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Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Amersfoort 2012-2016
opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort
periode:
september 2010 – heden
activiteiten:
evalueren van het derde gemeentelijk rioleringsplan Amersfoort 2007-2011,
en uitvoeren van inventarisaties en analyses, verkennen van
beleidsstrategie van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan Amersfoort
voor de planperiode 2012 tot en met 2016.
Meetplan monitoring en telemetrie Lochem en Zutphen
opdrachtgever:
Gemeente Lochem en Zupthen
periode:
december 2010 – heden
activiteiten:
opzetten van het monitoringsplan met telemetrie voor rioleringssystemen
van de gemeenten Lochem en Zutphen. Dit houdt in opstellen van
meetplan, uitvoering veldinventarisatie, opzetten ontwerp en verzorgen
aanbestedingstraject tot en met gunningsadvies.
Opstellen rioleringsplan Doesburg
opdrachtgever:
Gemeente Doesburg
periode:
oktober 2010 – heden
activiteiten:
opstellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Doesburg.
Analyse grondwatermetingen Amersfoort
opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort
periode:
oktober 2010 – juni 2011
activiteiten:
onderzoek naar de relatie tussen (gemeten) grondwaterstanden en
perioden van (gemeten) hevige neerslag en droogte in Gemeente
Amersfoort, bepaling van mogelijke gevolgen van verwachte
klimaatverandering en eventuele stopzetting van drinkwaterwinning op de
grondwaterstanden, en vervaardigen van grondwaterkaarten hiervan.
Herziening kostendekkingsplan GRP Enschede
opdrachtgever:
Gemeente Enschede
periode:
maart 2011 – juni 2011
activiteiten:
bijstellen financieel plan, behorende bij het rioleringsplan van Enschede, in
het kader van beleidswijzigingen om het rioolheffingstarief zo laag mogelijk
te houden.
Voorbereiding regionaal meetprogramma Platform Water Vallei en Eem
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem
periode:
oktober 2010 – juni 2011
activiteiten:
functioneel ontwerpen en aanbesteden als UAV-GC werk van een regionaal
meetsysteem voor 13 gemeenten en het Waterschap Vallei & Eem,
inclusief het opstellen van een inventarisatierapport van honderden meet/regellocaties in de afvalwatersystemen..
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Verkenning samenwerking tussen WVE-WSV en gemeenten
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe
periode:
april 2011 – mei 2011
activiteiten:
verkennen van mogelijkheden en doelmatigheidswinst door samenwerking
tussen gemeenten en het toekomstig waterschap “Veluwe-Vallei&Eem”,
aan de hand van de pilot Ede en Barneveld..
Ondersteuning Gemeente Montferland
opdrachtgever:
Gemeente Montferland
periode:
oktober 2009 – heden
activiteiten:
ondersteuning van het beleidsveld “Water en Riolering”, onder andere
begeleiden van het op te stellen BRP, opstellen van het verbreed GRP en
het adviseren over (grond)water en riolering bij diverse andere projecten.
Start van het afvalwaterteam kring RWZI Amersfoort
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem
periode:
2009
activiteiten:
voorbereiden en begeleiden van workshops voor de start van het eerste
afvalwaterteam in het beheergebied van Waterschap Vallei & Eem voor de
zuiveringskring Amersfoort, samen met de gemeenten Amersfoort,
Bunschoten en Leusden.
Begeleiding waterkwaliteitspoor Bronckhorst
opdrachtgever:
Waterschap Rijn & IJssel
periode:
oktober 2009 – oktober 2010
activiteiten:
gedelegeerde projectleiding voor het toekennen van streefbeelden aan
stadswateren en onderzoek naar mogelijke maatregelen ter verbetering van
de waterkwaliteit in de gemeente Bronckhorst.
Coördinatie Stowa Commissie Stedelijk waterbeheer
opdrachtgever:
Stowa
periode:
oktober 2009 – heden
activiteiten:
coördineren en ondersteunen van de commissie, het
onderzoeksprogramma stedelijk water en de communicatie met de
vakwereld.
Plan van aanpak diffuse bronnen gemeente Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
september 2009 – december 2009
activiteiten:
beschrijven mogelijke probleembronnen, huidige situatie en werkwijze en
uitwerken kansgerichte aanpak waarin een aantal gemeentelijke
maatregelen worden voorgesteld.
Projectleiding OAS Tubbergen
opdrachtgever:
Waterschap Regge en Dinkel
periode:
september 2009 – juni 2010
activiteiten:
namens waterschap en gemeente verzorgen van de projectleiding over de
optimalisatiestudie voor het afvalwatersysteem Tubbergen.
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Start van het afvalwaterteam kring RWZI Amersfoort
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem
periode:
juli 2009 – juni 2010
activiteiten:
voorbereiden en begeleiden van workshops voor de start van het eerste
afvalwaterteam in het beheergebied van Waterschap Vallei & Eem voor de
zuiveringskring Amersfoort, samen met de gemeenten Amersfoort,
Bunschoten en Leusden.
