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Programma
Tijd Onderdeel
12:30 Inloop met koffie en thee
13:00 Opening

Presentatie Gelderland
Dagvoorzitter Bert Gijsberts
gedeputeerde Bea Schouten (provincie Gelderland)

13:30 Parallelle sessies ronde 1
Aan de hand van
praktijksituaties

Ron Nap ( Apeldoorn): meervoudig ruimtegebruik
Arianne Fijan (Gouda): bodemdaling
Aernoud Pasop (Utrecht): pilot warme overdracht
Jos Mol (Twente): Mijnbouw Onder Twente

14:20 Koffie en thee
14:50 Presentatie ‘verandering en

overdragen’
Maartje van Meeteren (RoyalHaskoningDHV)
Frank Lonnée (Provincie Limburg)
Henk van den Berg (VNG)
Bert Gijsberts

15:10 Parallelle sessies ronde 2
Hypotheses over de warme
overdracht

Maartje van Meeteren (RoyalHaskoningDHV),
René Smolders (gemeente Breda),
Michiel Gadella en Jan Frank Mars (Bodem+),
Henk van den Berg (VNG)
Ron Nap ( Apeldoorn) en Henk Driessen (Gelderland)
Frank Lonnée (provincie Limburg)

16:10 Terugkoppeling Dagvoorzitter Bert Gijsberts
16:30 Netwerkborrel



Presentatie

Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie
Gelderland

Gebiedsopgaven, milieubeleid, recreatie &
toerisme en leefbaarheid



Sessieronde 1

Behandeling van concrete casussen rondom een maatschappelijke
opgave, waarbij bodem en bodeminformatie een belangrijke rol speelt

13:3
0

Sessies Spreker Zaal

1 Energie en wateropgave in
de wijk

Ron Nap
(gemeente Apeldoorn)

Zuid Galerij

2 Leven op veen
(bodemdaling)

Arianne Fijan (gemeente
Gouda)

Vergaderzaal K

3 Warme overdracht in de
praktijk

Aernoud Pasop (provincie
Utrecht)

Vergaderzaal N

4 Onder Twente Jos Mol
(gemeente Enschede)

Wijsmanzaal

14:2
0

Koffie en thee



Sessieronde 1
1 Energie en wateropgave in
de wijk

Ron Nap
(gemeente Apeldoorn)

Zuid Galerij



IN DE TREIN VAN WIJK NAAR
DE TOEKOMST
Meervoudige en samenhangende opgave in een bloemkoolwijk in Apeldoorn

10/7/18

Platform bodembeheer  5 juli  Arnhem
Ron Nap



De bloemkoolwijk is versleten

10/7/18

Op weg naar een wijk van de toekomst



Meervoudige en samenhangende opgave
in een bloemkoolwijk in Apeldoorn

Meervoudig gebruik in de opgave
aardgas eraf .
Zoeken in thermische opslag gekoppeld
aan wateropgave en klimaatadaptatie.

Deze opgaven vragen om omslag van
sectoraal naar integraal en
samenwerking. De OW moet straks
borgen dat we anders gaan werken.

10/7/18



Bouwstenen voor meervoudige projecten
en meervoudig investeren
ØGebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde
ØDenk in toekomstwaarden basis meervoudig investeren
ØGemeentelijke kapitaalgoederen
ØAsset management ondergrond
ØPraktijkvoorbeelden: co-creatie toekomstwaarde trap
ØStap naar meervoudige business case
ØFonds voor opvangen financiële transitie



Toekomstwaarde,  het principe

Waardering van ruimtelijke functies in de tijd:
– Gebruikswaarde en belevingswaarde

gegarandeerd?
– Te verhogen of aan te passen aan

toekomstige wijzigingen of wensen?
– Participatie met eindgebruikers?

Elk ontwerpvoorstel biedt voldoende
mogelijkheden om aan toekomstige eisen te
voldoen.

Eindgebruikers als vertrekpunt (i.p.v. gebied)
"Projectontwikkeling gaat over het maken van
de juiste verbindingen."

