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1 Inleiding 

Het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (navolgend UP) heeft een uitvraag 
gedaan voor het thema Omgevingswet. De centrale vraag is: Hoe kan bodem- en 
ondergrondkennis1 input geven aan de afwegingsprocessen die bij het beleidsontwikkelingsproces 
van de Omgevingswet en bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in de 
fysieke leefomgeving een rol kunnen spelen? 
 
Uw uitvraag biedt een kans om in meerdere regio’s met een nieuwe ondergrondbenadering te 
werken, die uitgaat van de (regionale) maatschappelijke opgaven en cultuur, gebruik maakt van 
bodem- en watersysteeminformatie en die inzet op een bodem-brede benadering. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we tot betere en kosten-effectievere oplossingen komen voor de maatschappelijke 
opgaven waarvoor we in de komende tijd staan gesteld, als we van het begin af aan kennis van 
de bodem en ondergrond meenemen in de afwegingsprocessen. 
 
Tauw, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos, samen met kennispartners en overheden, zijn 
bijzonder gemotiveerd om met dit project aan de slag te gaan. Onze motivatie blijkt uit het feit dat 
we vanaf de start en met open vizier aan de concurrentiegerichte dialoog hebben deelgenomen. 
Onderweg hebben we circa 30 overheden gesproken en de meest daarvan willen graag op de 
hoogte blijven. Zes regio’s hebben toegezegd met ons te willen samenwerken. 
 

  

                                                        
1 Als we in dit projectvoorstel spreken over bodem, grondwater, ondergrond of bodem- en watersystemen dan 
hanteren we een brede interpretatie, tenzij de regio daar graag specifieker in wil zijn. Dus alle bodemlagen, alle 
denkbare bodemkwaliteiten en zowel grondwaterkwaliteit als -kwantiteit. De ruimte onder het maaiveld is een 
systeem en wordt binnen de regio’s als zodanig benaderd. 
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2 Aanleiding en probleemstelling 

In uw Programma van Eisen zijn vanuit de hoofdvraag deelvragen geformuleerd. Hieronder 
hebben wij de probleemstelling voor deze deelvragen uitgewerkt en aangescherpt. Wij baseren 
ons op de aanwezige praktijkkennis en -ervaringen binnen ons consortium en op de geluiden die 
wij gedurende de concurrentiegerichte dialoog hebben gehoord bij overheden.  
 
Wat zijn de opgaven voor de decentrale overheden? 
Met de Omgevingswet zegt Nederland de sectorale aanpak van bodem vaarwel: de decentrale 
overheden hebben een opgave om te gaan voor integraal (organisaties, beleid, uitvoering). De 
jarenlange focus op chemische bodemkwaliteit heeft ervoor gezorgd dat het bodemwerkveld is 
losgeraakt van andere kwaliteiten en eigenschappen van de bodem; de relatie met ruimtelijke 
ordening en bestuurlijke besluitvorming is nog dun. 
 
Iedere regio heeft haar eigen opgaven, maar een aantal daarvan lijken generiek: 
• Verbinding met de (nieuwe) maatschappelijke opgaven: Vrijwel alle regio’s hebben zich 

doelen gesteld ten aanzien van de energietransitie en klimaatverandering. Afhankelijk van de 
regio komen daar vraagstukken over bijvoorbeeld drinkwater, voedsel, biodiversiteit, 
infrastructuur en woningbouw bij. Deze opgaven hebben allemaal een ondergrondcomponent 
in zich. Er is tijdens de besluitvormingsprocessen meestal beperkt tijd en budget om extra 
kennis te verzamelen, waardoor op basis van beschikbare informatie en methodieken moeten 
worden aangegeven hoe de ondergrond kan bijdragen en welke bodemkwaliteiten beschermd 
moeten worden (benutten <-> beschermen). Weten wat beschikbaar is en leren omgaan met 
onzekerheden is essentieel 

• Afhandeling van de bodemsaneringserfenis: ondanks de noodzakelijke verbreding blijft het 
omgaan met resterende bodemverontreiniging een opgave. Met de inbouw van de 
bodemsaneringswetgeving in de Omgevingswet komt de rolverdeling anders te liggen. 
Bijeenkomsten over ‘Omgevingswet’ en ‘warme overdracht’ worden goed bezocht. Iedereen is 
op zoek naar nieuwe structuren, nieuwe zekerheden en aanknopingspunten. Wie bepaalt wat, 
wie betaalt wat, hoe moet je samenwerken? Daarbij komt dat de sector vergrijst en gevreesd 
wordt voor het verdwijnen van essentiële kennis uit het werkveld 

• Organisatie- en cultuurverandering: voor de decentrale overheden worden de zekerheden van 
de “oude” bodemsaneringswereld ingewisseld voor vrijheden en verantwoordelijkheden die 
horen bij de Omgevingswet. Daarin leren ambtenaren de integrale bodembenadering te 
“verkopen”, zowel extern (binnen participatietrajecten) als intern (ruimtelijke ordenaars, 
andere werkvelden in de fysieke leefomgeving en bestuurders) 
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Wat hebben decentrale overheden nodig om deze opgave te kunnen realiseren en welke 
informatie, methodieken, instrumenten of andere tools zijn al beschikbaar? 
Uit de gesprekken met regionale overheden voor dit projectvoorstel blijkt dat “bodem- en 
ondergrondkennis” ruim moet worden opgevat. Ruimer dan de expliciete kennis op websites en in 
handleidingen. Het gaat ook om de kennis in de hoofden van mensen, vaardigheden en 
ervaringen met werkprocessen. Dat levert onderstaande rode lijn op, qua behoefte: 
• Organisatielijnen: ‘bodem’ binnen de organisatie en regio bespreekbaar maken gaat niet 

vanzelf en vraagt een andere aanpak. Deze behoefte is versterkt door de komst van de 
Omgevingsdiensten, waar gemeentelijke bodemambtenaren zijn gaan werken. De kloof met 
bestuur en management van gemeenten en aanpalende werkvelden (ruimtelijke ordening, 
water) is daardoor vergroot 

• Handvatten voor nieuwe opgaven: men wordt geconfronteerd met andere ondergrondvragen, 
bijvoorbeeld over bodemenergie of bodemvruchtbaarheid, passend bij nieuwe lange-termijn 
ambities. Daarvoor ontbreken nu de specifieke kennis, data en methoden. Er is behoefte om 
te weten hoe je de aanwezige data bij verschillende organisaties met elkaar kunt combineren 
en gebruiken om nieuwe vragen te beantwoorden 

• Inspiratie: opgaven en samenwerkingsculturen verschillen per regio maar er is veel van elkaar 
te leren. Overheden zijn bijvoorbeeld zoekende naar de impact van Omgevingswet en 
Aanvullingswet/besluit bodem op hun toekomstige werk (capaciteit, competenties, kennis, 
instrumenten, data, financiën). Er is een uitgesproken behoefte om in de keuken van andere 
regio’s te kijken 

• Inzicht van beschikbare kennis: er is veel informatie landelijk maar versnipperd beschikbaar, 
bijvoorbeeld op de websites bodemambities.nl, bodemplus.nl en 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Diverse tools en instrumenten zijn ontwikkeld door 
overheid en bedrijfsleven. De kunst is om de informatie en tools te vinden en te weten welke 
daarvan jou verder kan helpen 

 
Op welke manier zouden deze inzichten aansprekend en praktische toepasbaar kunnen 
worden gemaakt voor de decentrale overheden?  
Hoe kunnen opgedane inzichten, ervaringen en conclusies gedeeld worden? 
De probleemstelling achter deze twee deelvragen is dat ondergrondkennis momenteel niet 
voldoende benut wordt of kan worden, en dat de kennis beter toepasbaar gemaakt moet worden 
in Nederland. Decentrale overheden zoeken makkelijk(er) toegang tot bestaande en nieuwe 
informatie en tools en antwoord op de vraag ‘hoe pak ik het aan?’. Het is maatwerk om een 
manier te vinden die voor een specifieke overheid het antwoord op deze vraag geeft, maar op 
landelijk niveau zijn er mogelijkheden om kennis te delen - op grote schaal of juist regionaal - via 
bijeenkomsten en digitale informatievoorziening (websites, chat-groepen et cetera). 
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3 Aanpak 

3.1 Onze aanpak: doen, leren, opschalen 
Het doel van ons project is om antwoord te geven op de vier onderzoeksvragen die het UP stelt, 
waarbij we stakeholders betrekken en praktijkvoorbeelden gebruiken: 
1. Inzicht krijgen in de opgaven van decentrale overheden, en wat zij nodig hebben om deze 

opgaven te kunnen realiseren 
2. Uitzoeken welke informatie, tools et cetera er al beschikbaar zijn 
3. Bovenstaande inzichten aansprekend en praktische toepasbaar maken 
4. Met Nederland delen van kennis, inzichten, ervaringen, vervolgvragen en conclusies 
 
Wij hebben een aanpak ontwikkeld die aansluit bij de probleemstelling van het 
UP én de aanscherping die wij in hoofdstuk 2 hebben aangebracht. De kern 
van onze aanpak: we helpen regio’s om een stevige stap te zetten in hun 
bodemaanpak en we maken de geleerde lessen beschikbaar in een leerplein 
en zo zorgen we voor de verdere verspreiding. Oftewel: DOEN, LEREN, 
OPSCHALEN! Daarmee functioneren we als bijen: we zijn in veel gebieden 
actief en verspreiden ideeën en innovaties via ons netwerk.  
 
Deze aanpak begint met DOEN. De bodem is ontzettend belangrijk in het realiseren van erkende 
opgaven voor energie, zoet (drink)water, klimaatverandering, voedsel, natuur, wonen en 
infrastructuur. We zien dat dagelijks in onze adviespraktijk. We willen het momentum van de 
Omgevingswet2 pakken, versterken en daarvan LEREN. Dat doen we in 6 gebieden, die bij ons 
project betrokken zijn. De geleerde lessen stellen we beschikbaar aan de deelnemende gebieden, 
maar ook aan iedereen in het werkveld. Want uiteindelijk gaat het om OPSCHALEN naar zoveel 
mogelijk gebieden en gebruikers in Nederland.  
 
In navolgende figuur is onze werkwijze samengevat. 
 
 
 
  

                                                        
2 Juni 2018 heeft de ALV van de VNG de motie Velsen unaniem aangenomen. Daarin staat dat de VNG gemeenten 
moet oproepen om bij het opstellen van hun Omgevingsvisie de toestand van de ondergrond mee te nemen. 
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3.2 Nadere uitwerking van aanpak 
 
3.2.1 Doen! 
 
Bestaande informatie 
Er is al veel informatie beschikbaar over ondergrond en Omgevingswet. We inventariseren 
bestaande instrumenten, methoden, kennis en publicaties omtrent bodem en ondergrond en de 
Omgevingswet. Dit betreft een ‘internet search’, waarin documenten, tools/instrumenten en 
websites worden verzameld over dit onderwerp. Deze informatie is deels al verzameld op de 
website www.bodemambities.nl. Met de beheerders van deze website (RIVM) hebben we 
afgesproken (bijlage 3) dat we onze inventarisatie aan hen beschikbaar stellen voor actualisatie 
van de website. 
 
Onze zoektocht beperkt zich niet alleen tot inhoudelijke instrumenten, methoden of kennis. We 
maken gebruik van een breed scala aan procestechnieken, zoals opgenomen in het boek 
Gedeeld Eigenaarschap, geschreven door de Strategie- en Management Consultants van 
RHDHV. Het betreft procestechnieken die voortkomen uit de dagelijkse praktijk van deze 
adviesgroep (http://gedeeldeigenaarschap.overmanagement.net/). 
 
Werken in de regio 
Uit onze adviespraktijk weten we: 1) de mensen in de regio zijn bijzonder gemotiveerd als het over 
‘hun’ gebied gaat, laten zich niet afschrikken door tegenslag, 2) in regio’s is genoeg kennis 
aanwezig over het bodem- en watersysteem (alleen zit dat versnipperd bij meerdere organisaties) 
en 3) alle gebieden van Nederland hebben opgaven die gebaat zijn bij een goed functionerend 
bodem- en watersysteem (alleen is men zich daar niet altijd van bewust). Met die propositie en in 

Doen 
(regio) Leren Opschalen

Regioprojecten: het consortium begeleidt regio’s richting 
Omgevingsvisie en zorgt voor kruisbestuiving tussen de 
partners in het gebied

Een digitaal Leerplein dat beschikbare informatie ontsluit en 
de leermodules beschikbaar maakt voor iedereen (incl. social
media).

Een platform dat het project strategisch adviseert over de 
doorwerking van geleerde lessen naar andere regio’s 
(adviesnota Platform doorwerking)

Een kennisplatform dat het project adviseert over 
beschikbare kennis en methoden (adviesnota 
Kennisplatform).

De regio’s kunnen gebruik maken van beschikbare kennis en 
informatie (resultaten internet search)

Leren binnen de regio’s door regiobijeenkomsten

Bijdrage aan / organisatie van landelijke bijeenkomsten

Opstellen leermodule per regio (rapport, publicatie, 
naslagwerk, interviews, filmpjes, etc.)

Leren tussen de regio’s door adviseurs kernteam en 
leermodules

DE ACTIVITEITEN / LEGENDA

http://www.bodemambities.nl/
http://gedeeldeigenaarschap.overmanagement.net/
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de wetenschap dat de bodem steeds vaker wordt gezien als oplossing en aandachtspunt, willen 
we ‘gewoon aan de slag’.  
 
In Bijlage 3 vindt u de regioplannen die we met zes regio’s hebben ontwikkeld. De regio’s hebben 
allemaal specifieke opgaven, op inhoud en uitvoeringssnelheid. De diversiteit is aanlokkelijk, want 
regio’s kunnen (en willen!) van elkaar leren. Bovendien is deze diversiteit ook representatief voor 
de rest van Nederland, waardoor veel andere regio’s iets kunnen leren over een bepaald thema of 
over een bepaalde fase.  
 
De regio’s en de levende vragen/behoeften uit de regio’s staan centraal in dit project. In de regio’s 
willen we direct starten. Per regio kiezen we grofweg voor de volgende aanpak: 
• Opstart regioproject  
• Vorming/uitbreiding van een ‘coalition of the willing’ met zoveel mogelijke regionale partijen 

die de wens hebben om ondergrond goed mee te nemen. Alle relevante partijen in het gebied 
ontvangen een uitnodiging om mee te doen en te leren. 

• Gezamenlijk vaststellen waar de regio staat, wat de opgaven, ambities en behoeften zijn, 
waar het relevante netwerk is 

• Uitvoeren werkzaamheden 
• Tussentijdse evaluatie van de samenwerking, en (waar nodig) aanpassing van het regioplan.  
• Oplevering en rapportage per regio, opstellen leermodules (zie paragraaf 3.2.2). We werken 

daarbij in blokken van een half jaar 
 
Wie in de regio? 
In de regio willen we een divers publiek aanspreken. Door de transformatie van sectoraal naar 
integraal ontstaat een andere aanpak waar bestuurders, ambtenaren, burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen. In de regioprojecten zoeken we nadrukkelijk 
de verbinding met ambtenaren van (nu nog) andere werkvelden en disciplines (beleid, 
vergunningen, toezicht, participatie), bestuurders, opgaven. 
 
Welke regio’s? 
• Twente: een gebied dat reeds samenwerkt in ‘Onder Twente’. Dat traject gaat door, want de 

opgaven omtrent de diepe ondergrond, de intensieve landbouw en de complexe watersituatie 
zijn in Twente weliswaar geagendeerd en bestuurlijk erkend, maar de praktische omslag naar 
de Omgevingsvisie en Omgevingsplan/verordening van de gemeenten en de provincie moet 
nog plaatsvinden, vooral bij de kleinere Twentse gemeenten. De thema’s energietransitie en 
drinkwaterwinning staan centraal  

• Midden- en West-Brabant: in dit gebied is een levend overlegcircuit met provincie, 
Omgevingsdienst en 27 gemeenten actief. Men helpt elkaar. Wij willen in het gebied echter 
een stap voorwaarts zetten: richting Omgevingsvisie en onderliggende instrumenten. Dit 
traject moet nog starten, maar door de aanwezige structuur is een vliegende start mogelijk. 
Twee andere gebieden in Noord-Brabant worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te kijken 
naar dit gebied. Het uiteindelijk opschalen naar deze twee gebieden is het Brabantse doel 
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• Zaanstad is een middelgrote stad waar een rijk verleden waar de ondergrond een prominente 
rol krijgt in de omgevingsvisie. In dit gebied gaan we, voortbordurend op ambtelijke en 
bestuurlijke bewustwording, een informatieproduct maken om de mogelijkheden en 
knelpunten van de ondergrond mee te nemen bij scenariostudies voor de omgevingsvisie 

• Drenthe. Met de overgang van de Wet bodembescherming naar de Omgevingswet 
verschuiven rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen decentrale overheden. De RUD 
kan en wil als kennisdrager van de bodem en ondergrond adviseren bij het opstellen van 
beleid en het uitvoeren ervan. Bij dit regioproject brengen wij de huidige verdeling van rollen, 
taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten, RUD en provincie in beeld en schetsen 
wij een beeld van de gewenste toekomstige situatie. De toekomstige rolverdeling wordt getest 
in pilotprojecten: warme overdracht van bodemtaken, aanleg warmtenet, en/of opstellen 
omgevingsvisie 

• Gelderland. Binnen het Gelders Ondergrond Overleg wordt al lang samengewerkt aan de 
ondergrond. Gemeenten, omgevingsdiensten, provincie en waterschappen hebben samen 
een Meerjarenprogramma ontwikkeld, dat uitgaat van de maatschappelijke opgaven in 
Gelderland. De provincie wil op deze lopende samenwerking inhoudelijk doorpakken: hoe 
kunnen we de organisaties en de mensen klaarstomen voor een nieuwe toekomst? Te starten 
met de uitdaging van de omgevingsvisies. De insteek is een interactief proces 

• Zuid-Holland. In deze provincie werken we samen met de gemeenten en de 
Omgevingsdienst van Midden-Holland (Gouda e.o.). Het is een regio met opgaven die overal 
spelen, maar het heeft ook een specifieke problematiek (bodemdaling). Ook hier speelt de 
ambitie van de provincie om de geleerde lessen elders in Zuid-Holland toe te passen 

 
3.2.2 Leren! 
Bij Leren! willen we de geleerde lessen uit Doen! beschikbaar stellen. Leren gebeurt op 
verschillende niveaus: 
 
Kennisontwikkeling consortiumpartners 
Wij zullen binnen onze eigen bedrijven wekelijks tijd besteden aan kennisontwikkeling op het 
thema ondergrond en Omgevingswet, en organiseren een roadshow om collega’s te inspireren en 
informeren.  
 
Leren binnen de regio 
Door te doen in de regio’s, worden tools ontwikkeld en lessen geleerd. Dit gebeurt veelal in 
deelregio’s, in themagroepen of kernteams. Deze geleerde lessen worden vervolgens binnen de 
regio verder verspreid. Dit gebeurt voornamelijk via de regiobijeenkomsten, waarin kennis en 
ervaringen worden gedeeld. Ook wordt er in iedere regio een ‘leermodule’ opgesteld gedurende 
de looptijd van het project, waarin kennis en ervaringen worden uitgewerkt. Een leermodule heeft 
een vrije vorm en kan bestaan uit een rapportage, filmpjes, interviews, verslagen, presentaties, 
blogs, etc. Geïnteresseerden uit de regio kunnen deze leermodules ‘volgen’. De leermodules 
worden gedeeld via het Leerplein (zie paragraaf 3.2.3). 
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Leren tussen de regio’s 
Iedere regio heeft zijn eigen ‘problematiek/opgaven’. Maar bij alle regio’s zijn er ‘gemene delers’: 
elementen die terugkomen en die voor alle regio’s in meer of mindere mate relevant zijn. De 
adviseurs (kernteam) die de regioprojecten begeleiden, signaleren deze gemene delers en zorgen 
ervoor dat de kennis en ervaringen die zij in de ene regio opdoen wordt ingezet in de andere 
regio. Daarnaast kunnen de regio’s van elkaar leren via het Leerplein (zie paragraaf 3.2.3).   
 
