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1.

N.a.v. de presentaties van 10 oktober inzoomen op:

1. Reikwijdte project
•

Invulling van de gemeentelijke zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold.

•

Deze invulling bestaat uit drie bouwstenen:

•

o

Aanleg kavelwegriolering

o

Overbruggingsperiode

o

Verrekening

Deze drie bouwstenen vormen de basis voor het plan van aanpak waar het
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gebiedsteam en de gemeente mee bezig zijn. T.z.t. wordt dit plan aan de
klankbordgroep voorgelegd.
•

De punten die in het reactiedocument van Marien, Ruud en Johan worden
aangedragen zijn onderdeel van deze bouwstenen en worden opgenomen in
het plan van aanpak.

2. Rol klankbordgroep
•

In de klankbordgroep worden voorstellen voorgelegd door het gebiedsteam
en de deelnemers van de klankbordgroep wordt gevraagd om een reactie.
Ook kan er input worden geleverd aan het gebiedsteam.

•

Het gaat dus niet om co-creatie en het is geen onderhandelingsforum.

•

De bespreekpunten worden vastgelegd door het gebiedsteam. Deze worden
dezelfde week op www.maakoosterwold.nl/afvalwater gepubliceerd en
worden via de mail gedeeld met de aanwezigen.

•

De volgende klankbordgroep staan we nog een keer stil bij deze manier van
terugkoppelen en wordt er besproken of deze manier werkt. Het staat
bewoners vrij om zelf een verslag te schrijven.

3. Rol kavelwegvereniging
•

De kavelwegverenigingen in Oosterwold verschillen statutair van elkaar en
kennen daardoor verschillen in de reikwijdte van hun taken en het mandaat
van de bestuurders.
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•

Kavelwegverenigingen kunnen de gesprekspartner voor het gebiedsteam zijn
om de aanleg van het kavelwegriool te bespreken. Daarmee is de
kavelwegvereniging echter niet juridisch verantwoordelijk.

•

Wanneer de kavelwegvereniging niet de rol als gesprekspartner op zich kan
of wil nemen, gaat het gebiedsteam in gesprek met individuele bewoners. Er
wordt maatwerk per straat geleverd.

•

Wanneer de planning voor de aanleg van het kavelwegriool gereed is, wordt
deze gecommuniceerd met de (kavelweg)verenigingen. Op deze manier
weten (kavelweg)verenigingen wanneer het kavelwegriool (ongeveer)
gerealiseerd wordt in hun kavelweg. Dit wordt op korte termijn gedeeld.

•

Zodra bovenstaande planning is gedeeld, wordt door het gebiedsteam een
voorstel gedaan aan (kavelweg)verenigingen hoe zij invulling aan hun rol als
gesprekspartner kunnen geven.
o

Een suggestie is de oprichting van een aparte werkgroep ‘bruin’ zoals
een aantal verenigingen al hebben gedaan.

•

Binnen afzienbare termijn wordt gereageerd op de brief die namens
meerdere verenigingen is verstuurd aan het college van B&W over de rol van
de kavelwegverenigingen.

4. Reactiedocument Johan, Ruud en Marien op aangepaste Q&A
•

Op- en aanmerkingen vanuit dit document worden meegenomen in het plan
van aanpak, zoals eerder benoemd.

•

Er wordt door het gebiedsteam en de gemeente gereageerd op de extra
vragen die worden benoemd in het document.

•

Met betrekking tot het proefproces wordt door de gemeente aangegeven dat
deze er niet zal komen. Op dit moment wordt een onderzoek door een
schade-expert (www.troostwijk.nl) uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek
gereed is en er een advies is uitgegeven door Troostwijk, gaat de gemeente
hierover in overleg met de bewoners. Mocht er overeenstemming bereikt
worden over de verrekening, dan is een proefproces niet nodig. Mocht er
geen overeenstemming bereikt worden, kan er in de eerste plaats
contraexpertise worden ingezet. Wanneer er na de contraexpertise geen
overeenstemming bereikt kan worden is het mogelijk om een proefproces te
starten.

2.

Doorkijk in het tijdpad bestuurlijke besluitvorming
•

Donderdag 27 oktober vindt er een raadssessie plaats. Deze betreft het
agendavoorstel van de VVD over de riolering in Oosterwold. Gevolgen
van de raadssessie kunnen van invloed zijn op de planning i.v.m. het
beantwoorden van vragen vanuit de raad en moties die worden
ingediend.

