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            Noordelijke netwerkdag bodem… 

Op de Noordelijke Netwerkdag bodem op 4 oktober 2018 
heeft als thema “Beschermen en benutten”. Het belooft een 
afwisselende dag te worden. Diverse presentaties en 
workshops gaan in op de rol van Bodem in een veranderende 
omgeving en een veranderend wettelijk kader.  
 
De dag wordt georganiseerd  door de provincies Groningen, 
Fryslân en Drenthe, de gemeenten Groningen, Leeuwarden en 
Emmen en de drie omgevingsdiensten van Noord-Nederland, 
de  FUMO, de ODG en de RUD Drenthe, in samenwerking met 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en 
Rijkswaterstaat Leefomgeving - Bodem+.  
 
 

Toelichting programma 
Het programma van de netwerkdag heeft twee delen. Het 
ochtendprogramma bestaat uit een drietal presentaties. 
Na de lunch kunt u in een drietal rondes een keuze maken 
uit 12 interactieve sessies rond uiteenlopende thema’s.  
 

Stands in de centrale hal 
In de centrale hal zijn stands ingericht die tijdens de pauzes 
en lunch bezocht kunnen worden van de bodematlas,  
politie Dieren en Milieu en  Bodemopleidingen. 

Programma 4 oktober 2018 
 
  9.00 Ontvangst (koffie en thee) 
 
9.30 Opening en welkom door mevrouw Nienke Baars, 

directeur Omgevingsdienst Groningen 
  
  9.40 Toelichting op het programma door dagvoorzitter 
 de heer Henk van Zoelen (RWS Leefomgeving)  
 
9.45 Presentatie door de heer Ben Ale, emiritus 

hoogleraar veiligheidskunde over “De 
bescherming van de bodem” 

 
 Reactie bestuurder 

 
10.30 Pauze (koffie en thee) 
  
11.00 Geothermie en Bodem, presentatie door 

mevrouw  G. Jharap en de heer R. Mout (SODM) 
over “De staat van de sector” 
Deskundigheid, veiligheidscultuur, naleefgedrag en 
(milieu)risico’s in de jonge sector 

 
11.30 De Omgevingswet  door de heer Michiel Gadella 

(Bodem+) 
 Waar staan we nu? 
 Laatste stand van zaken Omgevingswet  
 
11.45 Landschap van de toekomst, presentatie door de 

heer Vincent Grond 
 Het landschap van Nederland is gegroeid in een 

sterke wisselwerking tussen het natuurlijk systeem 
en menselijke invloeden. Klimaatveranderingen en 
Omgevingswet versterken de noodzaak tot een 
herijking. 
 

 

 
 
12.25 Terugblik door de dagvoorzitter op het ochtend- 
 programma en toelichting op de invulling van het  
 middagprogramma 

 
12.35 Gezamenlijke lunch  
 
13.00 Naar de themasessies 
 
13.35 Start 1

e
 themasessieronde  

1.1  Warme overdracht bodemtaken 
1.2  Samenvoegen grond/baggerspecie 
1.3  Grootschalige bodemtoepassingen 

 1.4  Rommelen in de bodem toegespitst op  
         aanleg bodemenergiesystemen 

 
14.10 Wisselen  

 
14.15 Start 2

e
 themasessieronde  

2.1  Asbest in puin 
2.2  Blik op de bodem vanuit ecologie en   
        hydrologie 
2.3  Omgevingsvisie 
2.4  Rubbergranulaat op kunstgrasvelden 
 

14.55  Pauze en wisselen 
 
15.30 Start 3

e
 themasessieronde  

3.1  Asbest in puin 
3.2  Bodem en waterbeheer/Aardkundige waarden 
3.3  Onderzoek naar asbestvezels 
3.4  Berging vliegtuig op oude vuilstort 

 
16.10 Verzamelen voor plenaire terugkoppeling 
 
16.20 Afsluitend hapje en een drankje 
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Eerste ronde 
 
1.1  Warme overdracht bodemtaken 
        De omgevingswet en de rol van de bodem en ondergrond 
De Groningse gemeenten, waterschappen en de provincie 
onderzoeken samen wat de rol van bodem en ondergrond  
kan zijn binnen de Omgevingswet. De ambitie om de bodem 
onderdeel te laten zijn van een omgevingsplan/visie  
betekent een meer integrale benadering en afweging. En in 
deze dynamiek van verandering speelt ook nog de 
gemeentelijke herindeling, die de komende jaren in  
Groningen wordt uitgevoerd. Genoeg stof voor afstemming  
en tegelijkertijd een nadere verkenning van het eigen 
werkveld én daarbuiten. En kansen om dit gezamenlijk 
duurzaam in te richten. 
Sessie door: Lisette Grolle (Provincie Groningen) 
 