Kennisplatform 
We stellen een kennisplatform in met daarin verschillende kennispartners (zie paragraaf 5.2). Met 
hen gaan we driemaal in gesprek met twee doelen: 
• Zowel het leren in als tussen de regio’s wordt bevorderd door vorderingen te delen met het 

kennisplatform. Daarin zitten partijen met kennis, publicaties, rapporten. Zij kunnen de regio’s 
advies geven en van kennis voorzien (door bijvoorbeeld verstrekken van informatie of 
deelnemen aan bijeenkomst) 

• Waar nodig worden leemten in kennis, beleid, wetgeving of kwaliteitsborgingstrajecten 
uitgewerkt in voorstellen. Het resultaat bieden we aan het ministerie en UP aan (aanvulling 
nationale kennisagenda). Het kennisplatform stelt een adviesnota op van haar bevindingen  

 
Leren in het onderwijs 
Door de geleerde lessen uit de regioprojecten ook via het KOBO-HO (netwerk voor kennis over 
bodem en ondergrond in het hoger onderwijs) te verspreiden, wordt enerzijds een deel van het 
bedrijfsleven bereikt en anderzijds worden de docenten van bodem en ondergrond gerelateerde 
opleidingen geïnformeerd. Hierdoor kunnen zij de geleerde lessen meenemen in hun lessen / 
onderwijsprogramma, waardoor studenten eveneens profiteren van de opgedane kennis en 
ervaringen.  
 
NIBO-programma 
Het RIVM heeft opdracht om tot 2021 het NIBO-programma uit te voeren. Dat gaat over het 
Omgevingswet-proof maken van normenkader en instrumentarium bodem. Het programma telt 
drie pijlers: instrumentarium (risicotoolbox bodem en Sanscrit), risicotoolbox grondwater en 
normenkader bodem. In dit project maken we een directe aansluiting met NIBO, door het RIVM de 
mogelijkheid te bieden om in de gebieden hun instrumenten te toetsen en te bespreken.  
 
3.2.3 Opschalen! 
In het Leerplein wordt opgedane kennis en ervaringen breed beschikbaar gesteld. Hierin gaan we 
dus opschalen naar ‘Nederland’. Zo kan iedereen in het werkveld leren van de opgedane kennis 
en ervaringen in de verschillende regioprojecten. Omdat de regioprojecten heel divers zijn qua 
inhoud/thematiek en fase van ‘voorbereiding op de Omgevingswet’, is er in het leerplein voor 
eenieder wat te halen.  
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Het leerplein bestaat uit: 
• Fysieke ontmoetingen. In de looptijd van het project (nov 2018 - sept 2020) worden 6 

bijeenkomsten georganiseerd die gekoppeld worden aan landelijke/lopende initiatieven (zie 
paragraaf 5.1). Eén of meerdere regio’s leveren kennis/input/ervaringen. Kennisuitwisseling 
staat centraal, en daar worden de geschikte (interactieve) werkvormen voor gebruikt. Wij 
verwachten 50-80 bezoekers per keer. 

• Een online leeromgeving. Dit is een (onderdeel van) een website, waar kennis over bodem en 
ondergrond in de Omgevingswet én de leermodules uit de regio’s (zie paragraaf 3.2.2.) 
worden gedeeld. De website www.bodemambities.nl sluit ons inziens heel goed aan bij het 
doel van onze online leeromgeving. Met het RIVM (de beheerder van deze website) is 
afgestemd dat de resultaten van ons project en kennis over bodem en ondergrond in de 
Omgevingswet een prominente plek krijgen op deze website. Waar mogelijk linken we op en 
naar andere relevante websites (zoals Aan de slag, bodemvizier, et cetera). Wij verwachten 
700-1.000 gebruikers 

• Een LinkedIn groep. We maken voor dit project een LinkedIn groep aan. Alle betrokkenen uit 
de deelnemende regio’s worden uitgenodigd, en dit netwerk zal snel groeien doordat iedereen 
die in het onderwerp is geïnteresseerd kan aansluiten. Op de LinkedIn groep worden 
bijeenkomsten aangekondigd, updates van de online leeromgeving gegeven en kunnen 
deelnemers informatie delen of discussies aangaan met de groep 

 
Tech Your Furure (expertisecentrum voor technisch onderwijs) zal advies geven over hoe 
opgedane kennis het best kan worden ontsloten voor een optimaal leereffect. 
 
Platform doorwerking 
Naast het leerplein, stellen wij het Platform doorwerking in om opgedane kennis op te schalen. 
Leden van het Platform doorwerking zijn Henk van den Berg (VNG), Gerd de Kruif (Aan de slag), 
Jan Fokkens (VNO-NCW) en vertegenwoordigers van UP. In dit platform presenteren we onze 
vorderingen in de regio’s en in het leerplein. Het platform geeft ons gevraagd en ongevraagd 
strategische advies over de doorwerking van de geleerde lessen naar andere gebieden en het 
leerplein. Er zijn drie bijeenkomsten met dit Platform voorzien. Het Platform rapporteert haar 
bevindingen in een adviesnota. 
 
3.3 Activiteiten na projectperiode 
Het projectvoorstel richt zich op de projectperiode, tot 1 september 2020. We denken echter dat 
de regio’s meer tijd nodig hebben én dat het leerplein ook na deze periode nut heeft. De volgende 
activiteiten zien wij na de projectperiode: 
• Wij gaan in gesprek met RIVM over het doorzetten van de website. Idealiter blijft deze op 

dezelfde plek staan en wordt deze blijvend gevoed door het actieve netwerk - de 
coalitiepartners, de regio’s en overige partijen. Hoe dat wordt georganiseerd, zal uit het 
gesprek moeten blijken 

• Ons voorstel is om mee te liften op de Kennisimpuls Bodem (zoals opgenomen in de 
geactualiseerde kennisagenda bodem en ondergrond). Deze impuls, geïnspireerd op de 
Kennisimpuls Water, beoogt een voorzetting van activiteiten voor de periode na 2020 
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• De regioprojecten zullen doorgaan, en meerdere regio’s en gemeenten zullen aanhaken bij de 
initiatieven. Dit betekent dat de kennis van ondergrond en Omgevingswet verder wordt 
toegepast door de reeds betrokken partijen (overheden en consortiumpartners) en nieuwe 
partijen 

• Wij zullen op het eerstvolgende Symposium BodemBreed een sessie organiseren 
• Wij houden de LinkedIn groep in stand zolang er belangstelling is - en dat kan jarenlang zijn 
 
3.4 Projectmanagement 
Tauw is penvoerder en voert het projectmanagement. Daartoe behoren: 
• Contractvorming met consortium-partners en samenwerkingspartners 
• Toezicht op de voortgang van het project (budget, planning, kwaliteit, risico’s). Dit wordt halfjaarlijks 

aan de begeleidingsgroep van de opdrachtgever gerapporteerd (digitaal) en doorgesproken. Dit 
ritme is gelijk aan de oplevermomenten van onze deelproducten 

• Indien er afwijkingen zijn, worden deze met de achtergrond en redenen hiervan direct 
gecommuniceerd met RWS. In overleg wordt dan besloten hoe hiermee wordt omgegaan 

• Bijhouden van een projectkalender, met daarop alle bijeenkomsten en gesprekken, en 
communicatiemomenten. De openbare bijeenkomsten van ons project delen we met de 
‘bodemkalender’, zoals bijgehouden door ENBO 

• Financiële afhandeling (facturatie, contractvorming) 
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4 Resultaten 

 
Doel Resultaat Product(en) 

Inzicht krijgen in de opgaven van 
decentrale overheden,  
en wat zij nodig hebben om deze 
opgaven te kunnen realiseren. 
 

DOEN! 
Inzicht in de lokale maatschappelijk opgaven en 
de mogelijkheden en knelpunten van 
ondergrond, via regionale netwerken van 
overheden en stakeholders.  
Inzicht in kennis-/instrumentbehoefte van de 
decentrale overheden om de maatschappelijke 
opgaven te realiseren.  

Leermodules (vormvrij) die 
elk halfjaar wordt geüpdatet 
en online staan. 

Uitzoeken welke informatie, tools 
etc. er al beschikbaar zijn. 
 

DOEN! LEREN! 
Inventarisatie van op internet vindbare 
bestaande kennis, tools, instrumenten en 
publicaties. Actualisatie gedurende project. 

Notitie bestaande kennis en 
tools, actualisatie/aanvulling 
van www.bodemambities.nl 

Bovenstaande inzichten 
aansprekend en praktisch 
toepasbaar maken. 
 

LEREN! 
De opgaven en behoeftes analyseren we continu 
binnen de regioprojecten en bespreken die met 
kennisinstituten en anders experts. 
Bij het toepasbaar maken en delen van 
opgedane kennis en ervaringen maken we 
gebruik van een Leerplein. We geven in het 
Leerplein ruimte aan allerlei vormen van 
informatieoverdracht (filmpjes, blogs, 
narratieven, interviews, rapporten, groepen 
binnen social media, etc..). We maken gebruik 
van de initiatieven en creativiteit van de 
deelnemers aan ons project. Ook hierbij staat 
inspiratie en “van elkaar leren wat werkt” 
centraal.  

Leermodules en 
bijeenkomsten voor 
kennisoverdracht binnen 
regio’s en tussen regio’s, 
adviesnota van 
kennisplatform, adviezen 
aan KOBO-HO, NIBO-
initiatieven in regio’s 

Met Nederland delen van kennis, 
inzichten, ervaringen, 
vervolgvragen en conclusies. 
Ervoor zorgen dat geleerde 
lessen in het ene gebied in 
andere gebieden worden 
hergebruikt, zowel inhoudelijke 
als procesmatige lessen. 

OPSCHALEN!  
Wij informeren, interesseren en stimuleren 
andere decentrale overheden om ook aan de 
slag te gaan met opgaven en brede 
bodembenadering in aanloop naar 
kerninstrumenten Omgevingswet. Dit gebeurt in 
bijeenkomsten, via het Leerplein, en een online 
discussiegroep. En daarnaast via het platform 
Doorwerking. 

Informatie + leermodules op 
website, discussiegroep 
LinkedIn, presentaties op 6 
landelijke bijeenkomsten, 
adviesnota platform 
doorwerking 

http://www.bodemambities.nl/
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Doel Resultaat Product(en) 

Projectmanagement Voortang en resultaten van het project worden 
gemonitord en waar nodig bijgestuurd.  

Voortgangsoverleg, 
voortgangsrapportage, 
administratie en facturatie 

 
De mate van succes monitoren wij door onder andere de regioprojecten te evalueren op de 
ingezette veranderingen en mate van tevredenheid, de opkomst (aantal en diversiteit) van 
bijeenkomsten te meten, het gebruik van de website en LinkedIn bij te houden. Het schaduw-
kernteam is verantwoordelijk voor monitoring en inzetten beheersmaatregelen. 

5 Kennisdeling en samenwerking 

5.1 Kennisdoorwerking 
Wij hechten veel waarde aan kennisdoorwerking. Dit heeft dan ook een prominente plek in onze 
aanpak. Kennisdoorwerking wordt bereikt door de samenwerking met de vele partners (paragraaf 
5.2), en in de schillen LEREN en OPSCHALEN (paragrafen 3.2.2 en 3.2.3).  
 
Samengevat vindt volgende kennisdoorwerking plaats: 
• Bij consortiumpartners. Kennisontwikkeling, interne roadshow 
• Binnen regio’s. Samenwerking met verschillende deelnemers, regiobijeenkomsten, 

leermodules 
• Tussen regio’s. Kruisbestuiving kennis via adviseurs in verschillende regio’s, geleerde lessen 

ophalen en ontsluiting via het Leerplein 
• Naar ‘Nederland’. Via het Leerplein, fysieke bijeenkomsten, een LinkedIn groep, online 

leeromgeving (website) 
• Kennisplatform. Kennispartners leveren kennis en verspreiden kennis binnen de eigen 

organisaties 
• Platform doorwerking. Het Platform doorwerking denkt mee over effectieve kennisdoorwerking 
• Hoger onderwijs. Via KOBO-HO 
 
Waar mogelijk sluiten we voor de kennisdoorwerking aan bij bestaande projecten, tools en 
initiatieven. Zo wordt in de regioprojecten gebruikt gemaakt van informatie, tools en instrumenten 
die reeds zijn ontwikkeld (verzameld in ‘internet search’, paragraaf 3.2.1). De verzamelde 
informatie en de resultaten van de regioprojecten brengen we onder in een bestaande website, 
namelijk www.bodemambities.nl. 
 
Ook proberen we de 6 landelijke bijeenkomsten (OPSCHALEN) te koppelen aan lopende 
initiatieven/bijeenkomsten, zoals het Symposium Bodem Breed, bijeenkomsten van het Platform 
Bodembeheer, BodemBreed Forum, probleemhebbend bedrijfsleven, et cetera.  
 

http://www.bodemambities.nl/
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5.2 Samenwerking 
Wij hebben – naast de consortiumpartners (Hoofdstuk 6) - een breed scala aan 
samenwerkingspartners betrokken:  
 
Overheid 
De overheid is met name betrokken in de 6 regioprojecten: 
• Twente: gemeenten, provincie en hun hele netwerkanalyse met ruim 60 betrokken 

organisaties (inclusief mijnbouwbedrijven, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven), 
waterschap  

• Noord-West Brabant: gemeenten, Omgevingsdienst, provincie, waterschap. Met als 
bijkomend doel ook de betrokkenheid in de twee andere Brabantse regio’s te verkrijgen 

• Gemeente Zaanstad: gemeente, provincie, Hoogheemraadschap 
• Drenthe: gemeenten, provincie, Omgevingsdienst 
• Midden-Holland: Omgevingsdienst, gemeenten, provincie, met betrokkenheid van Zuid-

Hollandse partners in de rest van de provincie. Waterschappen Rijnland, HHSK, Stichtse 
Rijnlanden 

• Gelderland: compleet Gelders Ondergrond Overleg met gemeenten, waterschappen, 
provincie 

 
Kennispartners 
De volgende kennispartners zijn aangesloten bij ons initiatief:  
• WUR (integreert kennis over bodem en ondergrond met de maatschappelijke opgaven op het 

gebied van gezondheid, klimaat, energie, voedsel en biodiversiteit en draagt daarmee bij aan 
het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame groene leefomgeving) 

• CE Delft (input: kennis en ervaring over energietransitie (warmtevisies, energiestrategieën) en 
MKBA’s en andere technieken om kosten en baten van maatregelen met betrekking tot ruimte 
en ondergrond af te wegen)  

• Deltares (input: kennis over bodem en ondergrond systeem, governance en de samenhang 
daartussen, ontwikkeling instrumenten en tools) 

• RUIMTEVOLK (input: brengt kennis en expertise in op het gebied van de nieuwe ruimtelijke 
praktijk, onder andere door de meekoppelkansen en synergie van actuele maatschappelijke 
opgaven, de vertaalslag naar een realistische en gedragen strategie zoals omgevingsvisies 
en het schetsen van een concreet handelingsperspectief voor de toekomst) 

• KWR Water (input: (drink)water gerelateerde kennis, ruimtelijke adaptatie) 
• TNO (veel kennis over opbouw van ondergrond en de functies die daarin plaats kunnen 

vinden zoals geothermie en heetwateropslag. Daarnaast beheert TNO een aantal netwerken 
en met de komst van ECN binnen TNO kennis binnengekomen over uitloging). 

• Tech Your Future (expertisecentrum voor technisch onderwijs, input: kennis over effectief 
leren) 

• RIVM (input: kennis over normenhuis, NIBO in de Omgevingswet, website 
www.bodemambities.nl), zie intentieverklaring Bijlage 3 

• UP (opdrachtgever, link met lopende/gerelateerde initiatieven) 

http://www.bodemambities.nl/
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• KOBO-HO (Kennis over bodem en ondergrond in het hoger onderwijs, input: doorwerking in 
hoger onderwijs) 

 
Daarnaast zijn de volgende experts betrokken in het Platform doorwerking:  
• Gerd de Kruif (Aan de slag met de Omgevingswet). Vanuit zijn ervaringen adviseert hij ons 

hoe ondergrond een goede relatie kan hebben richting Omgevingsvisies. Met name het 
ruimtelijke netwerk van Gerd en het programma verwachten we op deze manier (met betere 
taal en visualisaties) te kunnen aanspreken 

• Henk van den Berg (VNG) doet (met Deltares) een rondje gemeentebesturen om ondergrond 
‘tussen de oren’ van bestuurders te krijgen. Zijn inzichten en tips zijn bijzonder waardevol en 
aanvullend op onze ervaringen in de regioprojecten 

 
Bedrijfsleven 
Met Jan Fokkens (ministerie I&W, bodem-liaison, voorzitter van de werkgroep water&bodem van 
VNO/NCW) bestuderen we in de Klankbord Doorwerking mogelijkheden om zijn achterban 
(probleemhebbend bedrijfsleven) te informeren. Met de collega’s van NLIngenieurs, de 
branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus, doen we hetzelfde.  
 
Naast de genoemde vertegenwoordigers in het bedrijfsleven is het bedrijfsleven ook in een aantal 
regioprojecten betrokken, zoals Vitens in regio Twente.  
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6 Projectorganisatie 

Het consortium bestaat uit Tauw (penvoerder), Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos (zie 
Bijlage 1).  
 
De kernteamleden zijn respectievelijk Martijn Mekkink, Marco Vergeer en Corinne Koot (zie CV’s 
in Bijlage 2). Voor de continuïteit staat hierachter een schaduw-kernteam. 
• Martijn Mekkink is fysisch geograaf en heeft 19 jaar ervaring bij Tauw. Vanuit een hoog 

kennisniveau adviseert hij overheden op diverse bodemonderwerpen, zoals diffuus lood of 
spoedlocaties. Tevens is hij als financieel projectleider verantwoordelijk voor diverse projecten 
op thema’s bodem, klimaat, water en ruimte. Martijn werkt graag samen in teamverband en 
geeft met veel plezier kennis door aan collega’s 

• Marco Vergeer is bestuurskundige en milieukundige en werkt sinds 1993 bij Royal 
HaskoningDHV. In zijn werk verbindt hij organisaties, mensen en projecten. Onder meer in 
regionale projecten in Den Haag, Nijmegen en Twente werkt hij aan de inbedding van 
ondergrond in Omgevingsvisies. Marco heeft door zijn betrokkenheid bij de WEB, het Platform 
Bodembeheer en het Initiatief Bewust Bodemgebruik een omvangrijk en gevarieerd netwerk, 
binnen en buiten het bodemwerkveld. Binnen RHDHV werkt hij met collega’s die 
gespecialiseerd zijn in programmamanagement, procesbegeleiding en kwartiermakersschap 
in de fysieke leefomgeving en energietransitie 

• Corinne Koot werkt ruim 9 jaar bij Witteveen+Bos als adviseur bodem en ondergrond. Corinne 
is breed geïnteresseerd en werkt aan een uiteenlopende ondergrondprojecten, van 
beleidsmatige projecten als gebiedsgericht grondwaterbeheer en bodemkwaliteitskaarten tot 
meer onderzoeksgerichte projecten op allerlei schaalniveaus. Corinne zet zich in voor het 
promoten van het werkveld bodem en ondergrond bij studenten en jonge professionals. Zo is 
ze jarenlang actief geweest als bestuurslid van JongSTRONG en zit zij al jaren in het 
ontwikkelteam van het KOBO-HO 

 
Het consortium stelt een samenwerkingsovereenkomst op bij aanvang van het project. Het 
kernteam overlegt elke 2 maanden met elkaar over de voortgang van de regioprojecten, 
kennisdoorwerking en opschaling. Daarbij komen o.a. de haalbaarheid van de planning, de 
onderlinge samenwerking, de financiële bestedingen, de inrichting van het leerplein, de manier 
van kennisoverdracht aan de orde. 
 
