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Ondergrond	in	de	omgevingsvisie:	kennis	en	ervaring	uit	de	projecten	
in	de	regio	
maandagmiddag 18 december 2017 in De Observant te Amersfoort.

In 2017 hebben een aantal trajecten vanuit het UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond, i.s.m.
VNG en Deltares, plaatsgevonden bij verschillende gemeenten en regio’s in Nederland. Aanleiding
was de ambtelijke en bestuurlijke ambitie van de VNG dat in 2021 elke gemeente in haar
omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem & ondergrond aan maatschappelijke
opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het opstellen van de omgevingsvisie in
het kader van de invoering en implementatie van de omgevingswet.
De andere manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt staat centraal in de bijeenkomst.
Hoe krijgt u effect vanuit uw werkveld bij andere werkvelden? Wees klaar voor de andere vragen die
op u afkomen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hiermee aan de slag. Deze bijeenkomst was tevens
gericht op het uitwisselen van de resultaten, ervaringen en leerpunten die uit de regioprojecten en
andere trajecten komen.

Programma	
tijd onderdeel spreker
13:00 Welkom, programma Henk van den Berg (VNG)
13:05 Aanleiding en uitdagingen Omgevingswet Laura van Rossem (VNG)
13:15 Interactieve toetsing “waar staat u?” allen
13:35 Pitches als voorproef voor de sessies Olaf Terlouw, Jos Mol, Maaike

Blauw en Ron Nap
13:55 uitleg sessies Henk van den Berg
14:00 Parallelle sessies ronde 1

Sessie 1 Adaptatiepaden en knikpunten voor adaptief
beleid

Rutger van der Brugge
(Deltares), Olaf Terlouw
(gemeente Woerden)

Sessie 2 Interactie met de bestuurder – wat is de
nieuwe vraag

Henk van den Berg (VNG), Jos
Mol (gemeente Enschede)

Sessie 3 Maatschappelijke opgaven / Omgevingsscan  Maaike Blauw (Deltares), Laura
van Rossem (VNG)

Sessie 4 Visualisatie ondergrondgegevens voor
Omgevingsbeleid

Linda Maring (Deltares), Ron
Nap (gemeente Apeldoorn)

15:00 Wissel en koffie in de zalen
15:15 Parallelle sessies ronde 2 (idem aan ronde 1)
16:15  Interactieve terugkoppeling - Henk van den Berg
16:30 Borrel

Plenaire	presentaties	
Dagvoorzitter Henk van den Berg van de VNG / uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond
opende de bijeenkomst. Er waren ruim 60 deelnemers aanwezig. Henk gaf aan dat in de context van
de omgevingswet ook voor bodem en ondergrond er veel gebeurt rond klimaat, de energietransitie.
Dit betekent een heel nieuw spel waarmee we moeten oefenen en de rol van bodem en ondergrond
moeten laten zien. Het idee is om hier gevoel voor te krijgen. De middag staat in het teken van wat
moeten we anders gaan doen? Wat betekent het één voor het ander…..
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Laura van Rossem is van het implementatieteam van de omgevingswet van de VNG.
“De VNG heeft ambtelijk en bestuurlijk de ambitie uitgesproken dat in 2021 elke gemeente in haar
omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem & ondergrond aan maatschappelijke
opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het opstellen van de omgevingsvisie in
het kader van de invoering en implementatie van de omgevingswet.”
Maar hoe doe je dit en wat ga je morgen nou doen? Het gaat bij de Omgevingswet om grote
opgaven en ambities, de kerninstrumenten en digitalisering. Dit vraag om goede samenwerking
tussen partners in de keten: doelgericht samenhangend werken onder de Omgevingswet.
Laura geeft aan wat de Omgevingswet NIET (zoals een nietje door bestaand beleid slaan) en wat juist
WEL inhoudt (zoals creëren van de ontmoeting met anderen waarbij de kern is om samen te zoeken
naar variëteit in verbindingen vanuit een opgave).
Ze roept op om te gaan experimenteren het opdoen van nieuwe inzichten en het maken van
(tijdelijke) netwerken en werkbare overeenkomsten. Er is niet 1 weg. Ga aan de slag en oefen
hiermee!

De presentatie is te vinden in de bijlage

Interactieve	toetsing	
In de interactieve toetsing werden een aantal vragen gesteld waarop de onderstaande input werd
gegeven.

· Wat komt u brengen?
· Bent u al bezig met de omgevingsvisie?
· Wat is uw grootste zorg bij de omgevingsvisie?
· Wat is de grootste kans bij de omgevingsvisie?

Een aantal vragen werden bij de terugkoppeling weer gesteld, de gerapporteerde resultaten hiervan
vind u bij de afsluiting.

· Wat hoopt u vandaag te halen?
· Wat denkt u anders te gaan doen?
· Wat denkt u dat uw organisatie daardoor anders gaat doen?
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Vervolgens werden de deelnemers dmv 4 pitches uitgenodigd naar de sessies waarvan ze 2 van de 4
onderwerpen konden volgen.

Sessie	1	Adaptatiepaden	en	knikpunten	voor	adaptief	ondergrondbeleid	
Rutger van der Brugge (Deltares) en Olaf Terlouw (Gemeente Woerden)
De omgevingswet vraagt een nieuwe manier van denken en beleid maken, Voor het beleid ten
aanzien van de ondergrond betekent dit dat in beeld wordt gebracht hoe de ondergrond kan
bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Adaptieve planning is een methode die hierbij kan helpen.

Adaptieve planning is ontwikkeld in het Deltaprogramma voor opgaven zoals de waterveiligheid en
zoetwatervoorziening. In het Uitvoeringsprogramma Bodem is geprobeerd de aanpak ook geschikt
te maken voor ondergrondbeleid. In try-out sessies samen met de gemeente Woerden is aan de
hand van de methode gekeken naar hoe de ondergrond kan bijdragen aan de maatschappelijke
opgave van de energietransitie.

Door gebruik te maken van twee scenario’s zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen in Woerden
geschetst.  Per  scenario  is  doorgedacht  hoe  de  energietransitie  eruit  zou  kunnen  zien  door  aan  te
geven  voor  opties,  zoals  wko,  geothermie,  zonnepanelen,  windenergie  en  gas,  of  een  toename,  of
afname wordt verwacht en in welke mate en vanaf wanneer dat op zal gaan treden. Deze twee
adaptatiepaden vormen de basis om na te denken over waar en wanneer knelpunten en kansen in
de ondergrond gaan ontstaan.

