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Doel van de middag

• Informeren en inspireren over de omgevingsvisie: Wat houdt de
omgevingsvisie in?

• Elkaar verder te helpen in de zoektocht bij het maken van een goede
omgevingsvisie aan de hand van een hulpvraag.

• Ervaringen, voorbeelden, instrumenten, handvatten, tips & tricks
uitwisselen.

• Ophalen van informatievragen, knelpunten, wat moeten we nog oplossen?



Programma
Tijd Onderdeel Spreker
13.00 Opening, welkom vanuit de regio Dagvoorzitter Sytze Keuning (Bioclear earth)
13:15 Presentatie transities in het

bodemwerkveld en de omgevingswet
Katja Stribos (Aan de slag met omgevingswet)
Jan Fokkens (Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant)

13:45 Aanpak omgevingsvisie gemeente
Groningen

Hessel Luxen en Eric van Deelen (gemeente Groningen)

14:00 Introductie cases, uitleg sessies Sytze Keuning

14:10 1ste ronde parallelle sessies
1.Warme overdracht
2.Grondwaterbeleid
3.Bodeminformatiebeheer
4.Landbouw
5.Archeologie

Onder leiding van:
1.Sietske de Jong (prov. Groningen)
2.Maurice Henssen  & Marloes Luitwieler (Bioclear earth)
3.Annelies de Graaf (Bodem+ en SIKB)
4.Jur Blommers (gem. Leeuwarden)
5.Froukje Veenman (gem. Groningen)

14:50 Koffie en thee

15:20 2de ronde parallelle sessies

16:00 Terugkoppeling parallelle sessies  en
Afsluiting : wat moeten we nog regelen
vanuit bodem en ondergrond ihkv de
omgevingswet en visies?

Sessieleiders  en Sytze

16:30 Borrel



Presentatie
‘

Presentatie “transities in het bodemwerkveld” en de omgevingswet
Katja Stribos (Nationaalprogramma Aan de slag met omgevingswet)

en

Een gesprek met Jan Fokkens (Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant)

De presentaties over de omgevingsvisie en UP zijn te vinden op:
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/1119



Presentatie
Aanpak omgevingsvisie gemeente Groningen

Hessel Luxen/ Eric van Deelen (gemeente Groningen)



Aanpak Omgevingswet
Gemeente Groningen

Platform Bodembeheer
01-06-2017



Inhoud

• Acties
• Impactanalyse
• Vervolg

01-06-2017 Aanpak Omgevingswet Gemeente
Groningen



Acties

• Projectorganisatie
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Groningen



Projectorganisatie
Omgevingswet

01-06-2017 Aanpak Omgevingswet Gemeente
Groningen

Bestuurlijk
Overleg

Omgevingswet

Stuurgroep
Omgevingswet

Projectgroep
Omgevingswet

Werkgroep
Processen, ict en

digitalisering

Werkgroep
Programma’s en beleid

Werkgroep
Omgevingsplan

Werkgroep
Werkwijze, houding en
gedrag

Werkgroep
Externe partners

Werkgroep*
Communicatie

Werkgroep*
Financiën

Next City
Klankbordgroep



Acties

• Projectorganisatie
• ‘Rondje langs de velden’
• Factor C
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Acties

• Projectorganisatie
• ‘Rondje langs de velden’
• Factor C
• Peer reviews G4
• Bijeenkomsten G32
• Regionaal Platform
• AMvB sessie
• Versnellingssessies
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Impactanalyse
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Intern of extern?

Keuze is gevallen op extern, omdat:

• Het zelf uitvoeren veel tijd kost en we daarvoor niet de
benodigde capaciteit hebben

• Onderzoeksbureaus zich al meer verdiept hebben in de
Omgevingswet en daarom ook op kennisniveau een
meerwaarde kunnen hebben

• De impact van een rapport van een externe partij groter
wordt geacht

01-06-2017 Aanpak Omgevingswet Gemeente
Groningen



Aanbestedingsdocument

Programma van
Eisen:

• Nulmeting

• Concretisering

• ICT &
Digitalisering

• Kosten
• Ambitieniveau

01-06-2017 Aanpak Omgevingswet Gemeente
Groningen

• Veranderopgaven
• Risicoanalyse
• Aanbevelingen voor

vervolgtraject
• Termijnen
• Implementatiekosten



Plan van Aanpak
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Plan van Aanpak
Sporen

