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Regiobijeenkomsten Bodem en Ondergrond in omgevingsvisie
Dinsdagmiddag 23 mei 2017, als gast van de gemeente Utrecht in het Stadskantoor

De bijeenkomst in Utrecht
De bijeenkomst start om 13:00. Tijdens de bijeenkomst bij de gemeente Utrecht informeren we de
deelnemers over de lopende initiatieven in de provincie Utrecht. We gaan tijdens deze middag aan de
slag met vier onderwerpen en locaties. We onderzoeken de rol van de ondergrond voor de ambities
en opgaven in een gebied en bekijken hoe die samen kunnen komen in de omgevingsvisie.

Programma
Tijd Onderdeel Spreker
12:30 Inloop deelnemers
13.00 Opening, welkom vanuit de regio Dagvoorzitter Annemartine Cox (Gemeente Utrecht)
13:10 Presentatie transities in het

bodemwerkveld en de
omgevingswet

Nicole Hardon (RWS / Aan de slag met omgevingswet
Jan Fokkens (Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant)

13:40 Introductie cases, uitleg sessies Dagvoorzitter Annemartine Cox (Gemeente Utrecht)
13:50 Parallelle sessies

De rol van ondergrond bij maatschappelijke opgaven

1 Energietransitie Joop Oude Lohuis & Marit Linckens (Gemeente Utrecht)

De gemeente Utrecht heeft de ambitie in de MWKZ om de warmtevoorziening geheel energie- en
klimaatneutraal te maken. Hoe kunnen we de schaarse ruimte in de ondergrond zo efficiënt
mogelijk gebruiken voor onder andere bodemenergie en hoe kunnen we hier het beste op sturen?
Discussieer mee.
2 Klimaatadaptatie Anouk Teuns, Kirstin Groote & Erwin Rebergen (Gemeente

Utrecht)
Bij de ontwikkeling van woonwijk Rijnvliet in Leidsche Rijn besteedt de gemeente Utrecht
aandacht aan de thema’s droge voeten, een gezonde bodem, aantrekkelijk groen en de “Eetbare
Woonwijk”. Hoe kunnen water, bodem, groen en burgerparticipatie hierbij gezamenlijk ingezet
worden en elkaar daarbij versterken?
3 Gezondheid Jeroen Oosterwegel (Geofoxx) & Marianne Langenhoff

(Gemeente Utrecht)
In de sessie wordt aandacht besteed aan de actuele verschillen in risicobenadering tussen de
brongerichte milieu- en effect gerichte gezondheidskaders.
Onder de Omgevingswet wordt dit integraal afgewogen. Wat weten we al? Waar liggen
onzekerheden? Aan de hand van Utrechtse voorbeelden (lood/asbest) proberen we de betekenis
van bodem & ondergrond bij integrale gezondheidsafwegingen te duiden evenals de
kennislacunes.
4 Drinkwatervoorziening Aernoud Pasop & Rene van Elswijk (Provincie Utrecht)

De provincie wil als hoeder van het grondwater zorgen dat de kwaliteit van het grondwater goed
blijft en heeft met het oog op de toekomst gebieden als strategische drinkwatervoorraden
aangewezen. De gemeente zal verschillende activiteiten willen ontplooien dat invloed kan hebben
op de kwaliteit van het grondwater. Komen onder de Omgevingswet de provinciale ambities nu in
de knel met de gemeentelijke ambities? Aan de hand van een casus verkennen we gezamenlijk
welke afspraken de gemeente en provincie met elkaar zouden kunnen maken en waar de
mogelijke knelpunten zitten.

14:40 Koffie / thee

15:10 Vervolg parallelle sessies

16:00 Presentatie Integraal werken in de
praktijk

Ina Massop (gemeente Utrecht)

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

Dagvoorzitter Annemartine Cox & Henk van den Berg
(VNG)

16:30 Afsluiting Dagvoorzitter Annemartine Cox
Borrel
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Route en aanmelden
Het Stadskantoor van Gemeente Utrecht is goed bereikbaar via OV. Meer info over de route en
parkeren vindt u op de website. U wordt gevraagd om op tijd en zeker niet na 13:00 aan te
komen, aangezien de bijeenkomst plaatsvindt op de niet-openbare verdiepingen van het
stadskantoor. Dit betekent dat u alleen onder begeleiding naar de zalen kunt komen.
 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.

Kernteam platform bodembeheer
Maartje van Meeteren, Marco Vergeer, Maaike Blauw, Sophie Moinier, Linda Maring


