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De rol van de klankbordgroep 

• In de klankbordgroep worden voorstellen voorgelegd  door het gebiedsteam 

en de deelnemers aan de klankbordgroep wordt gevraagd om een reactie.  

Ook kan er input worden geleverd aan het gebiedsteam.  

• Het gaat dus niet om cocreatie en het is geen onderhandel ingsforum. 

• De klankbordgroep gaat over kaders en niet over individuele casussen. 

• De leden van de klankbordgroep spreken op eigen titel. Zij zijn geen 

vertegenwoordigers. 

• 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.  

 
 

1. Stand van zaken  

Het afvalwaterteam heeft de afgelopen maanden gewerkt aan verschillende 

onderdelen. Kort gezegd gaat het om het werk buiten als aanleg hoofdriool, treffen 

van tijdelijke maatregelen en het opstellen van een raadsvoorstel om financiering te 

krijgen voor de werkzaamheden in 2023. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van 

een plan van aanpak in overleg met provincie en waterschap en lopen de 

onderzoeken van Van Troostwijk naar de financiële verrekensystematiek en Deltares 

naar de gevolgen van bodemlozingen.   

 

2. Besluitvorming in raad 2023 

De raad heeft op 19 januari een informatieve presentatie ontvangen over het 

raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel vraagt om besluitvorming over de uitgaven in het 

jaar 2023 voor investeringen en projectwerkzaamheden. De bespreking van dit 

raadsvoorstel start 26 januari. Zie de site van de gemeente Notubiz Almere voor het 

raadsvoorstel, de presentatie en het terugzien of volgen van de bespreking. De 

verwachting is dat de bespreking in de gemeenteraad meerdere raadsvergaderingen 

zal vergen. De meeste klankbordgroepleden hebben de presentatie online gevolgd en 

geven aan niet opnieuw de presentatie te willen horen. Twee opmerkingen in het 

kader van beeldvorming: praat niet over goedkope grond en heb het niet over slecht 

functionerende IBA’s.   
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De planning is in 2023 vier maal een besluit aan te bieden aan de gemeenteraad. De 

volgende stap is het plan van aanpak dat Almere moet maken op aanwijzing van de  

provincie in het kader van het InterBestuurlijke Toezicht (IBT). Dit plan van aanpak 

maakt de gemeente Almere in overleg met provincie en waterschap. Het voorstel is 

dat voordat dit stuk naar de raad gaat, de klankbordgroep het concept document 

bespreekt en voorziet van een reactie. Deze reactie wordt opgenomen onder het 

kopje Communicatie en participatie in het raadsvoorstel. Voorlopige datum 

klankbordgroep is 21 februari 16.00 uur een uitnodiging volgt nog.  

 

Na vaststelling van het plan van aanpak in de raad, wordt een brede 

informatiebijeenkomst voor alle Oosterwolders georganiseerd.  

 

Ter voorbereiding op het derde raadsvoorstel zal opnieuw een klankbordgroep 

worden georganiseerd. Hierbij gaat het o.a. over wat onder de zorgplicht valt en tot 

hoever de gemeente wil gaan in het ontzorgen van de bewoners.  Op de agenda staan 

dan het advies van Van Troostwijk en de reactie van de deelnemers aan de 

klankbordgroep. Naar aanleiding van een vraag: Van Troostwijk neemt in zijn voorstel 

alle schadeposten mee van bewoners en gemeente. Gevraagd wordt of het mogelijk 

is bij de toezending van het raadsvoorstel ook een contra-expertise vanuit de 

bewoners mee te sturen. Uitgelegd wordt dat de procedure is dat het College een 

voorstel waar zij zelf achter kan staan, voorlegt aan de raad. Voor bewoners staat een 

andere weg open richting raad. Afgesproken wordt om de beide sporen goed af te 

stemmen. Na deze besluitvorming volgt opnieuw een brede bewonersbijeenkomst. 

