
 

 
 

Platform Bodembeheer bijeenkomst 
Bodem in een veranderende omgeving - warme overdracht: hoe doen we dat? 

5 juli 2018, te gast bij de Provincie Gelderland, locatie: Markt 11, 6811 CG Arnhem 
 
In de Omgevingswet komen veel onderwerpen en opgaven samen. Gemeenten gaan straks 
eigen afwegingen maken over hoe ze grote maatschappelijke opgaven gaan uitwerken, onder 
meer in het beheer van watersystemen en bodemkwaliteit. De komst van de Omgevingswet 
betekent ook dat gemeenten een fors deel van de huidige provinciale taken ten aanzien van de 
chemische bodemkwaliteit zullen gaan uitvoeren. Om dit proces goed te begeleiden hebben de 
koepels van provincies en gemeenten een ‘warme overdracht’ afgesproken. Met als gezamenlijke 
constatering dat dit proces snel moet starten, want wachten totdat de Omgevingswet er is, is 
eigenlijk geen optie. 
 
We hebben te maken met een meervoudige verandering; en dat in een periode dat de wetgeving 
ten aanzien van de fysieke leefomgeving en de bodem fors verandert. Warme overdracht is dus 
niet slechts een verhuizing van dossiers op het gebied van bodem en ondergrond. Het gaat bij de 
warme overdracht ook over bewustwording, beschikbare kennis en instrumentarium, een 
veranderende organisatie en digitalisering. 
 
Op donderdagmiddag 5 juli 2018 gaan we hierover in gesprek. Doel is om kennis te nemen van 
verschillende aanpakken en om van elkaar te leren. Interessant voor de direct betrokkenen zoals 
de provincies, gemeenten en omgevingsdiensten, maar ook boeiend voor degenen die zich 
oriënteren op een nieuwe bodemaanpak onder de Omgevingswet. 

 
Conceptprogramma 

tijd onderdeel spreker 

12:30 Inloop met koffie en thee  

13:00 Opening 
Presentatie provincie Gelderland 

Dagvoorzitter 
gedeputeerde Bea Schouten 

13:30 Behandeling van concrete casussen rondom een 
maatschappelijke opgave, waarbij de bodem een 
belangrijke rol speelt 

Diverse casushouders 

14:20 Koffie en thee  

14:50 Presentatie ‘verandering en overdragen’ 
& 
een toelichting op de stand van zaken rond de 
warme overdracht  

Wouter Kesseler (Master 
circle) m.m.v. Frank Lonnee 
(Provincie Limburg) en Henk 
van den Berg (VNG) 

15:10 Bespreken van een aantal hypotheses over de 
stand van zaken rondde warme overdracht 
 

O.l.v. div gespreksleiders 

16:10 Terugkoppeling Dagvoorzitter 

16:30 Netwerkborrel  

 
Aanmelden 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link  
 
U ontvangt deze mailing omdat u bent opgenomen in onze mailinglijst. Uw gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor aankondigingen van het Platform Bodembeheer. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden door 
een bericht te sturen aan PBB@expertisebodemenondergrond.nl.  
 
Uw gegevens worden beheerd door Deltares. Deltares neemt privacy serieus en wij bieden graag transparantie 
over de gegevens die wij van u verwerken en over uw rechten hieromtrent. Meer informatie hierover leest u in 
onze privacy verklaring. Om u af te melden voor alle mailings van Deltares, klik hier. 
 
 

https://www.expertisebodemenondergrond.nl/aanmelden-bijeenkomst-platform-bodembeheer-warme-overdracht-5-juli-2018-1
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https://www.deltares.nl/nl/privacy-verklaring-stichting-deltares/
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