Coördinatie taken Water & Riolering gemeente Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
februari 2009 – heden
activiteiten:
deelnemen namens gemeente aan optimalisatiestudie voor het
afvalwatersysteem Rhenen, opstellen Plan van Aanpak Diffuse bronnen,
uitwerken afkoppelbeleid en coördineren van de uitvoering van het
gemeentelijke rioleringsplan.
Afkoppelkansenkaart Gemeente Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
september 2009 – maart 2010
activiteiten:
vertaling naar de praktijk van het afkoppelbeleid zoals het in het
gemeentelijk rioleringsplan is geformuleerd en het maken van een
afkoppelkansenkaart.
Startnotitie Westelijke Venen
opdrachtgever:
Waternet
periode:
mei 2009 – februari 2010
activiteiten:
opstellen Startnotitie Westelijke Venen, voor de polders Zevenhoven,
Noordse Buurt, Westveen, Blokland, Buiten-Westerpolder en Buitendijkse
Oosterpolder, voor actualisatie van peilbesluiten en waterinrichtingplannen.
Grondwaterzorgtaak gemeente Oldenzaal
opdrachtgever:
Gemeente Oldenzaal
periode:
september – december 2009
activiteiten:
in overleg met de medewerkers van de gemeente opstellen van het beleid
voor de grondwaterzorgtaak en opzetten van een werkwijze voor de
behandeling van grondwaterklachten.
Meetplan Wijchen
opdrachtgever:
Gemeente Wijchen
periode:
maart 2009 – januari 2010
activiteiten:
inventariseren van situatie bij rioolgemalen en overstorten en het opstellen
van een meetplan voor de riolering.
Verslag van inspraak op Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht – KRW deel
opdrachtgever:
Waternet
periode:
januari 2009 – december 2009
activiteiten:
behandelen van zienswijzen op het ontwerp Waterbeheerplan Amstel, Gooi
en Vecht – Europese Kaderrichtlijn Water 2010-2015, opstellen van de
inspraaknota en bijstellen van het ontwerpplan.
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Ondersteuning unit Zuiveringsbeheer en Riolering Waterschap Rijn & IJssel
opdrachtgever:
Waterschap Rijn & IJssel
periode:
april 2009 – juni 2009
activiteiten:
interim consulent riolering voor onder andere het beoordelen van
basisrioleringsplannen en opstarten van de optimalisatiestudies voor de
afvalwatersystemen Aalten en Dinxperlo.
Begeleiding waterkwaliteitspoor vier gemeenten
opdrachtgever:
Waterschap Rijn & IJssel
periode:
februari 2009 – december 2009
activiteiten:
gedelegeerde projectleiding voor het toekennen van streefbeelden aan
stadswateren en onderzoek naar mogelijke maatregelen ter verbetering van
de waterkwaliteit in de gemeenten Oude IJsselstreek, Doetinchem,
Montferland en Lochem.
Begeleiding evaluatie ecologisch onderzoek
opdrachtgever:
Provincie Utrecht
periode:
februari – oktober 2009
activiteiten:
begeleiden van de werksessies voor de evaluatie van het ecologisch
onderzoek door de provincie en opstellen verantwoordingsrapportage voor
de inventarisatie en monitoring van flora en fauna door de provincie
Utrecht.
GRP / Watertakenplan Dinkelland
opdrachtgever:
Gemeente Dinkelland
periode:
februari – september 2009
activiteiten:
Opstellen gemeentelijk rioleringsplan 2009-2011, inclusief
kostendekkingsplan en definitie gemeentelijke watertaken.
GRP Tiel
opdrachtgever:
periode:
activiteiten:

Gemeente Tiel
december 2008 – december 2009
Opstellen gemeentelijk rioleringsplan 2010 t/m 2014, inclusief
kostendekkingsplan en definitie gemeentelijke watertaken.

Interviews onderzoeksprogramma stedelijk water
opdrachtgever:
Stowa
periode:
december 2008 – februari 2009
activiteiten:
Interviewen commissieleden en aan de hand daarvan opstellen van
aanbevelingen voor het door de commissie op te stellen
onderzoeksprogramma stedelijk water.
Verslag van inspraak op Watergebiedsplan Groot-Mijdrecht, Wilnis-Veldzijde, 1e en 2e
Bedijking en Botshol
opdrachtgever:
Waternet
periode:
juli 2008 – september 2008
activiteiten:
behandelen van zienswijzen op het ontwerp watergebiedsplan GrootMijdrecht e.o., inclusief hoorzittingen, overleg met belanghebbenden en
provincie, opstellen verslag van inspraak en bijstellen van ontwerpplan.
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Rioleringsbundel Waterschap Rijn en IJssel
opdrachtgever:
Waterschap Rijn en IJssel
periode:
maart 2008 – juni 2009
activiteiten:
evalueren van de vigerende rioleringsbundel en opstellen van de nieuwe
rioleringsbundel, waarin het beleid, de regels en de uitgangspunten van het
waterschap voor de rioleringszorg en hemelwaterzorg zijn beschreven.
