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Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie 

Donderdagmiddag 1 juni 2017, als gast van de gemeente Groningen 
Locatie: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 te Groningen  

 
De omgevingswet treedt in 2019 in werking. Gemeenten en provincies moeten daarvoor een 
omgevingsvisie en -plan opstellen. De bodem en ondergrond, maar ook grondwater dienen binnen 
alle thema’s die in de omgeving spelen een volwaardige plaats te krijgen binnen integrale afwegingen 
rond de fysieke leefomgeving. 
 
Verschillende partijen zijn hier al mee bezig, maar hoe pakken zij dit eigenlijk op? Hoe zorgen we 
ervoor dat bodem en ondergrond naast alle andere relevante thema’s hun plek krijgen? Hierover 
organiseert het platform bodembeheer 4 regiobijeenkomsten in Leiden (2 mei), Twente (18 mei), 
Utrecht (23 mei) en Groningen (1 juni). (Zie www.platformbodembeheer.nl voor details over de 
regiobijeenkomsten). 
 
De bijeenkomst in Groningen 
Tijdens de bijeenkomst in Groningen informeren we de deelnemers over het opstellen van de 
omgevingsvisie in de gemeente Groningen.  
Aan de hand van concrete casussen gaan we in op onvermijdelijke veranderingen van 
verantwoordelijkheden. Er is voldoende ruimte om ervaringen, voorbeelden, instrumenten, 
informatievragen, knelpunten, handvatten, tips & tricks uit te wisselen. 
 
Voorlopig programma 

tijd onderdeel spreker 

12:30 Inloop deelnemers   

13.00 Opening, welkom vanuit de regio Dagvoorzitter Sytze Keuning (Bioclear) 

13:15 Presentatie “transities in het bodemwerkveld” 
en de omgevingswet 

Katja Stribos (NP aan de slag met de 
omgevingswet)  en Jan Fokkens (UP 
convenant) 

13:45 Aanpak omgevingsvisie gemeente Groningen  gemeente Groningen 

14:00 Introductie cases, uitleg sessies  Dagvoorzitter Sytze Keuning (Bioclear)  

14:10 Parallelle sessies  

 Warme overdracht  

 Grondwaterbeleid 

 Bodeminformatiebeheer 

 Landbouwbeleid 

 Archeologie 

 

 Provincie Groningen 

 Bioclear 

  

 Jur Blommers - Leeuwarden 

 Froukje Veenman - Groningen 

14:50 Koffie / thee 

15:20 Vervolg parallelle sessies  

16:00 Terugkoppeling parallelle sessies Groepsvoorzitters  

16:15   Wat moeten we nog regelen vanuit bodem en        
ondergrond ikv de omgevingswet en visies? 

Sytze Keuning (Bioclear) 
 

16:30 Afsluiting  Sytze Keuning (Bioclear)  

 Borrel  

 
Route en aanmelden 
De Remonstrantse kerk is goed bereikbaar via OV. Parkeren kan in de parkeergarage aan de 
Rademarkt 27. Vanaf hier is het slechts enkele minuten lopen.  
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Indien u onverhoopt niet kunt komen vragen wij u 
i.v.m. catering af te melden via pbb@expertisebodemenondergrond.nl. voor informatie / aanmelden 
van een van de andere bijeenkomsten, zie onze website www.platformbodembeheer.nl.  
 
Vriendelijke groet, 
Kernteam platform bodembeheer  
Maartje van Meeteren, Marco Vergeer, Maaike Blauw, Sophie Moinier, Linda Maring 
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