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Doorstartdocument van het Uitvoeringsprogramma Convenant
bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Versie van 17 januari 2011

1. Inleiding en voorgeschiedenis, opzet van dit document

• Het proces tot nu toe. Op 10 juli 2009 is het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak

spoedlocaties ondertekend. Dit convenant is gericht op de noodzakelijke verandering in het

bodembeleid. Verschillende acties zijn in het convenant benoemd (zie bijlage 1 van het convenant),

waarbij voor een nadere uitwerking is gewezen naar het uitvoeringsprogramma. Een concept-

uitvoeringsprogramma is in 2009 gemaakt. Sinds 1 februari 2010 zijn een programmamanager en een

programmasecretaris aan de slag. Sinds april 2010 zijn de projectleiders geselecteerd en aan de slag. In

de stuurgroep van 16 april 2010 is (een document over) de doorstart van het uitvoeringsprogramma

geaccordeerd. In de stuurgroep van 3 juni 2010 zijn de eerste versies van de projectplannen

geaccordeerd, inclusief de financiën. In de stuurgroepen van 1 oktober en 16 december 2010 is de

voortgang en uitwerking van de projecten en acties van het UP besproken. Dit document geeft de

huidige stand van het uitvoeringsprogramma weer. Beslissingen van de stuurgroep zijn in dit document

verwerkt. Steeds zal besluitvorming over het uitvoeringsprogramma aan de orde zijn, het denken staat

niet stil en de dynamische omgeving maakt dat steeds gewogen moet worden of we samen op de goede

weg zijn. Dit document dient nu en (met aanpassingen) in de toekomst als leidraad: zo geven we

uitvoering aan het convenant.

• Sinds de ondertekening van het convenant en voor de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma

is er al veel gerealiseerd. Belangrijke resultaten/acties zijn onder meer (niet uitputtend):

- de (rijks)visie op de ondergrond

- handreiking gebiedsgerichte aanpak

- actieprogramma WKO

- projectvoorstel kennisagenda

- vaststellen versnellingsprotocol spoedlocaties

In het vervolg van de uitvoering wordt natuurlijk voortgebouwd op wat er reeds is.

• Indeling van dit document:

1. Inleiding en voorgeschiedenis, opzet van dit document

2. Uitgangspunten bij het uitvoeringsprogramma en reikwijdte

3. De aanpak, inclusief extra acties en organisatiestructuur

4. Spoedlocaties

5. Gebiedgericht grondwaterbeheer

6. Ondergrond

7. Regelgeving
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8. Communicatie

9. Midterm Review

De in het convenant benoemde acties voor het uitvoeringsprogramma vormen een belangrijke basis voor

dit document en het uitvoeringsprogramma. Deze acties worden in deze notitie cursief benoemd.



3

2. Uitgangspunten bij het uitvoeringsprogramma en reikwijdte

• Uitgangspunten van het convenant zijn: verandering bodembeleid, verdere decentralisatie,

samenhang met energie en bodembeleid, gebiedgerichte benadering in het kader van het ruimtelijke

ordeningsbeleid en het onder milieuhygiënische randvoorwaarden accommoderen van het toenemende

gebruik van de bodem als gevolg van ruimtedruk. Deze uitgangspunten leiden tot de noodzaak tot

verdieping en verbreding van het bodembeleid, waarbij centraal staat:

A. het verwerven van kennis over de risico’s van het gebruik van de ondergrond

B. het benutten van kansen voor de ondergrond,

C. het optimaliseren van samenhang en samenwerking tussen de verschillende beleidsdoelen,

teneinde de meest efficiënte benadering te bereiken

D. het maken van afspraken over de aanpak van spoedlocaties

E. het waar nodig aanpassen van de bestuurlijke taakverdeling toegesneden op een optimale

uitvoering van taken en bevoegdheden

• Vanzelfsprekend gelden de uitgangspunten van het convenant ook voor het uitvoeringsprogramma. De

maatschappelijke dynamiek, waaronder de financieel-economische crisis en forse taakstellingen bij de

overheden, rechtvaardigen evenwel een verdere aanscherping van deze uitgangspunten. De

(uitvoering van) het bodembeleid moet er over vijf jaar fundamenteel anders uitzien, waarbij de

uitvoering van het beleid voor de ondergrond (bodembeleid) - met milieuhygiënische randvoorwaarden

en kwaliteitsdoelen - onderdeel is van de ruimtelijke ontwikkeling (duurzame ruimtelijke gebiedsgerichte

ontwikkeling), waarbij de noodzaak tot sanering van locaties los van ruimtelijke ontwikkeling grotendeels

verleden tijd is, waar minder overheidsgeld beschikbaar is, waar het rijk minder stuurt. Dit zal grote

consequenties hebben voor de wijze waarop de uitvoering van het bodembeleid gestalte wordt gegeven.

Een (nieuwe) paradigmashift is aan de orde. Terugredenerend naar het heden betekent dit een urgent

fundamenteel verandertraject. Dat gaat zeker niet vanzelf en daarvoor moet actief worden gezocht

waar de veranderkracht zit en moet deze worden gebruikt. Het betreft ook een cultuurverandering. Het

uitvoeringsprogramma is met nadruk het vehikel voor de gezamenlijke overheden voor de verandering.

Dus richt het uitvoeringsprogramma zich op een gezamenlijke aanpak, waarbij alle betrokken overheden

zich verantwoordelijk voelen voor kwaliteit via:

- integratie van het bodemveld met andere beleidsvelden;

- efficiëntie in de uitvoering, inclusief focus in de werkzaamheden.

Deze toespitsing in de uitgangspunten is basis voor onze aanpak.