Projectleiding procedures Planadvies en Vergunningen
opdrachtgever:
Waternet
periode:
januari 2008 – april 2009
activiteiten:
projectleiding voor het op orde brengen en optimaliseren van de procedures
voor de afdeling Planadvies en Vergunningen.
Twents kansenboek ketenoptimalisatie
opdrachtgever:
Waterschap Regge en Dinkel
periode:
maart 2008 – september 2009
activiteiten:
inventariseren van ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende kansen voor
optimalisatie van de afvalwatersystemen of verbetering van de
leefomgeving in alle Twentse gemeenten binnen het beheersgebied van
Waterschap Regge en Dinkel.
Telemetriecursus Iran
opdrachtgever:
Unesco, via Stichting Wateropleidingen
periode:
januari 2009 – augustus 2009
activiteiten:
ontwikkelen lesmateriaal en geven van een 6-daagse cursus over
telemetrie aan de universiteit van Teheran (Iran).
Werksessies flora en fauna
opdrachtgever:
Provincie Utrecht
periode:
oktober – december 2008
activiteiten:
begeleiding en verslaglegging van twee werksessies over monitoring flora
en fauna ter voorbereiding van de evaluatie van het veldwerk flora en fauna
van de provincie.
Persbericht en folder gemeentelijk rioleringsplan Haaren
opdrachtgever:
Gemeente Haaren
periode:
oktober 2008 – januari 2009
activiteiten:
opstellen van een persbericht en folder over het nieuwe rioleringsplan van
de gemeente Haaren.
Verbreed rioleringsplan Enschede
opdrachtgever:
Gemeente Enschede
periode:
maart 2008 – februari 2009
activiteiten:
opstellen gemeentelijk rioleringsplan, inclusief de gemeentelijke watertaken
voor hemel- en grondwater.
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Directievoering uitbreiding MBS Enschede
opdrachtgever:
D.S.O.B. Enschede
periode:
februari 2008 – november 2009
activiteiten:
directievoeren over de aanleg en aansluiting van 54 nieuwe meet- en
regellocaties op het bestaande monitoring- en besturingssysteem van
Gemeente Enschede.
Pilotonderzoek Samenwerking gemalenbeheer Doetinchem
opdrachtgever:
Gemeente Doesburg i.s.m. Waterschap Rijn en IJssel
periode:
oktober 2008 – maart 2009
activiteiten:
bureauonderzoek, veldinventarisatie en analyse van de mogelijkheden voor
een gezamenlijk gemalenbeheer door gemeente en waterschap en de
daarmee te behalen “winst voor de burger”.
Aanleg monitoringsysteem Oldenzaal
opdrachtgever:
Gemeente Oldenzaal
periode:
februari 2008 – maart 2009
activiteiten:
directievoering bij de aanleg van het meet- en telemetriesysteem voor het
afvalwatersysteem van Oldenzaal.
Gemeentelijk rioleringsplan Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
maart 2008 – januari 2009
activiteiten:
opstellen gemeentelijk rioleringsplan, inclusief de gemeentelijke watertaken
voor hemel- en grondwater.
Projectleiding randvoorzieningen Oldenzaal
opdrachtgever:
Gemeente Oldenzaal
periode:
vanaf november 2007
activiteiten:
projectleiding voor de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van
drie randvoorzieningen in Oldenzaal.
Meet- en telemetrieplan Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
november 2007 – oktober 2008
activiteiten:
inventarisatie huidige situatie overstorten en gemalen. Begeleiden
inventarisatie drukriolering. Opstellen van het meet- en telemetrieplan voor
de (druk)riolering van Rhenen.
Begeleiding waterkwaliteitspoor Zutphen
Waterschap Rijn & IJssel
periode:
november 2007 – juni 2008
activiteiten:
gedelegeerde projectleiding voor het onderzoek naar mogelijke
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in de gemeente Zutphen.
opdrachtgever:
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Watergebiedsplan Nijenrode
opdrachtgever:
Waternet
periode:
december 2007 – februari 2008
activiteiten:
Opstellen van het watergebiedsplan voor Polder Nijenrode
(waterinrichtingsplan en peilbesluit), in overleg met betrokken organisaties
en bewoners/ grondeigenaren.
Startnotitie Waterplan Epe
opdrachtgever:
Gemeente Epe
periode:
november 2007 – februari 2008
activiteiten:
opstellen startnotitie Waterplan Epe als onderdeel van het offerteverzoek
aan adviesbureaus voor ondersteuning bij de planvorming.
Begeleiden herziening Provinciaal Waterhuishoudingsplan Utrecht
opdrachtgever:
Provincie Utrecht
periode:
oktober 2007 – januari 2008
activiteiten:
begeleiden van werkbijeenkomsten en het mede opstellen van het plan van
aanpak voor de herziening van het waterhuishoudingsplan van de provincie
Utrecht.