10/7/18



31 maart 2015 Apeldoorn Door-Grond 11

Bouwen in het moeras



Grondwaterneutraal bouwen
les van de NO polder

10/7/18



10/7/18



Warmte kansenkaart

10/7/18



Kansen en beperkingen in de bodem

10/7/18



Bodem- en watersysteem kennis inzetten

31 maart 2015 Apeldoorn Door-Grond 16



31 maart 2015 Apeldoorn Door-Grond 17

KANSEN ONDERGROND BENUTTEN



TEO en TEA
Aqua thermische energie

10/7/18



Warmte energie uit een gemaal

10/7/18



De Maten is exemplarisch
Meekoppelen van functies tot meervoudige business cases

10/7/18

Duurzaam bodem- en waterbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie lenen
zich goedvoor integrale meervoudige aanpakken, en kunnen door slimme
combinaties extra waarde toevoegen aan eengebied.



Sessieronde 1

2 Leven op veen
(bodemdaling)

Arianne Fijan (gemeente
Gouda)

Vergaderzaal K



Gouda Stevige Stad

Wat betekent bodem(daling)
in historische stad?



Aandacht
genoeg !!

23



Gouda



Ontwikkeling van stad



Verschillende uitdagingen

26



Kortom  2014



Stevige Stad

Kennisleemten:
• Inhoudelijke kennisvragen

• o.a. snelheid bodemdaling, beheermaatregelen,
funderingen

• Governance
• Relatie tussen stakeholders, kosten/baten

• Publieke bewustwording
• ook ‘nationale visie’ leven in Delta (lange termijn)



s



Zetting van panden.

30

inSAR-data
(vanaf december
2013-heden)



31



32



33



Sessieronde 1

3 Warme overdracht in de
praktijk

Aernoud Pasop (provincie
Utrecht)

Vergaderzaal N



AAN DE SLAG MET DE
WARME OVERDRACHT

PILOT RHENEN



6/11/2017 36

PROCES NAAR WARME OVERDRACHT



10/7/18

WARME OVERDRACHT

37

Warme
overdracht

Beleid

Bodem
info

Taken/rollen
• Communicatie:  Is er een warme ontvanger?  Gezamenlijk proces
• Verwevenheid van de drie pijlers maakt het proces complex
• Niet alleen dossiers die niet onder overgangsrecht vallen



PROJECT BODEMINFORMATIE

• I.s.m. omgevingsdiensten RUD Utrecht en de ODRU
• Doel: Gericht op informatiebehoefte Ow

• Strategisch niveau (Omgevingsvisie)
• Tactisch niveau (Omgevingsplan)
• Uitvoerend niveau (bijv. t.b.v. vergunningaanvragen)

• 1 provinciale BIS
• Uniform invoerprotocol

10/7/18

WARME OVERDRACHT

38



KNELPUNTENANALYSE

• Kwaliteit en ‘waarde’ van de beschikbare bodemdata (health
checks)

• Verschillende doelen provinciaal en gemeentelijk BIS
• BIS-en niet op elkaar afgestemd (koppelen, harmoniseren,

uitwisselen data is maatwerk)
• Verschillen in invoer bodemdata (‘t blijft mensenwerk)
• Wat is de gewenste output, met het oog op de Ow? Actualiseren,

aanvullen van het BIS?
• Eén locatielijst-problematiek

(Te) veel aspecten om rekening mee te houden. Waar begin je?

10/7/18

WARME OVERDRACHT

39



PILOTS: LEREN DOOR TE DOEN!

Voordelen:
• Maakt problematiek behapbaar
• Praktijkgericht
• Knelpunten komen snel aan het licht
• Samenwerking met verschillende partijen
• Gezamenlijk doel en zoektocht
• Gedragen eindresultaat

Nadeel: gericht op specifieke situatie

10/7/18

WARME OVERDRACHT

40



PILOT RHENEN

• Doel: maken van digitaal overdrachtsdossier
• Initiatiefnemers: Provincie Utrecht, ODRU
• Locatie pilot: Bedrijventerrein Remmerden

• Projectgroep: Rhenen, ODRU, RUD Utrecht, PU
• Klankbordgroep

• Gemeenten Rhenen, Veenendaal en De Ronde Venen, RUD,
ODRU en PU

• Vaststellen van randvoorwaarden

10/7/18

WARME OVERDRACHT

41



DIGITAAL OVERDRACHTSDOSSIER
• Instrument BIS

• BIS-en vergelijken met elkaar

• Welke data hebben we, wat is kwaliteit ervan en wat is
overtollig?

• Aan de slag met locatielijsten
• Welke locaties vallen onder overgangsrecht?

