
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept uitvoeringsprogramma 
bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties 
 
In opdracht van de betrokken partners bij het Convenant 
bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 
13 augustus 2009 
 
Concept 1.0 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Concept uitvoeringsprogramma bodemont-
wikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In opdracht van de betrokken partners bij het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en 
aanpak spoedlocaties 
 

ir. P.J. Kroes 
 
Amersfoort, 13 augustus 2009 
521853/PKO/KWE 
 
 
 

  

 

Stationsplein 1

Postbus 907

3800 AX Amersfoort

Telefoon 033 4677777

www.twynstragudde.nl

 



 

 
 

  

 

 
Inhoudsopgave 

 

  

 1 Inleiding 1 
 1.1 Aanleiding 1 
 1.2 Doel uitvoeringsprogramma 2 
 1.3 Afbakening 2 

 2 Aanpak uitvoeringsprogramma 3 

 3 Beschrijving acties en rapportagelijn 4 
 3.1 Indeling acties 4 
 3.2 Rapportagelijn 5 

 4 Organisatie en besturing 6 
 4.1 Uitgangspunten 6 
 4.2 Uitwerking 10 
 4.3 Selectieprocedure 13 
 4.4 Nauw betrokken organisaties 15 

 Bijlagen 
1. Outline uitvoeringsprogramma uit het convenant 
2. Factsheets acties 
3. Schema uitvoeringsorganisatie 
 
 



 

 
 

 1/16

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 10 juli 2009 is het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoed-
locaties gesloten. Het convenant heeft als doel, dat het bodembeleid in 2015 
zodanig is verbreed, dat het beleid m.b.t. betrekking tot de ondergrond, ge-
biedsgericht grondwaterbeheer en bodemsanering is geïntegreerd. Het conve-
nant is de start van een transitie in de periode september 2009 t/m december 
2015 van een meer integrale werkwijze t.a.v. voormelde punten.  
 
 
Het convenant kent de volgende doelstellingen: 
‐ Verdere decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering naar het 

bevoegd gezag; 
‐ Sturing door beleidsafspraken neergelegd in bestuurlijke overeenkomsten; 
‐ Toenemende samenhang van het bodembeleid met het energie- en waterbe-

leid en het beleid voor de ondergrond; 
‐ Verdere integratie van het bodemsaneringsbeleid in een gebiedsgerichte 

benadering mede in het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid; 
‐ Het onder milieuhygiënische randvoorwaarden accommoderen van het 

toenemend gebruik van de bodem als gevolg van ruimtedruk. 
 
 
De volledige tekst van het convenant is te vinden op www.bodemconvenant.nl 
 
In het kader van het convenant wordt onderhavig uitvoeringsprogramma 
opgesteld. Dit programma wordt zodanig ingericht dat het een belangrijke 
bijdrage levert aan de realisatie van de voormelde doelstellingen van het 
convenant. In afwachting van de benoeming van een programmamanager 
willen de convenantpartners vast een start maken met het opstellen van het 
uitvoeringsprogramma en -organisatie door het inschakelen van een tijdelijke 
kwartiermaker. Twynstra Gudde heeft van de bij het convenant en uitvoerings-
programma betrokken partijen (VROM, VenW, IPO, VNG en UvW) de 
opdracht gekregen om invulling te geven aan de rol van tijdelijke kwartierma-
ker met als tweeledige opdracht, te weten:  
‐ het samen met betrokkenen opstellen van een (con-

cept)uitvoeringsprogramma  
‐ voorstellen te doen voor de invulling van de uitvoeringsorganisatie 
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1.2 Doel uitvoeringsprogramma 

In bijlage 1 is de outline van het uitvoeringsprogramma opgenomen uit het 
Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Daarin zijn 
acties benoemd die in dit uitvoeringsprogramma nader uitgewerkt dienen te 
worden. Het doel van dit uitvoeringsprogramma is dan ook concreet maken wat 
de acties inhouden, wie de trekker wordt, wie betrokken zijn, wat de kosten 
zijn etc. 
 
Voorts is het doel van dit uitvoeringsprogramma een voorstel te doen voor de 
uitvoeringsorganisatie en (be)sturing. 
 

1.3 Afbakening 

Gezamenlijk uitgangspunt is dat de uitvoeringsorganisatie zoveel mogelijk de 
bestaande werkgroepen en verbanden zal benutten. Een beschouwing over hoe 
de bestaande werkgroepen overgaan naar de nieuwe structuur maakt geen 
onderdeel uit van onderhavig conceptprogramma. Immers de programmama-
nager moet tezamen met de projectleiders de ruimte krijgen omdat zelf nader in 
te vullen in het definitieve uitvoeringsprogramma en de onderliggende project-
plannen. In de fase na oplevering van dit conceptuitvoeringsprogramma zullen 
z.s.m. de programmamanager en de projectleiders worden aangesteld. Beoogd 
wordt de programmamanager per 1 september 2009 te laten starten en de 
projectleiders en secretarissen z.s.m. daarna zodat de uitvoeringsorganisatie en 
nieuwe structuur per 1 januari 2010 volledig operationeel kan zijn. De pro-
grammamanager en/of de projectleiders zullen contact opnemen met de 
werkgroepen om na te gaan hoe ze aan het uitvoeringsprogramma kunnen 
bijdragen en in zullen worden gepast in de nieuwe structuur.  
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2 Aanpak uitvoeringsprogramma 

In gesprek met het kernteam bodemconvenant op 24 april 2009 is als uitgangs-
punt gekozen om de uitwerking van het uitvoeringsprogramma te starten met 
dit team.  
 
In onze aanpak voorzien we vier achtervolgende stappen: 
‐ oriëntatie op de opdracht door de kwartiermaker 
‐ uitwerking van het uitvoeringsprogramma en organisatie met betrokkenen 
‐ compilatie t.b.v. oplevering conceptprogramma en voorstel organisatie 
‐ besluitvorming in de stuurgroep 
 
Stap 1: Oriëntatie  
De oriëntatie vindt plaats d.m.v. doornemen beschikbare documentatie, 
bijwonen bijeenkomsten en gesprekken (veelal telefonisch) met direct betrok-
kenen.  Dit om informatie te vergaren, de behoeften duidelijk te krijgen en 
afspraken te maken m.b.t. de opstelling uitvoeringsprogramma en organisatie. 
 
Stap 2: Uitwerking  
In meerdere werksessies met het kernteam wordt de basis gelegd voor de opzet 
en uitwerking van het uitvoeringsprogramma: 
‐ verdere concretisering acties aan de hand van factsheets (zie hoofdstuk 3 en 

bijlage 2) 
‐ planning / fasering 
‐ evt. prioriteiten 
‐ Organisatieaspecten: 
. Voorzet invulling uitvoeringsorganisatie 
. besturing 

‐ witte vlekken, knel/aandachtpunten 
 
Stap 3/4: Compilatie t.b.v. besluitvorming  
Uitwerking stap twee tot concept uitvoeringsprogramma incl. organisatievoor-
stel t.b.v. besluitvorming in de stuurgroep. 
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3 Beschrijving acties en rapportagelijn 

3.1 Indeling acties 

De outline van het uitvoeringsprogramma (bijlage 1) biedt een overzicht van de 
benodigde acties in kader van het convenant. In het navolgende zijn de rubrie-
ken weergegeven waaronder de acties zijn ingedeeld: 
 

1. Spoedlocaties 
2. Gebiedsgericht beleid 
3. Ondergrond 
4. Kennisprogramma 
5. Wet- en regelgeving 
6. Financiering 
7. Uitvoering convenant 
8. Midterm review 

 
De acties dragen in onderlinge samenhang bij aan de realisatie van de doelstel-
lingen van het convenant (zie hoofdstuk 1). De eerste drie rubrieken (spoedlo-
caties, gebiedsgericht beleid en ondergrond) zijn feitelijk de inhoudelijke 
hoofdthema’s. De rubrieken die daar op volgen bevatten voornamelijk instru-
mentarium om de beoogde doelstellingen t.a.v. de drie hoofdthema’s te helpen 
realiseren. In onderstaand figuur is die samenhang weergegeven. 

WET- EN REGELGEVING
FINANCIERING

MIDTERM REVIEW

SPOEDLOCATIES
(+ bodemsaneringsoperatie)

GEBIEDSGERICHT 
BELEID ONDERGROND

KENNISPROGRAMMA

THEMA

INSTRUMENTEN

OPERATIONEEL 
PROCES

OPSTELLEN UITVOERINGSPROGRAMMA EN ORGANISATIE
UITVOERING VAN HET CONVENANT

OVERALL COMMUNICATIE
LEGGEN VAN VERBINDINGEN MET ANDERE ORGANISATIES

VERLAGEN ADMINISTRATIEVE LASTEN EN VERHOGEN EFFICIENTIE

Figuur 1. Samenhang acties convenant

INDELING IN:

- ACTIES PER THEMA

- INSTRUMENTEN OM DE UITVOER TE VERGEMAKKELIJKEN

- ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP HET PROCES
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In bijlage 2 is per actie een factsheet opgenomen. De factsheets geven de stand 
van zaken weer van dit moment en hebben een puur informatieve status op 
t.b.v. verder uitwerking. In de factsheets is beschreven: 
‐ Op welke afspraak uit convenant de actie betrekking heeft 
‐ Een korte omschrijving van de actie en de status 
‐ De (evt.) op te leveren producten 
‐ Wie de trekker van de acties is of zou moeten zijn  
‐ Planning/mijlpalen 
‐ Organisatie (wie zijn betrokken, wie voert uit?) 
‐ Financiën 
 
Toelichting 
Onder de trekker wordt verstaan degene die al trekker is van de actie of beoogd 
wordt als trekker. De acties worden in samenhang gebundeld in projectgroepen 
(zie hoofdstuk 4) onder leiding van een projectleider. De trekker is dus feitelijk 
de trekker van de actie binnen de projectgroep en is door de projectleider 
hierop aanspreekbaar om de actie tot uitvoer te brengen binnen het daarvoor 
beschikbaar gestelde tijd en budget. 
 
Onder organisatie wordt begrepen welke werkgroep betrokken is of het werk 
uitvoert en wie overige betrokkenen zijn of zouden moeten zijn. 
 
Onder financiën worden de externe kosten (bijv. voor uitbesteding van onder-
zoek) in beeld gebracht. 
 
 

3.2 Rapportagelijn 

Voor alle acties in het uitvoeringsprogramma wordt een eenduidige rapportage-
lijn voorgesteld. Voortgang van acties en (tussen)producten worden door de 
programmamanager voorgelegd aan de stuurgroep. Deze beoordeelt of produc-
ten van voldoende kwaliteit zijn voor vaststelling in het DUIV en welke issues 
in het DUIV besproken dienen te worden. Zie verder hoofdstuk 4. 
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4 Organisatie en besturing 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving: 
‐ van de uitgangspunten voor het organisatiemodel, de regie en de bemensing  

(toekomstige kerngroep) en voorstel voor de wijze van invulling en daarmee 
gemoeide kosten (§ 4.1); 

‐ de uitwerking van model naar uitvoeringsorganisatie inclusief een inschat-
ting van de kosten; 

‐ de rollen van enkele nauw betrokken organisaties. 
 

4.1 Uitgangspunten 

Organisatiemodel 
Het convenant gaat uit van een programmamanager  (tevens projectleider 
midtermreview) ondersteund door een nader te bepalen aantal projectleiders 
die uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma in de periode medio 2009 
tot eind 2015.   
 
Op basis van de nadere uitwerking van de acties in de factsheets en gesprekken 
daarover met de betrokken convenantpartners is een beeld ontstaan wat de 
uitgangspunten voor uitvoeringsorganisatie zouden moeten zijn op basis van 
het organisatieschema in figuur 2. 
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DUIV

Stuurgroep 
convenant

Programma-
manager

projectleiderprojectleiderprojectleider projectleider etc.

projectgroep projectgroep projectgroep projectgroep etc.

Kerngroep

Figuur 2. Generiek organisatieschema

 
Regie en aansturing 
De centrale spil in het organisatiemodel is de programmamanager. De bestuur-
lijke opdrachtgever voor de programmanager is het DUIV. De Stuurgroep 
convenant is namens het DUIV de (ambtelijk) gedelegeerde opdrachtgever. De 
stuurgroep dient zich er bewust van te zijn dat de (bestuurlijke) afstemming 
langs meerde lijnen (water en ruimte) kan lopen. 
 
Voordat zaken worden behandeld in de stuurgroep is het zaak en tevens de 
eigen verantwoordelijkheid dat de convenantpartners daarover goed afstemmen 
binnen de eigen geledingen waaronder ook de water en ruimte- gerelateerde 
afstemmingsgroepen. Het IPO behandelt bijvoorbeeld onderwerpen die in een 
stuurgroep aan de orde komen vooraf in het BOOG en de VNG in het WEB. 
Voor het rijk geldt dat naast afstemming binnen de eigen geledingen de 
afstemming binnen het rijk bijvoorbeeld in Dirbowa (directeurenoverleg 
bodem en water) kan plaatsvinden.  
 
Eén ambtelijke stuurgroep 
In de huidige situatie vindt de ambtelijke sturing over thema’s die onder het 
uitvoeringsprogramma vallen versnipperd plaats in drie verschillende stuur-
groepen: 
‐ STUBO (stuurgroep bodem) 
‐ Stuurgroep informatiebeheer 
‐ Stuurgroep convenant (directeurenoverleg) 
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De stuurgroep convenant is verantwoordelijk voor het convenant, het daaruit 
voortvloeiende uitvoeringsprogramma en daarmee alle acties die onder de 
noemer daaronder vallen. De kerngroep acht als randvoorwaarde voor een 
adequate regie dat er één stuurgroep blijft voorbestaan (op directeurenniveau) 
dan wel wordt geformeerd uit de bovenstaande drie, waarvoor alle convenant-
partners worden uitgenodigd voor deelname. De voorkeur vanuit de decentrale 
overheden in de kerngroep is de STUBO en stuurgroep kennismanagement op 
te heffen dan wel (deels) op te laten gaan in de stuurgroep convenant (onder 
voorzitterschap van Cees Moons). De actie om hier een procedurevoorstel voor 
te maken is afgesproken in de stuurgroep convenant van 23 juni 2009 en ligt bij 
Ruud Cino van VROM. 
 
Betrokkenheid bestaande werkgroepen 
Binnen de bodemwereld is er een woud aan overleggremia die direct of indirect 
aan de acties van het convenant raken (Bodem+ heeft daar een overzicht van 
beschikbaar). In de factsheets zijn die relaties voor zover bekend weergegeven.  
 
Gezamenlijk uitgangspunt is dat de uitvoeringsorganisatie zoveel mogelijk de 
bestaande werkgroepen en verbanden zal benutten. Een beschouwing over hoe 
de bestaande werkgroepen overgaan naar de nieuwe structuur maakt geen 
onderdeel uit van onderhavig conceptprogramma. Immers de programmama-
nager moet tezamen met de projectleiders de ruimte krijgen om dit zelf nader 
in te vullen in het definitieve uitvoeringsprogramma en de onderliggende 
projectplannen. De programmamanager en/of de projectleiders zullen contact 
opnemen met de werkgroepen om na te gaan hoe ze aan het uitvoeringspro-
gramma kunnen bijdragen en in zullen worden gepast in de nieuwe structuur. 
Een mogelijkheid om aan te denken is bijvoorbeeld dat de trekkers van werk-
groepen die gerelateerd zijn aan acties lid worden van desbetreffende project-
groepen (zie schema bijlage 3). 
 
Bewaken samenhang 
Een aantal bestaande werkgroepen zoals LIB en BIELLS t.b.v. het informatie-
beheer leveren toe aan meerdere projectgroep in de uitvoeringsorganisatie 
(horizontale samenhang). Het bewaken van die ‘horizontale samenhang’ is 
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de programmamanager en zijn 
projectleiders.  
 
Planning operationalisering uitvoeringsorganisatie   
In de fase na oplevering van dit conceptuitvoeringsprogramma zullen z.s.m. de 
programmamanager en de projectleiders worden aangesteld. Beoogd wordt de 
programmamanager per september 2009 te laten starten en de projectleiders en 
secretarissen z.s.m. daarna zodat de uitvoeringsorganisatie en nieuwe structuur 
per 1 januari 2010 volledig operationeel kan zijn. Tot die tijd (maar ook daar 
na) vallen de acties voorvloeiende uit het convenant onder de stuurgroep 
convenant (en dus niet onder een andere stuurgroep) en is Peter Kiela van 
VROM centraal aanspreekpunt totdat de programmamanager is gestart. 
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Rollen 
De kerngroep fungeert als klankbordgroep voor de programmamanager. De 
programmamanager is op zijn beurt weer opdrachtgever voor de projectleiders. 
De projectleiders sturen de desbetreffende projectgroepen aan en zijn verant-
woordelijk voor de tijdige oplevering van de desbetreffende producten. 
 
De programmamanager en projectleiders worden ondersteund door een 
programmasecretaris respectievelijk projectsecretarissen vanuit Bodem+. 
 
Kwaliteit bemensing uitvoeringsorganisatie 
Centraal uitgangspunt is dat competenties voor de programmamanager, 
projectleiders en secretarissen belangrijker zijn dan uit welke organisatie 
diegene komt. In paragraaf 4.2 zijn hiervoor profielen opgenomen die als basis 
dienen voor de werving, selectie cq voordracht. 
 