Aanbestedingsdocumenten uitbreiding MBS Enschede
opdrachtgever:
D.S.O.B. Enschede
periode:
september 2007 – januari 2008
activiteiten:
opstellen van functioneel ontwerp en aanbestedingsdocumenten voor de
uitbreiding van het monitoring- en besturingssysteem met 54 nieuwe meet/regellocaties en het opstellen van functionele eisen en de offerteaanvraag
voor aanpassing en uitbreiding (van de software) van de centrale post.
Programma van eisen monitoringsysteem Abcoude
opdrachtgever:
Gemeente Abcoude
periode:
juli 2007 – september 2007
activiteiten:
Inventarisatie mogelijkheden toekomstige meetlocaties. Opstellen
programma van eisen voor de implementatie van overstortmetingen in de
gemeente Abcoude.
Onderzoek ondoelmatige lozingen Amersfoort
opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort
periode:
juni 2007 – mei 2008
activiteiten:
bepalen van de omvang en herkomst van ondoelmatige lozingen op de
riolering van Amersfoort en opstellen van bijbehorend maatregelenplan.
Waterplan “Blauwe Driehoek”
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
mei 2007 – april 2008
activiteiten:
begeleiden planproces en opstellen van het Waterplan “Blauwe Driehoek”
voor het veenweidegebied van de gemeenten Oudewater, Lopik, en
Montfoort.
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Rioleringsvisie Veenendaal
opdrachtgever:
Gemeente Veenendaal
periode:
april 2007 – januari 2008
activiteiten:
begeleiden van de planvorming en het opstellen van een visie op een
robuust en flexibel afvalwatersysteem in Veenendaal.
Regenmetingen Amersfoort
opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort
periode:
april 2007 – januari 2008
activiteiten:
opstellen van de technische specificaties voor het leveren, plaatsen en
installeren van 5 regenmeters in Gemeente Amersfoort.
Voorbereiding monitoringsysteem Oldenzaal
Gemeente Oldenzaal
periode:
april 2007 – januari 2008
activiteiten:
inventariseren van meetlocaties, functioneel ontwerpen en opstellen van
een aanbestedingsdocument voor metingen aan het (afval)watersysteem
van Oldenzaal.
opdrachtgever:

Implementatie monitoringsysteem Doetinchem
opdrachtgever:
Gemeente Doetinchem
periode:
maart 2007 – april 2008
activiteiten:
directievoering en toezicht op de realisatie van het monitoringsysteem voor
de riolering van Gemeente Doetinchem.
Detailuitwerking en ontwerp Waterbeheerplan KRW, Amstel, Gooi en Vecht
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
periode:
februari 2007 – januari 2009
activiteiten:
inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van een afwegingskader voor KRWmaatregelen, zorgdragen voor inhoudelijke afstemming van de diverse
deelgebiedsplannen en het mede opstellen van het ontwerp
Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 – KRW deel.
Beoordeling ruimtelijke plannen in Utrecht
opdrachtgever:
Provincie Utrecht
periode:
januari 2007 – januari 2008
activiteiten:
ondersteunen van de provincie Utrecht bij de beoordeling van ruimtelijke
plannen die watertoetsplichtig zijn.
Ad interim beleidsmedewerker gemeente Rhenen
Gemeente Rhenen
periode:
januari 2007 – december 2008
activiteiten:
als ad interim beleidsmedewerker “Water en Riolering” prioriteren, initiëren
en (bege)leiden van diverse waterprojecten waaronder BRP, GRP en meeten telemetrieplan.
opdrachtgever:
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Onderzoek grondwateroverlast Scherpenzeel
opdrachtgever:
Gemeente Scherpenzeel
periode:
januari – juli 2007
activiteiten:
onderzoek naar grondwateroverlast in de kern van Scherpenzeel en
opstellen van een actiegericht plan van aanpak.
Meetplan Leusden
opdrachtgever:
Gemeente Leusden
periode:
december 2006 – augustus 2007
activiteiten:
opstellen meetplan voor de riolering; inventariseren situatie op de
meetlocaties en bepalen van de omvang van de benodigde meetopzet en
uitwerken meetplan.
Ondersteuning Planbeoordeling RO Waternet
opdrachtgever:
Waternet
periode:
oktober 2006 – december 2007
activiteiten:
beoordelen ruimtelijke plannen (watertoetsprocedure); adviseren bij het
opzetten van het werkproces en het formuleren van opdrachten voor
planbeoordeling door medewerkers van Waternet; bijdragen aan het
opzetten van de inhoudelijke en procesmatige werkwijze voor
planbeoordeling door de nieuwe afdeling, binnen de nieuwe organisatie;
begeleiden van (nieuwe) medewerkers van het team planbeoordeling.
Projectleiding OAS Berkelland
opdrachtgever:
Waterschap Rijn en IJssel
periode:
september 2006 – april 2007
activiteiten:
projectleiding namens het waterschap voor de optimalisatiestudie voor het
afvalwatersysteem (OAS) voor de gemeente Berkelland; deze studie wordt
door Tauw in samenwerking met gemeente en waterschap uitgevoerd.
