ANTWOORDFORMULIER
Wij schrijven in met ….. personen voor de seminar Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet dat plaatsvindt
op woensdag 8 februari 2017 - Locatie: NH Hotel, Jaarbeursplein Utrecht
Deelnamekosten bedragen

1.

375,- ,- p.p. excl btw inclusief documentatie, lunch en alle overige consumpties

Naam ❏ Dhr. ❏ Mw.:
Functie:

2.

Naam ❏ Dhr. ❏ Mw.:
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SEMINAR

Naam ❏ Dhr. ❏ Mw.:
Functie:
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Algemene gegevens
Organisatie/bedrijf:
Hoofdactiviteit:
Postadres:
Postcode en Plaats:
Factuur t.a.v. dhr./mw.
Afdeling:
Telefoon:
E-mail:
Datum:

•
•
•
•

Handtekening:

Stuur uw inschrijving naar:
EURECOM BV

Instrumenten van de Omgevingswet en overgangsregels
Internetconsultaties leveren veel reacties op
Visie vanuit wetenschap, beleid en beheer
Reactie van gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven
Wordt bodemonderzoek eenvoudiger en beter?
Is ecologische spoed bij bodemsanering passé?
Nieuwe gevallen, nieuwe stoffen en oude IBC-locaties
Geen grote wijzigingen voor bodembescherming, of toch wel?
Veel partijen betrokken bij waterbeheer
Omgevingsvergunning water;
meer ruimte voor decentrale overheden
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Structuurvisie ondergrond
Kwaliteit drinkwater verzekerd?
Instrumenten voor grondwaterzorgplicht

Abtsregt 27
2622 KN DELFT

Of meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@eurecom.nl of via de website: www.eurecom.nl
Annuleringsvoorwaarden
Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van dit congres wordt

45,- administratiekosten in

rekening gebracht. Indien u binnen 2 weken voor de datum van aanvang annuleert, wordt het volledige bedrag in
rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden. Bij verhindering mag een
vervanger van uw inschrijving gebruik maken.
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Begin 2019 worden 26 afzonderlijke wetten die beoogd zijn onze omgeving te beschermen opgenomen in de Omgevingswet.
Het aantal algemene maatregelen van bestuur wordt gereduceerd van meer dan honderd naar vier. De wet- en regelgeving
op het gebied van water en bodem, zoals de Waterwet en de Wet bodembescherming, gaan op in de Omgevingswet.
De Omgevingswet heeft de Eerste Kamer gepasseerd. Achter de schermen wordt druk geschreven aan de nieuwe
uitvoeringsregelgeving, de Invoeringswet en de verschillende aanvullingswetten. Het implementatietraject is op gang te
komen. De internetconsultaties over de Aanvullingswet en de Memorie van Toelichting zijn afgerond.
De ontwerp Aanvullingswet bodem en de bijbehorende Memorie van Toelichting bevatten de contouren van het nieuwe
beleid op het gebied van de bodem. De internetconsultatie heeft interessante beschouwingen opgeleverd.
Meer detail vinden we in de vier algemene maatregelen van bestuur. Voor de bodemsanering gaat veel veranderen. Er
komt onderscheid in de gevallen die nu in het kader van verschillende convenanten worden aangepakt en de resterende
‘eenvoudige’ gevallen. De uitvoering daarvan komt in handen van gemeenten. De huidige praktijk voor eenvoudige
saneringen via algemene regels wordt verder verbreed. De rijksoverheid blijft tot 2030 geld beschikbaar stellen voor
gevallen van bodemverontreiniging die voldoen aan de criteria voor ernst en spoed. Voor de preventieve regels ter
bescherming van de bodem verandert er in beginsel niet veel. De bestaande regels worden zoveel mogelijk overgenomen