•

De gemeente streeft ernaar om voor de kerst een financieel raadsbesluit
te hebben. Dit betreft een besluit voor de financiële dekking die het
gebiedsteam en gemeente op dit moment nodig hebben om zaken uit te
kunnen voeren.

•

In het voorjaar 2023 volgt een verdere uitwerking van het plan van
aanpak met de uitwerking van de drie bouwstenen. Dit plan zal rond
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april/mei naar de gemeenteraad gestuurd worden. Na besluitvorming
door de raad wordt het plan formeel aangeboden aan de provincie
Flevoland, in het teken van het IBT. Vooruitlopend hierop is er al
intensief ambtelijk overleg met de provincie en het waterschap . Hierbij
wordt toegewerkt naar een voorlopig akkoord over een concept plan van
aanpak met het waterschap en de provincie om een gedragen basis te
hebben voor het raadsvoorstel.
•

Wanneer de gemeenteraad over het plan van aanpak heeft besloten,
wordt dit opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

•

Na de besluiten wordt in de klankbordgroep t.z.t. besproken hoe verdere
invulling van deze groep eruit moet zien aan de hand van de praktijk.

3.

Organisatie klankbordgroep
•

De klankbordgroep start voortaan plenair waarna er wordt opgesplitst in
twee themagroepen. Vervolgens komt de hele groep weer bij elkaar en
wordt er een korte en bondige terugkoppeling gegeven.

•

De twee themagroepen:
o

Fysieke inpassing
▪

Het kavelwegriool zal een vacuümriool worden. Dronten
en Zeewolde zijn hierin het voorbeeld omdat zij
vacuümriool hebben aangelegd in gebieden die het
meest lijken op Oosterwold.

▪

De gemeente moet voor het aanleggen van het
kavelwegriool opstalrechten regelen. Om het riool
(deels) in de doorwaadbare zone te kunnen en mogen
realiseren is een opstalrecht nodig. Dit wordt juridisch
onderzocht door Dirkzwager.

▪

Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat
realisatie van de putten in de doorwaadbare zones nog
getoetst moet worden aan het bestemmingsplan.

▪

Ook wordt benoemd dat door het bundelen van
afvoeren in de doorwaadbare zones mogelijk meerdere
partijen (gemeente en bewoners) opstalrechten moeten
vestigen, dat werkt complicerend.

o

Verrekening/financiën
▪

Troostwijk onderzoekt de elementen die horen bij de
verrekening. Hierbij gaat het o.a. over tot hoever de
zorgplicht van de gemeente gaat, waar er sprake kan zijn
van het ontzorgen van de bewoners en waar de
verantwoordelijkheden liggen. Op basis daarvan wordt
vervolgens een berekeningsprotocol opgesteld.

▪

Eén van de elementen die een grote rol spelen bij de
verrekening is het ontwerp van het kavelwegriool. Een
aandachtspunt hierbij is dat er rekening mee gehouden
wordt dat oplossingen die voor individuele bewoners
bedacht worden, niet (te) duur uitvallen.
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▪

Dit is van belang om te bepalen wat de consequenties
van de keuzes van de gemeente zijn voor het ontzorgen
van individuen. Het gebiedsteam geeft aan dat zij t.z.t.
hierop terugkomt.

▪

Gevraagd is of de sanering van IBA’s wordt
meegenomen. Aangegeven is dat dit onderdeel is van
het onderzoek van Troostwijk.

4.

Rondvraag en sluiting
•

Een volgende klankbordgroep wordt georganiseerd wanneer de
uitkomsten van de lopende onderzoeken er zijn en besproken kunnen
worden.

•

Bewoners die vandaag aanwezig waren ontvangen via de mail een
uitnodiging voor de volgende klankbordbijeenkomst. Op de website
wordt ook de nieuwe datum voor de bijeenkomst gepubliceerd .

•

Het streven is om voor de kerst de volgende klankbordbijeenkomst te
organiseren.

•

De gemeente neemt het beheer en onderhoud over. Hiervoor volgt een
aanbesteding. Deze zal minstens een half jaar duren. In de tussentijd
leveren de leveranciers eenmalig basisonderhoud op kosten van de
gemeente. Wanneer er iets mis is met de IBA, kunnen bewoners hiervoor
nu nog terecht bij de leveranciers.

•

(Verdere) uitleg en toelichting op het beheer en onderhoud van de IBA’s
en CBA’s zal z.s.m. op de website worden gepubliceerd en onderwerp
van gesprek zijn tijdens de volgende klankbordgroep.
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