Waterplan Scherpenzeel
opdrachtgever:
Gemeente Scherpenzeel, Waterschap Vallei & Eem
periode:
september 2006 – juli 2007
activiteiten:
begeleiden van het planproces, bijeenkomsten en het opstellen van het
Waterplan Scherpenzeel.
Waterplan Buren
opdrachtgever:
Gemeente Buren
periode:
juli 2006 – medio 2008
activiteiten:
begeleiden en adviseren project-, stuur- en adviesgroep en opstellen
waterplan inclusief het uitvoeren van (keuze)ondersteunende
modelberekeningen en GIS-analyses, in samenwerking met Nelen &
Schuurmans.
Gemeentelijk Rioleringsplan Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
november 2006 – mei 2007
activiteiten:
opstellen van GRP 2007-2010 met aandacht voor Kader Richtlijn Water,
verwachte klimaatverandering, verbrede rioolrecht en de
grondwaterzorgtaak.
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Plan van aanpak diffuse bronnen Bunschoten
opdrachtgever:
Gemeente Bunschoten
periode:
december 2006 – april 2007
activiteiten:
beschrijven huidige situatie en het beleid, uitvoeren van een globale
actorenanalyse en uitwerken kansgerichte aanpak waarin zomogelijk
gemeentelijke maatregelen worden voorgesteld.
Informatieplan voor metingen aan het afvalwatersysteem Oldenzaal
opdrachtgever:
Gemeente Oldenzaal
periode:
december 2006 – maart 2007
activiteiten:
inventariseren van de informatiebehoeften, omschrijven van de meetdoelen
en kiezen van een aanpak voor de verdere voorbereiding voor metingen
aan de riolering.
Meetplan Barneveld
opdrachtgever:
Gemeente Barneveld
periode:
november 2006 – maart 2007
activiteiten:
opstellen meetplan voor de riolering; inventariseren situatie op de
meetlocaties en bepalen van de omvang van de benodigde meetopzet en
uitwerken meetplan.
Gemeentelijk Rioleringsplan Amersfoort
opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort
periode:
januari 2006 – februari 2007
activiteiten:
evaluatie van GRP 2002-2006 en opstellen van GRP 2007-2010 met
aandacht voor Kader Richtlijn Water, grondwaterzorgtaak en resultaten
Benchmarking Rioleringszorg.
Projectleiding infrastructurele werken Gemeente Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
april 2006 – september 2006
activiteiten:
begeleiden en voorbereiden van diverse infrastructurele projecten, middels
detachering van een ad interim 1e medewerker en een projectleider bij het
“team Infra” van Gemeente Losser.
Watergebiedsplan Groot-Mijdrecht, Wilnis-Veldzijde, 1e en 2e Bedijking en Botshol
opdrachtgever:
Dienst waterbeheer en Riolering en Gemeente De Ronde Venen
periode:
juni 2005 – medio 2008
activiteiten:
opstellen watergebiedsplan Groot-Mijdrecht e.o. (waterinrichtingsplan en
peilbesluit), in overleg met betrokken organisaties en bewoners/
grondeigenaren.
Meetplan Doetinchem
opdrachtgever:
Gemeente Doetinchem
periode:
juni 2005 – december 2006
activiteiten:
opstellen meetplan voor de riolering, inventariseren situatie op de
meetlocaties, functioneel ontwerp van het telemetriesysteem, opstellen van
het aanbestedingsdocument en verzorgen aanbestedingstraject.
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Quick scan waterplan Oudewater, Lopik en Montfoort
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
juni 2006 – juli 2006
activiteiten:
in kaart brengen van nut en noodzaak van een eventueel waterplan voor de
gemeenten Oudewater, Lopik, en Montfoort op basis van literatuurstudie,
interviews en een workshop.
Plan van aanpak onderzoek ondoelmatige lozingen Amersfoort
opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort
periode:
januari 2006 – juli 2006
activiteiten:
onderzoek naar een geschikte methode voor het vaststellen van de omvang
en herkomst van ondoelmatige lozingen op de riolering van Amersfoort en
opstellen plan van aanpak voor aanvullend onderzoek.
Stedelijk waterplan Groot-Mijdrecht en Hofland
opdrachtgever:
Dienst waterbeheer en Riolering en Gemeente De Ronde Venen
periode:
juni 2005 – juli 2006
activiteiten:
opstellen stedelijk waterplan voor de wijken Hofland, Industrieterrein
Mijdrecht, Veenzijde, Westerheul en Zuiderwaard.
Evaluatie watertoets HDSR
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
december 2005 – juni 2006
activiteiten:
analyse van uitgevoerde watertoetsen, onderzoek naar de effecten van
wateradviezen in de praktijk (in overleg met gemeenten, provincie en
Rijkswaterstaat) en aanbevelingen voor mogelijke verbetering.
Startnotitie Rioleringswerken Overdinkel
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
november 2005 – mei 2006
activiteiten:
opstellen van een startnotitie met uitgangspunten, alternatieven en keuzes
voor diverse rioleringswerken in de kern Overdinkel.