Het kernteam wordt gecompleteerd door collega’s uit onze organisaties voor ondersteuning en  
uitvoering van specifieke taken (zie onderstaande tabel). 
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Naam Rol en verantwoordelijkheid Achtervang 

Martijn Mekkink (Tauw) Kernteamlid, projectleider en adviseur. 
Projectmanagement als penvoerder, 
procesmanager inbreng bodem en 
ondergrond bij regioprojecten Drenthe en 
Zaanstad, kennis delen en opschalen 

1e Mark in ’t Veld (Tauw) 
2e Renate van Dijk (Tauw) 

Marco Vergeer (RHDHV) Kernteamlid, adviseur. 
Regioprojecten Midden-Holland en 
Midden- en West-Brabant. 

1e Maartje van Meeteren 
(RHDHV) 
2e Alzira Schaap (RHDHV) 

Corinne Koot (W+B) Kernteamlid, adviseur. Regioproject 
Twente, coördinator leren en opschalen, 
beheerder Leerplein 

1e Willem Hendriks (W+B) 
2e Daniel Rits (W+B) 

Mark in ’t Veld (Tauw) Kennishouder wet- en regelgeving, 
vraagbaak voor projectteam, achtervang 
kernteam 

Martijn Mekkink (Tauw) 

Alzira Schaap (RHDHV) Regioprojecten Midden- en West-Brabant 
en Twente 

Meike Kool (RHDHV) 

Meinie Naus (Tauw) Adviseur en procesbegeleider 
regioproject Drenthe 

Renate van Dijk (Tauw) 

Jane Rose (Tauw) Technisch specialist dataverwerking en 
visualisatie. Ontwikkeling tool regioproject 
Zaanstad 

Morrisson Kramer (Tauw) 

Daniel Rits (W+B) Adviseur / ondersteuning regioproject 
Twente 

Corinne Koot (W+B) 

Pieter Anne Faber (W+B) Specialist vergunningen en 
Omgevingswet, advies / ondersteuning 
regioproject Twente 

Thea Klumper (W+B) 

 
Dit projectteam heeft binnen het bodemwerkveld een diepgaande kennis van en ervaring met 
bodemkwaliteit, ondergrond, ecosysteemdiensten, wet- en regelgeving bodem en Omgevingswet, 
procesbegeleiding, RO en ondergrond. Daarbuiten heeft het team kennis van diverse 
beleidsonderwerpen, ruimtelijke planvorming, kennisoverdracht, GIS en datamanagement, heeft 
ambtelijke ervaring bij decentrale overheden en bestuurlijke sensitiviteit. Dit allemaal in relatie tot 
maatschappelijke opgaven als energietransitie, ruimtelijke ontwikkelingen, klimaatadaptatie, 
bodemsaneringsopgave. De in totaal 8.000 medewerkers van het consortium zijn dagelijks 
werkzaam met tal van (technische) projecten in de fysieke leefomgeving. De kennis en ervaringen 
uit duizenden projecten nemen we mee in onze regioprojecten én geleerde lessen uit de 
regioprojecten verspreiden we binnen onze organisaties. 
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De projectteamleden bevinden zich in de volgende relevante netwerken:  
• UP 
• OnderTwente 
• Gelders OndergrondOverleg 
• Symposium Bodem Breed 
• Bodem Breed Forum 
• Kennisnetwerken 
• Platform bodembeheer 
• Grondwaterconsortium gebiedsgericht grondwaterbeheer 
• Netwerkoverleg Bodeminformatiebeheer 
• WEB 
• NLIngenieurs 
• Vereniging voor Milieuprofessionals 
• KOBO-HO (Kennis over Bodem en Ondergrond in het Hoger onderwijs) 
 
In ons voorstel spelen jonge talenten een belangrijke rol. Jonge mensen willen uitdagend werk en 
we denken dat het ondergrondwerk-van-de-toekomst uitdagend voor hen is. In het plan van 
aanpak van ieder regioproject is expliciet ingegaan op de inzet van jonge talenten, met als doel 
om kennisdoorwerking naar nieuwe generaties te borgen. Daarnaast worden de 
netwerkorganisaties JongSTRONG en Jong Leefomgeving benaderd om gezamenlijk één of 
meerdere bijeenkomsten te organiseren in/met een regio en/of over een bepaald thema uit een 
regio, waardoor een grote groep young professionals kan worden bereikt. Tevens hebben de 3 
consortiumpartners het voornemen om ieder minimaal één stagiair of afstudeerder aan te nemen 
die zal werken aan dit project.  
Het Nationaal BodemTraneeship spant zich in om jonge mensen als bodemproffesional in te 
zeten. Inmiddels zijn er in Nederland circa 25 actief, vooral bij overheden. Met het Nationaal 
BodemTraineeship is afgesproken om trainees uit te dagen om in onze regioprojecten te 
participeren. 
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7 Risico’s en beheersmaatregelen 

 
Risico Beheersmaatregelen 
Planning tussenproducten en/of 
eindproducten wordt niet gehaald, 
door stroperige regioprojecten die 
input vormen voor 
kennisdoorwerking en opschaling. 
 

• Binnen onze aanpak is er robuustheid vanwege 
meerdere regio’s, waardoor ook een vertragende 
regio de planning van producten niet frustreert en 
kennisontwikkeling/opschaling volop kan doorgaan. 

• Wij starten direct en eindigen in zomer 2020, 
waardoor uitloop van enkele maanden mogelijk is. 

• De planning van tussenproducten per half jaar geeft 
voldoende flexibiliteit om in te grijpen op vertragende 
procesonderdelen. 

• De activiteiten (en daarmee het vervullen van doelen) 
lopen door na looptijd van het project – zie paragraaf 
3.3, evenals de regioprojecten mogelijk (met eigen 
geld).  

Er zijn meer kosten nodig om het 
beoogde resultaten te halen, 
vanwege onvoorziene 
omstandigheden, onvoldoende 
kwaliteit of stroeve processen in 
regio. 
Er komen minder inkomsten 
binnen dan voorzien. 
De opkomst/gebruik van 
bijeenkomsten/Leerplein is laag 

• Wij hebben intentieverklaringen van meewerkende 
overheden, die we na gunning omzetten in 
samenwerkingsovereenkomsten.  

• Met partners sluiten wij contracten over inzet en 
budget. 

• Aan regio’s zijn maximale bijdragen uit 
convenantsmiddelen toegezegd, waardoor 
overschrijding niet aan de orde zijn.  

• In het projectmanagement van regioprojecten worden 
bestedingen scherp gevolgd en indien nodig grijpen 
wij in op de werkzaamheden. 

• Wij monitoren succes van leren/opschalen, evalueren 
en sturen bij via schaduw-kernteam. Begroting in-kind 
bijdragen is conservatief ingestoken 

Resultaat en kwaliteit niet 
voldoende, o.a. door: 
• uitnodigingen landelijke 

bijeenkomsten niet rond 
• onvoldoende resultaat uit 

platformen 
• onvoldoende kennisaspecten 

uit regio’s vanwege focus op 
eigen proces/product 

• regio’s onvoldoende tevreden 
over geleverde producten 

• Inzet contracten bij organisatoren bijeenkomsten 
• Platformen evalueren en evt. anders organiseren, 

flexibel in rol partner (groter of kleiner). 
• Projectmanagement regio’s, bespreken voortgang, 

kwaliteit producten, bestedingen 
• Halfjaarlijks voortgang/evaluatie met regio’s 

bespreken 
• Advies vragen van Henk vd Berg over betrekken juiste 

mensen, gesprek aangaan met bestuurders 
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• In regio’s zitten niet de juiste 
mensen aan tafel 

Kwaliteitsborging en vastlegging  
• Uitval teamleden 
• Website ontwikkelen lukt niet 

vanwege stroperige 
samenwerking RIVM 

• Dubbele achtervang kernteam en achtervang in 
regio’s 

• Aansluiting bij andere bestaande website zoeken, of 
eigen site oprichten, gedekt door intentieverklaring 

Samenwerking onderling en met 
partners 
• Verstoorde verhoudingen 

onderling en/of verschil 
inzicht 

• Verstoorde verhouding met 
partners 

• Conflict met regio 
 
 

• Samenwerkingsovereenkomst, vastleggen inzet en 
vervanging en omgaan met conflicten met 
escalatieniveau 

• Kernteamoverleggen samenwerking agenderen 
• Met partners zakelijk contract, voldoende diversiteit 

aan partners om op te vangen, achtervang 
organiseren 

• Conflict regio herstellen door bemiddelaar ander 
bureau, indien regio stopt intensiever doorgaan met 
andere regio’s 
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8 Financiën  

8.1 Begroting 
Onze begroting is opgenomen in Bijlage 4. De projectkosten bedragen EUR 2.100.543,00 
exclusief BTW. Alle kosten worden gemaakt na gunning. De in-kind bijdragen van overheden 
betreffen uitsluitend de kosten die gemaakt worden in relatie tot dit initiatief.  
 
8.2 Multiplier 
Wij hebben de meewerkende overheden en onze eigen bedrijven gestimuleerd om eigen tijd (EUR 
1.512.320,00 exclusief BTW) en eigen geld (EUR 175.000,00 exclusief BTW) in te brengen. Wij 
doen een beroep op de kennis- en innovatiemiddelen van het Convenant bodem en ondergrond 
2016-2020 ter hoogte van EUR 500.000,00 inclusief BTW. Dit resulteert in een multiplier van >4.  
 
8.3 Voorwaarden 
Na gunning wordt de ‘Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2016. Zaaknummer: 31140589. 
Project: Omgevingswet Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond’ opgesteld. 
 
Elke half jaar factureren wij de op dat moment gemaakte kosten aan de hand van opgeleverde 
(tussen-)resultaten. Tauw hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. 
 
De producten die wij opstellen zullen openbaar beschikbaar zijn via de in te richten website. 

9 Planning 

De doorlooptijd van het project is van november 2018 tot september 2020. In Bijlage 5 is de 
activiteitenkalender weergegeven. De insteek van onze planning is dat we in blokken van een half 
jaar werken (om precies te zijn: 5 maanden). Zo hebben we overzichtelijke periodes waarin 
concrete doelen kunnen worden gesteld en afspraken kunnen worden gemaakt. Het eerste half 
jaar staat in het teken van opstarten van de regioprojecten en het inrichten van het Leerplein. Na 
de opstartfase is er ieder half jaar een regiobijeenkomst, een bijeenkomst van het kennisplatform 
en een bijeenkomst van het platform doorwerking. Daarnaast vinden er ieder half jaar 1 à 2 
landelijke bijeenkomsten plaats. We streven naar afronding van de activiteiten in de zomer van 
2020. Zo is er nog een buffer van enkele maanden voor uitloop.  
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Bijlage 1 Gegevens indieners (UEA apart) 



Gegevens indieners en penvoerder 

 

Indiener 1 / Penvoerder: Tauw bv 

• Naam Contactpersoon Penvoerder: Martijn Mekkink 

• Vestigingsadres Penvoerder: Handelskade 37 Deventer 

• Postadres Penvoerder: Postbus 479, 7400 AL Deventer 

• Telefoonnummer Contactpersoon Penvoerder: 06 11 30 93 61 

• Emailadres Contactpersoon Penvoerder: martijn.mekkink@tauw.com 

• Rechtsvorm Penvoerder: Besloten Vennootschap 

• Inschrijfnummer KvK Penvoerder: 38014985 

• Soort Organisatie Penvoerder: onderneming 

• Elektronische handtekening Penvoerder: 

 

 

Indiener 2 

• Naam: Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs bv 

• Vestigingsadres: Leeuwenbrug 8 Deventer 

• Rechtsvorm: Besloten Vennootschap 

• KvK-nummer: 38020751 

• Soort organisatie: onderneming  

 

Indiener 3 

• Naam: HaskoningDHV Nederland B.V. 

• Vestigingsadres: Laan 1914 nummer 35 Amersfoort 

• Rechtsvorm: Besloten Vennootschap 

• KvK-nummer: 56515154 

• Soort organisatie: onderneming  
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Bijlage 2 CV’s kernteam 

 



Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. 

Van Twickelostraat 2 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

C. Koot (Corinne) MSc 
Adviseur en projectleider Bodem en ondergrond 

 

 

Profiel 

Mw. C. Koot (Corinne) is sinds 2009 werkzaam bij Witteveen+Bos als adviseur en projectleider binnen de 

adviesgroep Bodemgebruik, ondergrond en reststoffen. Corinne houdt zich voornamelijk bezig met 

projecten op het raakvlak van bodem, ondergrond en ruimtelijke ontwikkeling. Zij is een brede adviseur met 

zowel kennis- en ervaring op het gebied van beleidsmatige bodem- en ondergrondprojecten als in 

onderzoeksprojecten. Zo heeft Corinne de afgelopen jaren een breed scala aan beleidsmatige projecten 

uitgevoerd, zoals projecten op het gebied van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bodemkwaliteitskaarten, 

bodembeheerplannen, MER-studies. Ook is zij ook betrokken bij de 'Community of Practice' over Bodem en 

ondergrond in de Omgevingswet en neemt zij de komst van de Omgevingswet mee in haar advisering. 

Daarnaast heeft zij ruim ervaring met de uitvoering van onderzoeksprojecten (bodemonderzoek, 

waterbodemonderzoek, grondwatermonitoring). Door haar gestructureerde aanpak houdt zij ook bij 

grootschalige projecten goed grip op de coördinatie van werkzaamheden, de planning en kosten. Met haar 

betrokkenheid en enthousiasme zet Corinne zich vol in voor de projecten waar zij aan werkt. 

 

Persoonlijke gegevens 

Geboortejaar 1985 

Nationaliteit Nederlandse 

Geslacht Vrouw 

 

Loopbaan 

2009 - Witteveen+Bos, adviseur en projectleider Bodem en ondergrond 

Hoofd groep ‘Bodembeheer en ondergrondadvies’ (sinds 2016) 

 

Werkervaring 

2014 - heden Adviseur gebiedsgericht grondwaterbeheer 

Verkenning mogelijkheden gebiedsgericht grondwaterbeheer, opstellen gebiedsbeheerplan 

en/of uitvoeringsprogramma’s voor diverse opdrachtgevers (gemeentes, provincies, bedrijven). 

Zoals onder andere: Uitvoeringsprogramma gebiedsgericht grondwaterbeheer Deventer 

(2018), Startnotitie gebiedsgericht grondwaterbeheer Zwolle Centraal (2017-2018),  

Gebiedsbeheerplan ontwikkelgebied Veghel (2014/2015), Plan van aanpak meet- en 

monitoringsprogramma gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn (2011-2013) 

2010 - heden Adviseur bodembeleid en ondergrond 

Opstellen diverse bodemkwaliteitskaarten en nota's bodembeheer voor verschillende 

gemeenten, zoals Heusden (2013), Wierden (2012/2013), Hof van Twente (2011) en Oldenzaal 

(2011).  

Betrokken bij ‘Community of Practice’ over Bodem en ondergrond in de omgevingswet (2016-

heden) 

2010 - heden Adviseur thema bodem in MER-studies 

Voor verschillende MER-studies en gebiedsontwikkelingen, beoordeling van de effecten van 

geplande ingrepen op het thema bodem. Enkele voorbeelden: MER InnovA58 (2018), MER 
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Windpark Hollandse Kust Zuid (2016), MER dijkversterking Waddenzeedijk Texel (2009-2016), 

MER Veiligheid Zuidelijke randmeren (2009-2010), MER Ruimte voor de Rivieren Nederrijn 

(2009-2011) en Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Overijssel N340 (2010-2011). 

2009 - heden Specialist bodemonderzoek  

Uitvoering en coördinatie van diverse bodem- en waterbodemonderzoeken ten behoeve van 

herontwikkelingsprojecten voor verschillende opdrachtgevers (gemeenten, provincies, 

waterschappen, Rijkswaterstaat en bedrijven) en van verschillende omvang (van perceelsniveau 

tot grootschalige projecten). Enkele voorbeelden: grootschalig bodemonderzoek t.b.v. 

verbreding A9 Amstelveen (2015-2017), grootschalig bodemonderzoek t.b.v. herontwikkeling 

ZuidasDok in Amsterdam (2013-2016), PFAS onderzoek Valkenburg (2016), detachering 

Rijkswaterstaat voor het project ViA15 (2014-2016), monitoring grondwater stationsomgeving 

Zwolle (2011-heden). 

 

Opleidingen 

2009 Wageningen Universiteit te Wageningen, MSc Bodemkunde, Specialisatie: Landdynamiek, 

minor: Hydrologie 

2007 Wageningen Universiteit te Wageningen, BSc Bodem, Water en Atmosfeer, Specialisatie: 

Bodeminventarisatie en landevaluatie 

 

Beroepscursussen 

2012 BodemBreedAcademie, Juridische helderheid in het grondwaterbeheer 

2011 Wageningen Business School, Gezonde Grond 

2010 Geoplan, Bodem en ruimtelijke ordening 

 

 

Publicaties 

2013 'Kabels en leidingen, Handreiking voor het werken in verontreinigde bodem', Land+Water, 3, J. 

Lackin, C. Koot, M.B.A. Schouten, E.A.J.M. van den Bogaard. 

2012 'Veilig werken aan kabels en leidingen in verontreinigde bodem', Bodem, 1, J. Lackin, C. Koot, 

M.B.A. Schouten, E.A.J.M van den Bogaard. 

 

 

Nevenfuncties 

2013-heden Lid ontwikkelteam KOBO-HO (netwerk voor kennis over bodem en ondergrond in het hoger 

onderwijs) 

2012-2016 Bestuurslid JongSTRONG / Jong SKB (netwerk voor jonge professionals in het werkveld bodem 

en ondergrond) 

 

 

 



 

 

Curriculum Vitae Marco Vergeer 

Adviseur bij Strategie- en Management Consultants 

 
E: marco.vergeer@rhdhv.com 

M: 06-51 08 83 37 

Ik help overheidsorganisaties in het vinden van een 

optimale samenwerking. Graag neem ik daarbij het 

initiatief. Sinds 1993 werk ik als milieukundige en 

bestuurskundige bij Royal HaskoningDHV.  

 

In mijn projecten leg ik verbindingen. Tussen mensen. 

Tussen activiteiten boven en onder het maaiveld. Tussen 

disciplines. Tussen overheden, wetenschap, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Tussen inhoud en proces. 

