseerde oplossing van de Expertisetafel aan alle criteria van de
Wijkcommunity Agniesebuurt?
Antwoord: De oplossing die de expertisetafel adviseert, voldoet niet aan alle criteria. Dit was
overigens ook niet mogelijk, want enkele criteria waren tegenstrijdig aan elkaar. De
expertisetafel heeft gezocht naar een oplossing die zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de
criteria. De expertisetafel is van mening dat op dit moment geen betere oplossing mogelijk
is.

aanpakagniesebuurt

agniesebuurt@volq.nl

www.wijkcommunityagniesebuurt.nl

10. Vraag: De Expertisetafel geeft aan dat er nog behoefte is aan nader onderzoek. Wanneer
wordt dat nader onderzoek gedaan?
Antwoord: Er is nog nader onderzoek nodig op twee verschillende momenten. Allereerst als
het riool wordt vervangen en de buitenruimte opnieuw wordt ingericht. Dat gebeurt in fasen,
zodat de Agniesebuurt altijd bereikbaar blijft. Daarnaast kan er nog nader onderzoek nodig
zijn als woningeigenaren aan de slag gaan met het waterbestendig of waterdicht maken van
hun woningen en tuinen. Er kan dan bijvoorbeeld funderingsonderzoek nodig zijn of
onderzoek naar de grondwaterstanden.
11. Vraag: Schuiven we met deze oplossing het probleem niet voor ons uit?
Antwoord: Nee, met de geadviseerde oplossing van de Expertisetafel schuiven we de
problemen niet voor ons uit. De oplossing geeft de bewoners juist tijd om maatregelen te
nemen aan hun woningen en tuinen. Dat was een belangrijk criterium.
12. Vraag: Worden de klachten bij piekbuien minder met deze oplossing?
Antwoord: Uit onderzoeken en meldingen bij de gemeente blijken relatief veel bewoners
wateroverlast te ervaren na een piekbui. Dat kan ook met deze oplossing blijven gebeuren.
Het is immers belangrijk dat woningeigenaren hun woningen waterdicht en hun tuinen
waterbestendig maken. Wel zorgt deze oplossing er over het algemeen voor dat na een
piekbui het water niet te lang op straat blijft staan.
13. Vraag: Wanneer wordt het riool vervangen en is er dan veel overlast door de
werkzaamheden?
Antwoord: Het riool in de Agniesebuurt wordt in fasen vervangen. Op dit moment zijn de
fasen nog niet volledig uitgewerkt en zijn ook de concrete werkzaamheden nog niet gepland.
Dit gebeurt de komende periode. De gemeente blijft daarover uiteraard goed met de
bewoners communiceren, via onder andere de Facebookpagina van de WIjkcommunity
Agniesebuurt en de website van de Wijkcommunity Agniesebuurt
www.aanpakagniesebuurt.nl.
14. Vraag: Hoe weeg je de belangen van woningeigenaren met houten palen af tegen de
belangen van woningeigenaren met souterrains en kelders?
De expertisetafel adviseert het grond- en hemelwater de komende 10 tot 15 jaar te
verpompen op het niveau van de gemeten grondwaterstanden in de afgelopen decennia.
Hierdoor blijft de situatie grotendeels zoals deze was. De expertisetafel heeft hiermee de
belangen van woningeigenaren met houten palen en die van woningeigenaren met
souterrains en kelders gelijk gewogen. De komende 10 tot 15 jaar hebben woningeigenaren
de kans om hun woning waterdicht te maken en eventuele andere onderzoeken en
maatregelen uit te voeren. Dit kan wanneer nodig uiteraard ook funderingsonderzoek en herstel zijn.
15. Vraag: Wie zit er achter de ‘knop’ en bepaalt de grondwaterstanden en wanneer?
Het verpompen van grondwater wordt in ongeveer 10 tot 15 jaar afgebouwd. Dit gebeurt
door de gemeente en HHSK. De komende jaren worden de effecten van de maatregelen
zorgvuldig gemonitord. De meetgegevens zijn openbaar. De partijen in de Wijkcommunity
Agniesebuurt (HHSK, Gemeente Rotterdam, Havensteder en de wijkraad) hebben
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afgesproken om de komende jaren over de maatregelen en effecten van die maatregelen in
gesprek te blijven en te nemen maatregelen vooraf met elkaar af te stemmen.
4. Info over het vervolgproces
Het vervolgproces bestaat uit twee delen, namelijk:

1. Vervanging riool en herinrichting buitenruimte
• Initiatiefnemer: gemeente Rotterdam
• Gefaseerd (per deelgebied)
• Op sommige locaties nog nader onderzoek nodig
• Herinrichting buitenruimte in overleg met bewoners
• Effecten van maatregelen monitoren en eventueel aanpassingen doen
2. Maatregelen in woning en (binnen-)tuin
• Initiatiefnemer: woningeigenaren
• In periode van 10 tot 15 jaar
• Gemeente en Havensteder kunnen desgewenst helpen het gesprek tussen bewoners en
woningeigenaren op gang te brengen en adviseren over maatregelen
Alle partners blijven samenwerken binnen de WCA.
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