In de sessie zijn de bodemkwaliteiten en bodemfuncties langs de energiepaden van Woerden gelegd
en gekeken wat die paden betekenen voor de ondergrond. In het scenario met groeiende populatie,
economische groei en verstedelijking wordt er veel druk gelegd op de draagkracht van de grond,
extra kabels en leidingen in de grond vanwege alle decentrale energieopwekking en mogelijk
problemen met de ecologie. In het scenario met weinig populatiegroei, economische krimp en
minder verstedelijking is de druk op de ondergrond minder. In dit scenario is minder aandacht voor
het milieu en dat betekent dat de energietransitie niet goed op gang komt en minder kansen biedt
voor de opties zoals wko en geothermie en dat kans toeneemt dat de gasbel onder Woerden in de
toekomst wordt geëxploiteerd. Beide scenario’s beschrijven een mogelijke toekomst en het is nog
niet duidelijk welke het wordt. Woerden zal daarom in het energiebeleid en het ondergrondbeleid
adaptief hiermee om moeten gaan.

Uit de sessie kunnen verschillende conclusies worden getrokken. De belangrijkste is dat de
adaptatiepadenmethode veel kansen biedt ten aanzien van het omdenken voor gemeenten en
bestuurders,  dat  nodig  is  in  het  kader  van de omgevingswet.  Waar  het  gaat  om het  van tevoren in
kaart brengen van verschillende (soms conflicterende) vraagstukken is het adaptatiepadenmodel
een  goed  hulpmiddel.  De  methode  leidt  tot  bewustzijn  ten  aanzien  van  de  conflicten  die  in  de
ondergrond (gaan) ontstaan. Belangrijk hierin is simpelweg het feit dat men überhaupt nadenkt over
uitdagingen die mogelijk kunnen ontstaan. In Woerden hebben beleidsmakers en bestuurders
aangegeven dat het in dit opzicht een nuttig instrument is.

Tweede conclusie is de adaptatiepaden methode nog verdere ontwikkeling behoefd, met name als
het gaat om kwantificatie van mogelijkheden en gevolgen. Elke vorm van bovengrondse inzet heeft
vaak positieve én negatieve gevolgen voor de ondergrond. Voor vragen als “welke soort
bodemkwaliteit is belangrijker” en “hoe wordt een integrale afweging gemaakt tussen verschillende
negatieve en positieve kwaliteiten op een ondergrondkwaliteit” is inzicht in de effecten ter plaatsen
nodig. De aanpak roept daarmee de vragen op die moeten worden onderzocht.

Kortom, de aanpak brengt het aspect van tijd expliciet naar voeren en is daarom interessant voor
beleidsmakers die bezig zijn met de omgevingsvisie. Het biedt de ‘beleidsmaker ondergrond’
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argumenten om het gesprek aan te gaan met de collega, die zich bezig houdt met de energieopgave,
door vanuit de bodem aan te geven wat wel en niet wenselijk is en hoe de ondergrond hieraan kan
bijdragen. Dit geldt ook voor het in gesprek gaan met collega’s die met andere maatschappelijke
opgaven bezig zijn. De aanpak kan in principe ook worden toegepast op de klimaatopgave,
verstedelijkingsopgave, mobiliteitsopgave, etc. Kwantificering en het ruimtelijk of 3D-perspectief,
zodat de gelaagdheid van vraagstukken duidelijk wordt, moet nog verder worden ontwikkeld. Met
de combinatie van tijd en ruimte wordt al geëxperimenteerd. Volgend jaar zal dit verder worden
doorontwikkeld.

Sessie	2	Bestuurders	
Henk van den Berg (VNG) en Jos Mol (Gemeente Enschede)
Het doel van de sessie is om inzicht te geven in wat er verandert met invoering van de
omgevingswet en het gebruik van de omgevingsvisie en hoe hiermee om te gaan vanuit bestuurlijk
perspectief. Dit gebeurde aan de hand van een samenvatting van een structuurvisie van een
gemeente. Aan de hand van vragen werd deze besproken.
Als je de tekst leest, wat is de focus van de bestuurder en wat valt op?
· De bestuurder ziet graag dat de rol van de gemeente beperkt is om zo ruimte te laten voor

initiatieven van burgers en bedrijven. Dit is een element dat ook bij de omgevingsvisie
terugkomt: participatie. Deelnemers merken op dat het goed is om samen met inwoners een
visie opstellen, niet nadat de visie al is opgesteld nog de inwoners raadplegen. Kanttekening is
wie mee doen bij burgerparticipatie, als het alleen mensen zijn met pensioen krijg je een
vertekend beeld. Hoe krijg je de burgers om mee te participeren in de visie?

· Er wordt niks genoemd over de samenwerking met andere organisaties.
· Deze visie kan toepasbaar zijn op elke stad in Nederland, het is een abstracte tekst met weinig

inhoudelijke richting. Het staat ver af van de bodempraktijk.
De omgevingsvisie heeft een eis: weeg alles in samenhang af. Als de omgevingswet er aan komt,
kan het dan op deze manier worden opgeschreven?
· Deelnemers vragen zich af of samenhang niet doorslaat in alles met alles verbinden. Er mogen

op stedelijk niveau tegenstrijdigheden zijn, zolang die op gebiedsniveau maar opgelost zijn. Het
zou goed zijn als je burgers mee krijgt in de visie, maar het is voor hen niet concreet genoeg.

· Idee: Je moet de volgorde aangeven in de keuzes: bijv. Eerst verduurzamen en daarna pas
andere doelen zoals vergroenen.

· Als we bodem benaderen vanuit maatschappelijke opgaven waar blijft dan de intrinsieke waarde
van de bodem?.

Zit alles in de getoonde structuurvisie?
· Maatschappelijke opgaven zijn leidend in de omgevingsvisie. Dus bodem hoeft niet specifiek

benoemd te worden in de visie (zit al in energietransitie etc.), maar eerder in het omgevingsplan
· Je hebt bouwstenen nodig om een visie te maken
· In de visie moet staan waar de gemeente voor staat (kenmerken van de stad). Het gaat in de

voorbeeldtekst vooral over wonen, waarom komen er geen andere aspecten aan het woord
(zoals mobiliteit). Het lijkt wel door een enkele persoon opgesteld te zijn. Bij een omgevingsvisie
moet er niet vanuit slechts een portefeuille worden gekeken. Wanneer je niet aan de eis hebt
voldaan van ‘ samenhang’, dan heb je uiteindelijk juridisch een probleem.