 

Mijn opdrachtgevers bevinden zich vooral in de publieke 

sector. Beleids- en procesondersteuning, communicatie, 

organiseren. Ik werk graag aan herkenbare structuren, om 

dan te zoeken naar de creatieve mogelijkheden en 

grenzen. Ik organiseer projecten. Daarbij vind ik het 

belangrijk om in het project verschillende invalshoeken te 

horen en te analyseren. Dat zorgt ervoor dat meer mensen 

zich kunnen vinden in het eindresultaat, zodat gezamenlijke 

stappen kunnen worden genomen. 

 

Werken aan regioprojecten 

> Onder Twente (heden, projectleider) 

Ter voorbereiding op hun Omgevingsvisie gaan Twentse 

gemeenten aan de slag met hun ondergrondse identiteit. 

Dat traject structureren wij, de uitvoering wordt gedaan door 

de mensen uit de regio zelf. Het gaat daarbij om de 

vervulling van maatschappelijke opgaven ten aanzien van 

klimaatverandering, energietransitie en voor de regio 

belangrijke economische sectoren als landbouw en 

toerisme. Het traject heeft een leerprogramma in zich voor 

alle stakeholders van Twentse, van bestuurders en 

inwoners tot bedrijven en overheden. In dit verhaal worden 

moeilijke dossiers niet geschuwd, zoals spraakmakende (in 

de media) over ondergrondse activiteiten in de regio. 

 

> Stadsbodemmeester Nijmegen (heden, projectleider) 

De stad Nijmegen (European green capital 2018) 

onderzoekt de mogelijkheden om ‘bodemwerk’ integraal in 

te richten en vanuit de maatschappelijke opgaven waar de 

stad voor staat. Integraal bodemadvies is onderdeel van de 

strategische fase van projecten of ruimtelijke plannen. De 

gemeente wil bovendien van het project gebruik maken om 

in dit ‘green capital’-jaar haar inwoners te laten zien dat 

bodem en ondergrond een factor van belang is voor een 

duurzame stad. Om deze wensen te verzilveren 

organiseren we twee interne en één publieke bijeenkomst. 

> Gemeente Den Haag (2016-2017, projectleider) 

Voor de gemeente hebben we een Uitvoeringsprogramma 

bodem opgesteld. In het traject is gewerkt met scrums, 

waarin mensen uit andere werkvelden zijn uitgedaagd om 

een actieve bijdrage te leveren. Dat leidde tot een open en 

verbindende dialoog. Het document is januari 2017 

opgeleverd en heeft het team van Den Haag geholpen in 

het vinden van inhoudelijke commitment met collega’s, 

binnen en buiten de gemeentelijke organisatie én aan input 

voor de Haagse Omgevingsvisie. 

 

Overige projecten en netwerken 

> Beleidsverkenning en transitieagenda bodem en 

ondergrond provincie Utrecht (heden, projectleider). 

De provincie onderzoekt haar nieuwe rol en ambitie als het 

gaat om bodem en grondwater. Dat doet de provincie met 

gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, andere 

bedrijven en maatschappelijke partners. Onze rol is om de 

participatie te organiseren en de transitieagenda aan te 

passen op de opbrengsten. 

 

> Kernteamlid Platform Bodembeheer, samen met Deltares 

(heden, kernteamlid). 

Het Platform Bodembeheer organiseert bijeenkomsten 

over actuele bodemonderwerpen. Het platform bedient een 

netwerk van duizenden personen. Bijenkomsten worden 

bezocht door 80 tot 200 deelnemers. Onze rol is het 

programmeren van de bijeenkomsten. 

 

> Werkgroep Bodem, WEB (heden, secretaris) 

De WEB is een netwerk van 200 ambtenaren dat het VNG-

bestuur adviseert over bodem en ondergrond. De WEB 

kent online een ontmoetingsplaats (ROMNetwerk) en 

organiseert vijf maal per jaar bijeenkomsten. 

 

> Initiatief Bewust Bodemgebruik (heden, kernteamlid) 

Een strategisch netwerk dat een verstandig gebruik van de 

bodem nastreeft. Belangrijk is de maatschappelijke 

bewustwording van de kracht en kwetsbaarheid van het 

bodem- en watersysteem. Het IBB organiseert 

bijeenkomsten met zeer divers publiek en beheert de 

TerrAgenda. 



 

 

  

1 Mekkink, Martijn 

 

 

Naam drs. M.J. (Martijn) Mekkink 

 

Afdeling BU Leefomgeving, team Ruimtelijk 

Ontwikkeling 

Functie Senior adviseur  

Jaren ervaring 19 

Vakgebied Bodem en ondergrond; ruimtelijke ontwikkeling 

Nationaliteit Nederlandse  

Specifieke kennis en 

vaardigheden 

Martijn heeft veel kennis van en ervaring met bodem en ondergrond, van onderzoek 

tot beleidsvorming, met name in opdracht van overheden. Recente onderwerpen zijn 

ondergrond en Omgevingswet, en diffuse verontreinigingen met lood.  

Een belangrijk deel van Martijns taken zijn financieel beheer in de rol van manager 

projectbeheersing, voor een grote diversiteit aan kleinere tot zeer grote projecten.  

Naast projectuitvoering is Martijn teammanager van 10 à 15 medewerkers binnen 

team Ruimtelijk Ontwikkeling. 

 

Martijn is volgens opdrachtgevers en collega's bekend om het meedenken met de 

klant op zoek naar praktische oplossingen. Hij is in staat om op een heldere manier 

zowel schriftelijk als mondeling te communiceren, en is in de (financiële) projectleiding 

gestructureerd en duidelijk naar collega's en derden.  

Opleidingen & cursussen 

Opleidingen  

 

1993 - 1998 Fysische Geografie, Universiteit Utrecht, Hoofdrichting: bodem en water, GIS 

Cursussen  

 

2015 Teammanagement (Tauw University) 

2010-2012 

Besluitvorming bij gemeenten en waterschappen (BMC Academie), Milieu- en 

waterrecht, NTA 5755 Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek (Tauw 

University) 

2006-2009 

Complexiteit en omgaan met onzekerheden, Risicomanagement in de praktijk, (Tauw 

University), No Game Accountmanagement (VoyaNova), Projectbeheersing in de 

Tauw-praktijk (Trans Missie), Inzicht in adviseren (Bureau Zuidema), Projectleiding 

(KernKonsult), Opzetten en leiden van bijeenkomsten / inspireren met nieuwe 

werkvormen (Plattel & Partners) 

2003-2006 

Asbestherkenning, Aanpak bodemverontreiniging, Sanscrit en risicobeoordelingen  

(Tauw University) 
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Loopbaan 

Werkervaring  

 

2017 - heden Tauw bv, senior adviseur (40 uur per week) 

 

Sinds 2015 teammanager van circa 15 medewerkers team Ruimtelijk 

Ontwikkeling. Functioneel leidinggeven, financieel beheer, commercieel 

proces, diverse managementtaken. 

 

Specifieke projectervaring: 

 

Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat (2017-heden) 

Binnen dit meerjarig contract met Rijkswaterstaat voer ik de volgende 

werkzaamheden uit: 

• Jaarlijkse monitoring spoedlocaties bodem bij 41 bevoegde 

gezagen, namens het UP bodem en ondergrond; 

• Ondersteuning Netwerkoverleg bodeminformatiebeheer, samen 

provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat; 

• Onderzoek naar gebruik thermisch verontreinigde grond in RWS-

werken; 

• Financieel projectmanagement  

 

Beheersmaatregelen diffuus lood diverse gemeenten (2017-heden) 

Advieswerk aan verschillende gemeenten: 

• Rotterdam, kosten-batenanalyse beheersmaatregelen binnen de 

stad; 

• Zwolle, beleidsmatig advies en implementatie maatregelen 

• Diverse presentaties op BodemBreed, landelijke werkgroep 

Diffuus, gemeenten 

 

Maatschappelijk kosten-baten analyse bodemlood (2017) 

In opdracht van Ministerie van IenM heb ik samen met CE Delft een 

kosten-batenstudie gedaan naar het effect van beheersmaatregelen om 

blootstelling aan lood in de bodem te reduceren. In deze studie zijn voor 

he eerst in Nederland gezondheidsrisico’s voor kinderen op 

gebiedsniveau beoordeeld, en diverse maatregelen doorgerekend 

(saneren, gebruiksadviezen, faciliteren). Samengewerkt met RIVM, GGD 

en diverse grote gemeenten met loodproblematiek. 

 

Manager projectbeheersing (2014-heden) 

Financieel verantwoordelijk (intern en extern) voor diverse projecten op 

gebied van ruimtelijke planstudie, combinatieonderzoek, bodembeleid, 
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bodemenergie, asbestdaken, natuurherstelmaatregelen, grondwater, 

klimaat. Projectomvang variërend van 10k tot >1M. 

 

2007 - 2016  Tauw bv, adviseur / projectleider (40 uur per week) 

Veel ervaring met bodembeleid, spoedlocaties, nader bodemonderzoek, 

saneringsonderzoek, saneringsplannen en nazorgplannen - met name bij 

complexere saneringslocaties zoals bedrijventerreinen, gasfabrieken, 

stortplaatsen, woonwijken, waterbodem - gebiedsgericht 

grondwaterbeheer, bodemkwaliteitskaarten, asbest. 

 

Specifieke projectervaring: 

 

Projectleider aanpak spoedlocaties bij provincie Overijssel (2011-2017) 

In opdracht van de provincie Overijssel werkte ik als projectleider aan het 

oplossen van ‘spoedlocaties’ met bodemverontreiniging. Mijn 

werkzaamheden waren o.a. uit het benaderen, adviseren en stimuleren 

van probleemhebbers, inclusief de politiek bestuurlijke aspecten daarbij. 

Ik beoordeel onderzoeks- en saneringsrapporten en stel beschikkingen 

Wet bodembescherming op. Tevens fungeerde ik als opdrachtgever van 

adviesbureaus bij bodemonderzoeken. 

Onderdeel van mijn taken was een actieve rol in de beleidsvorming en 

aanpak van diffuse verontreinigingen, waaronder deelname aan landelijke 

discussiegroepen en projectleider bodemonderzoek speelplaatsen in 

Hasselt en Oldenzaal. Samenwerken met bestuur, juristen, gemeenten, 

waterschappen en GGD.  

 

Overige projectervaring: 

• Analyse van diffuse bodemverontreinigingen met mogelijk humane 

risico's  in Overijssel (2012-2013) 

• Evaluatie en afronding programma gasfabrieken Overijssel 

(2014-2017), in opdracht van provincie Overijssel 

• Mogelijkheden voor versnelling asbestverwijdering provincie 

Overijssel (2016), in opdracht van de provincie Overijssel 

• Uitvoeren beheersmaatregel sulfaatpluim in Ede (2012-2014), in 

opdracht van gemeente Ede, waterschap Vallei en Veluwe 

• Bodemkwaliteitskaarten diverse gemeenten (2008-2013) 

• Saneringsafweging / planvorming diepe VOCl-verontreiniging Epe 

(2010-2013) in opdracht van de provincie Gelderland 

• Gebiedsgerichte grondwateraanpak Roombeek Enschede (2007-

2012) 

• Voorbereiding waterbodemsanering Apeldoorns Kanaal (2012), in 

opdracht van provincie Gelderland en waterschap Veluwe 

• Saneringsafweging en planvorming diepe VOCl-verontreiniging Epe 
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(2010-2013), in opdracht van de provincie Gelderland 

• Inventarisatie van asbestdaken bedrijventerreinen, in opdracht van 

provincie Overijssel (2012) 

• Saneringsonderzoek VOCl-verontreiniging Dronten (2010-2011), in 

opdracht van provincie Flevoland  

• Nader bodemonderzoek olie- en aromatenverontreiniging Hengelo 

(Ov.) (2009-2010), in opdracht van Projectbureau Hengelo bv 

• Nader bodemonderzoek, saneringsonderzoek en -plan grootschalige 

VOCl-verontreiniging Malden (2009-2011), in opdracht van provincie 

Gelderland en gemeente Heumen 

• Nader bodemonderzoek en saneringsonderzoek olie- en 

metalenverontreiniging Dedemsvaart (2009-2010), in opdracht van 

gemeente Hardenberg en twee bedrijven 

• Nader bodemonderzoek en raamsaneringsplan Johannes 

Postkazerne Havelte (2004-2010), in opdracht van Defensie 

• Sanering tuinen in Olst (2010), in opdracht van SallandWonen en 

provincie Overijssel 

• Grondwateronderzoek VOCl-verontreiniging Harderwijk (2009), in 

opdracht van gemeente Harderwijk 

• Nader grondwateronderzoek VOCl-verontreiniging Kamp Nieuw 

Milligen (2009), in opdracht van het Ministerie van Defensie 

• Onderzoek, sanering en herontwikkeling en nazorg voormalige 

stortplaats Westfalenstraat te Deventer (2006-2009), in opdracht van 

gemeente Deventer 

• Onderzoek en saneringsplan gasfabriek Putten (2007-2008), in 

opdracht van gemeente Putten 

• Nader bodemonderzoek, saneringsafweging, saneringsplannen Hart 

van Zuid te Hengelo (2005-2008), in opdracht van Projectbureau 

Hengelo bv 

1999 - 2006  Tauw bv, Projectmedewerker bodem (40 uur per week) 

• Historisch, verkennend en nader bodemonderzoek, 

risicobeoordelingen 

• Coördinatie van onderzoek bodem, lucht, geluid, water en ecologie 

• Nazorgplannen Raambuurt en Handelskade in Deventer 

• Saneringsafwegingen en kostenramingen 
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7. Projectfinanciën
De ramíngvan dagen is indicatief en zalgedurende het projectworden vastgesteld. Bijde raming is met de
volgende uitgangspu nten gewerkt:
. Bij opdrachtverlening door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (UP) rekenen we op een

maximale toekenning voor het totale project van EUR 500.000 incl. BTW. Daaruit wordt de begeleiding
van de regioprojecten en de overkoepelende werkzaamheden voor het kennisplatform (landelijke
bijeenkomsten en digitaal platform) gefina ncierd.

. Wij gaan uit van een bijdrage (in-cosh) van provincie Drenthe van EUR 25.000 exclusief BTW
¡ Vooralsnog wordt uitgegaan van een financiële bijdrage van het UP voor Drenthe van EUR 30.000 excl.

BTW, met daarnaast capaciteit voor de doorgifte van ervaringen tussen de regio's.
¡ De kosten voor het project zijn:

o Project start-up en projectmanagement, EUR 5.000 excl. BTW

o Fase L, EUR 30.000 excl. BTW

o Fase 2, EUR 15.000 excl. BTW
o Kennis delen, EUR 5.000 excl. BTW

o lndien vanuit de regio een financiële bijdrage wordt geleverd, dan verruimt dat de mogelijkheden.
o De regio brengt eigen tijd in, als in-kind bijdrage. De beoogde inzet is geraamd op 55 dagen voor de

RUD en 96 dagen voor de provincie en gemeenten en is afgestemd met de RUD en provincie.

Bedrogen exclusief BTW UP-financiering Regio Totaal
Geld EUR 30.000 EUR 25.000 EUR 55.000
lnzet (dagen) 151 dagen L5l dagen

8. Ondertekening
Deze ondertekening geldt als een intentieverklaring van provincie Drenthe en RUD Drenthe voor de
samenwerking zoals beschreven in dit plan van aanpak inclusief de inbreng van middelen (in-cøsh en in-
kindl.
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Doen-Leren-Opschalen; bodem en ondergrond in de Omgevingswet.
Plan van aanpak regioproject gemeente Zaanstad

Versie 10 September 2018 - definitief

1. Aanleiding en achtergrond

Het project'Doen-Leren-Opschalen' beoogt bestaande en nieuwe ervaringen met regioprojecten 'bodem
en ondergrond in de Omgevingswet' beschikbaar to stellen voor de regio zelf en voor andere regio's. De
betrokkenen leren daar zelf van, maar de geleerde lessen worden ook beschikbaar gesteld aan andere
regio's via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten. In September 2018 wordt een voorstel voor het
project ingediend bij de kennistender van het Uitvoeringsprogramma eodemconvenant. Na honorering
van het project, starten de werkzaamheden in november 2018. Het Uitvoeringsprogramma hanteert een
doorlooptijd tot medio 2020. In dit document is een voorstel voor het regioproject Zaanstad opgenomen.

2. Korte beschrijving regioproject

Gemeente Zaanstad is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie waarin de ondergrond een

belangrijke rol heeft. Het UP programma is een perfecte aanvulling om in dit verband de ondergrond to

koppelen aan de omgevingsvisie en to zoeken Haar het juiste abstractie niveau voor ondergrond informatie

en hoe deze to vertalen. Qua filosofie past "doen, leren, opschalen" helemaal bij de Zaanse aanpak van

kort-cyclisch werken die zij hanteren bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Zaanstad deelt haar werkzaamheden aan de omgevingsvisie in 3 fases in:

• Fase 1: Verkenning en analysefase (bijna afgerond)

o In kaart brengen van de relaties tussen thema's in de ondergrond en de maatschappelijke

opgaven in de gemeente, en inventarisatie knelpunten en kansen van de ondergrond ten

opzichte van de doelstellingen op het gebied van landschap, verstedelijking,

klimaatadaptatie en energietransitie. De conclusie is dat er veel relaties zijn tussen de

ondergrondthema's en de maatschappelijke opgaven, de bewustwording dat de

ondergrond onmisbaar is in de omgevingsvisie, dat het druk is in de ondergrond, en dater

(veel) onzekerheden in de toekomstige ruimteclaim zijn.

o Beleidsinventarisatie waarbij een samenvatting wordt gemaakt van de

beleidsstukken/maatschappelijke opgaven.

o Er is bestuurlijk mandaat gekregen om de ondergrond to verkennen en to betrekken in de

omgevingsvisie. Er is veel bereikt, mede met ondersteuning van VNG.

• Fase 2: opgaven verwerken in scenario's en relaties tussen opgaven (vanaf eind 2018)

o Ondergrond zal (om een integraal onderdeel to worden van de omgevingsvisie) kansen en

randvoorwaarden moeten meegeven in het bereiken van ambities per opgave.

o Uitwerken van een informatieproduct ('bodem in beeld') om in beeld to brengen waar het

nu al druk is in de ondergrond, het ruimtebeslag in de ondergrond in kaart brengen op het

abstractieniveau vas de Omgevingsvisie, to dienen als onderlegger voor scenario's (de

consequenties van ingrepen in beeld brengen). Dit moet interactieve visueel aantrekkelijk

product worden, dat data en kaart gedreven en updatebaar is. Uitgangspunt is dat het

product ook voor andere gemeenten bruikbaar is.

o De provincie Noord-Holland kan en wil ondersteunen met het maken van kaartmateriaal.

He Hoogheemraadschap levert ondergronddata.

o Er is een partij (QNH) die voor Zaanstad een prototype van de (digitate) omgevingsvisie gaat

maken en een bijdrage aan het informatieproduct kan leveren.
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~ Fase 3: Keuzes maken in de Zaanse omgevingsvisie (in de loop van 2019). Vertaling van de

onzekerheid van de visie in de instrumenten van de omgevingswet. Advies over planologisch

instrumentarium

3. Activiteiten en verwachte fasering/planning

Het project beslaat een periode van circa anderhalfjaar. In de aanpak staat'doen' centraal. Daarin worden
de volgende werkzaamheden uitgevoerd (voorlopig overzicht, planning in kwartalen als "Q"):

• Opstarten en Hader vaststellen van het projectplan. Werkafspraken met andere partijen. Q1.