Ondoelmatige lozingen Woudenberg
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem
periode:
december 2005 – maart 2006
activiteiten:
onderzoek naar ondoelmatige lozingen op de riolering van de kern
Woudenberg, resulterend in een overzicht van oorzaken en mogelijke
verbeteringsmaatregelen.
KRW monitoring Maasstroomgebied
opdrachtgever:
Arcadis
periode:
juni 2005 – augustus 2005
activiteiten:
Op basis van interviews rapporteren over de wijze van monitoren voor de
KRW in het Maastroomgebied en leemtes in het monitoringplan.
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Waterplan Bunschoten
opdrachtgever:
Gemeente Bunschoten
periode:
juli 2005 – maart 2006
activiteiten:
ondersteunen project-, stuur- en adviesgroep en opstellen van het
waterplan.
Onderzoek grondwateroverlast Woudenberg
opdrachtgever:
Gemeente Woudenberg
periode:
oktober – december 2005
activiteiten:
onderzoek naar grondwateroverlast in de kern van Woudenberg en
opstellen van een actiegericht plan van aanpak.
Ondersteuning reorganisatie Dienst Waterbeheer en Riolering
Dienst Waterbeheer en Riolering
periode:
september - december 2005
activiteiten:
verslagleggen en rapporteren van de taken, inrichting en formatie van een
geheel nieuw te vormen afdeling watersysteembesturing.
opdrachtgever:

Gemeentelijk Rioleringsplan Wijchen
opdrachtgever:
Gemeente Wijchen
periode:
maart 2005 – december 2005
activiteiten:
evaluatie van GRP 1999-2004/2005 en opstellen van GRP 2006-2010 met
bijbehorend kostendekkingsplan.
Verdrogingsbestrijding Wilnisse Bovenlanden en Reservaat Demmerik
opdrachtgever:
Dienst Waterbeheer en Riolering
periode:
februari 2005 – december 2005
activiteiten:
opstellen programma van eisen en definitief ontwerp, overleg met
bewoners/grondeigenaren en verzorgen van vergunningaanvragen voor
realisatie van maatregelen ter bestrijding van de kwalitatieve verdroging in
de Wilnisse Bovenlanden en Reservaat Demmerik.
Startnotitie Waterplan Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
mei 2005 – augustus 2005
activiteiten:
opstellen van een startnotitie voor het Waterplan Losser, waarin de
uitgangspunten voor het planproces zijn vastgelegd.
Projectmanagement voorbereiding randvoorziening De Lutte
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
oktober 2004 – augustus 2005
activiteiten:
begeleiden en aansturen van vergunningaanvragen, ontheffing Flora- en
faunawet, subsidieaanvraag, ontwerp, besteksgereedmaken en de
aanbesteding van een randvoorziening met bijbehorende rioleringswerken.
Het project wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Losser, Waterschap
Regge en Dinkel, Provincie Overijssel en Europese subsidie (EFRO).
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Inregelen beslissysteem MBS Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
januari 2005 – juli 2005
activiteiten:
op basis van meetgegevens testen en bijstellen van parameters en
beslisregels van het automatische besturingssysteem voor de riolering van
Gemeente Losser.
Implementatie meetsysteem riolering De Ronde Venen
opdrachtgever:
Gemeente De Ronde Venen
periode:
juni 2005
activiteiten:
opstellen van een programma van eisen voor de implementatie van niveauen neerslagmeters voor de riolering, alsook het geschikt maken van de
centrale post als monitoringssysteem voor metingen.
Startnotitie Waterplan Bunschoten
opdrachtgever:
Gemeente Bunschoten
periode:
mei 2005
activiteiten:
opstellen startnotitie Waterplan Bunschoten als onderdeel van het
offerteverzoek aan adviesbureaus voor ondersteuning bij de planvorming.
Waterplan Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
juni 2004 – maart 2005
activiteiten:
ondersteunen projectgroep en opstellen van waterplan voor het
grondgebied van de gemeenten Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Leersum en
Amerongen, in samenwerking met DHV Ruimte en Mobiliteit.
Informatieplan afvalwatersysteem Enschede
opdrachtgever:
D.S.O.B. Enschede
periode:
oktober 2004 – januari 2005
activiteiten:
begeleiden projectgroep en vastleggen van de informatiebehoeften van
gemeente en waterschap ten aanzien van het afvalwatersysteem, als basis
voor een nog op te stellen meetplan.
Communicatie en projectleiding Waterplan Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
juni 2004 – december 2004
activiteiten:
coördineren van de communicatie rond Waterplan Rhenen en verzorgen
gemeentelijke projectleiderstaken.
Waterplan Rhenen
opdrachtgever:
Gemeente Rhenen
periode:
maart 2004 – december 2004
activiteiten:
begeleiding planvorming en het opstellen van het Waterplan Rhenen,
bestaande uit een watervisie en een uitvoeringsplan.