• Het uitvoeringsprogramma richt zich dus primair op de noodzakelijke verandering van het bodembeleid

en wat hiervoor nodig is (inclusief de aanpak van de spoedlocaties). Beleidsontwikkelingen betreffende

de normstelling (de milieuhygiënische randvoorwaarden waarbinnen het beleid kan worden uitgevoerd)

vallen niet onder de reikwijdte van het uitvoeringsprogramma. Ook “going concern” werkzaamheden op

het bodemterrein, zoals informatiebeheer, vallen niet onder de reikwijdte van het

uitvoeringsprogramma, voor zover er geen direct verband met convenantacties is. Overigens vindt

over deze onderwerpen – dus breder dan de scope van het uitvoeringsprogramma – ook besluitvorming

plaats in de nieuwe Stuurgroep Bodem. Wanneer ontwikkelingen in bijvoorbeeld de normstelling of

informatiebeheer van invloed zijn op de doelen van het uitvoeringsprogramma, is in ieder geval tijdige

goede afstemming vereist.
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• Met het oog op bovenstaande heeft de stuurgroep van 3 juni 2010 de volgende tekst bij de projecten

van het uitvoeringsprogramma geaccordeerd inzake de transitie:

In 2015 is het speelveld van de bodemsector fundamenteel anders. Duurzaam gebruik van de

ondergrond staat centraal. De kansen die de ondergrond biedt worden benut, met bescherming

van de intrinsieke waarden en eigenschappen van de ondergrond. Integraliteit is uitgangspunt.

Dit betekent benutting als onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling en gekoppeld aan andere

maatschappelijke opgaven zoals op het terrein van klimaat, energie, (grond)water en

economische ontwikkeling, waarbij de verschillende functies optimaal zijn afgestemd. De nodige

kennis is voorhanden en ontsloten. Bodemsanering los van ruimtelijke ontwikkeling is verleden

tijd. Decentrale overheden zijn primair verantwoordelijk.

• Het uitvoeringsprogramma van het convenant bodemontwikkelingsbeleid is een gezamenlijk

verantwoordelijkheid van de betrokken overheden en beoogt deze transitie naar 2015 te stimuleren door

verschillende projecten uit te voeren:

- het project ondergrond, gericht op de transitie naar een duurzaam gebruik van de ondergrond,

waarbij tevens specifiek aandacht wordt besteed aan de uitvoering van de rijksbeleidsvisie

duurzaam gebruik ondergrond, de kennisagenda/innovatie en de winning van duurzame

energie, in het bijzonder via warmte-koude opslag;

- het project spoedlocaties, erop gericht in 2015 zoveel mogelijk spoedlocaties gesaneerd dan

wel beheerst te hebben;

- het project gebiedgericht grondwaterbeheer, gericht op het vestigen en inrichten van

gebiedsgericht grondwaterbeheer, onder meer als een volwaardige oplossing voor de aanpak

en beheersing van grootschalige grondwaterverontreiniging;

- het project wijziging wet- en regelgeving transitie bodembeleid, gericht op het

totstandbrengen van wet- en regelgeving, nodig voor de transitie naar een

bodemontwikkelingsbeleid in 2015;

- het project midterm review, waarmee eind 2011 kan worden bepaald of de partijen voldoende

op schema liggen wat betreft het behalen van de ambities uit het convenant.

Daarnaast is er een communicatietraject, voor het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van het

nieuwe beleid is goede communicatie immers belangrijk. Ook wordt gericht aandacht besteed aan de

cultuurverandering die bij deze transitie cruciaal is.

• Randvoorwaarden voor succes. Het is belangrijk bewust te zijn wat er nodig is om de noodzakelijke

verandering te bereiken en de geformuleerde acties te verrichten:

- goede samenwerking tussen en aansturing door opdrachtgevers. Een samenwerking tussen

verschillende overheden loopt niet vanzelf goed, dit vraagt goede wil en inachtneming van

ieders verantwoordelijkheid en discussies met open vizier;

- commitment voor inzet voor het uitvoeringsprogramma, waar met minder capaciteit ook het

dagelijkse werk verricht moet worden (“de winkelbel luidt hard”);

- commitment voor een fundamenteel veranderproces. Dat is niet vanzelfsprekend (“nobody

likes change except a wet baby”). Zoeken waar de veranderkracht is;

- ontwikkelingen op politiek/bestuurlijk vlak - waaronder de invulling van de heroverwegingen

– kunnen van grote invloed zijn op het slagen van het convenant/programma. Dit hebben we

niet in eigen hand;
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- goede afstemming met andere relevante (bodem)ontwikkelingen die geen onderdeel

uitmaken van het uitvoeringsprogramma, maar die wel van invloed zijn op de doelen van het

uitvoeringsprogramma;

- activiteiten binnen de scope van het uitvoeringsprogramma verlopen via het programma.

In de praktijk is inmiddels gebleken dat aan de vereiste randvoorwaarden nog niet altijd volledig wordt

voldaan. Zo was bijvoorbeeld de inzet en het commitment van de convenantpartijen in de afgelopen

periode nog niet bij alle projectgroepen optimaal.

3. De aanpak

• In het eerder door Twynstra en Gudde gemaakt concept uitvoeringsprogramma, is een voorstel gedaan

voor de organisatie van het programma. Bij deze lijn wordt aangesloten. Dit betekent:

- een programmamanager en een programmasecretaris voor het gehele

uitvoeringsprogramma (Gerd de Kruif en Berry van ’t Wel);

- verantwoording wordt afgelegd aan de stuurgroep bodem. In de stuurgroep Bodem vindt de

nodige besluitvorming plaats. De vergaderingen van de stuurgroep Bodem worden steeds

voorafgegaan door een programmateamvergadering. Het programmateam is voorportaal van

de stuurgroep Bodem en klankbord voor de programmamanager. Het programmateam wordt

voorgezeten door de programmamanager en bestaat uit vertegenwoordigers van de

convenantpartijen;

- een projectgroep aanpak spoedlocaties, voorgezeten door een projectleider (René

Smolders);

- een projectgroep gebiedgericht grondwaterbeheer, voorgezeten door een projectleider

(Ron Nap);

- een projectgroep ondergrond, voorgezeten door een projectleider (Frency Huisman),

waaronder ressorteren de projectgroep bodemenergie (Tanno Verburg) en de projectgroep

kennis- en innovatieprogramma (Margot de Cleen) en de uitvoering van de (rijks)visie op

de ondergrond. Van de werkgroepen bodemenergie en kennis- en innovatie is in het

convenant bepaald dat het voortouw hiervoor bij het ministerie ligt. Deze werkgroepen blijven

een zelfstandige positie binnen het uitvoeringsprogramma behouden en eerder genomen

besluiten hierover blijven in stand;

- een wet- en regelgevingsproject, getrokken door een projectleider van het ministerie (Peter

Kiela), waarbij een aantal financiële acties van het uitvoeringsprogramma die tevens primaire

verantwoordelijkheid van het ministerie zijn onder zijn geschaard;

- een communicatie-werkgroep, voorgezeten door de programmasecretaris;