Tijdens de workshop blijkt dat er verschillende perspectieven zijn over structuurvisies (zoals vanuit
het voorbeeld als uit eigen ervaring):
· Perspectief 1: Het is een structuurvisie, gaat zoals bedacht/volgens het boekje. Plannen worden

afgestemd op deze visie.
· Perspectief 2: Het is een vaag beleidsplan waar ik niks mee kan. Het probleem is dat een plan zo

wordt omschreven dat het voldoet aan de visie.
· Perspectief 3: Het bestuur wil op het ene moment dit en het andere moment iets anders, dus

wat willen ze nou?
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· Perspectief 4: De visie ontpopt zich waar/wanneer het nodig is. Er wordt bijvoorbeeld niet meer
gekeken naar een visie die 10 jaar geleden is opgesteld.

Hoe zou gemeente [x] reageren als bodem wordt geschrapt?
· Hoe gaat dat in de praktijk? In de discussie die ontstaat wordt het volgende geopperd: Iedere

ambtenaar moet alert zijn dat hun portefeuille in de visie staat beschreven. Eerst moeten de
belangen bij elkaar worden gelegd, en ook bodem moet je erbij betrekken om samenhang te
waarborgen. Als bodemadviseur is de eerste stap met mensen aan tafel zitten die de taal
spreken (bestuurders).  Als er een omgevingswet is kan je onderdelen niet negeren. Het verhaal
moet concreet zijn en zaken moeten worden afgewogen. De kans voor bodem is dat wij goed
zijn om feitelijkheden op een rijtje te zetten. De bestuurder zal actiever zijn ding moeten doen.

· De rol van de bodemadviseur wordt anders, gaat niet meer om verleiden maar heel helder en
transparant dingen te benoemen die (gaan) gebeuren vanuit bodem en ondergrond. De
omgevingswet betekent afwegingen maken op feitelijkheden. Daarbij is het goed om in
gedachte te houden dat collega’s daar ook wat van vinden. Het gaat er om elkaar meer weten te
vinden. Als bodemadviseur kun je niet alles zelf doen, dus je moet naar buiten gaan (andere
specialisten raadplegen).

· De nieuwe vraag die bij omgevingswet komt: samenhang integraal maken. Als je iets mist, zoals
bodemdaling, en er komt een actievoerder, dan heb je een probleem. Als bodemadviseur moet
je ervoor waken dat er geen oplossing wordt bedacht waar je alleen de komende decennia mee
door komt. Zorg voor oplossingen op alle fronten.

Afsluitingsrondje/leerpunten/kernwoorden:
· Er is een aantal maatschappelijke opgaven waar de overheid een rol in moet nemen. Keuzes

maken op inhoud. Rol van bestuurder: meer beseffen wat de rol van de overheid is. Als specialist
meer inzicht hebben in het ruimtelijke beslag wat je daar voor nodig hebt.

· Visies gaan over 20/40 jaar, het is allemaal zo ver weg. Bestuurder: zeker lange termijn
ondersteunen en er in mee denken. Als praktische man op de werkvloer wil je soms te kort door
de bocht. Leuk om andere ervaringen te horen: het ligt soms genuanceerder.

· Gesterkt in spanningsveld wat de bestuurder wil en kan. Het college blijft soms op afstand (daar
zijn we nog niet mee bezig). Verwacht een actieve rol van bestuurders. En vind het een
belangrijk aandachtspunt dat de visie compact wordt gehouden.

· De bestuurder kan als breekijzer functioneren. Houdt er rekening mee dat na de verkiezingen
nieuwe bestuurders komen. Werk aan je eigen collegiale netwerk.

· Waar ik de hele tijd aan moet denken: wat als ik het nou niet doe? Er komt veel op je af bij de
omgevingsvisie. Maar als je het niet doet, heb je een probleem.

· Kernwoorden zijn: Uitdaging, Visie, Nadenken, Bewustwording, Chaos, Begin met
maatschappelijke opgaven, Complex, Veel te leren, Interessant, Opgave, Moeilijk, Systeemkennis,
Experimenteren.

Sessie	3	Maatschappelijke	opgaven	omgevingsscan	
Maaike Blauw (Deltares) en Laura van Rossem
In  deze  sessie  zijn  we  aan  de  slag  gegaan  met  de  omgevingsscan.  Met  de  omgevingsscan  wordt
vanuit maatschappelijke opgaven gekeken hoe verschillende ondergrondthema’s hieraan raken.
Daarbij wordt inzicht verkregen hoe het ruimtelijk past, de samenhang tussen de verschillende
opgaven en welke keuzes gemaakt moeten worden?

In twee groepen is naar twee verschillende scenario’s gekeken: krimpgebied Noordoost Friesland en
groeigebied Zaanstad. Per scenario/gebied is gekeken naar twee verschillende opgaven en de
combinatie van deze opgaven: energieopgave en klimaatbestendig gebied.

Uit de sessie kwamen de volgende punten:



7

· Veel verschillende aspecten moeten meegenomen worden, maakt deze opgave heel groot
en complex.

· Het gaat niet om de ondergrond in eerste plaats, maar om te bepalen met elkaar wat willen
we met de regio (welke keuzes gaan wij maken om de verschillende opgaven op te pakken).

· Kaarten zijn nuttig voor 3D denken, ruimtelijk maken van de plannen en voor communicatie
met andere partijen (zowel intern als extern: bedrijven, burgers). Door alle informatie te
laten zien, wordt het transparant wat samenwerking kan bevorderen.

· Door samen te werken biedt veel kansen, doordat kennis van verschillende partijen wordt
meegenomen wordt en meerdere opgaven effectiever opgepakt kunnen worden (zie
voorbeelden in Hart van Holland, samenwerking gemeenten en drinkwaterbedrijf).

