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Start van het afvalwaterteam kring RWZI Amersfoort
opdrachtgever:
Waterschap Vallei & Eem
periode:
juli 2009 – heden
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 evaluatie ecologisch onderzoek
opdrachtgever:
Provincie Utrecht
periode:
februari - oktober 2009
activiteiten:
begeleiding van de werksessies ter evaluatie van het ecologisch onderzoek
door de provincie.
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.
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.
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.
Begeleiden planproces 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.
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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.
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.
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