Specifiek voor de programmamanager tenminste (rijksschaalniveau 14 à 15) is 
uitgangspunt dat deze uit de geledingen van één der decentrale overheden komt 
en bestuurlijk draagvlak geniet. De projectleiders komen uit de geledingen van 
alle convenantpartners. Daarbij is het uitgangspunt dat deze posten worden 
verdeeld over tenminste drie verschillende convenantpartners. De secretarissen 
worden geleverd door Bodem+. Voor projectleiders/secretarissen geldt gemid-
deld schaalniveau 12 maar afwijking naar beneden en boven is mogelijk.  
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Trekker vs projectleider 
De acties worden geclusterd in projectgroepen. Deze worden aangestuurd door 
de projectleiders. Binnen de projectgroepen kan het trekkerschap voor bepaalde 
acties worden ondergebracht bij zgn. trekkers (zie bijv. in  de factsheets van 
bijlage 2). De selectie van de projectleiders zal plaatsvinden door de program-
mamanager o.b.v. benodigde competenties. 
 
Huisvesting 
De uitvoeringsorganisatie wordt centraal op één locatie gehuisvest (bij Bo-
dem+ te Utrecht of Den Haag).  
 
Financiering uitvoeringsprogramma 
Voor de start is start 500.000 euro van VROM beschikbaar. De vervolgkosten 
programmamanager alsmede de huisvestingskosten worden gefinancierd uit de 
apparaatskosten van het bodemsaneringsbudget. De secretarissen worden 
geleverd door Bodem+ en worden derhalve financieel gedekt vanuit afspraken 
over het Bodem+-werkprogramma. 
 
 

4.2 Uitwerking 

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten en het generieke model concreet 
vertaald naar een voorstel voor de uitvoeringsorganisatie, de competentiepro-
fielen, en procedure voor selectie en voordracht.  
 
In bijlage 3 is het organisatiemodel vertaald naar een concreet schema met vijf 
projectgroepen en één werkgroep (communicatie) waaronder de acties uit het 
uitvoeringsprogramma zijn ingedeeld.  
 
Rolverdeling, taken en competenties 
Uit het schema in bijlage 3 vallen de rollen op hoofdlijnen af te lezen. De 
programmamanager moet vooral het overzicht hebben en houden (supervisie) 
om de samenhang te bewaken. Speciaal aandachtspunt daarbij betreft het 
informatiebeheer dat nu verdeeld is over meerdere projectgroepen. De pro-
grammamanager vervult de schakelfunctie tussen het programma en de 
ambtelijke en bestuurlijke regie. Hij of zij dient liefst wel enigszins op de 
hoogte te zijn van de materie, maar inhoudelijke expertise dient vooral bij de 
projectleiders te liggen. De programmamanager is tevens als projectleider zelf 
direct verantwoordelijk voor de midtermreview en indirect (via programmase-
cretaris) voor de communicatie. 
 
In de navolgende tabellen zijn de taken, rollen, competenties en vereiste kennis 
en vaardigheden uitgewerkt in profielen. 
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Tabel 1. Profielen programmamanager en projectleider 
Programmamanager (PM) Projectleider (PL) 
Algemeen: 
De programmamanager heeft de eindver-
antwoordelijkheid over het uitvoeringspro-
gramma. Hij/zij stuurt niet alleen de 
projectleiders aan maar is ook verantwoor-
delijk een gestroomlijnde voorbereiding 
van het besluitvormingsproces over 
(tussen)resultaten van het uitvoeringspro-
gramma. Hij legt verantwoording af aan- en 
rapporteert in de stuurgroep.  
 

Algemeen: 
De projectleider is verantwoordelijk 
voor de tijdige realisatie van de acties en 
producten die onder zijn verantwoording 
vallen. De acties en producten komen tot 
stand in projectgroepverband onder 
aansturing van de projectleider.  Hij stelt 
daarvoor een projectplan op en treedt op 
als opdrachtgever voor evt. werkzaam-
heden van derden. 

Rollen: 
De programmamanager is opdrachtnemer 
van de stuurgroep voor de uitvoering van 
het programma en opdrachtgever voor de 
projectleiders en programmasecretaris. Hij 
heeft het overzicht en bewaakt de samen-
hang binnen het programma. 
De PM is PL voor de midtermreview 

Rollen: 
De projectleider is opdrachtnemer van de 
programmaleider en opdrachtgever voor 
de projectgroepsecretaris, trekkers van 
acties en zonodig van evt. derden 
betrokken bij de uitvoering. 

Competenties: 
- Besluitvaardig 
- Overtuigingskracht 
- Helikopterview 
- Samenbindend leiderschap 
- Sensitief (begrijpt complexe (politie-

ke) situaties) 
- Kan goed omgaan met tegengestelde 

belangen 
- Aanpassingvermogen (speelt in op 

nieuwe ontwikkelingen) 
- Kan goed omgaan met de stakeholders 
- Pro-actief 
- Uitstekende communicator 

Competenties: 
- Resultaatgericht 
- Besluitvaardig 
- Vastberaden 
- Leiderschap 
- Trekt en initieert activiteiten 
- Goede communicator 
- Managerial (d.w.z. heeft goed oog 

voor planning en voortgang, evt. 
risico’s die op kunnen op treden en 
handelt daar pro-actief naar). 

-  netwerker 

Kennis en vaardigheden: 
W.O. werk-/denkniveau. 
 
- Heeft bij voorkeur affiniteit met het 

beleidsterrein. 
- Heeft ruime kennis en ervaring met 

programma- en procesmanagement. 
- Heeft diepgaand inzicht in de politieke 

en maatschappelijke verhoudingen en 
in het functioneren van het openbare 
bestuur en de daarmee samenhangende 
besluitvormingscircuits 

 

Kennis en vaardigheden: 
Hbo of W.O. werk-/denkniveau. 
 
- Heeft bij voorkeur brede materie- 

en procesinhoudelijke kennis van 
het betreffende werkterrein en de 
daaraan gerelateerde wet- en regel-
geving en van relevante aanverwan-
te beleidsterreinen. 

- Heeft ervaring met project- en 
procesmanagement. 

- Heeft inzicht in het functioneren 
van het openbare bestuur de daar-
mee samenhangende besluitvor-
mingscircuits. 

Schaalniveau: 14 à 15 Schaalniveau: 12 (gemiddeld) 
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Tabel 2. Profielen programma- en projectgroepsecretaris 
Programmasecretaris Projectgroepsecretaris 
Algemeen: 
De programmasecretaris is verantwoorde-
lijk voor een goede planning, agendavor-
ming en verslaglegging ter ondersteuning 
van de programmamanager respectievelijk 
projectleider.  
De programmasecretaris draagt tevens 
zorg voor een gestroomlijnde planning 
gericht op onderlinge afstemming van de 
verschillende besluitvormingscircuits 
(Dirbowa, BOOG, WEB, etc). 
De programmasecretaris stuurt de 
communicatieactiviteiten aan. 

Algemeen: 
De projectgroepsecretaris is verantwoor-
delijk voor een goede planning, agenda-
vorming en verslaglegging van de 
projectgroep(activiteiten) en ter onder-
steuning van de projectleider.  
De projectgroepsecretaris treedt tevens op 
als redacteur/eindredacteur voor de 
projectgroepproducten en levert admini-
stratieve operationele ondersteuning t.b.v. 
opdrachtverlening aan derden. 

Rollen: 
De programmasecretaris werkt in opdracht 
van de programmamanager.  
De programmasecretaris is trekker en 
voorzitter van de communicatiewerk-
groep/activiteiten. Ondersteunt de 
projectleider midtermreview 

Rollen: 
De projectgroepsecretaris werkt in 
opdracht van de projectleider. 

Competenties: 
- Accuraat 
- Klantbewust (dienstverlenende 

instelling) 
- Neemt initiatief 
- Kan goed plannen en monitoren  
- Goede communicator (zowel 

mondeling als schriftelijk) 

Competenties: 
- Accuraat 
- Klantbewust (dienstverlenende 

instelling) 
- Neemt initiatief 
- Kan goed plannen en monitoren  
- Goede communicator (m.n. schrifte-

lijk) 
- Inhoudelijke deskundigheid 

Kennis en vaardigheden: 
W.O. werk-/denkniveau. 
 
- Heeft inzicht in het functioneren van 

het openbare bestuur de daarmee sa-
menhangende besluitvormingscir-
cuits. 

- Heeft ervaring als werkgroep- 
respectievelijk projectsecretaris. 

- Heeft affiniteit met communicatie 
- Affiniteit met evaluatiestudies 

Kennis en vaardigheden: 
Hbo of W.O. werk-/denkniveau. 
 
- Heeft inzicht in het functioneren van 

het openbare bestuur de daarmee sa-
menhangende besluitvormingscir-
cuits. 

- Heeft ervaring als werkgroep- 
respectievelijk projectsecretaris. 

 

Schaalniveau: 12 (gemiddeld) Schaalniveau: 12 (gemiddeld) 
 
Toelichting op stroomlijning regie door programmasecretaris 
In § 4.1 zijn de uitgangspunten voor de bestuurlijke en ambtelijke regie op het 
uitvoeringsprogramma beschreven. Van belang is dat de verschillende kolom-
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men (centraal vs BOOG, WEB, DIRBOWA etc.) goed op elkaar wordt afge-
stemd. 
 
Het DUIV overleg komt vier maal per jaar bij elkaar. Voorgesteld wordt om 
het uitvoeringsprogramma als vast agendapunt op te nemen om de voortgang 
en evt. knelpunten te bespreken en producten uit het uitvoeringsprogramma 
vast te stellen. De stuurgroep vergadert twee weken voor de bestuurlijke en 
heeft tot taak bestuurlijke issues te identificeren voor het bestuurlijk overleg en 
producten goed te keuren en door te geleiden ter vaststelling in het DUIV. 
Zonodig ligt de vergaderfrequentie van de ambtelijke stuurgroep hoger dan die 
van het DUIV. Ook de vergaderfrequentie van DIRBOWA, BOOG, WEB en 
achterban UvW dient zo goed als mogelijk te worden afgestemd op de verga-
dercyclus van de gehele regiekolom. Die taak komt te liggen bij de program-
masecretaris voor het uitvoeringsprogramma. 
 
 

4.3 Selectieprocedure  

Programmamanager 
Uitgangspunt is dat deze uit de geledingen van de decentrale overheden komt 
en bestuurlijk draagvlak heeft. Daarvoor zal en ‘selectiecommissie’ in het 
leven worden geroepen waar in ieder geval de decentrale overheden zitting 
hebben. De selectiecommissie of decentrale overheden zullen met inachtne-
ming van voormeld uitgangspunt en het profiel uit tabel 1 komen tot een 
voordacht van de programmamanager in de ambtelijke stuurgroep. 
 
Projectleiders 
Uitgangspunt is dat deze uit de geledingen van de conventpartners komen en de 
posten worden verdeeld over tenminste 3 verschillende convenantpartners. De 
programmanager selecteert vervolgens de projectleiders al dan niet gebruik 
makend van een klankbordgroep waarin tenminste twee van de convenantpar-
tijen deelnemen. De programmamanager is opdrachtgever voor de projectleider 
en maakt daarmee opdrachtgevers/opdrachtnemersafspraken. 
 
Programmasecretaris 
Met inachtneming van het competentieprofiel (tabel 2) zal Bodem+ in samen-
spraak met de programmamanager komen tot een voordracht. De programma-
manager neemt de uiteindelijke beslissing.  
 
Projectsecretarissen 
Met inachtneming van het competentieprofiel (tabel 2) zal Bodem+ in samen-
spraak met de betreffende projectleiders komen tot de voordracht van de 
projectsecretarissen. De projectleiders nemen de uiteindelijke beslissing. 
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Kosten uitvoeringsorganisatie 
Ten aanzien van de kosteninschatting wordt uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten: 
‐ De organisatie die de programmamanager respectievelijk projectleider(s) 

levert wordt gecompenseerd voor de salariskosten van die inzet. 
‐ Bodem+ (SenterNovem) voorziet in de huisvesting en automatisering van de 

programmaorganisatie en ontvang daarvoor een (overhead)vergoeding van 
€ 12.336,- per werkplek (persoon) per jaar. 

‐ De bemensing van de projectgroepen is voor rekening van de convenant-
partners. 

‐ Programmamanager op niveau schaal 14 of 15 (voor de kosteninschatting 
wordt uitgegaan van schaal 15). 

‐ Projectleiders op niveau gemiddeld schaal 12. 
‐ De secretarissen worden geleverd door Bodem+ (inschatting 3 à 3,5 fte, 

gemiddeld schaal 12) gefinancierd en gedekt vanuit het werkprogramma van 
Bodem+. Indien er bijv. geen fulltime programmamanager beschikbaar is 
zal er een hogere capaciteitsinzet van de programmasecretaris nodig zijn. 

 
De overheidstarieven (bron: Handleiding overheidstarieven 2009) voor com-
pensatie van de salariskosten voor de projectleider(s) en programmamanager 
zijn:  
schaal 12    €   78.495,- (obv 1370 uur per jaar) 
schaal 15    € 108.599,- (obv 1370 uur per jaar) 
 
Uitgaande van een voorlopig model dat er bijvoorbeeld in totaal 3 fte aan 
projectleiders nodig is (verdeeld over 4 personen, dus 0,75 fte per persoon) 
naast een full time programmamanager levert het volgende jaarlijkse kosten-
plaatje op: 
 
Salariskosten   € 344.084,- per jaar 
Overhead    €   61.680,- per jaar 
      ---------------------- 
Totaal     € 405.764,- per jaar 
 
Voor de duur van het uitvoeringsprogramma (sept. 2009 tot en met 31 dec. 
2015) te weten 6 jaar en 3 maanden liggen de totale kosten voor de uitvoe-
ringsorganisatie dan in de orde van grootte van € 2,5 miljoen. Dit is een ruime 
inschatting omdat gedurende de looptijd natuurlijk al veel acties worden 
afgerond en bezien kan worden of daarmee de capaciteitsinzet van de project-
leiders kan worden verminderd. De programmamanager zal daar gedurende de 
looptijd jaarlijks een nieuwe inschatting van geven. 
 
Voorgesteld wordt om de programmanager te laten benoemen door de stuur-
groep en te starten met de voordracht zodra het convenant is ondertekend.  
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4.4 Nauw betrokken organisaties 

Bodem+ 
Bodem+ vervult een schakelfunctie tussen beleidsvorming bij het rijk en de 
uitvoeringspraktijk van provincies en gemeenten. Onder meer door middel van 
een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en 
het vervullen van een vraagbaakfunctie. Vanuit deze schakelfunctie is nauwe 
betrokkenheid van adviseurs van Bodem+ bij het uitvoeringsprogramma 
gewenst. Bodem+ zal de secretarissen voor het uitvoeringsprogramma leveren 
en kan verder deelnemen in de verschillende projectgroepen. De uitvoeringsor-
ganisatie wordt bij Bodem+ gestationeerd.  
 
TCB 
De technische commissie bodembescherming (TCB) brengt gevraagd en 
ongevraagd advies uit. De TCB heeft ervaring met technisch wetenschappelijk 
advies aan overheden op de drie hoofdthema's (spoedlocaties, gebiedsgericht 
beleid en ondergrond) van dit uitvoeringsprogramma. Bij spoedlocaties betreft 
het met name de manier waarop spoedlocaties kunnen worden geïdentificeerd. 
Binnenkort adviseert de TCB over de wijziging Wbb i.v.m. gebiedsgericht 
grondwaterbeheer en op het thema ondergrond heeft de TCB een preadvies 
uitgebracht. Momenteel is de TCB bezig met een advies over het rapport van 
de taskforce WKO en is een werkgroep 'Duurzaam gebruik ondergrond' 
ingesteld. 
 
De TCB ziet de volgende aanknooppunten m.b.t. onderhavig uitvoeringspro-
gramma. De bestuurlijke –of ambtelijke stuurgroep kan de TCB om advies 
vragen m.b.t. knelpunten in het uitvoeringsprogramma, voor zover  technisch-
wetenschappelijke vragen op het terrein van de TCB daarbij een rol spelen. 
Daarnaast zit de expertise van de TCB vooral in onderdelen van het uitvoe-
ringsprogramma, die worden beschreven in de factsheets. Bijvoorbeeld het 
onderbouwen van criteria voor de afbakening van landbodem en waterbodem 
(één van de producten genoemd in de factsheet spoedlocaties). Omdat niet alle 
factsheets volledig zijn uitgekristalliseerd en het daardoor nog niet duidelijk is 
waar de vragen op het grensvlak van wetenschap en beleid precies liggen is het 
goed om in zijn algemeenheid de mogelijkheid te beseffen om de TCB om 
advies te vragen over technisch-wetenschappelijke aspecten van de onderwer-
pen. 
 
SKB en SIKB 
SKB is het kennisnetwerk dat zich bezighoudt met duurzaam bodemgebruik. 
Het programma van SKB heeft nog te onderzoeken raakvlakken met het 
uitvoeringsprogramma convenant. SKB richt zich op de integratie van bodem-
sanering in ruimtelijke ordening als onderdeel van locatie- en projectontwikke-
lingsplannen, op gebiedsontwikkeling en op grondwatersanering en beheer van 
verontreinigd grondwater als onderdeel van gebiedsgericht grond)waterbeheer.  
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SIKB kan in het kader van kwaliteitsborging een rol spelen in bij het uitvoe-
ringsprogramma. SIKB is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven 
en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van 
archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren.  
 