· Schaalniveau:
o Iedere opgaven heeft zijn eigen schaal (gemeente, regio, landelijk): zoals

energieopgave kan deze op het kleinste niveau (gemeenten) opgepakt worden? Wie
gaat de keuzes maken?

o Lokale afwegingen i.r.t. regionale/landelijke ontwikkelingenà hoe ga je hiermee
om?

o Voor waken dat er geen grote beleidsverschillen zijn tussen gemeenten, zodat voor
burgers en bedrijven duidelijk is wat mogelijk is en wat niet, voor iedereen dezelfde
kansen is (vb

o Voor optimale functieverdeling is taak van verschillende overheden.
o Tijdaspect (4D): hoe omgaan met veranderingen en (technologische) ontwikkelingen

· Afwegen:
o Er moet aandacht zijn voor vaardigheden voor bestuurders om lokaal af te wegen.

Daar is ook (inhoudelijke) kennis voor nodig.
o Noodzakelijk om keuzes te maken: men wil te veel, maar niet alles kan.
o Data en informatie zijn nodig om inzicht te krijgen waar conflicten zijn en waar

keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij is data en informatie nodig om de juiste
afweging te kunnen maken. Daarnaast is er een lagune tussen informatie en de
juiste kennis.

o Keuzes moeten gemaakt worden met blik op toekomst (30 jaar, ipv 4 jaar), waarbij
verleden en heden los gelaten moet worden en ook bepaald moet worden wat de
lasten zijn van bepaalde keuzes (en wie deze gaat betalen).

o Angst voor participatief samenwerken dat afwegingen gemaakt worden o.b.v.
meningen ip.v. feiten. Met name voor de ondergrond kan dit grote conseuqenties
hebben, waar ingrepen een lang effect (soms onomkeerbaar) kunnen hebben.

Sessie	4	Visualisatie	
Linda Maring (Deltares) en Ron Nap (Gemeente Apeldoorn)
In de sessie stond centraal hoe je data vertaalt naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke
informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) ten behoeve van het maken van een
omgevingsvisie en –plan?” Het gaat hierbij niet zozeer om het zetten van data op een kaart
(aanbodgestuurd), maar juist om het achterhalen wat de vraag nu precies is (vraaggestuurd).
Ron Nap van de gemeente Apeldoorn laat zien hoe men in Apeldoorn bezig is geweest. Ze zijn
begonnen met Apeldoorn Door-grond, waaraan ecosysteemdiensten denken ten grondslag lag.
Waarbij de verschillende ondergrondthema’s zijn uitgewerkt naar kansen voor bepaalde werkvelden,
factsheets en een kaartatlas.
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Al gebeurde dit redelijk aanbodgericht (begonnen werd bij de bodem, de kansen voor anderen
waren niet de eerste ingang), toch werd dit goed ontvangen in de gemeente als startpunt. Toch
moet het meer naar de vraagkant. Ron presenteerde een aantal voorbeelden. Voor recreatie-natuur,
waarbij breed gezocht is waar de partijen elkaar raken en hoe ondergrond kan bijdragen. De
klimatoopkaart: op wijkniveau gelinkt naar maatregelen en de discussie rond agrarische sector en
natuur, waarbij steeds meer boeren omschakelen naar bijvoorbeeld maneges, waardoor het
landschap potentieel verrommeld. Zaak is om je bestaande beleid “bij te houden” en in gesprek te
blijven met partijen waar je elkaar raakt.
Linda Maring (Deltares) heeft diverse mensen gesproken over visualisatie en laat voorbeelden zien
van 2D kaarten tot kaartverhalen. We moeten van aanbodgericht naar vraaggericht. Kaarten in een
portal zetten werkt niet meer vraagt ook teveel van “ de ander”. Mensen moeten eerst thuis raken
in het medium voordat ze er informatie uit kunnen halen. Dit vraagt om samenwerking.
Overbrengen van kennis van 1 naar een andere discipline. Er moet ontvankelijkheid ontstaan voor
elkaar. Jij moet moeite willen doen, maar de vrager moet ook open staan voor de info: wat betekent
het voor mij? Je moet niet voorkauwen, niet in hun hoofd kruipen. Wie is je publiek. Welke vraag
hebben ze? In welke fase van het project zijn ze? Je kunt dezelfde informatie op verschillende
manieren brengen. Probeer dit uit en blijf dit toetsen. Verbind het aan effecten of aan de taak /
handelingsperspectief: waar de ontvanger voor staat. Dit is een iteratief proces.
Werksessie De deelnemers werden aan de slag gezet. Met één van de Apeldoornse opgaven: 1)
klimaat, 2) recreatie-natuur of 3)natuur en agrarische sector werd gevraagd: “Hoe zou jij dit nu
oppakken in het licht van anders werken in het kader van de omgevingsvisie?”

· Wat is de vraag vanuit opgave naar ondergrond
· Welke ingrediënten zijn nodig om naar visualisatie te komen? (proces en inhoud)
· Welke do’s en do’nts zijn er (tips en valkuilen)
· Wat weet je nu nog niet? welke vragen zijn er? datagaps etc

De groepen gaven hun tips aan Ron:
Daaruit kwamen de volgende tips:

· Breng alle ingrediënten breed in kaart. Kansen en problemen.
· Betrek breed de stakeholders. En spreek met de bestuurder.
· Zoek naar iemand die de kar gaat trekken (zoals een “stadsbodemmeester”).
· Door breed te kijken kun je elkaar onverwacht weer vinden. Zoek de samenhang.
· De factor tijd voegt veel toe. Wat is de situatie / zijn behoeftes over 10-20 jaar?
· Kijk ook naar diverse scenario’s, diverse benaderingen en invullingen
· Gebruik diverse kaartlagen en een flexibele legende, zodat je met meerdere doelgroepen

het gesprek aan kan gaan.
· Trek de vraag breder dan het fysieke domein, verbind ook sociaal economische domein als

die leidend zijn in een vraagstuk
· Maak bodem en ondergrond wel concreet binnen het verhaal. Je kunt je geld maar 1x

uitgeven, ga van maakbaarheid weer terug naar natuurlijk systeem als de basis
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Plenaire	afsluiting	mentimeter	
Bij de afsluiting kwamen een aantal vragen uit de plenaire opening terug:

· Wat gaat u halen / heeft u opgehaald?
· Wat denkt u anders te doen / gaat u anders doen?
· Wat denkt u dat u organisatie daardoor anders gaat doen?

