OPBRENGSTEN:
Constatering
•
Dat de tijd rijp is om relaties te leggen tussen opgaven als de energietransitie en de bodem en ondergrond is
duidelijk voor de aanwezigen.
•
Of collega’s dat ook zo zien is maar de vraag.
•
Er is een gevarieerd beeld onder de aanwezigen of er al acties worden ondernomen om bodem en ondergrond
aan andere opgaven te koppelen; en of er al relaties bestaan met de juiste contactpersonen, waaronder de
Omgevingswettrekkers.
Uitdagingen
•
Binnen de gemeenten spelen meerdere opgaven, maar allemaal met een andere contactpersoon; het kost veel
tijd om die relatie op te bouwen en goed te houden.
•
Hoe ga je om het waan van de dag? Hoe maak je tijd voor dit ‘integrale’ gesprek?

Tips om binnen de eigen organisatie het gesprek aan te gaan
•
Organiseer een sessie met allerlei disciplines bij elkaar over onderwerpen die bodem/ondergrond raken
•
Bestuurders snappen systeemvraagstukken en worden warm van schurende situaties
•
Wacht niet tot mensen naar jou toekomen, onderneem zelf actie
•
Gebruik klimaatadaptatie of andere opgaven als gespreksstarter
•
Kracht van herhaling: op een gegeven moment blijft het hangen
•
Zorg voor urgentie: mensen moeten het voelen
•
Leg de verbinding met groen, water en gezondheid
•
Neem integraliteit ook mee in tenders
•
Vorm een collectief als gemeente, provincie en omgevingsdienst
•
Zorg voor een ‘verhaal’: daar kunnen je archeologie collega’s goed bij helpen

Sessie 8.1- Bodem & Ondergrond in de Omgevingswet
Sessieleiders: Alzira Schaap, RHDHV; Sanne Vermeulen, Witteveen+Bos
•
•

•
•

•

Doel van vandaag:
Helder krijgen hoe belangrijk het is om bodem en ondergrond integraal in omgevingswetproducten te
krijgen
Peilen stand van zaken hoe dat nu gaat
Inspiratie bieden aan aanwezigen om hun eigen organisatie hierin mee te nemen
Filmpje: Betekenis van de Omgevingswet voor de gemeenteambtenaar https://www.youtube.com/watch?v=jB4hTdZ-z4

4 stellingen;
Neem je plaats in!
2
1
Helemaal oneens

4
3

5
Helemaal eens

Stellingen:
•
Energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame landbouw: de relatie met bodem en ondergrond is voor mij zo klaar als ee
klontje
•
De relatie tussen onze maatschappelijke opgaven en de bodem en ondergrond is voor mijn collega’s vanzelfsprekend
•
Ik heb al veel gesprekken gevoerd met collega’s over rol van bodem en ondergrond in onze opgaven
•
De lijntjes tussen mij en onze Omgevingswettrekkers zijn kort en de relatie is goed

Paneldiscussie
•

Sjaak Broekman(gemeente Nijmegen)

•

Marco Vergeer (Royal HaskoningDHV)

•

•
•
•

Hoe belangrijk is integraler en
samenhangend werken nou eigenlijk?
Hoe neem je je organisatie daarin mee?
En hoe zit dat met bestuurders?
Wat kan je als bodemmedewerker doen om
de urgentie aan te wakkeren binnen je eigen
organisatie?

Aan de slag: met jouw gewenste situatie
Stap 1: definieer je de kwestie (hoe
integraal wordt bodem/ondergrond nu
meegenomen; hoe zijn de lijnen met de
Omgevingswettrekker etc.?)
Stap 2: wat gaat al goed?
Stap 3: hoe ziet jouw gewenste toekomst
eruit?
Stap 4: welke voordelen kan het jouw werk
opleveren?
Stap 5: maak je plannen concreet; wat is
het eerste dat je gaat doen?

Stellingen:
Neem nog één keer je plaats in!
2
1
Helemaal oneens

4
3

5
Helemaal eens

Stelling:
Ik zie een rol voor mijzelf om de urgentie in mijn organisatie aan te wakkeren om die integraliteit te bewerkstelligen
Vragen:
Welke bruikbare tips heb je vandaag gekregen om je daarbij te helpen?
Wat ga jij zelf morgen anders doen?
Aanbod HULPLIJN: Omgevingswet-project ‘Samen de Diepte in’ vanuit Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en