• Spoor 1: Politiek bestuurlijke visie en
beleidsvorming

• Spoor 2: Organiseren in bestuurlijke ketens
• Spoor 3: Uitvoeringsprocessen
• Spoor 4: ICT en digitalisering
• Spoor 5: Werkwijze, houding & gedrag

01-06-2017 Aanpak Omgevingswet Gemeente
Groningen

HL1



Slide 18

HL1 Opzet plan van aanpak
Hessel Luxen; 16-Jan-17



Vervolg

• Afronden en terugkoppelen Impactanalyse
• Opleveren concept van de “Groningse meetlat”
• Opleveren implementatieplan
• Uitwerken Omgevingsplan
• Uitwerken processen
• Wegwerken achterstand op het gebied van digitaal

werken
• Starten met pilots
• In gesprek gaan met organisatie
• En nog veel meer

01-06-2017 Aanpak Omgevingswet Gemeente
Groningen



Vragen?
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Sessies
Parallelle sessies o.l.v. Zaal

Sessie 1: Warme overdracht Sietske de Jong (prov. Groningen)
(ism PBB-kernteam - Marco)

Grote zaal

In het kader van deze wet krijgt de gemeente er bodemtaken bij en het is nodig om bodem en ondergrond een integraal onderdeel te
laten zijn van de gemeentelijke omgevingsvisies. Dit vraagt om een verandering van werkveld, taken, nieuwe relaties, inzichten en
bewustzijn. In de sessie gaan wij graag met de groep in gesprek over wat er leeft over deze opgave.
Sessie 2: Grondwaterbeleid Maurice Henssen  & Marloes Luitwieler (Bioclear earth)

(ism – Jasper Tonen (gem. Groningen))
Kerkeraadskamer

Welke rol speelt grondwater in de toekomstige omgevingsvisies van gemeenten en provincies? In deze sessie willen we samen met
de deelnemers middels een aantal stellingen de beleidsontwikkelingen op het gebied van grondwater bespreken en ervaringen
uitwisselen.
Sessie 3: Bodeminformatiebeheer Annelies de Graaf (Bodem+ en SIKB)

(ism PBB-kernteam - Maartje)
Hemelkamer

A.d.h.v. de verkenning ter voorbereiding op een breed gedragen visie op de inrichting van het bodeminformatiebeheer gaan we op
zoek naar antwoorden op de vragen zoals: Wat betekent de bronhoudersrol voor milieuhygiënische bodeminformatie, en wie gaat die
vervullen in 2020?
Sessie 4:Landbouwbeleid Jur Blommers (gem. Leeuwarden)

(ism PBB-kernteam Sophie)
Grote zaal

De vraagstukken rond landbouw zijn groot. Deze zijn deels economisch van aard maar hebben ook een directe relatie met het milieu
en (dus) de bodem. In deze sessie leggen we de focus op de milieueffecten: Wat hieraan te doen? We gaan gezamenlijk op zoek
naar: wat er speelt rond landbouw; de rol en invloed die we hebben en wie onze medespelers zijn, en wat dit betekent voor onze
(milieu)ambities.

Sessie 5: Archeologie Froukje Veenman (gem. Groningen)
(ism PBB-kernteam Linda)

Catechisatielokaal

In de sessie wordt kort de nieuwe erfgoedwet belicht, en aan de hand van een opgraving/sanering belicht hoe de afstemming wordt
gezocht en gevonden. En welke haken en ogen er nog zijn. De omgevingswet (omgevingsvisie/omgevingsplan) biedt wellicht kansen
op een goede integrale afstemming, maar hoe steken we dat in?



Warme overdracht

Er is geen presentatie bij deze sessie. Voor
de resultaten zie het verslag op

http://www.expertisebodemenondergrond.nl/1119

Sessies



Grondwaterbeleid

Sessies



Grondwaterbeleid,
Omgevingswet en
omgevingsvisies

Maurice Henssen en Marloes Luitwieler (Bioclear earth)

Jasper Tonen (gemeente Groningen)

1 juni 2017, Groningen

Platform Bodembeheer bijeenkomst



Welke rol speelt grondwater in de toekomstige
omgevingsvisies van gemeenten en provincies?

