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Curriculum vitae
Persoonsgegevens
Naam

F.P.T. van de Coevering

Voorna(a)m(en)

Ferdinand Petrus Theodorus

Geboortejaar

1961

In dienst sedert

2006

Huidige functie

Adviseur

Opleiding
1987

drs. Hydrogeologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Specialisatie: Civiele Techniek – Gezondheidstechnieken TU Delft

2003 - heden

Organisatie & Management: bestuurskunde, Open Universiteit

Loopbaan
2006 - heden

Zelfstandig adviseur water en ruimtelijke ordening, Sewam Advies

2003 - 2006

Senior (proces)adviseur water, Oranjewoud

2000 - 2003

Senior beleidsmedewerker waterhuishouding en milieu, Provincie Flevoland

1998 - 2000

Senior projectmanager integraal waterbeheer, Technum, België

1993 – 2000

Senior projectmanager integraal waterbeheer, Resource Analysis

1988 -1993

Adviseur water, UNDP

1986

Adviseur hydrogeoloog, Arcadis

Werkervaring
Organisatie & management
2006 - heden

Directeur van Sewam Advies.

2003 - 2006

Groepscoördinator Water, Oranjewoud. Verantwoordelijk voor:
werkplanning, personeelsontwikkeling, aannamebeleid, opleiding,
marktafstemming, kennisontwikkeling.

1995 - 1998

Interim clusterhoofd Internationale projecten, Resource Analysis.

1995 – 1997

Coördinator van marketing en acquisitieactiviteiten binnen Resource
Analysis.

Verantwoordelijk voor: werkplanning, opleiding, marktafstemming, acquisitie.
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Waterbeleid
2004 - heden

Projectleider voor het opstellen van verschillende waterplannen voor
gemeenten. In het waterplan wordt het gemeentelijk beleid op het gebied
van water verankerd. O.a. Binnenmaas, Westvoorne, Aalsmeer.

2004 - 2005

Projectleider voor het ontwikkelen van de ‘Prestatie Indicator voor de
Watertoets’, voor het Hhs van Delfland.

2003

Adviseur in het project ‘Ontwikkeling uniforme leidraad compensatie
waterberging voor verharding’, voor het HHs Hollands Noorderkwartier.

2003 - heden

Projectmedewerker Waterhuishoudkundigplan (WHP) Utrecht. Uitwerking
van enkele thema’s in het WHP.

2002

Coördinator van de provinciale inbreng in het Nationaal Bestuursakkoord
Water.

2001 – 2002

Projectleider voor het opstellen van de Stroomgebiedsvisie Flevoland – fase
1 en 2.

2000 – 2001

Coördinator voor de provinciale inbreng in het Waterbeheersplan van het
Waterschap Zuiderzeeland.

2000

Beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de inbreng van teksten over
waterkwaliteit in het Omgevingsplan Flevoland.

1998 – 1999

Adviseur voor de beleidsevaluatie voor de aanleg van een
afvalwaterzuivering binnen de regio Haaglanden (AWZI Harnaschpolder).

1996 – 1997

Projectleider van een projectformuleringsmissie voor de Nederlandse
overheid voor het ontwikkelen van een integrale benadering voor
rivierbeheer in Nepal.

1990 –1993

Senior adviseur bij het opstellen van een geïntegreerd waterbeleidsplan
voor het Ministerie van Water en Watervoorziening op de Kaap Verdische
Eilanden.

Stedelijk water
2005 - heden

Projectleider voor het opstellen van het ‘Raamplan wateropgave Pijnacker
en Delfgauw’. De concrete vertaling van de wateropgave binnen de
ruimtelijke ordening met de tijdshorizon 2030.

2004 - heden

Procesbegeleider voor gemeenten en projectontwikkelaars tijdens ontwerp,
voorbereiding en uitvoering van gebiedsontwikkelingen (o.a.
Haarlemmermeer, Lelystad, Zuiderzeevastgoed).

2004 - heden

Projectleider voor waterhuishoudkundige studies in verschillende
gemeenten (o.a. Almere, Schiphol, Lelystad, Heiloo, Haarlemmermeer,
Zoetermeer, Bleiswijk, Sassenheim, Schipluiden, Naaldwijk, Monster).

2004 - 2005

Projectleider van het ‘Waterhuishoudkundig raamplan voor de VINEX locatie
Volgerlanden-west’, Hendrik-Ido-Ambacht.

2004

Projectleider voor het opstellen van het ‘Raamplan wateropgave Nootdorp Ypenburg-zuid. De concrete vertaling van de wateropgave binnen de
ruimtelijke ordening met de tijdshorizon 2030.

