
Verslag sessie Warme Overdracht 
oefenen met ‘hoofdpijn’-locaties
21 november, te Breda



Doel van vanochtend

• Met elkaar de belangrijkste uitdagingen verkennen rondom de Warme Overdracht

• Oefenen met casussen:

• Elkaar advies geven over ‘hoofdpijn’-locaties 

• [optioneel] Gezamenlijk oefenen met ‘implementatie binnen organisatie’ en ‘financiën’

• Gesprek over samen optrekken: zijn we op de goede manier bezig, waar zit de meerwaarde, hoe nu 

verder? 



Verslag [1/4]
Kennismaking

De bijeenkomst start met een kennismaking. Aanwezigen willen aan de slag, want het moet een mooi samenspel worden. Er zit zorg over de 

afwezigheid van zoveel Brabantse gemeenten. Want het is belangrijk om de ‘lijst’ te kennen en de probleemsituaties eruit te filteren, zodat je 

voorbereid bent op toekomstige uitdagingen.

Goed nieuws!

Karin van Mil heeft goed nieuws en ook een beetje slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de dossiers eigendom zijn van de provincie en daar 

ook blijven. Dus geen vrachtwagen die dossiers komt binnenrijden, maar wel een digitaliseringsslag om de onderliggende informatie beschikbaar 

te maken voor de gemeenten. Het wat mindere nieuws is dat deze digitalisering, om organisatorische redenen, niet voor 1 januari 2021 kan zijn 

afgerond. Om die reden wordt een noodvoorziening aangelegd: heb je informatie nodig, dan wordt een dossier met voorrang gedigitaliseerd.

Aardig feit: de digitalisering is onderdeel van de digitalisering van het provinciale dossier. De helft van het 1,4 kilometer lange dossier gaat 

overigens over bodemkwaliteit.



Verslag [2/4]
Waarom is het zo belangrijk?

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de bodem. En dus ook voor de chemische bodemkwaliteit. Alles wat tot die tijd wordt gezien als een 

spoedeisende situatie (volgens de Wet bodembescherming) blijft onder de verantwoordelijkheid van de provincie, als gevolg van het overgangsrecht van de 

Omgevingswet. Het is dus cruciaal dat gemeenten goed de lijst screenen en onduidelijkheden bij de provincie melden. Laten we daar een gesprek over hebben!

Prima als de Omgevingsdienst daar goed werk in doet. Maar het is de gemeente die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de dossiers en het onderwerp. Het is niet 

louter gerelateerd aan operationeel werk.

Kan de provincie nog iets doen na deze datum? Provincie wil wel iets doen aan nazorg, maar de capaciteit wordt wel minder. De verwachting is dat de kennisbron bij 

de provincie op een gegeven moment opdroogt. Wetende dat de meeste gemeenten op 1 januari 2021 nog geen Omgevingsplan hebben en het werk dus op lokaal 

schaalniveau nog moet beginnen. Maar wellicht kunnen we daar nog iets aan doen?

Hoe de lijst te screenen?

Naast de genoemde werklijn van de provincie komen de deelnemers tot een aantal tips om de lijst te screenen, zeker als je zelf geen historisch bodembesef hebt. De 

tips zijn:

• Praat met de afdeling bouwen, met mensen van de buitendienst. Laat ze meedenken over een kaart met mogelijke lastige bodemsituaties. Zoek de combinatie 

met toekomstige ontwikkelingen in de gemeente.

• Organiseer een reünie met oud-medewerkers! Het zijn vaak de mensen die al lang meelopen in de gemeente die de kennis hebben.



Verslag [3/4]

Wat levert de enquête op?

Er is een behoefte aan capaciteit om de warme overdracht goed in te richten. Oefenen met dossiers. Het heeft een duidelijk beeld opgeleverd 

van de behoefte. De presentatie wordt beschikbaar gesteld.

Er zijn ook gemeenten die aangeven dat ze geen capaciteit hebben, dan wel het overlaten aan hun Omgevingsdienst. Het aantal aanwezigen 

vandaag is niet groot. Karin vraagt zich af of ze als Provincie niet te vroeg aan het pieken zijn? De aanwezige gemeenten komen met een aantal 

adviezen aan Karin:

• Stel een grens, ga door met gemeenten die er wel de schouders onder zetten. 

• Probeer het via andere kanalen: zoek aansluiting bij projectleiders Omgevingswet en Transitievisie Warmte.

