


Welkom

Waar gaan we samen heen? 



Wat gaat wij doen? 

• Inzicht krijgen in de volgende vragen:
• Welke bodemgerelateerde opgaven en 

onderwerpen spelen er in de gemeenten? 
• Hoe vindt de interne & externe samenwerking 

op het gebied van bodem plaats?

• Introductie in het project

• Wat komen we halen & brengen

• Vullen van activiteiten kalender



Aan de slag!

• Beantwoord per gemeente op één flip-over:
• Welke bodemgerelateerde opgaven en onderwerpen spelen er in jouw gemeente? 
• Hoe vindt de interne & externe samenwerking op het gebied van bodem plaats?

• Teken, schrijf, plak, alles mag!

• 15 minuten de tijd 

• Pitch  van drie minuten



Pitch!
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Samen de diepte in, hoe dan? 
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Regio’s

• Twente

• Gelderland

• Midden- en West-Brabant (Noord-Brabant)

• Drenthe

• Zaanstad

• Midden-Holland (Zuid-Holland)

• Leer- en Kenniskring

• Opschaal-kring

• Begeleidingsgroep vanuit RWS



2019
Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

Kernteam:
- Plan presenteren, wie doet wat?
- Koppeling met RES en sub-regio’s
- Analyse netwerken en bijeenkomsten
- Aanbod lokale sessies (interne netwerken)
- SvZ Warme overdracht

Praatplaat bodem:
- Kennis nodig
- Begrip van de ondergrond
- Relatie met opgaven

ENERGIE
Sessie(s) met Omgevingswettrekkers en RES:
- Relatie tussen energie-opgaven en de ondergrond
- Oefenen met casussen op het gebied van energie, 

doorwerking naar ruimtegebruik (ondergronds) en 
hoe je dat in Omgevingsvisie vast gaat leggen

- Afspraken samen optrekken

ENERGIE
Bestuurlijke bijeenkomst:
- Aansluiten bij RES-activiteit

ENERGIE 
Gesprek met RES-trekkers, ws, prov.:
- Urgentie van afstemming
- Sub-regio’s?

ENERGIE
Voorbereiding bestuurlijke bijeenkomst (met RES)

OMGEVINGSWET
Ophalen van voorbeelden uit de regio en 
delen ervaringen andere regio’s

VITALITEIT PLATTELAND

BODEM CAFÉ ‘Energie in de Bodem’

BODEM CAFÉ (met Piet de Nijs)

OMGEVINGSWET
Bestuurlijke bijeenkomst:
- Samen de diepte in

ENERGIE
Gesprek met Omgevingswettrekkers en RES:
- Bestuurlijke bijeenkomst
- Relatie met en tussen opgaven
- Neerslaan in instrumenten

KLIMAAT
Verkenning klimaat(akkoord), watersysteem, 
KRW

Verkenning BODEMKWALITEITSZORG 
& WARME OVERDRACHT

Ophalen van voorbeelden uit de regio en 
delen ervaringen andere regio’s

Midden- en West-Brabant













Posities bepalen
Ik ga wel voor deelname aan dit project!

Ik ga niet voor deelname aan dit project!

Ik ga niet voor een brede 
bodembenadering in 
onze Omgevingsvisie

Ik ga wel voor een brede 
bodembenadering in 
onze Omgevingsvisie



Foodsharing

• Maak duo’s met een andere gemeente

• Wandel richting (….) 

• De één vertelt waar hij of zij hulp bij kan gebruiken, 

de ander is stil. 

• Pas als de één klaar is, mag de ander reageren 

• Wissel om 

• Bij (….) keren we om en maken we andere duo’s 



Neem ‘m mee 
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Vertrek om 12:15 
Eet je broodje nu op of neem ‘m mee
Zakjes bij de lunch



Mentimeter

• Ga naar mentimeter.com 

• Vul code 708965 in 

• Vul in één zin de hulpvraag van degene die als laatst gesproken hebt in 

• Wat valt op?



Activiteiten

• Welke activiteiten gaan we doen?

• Tijd, planning, geld

• Communicatie en Informatie
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Vervolgafspraken en einde 