Gaan we het grondwater intensiever gebruiken? En
waarvoor dan?

Worden grondwaterkwaliteit- en kwantiteit leidend voor
ruimtelijke ontwikkelingen?



Ontwikkelingen & aandachtspunten
• Grondwaterkwaliteit: bij provincies (en waterschappen)?

GWR, KRW, overstromingsrisico’s, zwemwaterrichtlijn

- Wat te doen met historische verontreiniging?

• GGB belangrijke insteek spoedlocaties

• Welke kansen biedt het grondwater? (visie)

• Welke kwaliteit voor welke functie(s)?

• Welke informatie is daarvoor nodig?



Ontwikkelingen & aandachtspunten

• Omgevingsvisies gemeenten en provincies:

• Beschrijving hoofdlijnen kwaliteit fysieke leefomgeving

• Voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming

en behoud grondgebied

• Het te voeren integrale beleid

• Hoe zit bodem en grondwater hierin en wie bepaalt kwaliteit?

• Welke stoffen: Wbb, N&P, GBM?









Doel & opzet
• Ervaringen en standpunten uitwisselen

• Ophalen informatievragen, knelpunten, wat valt er
nog te regelen vanuit Bodem en Ondergrond (o.a. voor UP)



Stelling 1
O

N
E

E
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E

N
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Grondwater binnen de Ow is voor
gemeenten met name een

kwantiteitsvraagstuk;
kwaliteit is van minder belang



Stelling 2
O

N
E

E
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De Ow leidt tot vergrijzing van grondwater;
dit vormt een risico voor toekomstig

gebruik van het grondwater



Stelling 4
O
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Juist door het integrale karakter van
de Omgevingswet en -visie valt het

thema “grondwater” goed op zijn plek



Stelling 5
O
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E
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De meeste gemeenten weten nog niet
wat ze willen, moeten en kunnen met

grondwater;

en dus is het kwaliteitsdoel onbekend



Stelling 7
O
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E
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N
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Afstemming tussen provincie, gemeente,
waterschap over gewenste en

acceptabele waterkwaliteit – grondwater
en oppervlaktewater - is van groot belang
en moet nog grotendeels in gang worden

gezet



Stelling 9
O
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In (toekomstige) omgevingsvisies is
grondwater nauwelijks een thema



Stelling 10
O

N
E

E
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N
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Scheiding van verantwoordelijkheden mbt
grond en grondwater over provincie en

gemeente vormt een barrière voor
omgevingsvisies



Tot slot

• Welke ontwikkelingen zijn nog nodig?

• Waar moeten “we” nog mee aan de slag vanuit Bodem en

Ondergrond

• Wat kan/moet UP nog doen?



Bodeminformatiebeheer

Sessies



Bodeminformatiebeheer
2020
Regiobijeenkomst
Bodem en Ondergrond in de Omgevingsvisie

1 juni 2017

Annelies de Graaf,
namens RWS Bodem+ en SIKB

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet
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Wat komt aan de orde?

Beleidsontwikkelingen
Uitkomsten gesprekronde
Bouwstenen Toekomstvisie
Bodeminformatiebeheer
Gesprek aan de hand van vragen

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet

42



Beleidsontwikkelingen

Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)

Ambitie Bestuursakkoord:
In 2024 is alle relevante beschikbare
informatie over
wet- en regelgeving en gegevens
over de fysieke
omgevingskwaliteit ter plaatse,
met één klik op de kaart beschikbaar
en begrijpelijk getoond 1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet

43



Beleidsontwikkelingen

BRO
opname milieuhygiënische data niet voorzien

Omgevingswet
decentralisatie en meer algemene regels

Convenant Bodem en Ondergrond
2016-2020

14.1 Milieuhygiënische bodeminformatie:
streven naar centrale ontsluiting van dataset,
bepaald door informatiebehoefte

14.2 Actief meewerken aan verzamelen en
ontsluiten van bodem- en ondergrond
informatie in brede zin

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet
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Bouwstenen visie 2020 –
uitkomsten gespreksronde

Informatievraag sturend voor
informatiebeheer

burgers, bedrijven en beleidsmakers

Gemeenten onder OW centrale rol in
bodeminformatiebeheer

Bronhoudersverantwoordelijkheid voor
milieuhygiënische bodeminformatie
Van saneren naar beheren en
informeren 1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet

45



Bouwstenen visie 2020 –
uitkomsten gespreksronde

Landelijk instrumentarium blijft nodig
DSO: overheden sluiten aan via
centraal aansluitpunt

Eenduidigheid in systematiek, taalgebruik,
aansturing, gegevens

Voor bodem betekent dit:
Bodemloket 2.0, landelijk
invoerprotocol,
optimaliseren digitale keten,
gegevensstandaard SIKB 0101
onderhouden, ……?