Voor de bijeenkomst Na de bijeenkomst
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Voor de bijeenkomst Na de bijeenkomst

Voor de bijeenkomst Na de bijeenkomst
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Ook kwam de vraag vanuit de opening terug:
· wat betekent het een voor het ander…
· en: waar heeft u nog behoefte aan?
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Bijlage
· Presentaties



21 december 2017

Regioprojecten Bodem / Ondergrond in de
Omgevingsvisie



Initiatieven

2017: 49 gemeenten
Initiatieven:

Woerden
Vereniging Friese gemeenten
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
Twente
Alkmaar
Zaanstad
Dommel en Aa

Betrokken provincies
Overijssel
Noord-Brabant
Noord-Holland



Doel

Wat betekent…. voor….

Deze bijeenkomst:
• Wat gaan we straks anders doen?
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Programma

tijd onderdeel spreker
13:00 Welkom, programma Henk van den Berg (VNG)
13:05 Aanleiding en uitdagingen Omgevingswet Laura van Rossem (VNG)
13:15 Interactieve toetsing “waar staat u?”

Reflectie
allen

13:35 Pitches als voorproef voor de sessies Olaf Terlouw, Jos Mol, Maaike Blauw en
Ron Nap

13:55 uitleg sessies Henk van den Berg

14:00 Parallelle sessies ronde 1
15:00 Wissel en koffie in de zalen
15:15 Parallelle sessies ronde 2
16:15 Interactieve terugkoppeling - Henk van den Berg
16:30 Borrel
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Aanleiding

De VNG heeft ambtelijk en bestuurlijk de ambitie uitgesproken dat
in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven
wat de bijdrage van bodem & ondergrond aan maatschappelijke
opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het
opstellen van de omgevingsvisie in het kader van de invoering en
implementatie van de omgevingswet.

mijnomgevingsvisie.nl

Oplegnotitie VNG-Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, werkgroep Bodem, 7 juli 2016



De Omgevingswet: een meervoudige opgave:
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Transitie: met elementen als ambitie, juridisch,
digitalisering en cultuur van anders werken
Inhoud: verschuiving van 26 sectorale wetten met
detailregels (RO, water, milieu, geluid, geur, gezondheid,
lucht, bodem, natuur, erfgoed, verkeer,
omgevingsveiligheid) naar 1 kaderwet met 4 AMvB’s
Keten: rijk, provincie, waterschap, gemeente,
uitvoeringsdiensten, burgers, bedrijven, …
Persoonlijk: voorkeur aanpak



Zoektocht naar omgaan met complexiteit

21 december 2017

• Vraagstuk kenmerkt zich door meervoudigheid,
onzekerheid en dynamiek

• Veranderaanpak met oog voor variëteit, veelheid aan
actoren en verschil tussen papier en werkelijkheid

Deze context vraagt om:
doelgericht samenhangend werken



Samenhangend werken: wat is het niet?

Iets wat we al met elkaar doen (al zeggen we vaak van wel)

Een nietje door bestaand beleid slaan

De ander uitnodigen aan te haken op ‘mijn werkelijkheid’ of

Zeggen hoe het moet; voorkauwen

Alles met alles verbinden

Vooraf alles plannen, blauwdrukken en schema’s maken
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Wat is het dan wel? Of: wat kan het zijn?
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Gericht op een aantal onderwerpen een gezamenlijke,
geïntegreerde ambitie formuleren met aanpak (selectief én
integraal)

Creëren van de ontmoeting met anderen waarbij de kern is om
samen te zoeken naar variëteit in verbindingen vanuit een opgave

Opdoen van nieuwe inzichten en ideeën door het oprekken van het
kijken

Hanteerbaar maken van botsende belangen, verschillende
perspectieven en andere werkelijkheden

Zoeken en gebruik maken tijdelijke netwerken, tijdelijk werkbare
overeenkomsten



Samen zie je meer
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Er is niet een weg
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Wat kan ik morgen anders doen? Tips and tricks
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• Analyseer de maatschappelijke opgaven nu en in de toekomst

• Stel jezelf de vraag: wat willen we in een gebied, waar willen we
naartoe?

• Stel jezelf de vraag wát bodem en ondergrond kan bijdragen
aan die maatschappelijke opgave

• En bedenk en beschrijf het effect vanuit jouw gebied op andere
vakgebieden

• Besef: de omgevingsvisie vraagt om keuzes maken. Daarbij is
het van belang te weten wat je kiest en waarom. Dus: maak
opgaven en dilemma's inzichtelijk.



Wat kan ik morgen anders doen?
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• Er is actieve samenwerking nodig: zoek de verbinding, stel
vragen/ vind uit waar behoefte aan is.

• Het gesprek is anders: een dialoog waarbij je elkaar meeneemt
in het verhaal, waarbij je naar elkaar luistert. Dat vergt oefening
en tijd!

• Verken door op pad te gaan.

• Praat niet meteen in oplossingen: schets dilemma’s.

• Oefen, oefen, oefen door pilots, botsproeven etc.



Interactieve toetsing “waar staat u?”

MENTIMETER
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Parallelle sessies
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14:00-15:00 Parallelle sessies ronde 1
15:00-15:15 Wissel en koffie (in de zalen)
15:15-16:15 Parallelle sessies ronde 2 (zelfde sessies als in ronde 1)

sessie zaal
Sessie 1 Adaptatiepaden en knikpunten voor adaptief beleid
Rutger van der Brugge (Deltares), Olaf Terlouw (gemeente
Woerden)

Leicester

Sessie 2 Interactie met de bestuurder – wat is de nieuwe
vraag
Henk van den Berg (VNG), Jos Mol (gemeente Enschede)

Henrick

Sessie 3 Maatschappelijke opgaven / Omgevingsscan
Maaike Blauw (Deltares), Laura van Rossem (VNG)

De Kapel

Sessie 4 Visualisatie ondergrondgegevens voor
Omgevingsbeleid
Linda Maring (Deltares), Ron Nap (gemeente Apeldoorn)

Genie



Sessie 1 Adaptatiepaden en knikpunten voor adaptief beleid
Rutger van der Brugge (Deltares), Olaf Terlouw (gemeente Woerden)
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UP-bodem en ondergrond regioprojecten
Bodem / Ondergrond in de Omgevingsvisie

Workshop Amersfoort
18 december 2017

Olaf Terlouw (gemeente Woerden)
Rutger van der Brugge (Deltares)



Aanleiding

De ambtelijke en bestuurlijke ambitie van de VNG is dat in 2021 elke
gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de
bijdrage van bodem & ondergrond aan maatschappelijke opgaven
kan zijn.  Dit vraagt om een andere manier van werken in het
vakgebied bodem.

