
 
 

Platform bodembeheer bijeenkomst 
 
 

"Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-
watersysteem” 

Terug naar de basis 
  

29 juni 2016, Waterschap Zuiderzeeland (Lelystad) 
  

Op woensdagmiddag 29 juni 2016 organiseert het Platform Bodembeheer een bijeenkomst over een 
actueel onderwerp: hoe gaan we om met andere stoffen dan we gewend zijn, wat doen we met 
nieuwe inzichten ten aanzien van stoffen die we al een tijdje kennen? 
Veel partijen in de bodem- en waterwereld hebben hier mee te maken en zullen hun handelen moeten 
aanpassen. Hoe zorgen we ervoor dat we het bodem-watersysteem optimaal kunnen blijven 
gebruiken voor de functies die we willen of nodig hebben in een gebied? Hoe gaan we om met nieuwe 
informatie? Zijn nieuwe kennis en technieken  nodig? Of een andere aanpak? Zijn er onzekerheden 
rond verantwoordelijkheden en handelingsperspectieven? Dit alles in een tijd waarin de 
Omgevingswet meer beleidsvrijheid zal introduceren aan regionale overheidsbesturen. 
  
“Waterwinningen bedreigt door nieuwe stoffen, zoals hormonen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen”, 
“Lood in de bodem, schadelijker voor jonge kinderen dan we dachten”, “Asbestdeeltjes aangetroffen in 
de bodem onder asbestdaken”. 
We kunnen de stoffen steeds beter meten. We weten steeds meer over hun aanwezigheid en hun 
effecten, ook in diepere bodemlagen. Maar hoe reageert de burger, de wetenschap, de beleidsmaker, 
de bestuurder en de deskundige op weer een nieuw inzicht of een nieuwe stof? 
  
De Omgevingswet introduceert meer ruimte voor lokale afwegingen. Het is een boeiende vraag hoe 
we om gaan met nationale vragen, zoals hierboven geschetst. Of wat doen we als er een nationale 
opgave in het geding is? Op 29 juni gaan we daar met u over in gesprek. We introduceren daarbij drie 
scenario’s: 1) voor iedere stof een (risico) aanpak vanuit een centrale coördinatie, 2) een aanpak 
waarin het bodem- en watersysteem centraal staat en gebiedspartners gezamenlijk de analyse maken 
en maatregelen treffen of 3) een aanpak waarin probleemhebbers vanzelf opstaat en hun hulpvraag 
voor collega’s in de regio formuleren: wie is moreel of juridisch probleemeigenaar? 
  
We bespreken de scenario’s aan de hand van casussen uit zowel de bodem- als de waterwereld en 
zetten in de bijeenkomst de voor- en nadelen op een rij. 
  
De bijeenkomst 
In deze bijeenkomst introduceren we de huidige stand van zaken: welke stoffen en inzichten zijn 
actueel en wat zijn daarvan de gevolgen? En: voor welke stoffen en inzichten kan dit in de nabije 
toekomst gaan spelen? Dat doen we gebruikmakend van bestaande ervaring en kennis in zowel het 
bodem- als het waternetwerk. Aan de hand van casussen bespreken we de hierboven geschetste 
scenario’s. Wat zijn de voor- en nadelen van ieder scenario? 
Het programma wordt momenteel verder ingevuld en wordt binnenkort op deze website gepubliceerd. 
  
Datum, locatie en tijden 
Het waterschap Zuiderzeeland in Lelystad is onze gastheer. Het programma start om 13:00 uur 
(inloop 12:30 met koffie / thee) en sluit om 16:30 af met een borrel. Klik hier voor de routebeschrijving. 
Vanaf de voorkant van station Lelystad (de centrumzijde) loopt u in 10 minuten naar het 
Waterschapshuis. 
  
 

http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/contact/routes/route/

