Kort verslag bijeenkomst klimaatadaptief groenbestek
Datum 11-07-2019
Locatie: Groene Hotspot, Wellant College Houten
1.

11:00 –11:10 Mededelingen

Het gezamenlijke doel en de vormgeving van het project wordt nog even scherp neergezet zodat alle
partijen (zeker de nieuwe gezichten) weer helder hebben wat we met z’n allen aan het doen zijn. Het
conceptueelmodel van de werkpakketen wordt nogmaals getoond en hun onderlinge relaties aangeduid.

Provincie Zuid Holland, gemeente Molenlanden en omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden als
nieuwe bijdragende partners geïntroduceerd.
2.

11:10 –11:20 Nieuwe gezichten
Gemeente Molenlanden

Ard Hoeijenbos vertegenwoordigd vandaag gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is
aangehaakt na gesprekken met stichting Blauwzaam. Ze zijn geïnteresseerd in de exposure die het
project heeft mbt klimaat bewustwording en de potentie voor innovatie in het groenbeheer.
Provincie Zuid-Holland
Helaas niet aanwezig ondanks toezegging.
Omgevingsdienst Zuid-Holland zuid
Roos Marinissen is namens Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aangehaakt. Ze vertelde enthousiast over
de samenwerking die zij hebben met gemeente Molenlanden. Zij zijn verantwoordelijk voor een groot
deel van de uitvoerende taken in de openbare ruimte. Ze zullen dan ook de uitvoerende taken op zich
nemen.

3.

11:20 –12:15 Afbakening en concretisering
Waar liggen de prioriteiten?

Prioriteiten liggen vooral bij WP1. Zonder WP1 zijn de vervolgstappen niet te zetten. Daarnaast is er
behoefte aan betere afstemming tussen partijen.
Harro Verhoeven van het CROW scherpt ons begrip over de beeldbestekkensystematiek nog even aan,
met een presentatie waarin hij aangeeft waar kwaliteitsimpulsen eventueel mogelijk zouden zijn.

Wie doet wat?






Afgesproken is dat de mbo instellingen gaan inventariseren waar er percelen zouden kunnen
worden gaan ingezet. Werkpakket 4.
Inholland gaat aan de slag met werkpakket 1 in samenwerking met Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid. En denkt na over aanzet richting Werkpakket 2.
Van Hall Larenstein pakt werkpakket 3 en 5 op in samenwerking met provincie zuid-holland
CROW stelt zijn systeem beschikbaar aan studenten van het van Hall Larenstein voor werkpakket
3 (waardering huidig bestek).
VHG en CROW communiceren (PR) ondernomen activiteiten en uitkomsten naar hun leden.
Samen met Wellant college Houten.

5.

12:35 –12:55 Afspraken

Onderstaande tabel 1 is vormgegeven aan de hand van een afspraken sessie waarin we
verantwoordelijkheden voor verschillende onderdelen hebben verdeeld. Hieraan zijn echter nog geen
concrete deadlines gekoppeld. Zaak is om er voor te zorgen dat we tijdens het volgende overleg
onderweg zijn met de verdeelde verantwoordelijkheden.
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