- voor de midterm review was tevens voorzien in een projectgroep en een overleg, voorgezeten

door de programmamanager. Dit overleg heeft in 2010 (naar tevredenheid) gefunctioneerd. Uit

overwegingen van effiëntie is in de stuurgroep van 16 december 2010 besloten tot bundeling

van de mtr-bijeenkomsten met de programmateambijeenkomsten. De

voortgangsverantwoording en voorbereiding naar de mtr toe geschiedt door het up-team

(programmamanager en projectleiders/secretarissen). Hiervoor zijn de programmamanager

en de secretaris mtr verantwoordelijk;

- met uitzondering van het wet- en regelgevingtraject en de communicatie-werkgroep wordt

vanuit Bodem-plus voorzien in projectsecretarissen (Irma Kerkhof, Wim van de Meerendonk,

Michiel Gadella en Remco de Boer). Voor de deelprojecten voor de werkgroepen

bodemenergie en kennis- en innovatie is niet voorzien in ondersteuning door

projectsecretarissen vanuit Bodem-plus.
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In de toekomst zal geëvalueerd worden of de voorhanden aanpak en indeling nog steeds optimaal is.

Dit gebeurt in ieder geval na het verschijnen van de midterm review. Het uitvoeringsprogramma is een in

De tijd begrensde programma-organisatie.

• De eerste versies van de onderscheiden projectplannen zijn besproken en geaccordeerd in de

stuurgroep van 3 juni. Deze projectplannen kennen eenzelfde format. Een financiële en een

communicatie-paragraaf maken deel uit van de projectplannen. Door het gelijktijdig aanbieden van de

projectplannen in de stuurgroep op 3 juni, kon onder meer voor de financiën een overall-beeld worden

gegeven over de benodigde aanvullende financiële middelen, waardoor overall-afspraken hierover

gemaakt konden worden. Voor de personele inzet gelden deze afspraken tot 2015, voor de

programma/onderzoeksgelden tot de midterm review (eind 2011). Gegevens uit de eerder gemaakte

factsheets voor de verschillende projecten zijn betrokken bij het opstellen van de projectplannen. Op de

site van het bodemconvenant is de meest recente versie van de projectplannen geplaatst.

• Belangrijk is het besef dat de verschillende projecten nauw met elkaar verweven zijn. Afstemming en

samen nadenken over de projecten is cruciaal. Integraliteit en efficiëntie zijn uitgangspunt bij de

aanpak/werkwijze in het kader van het uitvoeringsprogramma. We willen zelf de verandering zijn en

uitstralen die vereist is. Vernieuwend en efficiënt. Een Gideonsbende. Dit leidt ertoe dat:

- we wat betreft te verrichten activiteiten (zoals communicatie) waar mogelijk aansluiting zoeken

bij lopende activiteiten/initiatieven;

- informatie kort wordt gehouden;

- we niet alleen voor het eigen project werken, met elkaar spiegelen en samenwerken;

- we terughoudend zijn met de financiën;

- we waar mogelijk vrij kunnen schuiven met het beschikbare budget;

- we waar mogelijk zelf het werk doen. De leden van deze werkgroepen werken echt mee;

- we verbinding zoeken met andere partijen, (onderzoeks)bureaus, bewust bodemgebruik,

S(I)KB, bedrijven, met inachtneming van een heldere rolverdeling;

- we verbinding zoeken met bestuurders;

- we verbinding zoeken met de ro en waterwereld (en energiewereld). Dit houdt ook in dat we

zoeken waar deze “werelden” ons nodig hebben en ervoor zorgen dat we bij elkaar (langs)

komen;

- we ons verdiepen in het vraagstuk van verandermanagement en daarmee aan de slag gaan,

kijken wat we kunnen leren van verandertrajecten bij aanpalende onderwerpen (zoals water).

• Klankborden/spiegelen over het uitvoeringsprogramma als geheel blijft belangrijk. Het gaat dan om

het adviseren en meedenken over het totstandbrengen van de fundamentele verandering in de

bodemwereld. Primair dienen hiertoe de bestaande gremia, zoals programmateam, stuurgroep en DUIV.

Hierbij moet echter ook gedacht worden aan spiegelen met personen uit de beleidsvelden waarmee

integratie wordt gezocht, uit het betrokken bedrijfsleven en de advieswereld, met kennis/ervaring in

verandermanagement. Hiertoe wordt geen afzonderlijke traject ingesteld. Dit spiegelen gebeurt op

informele basis. Deels wordt hierbij aangesloten bij het initiatief bewust bodemgebruik.

• Acties uit het convenant die behoren bij de aanpak in algemene zin zijn:

- 7.1 Het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit dit –

steeds te actualiseren – document en de verschillende projectplannen. Actualisatie zal steeds

aan de orde zijn. Het uitvoeringsprogramma is niet in beton gegoten.
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- 7.5 Het leggen van verbindingen met andere organisaties van betekenis voor uitvoering.

Hierboven is aangegeven dat het leggen van deze verbindingen uitgangspunt is.

• Gelet op de geformuleerde ambities van het uitvoeringsprogramma zullen ook soms nieuwe acties nodig

zijn, waarmee de gewenste verandering en integraliteit en efficiëntie gestalte krijgt. Ook hierover is het

denken nooit afgerond. In ieder geval is en blijft een goede verbinding met het bestuurlijke

niveau/bestuurlijk draagvlak cruciaal. Nieuwe acties die nu worden voorzien zijn:

- 9.1 Organiseren van een bijeenkomst voor de (nieuwe) wethouders van bevoegd

gezaggemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen. In samenwerking met de VNG en

eventueel het initiatief bewust bodemgebruik. Te organiseren begin 2011. Overwogen wordt in

2011 een zelfde bijeenkomst voor de (nieuwe) gedeputeerden te organiseren.