• Data omzetten in bruikbare informatie voor de gebruiker
• Wie is de gebruiker bij de gemeente en welke info nodig?
• Hoe maken we info klaar voor de Ow?
• Digitale kaarten / stoplichtenmodel

10/7/18

WARME OVERDRACHT

42



10/7/18

WARME OVERDRACHT

43

HBB kaartlaag
(historische)

bedrijfsactiviteiten

Status
Bodemverontreiniging

op perceelniveau

Diffuse
bodemverontreiniging

Contouren
grondwater

verontreinigingen

1
provinciale

BIS

1 locatie

De sateprikker:
alle info over een
locatie /gebied

?



ERVARING IN SAMENWERKING

• Gezamenlijke zoektocht
• Iedere partij gaat aan de slag
• Samenwerking betekent voor ieder investeren
• Begrip voor elkaars standpunt betekent niet dat je het

met elkaar eens moet zijn

• Kennis draagt bij aan vertrouwen

10/7/18

WARME OVERDRACHT

44



WAT HEEFT HET TOT NU TOE OPGELEVERD

• Meer begrip voor elkaars data
• Vertrouwen en enthousiasme
• Ieder ziet steeds meer mogelijkheden
• Gaat over alle verontreinigingslocaties
• Structuur digitale overdrachtsdossier

Ø Denken vanuit de gebruiker
(sluit aan bij Ow doelen: maatschappelijke opgave, integraliteit, samenwerken)

10/7/18

WARME OVERDRACHT

45



DILEMMA’S

• Is er een warme ontvanger? En wie is dat?

• Er is erg veel data beschikbaar:
maar met alle gemeentelijke en provinciale data is er
voldoende info om bijv. Omgevingsvisies te maken.
Richt je op informatie

Is dit herkenbaar?

10/7/18

WARME OVERDRACHT

46



Sessieronde 1

4 Onder Twente Jos Mol
(gemeente Enschede)

Wijsmanzaal



regionale samenwerking ondergrond

Maatschappelijke opgaven | samenwerking en solidariteit
Jos Mol, kernteam ‘Onder Twente’, Arnhem 5 juli 2018



Inhoud

• waar komen we vandaan?

• Twentse samenwerking ondergrond

• maatschappelijke opgaven en netwerken

• onze vragen…



Ondergrond, verankerd in Twentse cultuur…?





• de 14 Twentse gemeenten
• provincie Overijssel
• bestuurlijke en ambtelijke verankering
• Omgevingswet als kapstok



Regionale samenwerking ondergrond
Onder Twente: Vier wethouders in Twente hebben de
wethouders van de andere Twentse gemeenten en de
provinciale bestuurders op sleeptouw genomen.

Hun missie: meer te weten komen van de bodem en de
ondergrond in Twente, want dat is belangrijk voor het
onderbouwen van toekomstige besluiten over hoe we de
ondergrondse ruimte willen benutten - en voor de toekomstige
Omgevingsvisies.

Het gaat de bestuurders niet alleen om het verhogen van de
kennis in de eigen organisatie, maar ook om de kennis bij
bedrijven, belangenorganisaties en inwoners.



Doorlopen traject
§ Inzet VNG: bestuurlijk gesprek.
§ Betrokkenheid 14 Twentse gemeenten, ambtelijk,

bestuurlijk, politiek.
§Ondersteuning vanuit VNG, ministerie van I&M en

provincie Overijssel.
§ Inzet onafhankelijke kennisinstituten: Deltares (via

VNG/IenM) en Rijksuniversiteit Groningen (via provincie)
§ (Externe) procesbegeleiding vanuit de zijlijn.
§ Traject toplaag (bodemvruchtbaarheid).
§ Traject diepe ondergrond.



excursies, ateliers, gesprekken, …



22 februari 2018, symposium



Hoe is onze route?
• Onder Twente: samen leren, samen werken, samen

onderzoeken voor een krachtiger kennisnetwerk over de
Twentse ondergrond. Gezamenlijk een stem vormen,
ondanks ontbreken van formele juridische positie.