Het maatschappelijk Initiatief Bewust Bodemgebruik  
Bewust Bodemgebruik laat de bodem in nieuw perspectief zien en benadrukt de 
noodzakelijke balans in enerzijds de rol bij het oplossen van maatschappelijke 
thema's (duurzaam benutten) en anderzijds het daarvoor benodigde beheer (bewust 
beheren. Via het uitvoeringsprogramma kan samenwerking worden gezocht met het 
initiatief, wat ertoe kan bijdragen dat het maatschappelijk bewustzijn wordt 
vergroot 



 

 
 

 

Bijlagen 

 



 

 
 

Bijlage 1 blad 1

 

1. Outline uitvoeringsprogramma uit het con-
venant 

 
1.   Outline van het uitvoeringsprogramma 
 

afspraken acties relevant status 
convenant artikel actie

1 spoedlocaties 1.1 overzicht humane spoedlocaties gereed hebben 7.1 gestart
1.2 vaststellen versnellingsprotocol spoedlocaties 7.1 gestart
1.3 saneren danwel beheersen humane spoedlocaties 7.2 gestart
1.4 aanpakken al in programma's opgenomen locaties vooruitlopend op overzicht humane spoed 7.3 gestart
1.5 met voorrang aanpakken humane spoedlocaties 7.4 gestart
1.6 gereed hebben overzicht spoedlocaties overige risico's (incl. KRW objecten) 7.5 gestart
1.7 beheersen spoedlocaties overige risico's 7.5 gestart
1.8 in kaart brengen omvang bodemverontreiniging onder toekomstige Waterwet 7.8 nieuw
1.9 aanpakken van 'puntbronnen' regionale waterbodemverontreiniging 7.9 nieuw
1.10 voorzien in handreiking aanpak waterbodemverontreiniging onder Waterwet 7.10 gestart
1.11 aanpassen programmering op aanpak spoedeisende locaties 9.3 nieuw

2 gebiedsgericht beleid 2.1 verankeren grondwaterbeheer in plannen en visies provincies, gemeenten en waterschappen 6.1.1 gestart
2.2 bevorderen gebiedsgerichte benadering in samenhang met grondwaterbeheer 6.2.1 gestart
2.3 ontwerpen regionale bestuurlijke arrangementen gebiedsgerichte aanpak 6.2.1 gestart

3 ondergrond 3.1 tot stand brengen innovatieprogramma bodemontwikkelingsbeleid 4 nieuw
3.2 vorm geven aan beginsel duurzaam gebruik van de ondergrond 5.1.1 gestart
3.3 uitwerking geven aan begrippenkader relevant voor duurzaam gebruik ondergrond 5.1.1 gestart
3.4 vaststellen visie op duurzaam gebruik ondergrond 5.1.2 nieuw
3.5 aanpassing wet- en regelgeving en nadere uitwerking bevoegdheden 5.1.3 nieuw
3.6 afspraken maken over monitoring effecten WKO op bodem- en watersysteem 5.4.2 nieuw
3.7 afspraken maken over stimuleren WKO bij grootschalige grondwaterverontreiniging 5.4.3 nieuw
3.8 afstemmen te ontwikkelen beleid op KRW 6.3.1 gestart
3.9 voorzien in brochure afstemming bodem/KRW en grondwaterrichtlijn 6.3.2 gestart

4 kennisprogramma 4.1 vergaren en ontsluiten kennis en (geo)informatie kansen ondergrond 5.2.1 gestart
4.2 start onderzoeksprogramma 'kennisagenda van de ondergrond" 5.2.2 gestart
4.3 komen tot structuur voor uitwisseling gegevens ondergrond 5.3.1 gestart
4.4 uitbouwen DINO tot basisregistratie ondergrond (BRO) 5.3.2 nieuw

5 wet- en regelgeving 5.1 wetsvoorstel gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging naar Ministerraad 6.2.2 nieuw
5.2 voorzien in handreiking gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging met grondwaterverontr. 6.2.2 nieuw
5.3 vereenvoudigen en hervormen wet- en regelgeving 8.3 nieuw
5.4 het leveren van praktijkondersteuning bij het opstellen van wet- en regelgeving bijlage 2, g nieuw
5.5 opstellen AMvB ISV en regelen decentralisatie-uitkering bodem via AMvB van BZK 9.1 nieuw

6 financiering 6.1 inspannen te komen tot mogelijkheid van afkoop aansprakelijkheid diep grondwater 6.2.3 nieuw
6.2 bevorderen sanering, tijdelijke maatregelen of nazorg door of op kosten van derden 7.7 gestart
6.3 beschikbaar stellen bodemsaneringsbudget via decentralisatie-uitkering, ISV, bedrijvenregeling9.1 gestart
6.4 toedelen deel van de budgetten obv verdeelsleutel 9.2 gestart
6.5 toedelen deel van de budgetten obv specifieke projecten of programma's 9.2 gestart
6.6 medefinancieren innovatieprogramma bodemontwikkelingsbeleid 4 nieuw

7 uitvoering convenant 7.1 het opstellen van een uitvoeringsprogramma 3.1 nieuw
7.2 verwerken adviezen taskforce WKO in uitvoeringsprogramma 5.4.1 nieuw
7.3 relatie bodem/KRW en grondwaterrichtlijn in uitvoeringsprogramma opnemen 6.3.2 nieuw
7.4 monitoren uitvoering 2015 doelstelling 8.2 nieuw
7.5 het leggen van verbindingen met andere organisaties van betekenis voor uitvoering bijlage 2, h nieuw
7.6 verkennen van mogelijkheden optimale efficiency en verlagen administratieve lasten bijlage 2, f nieuw
7.7 verzorgen van de overall communicatie en afstemming over de uitvoering van het convenant bijlage 2, i nieuw

8 midterm review 8.1 voortgang verankering grondwaterbeheer bij provincies, gemeenten en waterschappen 6.1.2 nieuw
8.2 afspraken met RWS over overgaan bodemverontreinigingen van Wbb naar Waterwet 7.8 nieuw
8.3 voortgang schema ambities convenant in tussenbalans vaststellen 8.1 nieuw
8.4 onderwerpen midterm review voorstellen en vaststellen 8.1 nieuw
8.5 bespreken midterm review op bestuurdersconferentie 8.1 nieuw  

 
Deze outline biedt een schematisch overzicht van de acties die volgen uit de 
artikelen in het convenant en vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma 
(artikel 3.2). Ter verduidelijking is in de outline per actie opgenomen of het 
een al gestart of een nog nieuw op te zetten initiatief betreft. Dit is een globale 
indicatie, waarbij ook moet worden aangegeven dat diverse acties al autonoom 
zijn gestart en dat het van belang is de continuïteit van lopende acties zo veel 
mogelijk te waarborgen. 
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2. Factsheets acties 

In deze bijlage zijn de acties nader uitgewerkt door middel van factsheets (de 
nummering van de acties in de outline is daarbij gehanteerd). Per actie in de 
outline is een factsheet opgenomen. In sommige gevallen zijn acties, die veel 
samenhang in de uitvoering vertonen, gebundeld in één factsheet. In de 
factsheets wordt beschreven: 
‐ Op welke afspraak (artikel) uit het convenant de actie betrekking heeft 
‐ Een korte omschrijving van de actie en de status 
‐ De (evt.) op te leveren producten 
‐ Wie de trekker is of zou moeten zijn 
‐ Planning/mijlpalen 
‐ Organisatie (wie zijn betrokken, wie voert uit?) 
‐ Financiën 
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THEMA SPOEDLOCATIES 
Factsheet acties 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 en 1.9: aanpak spoedlocaties 
 
AFSPRAKEN UIT HET CONVENANT 
 
Binnen de volgende afspraken uit het convenant zien we een rol weggelegd 
voor de werkgroep aanpak werkvoorraad nieuwe stijl. Deze werkgroep kan 
bestaan uit een uitgedunde groep van de huidige werkgroep aanpak werkvoor-
raad.  
 
Artikel 7.1: 
De bevoegde overheden Wbb zullen uiterlijk op 31 december 2010 een 
overzicht gereed hebben van de humane spoedlocaties. In dit overzicht zal per 
locatie worden aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn 
voorzien. 
 
Artikel 7.2: 
Partijen zullen bewerkstelligen dat in alle gevallen van ernstige bodemveront-
reiniging waarvan de sanering bij huidig gebruik spoedeisend is wegens 
humane risico’s, uiterlijk in 2015 een noodzakelijke sanering zal hebben 
plaatsgevonden dan wel tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen 
waarmee de risico’s afdoende worden beheerst. 
 
Artikel 7.3: 
De humane spoedlocaties die nu reeds in de programma’s zijn opgenomen of 
bekend zijn, zullen worden aangepakt vooruitlopend op het gereedkomen van 
het overzicht als bedoeld in artikel 7.1 van het convenant. 
 
Artikel 7.4: 
Partijen zullen de humane spoedlocaties met voorrang aanpakken. Dit betekent 
overigens niet dat het uitgesloten is dat ook andere ernstig verontreinigde 
locaties in de periode tot en met 31 december 2015 met Wbb-middelen worden 
aangepakt. 
 
Artikel 7.5: 
De bevoegde overheden Wbb zullen uiterlijk op 31 december 2015 een 
overzicht gereed hebben van de spoedlocaties waar sprake is van overige 
risico’s (ecologie en verspreiding). In dit overzicht zal per locatie worden 
aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn voorzien.  
 
Partijen zullen ernaar streven de risico’s van bodemverontreiniging in 2015 in 
ieder geval te hebben beheerst. De intentie is dat een eventuele aanpak na 2015 
van spoedlocaties die zijn overgegaan van het regime van de Wbb naar het 
regime van de Waterwet onder dezelfde voorwaarden als in de periode 2010-
2015 plaats vindt. Dit zal in het uitvoeringsprogramma nader worden uitge-
werkt zowel inhoudelijk als qua financiering. 
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Artikel 7.8: 
In verband met de mogelijkheid dat de definitie van oppervlaktewaterlichaam 
in de Waterwet na 2014 wordt verruimd, waardoor een aantal (potentiële) 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging zal overgaan van het regime van 
de Wet bodembescherming naar het regime van de Waterwet, is uiterlijk najaar 
2011, inzicht noodzakelijk, zowel ten aanzien van de omvang van de bodem-
verontreiniging, de risico’s (mede gelet op mogelijke rivierkundige ontwikke-
lingen op lange termijn), als de kosten die gemoeid zijn met de eventuele 
aanpak van deze verontreiniging. Het bevoegd gezag Wbb zal deze werkvoor-
raad met behulp van bestaande data, uiterlijk najaar 2011, in kaart brengen en 
vervolgens met de waterbeheerder overleg plegen over de noodzaak van 
verdere inspanningen door het Wbb bevoegd gezag. In de in artikel 8 genoem-
de midterm review wordt bezien of partijen voldoende op schema liggen en 
worden nadere afspraken gemaakt over de (financiële) voorwaarden met 
betrekking tot de mogelijke overdracht van locaties. 
 
Artikel 7.9: 
Gevallen van regionale waterbodemverontreiniging die zijn veroorzaakt door 
een puntbron op de landbodem en die aangepakt moeten worden ten behoeve 
van het bereiken van de gewenste gebieds- c.q. waterkwaliteit als bedoeld in de 
Waterwet zullen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag Wbb en in 
overleg met de beheerder ingevolge de Waterwet binnen vijf jaar na vaststel-
ling van de spoedeisendheid worden aangepakt. 
 
Omschrijving van de acties 
 
Volgende acties zouden door de nieuw te vormen werkgroep aanpak spoedlo-
caties nieuwe stijl kunnen worden opgepakt: 

 het genereren van overzichten met: 
o humaan spoedlocaties (1.1) 
o humaan spoedlocaties die reeds in de programma’s zijn op-

genomen en waar sanering / beheersing vóór 31-12-2010 is 
gestart (1.4) 

o spoedlocaties waar sprake is van ecologische of versprei-
dingsrisico’s (1.6) 

o locaties in regionale waterbodem die per 1 januari 2010 over-
gaan naar het regime van de Waterwet (1.8a) 

o locaties die na 2014 van het regime van de Wbb overgaan 
naar het regime van de Waterwet (1.8b)  

o locaties die een gevaar op kunnen leveren voor de waterkwa-
liteitsdoelstellingen (beredeneerd vanuit deze waterkwali-
teitsdoelstellingen) (1.9) 

 
Acties die binnen de afspraak voor de aanpak van spoedlocaties vallen, maar 
waarvoor bevoegde overheden zelf aan zet zijn: 

 aanpak van humaan spoedlocaties (1.3 en 1.5)  gemeenten en provin-
cies stellen zelf uitvoeringsprogramma’s op waarin de aanpak van deze 



 

 
 

Bijlage 3 blad 4

 

locaties is opgenomen.  
 beheersing risico’s van bodemverontreiniging in 2015 (1.7) 
 het maken van afspraken tussen bevoegd gezag Wbb en de waterkwali-
teitbeheerder over de locaties die kunnen overgaan van het regime Wbb 
naar het regime Waterwet (1.8)  de indruk bestaat dat het hier met 
name locaties betreft die nu onder het bevoegd gezag van de provincie 
vallen en die op termijn overgaan naar Rijkswaterstaat. Het zouden 
vooral Navos-locaties zijn.  
 Gezamenlijke afspraken maken over de aanpak van spoedlocaties in de 
waterbodem waarvoor de bron op de landbodem ligt en deze locaties 
binnen 5 jaar na vaststelling van spoedeisendheid aanpakken (1.9). On-
derscheiden kunnen worden procesafspraken op landelijk niveau en 
maatwerkafspraken op lokaal niveau.  
 Achtergrond actie: Er zijn gevallen in de landbodem, die niet per defini-
tie humaan spoedeisend zijn, maar waarvan de verontreiniging wel door-
loopt in de waterbodem en daar een gevaar kan opleveren voor de wa-
terkwaliteitsdoelstellingen.  
Hoe kunnen de waterkwaliteitsbeheerser hiermee omgaan? Welke crite-
ria gelden met betrekking tot de waterkwaliteit? (Relatie met actie 1.10, 
handreiking aanpak waterbodemverontreiniging.) 

 
Aandachtpunt ten aanzien van de spoedlocaties die liggen in de regionale 
wateren: per 23 december 2009 gaat de Waterwet in werking, dit heeft gevol-
gen voor het bevoegd gezag en de aanpak van spoedlocaties in de regionale 
wateren.  
 
Omschrijving van de te leveren producten 
 
In de factsheet valt hieronder het produceren van lijsten en het genereren van 
de jaarlijkse monitoringsrapportage. Die lijsten zullen in de eerste plaats, 
evenals de programmering van de saneringen, door de bevoegde gezagen 
worden gegenereerd. 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 

 Overzicht spoedlocaties; overzicht bevat ten minste de volgende gege-
vens: 

o spoedlocaties op de landbodem onderverdeeld naar risico en 
bevoegd gezag en aangevuld met indicatie van te maken kos-
ten per locatie en mogelijke financieringsopties.  

o spoedlocaties met waterbodemverontreiniging in Rijkswate-
ren (noot: V&W kan aangeven om welke locaties het gaat) 

o spoedlocaties in de regionale wateren (noot: samen met de 
UvW kan op basis van de reeds gegenereerde lijsten een 
overzicht worden gemaakt) 

o spoedlocaties in waterwingebieden/KRW-objecten/enz 
 Overzicht van locaties die overgaan van het regime van de Wbb naar het 
regime van de Waterwet na 2014. 

o tussenproduct: criteria voor de afbakening van water en land 
(zodat helder is wat dadelijk als landbodem wordt geclassifi-
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ceerd en wat als waterbodem) 
o tussenproduct: 0-meting met de huidige grenzen tussen land 

en water (zodat bekend is welke gevallen nu op land- dan wel 
in de waterbodem liggen) 

o eindproduct: overzicht van over te dragen locaties.   
 Overzicht met de stand van zaken op moment van start van het uitvoe-
ringsprogramma.  
 Overdrachtsdocument van VNG en IPO (resp. WEB en BOOG) met 
daarin o.a. eerder uitgevoerde acties, aan de uitvoeringsorganisatie. 
 Instrumenten om toezicht te houden op de voortgang van de uitvoer van 
de saneringsoperatie: 

o monitoringstools zoals de jaarlijkse monitoring. Een versobe-
ring van de huidige monitoringssystematiek is wenselijk. 
2010 zouden we kunnen gebruiken als overgangsjaar om sys-
temen en indicatoren beter af te stemmen op de nieuwe doel-
stellingen en de verantwoordingsbehoefte die daaruit voort-
vloeit.  

o jaarlijks verslag van de bodemsaneringsoperatie aan de Mi-
nister van VROM. 

o verantwoording van de uitvoeringsprogramma’s Jaarlijks 
vindt verantwoording plaats aan Gedeputeerde Sta-
ten/Burgemeester en Wethouders.  

o jaarlijkse bijeenkomst voor kennisuitwisseling en communi-
catiestrategieën rondom de aanpak van spoedlocaties (zoals 
de jaarlijkse LIB-dag) 

 Set afspraken tussen bevoegd gezag landbodem en het waterschap over 
de omgang met waterbodemverontreinigingen waarvoor de oorzaak ligt 
bij een puntbron op het land (afspraak 1.9). 