- 9.2 Formuleren van een voorstel om te komen tot een bestuurlijke agenda voor de komende

periode. Als gesteld is bestuurlijk draagvlak cruciaal. Bestuurders zien het convenant in een

bredere context, ook in relatie met discussies over energie en CO2-opslag en in relatie met

discussies over financiële heroverwegingen, verantwoordelijkheidsverdeling en

bestuursakkoorden. In dit licht kan het inspirerend zijn als een beperkte groep betrokken

bestuurders (van de verschillende convenantpartijen, met bodemportefeuille, maar ook met een

portefeuille waarmee integratie beoogd wordt, zoals energie, water, ruimte) pro-actief nadenkt

over de bestuurlijke agenda voor de ondergrond. Samenstelling, doelformulering,

verwachtingen en timing luisteren hierbij nauw. Een eerste concept bestuurlijke agenda is in

oktober 2010 besproken met bestuurlijke bodemambassadeurs van het initiatief bewust

bodemgebruik. In februari 2011 volgt er een tweede bespreking met een wat groter gezelschap

bestuurders, voorgezeten door de dg Ruimte. Het initiatief bewust bodemgebruik ondersteunt

deze actie. In aanloop naar de midterm review moeten eventuele uitkomsten hiervan natuurlijk

vervolgens in de officiële overleggremia (DUIV) aan de orde komen.

- 9.3 Komen tot meer efficiëntie in het bodemveld in algemene zin: één loket voor alle

bodemvraagstukken, coördinatie opleidingen en jaaroverzicht en afstemming van studiedagen,

congressen, symposia, regiodagen etc , samenvoeging werkgroepen. Een gezamenlijk initiatief

hiertoe van Bodem+, SKB en SIBK loopt inmiddels. Vanuit het uitvoeringsprogramma wordt dit

gevolgd.

• Planning: elk project en elke actie is voorzien van een planning. Een planningsoverzicht is gemaakt van

de verschillende projecten en acties. Elke stuurgroep wordt gerapporteerd over de voortgang. Tevens is

er een planning van alle nodige acties in aanloop naar de midterm review toe gemaakt (als bijlage toe te

voegen).

4. Spoedlocaties

• Doel: De aanpak van spoedlocaties vormt een voorwaarde voor vernieuwing in het bodembeleid.

Kernvraag is of de doelen worden gehaald. In 2015 moeten de humane spoedlocaties zijn gesaneerd

dan wel beheerst. Tevens moet er dan een overzicht zijn van spoedlocaties waar sprake is van

ecologische en verspreidingsrisico’s. Cruciaal is dat een zo éénduidig mogelijk beeld van de voortgang

en de situatie wordt geschetst, onverlet de eigen afwegingsruimte van de bevoegde gezagen.

• Producten: Met het project spoedlocaties worden taken uitgevoerd ter ondersteuning van het behalen

van deze doelstellingen van het convenant. Het tijdig inzichtelijk maken van de spoedlocaties staat

centraal. De lijsten van de decentrale overheden moeten zo éénduidig en uniform mogelijk zijn. Signalen
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over knelpunten worden tijdig opgepakt. Indien gewenst wordt voor specifieke onderdelen een

handreiking uitgewerkt. De primaire verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen van het

convenant inzake spoedlocaties blijft vanzelfsprekend bij de betreffende bevoegde overheden. Dit

impliceert ruimte voor eigen afweging. Een duidelijk commitment van de bevoegde gezagen voor de

gezamenlijke aanpak met het project spoedlocaties voor een zo éénduidig mogelijk beeld, wordt

gevraagd.

• Het projectplan spoedlocaties is geaccordeerd in de stuurgroepvergadering van 3 juni. Het projectplan

kent een fasering in de werkzaamheden. De aanpak van waterbodems maakt deel uit van dit project. Er

was al een enige tijd een werkgroep bezig met de aanpak spoedlocaties. Met het uitvoeringsprogramma

en het projectplan is sprake van formalisatie van deze werkgroep, een vereiste betrokkenheid van de

werkgroepleden en een wijziging in de aanpak. In het projectplan is de aangepaste aanpak geschetst.

• Belangrijke ontwikkelingen sinds de accordering van het projectplan op 3 juni 2010:

- in de zomer 2010 heeft een eerste informele tusseninventarisatie bij bevoegde overheden

plaatsgevonden van mogelijke humane spoedlocaties. In november is dit nog eens gebeurd.

Op 31 december 2010 moeten conform het convenant de bevoegde overheden aangeven

hoeveel humane spoedlocaties er zijn;

- uit de genoemde tusseninventarisaties komt een behoorlijk éénduidig beeld. De focus wordt

steeds kleiner, de aantallen dalen. Zeker is dat een flink aantal overheden op 31 december

2010 nog niet over alle potentiële locaties een eindconclusie kan trekken. In de stuurgroep van

16 december is besloten dat halverwege 2011 ook van de potentiële locaties de eindconclusie

bekend moet zijn. Een half jaar uitstel dus, maar wel tijdig duidelijkheid voor de midterm

review;

- naar aanleiding van de tusseninventarisaties hebben gesprekken plaatsgevonden met enkele

bevoegde overheden die uit de pas dreigden te lopen;

- naar aanleiding van de tusseninventarisaties zijn afspraken gemaakt over de afzonderlijke

aanpak van diffuse verontreinigingen, met name loodverontreinigingen;

- over de kosten van de saneringen en de vraag of er hiervoor voldoende budget is, loopt

discussie. Een concept-rapport dat hierover in opdracht van het ministerie is gemaakt, wordt

momenteel getoetst aan praktijkervaringen. Dit komt in de stuurgroep van april 2011 aan de

orde;

- er is veel aandacht voor communicatie-aspecten bij dit project. Daarbij zijn persvoorlichters,

maar bijvoorbeeld ook RIVM en GGD’s betrokken. In de stuurgroep van 16 december 2010 is

besloten vooralsnog/op dit moment niet landelijk actief naar buiten te communiceren over de

lijsten met humane spoedlocaties. Bevoegde overheden zijn als eerste zelf aan de lat voor

communicatie. Dit onderwerp komt in de stuurgroep van 3 februari 2011 opnieuw aan de orde;

- met betrekking tot de regionale waterbodems is in de stuurgroep van 16 december besloten dat

landelijke inventarisatie hiervan volgt op en uit de inventarisaties die op regionaal niveau tussen

provincies en waterschappen geschiedt.

• De volgende acties uit het convenant vallen onder dit project.

- 1.1 overzicht humane spoedlocaties gereed hebben. Is onderdeel project.

- 1.2 vaststellen versnellingsprotocol spoedlocaties. Is geschied.

- 1.3 saneren dan wel beheersen humane spoedlocaties. Onderdeel project.

- 1.4 aanpak al in progr. opgenomen locaties vooruitlop. op overzicht humane spoed. Onderdeel project.