 

1.2 Samenvoegen grond/baggerspecie 
         Samenvoegen van verschillende partijen grond zonder 
         erkenning door gemeenten 
De ILT heeft het afgelopen jaar inspecties uitgevoerd  
waaruit blijkt dat diverse gemeenten nog altijd bedoeld of 
onbedoeld verschillende partijen grond samenvoegen op 
(tijdelijke) opslaglocaties zonder te beschikken over de 
daartoe vereiste erkenning voor de BRL 9335. Hilde  
Bultena geeft een beeld van hoe het nu gesteld is en wat  
de ontwikkelingen zijn m.b.t. het samenvoegen van grond. 
Sessie door: Hilde Bultena (ILT) 
 
 

1.3 Grootschalige bodemtoepassingen 
         Grootschalige bodemtoepassingen(GBT), hoe ga je hier              
         mee om? 
Hoe voorkom je dat een positief (beleids)doel “hergebruik  
van grondstoffen, circulaire economie” lijdt tot kritische 
vragen?  
Sessie door: G. Haveman en O.Bohemen (SBU) 
 
 

1.4 Rommelen in de Bodem toegespitst op aanleg 
         bodemenergiesystemen; Toezicht Bodemenergie 
Inspecties bij de aanleg van bodemenergiesystemen  
leveren veel ernstige overtredingen door erkende  
bedrijven op. In de workshop worden enkele 
veelvoorkomende overtredingen gepresenteerd. Samen 
bekijken we hoe het toezicht vanuit Omgevingsdiensten en  
ILT nog effectiever kan worden gemaakt. 
Sessie door: Maarten Busstra (ILT)  

 

 

Tweede ronde 
 
2.1 Asbest in puin 
        Onderzoek resultaten relatie asbest en puin; resultaten 

en aanbevelingen 
In 2017 is een initiatief van start gegaan, waarbij veel     
partijen gezamenlijk hebben een database hebben 
opgebouwd, waarmee de relatie tussen puin in de 
verdenking op asbest onderzocht. TNO heeft onderzoek 
uitgevoerd, en deze zomer is het rapport in resultaten 
verschenen. In de workshop wordt nader op de resultaten 
ingegaan en op de vervolgstappen. 
Sessie door: Edwin de Baat (RoyalHaskoningDHV)) 
 
 

2.2 Blik op de bodem vanuit ecologie en hydrologie 
         Een ecologische kijk op de bodem 
De bodem vormt de basis voor leefgebieden en 
ecosystemen. Veen, zand, klei, nat, droog, zuur, basisch, 
zout, zoet: elke factor zorgt voor een andere vegetatie en 
andere fauna. Bij de inrichting van natuur vormen de 
bodem en de hydrolotie de basis voor de gewenste 
ecologische doelen. Aan de hand van voorbeelden wordt 
ingegaan op de keuzes die bij de inrichting van 
natuurgebieden worden gemaakt.  
Sessie door: Rienko van der Schuur (Prolander) 

 

2.3 Omgevingsvisie 
        Visie op de ondergrond- actieve uitwisseling; een  
        discussie aan de hand van de Leeuwarder benadering 
Na een korte toelichting op de werkwijze die Leeuwarden 
volgt bij het opstellen van een ondergrondvisie willen we 
in gesprek over het inzicht, de vragen en de dilemma’s die 
dat oplevert. Wie heeft tips en trucs of juist een vraag of 
een briljant idee? 
Sessie door: Jur Blommers en Melcher van Eerde (gemeente 
Leeuwarden) 
 
 

2.4 Rubbergranulaat op kunstgrasvelden 
         Op naar zorgeloos kunstgras 
Milieu onderzoek bij kunstgrasvelden in de gemeente 
Groningen. Met dit onderzoek zijn de gevolgen die de 
toepassing van rubbergranulaat op de omgeving van de 
kunstgrasvelden heeft, in kaart gebracht. Het onderzoek is 
uitgevoerd bij 7 kunstgrasvelden die in 2019 worden 
gerenoveerd. De uitkomsten worden gebruikt bij de 
heroverweging voor de toepassing van rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden. 
Sessie door: Martin Vonk (gemeente Groningen) 
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Derde ronde 
 