• Aanpak:
• Werken aan bestendig netwerk, kennisdeling, begrip en

evenwichtige verdeling lusten en lasten
• Maatschappelijke opgaven centraal
• Bijeenkomsten, ateliers, gesprekken en excursies
• Bestuurlijke focus, incl. lobby



Maatschappelijke opgaven
• Energietransitie, ‘gasvrij’
• Klimaatadaptatie, biodiversiteit
• Landbouw, bodemvruchtbaarheid
• Mijnbouw: opslag, zoutwinning, …



Actoren en netwerken

Twentse energie
strategie; TES



• de 14 Twentse gemeenten
• bestuurlijke en ambtelijke verankering
• externe partners & trekkers
• agrarische focus



Duurzaam produceren voor nieuwe
economie

Grondstof

Gezonde
bodem

Afval

Verschraling



Biomassa
Waardeketen





• Twentse Energiestrategie (TES)
• ‘coallition of the willing’
• bestuurlijke en ambtelijke verankering
• energietransitie, duurzaamheid



Energietransitie

Doelstelling gezamenlijk 20% duurzame opwek in 2023,
ondertekend door alle vier de noordoost Twentse

gemeenten en uitgangspunt in heel Twente



Afhankelijkheid tussen gemeenten

• niet elke gemeente heeft genoeg opwekpotentieel om
energieneutraal te worden

• warmtemarkt is regionaal
• toekomstige energiemarkt vraagt geografische

afstemming van vraag/aanbod
• ruimtelijke gevolgen van grootschalige en

kleinschalige duurzame opwekking
• onvoldoende beschikbare kennis, kunde en middelen

binnen individuele gemeenten



Inhoudelijke kansen voor samenwerking

1. Verduurzaming gebouwde omgeving (o.a. besparing )

2. Warmteopwek & infrastructuur (bodem/water en industriële warmte)

3. Elektriciteitsopwek

4. Transport en mobiliteit

5. Vergroting bewustwording





Transitiepaden en
“cross-overs

Governance

Innovatie

Ruimte

Financiering



Het energiesysteem: bronnen,
transport, conversie, opslag

“Smart design”: Simon Kamerbeek, Liandon

Energiesysteem: bronnen, transport, opslag







Maatschappelijke opgaven
• Energietransitie, ‘gasvrij’
• Klimaatadaptatie, biodiversiteit
• Landbouw, bodemvruchtbaarheid
• Mijnbouw: opslag, zoutwinning, …



Vragen…

…kennis en informatiebehoefte in de regio.

• Hoe vliegen jullie dit aan?

• Wat heb je nodig en van wie?

• Hoe zien jullie de eigen rol, gelet op de maatschappelijke
opgaven en context Omgevingswet?



Laat je betrokkenheid bij de mooie Twentse
bodem zien en breid ons netwerk uit via:
@OnderTwente #ondertwente

Informatie over activiteiten, het netwerk, aanmelden voor onze nieuwsbrief?

www.ondertwente.nl



Presentatie

Presentatie ‘verandering en overdragen’ & een
toelichting op de stand van zaken rond de warme

overdracht

Maartje van Meeteren (RoyalHaskoningDHV)
Frank Lonnée (Provincie Limburg)

Henk van den Berg (VNG)
Bert Gijsberts



Sessieronde 2
Bespreken van hypotheses over warme overdracht

15:10 sessies spreker zaal
1.  Waar is de warme ontvanger? “In
onze regio is voldoende oog voor de
warme ontvanger. Wil je weten hoe wij
dat doen?”

Maartje van
Meeteren

Wijsmanzaal

2.  Gemeentelijk doorpakken “Het is
eenvoudig om de urgentie van warme
overdracht te benoemen. Weet je wat ik
zet ze even voor je op een rij.”

René Smolders Zuid Galerij

3. Omgaan met Onzekerheid “De wet
verandert maar de impact op de echte
uitvoeringspraktijk valt reuze mee! Kijk
maar naar onze tabel! Geen enkele
belemmering om aan de slag te gaan”

Michiel Gadella
en Jan Frank
Mars

Vergaderzaal
N



Sessieronde 2
Bespreken van hypotheses over warme overdracht

15:10 sessies spreker zaal
4. Maatschappelijke opgave als
wenkend perspectief “Bodem is een
logische onderlegger van de
Omgevingsvisie, het brengt alle
maatschappelijke opgaven samen”

Henk van den
Berg

Zuid Galerij

5. Weet je wat jij zou moeten
doen? “Een Gelders netwerk
ontwikkelen, de kansen en de
dilemma’s op een rij.”

Ron Nap en
Henk Driessen

Vergaderzaal
K

6.  netwerken algemeen “Het is hard
nodig om te investeren in netwerken!”

Frank Lonnée Zuid Galerij

16:10 Terugkoppeling Dagvoorzitter
Bert Gijsberts

Zuid Galerij



Sessie 1

Waar is de warme ontvanger?

“In onze regio is voldoende oog voor de warme
ontvanger. Wil je weten hoe wij dat doen?”