9

- 1.5 met voorrang aanpakken humane spoedlocaties. Onderdeel project.

- 1.6 gereed hebben overzicht spoedloc. overige risico’s (incl KRW objecten). Onderdeel project, fase 2.

- 1.7 beheersen spoedlocaties overige risico’s. Is onderdeel project, fase 2.

- 1.8 in kaart brengen omvang bodemverontr. onder toekomstige waterwet. Onderdeel project, fase 2.

- 1.9 aanpakken van “puntbronnen” regionale waterverontreiniging. Onderdeel project.

- 1.10 voorzien in handreiking aanpak waterbodemverontreiniging onder Waterwet. Onderdeel project.

- 1.11 aanpassen programmering op aanpak spoedeisende locaties. Onderdeel project, fase 2.

- 6.2 bevorderen sanering, tijdelijke maatregelen of nazorg door of op kosten van derden. Onderdeel

project, maar maakt ook deel uit van het wetgevingstraject.

- 8.2 afspraken met RWS over overgaan bodemverontreinigingen van Wbb naar Waterwet. Onderdeel

project, fase 2.

5. Gebiedgericht grondwaterbeheer

• Doel: Het vestigen en inrichten van gebiedgericht grondwaterbeheer als een volwaardige oplossing voor

de aanpak en beheersing van grootschalige grondwaterverontreiniging in die gemeenten en gebieden

waar hiervoor een indicatie bestaat. Toelichting: de bestaande gevalgerichte en geclusterde aanpak van

verontreinigd grondwater waarin de Wbb voorziet heeft de afgelopen jaren niet geleid tot het gewenste

resultaat. Het organiseren van een gebiedgerichte aanpak van grootschalige

grondwaterverontreinigingen zal - als onderdeel van een plan of planvorm waarin integraal

(grond)waterbeheer en/of klimaat/duurzaamheidsbeleid centraal staat - wellicht succesvoller zijn.

Regelgeving is hiertoe ook relevant, dit geschiedt in het kader van het regelgevingtraject onder dit

uitvoeringsprogramma, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Het project omvat de volgende aspecten:

- het bevorderen van een gebiedgerichte aanpak in samenhang met grondwaterbeheer;

- verbinden en integreren van de doelen voor gebiedgericht grondwaterbeheer met de doelen

van de projecten ondergrond/wko/aanpak spoedlocaties;

- verbinden van de doelen van gebiedgericht grondwaterbeheer met de doelen in de Waterwet,

de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en de provinciale waterplannen.

• Producten: Vooropgesteld zijn er de afgelopen jaren over dit thema al een aantal belangrijke producten

gemaakt. Deze lopen uiteen van bewustwording en stimulering van gebiedgericht grondwaterbeheer tot

en met de opzet van een bestuurlijk arrangement om de geïntegreerde aanpak en beheer van

grondwater als beleidsregel vast te stellen. De bestaande producten zijn echter nog niet allemaal even

goed geïmplementeerd of hebben anderszins de doelgroepen nog onvoldoende bereikt. Dit is dus in dit

project aan de orde. Verder is onder meer productontwikkeling aan de orde rond de volgende “drijvende

krachten”:

- (benutting) grondwater;

- toepassing bodemenergie in relatie tot klimaat en duurzaamheid;

- integratie grondwaterbeheer;

- afstemming, aanpassing en integratie van beleid en regelgeving rond de Waterwet, Wet

gemeentelijk waterbeheer, KRW, GRW. Hier is er ook een relatie met het wetgevingsproject;

- organiseren en opzetten van gebiedgericht grondwaterbeheer en de financiën hierbij (kosten en

baten).
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• In de stuurgroep van 3 juni is het projectplan geaccordeerd. Dit omvat tevens de projectstructuur,

fasering, een budgetvoorstel, voorwaarden voor succes en een voorstel hoe andere belanghebbenden

(ook buiten de overheid) worden betrokken.

• Belangrijke ontwikkelingen sinds de accordering van het projectplan op 3 juni 2010:

- de projectgroep is aan de slag, waarbij ieder projectgroeplid verantwoordelijk is voor de een

(deel)project. De scope van het project is nader gedefinieerd: vanuit de problematiek van

gebiedgerichte grondwaterverontreinigingen wordt een bijdrage geleverd aan gebiedgericht

werken.

- De “community of practise” en de website “grondwatercollectief” zijn (verder) opgestart. Beide

zijn begin 2011 operationeel.

- In januari verschijnt het rapport “kansrijke gebieden voor gebiedgericht grondwaterbeheer”, op

basis waarvan discussie wordt gevoerd over de mate van verplichting van deze aanpak. De

opdracht voor een onderzoek naar “push en pull” –factoren met betrekking tot de

gebiedgerichte aanpak is verleend. Dit geldt eveneens voor een onderzoek naar de

versnippering van verantwoordelijkheden in het grondwaterbeheer en de opdracht voor een

toetsingskader voor ggb-plannen voor bevoegde overheden.

• De volgende acties uit het convenant maken deel uit van dit project:

2.1 Verankeren grondwaterbeheer in plannen en visies provincies, gemeenten en waterschappen

2.2 bevorderen gebiedgerichte benadering in samenhang met grondwaterbeheer

2.3 ontwerpen regionale bestuurlijke arrangementen gebiedgerichte aanpak

3.8 afstemmen te ontwikkelen beleid op KRW

3.9 voorzien in brochure afstemming bodem/KRW en grondwaterrichtlijn..

5.2 voorzien in handreiking gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging met

grondwaterverontreiniging

6.1 inspannen te komen tot mogelijkheid van afkoop aansprakelijkheid diep grondwater

7.3 relatie bodem/KRW en grondwaterrichtlijn in uitv.progr. opnemen

6. Ondergrond

• Zoals hierboven aangegeven ressorteren onder dit project de afzonderlijke projecten voor

bodemenergie en kennis. Daarnaast ressorteert de uitvoering van de rijksvisie op de ondergrond

onder dit project. Goede afstemming tussen verschillende activiteiten is hierbij een kerntaak.

