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Samen de diepte in is een samenwerking tussen 

 

Opdrachtomschrijving bouwsteen bodem: overdracht bodemtaken 

 

1 Wat willen we bereiken? 

Voor het thema bodem wordt parallel aan de invoering van de Omgevingswet een beleidsherziening 

doorgevoerd. Onderdeel hiervan is een verschuiving van taken, voornamelijk van provincie naar 

gemeenten.  

 

Doel is om met de regiopartijen gezamenlijk afspraken te maken over de invulling van het 

beleidsthema bodem en te zorgen dat op 1 januari 2021 alle Drentse overheden in staat zijn hun 

nieuwe takenpakket uit te voeren. Dit in goed overleg met alle partijen, zodat de overdracht van taken 

een ‘warme’ overdracht wordt. 

 
2 Wat gaan we daarvoor doen? 

Het afgelopen halfjaar is met een bijdrage  vanuit het landelijke Uitvoeringsprogramma Bodem en 

Ondergrond al gewerkt aan een plan van aanpak voor de warme overdracht. Dit plan van aanpak 

bevat op hoofdlijnen drie onderdelen: 

1. Het helder krijgen van de opgave 

2. Informatie overdracht 

3. Beleid op orde 

 

3 Wie gaat het doen? 

De projectgroep die verantwoordelijk is geweest voor het opstellen van het plan van aanpak is 

gemotiveerd om als werkgroep onder het OPD met dit onderwerp verder te gaan.  

 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Assen, gemeenten De 

Wolden/Hoogeveen, gemeente Midden-Drenthe, gemeente Emmen, RUD Drenthe en provincie 

Drenthe. Deze werkgroep kan eventueel aangevuld worden met deelnemers vanuit andere 

gemeenten.  
 

4 Wat gaat het kosten? 

De inspanning van de werkgroep wordt geraamd op gemiddeld 0,5 dag per maand voor het uitvoeren 

van de acties uit het plan van aanpak en voor periodieke overleggen. Voor de periode februari-

december 2020 bedraagt de totale inspanning 33 dagen. De inspanning van de projectleider wordt 

geraamd op circa 1 dag per maand, voor de periode februari-december bedraagt dit in totaal 11 

dagen. 

 

De actielijst bevat twee onderdelen die een grotere inspanning vragen en die op voorhand moeilijk in 

te schatten zijn: 

https://www.linkedin.com/groups/8717217/
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1. Het opstellen van de locatielijst/-kaart: Dit moet in overleg met de beheerders van het BIS-

systeem plaatsvinden. Actie voor de werkgroep is de hiervoor benodigde inspanning inzichtelijk te 

maken. 

2. Het opstellen van gezamenlijk bodembeleid: De werkgroep heeft de wens om binnen de regio 

gezamenlijk invulling te geven aan het bodembeleid. De inspanning die hiervoor nodig is, is 

afhankelijk van hoe breed dit onderwerp wordt ingestoken. Voor een eerste aanzet is inmiddels 

een bijdrage van € 30.0000 toegewezen uit het kennisbudget vanuit het landelijke 

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Financiering voor een eventueel vervolg moet nog 

geregeld worden. Gemeente Emmen en provincie Drenthe hebben hiervoor enige middelen 

gereserveerd. 

 

Daarnaast is een start gemaakt met een pilotproject voor de gemeente Midden-Drenthe genaamd 

Bodem in Beeld. Doel is om door regionale samenwerking handvatten te ontwikkelen en netwerken te 

ontsluiten waarmee decentrale overheden het bodemwatersysteem (bodem, ondergrond en 

oppervlaktewater) inzichtelijk kunnen maken, en de consequenties op maatschappelijke opgaven 

kunnen benoemen (kansen en knelpunten). Aansluiten bij het onderdeel ‘gebiedsgenese’ uit de 

Alliantebenadering (https://www.natuurlijkealliantie.nl/) is daarbij het vertrekpunt. Door hier actief mee 

aan de slag te gaan komen naar verwachting inzichten, kansen en knelpunten boven water die vooraf 

nog niet werden gezien en bruikbaar zijn voor de Omgevingsvisie.  

Ook voor dit project is een bijdrage ontvangen van € 30.000 vanuit het uitvoeringsprogramma Bodem 

en Ondergrond. Daarnaast is er een bijdrage van de gemeente Midden-Drenthe en is er een bijdrage 

vanuit de Erfgoeddeal om de gebiedsgenese ook Erfgoed-inclusief te maken. 

Na afronding van dit pilotproject wordt bezien of we het opstellen van een erfgoed-inclusieve 

gebiedsgenese ten behoeve van  de Omgevingsvisie verder in Drenthe kunnen uitrollen. Hiervoor zijn 

vanuit de Erfgoed Deal mogelijk (afhankelijk van andere bijdragen en de toegevoegde waarde voor 

erfgoed) middelen beschikbaar tot een maximum van € 47.500,--  

 

. 

 

https://www.natuurlijkealliantie.nl/