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet
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Discussie

Wat betekent ‘vraaggestuurd’
informatie ontsluiten
in de praktijk?

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet
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Voorbeeld

Wat moet een initiatiefnemer in 2024
in de ideale situatie ‘met 1 druk op de
knop’ kunnen vinden over bodem en
ondergrond via het DSO

Ontwikkelaar:
appartementencomplex met 20
wooneenheden, parkeergarage en
WKO-systeem in oud centrum

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet
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Waar staan we met bodem
t.o.v. ambitie DSO 2024?

Is de informatie nu vindbaar op internet
voor burgers en bedrijven?

Weet de burger of het bedrijf op basis
van de informatie op internet of zijn
initiatief:

wel mag
niet mag
onderzoek nodig is

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet
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Wat is er nodig om voor bodem
de DSO-ambitie 2024 in te
vullen?

Hoe krijgen we de informatiebehoefte
van initiatiefnemers in kaart?

Op welke schaal is samenwerking
zinvol?

1 juni 2017Bodeminformatiebeheer en Omgevingswet

50



Landbouw
Er is geen presentatie bij deze sessie. Voor

de resultaten zie het verslag op
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/1119

Sessies



Archeologie

Sessies



Werksessie archeologie



Gebouwd erfgoed en archeologie in 1 wet
Naast erfgoedwet ook omgevingswet
Archeologie richtlijnen worden steeds meer
gemodelleerd naar bodem-richtlijnen (SIKB)
Maar archeologie kent planologische
bescherming via bestemmingsplan
In omgevingswet straks wellicht betere
koppeling met bodemgegevens?





In Groningen al samenwerking op gebied van

- (geografische) kennis want:
1. in archeologie geldt :weg is weg
2. archeologische resten kunnen als

vervuiling worden aangemerkt

- uitvoering: gezamenlijk optrekken in 1
raamcontract: aannemer  medeverantwoordelijk voor goede
afstemming

- toekomst: archeologische boringen in dino: betere kennis over
bodemopbouw









Sontbrug (17e eeuw)

Ciboga

Boteringestraat (middeleeuwen)

De Linie  (ijzertijd)





Hiernaast is de
afbeelding van de
locatie van het
onderzoek van
RAAP. In het rood
zijn alle asbest
begeleidingen
weergegeven en in
het zwart staan de
proefsleuven
weergegeven.



.



Sleufje opschonen



Tapkraan, vingerhoed, groninger vlieger



Noordoosten van binnenstad
Gelegen aan belangrijke verbinding Boterdiep
Vroeg materiaal: vuursteen
Middeleeuws boerenerf
In tweeën gedeeld door sloot ten westen: rond
1400 -1500: vuilnisbelt: is archeologische
schatkamer







Projecten langs wegen, veelal begeleidingen
Archeoloog loopt mee
Hierdoor kennis van de ondergrond
En soms ook nog wat vondsten



13e eeuw, slagwapen, opzettelijk beschadigd, meestal in
museale/kerkelijke  collectie









Ervaringen met archeologische waarden in plan?
Rampen of ongelukjes gebeurd?
Biedt omgevingswet echt kansen?
Goede afspraken in uitvoering meer kans?
Beleid in elkaar schuiven?
Samen toetsen?
PVA’s combineren?
Combineren onderzoeken in uitvoering?



Terugkoppeling
en

afsluiting
Wat moeten we nog regelen vanuit bodem en ondergrond ikv de

omgevingswet en visies?



Dank u en tot de volgende keer
Bodeminformatie
• Einde jaar bij gemeente Eindhoven *Voorlopige datum/locatie

Zie

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

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

Borrel
Aangeboden door gemeente Groningen


