
Bijeenkomst klankbordgroep afvalwater 

19 september 2022, 16u – 17.30u, @ Zorgboerderij Live to Be 
Oosterwold



Opening/agenda 

• Inleiding

• Besluit B&W gemeente moet zelf invulling geven aan zorgplicht 
afvalwater

• 11 juli bijeenkomst klankbordgroep bewoners

• 68 vragen gesteld; nu antwoorden

• Agenda 19 september

• Klankbordgroep en participatie

• Aanpak en tijdpad

• Q&A

• Brede bijeenkomst 10 oktober; bespreekpunten

• Vervolg klankbordgroep



Betrokkenheid gebied & klankbordgroep

Ontwerp en aanleg kavel(weg)riolering in gebied 1a en 1b en 
tijdelijke voorzieningen  = Overheidsregulatie
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Uitgangspunten Klankbordgroep

• Gemeente is eindverantwoordelijk voor de zorgplicht afvalwater

• Zorgvuldig vormgeven van proces overbrugging en eindsituatie

• Feedback van eindgebruikers vergroot kwaliteit van proces

• Transparantie: terugkoppelen wat we horen en wat we ermee doen

• Met respect voor elkaar



Klankbordgroep eindgebruikers afvalwater

• Doel: reflecteren op voorstellen projectteam afvalwaterzorg Oosterwold
signaleren geluiden uit gebied; suggesties etc.

• Deelnemers zijn eindgebruikers in deelgebied 1A:
• Voormalig werkgroepleden afvalwater

• Evt. belangstellenden (10/10)

• Aanpak: 
• 1x per maand komend half jaar

• Na half jaar tussenevaluatie: hoe ging het en gaan we door?

• Staccato verslag zonder namen

• Volgende klankbordgroep 24 oktober; opgave aan eind sessie



Fasering overall



Fasering kaderstelling



Aanpak



Q&A 

• Van 70 naar 27: dubbele vragen + samenvoegingen

• Naar thema's en/of rubrieken.

• Hoe omgaan met reacties & aanvullingen (vragen) uit de 
klankbordgroep
• Per thema vanmiddag algemene mondelinge reactie

• Schriftelijke inhoudelijke reacties vooraf en/of achteraf maar 
voor 27 september op de Q&A



Thema's QenA (nummers van de 70 vragen die hierin zijn vervat)

• Verrekening

• Informeren en afstemmen

• Techniek & realisatie kavelwegriool

• Verloop IBA’s/CBA’s

• Tijdelijke voorzieningen & overbruggingsperiode

• Juridisch

• Planning en prioritering

• Politiek

• Overig



Q&A 

• Van 70 naar 27: dubbele vragen + samenvoegingen

• Naar thema's en/of rubrieken.

• Hoe omgaan met reacties & aanvullingen (vragen) uit de 
klankbordgroep
• Per thema vanmiddag algemene mondelinge reactie

• Schriftelijke inhoudelijke reacties vooraf en/of achteraf maar 
voor 27 september op de Q&A

• Aan de hand van jullie input voortschrijdende versie
maken (dynamische Q&A)

• Samengevatte vorm in bewoners informatiebijeenkomst
10 oktober: Agenda



Agenda informatiebijeenkomst 10 oktober

Agenda van vanmiddag?

OF

Nieuwe agendapunten?



Afsluiting

Bedankt voor je aanwezigheid & bijdrage!

Tot de volgende keer op 24/10, 16-17.30u!