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Verslag van inspraak watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen
opdrachtgever:
Dienst Waterbeheer en Riolering, Gemeente De Ronde Venen
periode:
juni 2004 – november 2004
activiteiten:
behandelen van zienswijzen die zijn ingediend tijdens de inspraak op het
ontwerp watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen.
Subsidieaanvragen watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen
opdrachtgever:
Dienst Waterbeheer en Riolering, Gemeente De Ronde Venen
periode:
juli 2004 – september 2004
activiteiten:
opstellen van SGB-aanvragen (subsidie gebiedsgericht beleid) voor
maatregelen in Wilnisse Bovenlanden en reservaat Demmerik.
Afkoppelplan Amersfoort
Gemeente Amersfoort
periode:
juni 2003 – juni 2004
activiteiten:
maken van afkoppelkansenkaart en opstellen van afkoppelplan.
opdrachtgever:

Implementatie MBS Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
maart 2003 – juni 2004
activiteiten:
projectleiding bij de aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering van
het monitoring- en besturingssysteem voor de riolering van Gemeente
Losser.
Samenwerking m.b.t. riolering en water in Rheden en Rozendaal
opdrachtgever:
Werkgroep Riolering en Water (Gemeente Rheden, Gemeente Rozendaal,
Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Veluwe)
periode:
augustus 2001 – juni 2004
activiteiten:
begeleiden en ondersteunen van de werkgroep en de stuurgroep en
opstellen van het plan van aanpak voor de samenwerking tussen partijen.
Waterplan Barneveld
opdrachtgever:
Gemeente Barneveld
periode:
augustus 2003 – mei 2004
activiteiten:
opstellen van waterplan en begeleiden van de project-, stuur- en
adviesgroep.
Beslisboom voor vragen- en klachtenbehandeling
opdrachtgever:
Het Waterpact van Twente
periode:
september 2003 – januari 2004
activiteiten:
samenstellen van een beslisboom en bereikbaarheidslijst als hulpmiddel
voor een betere afhandeling van vragen, klachten en meldingen.
Cursus “meten aan de (afval)waterketen”
opdrachtgever:
Stichting Wateropleidingen
periode:
2001 – 2003
activiteiten:
ontwikkelen lesmateriaal en lesgeven voor het onderdeel telemetrie en
automatisering bij meten en monitoring.
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GRP Losser
opdrachtgever:
periode:
activiteiten:

Gemeente Losser
mei 2003-december 2003
opstellen GRP 2004-2005 met rioleringsbeleid en beheerstrategie voor de
komende periode.

GRP Enschede
opdrachtgever:
periode:
activiteiten:

Gemeente Enschede
september 2002 – december 2003
evaluatie van GRP 1998-2002 en opstellen van GRP 2004-2008 met
bijbehorend kostendekkingsplan.

Beleid waterkwaliteitsspoor en stimuleringsregeling Delfland
Hoogheemraadschap van Delfland
periode:
maart 2003 – november 2003
activiteiten:
opstellen ontwerp-beleidsnota waterkwaliteitsspoor Delfland met
bijbehorende stimuleringsregeling.
opdrachtgever:

Meetplan Rheden-Rozendaal
opdrachtgever:
Werk- en stuurgroep Rheden-Rozendaal
periode:
januari 2003 – augustus 2003
activiteiten:
opstellen van meetplan met uitvoerings-, personele en financiële planning.
Afstemming water en RO in Utrecht, Woerden en Schoonhoven
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
periode:
juli 2001 – juni 2003
activiteiten:
vertegenwoordigen van HDSR bij afstemming en overleg met gemeenten
over projecten zoals: waterplan Utrecht, ruimtelijke ontwikkelingen in
Utrecht en Woerden en het structuurplan Schoonhoven.
Watergebiedsplan Groot Wilnis-Vinkeveen
opdrachtgever:
Dienst Waterbeheer en Riolering, Gemeente De Ronde Venen
periode:
februari 2002 – mei 2003
activiteiten:
opstellen van watergebiedsplan en procesbegeleiding, in samenwerking
met Nelen & Schuurmans Consultants.
Pilot watertoets Utrecht
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
periode:
mei 2002 – december 2002
activiteiten:
namens HDSR initiëren en coördineren van pilot-watertoets voor
beheerbestemmingsplan Oog in Al en herstructurering Ondiep te Utrecht.
Waterplan en GRP Woudenberg
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem en Gemeente Woudenberg
periode:
juni 2002 – december 2002
activiteiten:
opstellen van waterplan en begeleiden projectgroep, procesbegeleiding in
samenwerking met Nelen & Schuurmans Consultants;
vervolgens opstellen van het gemeentelijk rioleringsplan in de vorm van een
uitvoeringsplan bij het waterplan.
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Beleidsvoorbereiding waterkwaliteitsspoor Delfland
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland
periode:
mei 2002 – augustus 2002
activiteiten:
opstellen van beleidskader en voorbereiden van de beleidsvorming
waterkwaliteitsspoor en de bijbehorende bijdrageregeling voor het
hoogheemraadschap.