2003 - 2004

Projectleider van het ‘Waterhuishoudkundig raamplan voor de VINEX locatie
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Volgerlanden-oost’, Hendrik-Ido-Ambacht.
2003 - heden

Cursusleider ’Stedelijk waterplan Waddinxveen’.

2003 - 2005

Adviseur ter ondersteuning van Hendrik-Ido-Ambacht voor aanvragen van
keurontheffingen en waterhuishouding in nieuwbouwwijk.

Waterkwaliteit & KRW
2006 - heden

Projectleider voor het opstellen van maatregelplannen voor stoftransport
door 3 beeksystemen in Brabant en Vlaanderen, voor het project
BeNeKempen. Ontwikkeling van een aanpak tegen de zink en cadmium
verspreiding vanuit het gebied De Kempen.

2004 - 2005

Projectleider van een viertal waterkwaliteitssporen (Den Helder, Uitgeest,
Heemskerk, Beverwijk) voor het Hhs Hollands Noorderkwartier.

2004

Projectleider bij het opstellen van een pilot uitvoeringsplan voor het
grondwaterbeheer in de Kempen, voor het bureau Actief Bodembeheer de
Kempen. Ontwikkeling van een ‘KRW-proof’ methode op basis van het
systeemgericht grondwaterbeheer.

2004

Projectleider voor het opstellen van een ‘Handreiking hydromorfologische
belasting’ in het kader van de Kaderrichtlijn Water, RIZA.

2000 – 2001

Coördinator van het Platform Diffuse Bronnen Flevoland. Uitvoering van
maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit.

Integraal waterbeheer
2005

Opsteller van het advies voor waterknelpunten in de gemeente Lelystad, ten
gevolge van het tracébesluit Hanzelijn.

2005

Adviseur water in het inrichtingsproject Bovenkerkerpolder, voor de
provincie Noord-Holland en de projectgroep Amstel Groen.

2003 - 2005

Projectleider van het ‘Waterbeheerplan Zeevang’. De waterhuishoudkundige
herinrichting van de polders Zeevang, Beetskoog en Westerkoog voor DLG
Noord-Holland.

2000 – 2003

Verantwoordelijke beleidsmedewerker voor de plantoetsing binnen de
provincie Flevoland (o.a. sectorale beleidsnota’s, inrichtingsstudies,
structuurvisies, waterbeheersplan, gemeentelijke beleidsplannen).

1999 – 2000

Adviseur voor het project ‘Sudoche Wetlands, Uzbekistan’, voor de
Wereldbank. Uitvoering en detaillering van het eerder opgestelde regionale
ontwikkelingsplan.

1999 – 2000

Adjunct projectleider van het door Nederland gefinancierde project ‘Gestion
Hydro-Ecologique du Niger Superieur’. Een internationaal cross-boundary
rivierbeheerproject ter bevordering van het duurzaam gebruik van de rivier
de Niger (Afrika).

1998 – 2000

Projectmanager van het ‘Geul-project’, gefinancierd door de Europese
Commissie. Het identificeren van milieuvriendelijke maatregelen ter
voorkoming van snelle afvoer in het afvoergebied van de rivier de Geul.

1998 – 2000

Projectmanager van drie integraal waterbeheerprojecten voor AMINAL
afdeling water, voor de bekkens van de Jeker, Marke en Molenbeek.

1996

Adviseur waterbeheer in het ‘Aral Sea Wetland Restoration Project'.
Verantwoordelijk voor balansstudies, waterallocatie scenario’s en teksten in
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het regionaal ontwikkelingsplan voor de Amu Darya delta, in Uzbekistan.
1995

Projectleider van een piloot-project in het kader van het Hoog Water
Informatie Systeem in Gelderland.

1988 – 1990

Adviseur voor het Nationaal Departement voor Water and Energie, DNHE,
bij het opstellen van een beleidsplan voor de watersector in Mali.

Waterbodems
2003

Betrokken bij de uitwerking van de beslismethodiek voor het storten van
vervuild slib in de ‘putten’ in het IJsselmeergebied.

2002 - 2003

Trekker van het ambtelijk overleg ‘IJsseloog’.

2000 – 2001

Trekker van het Platform ‘Regionale Aanpak Waterbodems’. Ontwikkelen
van: regionaal beleid, methodiek voor de verwerking van vervuilde
baggerspecie en inbreng in het landelijk project ‘Tienjarenscenario
Waterbodems’.

1994 – 1995

Adviseur binnen het Nader Onderzoek Hollandsch Diep-Dordtsche
Biesbosch. Verantwoordelijk voor het model instrumentarium, berekeningen
en sedimenttransportanalyses.

