Governance bodemdaling in stedelijk gebied
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De combinatie van bodemdaling en klimaatverandering leidt in binnenstedelijk
gebied tot grote uitdagingen voor particulieren en overheden om de leefbaarheid
van de stad ook op lange termijn te behouden en zo mogelijk te versterken. De
komende jaren moeten daartoe doelmatige strategieën worden ontwikkeld en de
daarbij behorende maatregelen worden uitgevoerd.
Tijdens het Bestuurlijk Overleg van de Coalitie Stevige stad op slappe bodem van
30 januari 2018 zijn de hoofdlijnen van de marsroute vastgesteld voor de periode
2018-2022. Centraal in deze Marsroute staat dat het Bestuurlijk Overleg opdracht
geeft om te komen tot een kaderplan. De werktitel van dit plan zal zijn ‘Kaderplan
bodemdaling binnenstad’ (KBB). Het KBB omvat een Advies van de coalitie Stevige
Stad op Slappe Bodem aan de gemeenteraad van Gouda en de verenigde
vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dit KBB zal via een
herhalend en interactief proces (zowel naar eigen bestuurders als omgeving) tot
stand komen. Over het KBB wordt eind 2019 een besluit genomen. Een belangrijk
onderdeel van het KBB is de governance. Waar worden de verantwoordelijkheden
belegd met betrekking tot de bodemdaling in de binnenstad van Gouda? Waar
vallen de (maatschappelijke) kosten en baten en wie is/voelt zich daarvoor
verantwoordelijk, zowel in juridische zin als financieel.
 Hoe ziet de omgeving eruit? Met een omgevingsanalayse wordt in beeld
gebracht welke stakeholders er zijn. Per primaire stakeholder wordt
beschreven: rol, verantwoordelijkheden, handelingsmogelijkheden,
legitimatie/’verbod’ (juridisch, politiek, ambities en opgaven),
meekoppelkansen, bedreigingen en kennisniveau.
 Wat zijn de juridische kaders voor het omgaan met bodemdaling? Waar
worden de verantwoordelijkheden belegd met betrekking tot de
bodemdaling in de binnenstad van Gouda?
 Waar vallen de (maatschappelijke) kosten en baten en hoe wordt
omgegaan met het toedelen van de kosten en baten.
Komen tot een adequaat governance-arrangement voor bodemdaling dat past bij
de gekozen oplossingsrichting.
Vanuit de governance werkgroep zullen de volgende onderdelen uitgewerkt
worden:
 Omgevingsanalyse
 Analyse ambities binnenstad Gouda
 Afwegingskader
 MKBA bodemdaling. Een MKBA - in het klein voor Turfmarkt of update
voor quick scan, of toevoegen scenario compartimenten aan mkba.
 Juridische analyse
 Onderzoek financieringsinstrumentarium
Alle stakeholders: overheden, bedrijven, burgers, bestuurders e.d.
Betrokkenen: Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, RWS,
Provincie Zuid-Holland
Kennisinstituten: Deltares, KCAF
Financiers: Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland
Marjolein Broos: marjolein.broos@gouda.nl
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