In 2017 heeft rondom deze vraag een aantal trajecten gelopen vanuit
het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond bij verschillende
gemeenten en regio’s in Nederland.

In deze bijeenkomst staat centraal welke andere manier van werken
gevraagd wordt in de Omgevingswet.
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Doel

Het doel van deze parallelle sessie is om met elkaar te bespreken
welke andere manier van werken dit vraagt.

Ter inspiratie experimenteren we met lange termijn adaptief beleid:
hoe kan deze aanpak helpen het lange termijn bodembeleid te
bevorderen.

Nevendoel van deze sessie is om de adaptieve aanpak geschikt te
maken voor bodembeleid.
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Programma

Hoe doen we het nu in Woerden? (10 min)

Helpt de aanpak Adaptieve planning? (10 min)

Zelf aan de slag  met scenario’s en adaptatiepaden (20 min)

Discussie plenair  (10 min)

Reflectie: is dit nuttige werkwijze mbt omgevingsvisie? (10 min)
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Duurzame doelstellingen energie-klimaat

Woerden: hoge ambitie, hoge noodzaak

• 2014: raad wil in 2030 CO2-neutraal zijn
• Reden voor ambitie voornamelijk ingegeven door

aanwezigheid olie & gasveld “Papekop-1”
• Komt bovenop bestaande vraagstuk van

bodemdaling
• Aanvankelijk voornamelijk verkokering
• Vanaf medio 2016 meer integrale aanpak

gevraagd
• Geleid tot duurzaamheidsboom
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De duurzaamheidsboom
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Relatie maatschappelijke opgaven + bodem

Vanuit de duurzaamsheidstakken (5 thema’s) spelen bodem en
ondergrond in eigenlijk alle 5 de thema’s een rol:

Bodemdaling
• Draagkracht en stabiele bodem (bodemdaling)
• Kabels en leidingen en rioleringen
• landschappelijke en ecologische waardes
• paalrot
Klimaatbestendig
• Gewasproductiecapaciteit
• Droogte en hittestress
• Grondwater (voorraden, beschermings- en winningsgebied)
Circulaire economieà dwarsverbanden
• O.a. gewasproductiecapaciteit, water etc.
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Hoe doen we het nu

• Bodembeleid Woerden wordt geregeld onder o.a. :
• EU: EU bodemstrategie en kaderrichtlijn bodem
• EU: Kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn
• NL: Wet Bodem Beheer (WBB)
• NL: Wet Milieu Beheer (WMB)
• NL: Waterwet (WtW)
• PR: Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
• PR: Provinciale Milieuverordening (PRV)

• Maar: Omgevingswet komt eraan
• Bodem is verplicht onderdeel van die omgevingswet
• Hoe krijgt die een plek?
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Inspiratie voor nieuwe werkwijze
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‘Adaptieve planning’

Aanpak om op een transparante wijze om te gaan met
toekomstonzekerheden
• onzekerheden in: wat komt er af op het bodem(beleid)?
• Wat kan bodem bijdragen
• Horizon: lange termijn, bijv. 2050

Onderliggende methodiek
• knikpuntenanalyse
• ontwikkelen van adaptatiepaden
• lerende monitor



Cyclus van Adaptieve Planning



Kerngedachte

1. Vertrekpunt: wanneer volstaat huidig bodembeleid niet meer (knikpunt)
a) Wanneer en in welke mate gaat het mis (knelpunt)
b) Wanneer en in welke mate ontstaan nieuwe kansen

2. Met (delta-)scenario’s verkennen waar en wanneer welke knikpunten
en kansen in de toekomst kunnen gaan optreden.

3. Gebruik verschillende scenario’s om zicht te krijgen op onzekerheden
in de toekomst. Dit levert verschillende knelpunten en kansen op.

4. Van belang om strategie aan te kunnen passen op basis van monitoring.
Dit wordt een adaptieve aanpak genoemd.



Zelf aan de slag

De energietransitie in Woerden

Twee groepen
• Elke groep krijgt een scenario
• Per scenario is de energietransitie verbeeld adhv toekomstpad
• Opties voor energiewinnnig:

> Toename of afname
> Snel of langzaam
> Wanneer begint / eindigt het pad

Vraag aan jullie:

Wat betekent dit voor de bodemkwaliteiten?
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Twee Deltascenario’s

21 december 2017



Scenario Druk

In het scenario DRUK gaan een hoge economische en
bevolkingsgroei samen met een gematigde klimaatverandering.
De komende decennia leidt de hoge groei tot een toenemende
schaarste aan fossiele brandstoffen, wat een sterke verhoging van
de energieprijzen tot gevolg heeft. Samen met de klimaatafspraken
die op mondiaal niveau worden gemaakt, geeft dit een impuls aan de
ontwikkeling van energietechnologie, waardoor nog voor 2050 een
mondiale transitie naar een zuinige en koolstofarme
energievoorziening plaatsvindt.

• Inwoneraantal Nederland nadert 25 miljoen in 2100
• Snelle energietransitie
• Geconcentreerde verstedelijking in klimaatadaptieve steden
• De landbouw intensiveert, het areaal grasland neemt af
• Hoogwaardige aaneengesloten natuurgebieden, zoals wetlands, krijgen meer aandacht
• Internationaal transport over water neemt toe; zeehavenactiviteiten worden belangrijker, maar ook

de continentale binnenvaart
• De matige klimaatverandering leidt tot beperkte verandering van lage en hoge afvoeren van de grote

rivieren



Scenario Warm

In het scenario WARM gaat een lage economische groei binnen de
handelsblokken gepaard met een lage mondiale bevolkingsgroei en een
grote klimaatverandering. Er worden geen mondiale klimaatafspraken
gemaakt en er wordt wereldwijd weinig in nieuwe energietechnologie
geïnvesteerd. Als gevolg hiervan blijven fossiele brandstoffen een
belangrijke rol spelen en wordt er veel CO2 uitgestoten.