• Doel: het project ondergrond geeft uitvoering aan de volgende doelstellingen van het convenant:

- transitie van het bodembeleid naar samenhangend beleid voor de ondergrond (integratie

bodembeleid met water- en energiebeleid en ruimtelijke ontwikkelingen;

- het onder milieuhygiënische randvoorwaarden accommoderen van het toenemend gebruik van

de ondergrond;

- het verwerven van kennis over de risico’s van het gebruik van de ondergrond;

- het benutten van de kansen van de ondergrond en het verschaffen van instrumenten hiervoor,

met behoud van kwaliteit;

- waar nodig voorstellen doen voor aanpassen van de bestuurlijke taakverdeling.

• Producten: de volgende producten worden opgeleverd:
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- een integraal projectplan voor het programmaonderdeel ondergrond, inclusief opdracht,

deelopdrachten en projectorganisatie is geaccordeerd in de stuurgroep van 3 juni;

- deelproject 1: transitieplan voor de verandering van bodembeleid naar samenhangend beleid

voor de ondergrond. Trekker: Frency Huisman. Hierin wordt de uitvoeringsparagraaf van de

rijksvisie op de ondergrond meegenomen. Stap 1 is het opstellen van een projectplan voor dit

deelproject. Deze is geaccordeerd in de stuurgroep van 30 september;

- onderdeel van het transitieplan maken uit een visie op de transitie en een actieplan voor

2011 en een actieplan voor 2012-2015. Een aantal specifieke acties voor 2011 zijn in de

stuurgroep van 16 december reeds geaccordeerd (verbinden met RO en water, uitwisselingen,

inventariseren organisatie-ontwikkelingen, onderzoek naar toolkit financiële instrumenten,

leerpunten van andere transities). In de stuurgroep van 3 februari staan de visie op de transitie

en het actieplan 2011 op de agenda.

- deelproject 2: kennisagenda voor de ondergrond. Trekker: Margot de Cleen. Het projectplan

van fase 1 is geaccordeerd in de stuurgroep van 16 april 2009. Afronding van fase 1 en het

voorstel voor fase 2 van de kennisagenda staan geagendeerd voor de stuurgroep van april

2011;

- deelproject 3: benutten kansen van de ondergrond voor WKO (samenwerkingsprogramma

Warmte en Koude Opslag). Trekker: Tanno Verburg. Dit deelproject is reeds in 2009

geaccordeerd en wordt uitgevoerd. Een belangrijk resterend product hierbij is de amvb

bodemenergiesystemen. Hierover is in december 2010 overeenstemming tussen de

convenantpartners bereikt. De amvb wordt nu doorgeleid naar de ministerraad.

• Zie voor de ontwikkelingen tot nu toe hetgeen hierboven per deelproject is gesteld. Behalve ferme

voortgang bij onderdelen als WKO, is bijvoorbeeld voor de transitie op korte termijn bespreking en

besluitvorming in de stuurgroep aan de orde. Inzet van convenantpartijen is bij dit deelproject punt van

aandacht. De planningen rond de kennisagenda zijn enigszins verschoven.

• De volgende acties uit het convenant vallen onder dit project:

3.1 Tot stand brengen innovatieprogramma bodemontwikkelingsbeleid. Bij deelproject 2.

3.2 vorm geven aan beginsel duurzaam gebruik van de ondergrond. Bij deelproject 1

3.3 uitwerking geven aan begrippenkader relevant voor duurzaam gebruik ondergrond. Bij deelproject 1.

3.4 vaststellen visie op duurzaam gebruik ondergrond. Deze visie is inmiddels gereed (bij de minister).

3.6 afspraken maken over monitoring effecten WKO op bodem- en watersysteem. Bij deelproject 3.

3.7 afspraken maken over stimuleren WKO bij grootschalige waterverontreiniging. Bij deelproject 3.

4.1 vergaren en ontsluiten kennis en (geo)informatie kansen ondergrond. *.

4.2 start onderzoekprogramma “kennisagenda van de ondergrond”. Bij deelproject 2.

4.3 komen tot structuur voor uitwisseling gegevens ondergrond. *

4.4 uitbouwen DINO tot basisregistratie ondergrond (BRO). *

7.2 verwerken adviezen taskforce WKO in uitvoeringsprogramma. Bij deelproject 3.

8.1 voortgang verankering grondwaterbeheer bij provincies, gemeenten en waterschappen. Bij

deelproject 1.

• De acties, aangegeven met * (4.1, 4.3 en 4.4), hebben betrekking op informatiebeheer en –voorziening

en zijn geen onderdeel van de kennisagenda van de ondergrond. Eerder in deze notitie is aangegeven

dat informatiebeheer in algemene zin geen onderdeel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma. Voortouw

hiervoor ligt bij het ministerie, aldus ook besloten in de stuurgroep van april 2009.
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7. Regelgeving en financiering

• Doel: Voor dit project is de centrale vraag welk juridisch en financieel instrumentarium nodig is voor de

genoemde noodzakelijke transitie/verandering en dus hoort bij de situatie na 2015. Daarbij is bodem

integraal onderdeel van de ruimtelijke ordening en de uitvoering onderdeel van economische processen,

maar daarbij is tevens sprake van bewaking van het belang van het ecosysteem en duurzame benutting

van de ondergrond. De regelgeving moet de praktijk faciliteren en niet belemmeren. Het ministerie heeft

hierbij logischerwijze het voortouw, maar omdat de acties in dit project in belangrijke mate bepalend zijn

voor de noodzakelijke verandering en als onderdeel van het uitvoeringsprogramma, is tijdige inbreng van

en afstemming met andere convenantpartijen en projecten belangrijk. Beleidsmatige uitgangspunten in

de verschillende andere projecten binnen het UP krijgen hun plaats in dit traject. In de projectgroep zijn

de verschillende convenantpartijen vertegenwoordigd, daarnaast is er een juridische, ministeriële

schrijfgroep.

• Producten: Het projectplan voor de wet- en regelgeving is in de stuurgroep van juni 2010 geaccordeerd,

waarbij ook is ingestemd met deelname vanuit het bedrijfsleven aan de werkgroep. Actuele

ontwikkelingen (komst nieuwe kabinet) hebben inmiddels tot wijzigingen geleid. Momenteel wordt aan

het volgende gewerkt/staat het volgende in de steigers:

1. wetgeving, op korte termijn te wijzigen. In het convenant is afgesproken dat er in het kader van

decentralisatie zou worden gekeken naar vereenvoudiging van het instrumentarium en dat er per

januari 2010 een wetsvoorstel voor gebiedsgerichte aanpak zou worden voorgelegd aan de

minister. Het wetsvoorstel met het “laaghangend fruit” voor versimpeling (reparatiewet) is besproken

met de convenantpartners en inmiddels in procedure (voorgelegd aan de stuurgroep van 16

december 2010). Dit wetsvoorstel ziet slechts op kleine wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het in lijn

brengen van de Wbb en de Waterwet. Verder worden op korte termijn een aantal veranderingen in

amvb’s en ministeriële regelingen doorgevoerd (wijzigings-amvb begin 2011 in procedure). Het

wetsvoorstel gebiedgericht beheer is besproken met convenantpartners en inmiddels

terugontvangen van de Raad van State. Er wordt naar gestreefd om het nader rapport en het

wetsvoorstel op korte termijn (januari 2011 aan de Kamer te sturen). 