in de nieuwe wet en in de uitvoeringsregeling. Toch zijn er verschillen, waarop al kritiek kan worden vernomen. Voor de
kwaliteit van het grondwater blijft de provincie het bevoegde gezag. Vanzelfsprekend werkt die daarbij goed samen met
waterschappen en gemeenten.
Voor wateractiviteiten, waaronder onttrekkingen van grondwater, blijft de ‘Omgevingsvergunning water’ bestaan. Het rijk
regelt het nodige, maar de decentrale overheden krijgen meer ruimte om naar eigen inzicht en rekening houdend met de
gebiedsspecifieke kenmerken samen te werken aan een eigen instrumentenpallet. Gebiedsgericht denken en (samen)werken
moeten de uitvoeringspraktijk eenvoudiger en beter maken. Vertrouwen in de onderlinge samenwerking is hierbij een
belangrijk uitgangspunt. Wat niet per se nodig is, wordt niet meer voorgeschreven. Zo is het straks niet langer verplicht een
gemeentelijk rioleringsprogramma te maken.
Wat staat al vast en wat moet nog worden ingevuld? Hoe kunt u zich inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden
op de wijzigingen die zich over twee jaar voltrekken? Hoe geef je dan adequaat uitvoering aan bijvoorbeeld de
grondwaterzorgplicht? Welke instrumenten helpen dan? Deze vragen komen zeker aan de orde tijdens het tweede seminar
Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet. Deze tweede editie van het seminar bouwt voort op de resultaten van de
eerste editie. De resultaten van twee internetconsultaties konden worden meegenomen. De bedoeling is de visie op de
Omgevingswet vanuit verschillende maatschappelijke velden te presenteren en aan te geven wat goed wordt bevonden en
waar nog verbetering mogelijk is.

Programma

09.30 u. Opening dagvoorzitter Theo Edelman, Bodemkundig Adviesbureau Edelman
• Introductie op het dagprogramma
• Samenvatting voorgaande seminars
• Tijdkijn Omgevingswet
• Resultaten internetconsultaties
9.45 u. 		 Bodem en water in de Omgevingswet Daan Korsse, Van der Feltz advocaten
• Waarom een Omgevingswet?
• Bezem door omgevingsrecht
• Zes kerninstrumenten
• Politieke, bestuurlijke en juridische gevolgen
10.20 u. Visie vanuit waterbeheer Peter de Putter, Sterk Consulting)
• Wat is grondwaterbeheer?
• Gebruiksfuncties grondwater
• Bevoegdheden rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
• Kwantiteits- en kwaliteitsbeheer
• Grondwaterbeheer onder de OW
10.50 u. Pauze
11.15 u. Visie vanuit de drinkwatersector
		 Rob Eijsink, VEWIN en Peter Salverda, Vitens
• Belang drinkwater onbetwist
• Grondwater geen onderdeel Aanvullingswet bodem
• Aanboring nieuwe netwerken
• Oude stortplaatsen zonder nazorg
11.45 u. Haarlem sorteert voor voor op Omgevingswet
		 Jacoline Bijlsma, gemeente Haarlem
• Pilotgebied Amsterdamsevaart
• Waar kan de ondergrond bijdragen aan bovengrondse ambities?
• Ontdekkingsreis met gebruikers van de ondergrond
• Integrale 3D Omgevingsvisie vraagt omdenken

12.15 u. gelegenheid voor vragen en discussie
12.30 u. lunchpauze
13.30 u.    Visie vanuit wetenschap en beleid
		 Michiel Rutgers, RIVM
• Verbreding van het bodembeleid
• Nieuwe gevallen, nieuwe stoffen
• Ecologische spoed, IBC locaties
• Gebiedsgericht grondwaterbeheer
14.00 u. Visie vanuit omgevingsdiensten
		 Anton Roeloffzen, DCMR Milieudienst Rijnmond
• Wat gaat er veranderen voor Omgevingsdiensten?
• Hoe sluit je alle bodemdraadjes aan?
• Bodemecologie buiten beeld?
• Normstelling vraagt nog veel afstemming
14.40 u. pauze
15.00 u. Visie van bedrijfsleven
		 Eddie Alders, FME
• Wat gaat er veranderen voor bedrijven?
• Is locale beleidsvrijheid wel zo gewenst en zo ja, waarom?
• Hoe nu verder met de afgehandelde gevallen “ernstig, niet spoed”?
• “Bodem” in de Omgevingswet nu echt integraal of nog steeds sectoraal?
15.30 u. Consequenties voor gemeenten
		
Marco Vergeer, Royal HaskoningDHV
• Veel taken en rollen voor gemeenten
• Duurzaam gebruik van de bodem
• Creëren bodembewustzijn essentieel
• Alle gemeenten in 2021 een omgevingsvisie?