• Inwoneraantal neemt landelijk af tot 12 miljoen in 2100
• Verstedelijking neemt geleidelijk af, leegloop dorpen
• Trage energietransitie
• Tot 2050 neemt areaal landbouw af, teelt van andere gewassen
• Natuurareaal kan groeien
• Transport over water neemt na 2050 af in betekenis en schaalgrootte
• Snelle klimaatverandering leidt tot extreem lage én extreem hoge afvoeren van grote rivieren,
• bevaarbaarheid in het geding



Energietransitie in Woerden in scenario DRUK
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Opties voor energiewinnnig:
Toename of afname
Snel of langzaam
Wanneer begint / eindigt het pad



Energietransitie in Woerden in scenario WARM
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Opties voor energiewinnnig:
Toename of afname
Snel of langzaam
Wanneer begint / eindigt het pad



Kwaliteiten van de ondergrond
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Rol van de bodem in de energietransitie

Hoe kan de ondergrond bijdragen (voorbeelden)?
• via geothermie
• via wko
• via biomassaproductie
• via gaswinning
• via ondergronds bouwen (isolerend)

Mogelijke conflicten/gevolgen
• K&L (meer / verandering nodig door ofwel ec groei, ofwel

urban spraw)
• Draagkracht nodig voor bijv windmolens/zonnevelden
• Drinkwaterwinning - NGR - mogelijk concurrerend met

WKO
• Bodemdaling (tgv gaswinning)
• Verontreiniging
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Rol van bodem in de Energietransitie van Woerden
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Ontwikkelingen

Gevolgen van
Eisen aan / rekening houden met



Korte terugkoppelling en discussie

Groep scenario WARM
Wat is jullie advies aan Woerden mbt bodembeleid/visie?

Groep scenario DRUK
Wat is jullie advies aan Woerden mbt bodembeleid/visie?

Zien we grote verschillen in de scenario’s mbt tot bodemfuncties?

Hoe gaan we op met deze onzekerheden?
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Reflectie

Is dit nuttige werkwijze om door te ontwikkelen m.b.t. de rol van de
ondergrond in de omgevingsvisie?

Wat is (extra) nodig?
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Materiaal
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Scenario WARM
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Scenario DRUK
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Ter inspiratie voor stap 1 + 2: Veranderende
bodemthema’s energie (DRUK/WARM)
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Ontwikkelingen

Gevolgen van

Eisen aan / rekening houden met



Twee Deltascenario’s
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Scenario Druk

In het scenario DRUK gaan een hoge economische en
bevolkingsgroei samen met een gematigde klimaatverandering.
De komende decennia leidt de hoge groei tot een toenemende
schaarste aan fossiele brandstoffen, wat een sterke verhoging van
de energieprijzen tot gevolg heeft. Samen met de klimaatafspraken
die op mondiaal niveau worden gemaakt, geeft dit een impuls aan de
ontwikkeling van energietechnologie, waardoor nog voor 2050 een
mondiale transitie naar een zuinige en koolstofarme
energievoorziening plaatsvindt.

• Inwoneraantal Nederland nadert 25 miljoen in 2100
• Snelle energietransitie
• Geconcentreerde verstedelijking in klimaatadaptieve steden
• De landbouw intensiveert, het areaal grasland neemt af
• Hoogwaardige aaneengesloten natuurgebieden, zoals wetlands, krijgen meer aandacht
• Internationaal transport over water neemt toe; zeehavenactiviteiten worden belangrijker, maar ook

de continentale binnenvaart
• De matige klimaatverandering leidt tot beperkte verandering van lage en hoge afvoeren van de grote

rivieren



Scenario Warm

In het scenario WARM gaat een lage economische groei binnen de
handelsblokken gepaard met een lage mondiale bevolkingsgroei en een
grote klimaatverandering. Er worden geen mondiale klimaatafspraken
gemaakt en er wordt wereldwijd weinig in nieuwe energietechnologie
geïnvesteerd. Als gevolg hiervan blijven fossiele brandstoffen een
belangrijke rol spelen en wordt er veel CO2 uitgestoten.

• Inwoneraantal neemt landelijk af tot 12 miljoen in 2100
• Verstedelijking neemt geleidelijk af, leegloop dorpen
• Trage energietransitie
• Tot 2050 neemt areaal landbouw af, teelt van andere gewassen
• Natuurareaal kan groeien
• Transport over water neemt na 2050 af in betekenis en schaalgrootte
• Snelle klimaatverandering leidt tot extreem lage én extreem hoge afvoeren van grote rivieren,
• bevaarbaarheid in het geding



Ter inspiratie voor stap 1 + 2:
ondergrondkwaliteiten veranderen
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Ondergrondkwaliteiten Druk Stoom Rust Warm
Draagkwaliteiten
Draagkracht + Sterke compacte verstedelijking ++ Sterke verspreide

verstedelijking
0 Beperkte compacte
verstedelijking, later krimp

+/0 Beperkte verspreide
verstedelijking later krimp

K&L&riolering 0/+
Duurzame energie meer k&L, dichtheid
hoger

+
lengtes

0 +/-

Buisleidingen + + 0 0
WKO ++ snelle mondiale energietransitie,

meer electriciteitscentrales, later transitie
naar hernieuwbare energie

0/+ late en beperkte mondiale
energietransitie,
Veel meer
electriciteitscentrales, later
meer hernieuwbare energie

+ Late mondiale
energietransitie
Enkele nieuwe
electriciteitscentrales, later
transitie naar hernieuwbare
energie

- Geen mondiale energietransitie
Enkele nieuwe
electriciteitscentrales, veel later
meer hernieuwbare energie

opslag stoffen + Co2 + bijv kern 0/- -

Regulatiekwaliteiten
Schone / veilige bodem -/0 - + 0
Waterbergende bodem 0

Kleine mondiale klimaatverandering

wel wat gebruik van maken , niet zo nodig

+ +Grote mondiale
klimaatverandering

Je krijgt problemen en wil
gebruik maken

0
Kleine mondiale
klimaatverandering

0/+
Grote mondiale
klimaatverandering

Koolstofbindende bodem +/0 - + 0/+
Productiekwaliteiten
drink- en proceswater Eerst toename van vraag naar drink- en

proceswater, later daling door innovaties

Grotere opgave zoetwatervoorziening

Sterke stijging van vraag naar
drink- en proceswater

Veel  grotere opgave
zoetwatervoorziening

Minder  vraag naar drink-
en proceswater

Kleinere opgave
zoetwatervoorziening

Stijgende vraag naar drinkwater,
later stabilisatie

Grotere opgave
zoetwatervoorziening

fossiele energie 0/-
Snelle mondiale energietransitie,

meer electriciteitscentrales, later transitie
naar hernieuwbare energie

++
Late en beperkte mondiale
energietransitie,
Veel meer
electriciteitscentrales, later
meer hernieuwbare energie

