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Notulen HaskoningDHV Nederland B.V. 
Water 

Aanwezig: Zie presentielijst 
Afwezig:   
Van: M. (Mark) van Dijk M.Sc. 
Datum: 21 april 2016 
Locatie: Schiedam, gemeentehuis 
Kopie: Dossier 
Ons kenmerk: WATBE5022-101M002WM-TTK 
Classificatie: Projectgerelateerd 
Bijlagen:  1 
  
Onderwerp: Bewonersoverleg bewonersparticipatie Oosterstraat Schiedam 
  
 

Details Actie 
  
Agenda  
De volgende agenda wordt aangehouden; 
1) Opening en doel (19:30 u); 
2) Voorstelronde; 
3) Proces en stappen; 
4) Planning op hoofdlijnen; 
5) Agenda huisbezoeken; 
6) Afronden (21:30 u). 

 

  
1) Opening en doel  
Het overleg wordt geopend door de heer Abdoelkarim van gemeente Schiedam. De 
heer Abdoelkarim is de verantwoordelijke ambtenaar voor de riolerings- en 
waterzaken in Schiedam. 
 
De heer Abdoelkarim heet allen welkom en geeft aansluitend beknopt de aanleiding 
voor deze bijeenkomst. 
 
Aanleiding 
In de nacht van 3 op 4 september 2015 heeft de Oosterstraat op diverse plaatsen vol 
met water gestaan als gevolg van hevige neerslag. Het water stond op enkele 
plaatsen zo hoog dat het ook in de huizen gelopen is.  
 
Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om een aantal onderzoeken naar het 
functioneren van de riolering uit te laten voeren en om een participatietraject te 
starten, waarin gezamenlijk met de bewoners van de Oosterstraat naar passende 
maatregelen voor het terugdringen van de wateroverlast wordt gezocht.  
 
Deze bewonersavond is onderdeel van het participatietraject. De gemeente heeft in 
samenspraak met de straatvertegenwoordigers van de Oosterstraat de 
werkzaamheden in beeld gebracht en de offertes beoordeeld. 
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Details Actie 
Doel 
Het doel van vanavond is het toelichten van het werkproces en de stappen die daarbij 
horen en het plannen van de huisbezoeken. 
 
2) Voorstelronde  
De heer Van Dijk stelt zichzelf kort voor en introduceert de collega’s van Royal 
HaskoningDHV die het team vormen dat zich inzet voor het terugdringen van de 
wateroverlast in de Oosterstraat. Namens het hoogheemraadschap van Delfland is 
mevrouw De Jong aanwezig. Zij stelt zichzelf eveneens voor. 

 

  
3) Proces en stappen  
De heer Van Dijk licht het proces toe, dat moet leiden tot het vaststellen van de 
maatregelen tegen de wateroverlast. De heer Van Dijk deelt het onderzoeksproces in 
aan de hand van het “Stappenplan aanpak waterproblematiek”. Het stappenplan 
bestaat uit de volgende vier stappen:  
Stap A: Inventariseren; 
Stap B: Mogelijke oorzaken; 
Stap C: Toetsen oorzaken; 
Stap D: Voorstel maatregelen. 
 
De stappen worden toegelicht en het resultaat van elke stap wordt besproken. 
 
Vergelijking van het stappenplan met de opdracht die Royal HaskoningDHV van 
gemeente Scheidam heeft ontvangen laat zien dat de opdracht enkele onderdelen van 
stap A en stap D dekt. Gemeente Schiedam heeft al een aantal onderzoeken en quick 
scans naar de wateroverlast in de Oosterstraat uit laten voeren. De verwachting is, dat 
de resultaten van deze onderzoeken de ‘gaten’ in het stappenplan zullen opvullen. Dit 
wordt vastgesteld als stap A doorlopen is. 
 
Vragen  
De heer Van Dijk vraagt of er nog vragen zijn. Men geeft aan dat het stappenplan 
verhelderend werkt. Er zijn geen vragen over de processtappen. Wel worden er 
vragen gesteld over enkele technische aspecten van de wateroverlast in de 
Oosterstraat en aanverwante zaken.  
 
V: Er wordt gesproken over het aanleggen van een onderbemaling in de Oosterstraat. 
Wat zijn de mogelijke bezwaren van het hoogheemraadschap van Delfland met 
betrekking tot het aanbrengen van een onderbemaling en het lozen van afvalwater? 
A: Mevrouw De Jong geeft aan dat het niet wenselijk is om ongezuiverd afvalwater 
vanuit een onderbemaling op de Schie te lozen. De lozing van een eventuele 
onderbemaling dient bij voorkeur plaats te vinden op de riolering. 
 
