
Het programma Bodembeheer van de Toekomst is ontwikkeld om gemeentes 
en regio’s te ondersteunen bij alles wat te maken heeft met de bodem en de 
ontwikkeling van hun omgevingsplan. Wij doen dit door voor diverse onder-
werpen producten te maken. Deze producten kunnen gemeentes vervolgens 
zelfstandig in de praktijk toepassen. Maar we bieden meer. Onze experts 
hebben ook een aantal uren gereserveerd om maatwerk te leveren en u bij 
uw concrete plannen te kunnen helpen!

De uren van onze experts zijn natuurlijk beperkt. Vul daarom snel het formulier 
op samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/kennisvraag in.
Daarin vragen we u om uw vraag, probleem, case of zaak kort toe te lichten. 

Op 10-5-2021 sluit de inschrijving en dan zullen we gelijksoortige vragen 
zoveel mogelijk samen in groepjes gaan behandelen. Dit zorgt ervoor dat niet 
alleen wij onze uren zo gericht mogelijk inzetten, maar ook dat de betrokkenen 
elkaar leren kennen èn hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Dit is een 
unieke kans! En wij doen dit met het doel om zoveel mogelijk gemeenten en 
uitvoeringsinstanties in Nederland daadwerkelijk verder te brengen met hun 
plan en samen zo wijs mogelijk te worden.

Alle in dit project opgedane kennis, ook die van dit concrete hulptraject, leggen 
we tijdens de looptijd van het programma zo goed mogelijk vast in ons ontwik-
kelcentrum. In het formulier kunt u aangeven of u hier aan mee wilt doen en 

Heeft u hulp nodig bij de bodemregels 
in uw omgevingsplan?
Maak dan gebruik van onze vouchers en doe mee in het 
ontwikkelcentrum!
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of u op de hoogte wilt blijven van het programma. Zo kunt u razendsnel delen 
in de ervaringen van anderen en uw vragen stellen aan alle leden van het 
ontwikkelcentrum. Dus zelfs als uw kennisvraag niet direct wordt gehonoreerd, 
u profiteert altijd van deelname. 

Bent u bezig met uw omgevingsplan? Doe dan mee met Bodembeheer van 
de Toekomst. Vul het formulier in, doe mee in het ontwikkelcentrum en deel uw 
issues en vragen. Want alleen dan maakt u kans op maatwerkcoaching door 
onze topexperts en kunt u deelnemen in het ontwikkelcentrum.

Voor 1 juni 2021 laten we weten met welke vragen we voor de zomer een start 
kunnen maken. Onze producten worden nu ontwikkeld en onze aanpak in de 
ondersteuning krijgt vorm. In deze ronde willen we ook leren hoe we in de 
praktijk de beste ondersteuning kunnen bieden. Na de zomer is er een tweede 
ronde waarin we nog meer vragen oppakken.

Meer informatie over de kennisvouchers en het ontwikkelcentrum kunt u lezen 
op: samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/kennisvraag

Voorbeelden
Situatie 1: 
U werkt aan bodem in het Omgevingsplan of bent dat van plan. U wilt meer uit-
leg over hoe de verschillende soorten bodemgebruik, zoals grondwater, kabels, 
bodemenergie en ondergrondse ruimtes zich in het omgevingsplan tot elkaar 
verhouden.

Situatie 2: 
U wilt gerichte ondersteuning bij een specifiek thema binnen uw omgevings-
plan, zoals de installatie van bodemenergiesystemen, het graven in veront-
reinigde grond of het omzetten van uw Nota bodembeheer.

Situatie 3: 
U wilt graag even één op één contact met een van de inhoudelijke experts 
over net dat ene lastige onderwerp in uw omgevingsplan.
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