Verzamelen bestaande informatie binnen gemeente. Welke data zijn er? Welke opgaven? Wat

is de relatie tussen bovengrondse ontwikkelingen en ondergronds ruimtebeslag? In hoeverre

ondersteunt een informatieproduct bij het maken van keuzes?

Inventariseren van de gebruikerswensen voor een digitaal informatieproduct. Welke

informatiebehoefte is er? Welke data zijn beschikbaar en in Welke vorm? Denk aan topografie,

bebouwing, bodemopbouw, verontreiniging, grondwater, ondergrondse infrastructuur (zoals

kabels, leidingen, riolering, fundering) en bovengrondse infrastructuur. Welke software kan

gebruikt worden, en hoe? Wat zijn de technische eisen? Hoe visualiseerje de output op het

juiste abstractieniveau voor de Omgevingsvisie? Q1

• Ontwikkelen informatieproduct (prototype). Ondersteuning vanuit ICT door QNH mogelijk (in-

kind, valt buiten de subsidie). Q1 t/m Q2.

• Testen, gebruiken en doorontwikkelen van het informatieproduct bij het doornemen van

keuzescenario's. Enerzijds wordt het product daarbij gefinetuned, anderzijds zal de

bewustwording van de ondergrond op de to maken keuzes inzichtelijk vergroot worden. Q3

t/m Q6.

• Samen optrekken in het afwegingsproces van de omgevingsvisie. Q3 t/m Q6

• Delen van kennis en ervaringen binnen de regio en landelijk. Bijwonen van

kennisbijeenkomsten, bijhouden content op kennisplatform, minimaal 3x. Indien voldoende

budget, dan testen van het product in andere gemeenten, bijvoorbeeld in een of meer van de

andere regioprojecten. Q1 t/m Q6

• Projectmanagement. Q1 t/m Q6

In dit stadium is het to vroeg om al een technische systeemkeuze to maken. Het is logisch om zoveel
mogelijk gebruik to maken van bestaande software. De kennis en ervaring van Deltares over visualisatie van
de ondergrond—verslag https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-

onder~rond/bodemconvenant/publicaties/downloads/onder~rond/versla~-visualisatie/ en publicatie "Van
data Haar begrijpelijke informatie ten behoeve van omgevingsvisies en omgevingsplannen" — nemen we
hierin uiteraard mee. Bij het ontwikkelen van een informatieproduct zullen we uitgaan van onder andere
de volgende bestaande mogelijkheden:

~ Interactieve 3D Online Applicatie (ArcGIS Viewer),

zoals ontwikkeld voor Woerden

(https://vimeo.com/204850270), of 3D Geoviewer

(http://3d~eoviewer.nl/tool)

• Handmatig tekenen van ondergrond, gebaseerd op

bestaande GIS-data

• GIM: Gebiedsinformatiemodel (Integratie ArcGIS Viewer,
Relatics en Sharepoint, maar ook koppelingen mogelijk

m.b.t. vergunningen, planning, fasering, logistiek, etc.)

• Serious gaming (Tygron)

• Virtual Reality, Augmented Reality (AR) en eventueel Hololens

• Inzet open source software

-~,+i m
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4. Projectorganisatie
I n navolgende tabel zijn de stakeholders vernoemd.

Rol Namen Te besteden dagen

(periode nov 2018-juli 2020)
Aanspreekpunt, Namens gemeente Zaanstad werken - begeleiding ontwikkelen, testen
regionale trekkers, Ronnie Hekkenberg, Else Niesing, informatieproduct en toepassen
proces ondergrond en Wouter Peeters, Ange Langemesch, in afwegingsproces
omgevingsvisie en Erik Beukenkamp (IBT) omgevingsvisie (70 dag)

- kennis vergaren en kennis delen in
regio en landelijk (10 dag)Overige regionale Provincie Noord-Holland

medewerkers, John van Diepen - inzet provincie dataverwerking en
toeleveranciers van (Hoogheemraadschap) visualisatie (20 dag)
data, kaartmateriaal en QNH - hoogheemraadschap (15 dagen)
visualisaties - inzet uren IBT / GEo begeleiding

(0,5 dag/week = 35 dag)
- inzet QNH nog niet bekend

Beoogde adviseurs van Het regioproject wordt begeleid
een van de Brie door Martijn Mekkink en Jane Rose
initiatief-nemende van Tauw. Corinne Koot
bureaus, leden van (Witteveen+Bos) is betrokken voor
kernteam het rapporteren van geleerde lessen

Ondersteuning bij Een adviseur van Ruimtevolk (Robbin
afwegingsproces Knuivers of Brechtje van Boxmeer)
omgevingsvisie

Ondersteunend en Bij opdracht wordt een

uitvoerend innovatief stage/afstudeeropdracht uitgezet bij
talent technische universiteit, Tauw heeft

reeds contact met WUR

(Wageningen University and
Research).

Een belangrijk nevendoel van onze aanpak is kennisdeling en doorwerking Haar nieuwe generaties. Voor de
invulling zien wij voor deze regio de volgende mogelijkheden:

• Een starter binnen de eigen organisatie een grote rol laten vervullen in de uitvoering
- Stake; afstUderen om sp~cifieke k~nnisvragen uit to werken;

• Wij zullen de opgave voorleggen aan een HBO of universiteit als praktijkcase;
• Overige suggesties vanuit de regio.

5. Projectfinancien

De raming van dagen is indicatief en zal gedurende het project worden vastgesteld. Bij de raming is met de
volgende uitgangspunten gewerkt:

• Bij opdrachtverlening door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (UP) rekenen we op een
maximale toekenning voor het totale project van EUR 500.000 incl. BTW. Daaruit wordt de begeleiding
van de regioprojecten en de overkoepelende werkzaamheden voor het kennisplatform (landelijke
bijeenkomsten en digitaal platform) gefinancierd.

• Vooralsnog wordt uitgegaan van een financiele bijdrage van het UP voor gemeente Zaanstad van EUR
42.000 excl. BTW, met daarnaast capaciteit voor de doorgifte van ervaringen tussen de regio's.
Vanwege het innovatieve karakter zal Tauw uit eigen middelen eveneens EUR 10.000 bijdragen aan het
ontwikkelen van het informatieproduct.
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o Project start-up en projectmanagement, EUR 5.000 excl. BTW

o Inventariseren gebruikerswensen bij gemeente, EUR 5.000 excl. BTW

o Ontwikkelen informatieproduct, EUR 13.000 excl. BTW plus EUR 10.000 door Tauw

o Testen en doorontwikkelen, EUR 9.000 excl. BTW

o Toepassen informatieproduct in afwegingsproces omgevingsvisie, EUR 7.000

o Kennis delen, EUR 3.000 excl. BTW

Indien vanuit de regio een financiele bijdrage wordt geleverd, dan verruimt dat de mogelijkheden. Het
informatieproduct kan bijvoorbeeld ook bij andere gemeenten worden getest.

De inbreng van partners in het consortium in kind (in tijd) is van cruciaal belang voor het UP om aan to
tonen dat er een serieuze bijdrage aan het traject wordt verleend met als doel om grote stappen
vooruit to zetten om bodem en ondergrond in de instrumenten van de Omgevingswet to verwerken.

De beoogde inzet is geraamd in onderstaande tabel.

Middelen UP-financiering Regio en Tauw Totaal

Geld (Bedragen exclusief BTW) EUR 42.000 EUR 10.000 EUR 52.000

In-kind inzet 150 dagen 150 dagen

6. Ondertekening

Deze ondertekening geldt als een intentieverklaring van gemeente Zaanstad voor de samenwerking zoals
beschreven in dit plan van aanpak inclusief de inbreng van middelen (in-kind).
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Doen-Leren-Opschalen; bodem en ondergrond in de Omgevingswet 

Plan van aanpak regioproject Midden-Holland  

18 september 2018 
 

 

1. Aanleiding en achtergrond 

Het project ‘Doen-Leren-Opschalen’ beoogt bestaande en nieuwe ervaringen met regioprojecten ‘bodem 

en ondergrond in de Omgevingswet’ beschikbaar te stellen voor de regio zelf en voor andere regio’s. De 

betrokkenen leren daar zelf van, maar de geleerde lessen worden ook beschikbaar gesteld aan andere 

regio’s via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten. 

In september 2018 wordt een voorstel voor het project ingediend bij de kennistender van het 

Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. Bij een succesvolle indiening, starten de werkzaamheden in 

november 2018. Het Uitvoeringsprogramma hanteert een doorlooptijd tot medio 2020.  

 

In dit document is een voorstel voor één van de zes regioprojecten opgenomen en wel voor de regio 

Midden- Holland. Bijzonder in dit regioproject is dat het gaat om één van de vijfregio’s (ingedeeld naar 

Omgevingsdienst) in de provincie Zuid-Holland en dat de vier andere regio’s van harte worden uitgenodigd 

om van dichtbij mee te doen aan het ‘leren’. Daarmee wordt een versnelling van het opschalen naar deze 

andere regio’s beoogd. 

 

In Midden-Holland wordt het volgende nagestreefd: 

• Bouwstenen uit te werken voor een regionaal bodembeleid, met aandacht voor andere bodem-

kwaliteiten én wensen ten aanzien van de bodem (beide bezien vanuit maatschappelijke opgaven). 

• Goed beslagen op pad te gaan naar een bodembewuste invulling van de kerninstrumenten van de 

Omgevingswet (gemeenten in de regio en mogelijk provincie). 

• Een goede en prettige uitwerking van de warme overdracht (taakherindeling bodem door de komst 

van de Omgevingswet), voortgaande op de hoofdlijnen van hetgeen nu is geformuleerd. 

 

Dit projectvoorstel is opgesteld met de kennis van zomer 2018. Gaandeweg zullen nieuwe kennis, nieuwe 

opgaven, nieuwe mensen en organisaties ons project-pad kruizen. We zullen andere werkvelden en 

bestuurders ontmoeten en hun ideeën en suggesties horen. Daar waar mogelijk en wenselijk leidt tot 

versterking en verbetering van het ingeslagen projectpad. De schattingen van de aard van de 

werkzaamheden en de daarvoor benodigde tijd zijn om die reden indicatief. 

 

Het project in Zuid-Holland en in de andere regio’s wordt begeleid door een consortium van drie grote 

adviesbureaus, ondersteund met een aantal specialistische bureaus en experts. Het is een consortium met 

kennis en ervaring van processen, maatschappelijke opgaven, bodem-inhoud en datavoorziening. 

 

2. Korte beschrijving regioproject 

Binnen de regio Midden-Holland werken gemeenten, provincie en Omgevingsdienst samen op gebied van 

bodem- en ondergrond. Versterking van de samenwerking en kennisdeling is nodig en gewenst om in de 

komende jaren de bijdrage van bodem en ondergrond aan de maatschappelijke opgaven goed te kunnen 

verankeren in de gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. Tevens worden visies en 

uitvoeringsplannen ontwikkeld op gebied van maaivelddaling, energietransitie en klimaatadaptatie.  

 

Het voorstel tot dit regioproject wordt gedragen door de Omgevingsdienst, de provincie en de gemeenten. 

Zij zijn een samenwerkingsverband dat als leidend kernteam functioneert in de regio Midden-Holland. Bij 

de start van het project is de eerste uitdaging om een ‘coalition of the willing’ in te richten en zoveel 

mogelijk gemeenten (en eventueel andere relevante organisaties) aan het project te binden. 
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Het is een beproefde werkwijze die ruim een jaar geleden in Twente is toegepast. Daar zijn uiteindelijk alle 

Twentse gemeenten in de ‘coalition of the willing’ gestapt met een minimale tijdsbesteding als voorwaarde. 

Het resultaat lonkt: het ‘gedoe’ in de diepe ondergrond (partijen die via media met elkaar ‘communiceren’) 

is overgegaan in een opstartend overlegkader met veel goede bedoelingen, bodem en ondergrond staan 

hoog op de bestuurlijke agenda en Twentse samenwerkingsverbanden ten aanzien van maatschappelijke 

opgaven hebben hun onderlinge verbondenheid via het bodemsysteem erkend. Daarmee is een stevige 

bestuurlijke en beleids-basis gelegd en zijn de juiste netwerken aanwezig om de volgende stap te maken: 

vastlegging in de kerninstrumenten van de Twentse gemeenten. 

De Twentse lessen zullen niet 1-op-1 worden overgenomen maar zijn een inspiratiebron. Dat beoogt het 

project ‘doen-leren-opschalen’: meerdere regio’s aan het werk zetten (door te doen) en de geleerde lessen 

met elkaar en uiteindelijk andere te delen. De betrokken adviseurs zijn de schakel naar ervaringen in 

andere regio’s, de schakel naar kennis van kennisinstituten en zij zorgen voor een digitaal platform waarop 

alle medewerkers van de ODMH up-to-date informatie en leerervaringen kunnen vinden. 

 

De werkzaamheden van het samenwerkingsverband worden gedurende nov.2018-juli 2020 ondersteund 

door adviseurs van het initiatiefnemend consortium. In zeer nauwe samenwerking met de diverse 

‘regiotrekkers’ voert de adviseur diverse werkzaamheden uit: Initiëren en vormgeven van bijeenkomsten 

om te werken aan thema’s en kennis te delen, creëren van handvatten om aan de slag te gaan, delen van 

landelijk beschikbare kennis en ontwikkelingen en begeleiding van het proces van invulling geven aan 

Omgevingswet-instrumenten. 

 

3. Focuspunt voor de projectperiode 

Afhankelijk van de beschikbare tijd en capaciteit van de medewerkers in het samenwerkingsverband en van 

de ondersteunende adviseurs wordt aan één of meerdere onderwerpen gewerkt. De regio heeft één focus 

punt benoemd, namelijk het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hierbij speelt de analyse 

dat de bodem ‘ontvanger’ is van meerdere dringende maatschappelijke opgaven en daardoor een bredere 

bodembenadering en verbinding tussen ondergrondse functies/afstemming tussen boven- en 

ondergrondse functies wenselijk, noodzakelijk en logisch zijn. Maatschappelijke uitgaven hebben dus een 

hoofdrol. Bij de uitwerking daarvan verwacht de regio er vier aan te grijpen (en dat is een herkenbaar beeld 

in andere regio’s van Zuid-Holland én Nederland) te moeten uitwerken. 

 

In Zuid-Holland is geïnvesteerd in het 3D-instrumentarium (Ondergrondwijzer, Bodematlas en 

Bodemladder). Ten aanzien van 3D-Ordening (o.a. ‘Energietransitie’) is er een webpagina 3D-Ordening met 

bijbehorende Bodematlas Zuid-Holland, een Cultuurhistorische atlas Zuid-Holland en Staat van Zuid-

Holland (cq.  Signaleringskaarten Bodem en Ondergrond ): http://www.nationaleenergieatlas.nl/. Ten 

aanzien van ‘Klimaatadaptatie’ zijn er de webpagina’s  Klimaatadaptatie in Zuid-Holland en Bodemdaling in 

Zuid-Holland, met bijbehorende Klimaatatlas Zuid-Holland en Signaleringskaarten Bodem en Ondergrond 

(ook via www.signaliseringskaarten.nl of http://www.klimaateffectatlas.nl/. 

In het regioproject zijn deze beschikbare instrumenten onderdeel van de start-inventarisatie en bepalen 

mede wat de vervolgactiviteiten zijn. 

 

De inhoud van dit hoofdstuk is niet in beton gegoten, maar is (met de kennis in de zomer van 2018) een 

startschot. Bij de opstart van het regioproject wordt de definitieve keuze gemaakt welke prioriteit heeft en 

waarmee gestart wordt. Bovendien gaan we onderzoeken hoe synergie met andere regioprojecten kan 

worden gevonden; om te voorkomen dat het wiel op meerdere plekken tegelijkertijd wordt uitgevonden.  
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Focus: Opstellen omgevingsvisies/omgevingsplannen 

Kernvraag: de omgevingsvisies van de 6 gemeenten zijn momenteel in verschillende stadia van 

ontwikkeling en hebben verschillende snelheden. Wat zijn elementen in het proces van opstellen van de 

omgevingsvisie van andere gemeenten die direct bruikbaar zijn voor mijn gemeente? Welke kennis heb 

ik nodig over het bodem- en watersysteem als basis voor een gezonde leefomgeving en ruimtelijke 

keuzes? Hoe breng ik deze kennis in zodat dit volwaardig wordt meegewogen? 

Aandachtspunten aanpak: in Zuid-Holland groeit het inzicht dat ondergrondkwaliteiten de fysieke 

leefomgeving mooier, duurzamer en leefbaarder kunnen maken. De uitdaging is om bodem en 

ondergrond in al zijn facetten vroegtijdig in de planvorming mee te nemen, zodat bodemkansen worden 

benut en bodembelemmeringen worden weggenomen. Dit wordt door provincie, omgevingsdiensten en 

gemeenten steeds vaker aangeduid als ‘3D-Ordening’. Daarbij wordt beoogd te verwoorden en te 

verbeelden dat boven- en ondergrond samen één geheel vormen bij ruimtelijke planvorming en 

gebiedsontwikkeling. Consequenties is dat ruimtelijke kwaliteit wordt bezien in relatie tot 

archeologische-, cultuurhistorische-, aardkundige- en landschappelijke waarden. 

Vanuit dit uitgangspunt is het goed om te onderzoeken wat de inbreng kan zijn van eigen gebiedskennis 

van medewerkers van gemeenten in beheergebied van ODMH en provincie, aangevuld met kennis en 

tools vanuit het consortium en kennisinstellingen en ervaringen in andere regio’s.  

Gewenst resultaat: Procesplan hoe inhoudelijk en procesmatig bodem en ondergrond in te brengen in de 

omgevingsvisie. Idealiter zijn bodem en ondergrond niet als aparte paragraaf in de omgevingsvisies 

opgenomen maar zitten slim verweven in de visie op de te bereiken leefomgevingskwaliteit en aanpak 

van maatschappelijke opgaven; bij nieuwe gebiedsontwikkelingen kom ik sneller aan tafel bij mijn 

gemeentelijke collega’s en word ik ingeroepen bij initiatieven van derden. 

 

 

4. Maatschappelijke opgaven 

De regio heeft vijf maatschappelijke opgaven genoemd, waarvan ze verwachten dat ze die in het project 

gaan tegenkomen. Ze passen in een landelijk gebied en spelen ook in de andere regio’s. Mochten we 

onderweg andere noodzakelijke opgaven (regionaal of lokaal) tegenkomen, dan bespreken we met elkaar 

hoe hiermee om te gaan. In onderstaande kaders zijn de vijf opgaven toegelicht. 

 

Opgave 1: Opstellen ‘Bijdrage bodem en ondergrond aan energie- en warmtetransitie’ 

Kernvraag: Welke bijdrage kan bodem en ondergrond in mijn gemeente (of samenwerking met 

buurgemeenten) leveren aan bestaande trajecten rondom energie en warmte? Wat betekent dit voor 

mijn sturing voor de inzet van bodem? Welke gevolgen heeft dit voor mijn raakvlakken? Hoe kan ik dit 

verankeren in het gemeentelijk beleid? Welke kennis is nodig? 

Aandachtspunten aanpak: 

• Inhoudelijk: potentie voor WKO, geothermie en HTO; interferentie; ligging aanvullende 

strategische grondwatervoorraden; aanhaken bij vooroplopende gemeenten van Midden0-

Holland; gevolgen voor de ondiepe ondergrond (kabels, leidingen en opslag). 