Late mondiale
energietransitie
Enkele nieuwe
electriciteitscentrales, later
transitie naar hernieuwbare
energie

Geen mondiale energietransitie
Enkele nieuwe
electriciteitscentrales, veel later
meer hernieuwbare energie

geothermie + +/0 + -
Processen
bodemdaling + ++ 0 +



Sessie 2 Interactie met de bestuurder – wat is de nieuwe vraag
Henk van den Berg (VNG), Jos Mol (gemeente Enschede)
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Sessie 3 Maatschappelijke opgaven / Omgevingsscan
Maaike Blauw (Deltares), Laura van Rossem (VNG)
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Omgevingsscan
Maatschappelijke opgaven en de rol van de ondergrond

Bodem / ondergrond in de Omgevingsvisie



Waarom deze sessie?

Wat is de rol van de bodem en ondergrond in relatie tot de
maatschappelijke opgaven en/of gemeentelijke
plannen?

Wat is de samenhang tussen verschillende opgaven, hoe
past dit ruimtelijk en welke keuzes moeten gemaakt
worden?

Niet meteen in oplossingen denken
Maar scherp krijgen welke keuzes gemaakt moeten

worden in het gebied
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Bodembeleid: Hoe doen we het nu?

• Met name gericht geweest op preventie en sanering van
verontreinigingen

• Aanbodgestuurd
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• Van bodembescherming naar duurzaam bodembeheer
• Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

21 december 2017

Bodembeleid: Hoe doen we het nu?
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Bodembeleid: Hoe doen we het nu?
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Inspiratie:hoe doen we het straks?

Gezamenlijk, geïntegreerde ambitie formuleren/vanuit maatschappelijke
opgave redeneren

Onderzoekende, nieuwsgierige open houding

Er is niet een waarheid: permanent zoekproces

Samen vanuit relatie, creëren van ontmoeting met anderen

Meervoudig kijken, diversiteit aanbrengen, verkennen door op pad te gaan

Nooit af of gelukt, cyclisch proces

Tijdelijke netwerken zoeken en  aangaan
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http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/ondergrond/kennisagenda/

Omgevingsscan
Welke maatschappelijke en ondergrondopgaven spelen?
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De energieopgave

Op weg naar een gasloze stad
Opwekken van duurzame energie
Transitie aardgasvrij
Energiebesparing



De opgave: omgaan met klimaatverandering

Klimaatbestendige stad
Tegengaan van bodemdaling

21 december 2017



Aan de slag

2 opgaven:
• Op weg naar een gasloze stad
• Omgaan met klimaatverandering

Twee type steden/gebieden: krimp / groei

• Wat moet er gaan veranderen/aanpassen of juist in stand worden
gehouden?

• Wat is de bijdrage van /relatie met de ondergrond?
• Wat betekent dit? Welke dilemma’s zien we? Welke keuzes

moeten gemaakt worden?

21 december 2017



Nabespreken

• Wat heb je gehoord en gezien?
• Wat blijft je het meeste bij?
• Wat had je niet verwacht?
• Nuttig / Sluit het aan?
• Wat is nodig?
• Wat neem je mee?
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Sessie 4 Visualisatie ondergrondgegevens voor Omgevingsbeleid
Linda Maring (Deltares), Ron Nap (gemeente Apeldoorn)
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Visualisatie bodem-ondergrondinformatie voor
de Omgevingsvisie / -plan



programma

’10 Hoe doen we het nu? (Ron)
’10 Inspiratie: voorbeelden van visualisatie (Linda)
’30 Aan de slag
’10 Terugmelding
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17 september 2015Kansen van de ondergrond 65



17 september 2015Kansen van de ondergrond 66
66

Ondergrondkwaliteiten Apeldoorn



17 september 2015Kansen van de ondergrond 67

Samenhang  bovengrond en ondergrond
Eerst de bodem “begrijpen” voordat je gaat “ingrijpen”



Gidsprincipes als bodemkansen
Aantrekkelijk Apeldoorn voor toerisme en recreatie



Gidsprincipes als bodemkansen
Aantrekkelijk Apeldoorn voor toerisme en recreatie



Gidsprincipes als bodemkansen
Aantrekkelijk Apeldoorn voor toerisme en recreatie



17 september 2015Kansen van de ondergrond 71

In termen van kansen en bewuste afweging
De kaartenatlas



17 september 2015Kansen van de ondergrond 72

Vraag en opgave gericht werken



17 september 2015Kansen van de ondergrond 73





Voorbeelden
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2D verbeelding Ondergrondkwaliteiten is al een vorm van visualisatie
Goede te snappen 2d kaarten:  “bosatlaskaart”
Afgestemde kaarten naar vraag
Atlassen (leefomgeving, natuurlijk kapitaal, energie…)



voorbeelden
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2,5
3D

2,5D Zoals in Apeldoorn door-grond
Gidsmodellen zeggen misschien meer dan 3D modellen omdat ze
gestileerd zijn naar de vraag...
Woerden POC: https://vimeo.com/204850270
ondergrondtool Den Bosch



voorbeelden
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Timelapses
narratieven

Veenactualisatie
Historisch Grondgebruik Nederland (HGN): 10 jaar grondgebruik.
Heide krimpt stedelijk explodeert Na de tweede WO meer rood, heide
weg. Schade bodemdaling groene hart misschien groter dan in
groningen maar geen bevingen
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Storymaps
Kaart-
verhalen

MER als story map http://www.hetnieuwemer.nl/
Klimaateffectatlas: kaartverhalen
http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/overzicht
POC westfrisiaweg:
https://geodan.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3a348
ac9d2a847ba8a8a360a5c1bc234
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Virtual reality
Augmented reality • Voorbeeld Rotterdam ondergrond
presentaties tot films • Div voorbeelden

Modellen • Geologisch model
• grondwatermodel



Wat is vraag vanuit opgave voor ondergrond?

Aanbevelingen
Dos en Don’ts

Boodschappenlijst
• Wat weet je nog niet

• Datagaps etc

Ingredienten
Proces - Inhoud

Aan de slag

21 december 2017



nabespreken

• Nuttig / Sluit het aan?
• Wat is nodig?

21 december 2017



Terugkoppeling
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