Hydraulische software
1993 – 1997

Accountmanager voor DHI-software (hydrodynamische modellen voor
riolerings- en oppervlaktewaterstromingsberekeningen).

Cursus & symposia
2003 - 2006

Cursusleider voor interne cursussen Oranjewoud o.a. ’stedelijk
wateropgave’, ‘Waterplannen’.

2003

Cursusleider ’stedelijk waterplan Waddinxveen’.

1997

Medewerker bij de voorbereiding van een door de UNDP gefinancierde
cursus voor de Sustainable Development Commitee, bestaande uit
beleidsmakers uit de Centraal Aziatische Republieken.

1997

Mede-coördinator van een nationaal symposium van nieuwe participatieve
technieken binnen de beleidsanalyse en ontwikkeling in Nederland.

1996

Docent ‘besluitvorming en beleidsanalyse’ tijdens een conferentie integraal
kustbeheer voor de CCOP (i.s.m. RWS-RIKZ).

1996

Coördinator van een 3-daagse conferentie met betrekking tot integraal
Wetland beheer, in Nukus, Uzbekistan.

Gebiedsontwikkeling
2006 - heden

Kwartiermaker voor de door de provincie Flevoland in haar omgevingsplan
aangewezen speerpuntgebieden Noord Flevoland en de Oostrand
Flevoland. De taken omvatten o.a. ontwikkeling van een gedragen
doelstelling en ambitie, samenbrengen van gebiedspartners, ontwikkeling
regionale visie, opstellen speerpuntprogramma, op poten zetten van een
uitvoeringsorganisatie.

2003 - 2005

Projectleider van het ‘Waterbeheerplan Zeevang’ en adviseur voor de
herinrichting van de polders Zeevang, Beetskoog en Westerkoog voor DLG

sewam
advies
Noord-Holland. In samenwerking met alle gebiedspartners is een ontwerp
voor de nieuwe inrichting van de polders ontwikkeld waarbij landbouw,
natuur, recreatie en water een nieuwe plaats hebben gekregen.
1997 – 2000

Co-projectleider voor het project ‘Sudoche Wetlands, Uzbekistan’, voor de
Wereldbank. Op basis van nieuwe onderzoeken en ontwikkelingsscenario’s
is voor het noorden van Karalkapakstan een ontwikkelingsvisie opgesteld
waarin de verwoestijning van het gebied wordt tegengegaan en natuur,
landbouw, jacht, visserij en stedelijke ontwikkeling een nieuwe kans krijgen.

1994-1996

Adviseur binnen het ‘coastal zone management’ project Pak Phanang in
Thailand waarin een grootschalige gebiedsontwikkeling van de kustregio is
uitgewerkt. Door middel van een gebiedsproces en het gebruik van
multicriteria analyse technieken is voor de regio een ontwikkelingsplan
uitgewerkt waarmee het beleid voor de komende decennia kan worden
afgestemd en ingevuld. Thema’s: overstromingen, water, industrie, wonen,
natuur, leefkwaliteit, infrastructuur.

Milieubeleid
2002 - 2003

Projectleider van het IPO project ‘Ontkoppeling van milieudruk en
economische activiteiten’. Opstellen van een methodiek om regionale
ontkoppeling uit te werken.

2000 – 2003

Projectleider van het project ‘Ontkoppeling’. Ontwikkeling van een
ambitieniveau voor het milieubeleid binnen Flevoland.

2000 – 2001

Projectmedewerker in het IPO project ‘Ontwikkeling in de waterketen’.

1998

Evaluatiedeskundige van voorstellen met betrekking tot een integraal
kustbeheerproject in Madagascar voor UNOPS.

MER - SMB
2005

Werkgroepmedewerker voor de Commissie MER voor de strategische
milieubeoordeling van het bedrijventerrein Heesch.

2005

Werkgroepmedewerker voor de Commissie MER voor de strategische
milieubeoordeling van het Streekplan Fryslan.

2002

Werkgroepmedewerker bij de MER Luttelgeest II.

1997 – 1998

Adviseur in een MER-studie voor de Bengaalse overheid. Verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van een door de bevolking gedragen strategie ter
voorkoming van het dichtslibben van het rivierensysteem.

1996

Lid van het evaluatieteam voor de commissie MER met betrekking tot de
startnotitie en MER voor een hydro-elektriciteitcentrale bij Borgharen.

Overig
2001 - 2002

Beleidsmedewerker bij het opstellen van de beleidsnota BART (Beleidsnota
en Actieprogramma Recreatie en Toerisme) voor de provincie Flevoland.

2001 - 2002

Beleidsmedewerker bij het opstellen van de beleidsnota Landbouw voor de
provincie Flevoland.