• Procesmatig: gebruikmaken van wat er al is aan data, informatie, kennis en ervaring binnen en 

buiten de regio. Het gaat daarbij ook om manieren van samenwerken. 

• Capaciteit: in de huidige capaciteit zit weinig ruimte om onderwerpen erbij te doen. Het 

regioproject kan ertoe leiden dat bij bestuurders en management aanleiding ontstaat om de 

capaciteit te verrijken (capaciteit, kennis, vaardigheden, samenwerking) en dit regioproject dient 

daar steekhoudende argumenten voor op te leveren. 

Gewenst resultaat: Een concrete aanpak voor de bijdrage van bodemenergie in het traject van de 

energietransitie; Inzichtelijk maken van voorraad/potentie van de bodem, gevolgd door de bijdrage die 

het kan leveren aan de energietransitie. Mogelijke knelpunten bij het duurzaam beheer van de bodem 

zijn geïdentificeerd; aan kennisvragen wordt gewerkt en ik kan de uitkomsten later inbrengen in 

vervolgstappen. 
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Opgave 2: Rol van bodem en ondergrond bij de adaptatie aan klimaatverandering 

Kernvraag: welke bijdrage kan bodem en ondergrond leveren aan klimaatadaptatie in mijn gemeente? 

Welke maatregelen/beleid vraagt dit om deze bijdrage te kunnen verzilveren? Hoe kan ik dit verankeren 

in het gemeentelijk beleid? 

Aandachtspunten aanpak: de bodem een cruciale rol speelt bij klimaatverandering (veiligheid, overlast, 

droogte en hitte) een belangrijke rol in zowel stedelijk als landelijk gebied, onder meer omdat het een 

voedingsbodem biedt voor biomassa (en dat vraagt ondergrondse ruimte en een ‘levende‘ bodem) en 

waterberging (dat vraagt een ‘open’ bodem en een goede bodemstructuur). Deze aanpak verdient een 

plek in de operationele onderdelen van een gemeente (zoals een rioleringsplan of in de ruimtelijke 

uitwerking van plannen), maar ook in de strategische en tactische plannen van gemeenten en 

waterschappen. Dat is een procesmatig aandachtspunt, vraagt samenwerking met water-collega’s, 

waterschappen en andere klimaatpartners. Inhoudelijk aandachtspunt in het stedelijke gebied is de 

ruimte-concurrentie van andere ondergrond-gebruikers, zoals voor het transport van data, energie, 

warmte en materialen. 

Gewenst resultaat: bodem en ondergrond zijn slim verweven in zowel de omgevingsvisie als in -plannen 

en andere (meer operationele) plannen. 

 

Opgave: 3: Bouwstenen beleid bodemkwaliteit in omgevingsvisie en omgevingsplan 

Kernvraag: Op welke wijze komt bodemkwaliteit terug in onze omgevingsvisie en/of omgevingsplan? 

Wat verandert op gebied van taken, organisatie en het proces met het Aanvullingsbesluit bodem? 

Aandachtspunten aanpak: Provincie en gemeenten hebben momenteel een structuur van bodembeleid 

ontwikkelt en dat komt door de Omgevingswet onder druk te staan: een aantal bodemtaken (en 

daarmee data en informatie) verhuizen van provincie naar gemeenten, ten aanzien van grondwater zijn 

nieuwe samenwerkingsverbanden nodig (want grondwater is straks een verantwoordelijkheid van 

provincie, waterschap en gemeente), de relatie met de Omgevingsdienst en hun dienstenpakket 

verandert en er zijn impact-analyses nodig: wie doet wat straks en wat is aan capaciteit, beleid en 

middelen nodig om dat op een verantwoorde manier te doen? De ‘warme overdracht’ is van belang 

alsmede de teksten van het Aanvullingsbesluit bodem (dat nu ter inzage ligt). 

Tegelijkertijd zijn er nieuwe dossiers. De niet-genormeerde stoffen die steeds vaker in het grondwater 

worden aangetroffen (een onderwerp dat ook in andere regio’s aan de orde is en waarop binnen het UP 

kennis wordt ontwikkeld), de omgang met lood (gebruikmakend van de ervaringen in het regioproject 

Zaanstad binnen dit projectvoorstel) en warme overdracht (een onderwerp dat in andere regio’s speelt 

en waar regioproject Gelderland stappen in heeft gemaakt). Het regioproject en haar verwantschap met 

andere regio’s is een ideale plek om deze nieuwe dossiers te doorgronden en in de regio te laten landen. 

Van daaruit worden afspraken gemaakt over een nieuwe samenwerking en wat de warme overdracht nu 

eigenlijk precies betekent. 

Gewenst resultaat: gemeentelijke beleidskeuzes zijn gemaakt of voorbereid ten aanzien van grondwater, 

bodemkwaliteit en grondstromen. Dat mondt uit in een helder handelingskader en een analyse van de 

impact op organisatie en medewerkers. Dat mondt ook uit in een logisch samenspel tussen provincie, 

waterschap, gemeenten en Omgevingsdienst. 

 

Opgave 4: Drukte in de ondergrond 

Kernvraag: kunnen de diverse gebruiken van de ondergrond in mijn gemeente goed naast elkaar bestaan 

of zijn er in de toekomst problemen te verwachten doordat functies elkaar in de weg gaan zitten? Hoe 

kan ik zorgen dat mijn gemeente daar meer sturing aan kan geven en daarin de regie neemt. Hoe kan ik 

3D-ordening en ruimtelijke kwaliteit daarbij gebruiken en implementeren? 

Aandachtspunten aanpak: vooral in het stedelijke gebied van Midden-Holland gaan maatschappelijke 

opgaven een stevige ruimte-concurrentie met elkaar aan: meer en andere ondergrondse infrastructuur, 

meer groen, meer open bodem, inbreidingsopgaven, meer ondergronds bouwen en opslaan, meer 

gebruikmaking van bodemenergie. Dat vraagt een 3D/4D-benadering (en -visualisatie) van ruimtelijke 

vraagstukken, dat vraagt een masterplan (planning, begroting, samenwerking) ten aanzien van 
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bijvoorbeeld een geïntegreerde aanpak van ondergrondse infrastructuur in de bebouwde delen van de 

regio. Het is een niet te onderschatten onderdeel van de toekomstplannen van gemeenten, vraagt 

bewustwording bij bestuurders, ruimtelijke ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte. Het 

grootste aandachtspunt is de aanvliegroute van dit onderdeel in het besef dat hier hele grote andere 

krachten spelen (economisch, groeikansen). Deze opgave start met een stevige bewustwordings- en 

erkenningsfase, gericht op bestuurders en ruimtelijk-denkende collega’s. De ervaring in andere regio’s is 

dat deze personen best vatbaar zijn voor dit aandachtspunt, maar dat daarvoor weinig bewust waren. 

Het vraagt dus om uitgekiende en goed voorbereide procesinterventies. 

Gewenst resultaat: Brede bewustwording en een concrete uitwerking. Inzicht en overzicht van de drukte 

in de eigen gemeente. Inzichtelijk maken van deze drukte d.m.v. visualisaties en eventueel GIS. Aanzet 

tot voeren van regie en sturing op deze drukte. 

 

 Opgave 5: Bodemdaling 

Kernvraag: Op welke wijze kunnen we de steeds verder gaande bodemdaling beperken in zowel het 

landelijk als stedelijk gebied? Welke maatregelen/beleid vraagt dit? Hoe kan ik dit verankeren in het 

gemeentelijk beleid? Hoe kan de regio fungeren als een proeftuin voor innovatieve oplossingen? 

Aandachtspunten aanpak: bodemdaling is een dermate sluimerend proces dat er nog steeds te weinig 

aandacht en middelen zijn voor de aanpak. De conservatieve wijze van alsmaar ophogen (stedelijk 

gebied) en het peil verlagen (landelijk gebied) zijn nog steeds aan de orde van de dag, terwijl duidelijk is 

dat dit geen oplossingen zijn voor de lange termijn. Er moet bewustwording komen dat de korte termijn 

oplossingen uiteindelijk leiden tot nog hogere kosten en nog meer overlast. Deze opgave start met een 

stevige bewustwordings- en erkenningsfase, gericht op bestuurders en ruimtelijk-denkende collega’s. 

Wetgeving zit innovaties dikwijls in de weg. Juist onder de Omgevingswet willen we een brede afweging 

kunnen maken tussen bodemkwaliteit enerzijds en aanpak van bodemdaling anderzijds. 

Gewenst resultaat: Brede bewustwording en een concrete uitwerking. Inzicht en overzicht van 

oplossingen in de eigen gemeente. Inzichtelijk maken van de kosten en baten van innovatieve 

technieken om de bodemdaling te beperken of te stoppen. Aanzet tot voeren van regie en sturing. 

 

5. Activiteiten en verwachte fasering/planning 

Het project beslaat een periode van max. 18 maanden. Daarin worden de volgende activiteiten uitgevoerd 

(voorlopig overzicht). 

In de aanpak staat ‘doen’ centraal. Aandachtspunt is dat daar nu onvoldoende capaciteit voor is. Om die 

reden zal voortdurend zuinig en efficiënt met de beschikbare capaciteit moeten worden omgegaan. Dat 

kan, zo hebben we in andere regio’s gezien, door ervaringen met elkaar te delen en vooral dichtbij het 

bestaande takenpakket te blijven. Een gemeente die bijvoorbeeld druk in de weer is met een voormalige 

stortplaats, kan haar bijdrage op dit onderdeel leveren. En zo heeft iedere gemeente wel haar 

onderwerpen waar specifieke kennis of vaardigheden op zijn ontwikkeld. Dit ‘slimme’ spel is in Twente, als 

voorbeeld, in kaart gebracht door het organiseren van een vacaturemarkt, waarin gemeenteambtenaren 

van de 14 gemeenten zich konden inschrijven voor een activiteit (bedoeld voor de hele regio), waar ze 

verstand, affiniteit of ervaring mee hebben. 

 

Activiteit Type werkzaamheden Regiotrekkers 

Kernteam 

Regionale 

medewerkers 

Adviseurs 

Aansturing 

regioproject  

 

Startoverleg 

Afstemmen voortgang 

Begeleiding jonge professionals 

Projectmanagement 

A - A 

Plenaire 

regiobijeenkomsten 

Voorbereiden presentaties over 

resultaten van de 

focusonderwerpen 

B B A 
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Kennisdelings- en inspiratiesessies 

voorbereiden en uitvoeren 

(aansluiten bij bestaande 

momenten en overlegstructuren) 

Focusgroepen 

regiobijeenkomsten 

Voorbereiden notities op het 

focusonderwerp en de vier 

opgaven. 

Uitvoeren werkzaamheden 

Interviews/indiv.gesprekken 

B A A 

Resultaten Leerervaringen, tips and tricks,  

presentaties, nuttige literatuur 

Visualisaties (infographics, 

kaarten) + 

Verslaglegging en cursusmateriaal 

tbv digitaal platform 

A B A 

Bestuderen materiaal 

digitaal platform 

Medewerkers die niet aan een 

specifiek product hebben 

meegedaan kunnen 

cursusmateriaal bestuderen op 

het digitaal platform 

C C - 

Invulling rollen: A = pro-Actief; B = Bijdrage leveren door te doen; C=Consumeren/leren; - = geen rol 

 

De kennisvragen worden uitgewerkt door medewerkers van de gemeenten, Omgevingsdienst en provincie 

en de adviseur(s) van het consortium ondersteunen dit door bijeenkomsten te organiseren, mee te helpen 

documenten en presentaties op te stellen en kennis in te brengen. 

 

 

6. Projectorganisatie 

Rol Namen 

Aanspreekpunt, 

regionale trekkers, 

leden van kernteam 

 

Meike Breedveld (ODMH), Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland) 

en enkele gemeenten 

Overige regionale 

medewerkers 

Groepsindeling per onderwerp nog nader te bepalen. Basis = 

vertegenwoordigers samenwerkingsoverleg. 

Overige medewerkers in 

andere Zuid-Hollandse 

regio’s 

 

Beoogde adviseurs van 

een van de vijf initiatief-

nemende bureaus, 

leden van kernteam 

Het regioproject wordt begeleid door Marco Vergeer (ervaren adviseur) 

en Alzira Schaap (minder ervaren adviseur) van RHDHV. Zij 

concentreren zich op het project. Martijn Mekkink (Tauw) is betrokken 

voor het rapporten van geleerde lessen 

 

Wie zijn de betrokken stakeholders: 

• Medewerkers van 6 gemeenten, Omgevingsdienst, provincie Zuid-Holland, Waterschappen 

(Rijnland, HHSK en Stichtse Rijnlanden) in een coalition of the willing. 

• Bestuurders van deze partijen (voor de bestuurlijk urgente thema’s). 

• Organisaties die betrokken zijn bij de uitwerking van onderwerpen waarbij moet worden 

aangehaakt. 

• Medewerkers in de vier andere Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten die mee-kijken en mee-leren. 
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Voor overige stakeholders als bewoners, bedrijven, overige organisaties, worden in het kader van dit 

project geen specifieke activiteiten ingericht. 

De tijdsbesteding van de overheden worden geraamd op 175 dagen in 18 maanden. Het betreft zowel de 

betrokkenheid van de regio zelf als de doorwerking naar de andere Zuid-Hollandse regio’s. De provincie 

Zuid-Holland heeft het project een bijdrage van 50.000 euro toegezegd. 

 

Betrekken van jong talent in het netwerk 

Een belangrijk nevendoel van onze aanpak is kennisdeling en doorwerking naar nieuwe generaties. Voor de 

invulling zien wij de volgende mogelijkheden die in overleg met de regio definitief wordt bepaald:  

• Interactieve bijeenkomst organiseren in combinatie met Jong STRONG of Jong Leefomgeving; 

• Een starter binnen de eigen organisatie een grote rol laten vervullen in de uitvoering; 

• Inzet van een Bodemtrainee. Bij ODMH is al een bodemtrainee werkzaam; 

• Stage/afstuderen of studenten werkgroep begeleiden om specifieke kennisvragen uit te werken; 

• Overige suggesties vanuit de regio. 

 

7. Intentie 

Dit plan van aanpak is samen met de regio opgesteld. Namens de regio treden onderstaande personen op 

als kernteam, met de afspraak om in de regio een ‘coalition of the willing’ in te richten met een open 

uitnodiging naar andere gemeenten of andere organisaties binnen de regio. 

 

 

Jos de Jong, Bureauhoofd Ontwikkeling  

 

 

drs. A. Lasee, Afdelingshoofd Expertise, Omgevingsdienst Midden-Holland 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 

Intentieverklaring PZH-deelname "Doen-Leren-Opschalen; 

Bodem & Ondergrond in de Omgevingswet” UP-voorstel.  
 

 

Royal HaskoningDHV 
T.a.v. de heer M. Vergeer 
Postbus 1132 
3800 BC  AMERSFOORT 

 

 

 

Geachte heer Vergeer, 

 

Gedeputeerde Staten 
Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem  
Bureau Ontwikkeling 
Contact 

W.J.G. Husslage 
T   070 - 441 7844 
M  06 - 5544 9373 
wjg.husslage@pzh.nl 
 
Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP  Den Haag 
T 070 - 441 6611 
www.zuid-holland.nl 

 
Datum 
18 september 2018  
Ons kenmerk 
PZH-2018-663896643 
 
Dossiernummer 
DOS-2018-0002034  
 
Uw kenmerk 
- 
Bijlagen 
- 

 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het provincie-

huis. Vanaf station Den 

Haag CS is het tien 

minuten lopen. De 

parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

 

 
 

Hierbij informeren wij u dat Provincie Zuid-Holland voornemens is om een bijdrage te leveren aan 

het invullen van de ambities van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 

2016-2020 (UP), Tender ‘Omgevingswet’. Aanvullend op het budget dat het UP zal besteden 

vanuit betreffende ‘Concurrentiegerichte dialoog, Thema: ‘Omgevingswet’ hebben we voor 2019 

een bijdrage van € 50.000 ex. BTW gereserveerd. Het budget vanuit de Provincie Zuid-Holland  

kan worden besteed aan uitvoering van het UP-voorstel ‘Doen-Leren-Opschalen; Bodem & On-

dergrond in de Omgevingswet’ indien het consortium van Royal HaskoningDHV, Tauw en Witte-

veen+Bos de betreffende tender ‘Omgevingswet’ wordt gegund. 

 

Voorliggende intentieverklaring heeft de voorwaarde dat het budget van € 50.000,-- in provincie 

Zuid-Holland wordt besteed. Naast inhoudelijke en instrumentele ondersteuning van lopende 

processen wordt nadrukkelijk gevraagd invulling te geven aan het transitieproces in Zuid-Holland, 

als onderdeel van implementatie Omgevingswet. Zodra het UP-voorstel ‘Doen-Leren-Opschalen; 

Bodem & Ondergrond in de Omgevingswet’ is gegund zullen wij nadere afspraken met u maken 

over de onderdelen waaraan het geld kan worden besteed, de wijze van facturering, etc.  

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bo-

venaan in deze brief hebben opgenomen.  

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

 
Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 

ir. J. de Jong 

Hoofd Ontwikkeling 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.  
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Doen-Leren-Opschalen; bodem en ondergrond in de Omgevingswet 
Plan van aanpak Gelderland 

20 september 2018 

1. Aanleiding en achtergrond 
Het project 'Doen-Leren-Opschalen' beoogt bestaande en nieuwe ervaringen met regioprojecten 'bodem 
en ondergrond in de Omgevingswet' beschikbaar te stellen voor de regio zelf en voor andere regio's. De 
betrokkenen leren daar zelf van, maar de geleerde lessen worden ook beschikbaar gesteld aan andere 
regio's via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten. 
In september 2018 wordt een voorstel voor het project ingediend bij de kennistendervan het 
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. Bij een succesvolle indiening, starten de werkzaamheden in 
november 2018. Het Uitvoeringsprogramma hanteert een doorlooptijd tot medio 2020. 

In dit document is een voorstel voor één van de zes regioprojecten opgenomen en wel voor de provincie 
Gelderland. Bijzonder in dit regioproject is dat het gaat om de hele provincie en het daar aanwezige 
Gelderse Ondergrond Overleg (GOO). Het GOO functioneert al enige jaren en de overheden voeren samen 
een Meerjarenprogramma uit, waarin aandacht is voor bodemenergie, drinkwater, voedsel en gezondheid. 
Het GOO heeft dus een track record als het gaat om het beheer van de bodem vanuit het oogpunt van 
maatschappelijke vraagstukken. In het overleg wordt bovendien samengewerkt ten aanzien van 
bodeminformatie en warme overdracht. 

De provincie wil graag meedoen omdat het verwacht dat de decentrale overheden zich aan het 
klaarstomen zijn voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet, maar dat er nog een extra actie nodig is 
om ondergrond daar op een correcte wijze in te krijgen. Niet als paragraaf, maar als onderdeel van de 
fysieke leefomgeving. Ze wil, aan de hand van een op Gelderland gerichte aanpak, deze slag maken. Daarbij 
gaat het meer dan alleen om inhoudelijke kennis, maar ook over vaardigheden en sensitiviteit om de stap 
naar bestuurders en collega's te maken. 

Om die reden wordt in dit regioproject het volgende nagestreefd: 
• Een intensieve startfase waarin decentrale overheden worden gevraagd om toe te treden tot dit 

regioproject (met bijhorende inspanningsverplichting). Dat wordt vastgelegd in een coalition of the 
willing. In deze aanpak wordt uitgegaan van het perspectief van een nieuwe brede 
ondergrondbenadering (vanuit maatschappelijke opgaven, natuurlijk systeem en 
gebiedssamenwerking) voor de organisatie én de medewerkers van de overheden. 

