Coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem
Historische (binnen)steden in West-Nederland hebben te maken met bodemdaling. Dit
proces van odemdaling brengt mede onder invloed van klimaatverandering in toenemende
mate grote uitdagingen met zich mee op het gebied van waterbeheer, ruimtelijke ordening,
Beschrijving
funderingen, cultureel erfgoed, infrastructuur en governance. De komende jaren moeten
maatschappelij
doelmatige strategieën worden ontwikkeld om de leefbaarheid van de stad en de historische
k
gebouwen en infrastructuur ook op lange termijn te beschermen. Met een doelmatige
probleem/opg
strategie worden de kwetsbaarheden van stedelijk gebied op slappe bodem (zoals
ave
wateroverlast, funderingsproblemen, verzakkingen van infrastructuur en openbare ruimte
en problemen voor de volksgezondheid) nu en in de toekomst geminimaliseerd tegen de
laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
De coalitie ‘Stevige stad op slappe bodem’ heeft haar ambities verwoord in een door alle
partners ondertekende intentieovereenkomst. De coalitie ontwikkelt strategieën en
handelingsperspectieven voor (historische) binnensteden waar bodemdaling plaats vindt, en
zoekt verbinding met lokale, regionale en (inter)nationale initiatieven rondom bodemdaling
Welke
en klimaatontwikkeling in stedelijk gebied. Het project is aangemerkt als Impactproject door
onderzoeksvra het Ministerie van LEN. Voor de periode tot en met eind 2019 wordt door de coalitie het
ag wordt
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) opgesteld. Het KBB omvat een Advies van de
beantwoord
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 en er wordt voorzien in inzage van het KBB
voorafgaand aan het besluit hierover.
Wat is de
Het ontwikkelen en realiseren van een (vanuit water en ondergrond beschouwd) robuust
doelstelling
perspectief voor leefbare steden. Hierbij is het van belang oplossingsrichtingen te verkennen
van het project en te ontwikkelen die voor alle steden bruikbaar zijn. Gouda dient hierbij als icoonproject.
Het project bevindt zich inmiddels in de ‘willen’ fase. In deze fase zijn de beoogde
producten: Een concreet en bestuurlijk getoetst handelingsperspectief voor de leefbaarheid
in het gebied rondom de Turfmarkt. Daarbij niet uit het oog verliezen dat dit onderdeel
moet zijn van de visie voor de gehele binnenstad met als uitgangspunten dat het bijdraagt
aan een levendige en vitale binnenstad, een toekomstbestendig bodem- en watersysteem
Beoogde
en uitvoerbaar is. Rekening wordt gehouden met:
resultaten /
- Voorkomen van afwenteling: rekening houdend met effecten op en risico’s voor andere
producten
gebieden;
- Overdraagbaarheid: sturend op overdraagbaarheid van kennis naar andere gebieden
binnen en buiten Gouda;
- Adaptiepaden: de keuzes zijn adaptief; deze kunnen in de tijd worden aangepast/wijzigen
op basis van nieuwe
kennis of inzichten (tussendoel).
Doelgroep
Bewoners, huiseigenaren, overheden, bedrijven en kennisinstellingen.
Betrokkenen: Sterk Consulting, Platform Slappe Bodem, RWS leefomgeving bodem
Kennisinstituten: Deltares, TU Delft, Stowa, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek
Deelnemers
Financiers: Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Gouda,
Rijkswaterstaat
Contactpersoo
Arianne Fijan, gemeente Gouda, ariane.fijan@gouda.nl
n+
Robert van Cleef, Sterk Consulting, rvancleef@sterkconsulting.nl
contactgegeve
Marieke Desmense: marieke.desmense@rijnland.net
ns
Status
Lopend
Website met hierop alle informatie over de coalitie inclusief de gepubliceerde onderzoeken:
Links
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Projecten/Ophoging_en_riool/Go
uda_Stevige_Stad
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