 
Planning 
 
Start uitvoer acties: 

 Het genereren van overzichten van spoedlocaties (1.1 en 1.4): reeds ge-
start met de projecten Prisma en Focus 

 
Opleverdatum producten: 

 Het genereren van overzichten van humaan spoedlocaties ( 1.1 en 1.4): 
31-12-2010 
 Het genereren van overzichten van spoedlocaties waar sprake is van ver-
spreidings- of ecologische risico’s (1.6): 31-12-2015 
 Het nemen van sanerings- dan wel beheersmaatregelen voor de humaan 
spoedlocaties (1.3 en 1.5): 31-12-2015 
 Het nemen van beheersmaatregelen voor de overige spoedlocaties (1.7): 
31-12-2015 
 Overzicht van locaties die overgaan van het regime Wbb naar het regime 
Waterwet (1.8a en b): najaar 2011 
 Aanpak spoedeisende locaties in de waterbodem waarvoor de bron op de 
landbodem ligt: 5 jaar na vaststelling spoedeisendheid.  

 
Mijlpaal Midterm review: 
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 Het maken van afspraken over de locaties die overgaan van het regime 
Wbb naar het regime Waterwet (1.8): ? (de midterm review gebruiken 
om te beoordelen of men op schema ligt) 
 Moment om te beoordelen of er uitvoer wordt gegeven aan actie 1.9. Dit 
zou kunnen door te inventariseren of er sprake is van dergelijke veront-
reinigingbronnen en zo ja of er ook daadwerkelijk afspraken zijn ge-
maakt over de aanpak. Actie mag niet ondersneeuwen in uitvoer van de 
rest van het convenant. De ontdekking van dergelijke gevallen kan na-
melijk consequenties hebben voor het budget. 

 
Trekker  
 
Zowel IPO als VNG stellen zich kandidaat voor het trekkerschap van de acties 
rondom de spoedlocaties.  
 
Specifiek voor actie 1.8: Dg Water van V&W  
 
Specifiek voor actie 1.9: UvW. De waterkwaliteitsbeheerder zal over het 
algemeen het probleem ontdekken. Vanuit die ontdekking kan hij/zij actie 
ondernemen naar het bevoegd gezag voor het landbodemgeval. (verwachting is 
overigens dat een aantal van deze locaties ook terug komen op de verschillende 
spoedlijsten). 
Organisatie 
 
Betrokken partijen: 

 De bevoegde overheden Wbb en de bevoegde overheden voor de aanpak 
van de spoedlocaties in de (water)bodem:  

o namens de provincies: IPO 
o namens de bevoegd gezag gemeenten: VNG/WEB 
o namens het bevoegd gezag regionale wateren: UvW 
o namens het bevoegd gezag Rijkswateren: V&W en RWS 

 VROM 
 Bodem+ (ter ondersteuning) 

 
Uitvoer van de acties: 
Werkgroep aanpak werkvoorraad nieuwe stijl. De werkgroep is belangrijk voor 
de afstemming over de selectie en uniformering van de aanlevering maar 
helder moet zijn dat de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden door 
de bevoegde gezagen zal moeten worden uitgevoerd. Feitelijk is de nieuwe 
werkgroep spoedlocaties en een samenvoeging van de huidige werkgroep 
aanpak werkvoorraad en de werkgroep monitoring.  (De huidige werkgroep 
aanpak werkvoorraad bestaat uit leden van IPO en VNG met een secretaris 
vanuit SenterNovem (Wim van de Meerendonck). De huidige werkgroep werkt 
onder opdracht van VNG (WEB) en IPO (BOOG).  
De aftasting van de nieuwe grenzen land – water vindt plaats onder leiding van 
Jitske Bromet van Dg Water V&W.  
 
Financiën 
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Financiën voor de werkgroep aanpak werkvoorraad nieuwe stijl: 
Schatting omvang benodigd budget: pm 
 
Financiën voor de aanpak spoedlocaties: 
Verantwoordelijke voor financiering: bevoegde overheden via gemeente- en 
provinciefondsen 
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Factsheet 1.2 Versnellingsprotocol 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 7.1 
De bevoegde overheden Wbb zullen uiterlijk op 31 december 2010 een 
overzicht gereed hebben van de humane spoedlocaties. In dit overzicht zal per 
locatie worden aangegeven welke (tijdelijke) maatregelen zijn genomen of zijn 
voorzien. Het versnellingsprotocol waarmee de locaties kunnen worden 
geïdentificeerd, zal in overleg met de bevoegde overheden Wbb in september 
2009 door partijen worden vastgesteld. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Het ontwikkelen van een versnellingsprotocol waarmee humane spoedlocaties 
kunnen worden geïdentificeerd. 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Te leveren product:  
Protocol om (humane) spoedlocaties sneller op te sporen.  
 

Kanttekening: 
Discussiepunt is de status van het product (protocol/handreiking/circulaire). 
Zowel IPO als VNG geven aan dat het stuk niet vrijblijvend mag zijn. VNG 
vraagt wel extra aandacht voor de voorlopers, deze mogen niet gestraft 
worden door de status van het stuk, reeds uitgevoerd werk moet niet verlo-
ren gaan. Beide partners voelen het meest voor de status “protocol”. 

 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start en afronding uitvoer actie: 
Actie is reeds gestart en afgerond.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
De acties is getrokken vanuit VROM (Co Molenaar). 
 
6. Organisatie 
Betrokken partijen: 

 bevoegde overheden: 
o IPO namens de provincies 
o VNG namens de gemeenten 
o UvW namens de waterschappen 

 



 

 
 

Bijlage 3 blad 9

 

Uitvoer van de acties: 
VROM 
7. Financiën 
 
Actie is gefinancierd vanuit de begroting van VROM 
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Factsheet 1.10 Handreiking aanpak waterbodemverontreiniging onder 
Waterwet 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 7.10: 
Dit convenant – in het bijzonder hetgeen in artikel 9.1 over het bodemsane-
ringsbudget is opgenomen – is ook van toepassing op gevallen* van regionale 
waterbodemverontreiniging die onder het regime van de Waterwet zullen 
vallen. Het Rijk voorziet in samenwerking met de waterschappen en het IPO 
voor een handreiking voor de aanpak van deze gevallen 
 
* gaat hier om bekende gevallen die al dan niet beschikt zijn.  
 

2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De actie bestaat uit het opstellen van een handreiking.  
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Te leveren producten:  

 Handreiking voor de beoordeling van verontreiniging van waterbodems 
tip voor het opstellen van de handreiking: neem de pilots gebiedsge-

richt waterbodembeheer als voorbeeld. In deze pilots is de kwaliteit van 
het gebied leidend voor te nemen maatregel.  
 Inventarisatie en overzicht van bekende gevallen die al dan niet beschikt 
zijn en die overgaan naar de Waterwet (zowel voor Rijkswateren als 
voor regionale wateren)  

 provinciale deel kan worden gegenereerd door de werkgroep werk-
voorraad. Waterschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren. 
(Wim van Oosterom van de provincie Drenthe heeft ervaring met derge-
lijke trajecten.)  

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Met het opstellen van de handreiking is reeds gestart. 
Voor de inventarisatie zal nog een actie moeten worden opgestart (wellicht in 
samenwerking met de werkgroep aanpak werkvoorraad nieuwe stijl) 
 
Opleverdatum producten: 
De handreiking is gepland voor de inwerkingtreding van de Waterwet 
 
Planning handreiking: 
  
(Eind)datum Activiteit 
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23-06-09 Overleg kerngroep, o.a. 
• presentatie pilots 
• bespreken wat is wel/niet verplichtend (voor 

derden) 
• bespreken samenhang handreiking met toetsing 

ingrepen door vergunningverlening op ‘geen 
achteruitgang’ 

 
01-07-09 Conceptrapportage pilots 
15-07-09 Eindrapportage pilots 
15-07-09 Nieuwe versie handreiking in concept naar DG Water 

(uitsluitend het hoofddocument) 
• opmerkingen op prototype verwerkt 
• bevindingen pilots verwerkt 
• specialistische methoden toegevoegd 

15-09-09 Handreiking gereed voor uitvoerbaarheidstoetsen 
september Toelichting handreiking voor waterbeheerders (RWS en 

waterschappen apart)  
29-10-09 Uitvoerbaarheidstoetsen gereed 
12-11-09 Definitieve versie handreiking 
? Vaststelling handreiking in Cluster Milieu 
26-11-09 Nadere beschrijving specialistische methoden gereed (in 

afzonderlijk document) 
17-12-09 Achtergronddocument Deltares gereed 

 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
De actie voor het opstellen van de handreiking wordt getrokken vanuit DG-
Water  (pm) 
Het trekkerschap van de inventarisatie van die gevallen die overgaan van 
aanpak onder de Wbb, naar beheer onder de Waterwet staat nog open. 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
RWS, UvW, Bodem+, IPO en VROM  
 
Uitvoer van de acties: 
De actie wordt uitgevoerd door de Waterdienst + Deltaris 
 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door DG-Water 
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Factsheet 1.11 Aanpassen programmering op aanpak spoedeisende 
locaties  
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 9.3: 
Indien er voor de aanpak van spoedeisende locaties overheidsmiddelen ingezet 
moeten worden, spannen de bevoegde overheden zich in om dit te realiseren 
binnen het kader van de aan hen ter beschikking gestelde financiële middelen. 
Zij stellen hun programmering daar op in. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 

1. Bevoegde overheden dienen hun programmering voor de komende 
periode op te stellen. Hierbij dienen de spoedlocaties (en de andere 
thema’s uit het convenant) aparte aandacht te krijgen. 

2. Eind 2010, na oplevering lijst humane spoedlocaties, kunnen de pro-
gramma’s worden herijkt op die locaties die nog niet benoemd zijn.  

3. voor de midterm review dient een lijst met aantal locaties te worden 
aangeleverd waarvoor geen budget is gereserveerd in de programma’s 
of waarvoor het budget te kort schiet.  

  
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 

1. jaar- of meerjarenprogramma 
2. herijking van het aantal opgenomen spoedeisende locaties in de pro-

gramma’s 
3. midterm reviewlijst (inhoud is mede afhankelijk van de evaluatiepun-

ten van de midterm review). Resultaten van dienen beschikbaar te 
worden gesteld aan de werkgroep ‘Midterm review’, zodat deze werk-
groep de juiste punten kan agenderen in de midterm review.  

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 

1. het opstellen van de programma’s ligt in handen van de bevoegde 
overheden.  

2. de actie van herijken van de programma’s kan plaatsvinden nadat de 
lijst met spoedlocaties door de werkgroep aanpak werkvoorraad nieu-
we stijl is opgeleverd (verwachte opleverdatum eind 2010). 

3. de midterm review zal in het najaar van 2011 plaatsvinden, begin 
2011 kan een start gemaakt worden met het creëren van een overzicht 
van locaties die tussen wal en schip dreigen te vallen. Bevoegde over-
heden kunnen hierna hun programmering aanpassen.    

 
Opleverdatum producten: 

1. programma’s dienen aan het eind van dit jaar opgeleverd te worden.  
2. de herijking kan beging 2011 plaatsvinden.  



 

 
 

Bijlage 3 blad 13

 

3. voor de midterm review, dus voor het najaar van 2011 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
Het trekkerschap van deze acties ligt bij de bevoegde overheden zelf, zij zijn 
zelf verantwoordelijk voor het opstellen en herijken van de programma’s.  
 
6. Organisatie 
Betrokken partijen: 
De acties zelf liggen in handen van de bevoegde overheden. Zij zouden t.b.v. 
het te genereren overzicht eventueel ondersteund kunnen worden door de 
projectgroep ‘midterm review’.  
 
Uitvoer van de acties: 
Bevoegde overheden. 
 
7. Financiën 
 
De acties behoren tot het standaard takenpakket van de bevoegde overheden. 
Financiering is gedekt via het bodemsaneringsbudget / de decentralisatie-
uitkering.  
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THEMA GEBIEDSGERICHT GRONDWATERBELEID 
 
Factsheet 2.1 Verankeren grondwaterbeheer in plannen en visies provin-
cies, gemeenten en waterschappen & factsheet 8.1 Voortgang verankering 
grondwaterbeheer bij provincies, gemeenten en waterschappen 
 
1. Thema (afspraak) uit convenant 
 
Artikel 6.1.1: 
Grondwaterbeheer zal worden verankerd in de gemeentelijke rioleringsplan-
nen, de waterbeheerplannen van de waterschappen, de gemeentelijke en 
provinciale structuurvisies, de stroomgebiedbeheerplannen en de plannen en 
visies genoemd in dit convenant. Indien plannen en visies reeds zijn vastge-
steld, zal dit bij de eerstvolgende herziening aan de orde komen. 
 
Artikel 6.1.2: 
6.1.2. De voortgang van deze verankering (artikel 6.1.1) zal in de in artikel 8 
genoemde midterm review aan de orde komen, waarbij mede zal worden bezien 
of ervaringen met de nieuwe wettelijke taakverdeling zoals voorzien in de 
Waterwet tot aanpassingen nopen. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Verankeren van grondwaterbeheer in gemeentelijke rioleringsplannen, de 
waterbeheerplannen van de waterschappen, de gemeentelijke en provinciale 
structuurvisies, de stroomgebiedbeheerplannen en de plannen en visies ge-
noemd in dit convenant. 
 
Benodigdheden verankeren grondwaterbeheer: 
Om grondwaterbeheer te verankeren in de plannen is het noodzakelijk om met 
elkaar concreet te maken wat de verwachtingen zijn op dit terrein, bijv. door 
het opstellen van regionale visies en afsprakenkaders. Dit om duidelijk te 
krijgen wie wat doet en daar ook samenhang aan te brengen (taakverdeling op 
regionaal niveau). Als je gebiedsgericht beleid wil uitvoeren heb je een kader 
nodig om aan te toetsen, hier dient de verankering voor. Kader niet alleen 
vanuit de bodem opgelegd, maar komt ook vanuit andere disciplines.  
 
Het verankeren van grondwaterbeheer is een actie waaraan in regionaal 
verband uitwerking zal moeten worden gegeven. Bij het opstellen van gemeen-
telijke water- en rioleringsplannen bestaat al een nauwe samenwerking tussen 
gemeente en waterschappen. Gemeentelijke plannen en plannen van het 
waterschap worden voorgelegd aan de provincie. De provincie heeft hiermee 
een bijna compleet inzicht in alle plannen. 
 

Kanttekening uit de discussie in het kernteam convenant: 
Benadrukt wordt dat de partners hier een verantwoordelijkhedendiscussie 
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niet op z’n plaats vinden. Het verankeren van het grondwaterbeheer kan ook 
in de vorm van een visie. Als voorbeeld wordt de visie van Zwolle genoemd, 
in deze visie worden geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden benoemd 
toch is voor iedereen helder wat het beheer in zal houden.  

 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten op regionale schaal wordt gedacht: 
 visies en afsprakenkaders over verankering van grondwaterbeheer (voorbeeld 
Zuid-Holland daar ligt een visie en zijn ze nu bezig een afsprakenkader op te 
stellen.) 
 per regio bevindingen hiaten in wet- en regelgeving, belemmeringen voor 
samenwerking, onnodige overlap van rollen en uiteenlopende interpretaties 
van wet- en regelgeving  rapportage aan de werkgroep gebiedsgericht 
beleid. 

 
Aan de volgende producten op landelijk niveau wordt gedacht (producten die 
tot stand komen onder de werkgroep gebiedsgericht grondwaterbeheer): 
 Terugkoppeling van de verankering (x plannen vastgesteld en in y plannen is 
het grondwaterbeheer verankerd).  
 Monitoring voortgang verankering.  
 Overzicht regionale bevindingen hiaten in wet- en regelgeving, belemmerin-
gen voor samenwerking, onnodige overlap van rollen en uiteenlopende inter-
pretaties van wet- en regelgeving 

 
Hulpmiddelen om verankering te vergemakkelijken (hulpmiddelen die tot stand 
komen onder de werkgroep gebiedsgericht grondwaterbeheer): 
 Hulpmiddel 1: Startnotitie met verkenning probleem (landelijk niveau). 
Startnotitie kan later regionaal vertaald worden.  
 Hulpmiddel 2: Inhoudelijke verkenning + inventarisatie van waar verschil-
lende partijen ‘staan’ in dit proces en hiaten in verantwoordelijkheden die 
worden gesignaleerd.  

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Aan de actie van de verankering van het grondwaterbeheer in de gemeentelijke, 
provinciale en waterschapsplannen moet zo snel mogelijk uitvoer worden 
gegeven. Bij elk plan dat vanaf nu zal worden herzien is de verankering van het 
grondwaterbeheer een van de onderwerpen.  
 
Opleverdatum producten: 
De verankering is gereed op het moment dat het laatste plan is geupdate.  
 