• De startfase levert een gedragen activiteitenkalender (flexibel) en een doel/mijlpalen (vast) op voor 
de periode tot medio 2020. In deze activiteiten worden gezamenlijk bouwstenen uitgewerkt voor 
een regionaal bodembeleid, met aandacht voor proces, vaardigheden, maatschappelijke opgaven, 
systeembenadering en andere bodemkwaliteiten. 

• Goed beslagen op pad te gaan naar een bodembewuste invulling van de kerninstrumenten van de 
Omgevingswet (gemeenten, waterschappen, provincie). 

Dit projectvoorstel is opgesteld met de kennis van zomer 2018. Gaandeweg zullen nieuwe kennis, nieuwe 
opgaven, nieuwe mensen en organisaties ons project-pad kruizen. We zullen andere werkvelden en 
bestuurders ontmoeten en hun ideeën en suggesties horen. Daar waar mogelijk en wenselijk leidt tot 
versterking en verbetering van het ingeslagen project-pad. De schattingen van de aard van de 
werkzaamheden en de daarvoor benodigde tijd zijn om die reden indicatief. 

~ 
Royal 
HaskoningDHV ~Tauw 

- Bos 
Witteveen 
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Het project in Gelderland wordt begeleid door een consortium van drie grote adviesbureaus (Tauw, 
Witteveen + Bos en RHDHV), ondersteund met een aantal specialistische bureaus en experts (RUIMTEVOLK, 
CE Delft, Tech your future en anderen) en kennisinstituten. Het is een consortium met kennis en ervaring 
van processen, maatschappelijke opgaven, bodem-inhoud en datavoorziening. 

2. Focuspunt voor de projectperiode 
De regio ziet het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen als focuspunt. Hierbij speelt de 
analyse dat de bodem 'ontvanger' is van meerdere dringende maatschappelijke opgaven en daardoor een 
bredere bodembenadering en verbinding tussen ondergrondse functies/afstemming tussen hoven- en 
ondergrondse functies wenselijk, noodzakelijk en logisch zijn. Maatschappelijke uitgaven hebben dus een 
hoofdrol. Welke dat zijn gaan we in een interactieve sessie (en mogelijk meerdere) met de coalition of the 
willing uitvinden. 

Bij de opstart van het regioproject wordt de keuze gemaakt welke prioriteit heeft en waarmee gestart 
wordt. Bovendien gaan we onderzoeken hoe synergie met andere regioprojecten kan worden gevonden; 
om te voorkomen dat het wiel op meerdere plekken tegelijkertijd wordt uitgevonden. 

Focus: Opstellen omgevingsvisies/omgevingsplannen 
Kernvraag: de omgevingsvisies van de gemeenten zijn in verschillende stadia van ontwikkeling en hebben 
verschillende snelheden. Wat zijn elementen in het proces van opstellen van de omgevingsvisie van 
andere gemeenten die direct bruikbaar zijn voor mijn gemeente? Welke kennis heb ik nodig over het 
bodem- en watersysteem als basis voor een gezonde leefomgeving en ruimtelijke keuzes? Hoe breng ik 
deze kennis in zodat dit volwaardig wordt meegewogen? 
Aandachtspunten aanpak: inbreng eigen gebiedskennis van medewerkers van gemeenten, 
waterschappen en provincie, aangevuld met kennis en tools vanuit het consortium en kennisinstellingen 
en ervaringen in andere regio's. 
Gewenst resultaat: Procesplan hoe inhoudelijk en procesmatig (inclusief vaardigheden) bodem en 
ondergrond in te brengen in de omgevingsvisie. Idealiter zijn bodem en ondergrond niet als aparte 
paragraaf in de omgevingsvisies opgenomen maar zitten slim verweven in de visie op de te bereiken 
leefomgevingskwaliteit en aanpak van maatschappelijke opgaven; bij nieuwe gebiedsontwikkelingen 
kom ik sneller aan tafel bij mijn gemeentelijke collega's en word ik ingeroepen bij initiatieven van 
derden. 

3. Bijdrage Gelderland aan het project 
Het consortium van bureaus begeleidt en structureert het proces. Daar waar nodig worden interactieve 
bijeenkomsten georganiseerd en activiteiten geïnitieerd. Daarbij is het de bedoeling dat de overheden zelf 
aan het werk te gaan. Het consortium heeft daarbij het uitgangspunt dat het vervolgens niet gaat om meer 
werk maar om anders werk. Hoe en wat, zal bij de start van het project gezamenlijk worden bepaald. 

Het consortium zorgt voor een schil om het project heen. Er is een platform met kennisinstituten die bereid 
zijn kennis in het regioproject te brengen of, als daar aanleiding voor is, een actieve bijdrage te leveren. Er 
zijn vijf andere regioprojecten, waarbij het consortium ervoor zorgt dat daar actief en op afstand 
uitwisseling plaatsvindt. 

We verwachten dat in de projectperiode tot medio 2020 de decentrale overheden in Gelderland circa 250 
werkdagen besteden aan dit regioproject. Daarbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij het werk in de 
eigen organisatie (niet meer, maar anders). Een belangrijk aandachtspunt is de bewustwording en de 
toetreding tot de coalition of the willing. Daarbij gaan we uit van 'verleiding', niet van 'dwang'. De 
verleiding heeft betrekking op zowel het ambtelijke netwerk als op bestuurlijke gremia. 

~ 
Royal 
HaskoningDHV ~Tauw 

... Bos 
Witteveen 
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Bij de indicatieve raming van dagen is met de volgende uitgangspunten gewerkt: 
• Naar verwachting zullen circa 20 overheidsorganisaties in de regio deelnemen aan de coalition of 

the willing. Toetreden tot coalition is niet vrijblijvend, van deelnemers wordt een minimale inzet 
verwacht van een nog te bepalen aantal uren per jaar. Het gaat daarbij om deelname aan 
gezamenlijke bijeenkomsten én het uitvoeren van acties. Van deze 20 organisaties zullen er 5 tot 7 
toetreden tot een kernteam (waarbij we aansluiten bij de bestaande structuren en 
samenwerkingsvormen in het GOO). Het kernteam komt regelmatig bijeen om het project te 
begeleiden. De raming is gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding van 10 werkdagen per 
organisatie (over een periode van ruim l,S jaar) = 200 werkdagen. 

• In dit project benaderen we alle Gelderse overheden. Dat kunnen fysieke bijeenkomsten zijn, maar 
ook een Delphi of een enquête. We gaan uit dat we deze resterende overheden weten te verleiden 
tot gezamenlijke inzet van 50 werkdagen in l,S jaar. 

Voor de provincie is het een belangrijke ontwikkeling. Om die reden is ze bereid om 100.000 euro uit eigen 
middelen in dit regioproject te besteden. Dat is een bijdrage die alleen voor het Gelderse werk wordt 
ingezet en kan bestaan uit een geldbedrag, een opdracht aan een ander bureau/instelling of een 
combinatie daarvan. 

Wie zijn de beoogde stakeholders: 
• Medewerkers van gemeenten, Omgevingsdienst, provincie, waterschappen in een coalition of the 

willing. 
• Bestuurders van deze partijen (voor de bestuurlijk urgente thema's). 
• Medewerkers van de overige Gelderse overheden die meekijken en mee-Ieren. 
• Daar waar nodig en handig (op basis van een stakeholder-analyse): bedrijven, opleidingen, 

onderwijs en maatschappelijke organisaties in Gelderland 

Betrekken van jong talent in het netwerk 
Een belangrijk nevendoel van onze aanpak is kennisdeling en doorwerking naar nieuwe generaties. Voor de 
invulling zien wij de volgende mogelijkheden die in overleg met de regio definitief wordt bepaald: 
• Interactieve bijeenkomst organiseren in combinatie met Jong STRONG of Jong Leefomgeving; 
• Een starter binnen de eigen organisatie een grote rollaten vervullen in de uitvoering; 
• Samenwerking met een bodemtrainee (en we werken in dit project samen met het Nationaal 

Bodemtraineeship); 
• Mogelijkheden bieden voor stage/afstuderen of studenten werkgroep begeleiden om specifieke 

kennisvragen uit te werken; 
• Overige suggesties vanuit de regio. 

4. Intentie 
Onderstaande verklaart dit document te hebben gelezen en zich te kunnen vinden in de inhoud. 
Ondergetekende beseft dat de werkzaamheden zich in de loop van de tijd kunnen aanpassen aan 
ontwikkelingen en effect kunnen hebben op het verloop van het project, de resultaten en de inzet van 
Gelderse organisaties. 

~ 
Royal 
HaskoningDHV ~Tauw 

~ Bos 
Witteveen 
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Doen-Leren-Opschalen; bodem en ondergrond in de Omgevingswet 
Plan van aanpak regioproject Midden- West-Brabant 

19 september 2018 (definitief) 
 

 
1. Aanleiding en achtergrond 

Het project ‘Doen-Leren-Opschalen’ beoogt bestaande en nieuwe ervaringen met regioprojecten ‘bodem 
en ondergrond in de Omgevingswet’ beschikbaar te stellen voor de regio zelf en voor andere regio’s. De 
betrokkenen leren daar zelf van, maar de geleerde lessen worden ook beschikbaar gesteld aan andere 
regio’s via een digitaal platform en fysieke bijeenkomsten. 
In september 2018 wordt een voorstel voor het project ingediend bij de kennistender van het 
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant. Bij een succesvolle indiening, starten de werkzaamheden in 
november 2018. Het Uitvoeringsprogramma hanteert een doorlooptijd tot medio 2020.  
 
In dit document is een voorstel voor één van de zes regioprojecten opgenomen en wel voor de regio 
Midden- en West-Brabant. Bijzonder in dit regioproject is dat het gaat om één van de drie regio’s 
(ingedeeld naar Omgevingsdienst) in de provincie Noord-Brabant en dat de twee andere regio’s van harte 
worden uitgenodigd om van dichtbij mee te doen aan het ‘leren’. Mogelijk wordt het project in een later 
stadium uitgebreid, bijvoorbeeld door de twee andere Brabantse regio’s (Zuidoost en Noord) aan het 
project te verbinden. 
 
In Midden- en West-Brabant wordt het volgende nagestreefd: 

 Bouwstenen uit te werken voor een regionaal bodembeleid, met aandacht voor andere bodem-
kwaliteiten én wensen ten aanzien van de bodem (beide bezien vanuit maatschappelijke opgaven). 

 Goed beslagen op pad te gaan naar een bodembewuste invulling van de kerninstrumenten van de 
Omgevingswet (gemeenten in de regio en mogelijk provincie). 

 Een goede en prettige uitwerking van de warme overdracht (taakherindeling bodem door de komst 
van de Omgevingswet), voortgaande op de hoofdlijnen van hetgeen nu is geformuleerd. 

 
Dit projectvoorstel is opgesteld met de kennis van zomer 2018. Gaandeweg zullen nieuwe kennis, nieuwe 
opgaven, nieuwe mensen en organisaties ons project-pad kruizen. We zullen andere werkvelden en 
bestuurders ontmoeten en hun ideeën en suggesties horen. Daar waar mogelijk en wenselijk leidt tot 
versterking en verbetering van het ingeslagen project-pad. De schattingen van de aard van de 
werkzaamheden en de daarvoor benodigde tijd zijn om die reden indicatief. 
 
Het project in Noord-Brabant en in de andere regio’s wordt begeleid door een consortium van drie grote 
adviesbureaus, ondersteund met een aantal specialistische bureaus en experts. Het is een consortium met 
kennis en ervaring van processen, maatschappelijke opgaven, bodem-inhoud en datavoorziening. 
 

2. Korte beschrijving regioproject 
Binnen de regio Midden- en West-Brabant werken gemeenten, provincie en Omgevingsdienst samen op 
gebied van bodem- en ondergrond. Versterking van de samenwerking en kennisdeling is nodig en gewenst 
om in de komende jaren de bijdrage van bodem en ondergrond aan de maatschappelijke opgaven goed te 
kunnen verankeren in de gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen. Tevens worden visies en 
uitvoeringsplannen ontwikkeld op gebied van energietransitie en klimaatadaptatie.  
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Het voorstel tot dit regioproject wordt gedragen door de Omgevingsdienst, de provincie en een paar 
gemeenten. Zij zijn een samenwerkingsverband dat een leidend kernteam is in de regio Midden- en West-
Brabant. Bij de start van het project is de eerste uitdaging om een ‘coalition of the willing’ in te richten en 
zoveel mogelijk gemeenten (en eventueel andere relevante organisaties) aan het project te binden. Het 
consortium verwacht dat een aantal van 20 gemeenten realistisch is. 
 
Het is een beproefde werkwijze die ruim een jaar geleden in Twente is toegepast. Daar zijn uiteindelijk alle 
Twentse gemeenten in de ‘coalition of the willing’ gestapt met een minimale tijdsbesteding (150 uur per 
jaar) als voorwaarde. Het resultaat lonkt in Twente: het ‘gedoe’ in de diepe ondergrond (partijen die via de 
media met elkaar ‘communiceren’) is overgegaan in een opstartend overlegkader met veel goede 
bedoelingen, bodem en ondergrond staan hoog op de bestuurlijke agenda en Twentse samenwerkings-
verbanden ten aanzien van maatschappelijke opgaven hebben hun onderlinge verbondenheid via het 
bodemsysteem erkend. Daarmee is een stevige bestuurlijke en beleids-basis gelegd en zijn de juiste 
netwerken aanwezig om de volgende stap te maken: vastlegging in de kerninstrumenten van de Twentse 
gemeenten. 
De Twentse lessen zullen niet 1-op-1 worden overgenomen maar zijn een inspiratiebron. Dat beoogt het 
project ‘doen-leren-opschalen’: meerdere regio’s aan het werk zetten (door te doen) en de geleerde lessen 
met elkaar en uiteindelijk andere te delen. De betrokken adviseurs zijn de schakel naar ervaringen in 
andere regio’s, de schakel naar kennis van kennisinstituten en zij zorgen voor een digitaal platform waarop 
alle medewerkers van de regio OMWB up-to-date informatie en leerervaringen kunnen vinden. 
 
Dit regioproject is één van zes regioprojecten in het projectvoorstel ‘Doen-Leren-Opschalen’. Twente is éen 
van de zes, met verder: regio Midden-Holland, Zaanstad, Drenthe en Gelderland. Hoewel ieder regioproject 
haar eigen dynamiek, omgeving, veiligheid en experimenten heeft, is het boeiend om in elkaars keuken te 
kijken. Dat wordt binnen het consortium actief opgepakt: leren in de eigen regio, leren met de andere 
regio’s, leren van de entourage binnen het totale project (zoals de platforms kennis en doorwerking). 
 
De werkzaamheden in het project worden gedurende de periode tot september 2020 ondersteund door 
adviseurs van het initiatief-nemend consortium. In zeer nauwe samenwerking met de ‘regiotrekkers’ 
diverse voert de adviseur diverse werkzaamheden uit: Initiëren en vormgeven van bijeenkomsten om te 
werken aan thema’s en kennis te delen, creëren van handvatten om aan de slag te gaan, delen van landelijk 
beschikbare kennis en ontwikkelingen en begeleiding van het proces van invulling geven aan 
Omgevingswet-instrumenten. 
 

3. Focuspunt voor de projectperiode 
Afhankelijk van de beschikbare tijd en capaciteit van de medewerkers in het samenwerkingsverband en van 
de ondersteunende adviseurs wordt aan één of meerdere onderwerpen gewerkt. De regio heeft één focus 
punt benoemd, namelijk het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hierbij speelt de analyse 
dat de bodem ‘ontvanger’ is van meerdere dringende maatschappelijke opgaven en daardoor een bredere 
bodembenadering en verbinding tussen ondergrondse functies/afstemming tussen boven- en 
ondergrondse functies wenselijk, noodzakelijk en logisch zijn. Maatschappelijke uitgaven hebben dus een 
hoofdrol. Bij de uitwerking daarvan verwacht de regio er vier aan te grijpen (en dat is een herkenbaar beeld 
in andere regio’s van Noord-Brabant én Nederland) te moeten uitwerken. 
 
De inhoud van dit hoofdstuk is niet in beton gegoten, maar is (met de kennis in de zomer van 2018) een 
startschot. Bij de opstart van het regioproject wordt de keuze gemaakt welke prioriteit heeft en waarmee 
gestart wordt. Bovendien gaan we onderzoeken hoe synergie met andere regioprojecten kan worden 
gevonden; om te voorkomen dat het wiel op meerdere plekken tegelijkertijd wordt uitgevonden.  
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Focus: Opstellen omgevingsvisies/omgevingsplannen 
Kernvraag: de omgevingsvisies van de 27 gemeenten zijn momenteel in verschillende stadia van 
ontwikkeling en hebben verschillende snelheden. Wat zijn elementen in het proces van opstellen van de 
omgevingsvisie van andere gemeenten die direct bruikbaar zijn voor mijn gemeente? Welke kennis heb 
ik nodig over het bodem- en watersysteem als basis voor een gezonde leefomgeving en ruimtelijke 
keuzes? Hoe breng ik deze kennis in zodat dit volwaardig wordt meegewogen? 
Aandachtspunten aanpak: inbreng eigen gebiedskennis van medewerkers van gemeenten in 
beheergebied van OMWB en provincie, aangevuld met kennis en tools vanuit het consortium en 
kennisinstellingen en ervaringen in andere regio’s.  
Gewenst resultaat: Procesplan hoe inhoudelijk en procesmatig bodem en ondergrond in te brengen in de 
omgevingsvisie. Idealiter zijn bodem en ondergrond niet als aparte paragraaf in de omgevingsvisies 
opgenomen maar zitten slim verweven in de visie op de te bereiken leefomgevingskwaliteit en aanpak 
van maatschappelijke opgaven; bij nieuwe gebiedsontwikkelingen kom ik sneller aan tafel bij mijn 
gemeentelijke collega’s en word ik ingeroepen bij initiatieven van derden. 
 

 
4. Vier maatschappelijke opgaven 

Der regio heeft vier maatschappelijke opgaven genoemd, waarvan ze verwachten dat ze die in het project 
gaan tegenkomen. Ze passen in een landelijk gebied en spelen ook in de andere regio’s. Mochten we 
onderweg andere noodzakelijke opgaven (regionaal of lokaal) tegenkomen, dan bespreken we met elkaar 
hoe hiermee om te gaan. In onderstaande kaders zijn de vier opgaven toegelicht. 
 

Opgave 1: Opstellen ‘Bijdrage bodem en ondergrond aan energie- en warmtetransitie’ 
Kernvraag: Welke bijdrage kan bodem en ondergrond in mijn gemeente (of samenwerking met 
buurgemeenten) leveren aan bestaande trajecten rondom energie en warmte, zoals Regionale 
Energiestrategie Hart van Brabant en Regionale energiestrategie West-Brabant (Ons2050). Wat betekent 
dit voor mijn sturing voor de inzet van bodem? Welke gevolgen heeft dit voor mijn raakvlakken? Hoe kan 
ik dit verankeren in het gemeentelijk beleid? Welke kennis is nodig? 
Aandachtspunten aanpak: 

 Inhoudelijk: potentie voor WKO, geothermie en HTO; interferentie; ligging aanvullende 
strategische grondwatervoorraden; aanhaken bij vooroplopende 9 gemeenten van Hart van 
Brabant; gevolgen voor de ondiepe ondergrond (kabels, leidingen en opslag), fracken, 
schaliegas). 