3.1 Nieuwe Bedreigingen 
       Stappenplan voor het onbekende: omgaan met 
       niet genormeerde stoffen 
Voor de provincie Groningen is een handelingskader 
opgesteld voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen 
Wat voor soort stoffen zijn dit, hoe komt een risico- 
beoordeling tot stand en welke stappen moet je doorlopen 
om te beoordelen hoe je moet reageren op het aantreffen 
van een niet-genormeerde stof in bodem of water? 
Sessie door: Marlea Wagelmans (Bioclear Earth) 
 
 

3.2 Aardkundige Waarden/ Bodem en waterbeheer 
       Bodem; de basis van/voor het waterbeheer  
De opbouw en de toestand van de bodem is een belangrijke,  
bepalende factor voor het waterbeheer.  
In het licht van de veranderende, klimatologische, omstandigheden  
worden we ons steeds meer bewust van die relatie. De relatie  
bodem en waterbeheer wordt toegelicht aan de hand van de  
wateropgaven waar we als maatschappij de komende jaren  
voor staan. Graag wil ik met jullie in gesprek over wat een goede  
bodem kan betekenen voor het waterbeheer en vice versa.  
Sessie door: Bert Hendriks (Waterschap Drents Overijsselse Delta) 

 
 

3.3 Onderzoek naar asbestvezels 
       Verwering van asbestdaken! Waar blijft het asbest? 
Asbestdaken verweren en daarbij komen asbestvezels op 
de bodem terecht. Uit onderzoek blijkt dat de bodem  
onder gootloze dakranden weliswaar sterk is ver- 
ontreinigd, maar dat het grootste deel van de vrijgekomen 
vezels niet is terug te vinden. Waar zijn ze gebleven? 
Verwaaid, weggespoeld of speelt het zelfreinigende  
vermogen van de bodem een rol? 
Sessie door: Matthijs Wetterauw (Arcadis) 
 
 
 

3.4 Berging vliegtuig op oude vuilstort 
       Beter gevonden dan vermist 
Geen vliegtuigberging is gelijk vanwege alle milieukundige 
facetten die spelen in de Nederlandse Bodem. Het milieu 
is van ondergeschikt belang als je bezig bent met de berging  
van stoffelijke resten. Die bergen is een ereschuld. 
Sessie door: Freek Wijning (gemeente Leeuwarden) 
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 Praktische informatie 
 
 
 
 
Locatie 
De netwerkdag wordt gehouden in het provinciehuis te Assen. Het adres is Westerbrink 1, 9405 BJ te Assen. 
 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
Het provinciehuis is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf het NS-station Assen rijden diverse bussen. Voor een actueel 
reisadvies van deur tot deur wordt verwezen naar de website www.9292.nl. Bij de fietsenstalling op het station Assen kunt u ook 
overstappen op een OV-fiets. Meer informatie is te vinden op de website www.ov-fiets.nl. 
 
Bereikbaarheid per eigen vervoer 
Het provinciehuis is vanaf de A-28 goed bereikbaar met de auto. Parkeermogelijkheden bij het provinciehuis zijn zeer beperkt. Maar aan 
de Stadsbroeken (tegenover de Bonte Wever) is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.  
Het navigatieadres is  Stadsbroek 17, Assen. 
 
Voor wie? 
Het programma is gericht op bestuurders en medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, 
(milieu)politie, Rijkswaterstaat, inspecties uit de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.  

 
Kosten voor deelname 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U wordt wel verzocht zich vooraf aan te melden. Ook afmeldingen dienen te worden 
doorgegeven. 

 
Aanmelding en contact 
Deelname aan de netwerkdag is mogelijk na aanmelding via:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyPwWiNoxr_1qaVtWhjPVzsDMMHZxVp75K9DC8u6-
rE0bBMg/viewform 
 
U wordt vriendelijk verzocht hierbij ook uw voorkeur voor uw deelname aan de sessies aan te geven. Na aanmelding ontvangt u per e-
mail een bevestiging van de deelname. Er is plaats voor maximaal 200 deelnemers. Aanmelding kan totdat het maximaal aantal 
deelnemers is bereikt en uiterlijk tot 20 september 2018. 
Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Coert Fossen, e-mail c.fossen@ruddrenthe.nl, telefoon 0592-754568 of 
mevrouw A. Weijts, e-mail a.weijts@ruddrenthe.nl, telefoon 0592-754471.  
 
 
Organisatie 
De netwerkdag wordt georganiseerd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, de gemeenten Groningen, Leeuwarden en 
Emmen en de drie omgevingsdiensten van Noord-Nederland, de  FUMO, de ODG en de RUD Drenthe, in samenwerking met de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat Leefomgeving - Bodem+. 
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