Mijlpaal Midterm review: 
Tijdens de midterm review in het najaar van 2011 is het beoordelen van de 
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voortgang van deze actie een van de aandachtspunten. Gedacht kan worden aan 
een overzicht met plannen die in de periode augustus 2009 – najaar 2011 zijn 
opgeleverd en een telling van het aantal plannen binnen deze groep waarin het 
grondwaterbeheer al dan niet verankerd is. Daarbij kan de midterm review 
worden aangegrepen als het moment om een overzicht te creëren van proble-
men die er worden gesignaleerd bij het verankeren van grondwaterbeheer.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
IPO heeft aangegeven zowel de trekker te willen zijn voor het opstellen van 
hulpmiddel 1 (startnotitie met de verkenning van het probleem) als voor het 
toezien op de verankering van grondwaterbeheer in de plannen. 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Het daadwerkelijk verankeren gebeurt op regionaal niveau, op dat niveau 
moeten de volgende partijen betrokken worden:  
 Provincies (RO, water en bodem) 
 Gemeenten (RO, water en bodem) 
 Waterschappen  
 Waterleidingbedrijven  

 
Uitvoer van de acties: 
Voor de uitvoer van de landelijke acties kan wellicht de werkgroep gebiedsge-
richt grondwaterbeheer een rol spelen.  
 
7. Financiën 
 
Het verankeren van het grondwaterbeheer zal in de dagelijkse werkzaamheden 
van provincies, gemeenten en waterschappen moeten worden opgenomen.  
 
Inzet van derden PM 
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Factsheet 2.2 Bevorderen gebiedsgerichte benadering in samenhang met 
grondwaterbeheer 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 6.2.1: 
Partijen zullen voor bodemverontreiniging met grootschalige grondwaterver-
ontreiniging een gebiedsgerichte benadering bevorderen. Bij deze gebiedsge-
richte aanpak staat de samenhang met grondwaterbeheer centraal.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Achtergrond actie:  
De vraag hoe bevorder je gebiedsgericht grondwaterbeheer in gebieden met 
grootschalige grondwaterverontreiniging? Dit leidt tot de volgende subvragen: 
 wanneer is sprake van grootschalige grondwaterverontreiniging? 
 welke oplossingen zijn er (kosteneffectief)? 

 
Acties die kunnen bijdragen aan de bevordering van de gebiedsgerichte 
benadering van grootschalige grondwaterverontreinigingen: 
 kennisontwikkeling (over bijvoorbeeld oplossingen, baten en kosten) 
 kennis delen over de initiatieven die reeds gestart zijn op het gebied van 
gebiedsgericht grondwaterbeheer in gebieden met grootschalige grondwater-
verontreinigingen.  
 inventarisatie grootschalige grondwaterverontreinigingen (inventarisatie van 
zowel gevallen met als gevallen zonder oplossing).  

 
Constatering kernteam: 
Op dit moment zijn er al veel initiatieven waarmee wordt afgetast wat de 
mogelijkheden zijn van gebiedsgericht grondwaterbeheer in gebieden met 
verontreinigingen. Meest grote gebrek is sturing op kennisdeling en com-
municatie over deze initiatieven, hier zou een partij voor moeten opstaan.  

 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 
 presentaties op verschillende symposia 
 kennisplein van Bodem+ (landelijk) 
 rapport LBOW (gereed) 
 overzicht van lopende initiatieven 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Het is wenselijk de coördinatie op kennisdeling en communicatie zo spoedig 
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mogelijk op te starten.  
 
Einddatum actie: 
Het bevorderen van de gebiedsgerichte aanpak is een actie die de hele looptijd 
van het convenant doorloopt.  
 
Mijlpaal Midterm review: 
De midterm review kan worden gebruikt om te beoordelen in hoeverre ge-
biedsgericht beleid wordt bevorderd.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
De VNG heeft aangegeven graag het trekkerschap voor deze actie op zich te 
willen nemen. Een naam is nog niet genoemd.  
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen en de verantwoordelijken voor de uitvoer van de acties: 
Mogelijk de werkgroep gebiedsgericht grondwaterbeheer. Leden kunnen 
komen uit: 
 VROM 
 UvW 
 IPO 
 VNG 
 Energiewereld?  
 SKB 
 Bodem+ 
 NWO 
 RWS 

 
7. Financiën 
 
PM 
 



 

 
 

Bijlage 3 blad 19

 

Factsheet 2.3 Ontwerpen regionale bestuurlijke arrangementen gebiedsge-
richte aanpak  
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 6.2.1: 
Partijen zullen voor bodemverontreiniging met grootschalige grondwaterver-
ontreiniging een gebiedsgerichte benadering bevorderen. Bij deze gebiedsge-
richte aanpak staat de samenhang met grondwaterbeheer centraal. Partijen 
zullen waar dit nodig is regionale bestuurlijke arrangementen ontwerpen om tot 
de gewenste gebiedsgerichte aanpak te komen. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Actie bestaat uit het daar waar nodig ontwerpen van bestuurlijke arrangemen-
ten. Per gebied zullen de arrangementen er anders uitzien.  
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 
Om het ontwerpen van bestuurlijke arrangementen te faciliteren heeft men 
behoefte aan een blauwdruk met daarin: 

1. een format/voorbeeld voor een bestuurlijk arrangement. Voorbeelden 
van het ontwerp van bestuurlijke arrangementen zijn al te vinden in 
het LBOW-rapport over de pilots. 

2. procesbeschrijving/leidraad om te komen tot een arrangement + over-
zicht punten waar je aan moet denken bij het maken van een arrange-
ment 

 
Het is denkbaar dat in dit traject omissies of obstructies in de huidige wet- en 
regelgeving naar voren komen. Deze worden verzameld en gerapporteerd door 
de werkgroep gebiedsgericht beleid.  
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Met het ontwerpen van de blauwdruk dient op korte termijn te worden gestart.  
 
Opleverdatum producten: 
Verwachting van de partners is dat eind 2010 de blauwdruk bruikbaar is.  
 
Mijlpaal Midterm review: 
Tijdens de midterm review kan worden geëvalueerd of er reeds bestuurlijke 
arrangementen zijn ontworpen en tegen welke problemen wordt aangelopen.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
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Trekker van de blauwdruk: voorstel om de blauwdruk op te laten stellen door 
de werkgroep gebiedsgericht grondwaterbeheer.  
Trekker van het daadwerkelijke ontwerp van de arrangementen: de partijen die 
per gebied betrokken zijn (per gebied verschillend) 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen en de verantwoordelijken voor de uitvoer van de acties: 
Mogelijk de werkgroep gebiedsgericht grondwaterbeheer. Leden kunnen 
komen uit: 
 VROM 
 UvW 
 IPO 
 VNG 
 Energiewereld?  
 SKB 
 Bodem+ 
 NWO 
 RWS 

 
7. Financiën 
 
PM 
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THEMA ONDERGROND 
 
Factsheet 3.1 Tot stand brengen innovatieprogramma bodemontwikke-
lingsbeleid 
+ Onderzoeksprogramma kennisagenda van de ondergrond (actie 4.2) 
+ Medefinanciering innovatieprogramma bodemontwikkelingsbeleid 
(actie 6.6) 
 
1. Thema (afspraak) uit convenant 
 
Artikel 4: 
Partijen zullen per 1 januari 2010 een innovatieprogramma bodemontwikke-
lingsbeleid tot stand brengen om te stimuleren dat de ondergrond (inclusief de 
eventueel daarin aanwezige verontreiniging) op een innovatieve wijze bij 
ruimtelijke ontwikkelingen wordt betrokken. Dit innovatieprogramma zal mede 
worden gefinancierd door initiatiefnemers, waarmee worden bedoeld derden 
die een belang hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Artikel 5.2.2: 
Met het oog hierop starten partijen met ingang van 1 juli 2009 een vijfjarig 
onderzoeksprogramma “Kennisagenda van de ondergrond”, dat zal bestaan uit 
fundamenteel wetenschappelijk en toegepast onderzoek en pilots. De Minister 
van VROM is de trekker van dit programma. Het programma zal zijn gericht 
op onder meer de volgende strategische en toepassingsgerichte onderwerpen, 
zoals:  

1. De gevolgen van het gebruik van de ondergrond voor het bodemleven, 
de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit etc. afwegen 

2. Ondergronds gebruik afwegen tegen bovengronds gebruik 
3. Ondergronds gebruik afwegen tegen ander (mogelijk) ondergronds 

gebruik 
4. Ondergronds gebruik afwegen tegen onbekend toekomstig gebruik 
5. Toepassing van de lagenbenadering 
6. Initiatieven 
7. Kosten en baten 
8. Innovaties 
9. Kennisgeneratie  

 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Acties volgend uit artikel 4 en 5.2.2: 

 opstellen en uitvoer van de kennisagenda 
 het inrichten van een innovatieprogramma (als onderdeel van de ken-
nisagenda) 
 medefinanciering  

 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 
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 visie voorafgaand aan het kennis- en innovatieprogramma 
 programma zelf 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Het opstellen van de kennisagenda is gestart. Deze is het najaar 2010 gereed. 
Deze kennisagenda wordt vergezeld van kennisvragen. Op basis hiervan wordt 
het onderzoeksprogramma en het innovatieprogramma opgesteld.  
 
Opleverdatum producten: 
Logische weg om te komen tot een kennisagenda en een innovatieprogramma 
stap 0: projectvoorstel kennisagenda voor de ondergrond (ligt er) 
stap 1. projectplan kennisagenda voor de ondergrond (najaar 2009) 
stap 2. kenniskaart (september 2009) 
stap 3: kennisarena (najaar 2009) 
stap 4: kennisagenda met kennisvragen (2010) 
stap 5. innovatieprogramma (2010) 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
De trekker van de kennisagenda en het innovatieprogramma is VROM (Margot 
de Cleen (VROM) en Sandra Boekholt (TCB)) 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 

 VROM 
 IPO 
 TCB 
 SenterNovem 
 SKB 
 DSP 

 
Uitvoer van de acties: 
In het projectvoorstel is een structuur opgenomen.  
Er is een kernteam van VROM-medewerkers en een vertegenwoordiger van 
de TCB.  
Er komt een projectteam met o.a. een vertegenwoordiger vanuit de kerngroep 
convenant.  
Er komt een aparte werkgroep voor de organisatie en analyse en uitwerking 
van de kennisarena. Hierin is ook een vertegenwoordiger van de kerngroep 
convenant. Behalve een vertegenwoordiger uit de kerngroep convenant is voor 
de werkgroepen participatie voorzien vanuit Senternovem, SKB, TCB en DSP.  
De voorstellen en producten worden voorgelegd aan de stuurgroep convenant. 
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7. Financiën 
 
Voor de financiering van de kennisagenda en het innovatieprogramma is 
voorzien dat dit deels uit de markt zal worden betaald en deels uit subsidie van 
EZ (via VROM). 
Over de omvang van de benodigde financiële middelen kan geen uitspraak 
worden gedaan.  
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Factsheet 3.4 Visie op duurzaam gebruik ondergrond  
+ Vorm geven aan beginsel duurzaam gebruik ondergrond (3.2) 
+ Begrippenkader duurzaam gebruik ondergrond (3.3) 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 5.1.2: 
Het Rijk zal in 2009 een visie op het duurzaam gebruik van de ondergrond 
vaststellen. Het ontwikkelen van die visie vindt plaats in gezamenlijkheid met 
de andere partijen. In deze visie zullen de kansen en belemmeringen met 
betrekking tot (het gebruik van) de ondergrond worden uitgewerkt. Naast de 
ruimtelijke aspecten wordt hierbij ook de kwaliteit van de bodem en het 
grondwater betrokken, mede in het licht van de maatschappelijke diensten die 
de bodem levert. Tevens wordt in de visieontwikkeling een eerste opmaat voor 
de verdeling van bevoegdheden betrokken. Hierbij staan het Rijk, in aanvulling 
op de huidige bevoegdheidsverdeling, de volgende uitgangspunten voor ogen: 
(1) het aanwijzen van de provincies als eerstverantwoordelijke partij voor het 
maken van bovenlokale afwegingen tussen gebruiksfuncties in het ruimtelijk 
economisch domein;  
(2) het vastleggen van de uitkomsten van de afwegingen, die kaderstellend 
zullen zijn ten behoeve van besluiten op lokaal niveau; 
(3) de locatiespecifieke afweging in het kader van de ordening van de onder-
grond en de vergunningverlening worden in beginsel op gemeentelijk niveau 
gelegd en voor nader te bepalen gevallen op het niveau van de waterschappen. 
 
Artikel 5.1.1:  
Partijen zullen vorm geven aan het beginsel van duurzaam gebruik van de 
ondergrond en uitwerking geven aan het (dynamisch) begrippenkader dat 
hiervoor relevant is. Uitgangspunten hierbij zijn dat (1) de verschillende 
vormen van gebruik van de ondergrond niet tot onaanvaardbare verstoring van 
het bodem- en watersysteem leiden en (2) ook onderling niet tot aantasting van 
gebruiksmogelijkheden leiden en (3) elke vorm van gebruik en het afzonderlijk 
of gecombineerd gebruik op duurzame wijze kan plaatsvinden met behoud van 
de functies genoemd in de intentieverklaring. 
 
Partijen zullen uitwerking geven aan het (dynamisch) begrippenkader dat 
relevant is voor duurzaam gebruik van de ondergrond.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Acties volgend uit artikel 5.1.1 en 5.1.2: 

 Actie 3.4: Uitwerken en (laten) vaststellen van een visie op duurzaam 
gebruik van de ondergrond. 
 Actie 3.2: Vorm geven aan het beginsel van duurzaam gebruik van de 
ondergrond en uitwerking geven aan het (dynamisch) begrippenkader 

 is onderdeel van de Rijksvisie, luik 1 
 Actie 3.3: Uitwerking geven aan een gemeenschappelijk begrippenka-
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der voor duurzaam gebruik van de ondergrond 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 

 Agenderende startnotitie voor Tweede Kamer 
 Concept en definitieve Rijksvisie 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Met de uitvoer van de actie is gestart. 
 
Opleverdatum producten: 

 Voor de zomer wordt een procedurele opmerking aan Tweede Kamer 
gemaakt door de Minister.  
 De visie zal eind 2009 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 

 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Trekker van de acties is VROM (Mari van Dreumel, Peter Kiela en Reinier 
Guijt). 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
alle partners en de disciplines: Bodem, RO en water 
 
Uitvoer van de acties: 
De uitvoer van de acties ligt bij de beleidsgroep ondergrond. Hierin zijn 
vertegenwoordigd:  

 IPO (bodem, water en RO),  
 VNG (via afzonderlijke gemeenten; er ligt een verzoek voor formele 
vertegenwoordiger),  
 UvW,  
 VROM (ook RO en water uitgenodigd),  
 V&W 

 
Frequentie bijeenkomsten: eens per 3 weken overleg 
 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM 
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Factsheet 3.5 Aanpassen wet- en regelgeving en nadere uitwerking be-
voegdheden  
link met 3.4 en thema 2 en thema 5 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 5.1.3: 
Noodzakelijke aanpassing van bestaande wet- en regelgeving en nadere 
uitwerking van de bevoegdhedenverdeling zullen worden opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma genoemd in artikel 3.1. 
 
2. Omschrijving actie en status (moet nog starten) 
 
De actie bestaat uit: 
Het vertalen van bevoegdheden in wet- en regelgeving.  
 

Opmerking kernteam: 
De actie zou vooraf gegaan moeten worden door de bevoegdhedendiscussie; 
wat is de rolverdeling tussen provincie en gemeenten (wellicht ook iets dat 
terugkomt in de rijksvisie, maar partners hebben ook een visie op de 
verdeling). Tevens wordt aandacht gevraagd voor aanpassing van de 
artikelen 30 - 35 Wbb (ongewone voorvallen.; 

 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 

 resultaat bevoegdheden discussie 
 voorstel voor aangepaste wet- en regelgeving 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 

 De bevoegdhedendiscussie wordt al voorbereid, verschillende gremia 
hebben aangegeven hier een standpunt in te zullen innemen.  
 de planning met betrekking tot het aanpassen van de wet- en regelge-
ving is nog onbekend.  

 
Opleverdatum producten: 
PM 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Het aanpassen van de wet- en regelgeving zal onder trekkerschap van VROM 
(Mari van Dreumel, Peter Kiela en Reinier Guijt) plaatsvinden  
Voor het trekken van de bevoegdhedendiscussie opteren zowel IPO als VNG.  
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6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 

 IPO 
 VNG 
 UvW 
 VROM 

 
Uitvoer van de acties: 
De voorbereidingen vinden plaats in een gezamenlijke werkgroep (PM onbe-
kend of deze werkgroep als is ingericht) 
 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM. 
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Factsheet 3.6 Afspraken maken over monitoring effecten WKO op bodem- 
en watersysteem 
Factsheet 7.2 Adviezen taskforce WKO 
Factsheet 7.3 Afspraken over monitoring effecten WKO 
 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 5.4.2: 
Bij grote bouwprojecten (zowel nieuwbouw als vervanging, uitgezonderd 
infraprojecten) zal, bij de afweging hoe een zo groot mogelijke energie-
efficiency kan worden bereikt, (grootschalige) warmtekoude opslag worden 
betrokken en zoveel mogelijk worden toegepast, tenzij een andere vorm van 
duurzame energie efficiënter is. Bij die afweging kan ook worden betrokken de 
mogelijkheid om verontreinigingen in het grondwater te beheersen of te 
saneren. Bezien moet worden of de effecten van warmtekoude opslag op het 
bodem- en watersysteem moeten worden gemonitord en op welke wijze dit 
moet voorgeschreven. In het kader van het uitvoeringsprogramma zullen 
partijen hierover nadere afspraken maken. 
 
