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Beleidsverkenning 
een terugblik op 2017 

• Start: besef dat Wbb verdwijnt en dat dit 
gevolgen heeft voor KRW-doelen. 

• Brede bodemdag en drie werksessies, 
vanuit gezamenlijk belang en inzet. 

• Grondwater gemeenschappelijke 
opgave: resterende verontreinigingen 
(ook: “opkomende stoffen”). 

• In voorjaar 2018 twee rapportages:      
hoofdboodschap is gebiedsgerichte 
samenwerking. 

• Start met gebiedsgesprekken en 
gesprekken met beleidspartners: 
transitie-agenda 

 

 



Naar de transitie-agenda 
wat te doen en met welke instrumenten? 
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TRAJECT 2018 

• Richting bestuurlijke bijeenkomst: 

• Gesprekken met beleidspartners. 
• Startgesprek over urgentie en opgaven 
• Begeleidingsgroep over transitieagenda 
• Startgesprek over gebiedssamenwerking 
• Opwerken naar programma bestuurlijke 

bijeenkomst op 14 december 



ERVARINGEN 

• KRW en verdwijnen Wbb  Actie noodzakelijk! 

• Taken, data, capaciteit verdeelt over meerdere partijen. Gaat 
gebiedssamenwerking lukken of focus op eigen 
doelstellingen? 

• Focus: bodem- en watersysteem, grondwater- of 
drinkwaterkwaliteit? 

• Aandacht overige winningen menselijke consumptie (KRW). 

• Gevaar dreigt van afhaken gemeenten als ‘te zwaar’ wordt 
benadrukt dat grondwater van de provincie is. 

• Let op je tempo! 

• Gebiedssamenwerking, hoe doe je dat? 

• Onderwerp valt bij bestuurders op. 



Verder 

• Bestuurlijke bijeenkomst: meervoudig 
gebruik systeem leidt tot systeemkeuzes en 
dus tot bestuurlijke afwegingen. 

• Samenwerking in het gebied nodig: data, 
kennis, capaciteit, middelen. 

• Doorwerking naar kerninstrumenten in volle 
gang. 



wat kan ik zelf, hoe 
kunnen we elkaar 
helpen? 


