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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang en bevindingen van het project en nieuwsitems omtrent bodem en
ondergrond in de Omgevingswet. Alle regio’s zijn inmiddels wel doordrongen van het feit dat de Omgevingswet in aantocht is en
dat dit zonder meer grote gevolgen heeft voor allerlei thema’s op het gebied van de fysieke leefomgeving. Voor het bodemwerkveld
is dat niet anders, maar het blijft een zoektocht naar de een goede inbedding van het domein bodem en ondergrond. In alle regio’s
wordt gezien dat bodem en ondergrond een rol (kunnen) spelen bij de maatschappelijke opgaven en dat deze opgaven andersom
ook impact hebben op het bodem- en watersysteem. Toch is niet altijd even duidelijk hoe dat precies in elkaar steekt. Een veel
terugkomende vraag uit de regio’s is dan ook: ‘Hoe kan de bodem bijdragen aan het oplossen van diverse maatschappelijke opgaven
en welke kennis is daarvoor nodig?’ Er is dus nog genoeg reden om gezamenlijk verder de diepte in te duiken in het vervolg van ons
project.

Bodemkwaliteitszorg
Naast de wens om meer inzicht te
krijgen in de bijdrage van bodem en
ondergrond bij uiteenlopende opgaven,
speelt de zorg voor adequaat
bodemkwaliteitsbeheer nog altijd een
grote rol. Doormiddel van de
aanvullingswet bodem wordt de
bodemkwaliteitszorg geborgd onder de
Omgevingswet. Veel gemeenten
kampen daarbij met praktische vragen
hoe deze aanvullingswet precies uitpakt
en hoe deze moet worden
geïmplementeerd in lokaal beleid.
Anderzijds spelen ook nieuwe en
opkomende stoffen en
hergebruiksvraagstukken (circulariteit)
Ook voor deze thema’s blijft SDDI
ondersteuning bieden.

Website
Begin september komt de SDDI
website online
(www.samendedieptein.nl), waarin
relevante informatie over de bodem en
de Omgevingswet in relatie tot de zes
regio’s wordt gedeeld. De website is
tevens het platform waar vorderingen
en ontwikkelingen uit andere regio’s
samenkomen en bevat tal van
handreikingen en voorbeelden. Het
delen van geleerde lessen en
ervaringen is een van de belangrijkste
doelstellingen van het project SDDI en
de website vormt daarbij een essentiële
factor.

