Adviesrapport Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Gouda (KBB)

Beschrijving
maatschappelijk
probleem/opgave

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 moeten 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 iteratief
en interactief proces (zowel naar eigen bestuurders als omgeving) tot stand
komen. Over het KBB wordt eind 2019 een besluit genomen. Het KBB dient als
basis voor zowel de herziening van het Peilbesluit Stadsboezem Gouda als voor het
Gemeentelijk Rioleringsplan en de daarbij behorende zorgplichten van de
gemeente.
Wat is de meest doelmatige strategie om op lange termijn de leefbaarheid van de
stad te behouden met het oog op:


Wateroverlast en -onderlast: bodemdaling leidt nu al tot water op straat,
ondergelopen tuinen en schuren, water in panden / kelders via voordeur
en terugstromen rioolwater en stank;



Extra kosten onder- en bovengrondse infrastructuur: door bodemdaling
ontstaan extra kosten voor aanleg en instandhouding van riolering,
leidingen (gas, drinkwater, elektriciteit, kabel), wegen en openbare
ruimte;



Extra kosten gebouwen en tuinen: door bodemdaling kunnen panden en
de funderingen van panden beschadigen; tevens kunnen tuinen
verzakken;



Risico’s gezondheid en veiligheid: door incidenten met infrastructuur (bv
gasleidingen) nemen gezondheidsrisico’s toe. Optrekkend vocht in
panden zal eveneens tot grotere gezondheidsrisico’s leiden.

Welke
onderzoeksvraag
wordt beantwoord

Wat is de doelstelling
van het project

Het beschrijven en bestuurlijk akkoord krijgen op een doelmatige strategie voor de
leefbaarheid van de binnenstad op lange termijn.
Het KBB legt de basis voor een structurele aanpak voor de overlast van
bodemdaling waarmee de prachtige binnenstad ook over 50 jaar en lang daarna
een fijne plek is om te wonen, werken of te bezoeken.

Beoogde resultaten /
producten

Doelgroep
Deelnemers
Contactpersoon +
contactgegevens
Status

Het beoogd resultaat is om enerzijds te komen tot een evenwichtige en breed
gedragen pakket van besluiten over het waterbeheer en de beheersing van de
bodemdaling in het gebied van (en onder invloed van) de Stadsboezem. Daarbij
wordt:
 gekeken naar diverse handelingsperspectieven (strategisch);
 rekening gehouden met zowel geplande als onbeheersbare
ontwikkelingen zoals scenario’s m.b.t. lokale ophogingen en aanvullingen,
klimaatverandering, mobiliteit, economische en technologische
ontwikkeling, energiepolitiek, et cetera;
 een pakket van mogelijke maatregelen (varianten) geformuleerd;
 onderzocht hoe effectief en doelmatig deze varianten zijn
 wordt gebruik gemaakt van een samen op te stellen afwegingskader
 een passend governance arrangement ontworpen.
Anderzijds is het doel om te komen tot een goede, zoveel mogelijk
kwantitatieve onderbouwing voor het Advies van de Coalitie aan de
gemeenteraad en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van
RIjnland.
Bestuurders en in het verlengde daarvan alle stakeholders
Betrokkenen: Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, RWS,
Provincie Zuid-Holland, PSB,
Kennisinstituten: Deltares, KCAF
Financiers: Gemeente Gouda
Robert van Cleef - rvancleef@sterkconsulting.nl
Arianne Fijan – arianne.fijan@gouda.nl
Lopend

Links
Looptijd

2018 - 2019

Locatie
Samenhang andere
projecten

Gouda
Onder het KBB valt nog een aantal andere apart gedefinieerde projecten zoals de
MKBA en het governance arrangement.

Peildatum

December 2018

