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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.
Begeleiding waterkwaliteitspoor Bronckhorst
opdrachtgever:
Waterschap Rijn & IJssel
periode:
oktober 2009 – heden
activiteiten:
gedelegeerde projectleiding voor het toekennen van streefbeelden aan
stadswateren en onderzoek naar mogelijke maatregelen ter verbetering van
de waterkwaliteit in de gemeente Bronckhorst.
Projectleiding OAS Tubbergen
opdrachtgever:
Waterschap Regge en Dinkel
periode:
september 2009 – april 2010
activiteiten:
namens waterschap en gemeente verzorgen van de projectleiding over de
optimalisatiestudie voor het afvalwatersysteem Tubbergen.
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.
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.
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.
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Projectleiding randvoorzieningen Oldenzaal
opdrachtgever:
Gemeente Oldenzaal
periode:
vanaf november 2007
activiteiten:
projectleiding voor de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van
drie randvoorzieningen in Oldenzaal.
Begeleiding waterkwaliteitspoor Zutphen
opdrachtgever:
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.
Ad interim beleidsmedewerker gemeente Rhenen
opdrachtgever:
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.
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.
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.
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).
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.
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