Artikel 5.4.1: 
Partijen verwachten dat de adviezen van de Taskforce WKO mede richtingge-
vend zullen zijn voor het maken van verdere afspraken en de vormgeving van 
beleid met betrekking tot warmtekoude opslag. De adviezen op dit punt zullen 
nader kunnen worden uitgewerkt in het in artikel 3.1 genoemde uitvoerings-
programma. Vooruitlopend hierop gaan partijen vooralsnog uit van hetgeen in 
de volgende artikelen is geregeld. 
 
Artikel 5.4.2: 
Bezien moet worden of de effecten van warmtekoude opslag op het bodem- en 
watersysteem moeten worden gemonitord en op welke wijze dit moet voorge-
schreven. In het kader van het uitvoeringsprogramma zullen partijen hierover 
nadere afspraken maken. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Aan de volgende acties wordt gedacht 

 Het vertalen van de adviezen van de taskforce in afspraken over moni-
toring hetzij via een onderzoeksprogramma en/of via wet- en regelge-
ving 
 Opstellen van een reactie op taskforce WKO 
 Voorstel voor het opnemen van monitoringsvoorschriften in vergun-
ningen (zowel voor grondwater als voor oppervlaktewater) 
 Een voorstel voor een onderzoeksprogramma 

 
Enkele geagendeerde thema’s door de taskforce WKO waarvoor duidelijk is 
dat deze nader uitgewerkt dienen te worden: 
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1. Aanpassen regel- en wetgeving (introduceren verkorte procedure en 
Algemene Regels, verplicht stellen certificering, gesloten systemen 
reguleren etc;  

2. Bevoegdhedendiscussie rondom installatie en handhaving WKO; 
3. Uitwerken verkeerslichtmodel en optimaliseren vergunningsprocedu-

re; 
4. Gezamenlijk en gecoördineerd onderzoek naar effecten van WKO en 

verdere uniformering van milieuvoorwaarden. 
 

Opmerking UvW ten aanzien van de bevoegdheden: 
De verhouding tussen RO en grondwater en tussen provincie, gemeenten en 
waterschappen is gelijkwaardig. Provincies en Waterschappen hebben 
vanaf 2010 allebei een rol in grondwateronttrekkingenland, waterschappen 
doen de vergunningverlening en provincie heeft de wko. Bedoeling is om na 
5 jaar alle onttrekkingen onder bevoegd gezag van de Waterschappen te 
laten vallen. Hier zijn de meningen nog over verdeeld, maar het is in ieder 
geval een andere lijn dan in de taskforce wko is voorgesteld, waar vanuit 
RO gemeenten een rol krijgen in plaats van de waterschappen. 

 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Mogelijke producten die volgen uit de afspraak: 

 Een reactie op taskforce WKO 
 Een voorstel onderzoeksprogramma (door een aantal marktpartijen is 
het onderzoeksprogramma ‘Meer met Bodemenergie’ opgesteld) 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 

 Het implementeren van de adviezen van de taskforce WKO is gestart. 
De acties hebben een eigen tijdsspoor i.v.m. tijdspad dat wordt nage-
streefd. (PM wat is het tijdspad?) 

 
Opleverdatum producten: 

 Verwacht wordt dat op korte termijn de eerste adviezen van de task-
force worden geïmplementeerd.  
 Door IF-technology, Deltares, WUR en Bioclear is het onderzoeks-
programma ‘Meer met bodemenergie’ opgesteld. Dit programma kent 
een doorlooptijd van twee jaar. Het programma sluit goed aan bij de 
wensen van de taskforce WKO.   

 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Het trekkerschap voor deze actie ligt bij VROM (Peter Kiela) 
 
6. Organisatie 
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Betrokken partijen: 
VROM, V&W, UvW, IPO, VNG, marktpartijen. 
 
Uitvoer van de acties: 
De acties kunnen worden uitgevoerd door de bestaande werkgroep bodemener-
gie. De vele maatregelen (acties) zullen gebundeld moeten worden en voor een 
deel van de acties is een van de andere werkgroepen misschien een logischere 
plaats (bijvoorbeeld registratie en informatievoorziening, bevoegd gezag). 
 
7. Financiën 
 
De financiering van de implementatie van een aantal maatregelen/acties naar 
aanleiding van de reactie van de taskforce WKO ligt bij VROM.  
De uitvoer van het programma ‘meer met bodemenergie’ (van Deltares, WUR, 
IF-Technology en Bioclear) gaat ongeveer 6 `a 7 ton kosten. Een deel van de 
financiering is voorzien doordat IPO en andere partijen participeren in het 
programma.  
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Factsheet 3.7 Afspraken stimuleren WKO bij grootschalige grondwater-
verontreiniging 
 
Denk aan de koppeling met 3.4 en/of onderdeel grootschalige gw-
verontreiniging 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 5.4.3: 
Partijen zullen nadere afspraken maken over de wijze waarop kan worden 
gestimuleerd dat warmtekoude opslagsystemen in gebieden met grootschalige 
grondwaterverontreiniging op een gecoördineerde manier worden geplaatst, 
opdat deze bijdragen aan de beheersing en eventueel de sanering van de 
verontreiniging.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 

 afspraken maken voor stimuleren van WKO als bijdrage aan sanering 
van grondwaterverontreiniging.  
 zowel landelijke als regionale doelstellingen formuleren over het aan-
tal WKO’s dat wordt toegestaan in grondwaterverontreiniging. 
 grondwaterverontreiniging niet belemmerend laten zijn voor WKO. 
 WKO een plek geven in de handreiking gebiedsgericht grondwaterbe-
leid (koppeling met actie 2.2 (daar zit die handreiking)).  

 
Reacties uit het kernteam convenant: 
Partijen vinden deze actie belangrijk om de volgende redenen: 
VNG:  

 de combinatie verontreiniging en WKO komt voornamelijk in stede-
lijk gebied voor 
 actueel punt voor gemeenten (Eindhoven, Utrecht, Rotterdam) 
 aan gemeenten wordt gevraagd om bij aanpak van verontreiniging 
zelf in de kosten van de sanering te voorzien; WKO is een optie.  
 Gemeenten hebben het contact met de projectontwikkelaars 

 
IPO: 

 wat bij gemeenten staat geldt dit voor BG-gemeenten, voor de niet 
BG-gemeenten heeft de provincie deze rol.  

 
VROM: 

 is bezig via de werkgroep bodemenergie. 2 juli 1e workshop voor 
uniformeringslag (kansenkaarten voor WKO). 
 Handreiking (uit de workshops zal blijken waar men behoefte aan 
heeft) en verkeerslichtenmodel ontwikkelen 

 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
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Aan de volgende producten wordt gedacht: 

 Handreiking werkwijze vanuit verschillende rollen, verschillende be-
voegdheden combineren 
 Afspraken in procedures + samenwerkingsafspraken over de toepas-
sing van WKO binnen gebieden met een grondwaterverontreiniging 
(soort visie) 
 Mogelijkheid om afwijkende beleidsafspraken te maken  
 Overzicht waar verontreinigingen liggen (zie ook andere overzichten 
voor input) 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Voor bepaalde gemeenten geldt dat er al een start is gemaakt met het maken 
van afspraken over de bijdrage van KWO aan het behalen van de sanerings-
doelstellingen (Eindhoven, Utrecht).  
 
Opleverdatum producten: 
De visie over afspraken in procedures en samenwerkingsafspraken over de 
toepassing van WKO binnen gebieden met een grondwaterverontreiniging zal 
medio 2010 moeten worden opgeleverd.  
Afspraken over toepassen/stimuleren WKO in grondwaterverontreiniging 
worden gedurende de hele looptijd van het convenant gemaakt.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
VROM (Peter Kiela) neemt het trekkerschap voor de uitvoer van deze afspraak 
op zich.  
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Nauwe samenwerking met VNG, UvW, IPO en bedrijfsleven.  
Betrokken disciplines: RO, bodem, grondwater 
 
Uitvoer van de acties: 
De uitvoer van een deel van deze acties kan worden ondergebracht bij de 
werkgroep bodemenergie.  
 
7. Financiën 
 
Voor de financiering van deze actie zijn nog geen afspraken gemaakt. 
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Factsheet 3.8 + 3.9 Afstemmen te ontwikkelen beleid op KRW + brochure 
Sterke link met handreiking van afspraak 2.2 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 6.3.1: 
Partijen zullen het te ontwikkelen bodemsaneringsbeleid, inclusief het beleid 
gericht op grootschalige grondwaterverontreinigingen en verontreinigingplui-
men, afstemmen op de verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn 
water en de Grondwaterrichtlijn. Voor zover relevant zijn enkele van deze 
verplichtingen opgenomen in bijlage 3 van het convenant. 
 
Artikel 6.3.2: 
De relatie bodem/Kaderrichtlijn water en Grondwaterrichtlijn zal onderdeel 
zijn van het uitvoeringsprogramma, waarbij een gevalsgerichte en een gebieds-
gerichte benadering als volwaardige alternatieven zullen worden beschouwd. 
De Minister van VROM zal voorzien in een brochure waarin de verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen zijn weergegeven.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Aan de volgende acties wordt gedacht: 
Saneringsdoelstelling en gebiedsgerichte aanpak afstemmen op KRW en GWR 
(actie 3.8).  

 Handige plaats is de handreiking gebiedsgericht grondwaterbeleid (zie 
2.2) 
 Betreft beleidsafspraken (inspanningsverplichting voor alle bevoegde 
overheden) 

 
Opstellen brochure met verantwoordelijkheden en bevoegdheden (3.9). 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
De volgende producten passen bij deze afspraak: 
Product 3.8: Beschrijving afstemming saneringsdoelstellingen en gebiedsge-
richte aanpak in handreiking gebiedsgericht grondwaterbeleid (zie 2.2) 
Product 3.9: Brochure (maak gebruik van het stuk van de UvW met betrekking 
tot de verdeling van grondwatertaken op grond van de Waterwet). 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
De actie is reeds gestart.  
 
Opleverdatum producten: 
Oplevering handreiking waarin de saneringsdoelstelling en gebiedsgerichte 
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aanpak zijn afgestemd: eind 2009 
Brochure: 2010 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
VROM (Michiel Zijp, Co Molenaar) trekken de verankering van de sanerings-
doelstelling en gebiedsgerichte aanpak in de handreiking.  
Bevoegde overheden zijn de trekker voor het opstellen van bodemsaneringsbe-
leid, inclusief het beleid gericht op grootschalige grondwaterverontreinigingen 
en verontreinigingpluimen en de afstemming op de verplichtingen die voort-
vloeien uit de Kaderrichtlijn water en de Grondwaterrichtlijn. 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 

 VROM 
 Bevoegde overheden 
 Waterschappen 
 RWS 

 
Uitvoer van de acties: 
Het opstellen van de handreiking en de brochure wordt gedaan door een extern 
bureau.  
 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM. 
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THEMA KENNISPROGRAMMA ONDERGROND 
 
Factsheet 4.1 Vergaren en ontsluiten kennis en (geo)informatie kansen 
ondergrond 
Factsheet 4.3 Structuur voor uitwisseling gegevens ondergrond  
Factsheet 4.4 Uitbouwen Dino tot basisregistratie ondergrond (BRO) 
Vanwege de grote samenhang tussen de afspraken 4.1, 4.3 en 4.4 zijn deze 
samengebracht in één factsheet.  
 
1. Thema (afspraak) uit convenant 
 
Artikel 5.2.1: 
Partijen zullen gezamenlijk kennis en (geo)informatie vergaren en ontsluiten 
om inzicht te krijgen in de kansen die de ondergrond voor de samenleving 
biedt. 
 
Artikel 5.3.1: 
Partijen komen tot een transparante structuur voor wat betreft de uitwisseling 
van gegevens met betrekking tot de ondergrond. Hierbij wordt aangesloten bij 
bestaande initiatieven zoals BIELLS (BodemInformatie Essentieel voor 
Landelijke en Lokale Sturing), DINO (Data en Informatie van de Nederlandse 
Ondergrond) en de hierna te noemen basisregistratie voor de ondergrond.  
 
Artikel 5.3.2: 
De Minister van VROM zal DINO uitbouwen tot een basisregistratie voor de 
ondergrond (BRO) met gegevens over de geologische en bodemkundige 
opbouw van de ondergrond, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. 
Ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra zal hierin worden 
opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie 
en milieukwaliteit aan de BRO toegevoegd. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De acties bestaan uit: 

1. Het vergaren van informatie. 
2. De ontsluiten van die informatie via een portal. De actie zou kunnen 

worden vormgegeven door een verbreding en doorstart van BIELLS.  
3. Het opstellen van een structuur voor de uitwisseling van gegevens 

over de ondergrond. Uniformiteit en eenheid is gewenst. Aanvullend 
hierop kan een actie worden gestart in het faciliteren en begeleiden 
van de standaardisatie en harmonisatietrajecten.  

4. DINO uitbouwen tot een basisregistratie ondergrond.  
 

 ad 1. informatie over o.a. delfstoffen, geologische formaties, enz. vergaren 
 onderhandelen met EZ, SHELL, allerlei dataleveranciers over informa-

tie. Partners zien hier ook een link met het DINO-loket.  
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 ad 2. informatie over diepe ondergrond ontsluiten zodat provincies en 
gemeenten deze informatie kunnen gebruiken om beleid op te maken  
kansen en mogelijkheden diepe ondergrond bekend maken en beoordelen 
in hoeverre hier op gestuurd kan en moet worden.  

 
 ad 4. de ontwikkeling van de BRO is reeds ingang gezet. Actie die reeds 
door BIELLS in gang is gezet en geborgd moet worden is afstemming tus-
sen de BRO en het overige (beleidsgestuurde) informatiebeheer bodem en 
ondergrond. 

 
 

Aanvullingen vanuit het kernteam convenant: 
Het verkennen van de juridische grenzen aan de openbaarheid van private 
informatie maakt onderdeel uit van de actie.  
 
Aanvulling vanuit BIELLS: 
Acties zullen gestuurd moeten worden vanuit beleidsopgaven (zoals Beleids-
visie ondergrond) of wensen bepaalde kansen (zoals WKO) te onderzoeken. 

 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 

 Één portal waarbij informatie openbaar toegankelijk is (bieden van infra-
structuur) 

o portal BIELLS uitbreiden? 
o ontsluiting via de BRO? 

 Een visie op welke taken van BIELLS onder het uitvoeringsprogramma 
actueel blijven.  
 Een analyse van de feitelijke doorwerking van Europees opgelegde stan-
daarden aan bijvoorbeeld metadata in termen van inzicht en manier waarop 
het opstellen van deze bestanden ingrijpen in werkprocessen bij bevoegde 
overheden. (M.a.w. hoe gaat de werkvloer om met de verplichtingen om 
data via een opgelegd format te leveren). 
 Structuren (in bijvoorbeeld BRL-en, protocollen e.d.) voor de uitwisseling 
van informatie.  

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Het vergaren van actie is al gestart onder BIELLS.  
 
Opleverdatum producten: 
Wenselijk is de analyse van de feitelijke doorwerking van Europees opgelegde 
standaarden zo snel mogelijk (najaar 2009) op te leveren. Op basis van deze 
analyse kan bepaald worden welke acties moeten worden ondernomen om 
daadwerkelijk handen en voeten te geven aan verdere informatiebeheer.  
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5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Trekker: pm 
 
Aanvulling kernteam: 
Voor deze afspraak moet een projectleider worden gezocht met sterke proces-
sturingscapaciteiten. Informatiebeheer gaat horizontaal door de uitvoeringsor-
ganisatie heen.  
 
6. Organisatie (huidige situatie) 
 
Betrokken partijen: 

 BIELLS 
 TNO 
 Alterra 

 
Uitvoer van de afspraak: 
BIELSS en TNO 
 

Suggestie BIELLS: 
Wellicht dat deze afspraak kan worden aangegrepen om een centraal 
coördinatiepunt informatiebeheer in te richten 

 
 
7. Financiën 
 
Voor de financiering van deze actie zijn nog geen afspraken gemaakt. 
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Factsheet 4.2 Onderzoeksprogramma kennisagenda van de ondergrond 
Afspraak is ondergebracht in factsheet 3.1  
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ONDERDEEL WET- EN REGELGEVING 
 
Factsheets 5.1 en 5.2 Wetsvoorstel gebiedsgerichte aanpak bodemveront-
reiniging naar de Raad van State en handreiking gebiedsgerichte aanpak. 
 
1. Thema (afspraak) uit convenant 
 
Artikel 6.2.2: 
 
De Minister van VROM zal bewerkstelligen dat uiterlijk 1 januari 2010 een 
wetsvoorstel met betrekking tot de juridische grondslag van een gebiedsgerich-
te aanpak van bodemverontreiniging met grootschalige grondwaterverontreini-
ging aan de Ministerraad wordt toegezonden. De Minister van VROM zal 
vooruitlopend op aanpassing van wet- en regelgeving voorzien in een handrei-
king voor de gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging met grootscha-
lige grondwaterverontreiniging.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Deze actie betreft: 

a) vooruitlopend op aanpassing van wet- en regelgeving voorzien in een 
handreiking voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer; 

b) uiterlijk 1 januari 2010 een wetsvoorstel met betrekking tot de juridi-
sche grondslag van een gebiedsgericht grondwaterbeheer aan de Mi-
nisterraad toezenden 

 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
De volgende producten passen bij deze afspraak: 
 Handreiking gebiedsgerichte aanpak van bodemverontreiniging (zie ook 
factsheets 3.8 en 2.2) 
 Wetsvoorstel gebiedsgerichte aanpak grootschalige grondwaterverontreini-
ging.  