2. voorstellen voor vereenvoudiging en terugbrengen van de administratieve lasten (tussenwet). Ook

met het oog op het invullen van de bezuinigingen op het bodembudget (minder

beschikkingmomenten) is dit een urgent wetsvoorstel. In december is een eerste versie van het

betreffende wetsvoorstel besproken in de projectgroep wetgeving. Deze eerste versie is gebaseerd

op input vanuit IPO, VNG en UvW. Het is lastig een juist evenwicht te vinden tussen snelle

wijzigingen die ten dienste komen van het vereenvoudigen van de uitvoering van het convenant en

de kabinetsdoelstelling van terugdringen van uitvoeringslasten en het gegeven dat meer

fundamentele wijzigingen even moeten wachten op het wetsvoorstel met ingrijpende aanpassingen.

Het streven is om het concept wetsvoorstel in april 2011 af te ronden, zodat het nog voor de

zomervakantie aan de Raad van State voor advies kan worden voorgelegd. De planning is het

wetsvoorstel dan najaar 2011 (vermoedelijk oktober 2011) ter behandeling aan de Kamer voor te

leggen. Uitgaande van ongeveer één jaar parlementaire proceduretijd kan de wet per 1-1-2013 van

kracht gaan worden.

3. fundamentele wijziging. Zoals gesteld ligt de fundamentele vraag voor welke wet- en regelgeving

er na 2015 nodig is voor een duurzame gebiedsgerichte ontwikkeling waar bodembeleid deel van uit

maakt. Hiervoor is een visie geschreven, afgestemd met de visie op de transitie, die in april in de

stuurgroep wordt geagendeerd en in het najaar 2011 door de stuurgroep vastgesteld moet gaan
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worden. Het gaat hierbij onder meer om het financiële instrumentarium, het vervolmaken van de

gebiedgerichte aanpak en de vraag of nog een separate wet nodig is. Mede naar aanleiding van een

discussie op linked-in wordt in dit verband ook gekeken naar mogelijkheden om innovatieve

oplossingen bij saneringen te stimuleren.

• Zie voor de ontwikkelingen het gestelde bij de drie bovengenoemde trajecten. Bij processen van wet-

en regelgeving is er wat betreft de voortgang altijd grote afhankelijkheid van anderen.

• De volgende acties uit het convenant vallen onder dit traject:

3.5 aanpassing wet- en regelgeving en nadere uitwerking bevoegdheden (ondergrond). Dit maakt

onderdeel uit van de fundamentele fase van het project.

5.1 wetsvoorstel gebiedsgerichte aanpak bodemverontreiniging naar Ministerraad. Dit maakt onderdeel

uit van de hierboven genoemde onderdeel 1.

5.3 vereenvoudigen en hervormen wet- en regelgeving. Dit maakt voor het “laaghangende fruit” deel uit

van onderdeel 1 en voor het overige van onderdeel 2 en 3 van dit project.

5.4 het leveren van praktijkondersteuning bij het opstellen van wet- en regelgeving. Dit maakt onderdeel

uit van alle onderdelen van het project.

5.5 opstellen amvb ISV en regelen decentralisatie-uitkering bodem via amvb van BZK. Is gebeurd.

6.2 bevorderen sanering, tijdelijke maatregelen of nazorg door of op kosten van derden. Dit maakt

onderdeel uit van de fundamentele fase van het project.

6.3 beschikbaar stellen bodemsaneringbudget via decentralisatie-uitkering, ISV, bedrijvenregeling. Is

gebeurd, zie ook het gestelde bij 6.5.

6.4 toedelen deel van de budgetten obv verdeelsleutel. Is gebeurd.

6.5 toedelen deel van de budgetten obv specifieke projecten of programma’s. Het toedelen van

budgetten is een ministeriële verantwoordelijkheid, maar dit raakt ook de uitvoering van het bodembeleid

in het algemeen. Het ministerie van I&M zal daarom de stuurgroep informeren over genomen besluiten

op dit terrein (besluit stuurgroep 16 april 2010).

6.6 medefinancieren innovatieprogramma bodemontwikkelingsbeleid. Is gebeurd (SKB-regeling).

7.6 verkennen van mogelijkheden optimale efficiency en verlagen administratieve lasten. Dit wordt

meegenomen in het genoemde onderdeel 2 van het project.

8. Communicatie

• Doel: communicatie is een belangrijk middel om de doelstelling van het convenant te realiseren. De

convenantpartijen hebben uitgesproken dat zij samen vorm willen geven aan een transitie in het

bodembeleid. Onder vormgeven valt zowel het gezamenlijk ontwikkelen van het nieuwe beleid als het

realiseren daarvan. Communicatie in het kader van het Uitvoeringsprogramma moet daarom gericht zijn

op beide aspecten. Het gaat niet alleen om te informeren, maar ook om te interesseren, te

enthousiasmeren en te inspireren. Communicatie is cruciaal bij de vereiste cultuuromslag.

• Producten: De hoofdlijnen van communicatie voor en over het uitvoeringsprogramma zijn vastgelegd in

het strategisch communicatieplan, dat in de stuurgroep Bodem van 3 juni 2010 is geaccordeerd. Een

uitgangspunt is dat het voortouw voor communicatie voor en over de projecten uit het

uitvoeringsprogramma ligt bij de projecten. Zij maken binnen het kader van het strategisch

communicatieplan hun eigen communicatieplannen.