Oriëntatie op meten in Wageningen
opdrachtgever:
Gemeente Wageningen
periode:
februari 2002 – maart 2002
activiteiten:
opstellen van een notitie over de noodzaak en mogelijkheden van metingen
in de riolering en het oppervlaktewater in Wageningen.
Telemetriesysteem De Ronde Venen
opdrachtgever:
Gemeente De Ronde Venen
periode:
januari 2002 – maart 2002
activiteiten:
opstellen offerte-aanvraag en ondersteuning bij de voorbereidingen voor
een telemetriesysteem voor de riolering.
Evaluatie watersysteemberekeningen Den Haag
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland
periode:
november 2001 – maart 2002
activiteiten:
tussentijds evalueren van de modellering van het oppervlaktewater, als
onderdeel van het project “Waterplan Den Haag – watersysteemberekeningen” en het doen van suggesties voor verbetering van de projectaanpak.
Advies werkproces stedelijk waterbeheer
opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland
periode:
december 2001 – februari 2002
activiteiten:
adviseren over verbeteringen van het werkproces binnen het
hoogheemraadschap op het gebied van stedelijk water.
Systeemkeuze afwatering Schuytgraaf Arnhem
opdrachtgever:
Grondexploitatiemaatschappij GEM Schuytgraaf
periode:
december 2001 – februari 2002
activiteiten:
in samenwerking met Nelen & Schuurmans Consultants ontwikkelen van
systeemkeuze voor de ontwatering en afwatering van de Vinex-locatie
Schuytgraaf te Arnhem.
Telemetrie De Ronde Venen
Gemeente De Ronde Venen
periode:
december 2001 – januari 2002
activiteiten:
analyseren systeemopzet en adviseren over het programma van eisen voor
een telemetriesysteem voor de riolering.
opdrachtgever:

Functioneel ontwerp MBS Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
juli 2001 – december 2001
activiteiten:
functioneel ontwerp van het monitoring en besturingssysteem, inclusief
civieltechnisch voorontwerp van stuwputten en te bemeten overstorten.
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GRP en BRP Amersfoort
opdrachtgever:
Gemeente Amersfoort / DHV Milieu en Infrastructuur
periode:
oktober 2000 – december 2001
activiteiten:
opstellen van het GRP en projectleiding over GRP en BRP Amersfoort.
Programma van eisen MBS Losser
opdrachtgever:
Gemeente Losser
periode:
mei 2001 – augustus 2001
activiteiten:
inventariseren en vastleggen van wensen en eisen voor een monitoring- en
besturingssysteem voor de afvalwatersystemen van Gemeente Losser.
Retentie Laag Soeren
opdrachtgever:
Gemeente Rheden
periode:
februari 2001 – juni 2001
activiteiten:
ondersteuning bij de keuze tussen mogelijke maatregelen voor
vuilemissiereductie bij de overstort op de Soerense Beek.
Waterplan Almelo
opdrachtgever:
DHV / Gemeente Almelo in samenwerking met het Waterpact van Twente
periode:
oktober 2000 – juni 2001
activiteiten:
procesmatige en inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van het
waterplan Almelo.
Meetplan Rheden
opdrachtgever:
DHV Milieu en Infrastructuur
periode:
mei 2001
activiteiten:
opstellen globaal meetplan als onderdeel van het BRP Rheden.
RTC-projecten Almelo, Doesburg, Ridderkerk en IJsselstein
opdrachtgever:
DHV Water
periode:
oktober 2000 – mei 2001
activiteiten:
begeleiden van de projectleider en inhoudelijk adviseren bij het ontwerp en
de implementatie van het monitoring- en besturingssystemen voor de
riolering van Almelo, Doesburg , Ridderkerk en IJsselstein.
Intentieverklaring en startnotitie riolering en water in Rheden en Rozendaal
opdrachtgever:
DHV / Gemeente Rheden
periode:
december 2000 – maart 2001
activiteiten:
procesbegeleiding en opstellen van startnotitie en intentieverklaring.
Beheer- en monitoringplan Groot-Paramaribo
opdrachtgever:
Ministerie van Openbare Werken in Suriname / DHV / Sunecon
periode:
december 2000 – februari 2001
activiteiten:
opstellen van een plan voor het beheer en monitoring van de
afwateringsinfrastructuur, inclusief raming van de beheerkosten.
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RTC Denekamp
opdrachtgever:
periode:
activiteiten:

DHV / Gemeente Denekamp
december 2000 – februari 2001
begeleiden van de projectleider bij het opstellen van een keuzedocument
betreffende real time control voor de riolering van Gemeente Denekamp.

Broks-Messelaar Consultancy B.V.
(K.v.K. inschrijfnummer 08091133)
postadres:
bezoekadres:
telefoon:
e-mail:
internet:

Postbus 20032, 7302 HA Apeldoorn
Lange Amerikaweg 67, 7332 BP Apeldoorn
06 54951415 / 54951416
info@broks-messelaar.nl
www.broks-messelaar.nl
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