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
De uitvoer van de actie is reeds gestart.  
 
Opleverdatum producten: 
Het wetsvoorstel dient uiterlijk 1 januari 2010 gereed te zijn. 
De handreiking zal volgens de planning op 1 september 2009 worden opgele-
verd.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
De actie wordt getrokken vanuit VROM (Co Molenaar) 
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6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Direct betrokkenen: Convenantspartners en SenterNovem 
Begeleidingscommissie bestaande uit VNO-NCW, LNV, UvW en MKB en 
milieuorganisaties 
 
Uitvoer van de acties: 
VROM geeft uitvoer aan de actie.  
 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM 
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Factsheet 5.3 Vereenvoudigen en hervormen wet- en regelgeving 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 8.3: 
Voor de tijdige uitvoering van de afspraken van dit convenant en de beheersing 
van de daarmee gemoeide apparaatskosten, is het tijdstip van totstandkoming 
van de voorgenomen hervorming en vereenvoudiging van wet- en regelgeving 
van belang. De Minister van VROM is hierbij de trekker. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De actie betreft op dit moment het vereenvoudigen van de Wbb. Wens is om 
dit wel verder te trekken dan alleen de Wbb.  
 
De aanpassing van de wet- en regelgeving vindt plaats in twee tranches.  
Eerste tranche (onder voorbehoud):  
 Terugbrengen aantal momenten van beschikken 
 in elkaar schuiven onderzoeksfases  
 versnellingsprotocol (actie 1.2 convenant) 
 aanpassing meldingsplicht (art 28 Wbb) 
 inventarisatie aanpassingen die in tweede tranche moeten worden onderge-
bracht.  

 
Tweede tranche: 
 aanpassing besluit bodemkwaliteit 
 acties uit inventarisatie die wordt uitgevoerd in de eerste tranche (kan dus 
ook betrekken hebben op andere wet- en regelgeving) 

 
Opmerking IPO en VNG: 
Graag meer aandacht voor de terugkoppeling van deze actie naar de 
partners. De actie is reeds gestart, maar partners zijn onvoldoende aange-
haakt.  

 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan het volgende product wordt gedacht: 
 Wetsvoorstel voor vereenvoudigen van de wet- en regelgeving.  

 
Aandachtspunt vanuit IPO en VNG: 
Vraag bij de voorstellen ook eens een reactie van de technische mensen op 
de werkvloer. Zij bekijken een voorstel vanuit de praktische uitvoerbaar-
heid.  
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4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Planning eerste tranche: De eerste tranche loopt gelijk met Wetsvoorstel 
gebiedsgericht grondwaterbeheer 
Start uitvoer actie: 
De uitvoer van de actie is gestart in april 2009.  
 
Opleverdatum producten: 
Het wetsvoorstel moet op 1-1-2010 gereed zijn. De aanpassingen zullen in 
2011 inwerkingtreden.  
 
Planning tweede tranche: 
Start uitvoer actie: 
De inventarisatie voor de onderwerpen die in de tweede tranche aanbod moeten 
komen zal in het najaar van 2009 worden uitgevoerd.  
De planning van de tweede tranche is nog onbekend.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
De aanpassing van de wet- en regelgeving wordt getrokken door VROM (Co 
Molenaar en Peter Kiela). 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Er is een werkgroep onder leiding van VROM opgestart. Hierin zitten o.a. 
vertegenwoordigers van: 
 IPO (BOOG) 
 VNG (WEB) 
 VROM 

 
Punt van aandacht: actie is al gestart maar UvW is nog niet betrokken. 
 
Uitvoer van de acties: 
VROM is verantwoordelijk voor de uitvoer van de acties.  
 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM 
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Factsheet 5.4 Praktijkondersteuning bij het opstellen van wet- en regelge-
ving (directe relatie met actie 5.3) 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Bijlage 2, g: 
Het leveren van ondersteuning bij het opstellen van gewenste wet- en regelge-
ving door het Rijk, (laten) inbrengen van praktijkervaringen van provincies, 
gemeenten en waterschappen. 
 
2. Omschrijving actie en status (moet nog starten) 
 
Aan de volgende actie wordt gedacht: 
Deze actie bestaat uit het inventariseren van punten waarop de wet zou moeten 
worden aangepast (zie ook factsheet 5.3) en het toetsen van voorstellen via 
bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers van provincies, gemeenten en water-
schappen. Zoals bijvoorbeeld aandacht voor aanpassing van de artikelen 30 - 
35 Wbb (ongewone voorvallen). 
 
De inventarisatie zou via een formeel verzoek via de koepels moeten lopen.  
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Het product van deze afspraak: 
Inventarisatie van punten waarop de wet- en regelgeving in de tweede tranche 
zou moeten worden aangepast. Deze inventarisatie wordt voorgelegd aan de 
werkgroep van Co Molenaar.  
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Deze actie dient op korte termijn te worden uitgevoerd.  
 
Opleverdatum producten: 
Voordat de tweede tranche uit actie 5.3 ingaat (voor het einde van 2009).  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Trekker voor het binnenhalen van de informatie: VROM (Co Molenaar) 
Trekkers voor het inventariseren: partners 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Partners voelen voor een brede werkgroep waarin ook de technische kant is 
vertegenwoordigd. Hiervoor zou de huidige werkgroep die zich bezig houdt 
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met de aanpassing van de wet- en regelgeving kunnen worden uitgebreid met 
technische mensen van IPO, VNG en UvW 
Partners hechten veel belang aan toezicht door de stuurgroep op de uitvoer van 
deze actie.  
 
7. Financiën 
 
Voor de financiering van deze actie zijn nog geen afspraken gemaakt. Mogelijk 
dat qua financiering kan worden aangesloten bij de aanpassing van de wet- en 
regelgeving (zie factsheet 5.3).  
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Factsheet 5.5 Opstellen AMvB’s (t.b.v. de toekenning van middelen) 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 9.1: 
Voor het onderzoek naar bodemverontreiniging en de sanering van ernstig 
verontreinigde locaties is in de programmaperiode 1 januari 2010 tot en met 
31 december 2014 op de VROM-begroting een bedrag van 893 miljoen euro 
beschikbaar, waarvan tenminste 44 miljoen euro voor de uitvoering van 
regionale waterbodemsanering is bestemd. Dit bodemsaneringsbudget zal 
beschikbaar komen via een decentralisatie-uitkering bodem in het provincie- en 
gemeentefonds, het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en via de 
Bedrijvenregeling- annex knelpuntenmiddelen op de VROM-begroting. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De actie wordt als volgt omschreven: 
De Minister van VROM zal een voorstel tot wetswijziging van de Wet stedelij-
ke vernieuwing (Wsv) in de Ministerraad brengen om te bewerkstelligen dat de 
ISV-middelen per 2011 via een decentralisatie-uitkering beschikbaar kunnen 
worden gesteld. Ten behoeve van de toekenning van middelen via decentralisa-
tie-uitkeringen bodem (DUB) en ISV worden tevens AMvB's opgesteld, 
waarbij de beleidsafspraken van dit convenant leidend zijn.  
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
De volgende producten vallen onder deze afspraak: 
 Voorstel tot wetswijziging Wsv. 
 AMvB DUB 
 AMvB Bodemsaneringsmiddelen ISV-3 
 Beschikking van het geld. 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Met de uitvoer van de afspraak is gestart.  
 
Opleverdatum producten: 
 AMvB ISV is gereed in december 2009.  
 AMvB DUB is gereed in januari 2010 (voorafgegaan door najaarscirculaire) 
 Beschikkingen naar provincies en gemeenten met daarin de vermelding van 
het budget: uiterlijk voorjaar 2010 

 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
De uitvoer van deze actie wordt getrokken door VROM (naam pm) 
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6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
 VROM departement Werken, Wonen en Inkomen.  
 Binnenlandse zaken 
 SenterNovem 

 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM en BZK. 
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ONDERDEEL FINANCIËN 
 
Factsheet 6.1 Afkoop aansprakelijkheid diep grondwater 
Link met factsheets 2.3 en 5.1 
 
1. Thema (afspraak) uit convenant 
 
Artikel 6.2.3: 
Partijen zullen zich inspannen om te komen tot een mogelijkheid van afkoop 
van aansprakelijkheid voor de sanering van de verontreiniging in het diepere 
grondwater in combinatie met een lokale, regionale of landelijke specifieke 
financiële voorziening die de afkoopsommen beheert en de verantwoordelijk-
heid voor de sanering van het diepere grondwater overneemt. Deze inspanning 
zal ook betrekking hebben op het voorkomen van privaatrechtelijke schade bij 
derden en het onder voorwaarden geven van een vrijwaring daarvoor. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De actie bestaat uit het leveren van een inspanning om te komen tot de moge-
lijkheid van afkoop aansprakelijkheid diep grondwater 
 
Om de inspanning te kunnen uitvoeren is het wenselijk dat vooraf de volgende 
zaken worden geregeld: 
 juridische onderbouwing in de wet (actie 5.1) 
 meenemen in de handreiking (actie 5.2) 
 zorgen dat dit wordt meegenomen in de bestuurlijke arrangementen (2.3) 

Het niet regelen van deze zaken betekent het einde van een mogelijk gebieds-
gericht grondwaterbeleid, vandaar afkoop juridisch regelen in de wet.  
 
Op dit moment zijn al twee stappen gezet om de afkoop van de aansprakelijk-
heid te regelen (trekker van deze acties: Johan van der Gun in opdracht van 
VROM).  
 Afgelopen jaar is door Boer en Croon een rapport met de juridische moge-
lijkheden opgesteld. Conclusie: afkoop is mogelijk (ook nu al) 
 Volgende stap is een vervolgonderzoek naar organisatie van afkoopregeling 
en beheerstructuur.  

 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Mogelijk product:  
 Financieel instrument gebiedsgericht grondwaterbeheer  

 
Aandachtspunt:  
Voor het diepe grondwater is afkoop alleen relevant voor bedrijven. Er 
zijn gebiedsgerichte aanpakken voor bedrijventerreinen, maar ook voor 
woongebieden en voor zowel woon- als bedrijfsterreinen. Voor woongebie-
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den is afkoop niet relevant. Een splitsing ligt voor de hand, anders verzand 
men in beperkingen tav afkoop.  

 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Zodra aan de randvoorwaarden is voldaan kunnen bevoegde overheden inhoud 
geven aan deze actie.  
 
Opleverdatum producten: 
pm 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
VROM (Jan Weisscher) trekt de wijziging van het financieel instrumentarium 
ten behoeve van het gebiedsgerichte beleid.  
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Degene die betrokken zijn bij lopende pilots: 
 Lekker water Gelderland 
 Masterplan ’t Gooi 
 Utrecht, pilot i.v.m. INTERREG-project 
 Rotterdams Havengebied 

 
Uivoer van de actie: 
Idee van het kernteam: laten landen bij de werkgroep van afspraak 2.3 (Hierbij 
dient wel in de gaten te worden gehouden dat een financieel deskundige 
betrokken wordt.). 
 
7. Financiën 
 
Er zijn nog geen afspraken voor de financiering van deze actie. 
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Factsheet 6.2 Saneren, tijdelijke maatregelen of nazorg door of op kosten 
van derden 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 7.7: 
Partijen zullen waar mogelijk bewerkstelligen dat de sanering van humane 
spoedlocaties enerzijds en van locaties met overige risico’s anderzijds vóór 
31 december 2015 is uitgevoerd door belanghebbenden dan wel door of op 
kosten van degenen op wie het juridisch instrumentarium Wet bodembescher-
ming van toepassing is. Dit geldt ook voor het treffen van tijdelijke beveili-
gingsmaatregelen, beheersmaatregelen en het uitvoeren van nazorg. Bij deze 
inspanningen zijn de kaders van de Eindnotitie project afstemming be-
vel/kostenverhaal Wbb (2003) of het eigen bevelsbeleid maatgevend. Waar 
mogelijk zal de saneringsplicht van artikel 55b Wet bodembescherming 
daadwerkelijk worden geëffectueerd.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Actie bestaat concreet uit: 
Het monitoren van het bevelsbeleid van elk bevoegd gezag door middel van het 
opvragen van lijsten met locaties waar derden aan zet zijn en een lijst van 
bevelsacties voor die locaties.  
 
Doel van de actie: 
Bewerkstelligen dat de sanering van humane spoedlocaties enerzijds en van 
locaties met overige risico’s anderzijds vóór 31 december 2015 is uitgevoerd 
door belanghebbenden dan wel door of op kosten van degenen op wie het 
juridisch instrumentarium Wet bodembescherming van toepassing is. 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Mogelijk product: 
Een jaarlijkse rapportage per bevoegd gezag met daarin een overzicht van 
bevelsacties die zijn ingezet.  
De werkgroep werkvoorraad nieuwe stijl kan hierbij een rol spelen door 
jaarlijks een landelijk overzicht op te stellen op basis van de rapportages.  
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Bevoegde overheden hebben momenteel al een juridisch instrumentarium om 
een bevelsbeleid te voeren.  
 
Opleverdatum jaarlijkse monitoring: 
Jaarlijks in het 1e kwartaal volgend op betreffend kalenderjaar.  
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Mijlpaal Midterm review: 
Beoordelen in hoeverre het juridisch instrumentarium wordt ingezet bij 
onderzoek en sanering van spoedlocaties.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Voor de uitvoer van deze afspraak zijn verschillende trekkers te benoemen.  
 Ieder bevoegd gezag moet alert zijn op het geven van onderzoeks- en 
saneringsbevelen i.p.v. zelf onderzoek uitvoeren. 
 De programmamanager is de trekker van het verzamelen van de gegevens 
voor de midterm review.  

 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Alle bevoegde overheden 
 
Uitvoering van de actie: 
Verzamelen van de jaarlijkse rapportages: Werkgroep werkvoorraad nieuwe 
stijl. 
 
7. Financiën 
 
Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de financiering van deze actie. 
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Factsheet 6.3 Beschikbaar stellen bodemsaneringsbudget (zie ook 5.4) 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 9.1a en 9.1 b: 
9.1a. Voor het onderzoek naar bodemverontreiniging en de sanering van 
ernstig verontreinigde locaties is in de programmaperiode 1 januari 2010 tot en 
met 31 december 2014 op de huidige VROM-begroting, waarin nog niet de 
bezuinigingen zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2009, zijn verwerkt, een 
bedrag van 893 miljoen euro gereserveerd, waarvan tenminste 44 miljoen euro 
voor de uitvoering van regionale waterbodemsanering is bestemd.  
 
Dit bodemsaneringsbudget zal beschikbaar komen via een decentralisatie-
uitkering bodem in het provincie- en gemeentefonds, het ISV (Investerings-
budget Stedelijke Vernieuwing) en via de Bedrijvenregeling- annex knelpun-
tenmiddelen op de VROM-begroting. De Minister van VROM zal een voorstel 
tot wetswijziging in de Ministerraad brengen om te bewerkstelligen dat de 
ISV-middelen per 2011 via een decentralisatie-uitkering beschikbaar kunnen 
worden gesteld. Ten behoeve van de toekenning van middelen via decentralisa-
tie-uitkeringen bodem en ISV worden tevens AMvB's opgesteld, waarbij de 
beleidsafspraken van dit convenant leidend zijn. 
 
Het hierboven bedoelde deel van het bodemsaneringsbudget bestaat, met 
inachtneming van het bovenstaande, uit: 

• Decentralisatie-uitkering bodem   € 417 mln. 
• ISV (per 2011 gedecentraliseerd) € 242 mln. 

                                                      € 659 mln.  
 
9.1b. Een deel van de middelen blijft voor de periode 1 januari 2010 tot en met 
31 december 2014 op de VROM-begroting staan. Het betreft hier onder andere 
middelen ten behoeve van het Bedrijvensegment en de middelen ten behoeve 
van knelpunten. Afgesproken is dat de in artikel 9.1a bedoelde bezuinigingen 
vooral binnen het Bedrijvensegment zullen worden gevonden. Voor de knel-
puntmiddelen geldt dat aan deze middelen bestaande bestuurlijke en/of juridi-
sche afspraken ten grondslag liggen en dat eventuele bezuinigingen alleen bij 
het niet doorgaan van deze afspraken (deels) bij deze categorie terecht kunnen 
komen. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De actie kan als volgt worden omschreven: 
Het beschikbaar stellen van het bodemsaneringsbudget via decentralisatie-
uitkering bodem (DUB), ISV en VROM-begroting.  
 
De DUB wordt uitgekeerd binnen het Provincie- en Gemeentefonds (P- en G-
fonds). 
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De huidige ISV2 periode zal overgaan naar ISV3. De ISV3 periode duurt 1 
jaar (2010) en gaat per 2011 over naar een Decentralisatie-Uitkering Stedelij-
ke Vernieuwing (DUSV), die net als de DUB wordt uitgekeerd binnen het P-en 
G-fonds. 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Producten die opgeleverd worden: 
 DUB (verantwoordelijken: Binnenlandse Zaken/VROM/Bodem+) 
 ISV-AMvB-beleidskader en AMvB Verdeelsleutel Bodem (verantwoordelij-
ken: VROM/Bodem+) 
 ISV-programma (verantwoordelijken: bevoegde overheden) 
 ISV-beschikkingen (verantwoordelijken: VROM/Bodem+) 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer acties: 
Uitvoer is gestart.  
 