Het Gemeentelijke Rioleringsplan is het slotstuk dat in het vierde raadsvoorstel wordt 

geagendeerd. 

 

3. Beheer en onderhoud  

Meerdere bewoners geven aan dat er grote onduidelijkheid is over de afspraken 

rondom het b&o. De gemeente heeft aangegeven de verantwoordelijkheid voor het 

b&o over te nemen van de bewoners. Wat houdt dat concreet in? De IBA’s moeten 

worden geleegd, de rietvelden gemaaid, een storing verholpen. Het loopt nu niet 

goed. Bij wie kan gemeld worden dat een IBA vol is? Geef bij afvalwateroosterwold 

@almere.nl aan hoelang de responsetijd is.  

 

De ambtenaren onderkennen dat het nu nog niet goed is ingeregeld en dat dat 

verbeterd moet worden. Ze merken op dat calamiteiten niet onder het b&o vallen.  

Uitgelegd wordt dat er momenteel 7 leveranciers zijn van IBA’s en CBA’s. Met twee 

daarvan (Wetlantec en WSB) heeft de gemeente een nieuw jaarlijks basis b&o-

contract gesloten voor de tussenliggende periode. De bedoeling is dat de rest de 

komende tijd volgt. Het streven is alle IBA’s en CBA’s onder te brengen bij  één partij 
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die al het b&o in opdracht van de gemeente gaat uitvoeren. Er wordt een Europese 

aanbesteding voorbereid om deze partij te selecteren.  Dit moet met instemming van 

waterschap en provincie. Er is ook een raadsbesluit over de dekking van de daarmee 

samenhangende kosten nodig. In de tussentijd wordt met de overige vijf leveranciers 

afgesproken eenmalig basisonderhoud uit te voeren op kosten van de gemeente. 

Wanneer er iets mis is met de IBA, kunnen bewoners hiervoor nu nog terecht bij de 

leveranciers. Leveranciers communiceren dit richting bewoners.  

 

Het b&o vraagt veel maatwerk. De procesbeschrijvingen dienen ook de 

uitzonderingsgevallen te bevatten zodat niemand buiten de boord valt. Er volgt een 

dringend verzoek om hierover helder te communiceren. Gezien de benodigde 

zorgvuldigheid is de conclusie liever goede informatie dan nu snel in een paar dagen 

informatie delen. Afgesproken wordt een extra nieuwsspecial in februari uit te 

brengen over de wijze waarop het b&o is geregeld.  

 

4. Werk buiten 

Het werk buiten loopt naar wens. De communicatie met bewoners en 

kavelwegverenigingen gaat goed. Uitleg over grote buizen die nu worden geplaatst in 

plaats van de kleine buisjes. Suggestie op de Oosterwold-site foto’s te plaatsen zodat 

bewoners weten wat er komen gaat, wordt overgenomen. 

 

Vraag naar het vestigen van zakelijk recht van de putten. De put is onderdeel van het 

riool en valt dus onder de zorgplicht van de gemeente. Hoe regel je het goed als 

meerdere huishoudens op één put worden aangesloten? Kunnen we daarover iets 

bedenken? Een bewoner biedt aan met het afvalwaterteam te willen sparren. 

Daarvan wordt graag gebruik gemaakt.    

 

5. Rondvraag en sluiting  

• De suggestie wordt gedaan of bewoners in Stuurgroep afvalwater kunnen 

participeren.  

• Is het GRP inspraakplichtig? (Antwoord; ja dat is het geval conform de 

bestemmingsplanprocedure).  

• Specifieke vraag over aanleg riolering in relatie tot verharden van de 

weg: contact met het afvalwaterteam is al gelegd.  

• Contact met Deltares over peilbuis en bodemmonsters lukt niet. Er wordt 

actie ondernomen richting Deltares.  

• Niet gezegd maar dit is de laatste week van Fike van der Burght als 

gebiedsregisseur. Zij dankt de deelnemers aan de klankbordgroep voor 

de opbouwende samenwerking!  

 

 

  