Maartje van Meeteren

(Geen presentatie)



Sessie 2

Gemeentelijk doorpakken

“Het is eenvoudig om de urgentie van warme
overdracht te benoemen. Weet je wat ik zet ze

even voor je op een rij.”

René Smolders

(Geen presentatie)



Sessie 3

Omgaan met Onzekerheid

“De wet verandert maar de impact op de echte
uitvoeringspraktijk valt reuze mee! Kijk maar naar
onze tabel! Geen enkele belemmering om aan de

slag te gaan”

Michiel Gadella en Jan Frank Mars



Omgaan met
onzekerheden
Was/wordt
aanvullingsbesluit bodem

Michiel Gadella/ Jan-Frank Mars
Platform bodembeheer 5 juli 2018



Programma

• Verhuizen (wat nemen we mee – wat laten we achter)

• Saneren en grondverzet
– Aandachtspunten voor overdracht

• Grondwaterbeheer
– Aandachtspunten voor overdracht

• Zelf aan de slag



Aanleiding herziening bodembeleid

2010-2020

1987-nu

Twee bodemconvenanten
- Alle spoedlocaties zijn gesaneerd/beheerst
- Inventarisatie oranje gebieden (GGB)

30 jr beleid en aanpak, 40.000 locaties gesaneerd

Verbeterdoelen herziening bodembeleid

• Nieuwe aantastingen zoveel mogelijk
beperken en ongedaan maken

• ‘Vervuiler betaalt’ principe
• Oude aantastingen aanpakken

wanneer nodig en mogelijk; tot die
tijd goed beheren

• Waarborgen voor bescherming mens,
plant en dier

• Minder sectoraal, meer in verbinding
met andere domeinen

• Na voltooien spoedopgave geen
saneringsplicht meer vanuit rijksregels

• Niet meer uitgaan van geval maar van
bodemkwaliteit i.r.t. gewenste functie

• Meer ruimte voor decentraal beleid
• Eenvoudiger regels

BEHOUDEN VERANDEREN



Algemene regels Milieubelastende activiteiten

• KERN: decentrale afweging fysieke leefomgeving
• Milieubelastende activiteit graven

– < interventiewaarde
– > interventiewaarde

• Milieubelastende activiteit saneren
• Milieubelastende activiteit opslaan
• Milieubelastende activiteit toepassen

– bouwstoffen
– grond en baggerspecie
– mijnsteen

85



Belangrijkste issues/veranderingen
• Ow vraagt andere werkwijze, rol omgevingsvisie/plan, ruimtelijke

keuzes, meewegen bodem en ondergrond
• Bodemregels in structuur Ow
• Wijziging in status melding
• < 25 m3 graven: geen rijksregels
• Geen rijksregels voor grondwater
• Bevoegdheid kleine gemeenten saneren
• Instructie voor gemeentelijke grenswaarde saneren
• Knip in het Bbk: producent, handelaar bouwstoffen en

milieuverklaringen blijven achter, kwalibo ook
• Opslag onder Bbk verdwijnt
• IBC bouwstoffen uitgefaseerd
• Diepe plassen, nieuw milieuhygienisch toetsingskader
• Maatwerk voor bouwstoffen, grootschalige toepassing en verspreiden

86



Verhuizen, een heel gedoe maar veel blijft hetzelfde
Wat Wbb Wie Ow Wie Wijziging

Inhoud
Spoed Saneren 12+29 Overgangsrecht 12+29 Nee

Saneren in
uitvoering

Beschikking
/BUS
melding

12+29 Overgangsrecht 12+29 Nee

GGB Beschikking 12+29 Overgangsrecht
4 jaar

12+29,
daarna
12

Nee

Nieuw spoed Saneren 12+29 Toevalsvondst 388 Nee

Niet-spoed -
bovengrond

Bij
ontwikkelin
g

12+29 MBA graven of
saneren

388 Nauwelijks,
25 m3

Niet-spoed -
grondwater

Bij
ontwikkelin
g

12+29 Provinciale
verordening

12 Samen
bepalen!

Toepassen
bouwstof

Bbk 388 + 12
+ 24 + 1

MBA toepassen
bouwstof

388 +12
+ 24 + 1

Nauwelijks,
geen IBC

Toepassen Bbk 388 + 12 MBA toepassen 388 +12 Nauwelijks,



Sanering en grondverzet - aandachtspunten
• Spoedlocaties: welke zijn er niet opgekomen en

waarom?
• Hoe om te gaan met reeds beschikte nazorg

locaties?