Oplevering producten: 
1 DUB: najaar 2009 
 
2 ISV-AMvB-beleidskader en AMvB Verdeelsleutel Bodem: eind 2009. 
 
3 ISV-programma’s: indienen concept-programma’s: oktober 2009. In novem-
ber 2009: overleg VROM/Bodem+ met bevoegde overheden over de ingedien-
de programma’s. 1 december 2009, aanlevering definitieve programma’s 
NB.: Volgens de Wet stedelijke vernieuwing moet voor de ISV3 periode een 
programma worden aangeleverd. De invulling van dit programma is voor ieder 
bevoegd gezag vrij.  
 
4 ISV-beschikkingen: 10 januari 2010 verzending beschikkingen ISV. 
 
Mijlpalen: 
DUB: 1 januari 2010 (inwerkingtreding DUB, eventueel met terugwerkende 
kracht) 
ISV-AMvB-beleidskader en AMvB Verdeelsleutel Bodem: Inwerkingtreding 
AMvB’s: eind 2009 
ISV-beschikkingen: 10 januari 2010 verzending beschikkingen ISV. 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
VROM (pm naam) is de trekker van deze actie. 
 
6. Organisatie 
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Betrokken partijen: 
 VROM 
 Bodem+ 
 Bevoegde overheden 
 BZK 

 
Uitvoering van de actie:  
 VROM 
 BZK 

 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM. 
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Factsheet 6.4 en 6.5 Bekend maken en toedelen deel van de budgetten 
o.b.v. verdeelsleutel en o.b.v. specifieke projecten of programma’s  
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 9.2: 

1. Op 1 april 2009 zijn de indicatieve budgetten per budgethouder door 
de Minister van VROM bekend gemaakt.  

2. Een deel van de budgetten zal per 1 januari 2010 worden toegedeeld 
op basis van een door partijen gezamenlijk overeengekomen verdeel-
sleutel;  

3. voor specifieke projecten of programma’s zal de toedeling in de loop 
van de programmaperiode plaatsvinden.  

Uitgangspunt bij het besteden van de middelen zijn de afspraken van dit 
convenant, mede rekening houdend met juridische verplichtingen uit het 
verleden.  

 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 

1. Op 1 april 2009 zijn de voorlopig, indicatieve budgetten voor het ISV-
budget bekend gemaakt. Gezien de kabinetsbeslissing om te wachten 
met de bekendmaking van haar pakket van bezuinigingsmaatregelen, 
worden de overige indicatieve budgetten gecommuniceerd na Prins-
jesdag. 

2. Er is in het voortraject voor het convenant overleg gevoerd tussen 
VROM en de BG’s. VROM heeft hierbij verschillende voorstellen be-
sproken met de Stuurgroep. Dit heeft geleid tot 1 eindvoorstel voor de 
verdeelsleutel. 

3. Specifieke projecten of programma’s heeft betrekking op aanvragen in 
kader van bedrijvenregeling en knelpunten. 

 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Producten per actie: 

1. Overzicht van de indicatieve budgetten per budgethouder. 
2. Verdeelsleutel voor de verdeling van het bodemsaneringsbudget. 
3. Specifieke aanvraag per project of programma. 

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Reeds gestart met de voorbereidingen.  
 
Oplevering producten: 

1. na Prinsjesdag 
2. Najaar 2009: bekendmaking indicatieve budgetten. 
3. gedurende de gehele budgetperiode 

 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
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VROM 
 
6. Organisatie 
 
Betrokkenen en uitvoerenden:  
 VROM 
 Bodem+ 
 Bevoegde overheden 

 
(Verdeelsleutel is tot stand gekomen door overleg in onder meer: projectgroep 
meerjarenprogramma’s en verdeling bodemsaneringsbudget, kerngroep 
convenant, stuurgroep convenant) 
 
7. Financiën 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM. 
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Factsheet 6.6 Medefinanciering innovatieprogramma bodemontwikke-
lingsbeleid 
 
Voor invulling van deze actie wordt verwezen naar factsheet 3.1 
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ONDERDEEL UITVOERING CONVENANT 
 
Factsheet 7.1 Opstellen uitvoeringsprogramma 
 
1. Thema (afspraak) uit convenant 
 
Artikel 3.1: 
Partijen stellen gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op waarin zij de 
activiteiten en organisatie beschrijven voor het realiseren van de doelen van dit 
convenant.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De actie bestaat uit: 
Het opstellen van een uitvoeringsprogramma en advisering ten aanzien van de 
uitvoeringsorganisatie. 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Het product bestaat uit: 
Uitvoeringsprogramma en een voorstel voor de opzet van uitvoeringsorganisa-
tie. 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Start 1 mei 2009 
 
Opleverdatum producten: 
Medio juli 2009 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Het trekkerschap is ingevuld door Pieter Kroes als tijdelijke kwartiermaker 
vanuit Twynstra Gudde. 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Alle partners uit het convenant.  
 
Uitvoering: 
Kwartiermaker Pieter Kroes. Programmamanager PM. 
 
Frequentie bijeenkomsten: 
Bijna wekelijks 
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7. Financiering 
 
De financiering van de actie is gedekt door VROM 
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Factsheet 7.2 Adviezen taskforce WKO 
 
Zie voor invulling van deze afspraak factsheet 3.6 
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Factsheet 7.3 Relatie bodem/KRW en grondwaterrichtlijn 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 6.3.2: 
De relatie bodem/Kaderrichtlijn water en Grondwaterrichtlijn zal onderdeel 
zijn van het uitvoeringsprogramma, waarbij een gevalsgerichte en een gebieds-
gerichte benadering als volwaardige alternatieven zullen worden beschouwd. 
De Minister van VROM zal voorzien in een brochure waarin de verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen zijn weergegeven.  
 
2. Omschrijving actie en status (gestart/moet nog starten) 
 
Zie factsheet 3.8 + 3.9 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Zie factsheet 3.8 + 3.9 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Zie factsheet 3.8 + 3.9 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Zie factsheet 3.8 + 3.9 
 
6. Organisatie 
 
Zie factsheet 3.8 + 3.9 
 
7. Financiering 
 
Zie factsheet 3.8 + 3.9 
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Factsheet 7.4 Monitoren uitvoering 2015 doelstelling 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 8.2: 
Partijen zullen ook na 2011 nauwgezet (laten) monitoren of het behalen van de 
2015-doelstelling realistisch is, en, indien redelijkerwijze kan worden verwacht 
dat de doelstelling niet kan worden gehaald, zo spoedig mogelijk in overleg 
treden over de te nemen maatregelen. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan 
van de bestaande trajecten (art. 87b Wbb). 
 
 
2. Omschrijving actie en status (moet nog starten) 
 
Het monitoren van de haalbaarheid van de 2015-doelstelling na 2011 (na de 
midterm review) 
 
Nb. Deze actie kent veel overlap met de factsheet over 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8 en 1.9. Uitgangspunt is dat jaarlijks door de bevoegde gezagen een 
rapportage wordt opgesteld m.b.t. de totale prestatie, spoed én niet-spoed.  
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan het volgende product wordt gedacht: 
Een jaarlijkse rapportage met de voortgang in relatie tot de werkvoorraad.  
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Actie start na de midterm review. 
  
Opleverdatum producten: 
Jaarlijks wordt in het 1e kwartaal volgend op het betreffende kalenderjaar een 
rapportage met de voortgang opgeleverd.  
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
PM is de trekker voor de actie.  
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Alle convenantpartners die verantwoordelijk zijn voor de sanering van spoed-
locaties via de bestaande werkgroep monitoring  
 
Uitvoering door: 
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Werkgroep werkvoorraad nieuwe stijl (incl. monitoring) 
RIVM (verzameld al jaren de monitoringsgegevens van de bodemsanerings-
operatie) 
Bevoegde overheden 
 
7. Financiering 
 
Voor de financiering wordt verwezen naar thema 1 Spoedlocaties 
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Factsheet 7.5 Verbindingen leggen met andere organisaties van betekenis 
voor de uitvoering 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Bijlage 2, h: 
Het leggen van verbindingen met andere organisaties die voor de uitvoering 
van het uitvoeringsprogramma van betekenis kunnen zijn. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
Aan de volgende actie wordt gedacht: 
Uitwerken communicatiestrategie zodat helder is wat op uitvoerings-
programmaniveau wordt gecommuniceerd en wat op niveau van de ac-
ties/projecten zelfstandig wordt gecommuniceerd 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Aan de volgende producten wordt gedacht: 

 Stakeholdersanalyse 
 Communicatieplan  

 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Zo spoedig mogelijk na de ondertekening van het convenant. 
 
Opleverdatum producten: 
Verwachting oplevering herzien communicatieplan: begin 2010 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Trekker is de programmasecretaris ondersteund door de werkgroep communi-
catie. 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Werkgroep communicatie  
Voorstel de huidige werkgroep communicatie te continueren voor de commu-
nicatie over het uitvoeringsprogramma.  
 
7. Financiering 
 
Over de financiering van deze actie zijn nog geen afspraken gemaakt.  
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Factsheet 7.6 Verkennen mogelijkheden optimale efficiency en verlagen 
administratieve lasten 
 
1. Afspraak uit convenant 
Bijlage 2,f : 
Het verkennen van mogelijkheden voor het optimaliseren van efficiency en het 
verlagen van administratieve lasten. 
 
2. Omschrijving actie en status (moet nog starten) 
 
Actie: 
pm 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Mogelijke producten: 
pm 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoer actie: 
Actie is nog niet vormgegeven en nog niet gestart.  
Er is een suggestie gedaan voor het opzetten werkgroep onder leiding van een 
projectleider die alle uitvoerende overheden nagaat hoe zij optimalisatie en 
efficiëntie vergroting voor zich zien. Tevens s de suggestie gedaan om deze 
actie te laten aansluiten op project “kwaliteitsimpuls Wbb van Bodem plus” 
(trekker Thom Maas) 
 
Oplevering producten: 
pm 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
pm 
 
6. Organisatie 
 
pm 
 
7. Financiering 
 
pm 
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Factsheet 7.7 Communicatie en afstemming 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Bijlage 2, i: 
De overall communicatie en afstemming, die nodig is voor de uitvoering van 
het convenant. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart) 
 
De actie bestaat uit: 
Verzorgen van de overall communicatie en afstemming over de uitvoering van 
het convenant, mede gelet op de relatie met Europese regelgeving. 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Te leveren product: 
zie communicatiestrategie factsheet 7.6 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
Start uitvoering actie: 
Traject is reeds gestart. Vanuit de convenantpartners is er een werkgroep van 
de communicatiemensen opgestart. Deze werkgroep probeert een gezamenlijk 
communicatietraject vorm te geven alsmede een communicatiestrategie. 
Hierbij gaat het dus niet om berichtgeving aan de Tweede Kamer etc, maar aan 
de achterbannen en de doelgroepen 
 
Opleverdatum producten: 
Communicatiestrategie: eind 2009 
Einde communicatie: na 2015 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Trekker is de programmasecretaris van het uitvoeringsprogramma ondersteund 
door de werkgroep communicatie. 
 
6. Organisatie 
Betrokken partijen: 

 VROM / Bodem+  
 VNG  
 IPO  
 UvW  

7. Financiering 
De financiering van de actie wordt gedekt door personele inzet vanuit alle 
convenantpartners. Inhuur derden PM 
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ONDERDEEL MIDTERM REVIEW 
 
Factsheet 8.1 Voortgang verankering grondwaterbeheer bij provincies, 
gemeenten en waterschappen 
zie voor invulling factsheet 2.1
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Factsheet 8.2 Afspraken met RWS over overgaan bodemverontreiniging 
van Wbb  naar Waterwet  

 Afspraak in het verlengde van actie 1.8b 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 7.8: 
In verband met de mogelijkheid dat de definitie van oppervlaktewaterlichaam 
in de Waterwet na 2014 wordt verruimd, waardoor een aantal (potentiële) 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging zal overgaan van het regime van 
de Wet bodembescherming naar het regime van de Waterwet, is uiterlijk najaar 
2011, inzicht noodzakelijk, zowel ten aanzien van de omvang van de bodem-
verontreiniging, de risico’s (mede gelet op mogelijke rivierkundige ontwikke-
lingen op lange termijn), als de kosten die gemoeid zijn met de eventuele 
aanpak van deze verontreiniging. Het bevoegd gezag Wbb zal deze werkvoor-
raad met behulp van bestaande data, uiterlijk najaar 2011, in kaart brengen en 
met de waterbeheerder overleg plegen over de noodzaak van verdere inspan-
ningen door het Wbb bevoegd gezag. In de in artikel 8 genoemde midterm 
review wordt bezien of partijen voldoende op schema liggen en worden nadere 
afspraken gemaakt over de (financiële) voorwaarden met betrekking tot de 
mogelijke overdracht van locaties. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart/moet nog starten) 
 
De actie is een vervolg op actie 1.8b en betreft het maken van concrete afspra-
ken over de over te dragen locaties.  
  

Waar zouden de afspraken over kunnen gaan? opties vanuit het kernteam: 
 Wat is het gewenste resultaat? Afspraken over saneringsdoelstelling, 
afstemming systematieken…. 
 Wie is eind verantwoordelijk en waarvoor?(organisatorisch, financieel) 
 Voor droge uiterwaardengrond een systematiek bedenken die samenhangt 
met de Wbb.  
 De overgang biedt kansen voor bodemmensen: de waterbodemverontrei-
niging wordt benaderd vanuit een gebiedsoogpunt. Door het overnemen 
van deze gedachtegang kan een integratie van de water- en bodemwerel-
den worden bevorderd  

 
 
 
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
Voor de te leveren producten wordt verwezen naar de factsheet van afspraak 
1.8. 
 
4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
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Start uitvoer actie: 
pm 
 
Opleverdatum producten: 
Oplevering van het overzicht van locaties die van het regime van de Wbb met 
de inwerkingtreding van de Waterwet overgaan naar het regime van de Water-
wet (afspraak 1.8): 2011 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
DG Water in samenwerking met RWS heeft zich kandidaat gesteld voor het 
trekkerschap.  
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
Per locatie zullen afzonderlijke afspraken tussen BG Wbb en Waterschappen 
en Rijkswaterstaat worden gemaakt.  
 
7. Financiering 
 
De financiering van de actie is gedekt door V&W 
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Factsheet 8.3 Voortgang schema ambities convenant in tussenbalans 
vaststellen  
+ Onderpen midterm review voorstellen en vaststellen (actie 8.4) 
+ Bespreken midterm review op bestuurdersconferentie (actie 8.5) 
 
1. Afspraak uit convenant 
 
Artikel 8.1: 
Uiterlijk najaar 2011 zal een tussenbalans (midterm review) worden vastgesteld 
teneinde te bezien of partijen voldoende op schema liggen wat betreft het 
behalen van de ambities van dit convenant……(actie 8.4 en 8.5) 
 
(actie 8.3)…….De stuurgroep zal uiterlijk voorjaar 2009 een voorstel doen 
voor de onderwerpen die in de midterm review aan de orde komen. In ieder 
geval zal hierbij ook de toedeling van middelen in de periode 2015-2019 
worden betrokken, waarbij moet worden nagegaan, ten eerste, of en zo ja, in 
hoeverre er na 1 januari 2015 nog sprake is van spoedlocaties en overige 
knelpunten die in die periode moeten worden aangepakt en, ten tweede, via 
welk financieringskader de middelen moeten worden toegedeeld. De intentie 
van partijen is om per 2015 de bodemsaneringsmiddelen voor onbepaalde duur 
via een algemene uitkering beschikbaar te stellen…..(actie 8.5) 
 
 (actie 8.3 en 8.4)…………… De midterm review zal kort na vaststelling 
worden besproken op een bestuurdersconferentie. In deze bestuurders-
conferentie zullen partijen bezien of er spanning bestaat tussen het ambitieni-
veau enerzijds en de beschikbare middelen en de uitvoerings- en beheersprak-
tijk anderzijds, waarna dit zonodig zal kunnen leiden tot aanpassing van de 
afspraken. Dit neemt niet weg dat aanpassing van de afspraken ook mogelijk is, 
wanneer op een eerder moment sprake is van spanning of knelpunten. 
 
2. Omschrijving actie en status (gestart/moet nog starten) 
 
1: voorstel voor onderwerpen midterm review.  kernteam  
2: uitvoeren midterm review dmv analyse en evaluatie op de resultaten van 
verschillende thema’s die relevant zijn in relatie tot de doelstellingen van het 
convenant.  
 
aandachtspunt: goede afspraken maken over het verzamelen van de gegevens 
voor die onderwerpen waarvoor geen centrale werkgroep is ingesteld omdat 
bevoegde overheden zelf aan zet zijn invulling te geven aan de afspraken uit 
het convenant.  
3. Omschrijving op te leveren producten 
 
midterm review rapport 
organisatie bestuurdersconferentie 
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4. Planning (zo mogelijk gerelateerd aan producten) 
 
start uitvoering midterm review: begin 2011 
vaststellen rapportage midterm review: najaar 2011  
bestuurders conferentie: najaar 2011 
 
5. Trekker (of wie zou moeten trekken?) 
 
Trekker is de programmamanager convenant (naam pm) ondersteund door de 
in te stellen projectgroep midterm review. 
 
6. Organisatie 
 
Betrokken partijen: 
alle partners uit het convenant. 
 
Uitvoering van de actie: 
Nog op te richten projectgroep Midterm Review 
 
7. Financiering 
 
PM 
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3. Schema uitvoeringsorganisatie 
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