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Uitnodiging wateroverleg Prinses Irenebuurt

Geachte heer/mevrouw,
In een brief aan Zuidas, Zuidasdok en Waterneten in de commissievergadering Ruimtelijke
Ordening van 14 april j l . heeft u aangegeven veel vragen en zorgen te hebben over water en de
ontwikkelingen Zuidas en Zuidasdok.
We kennen de zorgen van de buurt over de grondwaterstand, ook in relatie t o t het type
funderingen, mogelijke gevolgen van een hoge/lage grondwaterstand, de zorgen over de
voorgestelde oplossingen en het onderhoud hiervan. Vanwege die zorgen willen we daarom ook
zorgvuldig omgaan met de ingrepen die gevolgen hebben voor het grondwater. Daarom hebben
wij vorig jaar voorgesteld om samen met Waterneten de buurt uitgebreid in gesprekte gaan en
kennis te delen over grondwater en hemelwater in relatie t o t de Prinses Irenebuurt. In een tweetal
sessies is met een klankbordgroep uit de buurt een plenaire bijeenkomst voorbereid voor de
gehele buurt.
Conclusies eerdere bijeenkomst
Belangrijke conclusies uit de sessies zijn dat de grondwaterstand in de Prinses Irenebuurt relatief
hoog is en de ontwateringsdiepte klein is. Grondwater is een natuurlijk systeem en daar wordt in
Amsterdam meestal niet op ingegrepen, maar overlast kan worden beperkt door de aanleg van
een drainage voorziening. We berekenen de effecten van nieuwe initiatieven voor
grondwaterstand met een grondwatermodel. De uitkomsten hiervan worden mede gebruikt voor
het aanvragen van watervergunningen.
Ten aanzien van het regenwater geldt dat de Prinses Irenebuurt een gescheiden stelsel heeft
waardoor bij buien regenwater via het hemelwaterriool (en dus niet via het vuilwaterriool) wordt
afgevoerd. Een aantal hemelwaterrioleringen in de Prinses Irenebuurt is verouderd. Deze staan
daarom ook bij Waternet in de planning voor vervanging.
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Zuidas

Datum 3 mei 2016
20160512 Ic/SB
Pagina 2 van 2

Vervolg wateroverleg
U geeft aan dat de zorgen die u heeft ten aanzien van de wateraspecten in uw buurt niet met de
door Zuidas, Zuidasdok en Waternet georganiseerde bijeenkomsten zijn weggenomen. Wij vinden
het jammer dat het niet gelukt is om de zorgen weg te nemen. Alle partijen, bewoners, Waternet,
Zuidas en Zuidasdok, hebben zich ingezet en veel tijd besteed aan deze bijeenkomsten. Een goede
waterhuishouding in de buurt is voor iedereen belangrijk.
Daarom gaan wij graag in op uw verzoek en de toezegging van wethouder Van der Burg om een
gezamenlijk wateroverleg op te zetten. Ons voorstel is om tijdens het Noordzone overleg op 9 mei
met u in gesprekte gaan over het proces, doel en inhoud van het wateroverleg. Wiebe van der
Veen, themamanager water, is hier ook bij aanwezig. Onze insteek voor het wateroverleg is om
werkafspraken met elkaarte maken, doelstellingen te formuleren en belangen af te wegen en
gezamenlijk een plan van aanpakte maken. Wij vinden het belangrijk dat een afvaardiging van de
bewoners medeopdrachtgever wordt van u i t t e zetten opdrachten, bijvoorbeeld een opdracht aan
een onafhankelijk bureau.
Als we kijken naar de vragen in uw brief zien wij een aantal onderwerpen als rode draad die als
basis kunnen dienen voor het wateroverleg . Mochten wij hier onderwerpen over het hoofd zien,
dan kuntu deze in het wateroverleg inbrengen.
Bepalen huidige situatie: de situatie in de Irenebuurt, grondwaterstand, type fundering;
De uitgangspunten (cijfers KNMI, modellen, normen ontwateringsdiepte, werkelijke
hoogtes);
Metingen, monitoring, rapportages;
Effecten werkzaamheden en klimaatverandering in verleden en toekomst;
Plan van aanpak: door Zuidas, Zuidasdok, Waternet en de buurt zelf;
Opstellen van een opdracht.
Inhoudelijke beantwoording brief
U heeft bij uw zienswijze op het bestemmingsplan de Vijfhoek uw brief'Waterbeslommeringen
Prinses Irenebuurt' meegestuurd. Wij behandelen de brief integraal bij de beantwoording van de
zienswijze. De beantwoording van de brief ontvangt u dan ook samen met de beantwoording van
de zienswijze.
Met een vervolg van het wateroverleg ga ik ervan uit dat we een constructieve samenwerking
tegemoet gaan.
Met vriendelijke groeten.
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