• Zet het op de bestuurlijke agenda: leg het project een half jaar stil, zodat bestuurders doorkrijgen dat dit speelt; spreek ambtenaren aan via 

het bestuur; bouw een ‘dossier’ op van alle acties die de Provincie ondernomen heeft.



Geleerde lessen van vandaag [4/4]
Samenwerking en proces

• Samenwerking tussen Provincie en gemeenten is belangrijk om de ‘warme overdracht’ soepel te laten verlopen, het kan niet van één kant komen;

• Uit de enquête blijkt dat ‘inzicht in benodigde capaciteit’, ‘tijd’, ‘financiën’, ‘kennis’ en ‘overzicht kansen en uitdagingen’ het meest genoemd zijn door gemeenten 

waarbij ze ondersteuning verwachten nodig te hebben;

• Voor de overgang naar de Omgevingswet geven de gemeentes aan dat ze het fijn zouden vinden dat de Provincie nog enige nazorg levert;

• Weinig gemeentes hebben al een Omgevingsvisie opgesteld: het werk komt nog. De (meeste) gemeenten willen de omgevingsvisie eind 2021 afronden en pas later 

het omgevingsplan; 

• Veel gemeentes hebben nog (te) weinig besef dat zij zelf het beleid moeten maken, ook al ligt de uitvoering bij de Omgevingsdienst. Hoe dit aan te kaarten? Hoe 

kunnen deze gemeentes wel betrokken worden? 

• Het is belangrijk dat gemeenten zich bewust zijn dat ze niet alle kennis in huis hebben;

• Gemeenten geven nu voorrang aan Regionale Energie Strategieën;

• Bestuurlijk krijgt de transitievisie warmte meer aandacht, mogelijk is aansluiting hierbij mogelijk;

• Als het bij bestuurders landt, komt er meer aandacht en mogelijk tijd en geld vrij.

Inhoudelijk

• Er komt een digitaal systeem vanuit de Provincie waarop alle dossiers komen te staan (zie verslag hierboven);

• Het controleren van de lijst met bodemlocaties is belangrijk voor het voorkomen van losse eindjes; na intreding van de omgevingswet kan de provincie geen 

beschikking meer geven (tenzij de procedure al loopt bij intreding van de Omgevingswet);

• Het BIS wordt overgedragen naar de gemeentes, echter kunnen de systemen wel verschillen waardoor problemen kunnen ontstaan met de synchronisatie;

• Er wordt een kennispoule ontwikkelt voor Brabant (door: Omgevingsdiensten, Waterschappen en Gemeenten)



Toelichting Provincie



Warme overdracht: toelichten, bijpraten en vervolg

• Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan?

• Wat dragen we over?

• In aanloop naar 2021……samen aan de slag:

• Digitale dossiers

• Locatielijsten

• Enquête 

• Vervolg



Warme overdracht: digitale dossiers

• Dossiers worden niet overgedragen maar digitaal beschikbaar gesteld

• Digitalisering bodemdossier onderdeel digitalisering gehele provinciale archief

• Tot die tijd on demand digitaliseren



Warme overdracht: locatielijsten

• Locaties op de lijst zijn niet de werkvoorraad

Alleen actie nodig als er ter plaatse activiteiten zijn of andere redenen om de verontreiniging 
aan te pakken

• Hoe lijsten bekijken?

• Welke locaties ken je (of je collega)?

• Klopt het wat er staat?

• Welke locaties liggen ter plaatse van (toekomstige) ontwikkelingen?

• Mis je locaties of heb je het idee dat een locatie een spoedlocatie is?

• Ken je de locaties niet?

• Wordt een lijn ontwikkeld hoe de lijst te bekijken

• Pilot

• Nadere toelichting op lijsten



Uitkomsten enquête



Welke ondersteuning nodig bij inbedding in organisatie
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Onderwerpen voor regionale werkgroep
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inbedding dossiers gemeentelijk archief

benodigde kwaliteit om opgaven te realiseren

taak en rol van provincie na overdracht

omgang met nieuwe stoffen

implementeren werkproces in organisatie

vormgeving (gezamenlijke)uitvoering/ambities
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Welke uitdagingen/onderwerpen in werkgroep



Welke onderwerpen kennis opdoen?



Welke bijdrage kun je leveren?
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Afsluiting & lunch!

Op de hoogte blijven van Samen de Diepte in?

Informatie over regio’s, documenten: www. samendedieptein.nl 

Linkedin groep: Samen de diepte in

Nieuwsbrief ontvangen? r.welling@omwb.nl

Bodemborrel om 14:00 uur!

mailto:r.welling@omwb.nl