Wat de beste methode is om van het overtollige water af te komen, wordt vastgesteld 
aan de hand van een toetsingskader. Dit kader is er nu nog niet. Het is de wens van 
de gemeente om het toetsingskader gezamenlijk met de bewoners en het 
hoogheemraadschap op te stellen. 
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V: Er wordt opgemerkt dat de wateroverlast al decennia lang speelt in de Oosterstraat. 
De gemeente komt meestal met het excuus dat de pompen van het grote 
overstortgemaal niet op tijd zijn ingeschakeld. Het lijkt er op dat de pompen handmatig 
moeten worden aangezet als het water te hoog stijgt. Kan dit niet automatisch? 
Gevraagd wordt om hier in het onderzoekstraject naar te kijken. 
A: Dit wordt in het onderzoekstraject meegenomen. Het te laat inschakelen van de 
pompen is een mogelijke oorzaak van de wateroverlast (stap B; mogelijke oorzaken). 
Deze valt onder de categorie ‘capaciteit riolering’ (zie het foto-vel in de bijlage). Het 
beoordelen van de schakelpeilen valt onder stap C; Toetsen oorzaken. 
 
V: Naar aanleiding van de opmerking dat de gemeente al heel lang weet dat er 
wateroverlast is in de Oosterstraat, wordt er gevraagd of de gemeente nu echt van 
plan is om maatregelen te nemen.  
A: De heer Abdoelkarim geeft aan dat de toetsing van de oorzaken zal uitwijzen of het 
doelmatig is om van gemeentewege maatregelen te treffen. De heer Van Dijk haakt 
hierop in en geeft een korte uitleg van de juridische structuur rond de water-
zorgplichten van de gemeente en het hoogheemraadschap en de richtlijnen die hierbij 
horen. Gemeenten en hoogheemraadschappen/waterschappen hebben de plicht om 
de (stedelijke)waterhuishouding in het openbare gebied op een adequate manier te 
regelen. De riolering hoort bij het waterhuishoudkundige systeem en valt onder het 
takenpakket van de gemeente. Het functioneren ervan moet aan bepaalde richtlijnen 
voldoen. Deze richtlijnen zijn opgeschreven in het Gemeentelijke Rioleringsplan 
(GRP). Aangegeven wordt dat woningeigenaren zelf de verantwoordelijkheid hebben 
voor het op orde houden van de waterhuishouding op hun eigen perceel. De 
verantwoordelijkheid van de gemeente houdt op bij de perceelgrens. Er wordt een 
korte toelichting gegeven op enkele maatregelen die woningeigenaren zelf kunnen 
uitvoeren om de waterhuishouding op het eigen perceel te verbeteren. 
 
Aandachtspunt bij het formuleren van maatregelen is het zoeken naar een balans 
tussen een goed werkend rioolsysteem en een goed werkend watersysteem voor 
Schiedam Oost. 
  
4) Planning op hoofdlijnen  
De heer Van Dijk geeft een toelichting op de beoogde planning en de daarbij 
behorende doorlooptijden. De ervaring leert, dat de vier stappen in ongeveer een half 
jaar kunnen worden doorlopen als alle werkzaamheden aansluitend kunnen worden 
uitgevoerd. De planning voor de Oosterstraat kan er dan als volgt uit zien: 
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De huisbezoeken (onderdeel van stap A; Inventarisatie) zullen naar verwacht wordt in 
mei worden uitgevoerd. De huisbezoeken worden aan het eind van de 
bewonersavond ingepland. De werkzaamheden die onder stap A vallen, zullen naar 
verwachting in mei kunnen worden afgerond.  
 
In mei vindt ook het vaststellen van de oorzaken van de wateroverlast plaats (stap B; 
Mogelijke oorzaken).  
 
In de periode van mei tot eind augustus wordt getoetst wat er mis gaat en wat de 
wateroverlast veroorzaakt (stap C; Toetsen oorzaken).  
 
In september en oktober wordt een voorstel voor de maatregelen uitgewerkt (stap D; 
Voorstel maatregelen).  
 
  
5) Agenda huisbezoeken  
De heren Van Dijk en Van Houte van Royal HaskoningDHV komen op 10 en 11 mei 
naar de Oosterstraat om de huisbezoeken te doen. Voor elke woning is een uur tijd 
gereserveerd. Omdat bekend is dat een aantal bewoners overdag werkt en daardoor 
mogelijk niet overdag thuis aanwezig kan zijn, is er een bezoekschema gemaakt 
waarin ook ’s morgens vroeg (vanaf 6:00 uur) en ’s avonds (tot 21:00 uur) afspraken 
kunnen worden gepland. 
 
De heer Van Dijk vraagt de aanwezigen om op de bezoekschema’s in te vullen 
wanneer welke woning bezocht kan worden. De heer Pluister biedt aan om ervoor te 
zorgen dat de bewoners die niet op de bewonersavond zijn, maar die wel een 
huisbezoek willen, ook op de lijst komen. Hij gaat bij deze mensen langs om de lijsten 
te completeren. 
 
De heer Speelmeijer geeft aan dat hij op de gereserveerde data niet kan. De heer Van 
Dijk zal een aparte afspraak voor een huisbezoek met de heer Speelmeijer maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dhr. Pluister 
 
 
Dhr. Van Dijk 
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6) Afsluiten  
De heer Abdoelkarim sluit het overleg en bedankt alle aanwezigen voor hun 
constructieve inbreng. 

 

 
Goes, 31 mei 2016 
 
 
M. van Dijk M.Sc. 
Senior adviseur 
 
 