Er is verder een werkgroep communicatie voor het uitvoeringsprogramma. Vanuit elk project neemt de

eerstverantwoordelijke voor communicatie deel aan deze werkgroep. Overige deelnemers zijn de
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werkgroepleider (de programmasecretaris) en de communicatieadviseur van Bodem+. De taken van

deze werkgroep zijn:

- verzorgen van de overallcommunicatie over het uitvoeringsprogramma;

- afstemming van de diverse communicatieactiviteiten binnen de projecten van het

uitvoeringsprogramma en onderlinge ondersteuning waar nodig;

- uitvoering van het strategisch communicatieplan van het uitvoeringsprogramma.

Deze werkgroep ontwikkelt communicatieactiviteiten en voert deze uit. Daarnaast is het noodzakelijk om

met een zekere frequentie te reflecteren op de vraag of we de juiste communicatiestrategie hebben en

om te evalueren of onze communicatieactiviteiten van voldoende niveau zijn en het beoogde doel

bereiken. Daarvoor is een klankbordgroep communicatie ingesteld. Deelnemers zijn onder meer door de

convenantpartners af te vaardigen senior communicatieadviseurs.

• Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij bestaande organisatie en bestaande

communicatiekanalen. Dat geeft de meeste kans op succes en beperkt de kosten. Op verschillende

plaatsen in het land zijn al initiatieven genomen, gericht op transitie bodembeleid en aanpalende

onderwerpen (zoals water). Zo mogelijk wordt van deze expertise en veranderkracht gebruik gemaakt.

• Wat betreft ontwikkelingen: communicatie over het uitvoeringsprogramma en de daarin opgenomen

projecten loopt volop. De afgelopen maanden zijn drie regiobijeenkomsten in samenwerking met het

platform bodembeheer georganiseerd, is een speciale editie van Bodem+ over de onderwerpen uit het

convenant verschenen, hebben de projectleiders sessies geleid tijdens “bodem breed”, is in allerlei

(regionale) platforms opgetreden en is de website bodemconvenant.nl aangepast. Het feit dat de

aanpassing van de sites van het Agentschap NL naar het format van de rijksoverheid nog steeds niet

heeft plaatsgevonden/een paar keer is uitgesteld, leidt tot vertraging bij de verdere kwaliteitsslag van de

site.

• De ambities rond communicatie zijn tot nu toe vooral praktisch en op uitvoering gericht. Ambities die tot

nu toe niet in beeld zijn betreffen het de samenleving breed of breder interesseren voor het belang van

de ondergrond of het de collega’s in de ro- en watersector overtuigen van het belang van verbinding. In

de stuurgroep van 3 februari wordt hier nader op ingegaan.

• Convenantactie: 7.7 verzorgen van de overall communicatie en afstemming over uitvoering convenant

9. Midterm review

• Doel en producten: najaar 2011 zal een tussenbalans worden vastgesteld om te bezien of de partijen

voldoende op schema liggen wat betreft het behalen van de ambities uit het convenant. Het gaat hierbij

enerzijds om informatie over de voortgang van de projecten van het uitvoeringsprogramma in brede

zin, ofwel om de voortgang rond spoedlocaties en de financiële dimensie hierbij, om de voortgang van

gebiedsgericht grondwaterbeleid, ondergrond en regelgeving en om de voortgang van de transitie als

zodanig (zo is inmiddels ook aan het DUIV gemeld). Het gaat hierbij anderzijds ook om informatie over

relevante ontwikkelingen in de omgeving, zoals heroverwegingen, andere wetgevingstrajecten.

Behalve kwantitatieve gegevens zijn kwalitatieve gegevens nodig. Via enquêtes, interviews, workshops

analyse van helpdesks kan deze kwalitatieve informatie ontsloten worden. Quick wins en best practices

worden hierbij gezocht. Op basis van de informatie wordt een voorstel gedaan aan de stuurgroep over

de te volgen strategie 2012-2015 en daarna en over het al dan niet bijstellen van doelen.

Het is overigens belangrijk dergelijke informatie en advies niet slechts op één moment te hebben. Najaar
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2011 is het ijkpunt, maar ook in de aanloop hiernaar toe kan het belangrijk zijn informatie te verzamelen,

te delen en een advies te formuleren, teneinde tijdig bij te kunnen sturen.

• Het projectplan voor de midterm review is geaccordeerd in de stuurgroep van 3 juni. Tot december

2010 is de projectgroep midterm review, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende

convenantpartijen met regelmaat bijeen geweest. Verschillende voorstellen voor de stuurgroep inzake

de midterm review zijn hierbij voorbereid, met name wat betreft de informatievoorziening. Hiervoor zijn

ook twee tijdelijke werkgroep aan de slag geweest. In de stuurgroep van 16 december 2010 is uit

oogpunt van efficiëntie besloten tot het bundelen van het programmateam en de projectgroep mtr.

Verder informatievoorziening en voorbereiding vindt plaats door het UP-team. Inmiddels is een

routeplan naar de midterm review gemaakt (“de weg naar de midterm review”), dat naar verwachting in

de stuurgroep van 3 februari besproken kan worden.

• Inmiddels is (door genoemde twee tijdelijke werkgroepen) een voorstel geformuleerd voor indicatoren

en informatiebronnen, benodigd voor de midterm review en voor het maatschappelijke jaarverslag. Ten

behoeve voor de mtr en het maatschappelijke jaarverslag wordt daarmee heel beperkt informatie

gevraagd. Ook is een (concept) enquête voor de bevoegde overheden gereed. Over indicatoren en de

enquête wordt besloten in de stuurgroep van 3 februari 2011. In de stuurgroep van 16 december 2010 is

wat betreft het maatschappelijk jaarverslag besloten eerst te checken welke toezeggingen aan de

Kamer zijn gedaan en op basis daarvan een brief aan de Kamer te richten. Mogelijk komt er daarmee in

2011 geen maatschappelijk jaarverslag. De brief komt in de stuurgroep van april 2011 aan de orde.

• Zie voor de ontwikkelingen hetgeen hiervoor is gesteld. In de stuurgroep van 3 februari 2011 komt

eveneens een notitie aan de orde waarin voor het traject/de weg naar de mtr eind 2011 per maand en

per stuurgroep de acties en producten van het UP worden benoemd.

• De volgende acties uit het convenant ressorteren onder dit project:

7.4 monitoren uitvoering 2015 doelstelling

8.3 voortgang schema ambities convenant in tussenbalans vaststellen

8.4 onderwerpen midterm review voorstellen en vaststellen

8.5 bespreken midterm review op bestuurdersconferentie