• Gemeenten: Historische verontreinigingen
– Alle ernstige gevallen vaste bodem niet

spoedeisend
– Voormalig stortplaatsen (NAVOS)

• Welke informatie is beschikbaar over
verontreinigde locaties

• Saneren: hoe organiseren bevoegd gezag taken,
rol OD.

88 22 november 2017



Grondwaterbeheer - aandachtspunten

• Wat is er al geregeld in overgangsrecht (spoed en GGB)
• Overzetten GGB naar instrumenten OW?
• Waar liggen de pluimen die niet-spoed zijn?
• Samenwerken: welke ambitie t.a.v. stedelijk grondwater,

wat betekent dat voor Provinciale omgevingsverordening,
waterschap verordening en omgevingsplan.

89 22 november 2017



Sessie 4

Maatschappelijke opgave als wenkend perspectief

“Bodem is een logische onderlegger van de
Omgevingsvisie, het brengt alle maatschappelijke

opgaven samen”

Henk van den Berg

(Geen presentatie)



Sessie 5

Weet je wat jij zou moeten doen?

“Een Gelders netwerk ontwikkelen, de kansen en
de dilemma’s op een rij.”

Ron Nap en Henk Driessen



Netwerken in
Gelderland



Veranderende wereld

• Nieuwe opgaven
• Digitalisering
• Big en open data
• Veranderende overheid
• Bodemmedewerker van straks



Gelders Ondergrond
Overleg “Het succes van dit netwerk

is het bottom-up karakter;
dat maakt het voor alle
deelnemers relevant”

Het Gelders Ondergrond Overleg
(GOO) is een netwerk van  de
gezamenlijke overheden en
publieke dienstverlenende
organisaties in Gelderland. Samen
ontwikkelen en delen zij kennis
voor uitvoeringsbeleid voor bodem
en ondergrond.



Gelders Ondergrond
Overleg
• Praktijk en kennis Netwerk
• Geen formele borging
• Aansluiting bij vragen van nu
• Samenwerken staat centraal



GOO 2017-2018

• Warme overdracht Plus
• CoP Omgevingswet
• Oriëntatie GOO
• Aanbestedingen UP



Dilemma’s
• Waar zijn we van? Waar willen we van zijn?
• Welke service bieden we? Kunnen we dat

waarmaken?
• Past de opgave bij de mensen?
• Past de opgave bij het netwerk?
• Borging binnen de moederorganisaties
• Bestuurlijke borging



Stelling 1



Stelling 2



Stelling 3



Sessie 6

Weet je wat jij zou moeten doen?

“Het is hard nodig om te investeren in netwerken!”
Frank Lonnée



Netwerken
Het is hard nodig om hierin te investeren



“Het is hard nodig om te investeren in netwerken!”

Netwerken: vele soorten en maten….



“Het is hard nodig om te investeren in netwerken!”

Samenwerken in netwerken….de voordelen:
• Toegang tot nieuwe kennis;
• Toegang tot nieuwe kennissen;
• Schaalvoordelen;
• Complementaire deskundigheid;
• Integrale oplossingen in plaats van deelproducten;
• (Bestuurlijke) afstemming van verantwoordelijkheden, rollen en

capaciteiten;
• …………..



“Het is hard nodig om te investeren in netwerken!”

• Een greep uit de praktijk….

• Landelijke netwerken (UP, PBB, WEB, BOOG,….)
• Regionale…….
• Sub-regionale……..
• Interne……..
• Themagerichte………
• ……………



“Het is hard nodig om te investeren in netwerken!”

Zomaar wat vragen….omdat de wereld verandert……

Zijn de bestaande netwerken berekend op onze nieuwe taak?

Welke netwerken zijn wenselijk (doel, thema, schaal….)

Over welke schaalniveaus praten we bij voorkeur

Over welke partners hebben we het



“Het is hard nodig om te investeren in netwerken!”

• Kom op, aan de slag!
• Geen tijd te verliezen!
• De investering verdient zich dubbel en dwars terug!
• Ga het gesprek aan!
• Zoek je juiste partners!
• Duszzzz…..



Afsluiting

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer



Dank u en tot de volgende keer

Zie

www.platformbodembeheer.nl
voor nieuwe bijeenkomsten, verslagen en achtergronden van het platform

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer

Borrel
Aangeboden door provincie Gelderland