Diversiteit tussen de regio’s
‘Samen de diepte in’ (SDDI) is inmiddels ruim negen maanden actief in het
land. De zes aangehaakte regio’s hebben naast de kick-off tevens
verscheidene vervolgbijeenkomsten achter de rug. De deelnemers uit de
regio’s hebben daarbij stappen gezet bij de transitie van het
bodemwerkveld naar de Omgevingswet. Geleidelijk is het project een
volgende fase ingegaan – van aanpak gericht op bewustwording naar meer
concrete casussen. Alle regio’s hebben inmiddels aangegeven waar de
ambities liggen en waar ze in het vervolg op willen focussen in het traject.
Een opvallend en tevens interessant fenomeen is dat er grote diversiteit
bestaat tussen de deelnemende regio’s. Door verschillende schaalgroottes,
fysisch geografische kenmerken van de leefomgeving, cultuurhistorische
achtergronden en een verschillende manier van werken binnen ambtelijke
organisaties heeft iedere regio haar eigen pad uitgestippeld om tot een
synthese te komen tussen het thema bodem en ondergrond en de
Omgevingswet. Onderstaand is beknopt beschreven waar de verschillende
regio’s mee bezig zijn. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar
onze website.
Gelderland
Gelderland is op zoek naar een gedragen visie, waarbij de provincie de 51
afzonderlijke gemeenten en aanverwante omgevingsdiensten uitnodigt om
mee te denken in het opstellen van het te voeren beleid. In een zogeheten
co-creatie traject moet breed gedragen beleid tot stand komen. Ter
voorbereiding op dit traject zijn we in het voorjaar langs alle sub-regio’s in
Gelderland gegaan om kennis- en beleidsvragen op te halen en te bepalen
welke ambities er zijn binnen de provincie. Aan de hand van ons rondje
langs de Gelderse velden zijn vier hoofdthema’s gedestilleerd, te weten 1)
Bodem voor het voetlicht; 2) Handelingsperspectieven ten behoeve van
afgewogen beleid (ook in verhouding tot andere werkvelden); 3)
Bodemkwaliteitszorg na 2020; 4) specifieke kennisvragen. Op basis van de
opgehaalde kennis organiseren we in het najaar gesprekken tussen
omgevingswetmanagers en specialisten op diverse thema’s. De nadruk bij
deze gesprekken ligt op de verbrede maatschappelijke opgaven, waarbij de
wisselwerking tussen bovengrond- en ondergrond centraal zal staat en
waarbij het natuurlijk systeem een leidend principe is. Naast deze
gesprekken, organiseert ‘Samen de diepte in’ een viertal verdiepende
masterclasses op gerichte thema’s.
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Twente
De regio Twente is op bestuurlijk vlak al relatief ver gevorderd als het gaat om de agendering van bodem en ondergrond
bij diverse opgaven omtrent intensieve landbouw, complexe (grond)watersituatie en de diepe ondergrond. De regio heeft
juist behoefte om op bepaalde thema’s op inhoudelijk vlak de diepte in te gaan. Denk aan klimaatadaptieve maatregelen
in binnenstedelijk gebied, milieuhygiënisch beleid omtrent opkomende stoffen of maatregelen in het belang van de
energietransitie. Een veelgehoorde vraag is bijvoorbeeld: ‘wat is het effect van zonneparken op de biodiversiteit?’ Op
meer lokaal niveau gaan we het gesprek aan om bodem en ondergrond te integreren in de omgevingsvisie. Net als in
Gelderland betrekken we bij deze clustergesprekken zowel de bodemspecialist als de omgevingswetmanagers.
Midden- en West-Brabant
In de regio bestaat een levendig overlegcircuit met de provincie,
Omgevingsdienst en 27 gemeenten. Maar met de Omgevingswet in de hand is
er ook behoefte om dit netwerk te benutten om de relevantie van ondergrond
voor maatschappelijke opgaven in de regio kenbaar te maken. De regio focust
zich speciaal op het thema energietransitie en zoekt de aansluiting bij het proces
rond de Regionale Energie Strategie (RES). Naast het thema energie, speelt in
deze regio ook klimaatadaptatie, vitale bodem in het landelijke gebied en de
warme overdracht een belangrijke rol. Met een heuse ‘ondergrondontwerpsessie’ in Roosendaal is gekeken naar een nieuwe invulling van een
wijk, waarbij de ondergrond centraal staat. Verder is de regio zo van het Twentse
Bodemcafé gecharmeerd, dat ze dit format hebben overgenomen en nu ook
Brabantse bodemcafés organiseren, zodat in informele sfeer over uiteenlopende
onderwerpen kan worden gesproken. Het eerste bodemcafé in Alphen Chaam
was een doorslaand succes.
Zaanstad
Gemeente Zaanstad bevindt zich in een intensief proces ter voorbereiding op de
omgevingsvisie. Het thema ondergrond heeft een belangrijke rol gekregen
aangezien ruimtelijk ambities hier een steeds grotere claim op leggen. De regio
loopt er tegenaan dat veel detailinformatie over de ondergrond mist, en het blijkt
lastig om vraagstukken driedimensionaal op te pakken. Wij hebben met de
gemeente een workshop georganiseerd met als doel om de huidige gesteldheid
van de bodem en ondergrond in beeld te brengen en te beschrijven op welke
wijze dit input kan geven voor de Omgevingsvisie. Momenteel bereidt de
gemeente een ruimteplan voor - als bouwsteen voor de nota van uitgangspunten
van de omgevingsvisie - waarin de relatie tussen boven- en ondergrond moet
blijken. Wij werken verder aan een manier waarop alle informatie goed over te
brengen is naar de omgevingsvisie. Dit kan via heldere doorsneden, 3D
visualisaties, kaarten of met een nog te ontwikkelen informatieproduct.
Drenthe
In de eerste fase van het regioproject in Drenthe zijn interviews met
vertegenwoordigers van alle gebiedspartijen gehouden. De interviews leveren
mooie inzichten op in de manier waarom Drenten met elkaar samenwerken en
wat de Drentse ondergrond te bieden heeft. Maar nog mooier dan de
inhoudelijke opbrengst was het feit dat tijdens de interviews medewerkers van
dezelfde organisatie met elkaar in gesprek raakten over projecten en opgaven.
De interviews bleken een mooie manier om dit gesprek op gang te brengen.
Door alle organisaties is dit als waardevol ervaren. Het leert ons dat integraal
werken begint met weten waar je collega’s mee bezig zijn en binnen je
organisatie kennis uit wisselen. De resultaten worden momenteel verwerkt,
waarna in fase 2 met een pilotproject geoefende gaat worden in het ‘werken
onder de Omgevingswet’.
Midden Holland
De aangehaakte gemeenten in de regio Midden-Holland, naast gebruikelijke
thema’s rond energie, klimaat en ruimtelijke ordening tevens druk met
bodemdaling en biodiversiteit. In deze regio wordt met name ingezet op het
‘doen’ binnen de gemeente en het leren van elkaar. Zo is de ene gemeente
verder op het gebied van energietransitie en wordt er door SDDI een
ondergrondbijdrage geleverd aan gebiedsplannen, terwijl in een andere
gemeente is gewerkt aan een ondergrondvisie. In deze regio is goed zichtbaar
dat de provincie al de nodige inspanning heeft gedaan ten aanzien van bodem
en ondergrond, waardoor de gemeenten beslagen ten ijs kunnen komen. Op die
stand van zaken wordt in Midden-Holland doorgepakt. In afstemming met de
provincie wordt onderzocht of de werkwijze van SDDI ook elders in Zuid-Holland
kan worden toegepast.

Tip!
COP onverplicht
programma
Inmiddels zijn veel overheden zich
wel bewust van het schrijven van
een omgevingsvisie en de
verankering van regels in het
omgevingsplan. Het instrument
programma, een van de andere
kerninstrumenten, wordt veelal
nog onderbelicht gelaten. Een
programma is als het ware een
bundeling van verschillende
beleidsinstrumenten en kan
worden verdeeld over thematische
programma’s, multisectorale
programma’s,
gebiedsprogramma’s en opgave
gerichte programma’s
(bijvoorbeeld in relatie tot
energietransitie). De kracht van
het programma is dat het een
leidraad vormt aan de hand
waarvan samenwerking binnen en
tussen overheden kan worden
vormgegeven. Vanwege de
onderbelichte status van het
programma organiseert ‘Aan De
Slag Met De Omgevingswet’ in
samenwerking met het
Uitvoeringsconvenant Bodem en
ondergrond een CoP omtrent dit
instrument. Komend najaar vindt
de tweede bijeenkomst plaats,
waarvoor geïnteresseerde van
harte zijn uitgenodigd. Op onze
website
(www.samendedieptein.nl) kunt u
het verslag van de eerste
bijeenkomst teruglezen.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief
verschijnt medio december. Daar
waar in deze nieuwsbrief vooral
wordt ingegaan op het ‘doen’ in
zes regio’s, staat de volgende
nieuwsbrief meer in het teken van
‘leren’ en ‘opschalen’.
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