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Bijlage Presentaties 
Dagprogramma, Dagvoorzitter  

  
 
Instrumentenparade 

 

 

 Bodem4gebieden  
 de Voorradenmethode 
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 Risicotoolbox 
 SIKB-waaiers: Hergebruik in 

civiel-technische werken. 
 

 

 project EUREKA (NTA, 
protocollen, toetslijst), het 
nieuwe protocol 2006 
(Mechanisch boren), 
protocolliseren van 
onderzoeks- en 
saneringstechnieken.  

 Richtlijn Herstel en Beheer 

 

 WKO tool.  
 afwegingskader Ondergrond 
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Openingspresentatie Han de Wit (Tauw) 

  

  

  



   Een tour langs de bodemvisies, 08-09-09, Noord-Brabant 

 

  

  

  



   Een tour langs de bodemvisies, 08-09-09, Noord-Brabant 

 

  

  
 
Sessies 

 
 
Sessie 1 Gebiedsontwikkeling (geen presentatie) 
 
Sessie 2 Grondstromen (geen presentatie) 
 
Sessie 3 sanering 
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Presentatie instrument sanscrit 
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Sessie 4 ondergrond en gebiedsgericht grondwaterbeheer (geen presentatie) 
 
Bijlage: 
 
1. Streven (ambitie) 
 
Instrumenten die in deze fase behulpzaam kunnen zijn: 
• Handreiking gebiedsgrondwaterbeheer 
• Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader 
• Bodemenergie tool 
 
Voor wie?  
• Overheid - aanpassing wetgeving 
• Lokale overheden en provincies: regulering en koppeling van de boven en ondergrond 
 
Suggestie: 
• Aanhaken bij streefbeelden vanuit de bodem en andere duurzame streefbeelden. 
 
Waarom succesvol? 
• Met behulp van de handreiking wordt het mogelijk om beleid te maken en tot uitvoering te brengen. 
 
Faalfactoren: 
• Er is geen totaal omvattend beleid 
• Te veel leunen op tools 
 
2. Ontwerpen 
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Niets klakkeloos doen maar maatwerk! 
 
Instrumenten die in deze fase behulpzaam kunnen zijn: 
• Ordening van de ondergrond, een fysiek en juridisch afwegingskader 
o Maatschappelijke wensen inventariseren - moet 
o Afweging – afbakenen  
o Prioritering - volledigheid 
 
 
• Ruimtexmilieu    - nog niet concreet genoeg en waar zijn de data? 
o Inventariseren 
o Grotere gebieden 
• Hoe indelen 
• Afweging van belangen 
 
• Eigen (lokale of regionale) gebiedsgerichte instrumenten  
o Bruikbare dingen uit de instrumenten halen.  
o Verschillende invalshoeken (niet alleen vanuit de bodem) 
o Quickscan van verschillende thema’s t.b.v. gebiedsontwikkeling 
 
 
• Kaderrichtlijn bodem  
o Wie is verantwoordelijk? 
 
Tot slot leuke en goede websites: Noord Brabant (redeneerlijn) en Zeeland 
 
3. Maken 
 
De volgende instrumenten staan in deze fase centraal: 
1. Boeg 
2. Ruimte x milieu 
3. Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
4. WKO-tool 
 
De vraag is sluit het instrument aan bij deze ontwerpfase? Nee het zijn geen instrumenten om te maken maar 
om te ontwerpen. Het zijn eerder ontwerptools.  
 
Voor het maken is nodig een: 
1. procestool en procesmanagement is de rode lijn om te komen tot de maakfase. Instrumenten zijn voor 
de inhoud.  
2. Proces- en projectmanagers al betrekken in de ambitie en ontwerpfase. Je komt elkaar anders pas 
tegen bij de uitvoering (bijvoorbeeld een sanering) 
3. projectatelier - zitten de goede mensen wel aan tafel. Meestal zitten de makers en de beheerders niet 
aan tafel, dat zijn de doeners. Aan tafel zitten vaak beleidsmakers. 
4. Er is voor de maakfase nog nauwelijks ervaring 
5. Hoeveel tools heb je nodig? Doen is denken voorbij! 
6. Wat voor instrument voor communicatie? 
 
4. Beleven (beheer) 
(deze fase ook gebruiken om de gebruikte instrumenten te evalueren en waarderen) 
 
Er zijn weinig tot geen instrumenten die zich richten op de beheersfase.  
De evaluatie van de instrumenten (waar ging het goed en waar ging het fout) wordt als onderdeel gezien van 
het beleven. Echter het ontbreekt ook nog in deze fase aan data en dus ook aan kennis. Bijvoorbeeld wat is de 
spin-off van BIELLS? Hoe is de digitale ontsluiting van een instrument.  
  
De handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer wordt gezien als complex, veel partijen zijn betrokken. Dus 
het worden organisatorische en / of juridisch getinte instrumenten. 
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Het tussentijds evalueren van instrumenten kan gebruikt worden om de instrumenten sneller te verbeteren. Dus 
maak gebruik van voortschrijdend inzicht, en zorg dat in het ontwerp van het instrument ook flexibiliteit is 
ingebouwd. In een aantal instrumenten is de fase evaluatie wel opgenomen.  
 
Kijk ook naar de levensduur van een instrument. Mogelijk kan via instrumenten de regelgeving achteraf beperkt 
worden. 
 
Terugkoppeling  

  
 