 Procesmatig: gebruikmaken van wat er al is aan data, informatie, kennis en ervaring binnen en 
buiten de regio. Het gaat daarbij ook om manieren van samenwerken. 

 Capaciteit: in de huidige capaciteit zit weinig ruimte om onderwerpen erbij te doen. Het 
regioproject kan ertoe leiden dat bij bestuurders en management aanleiding ontstaat om de 
capaciteit te verrijken (capaciteit, kennis, vaardigheden, samenwerking) en dit regioproject dient 
daar steekhoudende argumenten voor op te leveren. 

Gewenst resultaat: Een concrete aanpak voor de bijdrage van bodemenergie in het traject van de 
energietransitie; Inzichtelijk maken van voorraad/potentie van de bodem, gevolgd door de bijdrage die 
het kan leveren aan de energietransitie. Mogelijke knelpunten bij het duurzaam beheer van de bodem 
zijn geïdentificeerd; aan kennisvragen wordt gewerkt en ik kan de uitkomsten later inbrengen in 
vervolgstappen. 

 
  



4 
 

                 
 

Opgave 2: Rol van bodem en ondergrond bij de adaptatie aan klimaatverandering 
Kernvraag: welke bijdrage kan bodem en ondergrond leveren aan klimaatadaptatie in mijn gemeente? 
Welke maatregelen/beleid vraagt dit om deze bijdrage te kunnen verzilveren? Hoe kan ik dit verankeren 
in het gemeentelijk beleid? 
Aandachtspunten aanpak: de bodem een cruciale rol speelt bij klimaatverandering (veiligheid, overlast, 
droogte en hitte) een belangrijke rol in zowel stedelijk als landelijk gebied, onder meer omdat het een 
voedingsbodem biedt voor biomassa (en dat vraagt ondergrondse ruimte en een ‘levende‘ bodem) en 
waterberging (dat vraagt een ‘open’ bodem en een goede bodemstructuur). Deze aanpak verdient een 
plek in de operationele onderdelen van een gemeente (zoals een rioleringsplan of in de ruimtelijke 
uitwerking van plannen), maar ook in de strategische en tactische plannen van gemeenten en 
waterschappen. Dat is een procesmatig aandachtspunt, vraagt samenwerking met water-collega’s, 
waterschappen en andere klimaatpartners. Inhoudelijk aandachtspunt in het stedelijke gebied is de 
ruimte-concurrentie van andere ondergrond-gebruikers, zoals voor het transport van data, energie, 
warmte en materialen. Aandachtspunt is de beschikbare capaciteit en het vermogen om over opgaven 
heen te kijken, naar hun gezamenlijke claims op landgebruik. 
Gewenst resultaat: bodem en ondergrond zijn slim verweven in zowel de omgevingsvisie als in -plannen 
en andere (meer operationele) plannen. 

 

Opgave: 3: Bouwstenen beleid bodemkwaliteit in omgevingsvisie en omgevingsplan 
Kernvraag: Op welke wijze komt bodemkwaliteit terug in onze omgevingsvisie en/of omgevingsplan? 
Wat verandert op gebied van taken, organisatie en het proces met het Aanvullingsbesluit bodem? 
Aandachtspunten aanpak: Provincie en gemeenten hebben momenteel een structuur van bodembeleid 
ontwikkelt en dat komt door de Omgevingswet onder druk te staan: een aantal bodemtaken (en 
daarmee data en informatie) verhuizen van provincie naar gemeenten, ten aanzien van grondwater zijn 
nieuwe samenwerkingsverbanden nodig (want grondwater is straks een verantwoordelijkheid van 
provincie, waterschap en gemeente), de relatie met de Omgevingsdienst en hun dienstenpakket 
verandert en er zijn impact-analyses nodig: wie doet wat straks en wat is aan capaciteit, beleid en 
middelen nodig om dat op een verantwoorde manier te doen? De ‘warme overdracht’ is van belang 
alsmede de teksten van het Aanvullingsbesluit bodem (dat nu ter inzage ligt). 
Tegelijkertijd zijn er nieuwe dossiers. De niet-genormeerde stoffen die steeds vaker in het grondwater 
worden aangetroffen (een onderwerp dat ook in andere regio’s aan de orde is en waarop binnen het UP 
kennis wordt ontwikkeld), de omgang met lood (gebruikmakend van de ervaringen in het regioproject 
Zaanstad binnen dit projectvoorstel) en warme overdracht (een onderwerp dat in andere regio’s speelt 
en waar regioproject Gelderland stappen in heeft gemaakt). Het regioproject en haar verwantschap met 
andere regio’s is een ideale plek om deze nieuwe dossiers te doorgronden en in de regio te laten landen. 
Van daaruit worden afspraken gemaakt over een nieuwe samenwerking en wat de warme overdracht nu 
eigenlijk precies betekent. 
De beschikbare middelen is een belangrijk aandachtspunt. Het is moeilijk voor gemeenten en 
Omgevingsdiensten te overzien welke capaciteit (kwantiteit en kwaliteit), middelen (instrumenten, geld, 
regelgeving) en aanvliegroute (via kerninstrumenten Omgevingswet, maar hoe..) nodig is. Dit 
regioproject is erop gericht om daar met elkaar meer vat op te krijgen, maar ook om te zien hoe hier 
gezamenlijk in opgetrokken kan worden. 
Gewenst resultaat: gemeentelijke beleidskeuzes zijn gemaakt of voorbereid ten aanzien van grondwater, 
bodemkwaliteit en grondstromen. Dat mondt uit in een helder handelingskader en een analyse van de 
impact op organisatie en medewerkers. Dat mondt ook uit in een logisch samenspel tussen provincie, 
waterschap, gemeenten en Omgevingsdienst. 
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Opgave 4: Drukte in de ondergrond 
Kernvraag: kunnen de diverse gebruiken van de ondergrond in mijn gemeente goed naast elkaar bestaan 
of zijn er in de toekomst problemen te verwachten doordat functies elkaar in de weg gaan zitten? Hoe 
kan ik zorgen dat mijn gemeente daar meer sturing aan kan geven en daarin de regie neemt. (Wellicht is 
dit onderwerp alleen relevant voor de grotere steden.) 
Aandachtspunten aanpak: vooral in het stedelijke gebied gaan maatschappelijke opgaven een stevige 
ruimte-concurrentie met elkaar aan: meer en andere ondergrondse infrastructuur, meer groen, meer 
open bodem, inbreidingsopgaven, meer ondergronds bouwen en opslaan, meer gebruikmaking van 
bodemenergie. Dat vraagt een 3D/4D-benadering (en -visualisatie) van ruimtelijke vraagstukken, dat 
vraagt een masterplan (planning, begroting, samenwerking) ten aanzien van bijvoorbeeld een 
geïntegreerde aanpak van ondergrondse infrastructuur in de bebouwde delen van de regio. Het is een 
niet te onderschatten onderdeel van de toekomstplannen van gemeenten, vraagt bewustwording bij 
bestuurders, ruimtelijke ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte. Het grootste aandachtspunt 
is de aanvliegroute van dit onderdeel in het besef dat hier hele grote andere krachten spelen 
(economisch, groeikansen). Deze opgave start met een stevige bewustwordings- en erkenningsfase, 
gericht op bestuurders en ruimtelijk-denkende collega’s. De ervaring in andere regio’s is dat deze 
personen best vatbaar zijn voor dit aandachtspunt, maar dat daarvoor weinig bewust waren. Het vraagt 
dus om uitgekiende en goed voorbereide procesinterventies. Welke situatie (menskracht, vaardigheden, 
bodeminzicht) is daarvoor nodig? 
Gewenst resultaat: Brede bewustwording en een concrete uitwerking. Inzicht en overzicht van de drukte 
in de eigen gemeente. Inzichtelijk maken van deze drukte d.m.v. visualisaties en eventueel GIS. Aanzet 
tot voeren van regie en sturing op deze drukte. 
 

 

Naast de vier genoemde opgaven is er meer. Met de kennis van de zomer 2018 lijkt het erop dat droogte 

op de bestuurlijke agenda is gekomen en daarmee mogelijkheden tot waterberging. Of restanten van 

drugsafval en andere nieuwe stoffen in de bodem? Wellicht de bodemvruchtbaarheid in 

landbouwgebieden? Bij de start van het regioproject gaan we met de coalition of the willing aan de slag 

met de opgaven en hun relatie met de bodem. 

5. Activiteiten en verwachte fasering/planning 
Het project beslaat een periode van circa 18 maanden. Daarin worden de volgende activiteiten uitgevoerd 
(voorlopig overzicht). 
In de aanpak staat ‘doen’ centraal. Aandachtspunt is dat daar nu onvoldoende capaciteit voor is. Om die 
reden zal voortdurend zuinig en efficiënt met de beschikbare capaciteit moeten worden omgegaan. Dat 
kan, zo hebben we in andere regio’s gezien, door ervaringen met elkaar te delen en vooral dichtbij het 
bestaande takenpakket te blijven. Een gemeente die bijvoorbeeld druk in de weer is met een voormalige 
stortplaats, kan haar bijdrage op dit onderdeel leveren. En zo heeft iedere gemeente wel haar 
onderwerpen waar specifieke kennis of vaardigheden op zijn ontwikkeld. Dit ‘slimme’ spel is in Twente, als 
voorbeeld, in kaart gebracht door het organiseren van een vacaturemarkt, waarin gemeenteambtenaren 
van de 14 gemeenten zich konden inschrijven voor een activiteit (bedoeld voor de hele regio), waar ze 
verstand, affiniteit of ervaring mee hebben. 
 

Activiteit Type werkzaamheden Regiotrekkers 
Kernteam 

Regionale 
medewerkers 

Adviseurs 

Aansturing 
regioproject  
 

Startoverleg 
Afstemmen voortgang 
Begeleiding jonge professionals 
Projectmanagement 

A - A 

Plenaire 
regiobijeenkomsten 

Voorbereiden presentaties over 
resultaten van de 

B B A 
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focusonderwerpen 
Kennisdelings- en inspiratiesessies 
voorbereiden en uitvoeren 
(aansluiten bij bestaande 
momenten en overlegstructuren) 

Focusgroepen 
regiobijeenkomsten 

Voorbereiden notities op het 
focusonderwerp en de vier 
opgaven. 
Uitvoeren werkzaamheden 
Interviews/indiv.gesprekken 

B A A 

Resultaten Leerervaringen, tips and tricks,  
presentaties, nuttige literatuur 
Visualisaties (infographics, 
kaarten) + 
Verslaglegging en cursusmateriaal 
tbv digitaal platform 

A B A 

Bestuderen materiaal 
digitaal platform 

Medewerkers die niet aan een 
specifiek product hebben 
meegedaan kunnen 
cursusmateriaal bestuderen op 
het digitaal platform 

C C - 

Invulling rollen: A = pro-Actief; B = Bijdrage leveren door te doen; C=Consumeren/leren; - = geen rol 
 
De kennisvragen worden uitgewerkt door medewerkers van de gemeenten, OMWB en provincie en de 
adviseur(s) van het consortium ondersteunen dit door bijeenkomsten te organiseren, mee te helpen 
documenten en presentaties op te stellen en kennis in te brengen. 
 
 

6. Projectorganisatie 

Rol Namen Te besteden dagen  
(periode nov 2018-juli 2020) 

Aanspreekpunt, 
regionale trekkers, 
leden van kernteam 
 

Richard Welling (OMWB), Astrid 
Egberts (gemeente Dongen), Karin 
van Mil (provincie Noord-Brabant), 
Inge Drenth (Oosterhout) 

250 werkdagen 
 

Overige regionale 
medewerkers 

Groepsindeling per onderwerp nog 
nader te bepalen. Basis = 
vertegenwoordigers 
samenwerkingsoverleg. 

Beoogde adviseurs van 
een van de drie 
initiatief-nemende 
bureaus, leden van 
kernteam 

Het regioproject wordt begeleid 
door Marco Vergeer (ervaren 
adviseur) en Alzira Schaap (minder 
ervaren adviseur) van RHDHV. Zij 
concentreren zich op het project. 
Corinne Koot (Witteveen+Bos) is 
betrokken voor het rapporten van 
geleerde lessen 

 

 
De raming van dagen is indicatief en zal gedurende het project worden vastgesteld. De raming in 
bovenstaande tabel is indicatief. Bij de raming is met de volgende uitgangspunten gewerkt: 
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 Naar verwachting zullen circa 20 overheidsorganisaties in de regio deelnemen aan de coalition of 
the willing. Toetreden tot coalition is niet vrijblijvend, van deelnemers wordt een minimale inzet 
verwacht van een nog te bepalen aantal uren per jaar. Het gaat daarbij om deelname aan 
gezamenlijke bijeenkomsten én het uitvoeren van acties. Van deze 20 organisaties zullen er 5 tot 7 
toetreden tot het kernteam. Het kernteam komt regelmatig bijeen om het project te begeleiden. 
De raming is gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding van 10 werkdagen per organisatie (over 
een periode van ruim 1,5 jaar). 

 Uit de twee andere regio’s van Brabant kunnen medewerkers deelnemen aan fysieke 
bijeenkomsten. 

 
Wie zijn de beoogde stakeholders: 

 Medewerkers van 27 gemeenten, Omgevingsdienst, provincie Noord-Brabant, Waterschap 
(Brabant Water) in een coalition of the willing. 

 Bestuurders van deze partijen (voor de bestuurlijk urgente thema’s). 

 Organisaties die betrokken zijn bij de uitwerking van onderwerpen waarbij moet worden 
aangehaakt (voorbeeld: Stichting MOED) 

 Medewerkers in de twee andere Brabantse regio’s (Zuidoost en Noord) die mee-kijken en mee-
leren. 

 
Voor overige stakeholders als bewoners, bedrijven, overige organisaties, worden in het kader van dit 
project geen specifieke activiteiten ingericht. 
 
Betrekken van jong talent in het netwerk 
Een belangrijk nevendoel van onze aanpak is kennisdeling en doorwerking naar nieuwe generaties. Voor de 
invulling zien wij de volgende mogelijkheden die in overleg met de regio definitief wordt bepaald:  

 Interactieve bijeenkomst organiseren in combinatie met Jong STRONG of Jong Leefomgeving; 

 Een starter binnen de eigen organisatie een grote rol laten vervullen in de uitvoering; 

 Aannemen van een Bodemtrainee; 

 Stage/afstuderen of studenten werkgroep begeleiden om specifieke kennisvragen uit te werken; 

 Overige suggesties vanuit de regio. 
 

7. Projectfinanciën 
Uitgangspunten: 

 Bij opdrachtverlening door het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (UP) rekenen we op een 
maximale toekenning voor het totale project van €413.000 excl. BTW. Daaruit wordt de begeleiding van 
de regioprojecten en de overkoepelende werkzaamheden voor het kennisplatform (landelijke 
bijeenkomsten en digitaal platform) gefinancierd. 

 Vooralsnog wordt uitgegaan van een financiële bijdrage van het UP voor ondersteunende 
werkzaamheden door de adviseurs van €42.000,- voor dit regioproject met daarnaast capaciteit voor 
de doorgifte van ervaringen tussen de regio’s. 

 Indien vanuit de regio een financiële bijdrage wordt geleverd dan verruimt dat de mogelijkheden. 

 De inbreng van partners in het consortium in kind (in tijd) is van cruciaal belang voor het UP om aan te 
tonen dat er een serieuze bijdrage aan het traject wordt verleend met als doel om grote stappen 
vooruit te zetten om bodem en ondergrond in de instrumenten van de Omgevingswet te verwerken. 
Daarom wordt in augustus/september een gedetailleerde raming met de regiotrekkers doorgenomen 
om de zogenaamde ‘multiplier’ te bepalen, conform onderstaande opbouw. 
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Bijdrage UP-project Regio (dagen) Totaal 

Inzet regioproject (exclusief overkoepelende uitwisseling) 42.000  42.000 

Inzet (dagen, gemiddeld dagtarief 760 euro)  250 190.000 

Totaal   232.000 

 

8. Planning 

 20 September: deadline indiening projectvoorstel 

 25 September: toelichting op een regio-bijeenkomst 

 November: Opstart van het project 

 Nov. 2018-medio 2020: looptijd project 
 

9. Intentie 
Dit plan van aanpak is samen met de regio opgesteld. Namens de regio treden onderstaande personen op 
als kernteam, met de afspraak om in de regio een ‘coalition of the willing’ in te richten met een open 
uitnodiging naar andere gemeenten of andere organisaties binnen de regio. 
 
 
Inge Drenth (gemeente Oosterhout) 
 
 
 
 
Astrid Egberts (gemeente Dongen) 
 
 
 
 
Jeroen Kemperman (OD Midden- en West-Brabant) 
Teammanager Leefomgevingskwaliteit 

 
 
Karin van Mil (Provincie Noord-Brabant) 
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Activiteitenkalender project DOEN-LEREN-OPSCHALEN

1e halfjaar 2e half jaar 3e half jaar 4e halfjaar

nov 2018 - apil 2019 mei 2019 - sept 2019 okt 2019 - febr 2020 mrt 2020 - juli 2020

Doen Opstartfase regioprojecten Uitvoering regioprojecten Uitvoering regioprojecten Afronding regioprojecten

Met onder andere: Indien van toepassing: Indien van toepassing: Indien van toepassing:

- Nadere detaillering plan van aanpak per regio - Eerste regiobijeenkomst - Tweede regiobijeenkomst - Derde regiobijeenkomst

- PSU per regio

Inventarisatie bestaande kennis en tools

Afstemming ontwikkelingen en voortgang regio's met kernteam Afstemming ontwikkelingen en voortgang regio's met kernteam Afstemming ontwikkelingen en voortgang regio's met kernteam Afstemming ontwikkelingen en voortgang regio's met kernteam

Leren Bijeenkomst kennisplatform Bijeenkomst kennisplatform Bijeenkomst kennisplatform

Uitwisseling tussen regio's (via adviseurs) Uitwisseling tussen regio's (via adviseurs) Uitwisseling tussen regio's (via adviseurs)

Oplevering (tussentijdse) adviesnota kennisplatform Oplevering (tussentijdse) adviesnota kennisplatform Oplevering adviesnota kennisplatform

Tussentijdse update leermodule per regio Tussentijdse update leermodule per regio Afronding leermodule per regio

Opschalen Inrichting online leeromgeving Vullen en bijhouden online leeromgeving Vullen en bijhouden online leeromgeving Vullen en bijhouden online leeromgeving

Oprichten LinkedIn groep Bijhouden LinkedIn groep Bijhouden LinkedIn groep Bijhouden LinkedIn groep

Bijdrage aan 1 à 2 landelijke bijeenkomsten Bijdrage aan 1 à 2 landelijke bijeenkomsten Bijdrage aan 1 à 2 landelijke bijeenkomsten Bijdrage aan 1 à 2 landelijke bijeenkomsten

Bijeenkomst platform doorwerking Bijeenkomst platform doorwerking Bijeenkomst platform doorwerking

Oplevering (tussentijdse) adviesnota platform doorwerking Oplevering (tussentijdse) adviesnota platform doorwerking Oplevering adviesnota platform doorwerking

Projectmanagement PSU Voortgangsoverleg met opdrachtgever Voortgangsoverleg met opdrachtgever Voortgangsoverleg met opdrachtgever

Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Halfjaarlijkse voortgangsrapportage

Administratie en facturatie Administratie en facturatie Administratie en facturatie Administratie en facturatie
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