
 

 

 

 

 

Vandaag in de aanbieding: 

‘snelkookpansessies bodem en 

ondergrond’ 
 

Bodem en ondergrond meenemen in ruimtelijke opgaven 
 
We worden ons steeds meer bewust dat het bodem-watersysteem aan de voorkant van ruimtelijke 
opgaven betrokken moet worden. Dit om kansen in de bodem en ondergrond te benutten en 
problemen te voorkomen.  
 
Om hier ervaring mee op te doen, bieden het GOO en het programma “Samen de diepte in” (Sddi) 
overheden en uitvoeringsdiensten in Gelderland de mogelijkheid om in het najaar van 2021 
zogenaamde ‘snelkookpansessies’ te verzorgen. 
 
Met een snelkookpansessie kom je in korte tijd verder met een vraag, wens of opgave, waarbij er een 
link met het bodem-watersysteem is. 
 
Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen als: 

- Hoe geef ik bodem en ondergrond een plek in onze Omgevingsvisie? 
- Hoe kan de ondergrond in een vroeg stadium van een gebiedsontwikkeling worden 

benaderd/meegenomen? 
- Welke data en informatie over de bodem en ondergrond is beschikbaar en relevant voor onze 

organisatie, hoe ontsluit en presenteer ik die voor de organisatie? 
- Welke middelen (informatie, kennis, geld, instrumenten, etc.) heb ik nodig om de bodem en 

ondergrond goed mee te nemen in de afwegingen rondom een maatschappelijke opgave? Zoals 
klimaatadaptatie, stedelijke ontwikkeling, bodemenergie, etc. 

 

Praktisch: hoe werkt het? 
 
Vanuit een team van de samenwerkende ingenieursbureaus binnen Samen de diepte in (TAUW, 
Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV) wordt de vraag/behoefte met de deelnemers voorbesproken 
en de snelkookpansessie voorbereid.  
 
De snelkookpansessie zelf is een interactieve sessie, waarin samen met de deelnemers wordt 
gewerkt naar bijvoorbeeld een eerste ontwerp, een aanzet tot een projectplan of programma, een 
uitgewerkt advies, etc. Deelnemers aan de snelkookpansessie zijn medewerkers van de betrokken 
organisatie(s) en van de ingenieursbureaus binnen Samen de diepte in. Deze bureaus kunnen in 
korte tijd een breed palet aan specialisten mobiliseren om de deelnemers te helpen met hun vragen 
en opgaven. De exacte invulling van de snelkookpansessie is afhankelijk van de vraag en de 
samenstelling van het deelnemersveld. 
 
Een snelkookpansessie duurt een dagdeel (middag of ochtend) tot maximaal een dag, afhankelijk van 
de aard van de vraag of opgave. Afhankelijk van de geldende maatregelen kunnen de 
snelkookpansessies online of in het kantoor van de deelnemende organisaties plaatsvinden. 
 

 



 

 

 

 

 

Welke inzet vragen we van de deelnemers? 
Er zijn er voor deelnemende organisaties geen kosten aan de snelkookpansessies verbonden. 
 
De kosten voor de snelkookpansessies worden gedragen door Provincie Gelderland in combinatie 
met het kennisbudget van het voormalige bodemconvenant.  
 
Wel vragen we van de deelnemers een actieve rol. Zowel voor, tijdens als na de snelkookpansessie: 
 

- Voorafgaand aan de snelkookpansessie:  
o Inhoudelijke voorbespreking met het team van Samen de diepte in; 
o Werven deelnemers door contact te leggen met de beoogde deelnemers vanuit meerdere 

disciplines en indien van toepassing vanuit meerdere betrokken organisaties;  
o Prikken van een datum en indien van toepassing regelen van vergaderruimte(s); 
o Voorbereiden / aanleveren van relevante beschikbare informatie aan het team van Samen 

De Diepte In en de deelnemers aan de sessie. 
- Tijdens de snelkookpansessie:  

o Actieve deelname aan de sessie. 
- Na afloop van de snelkookpansessie: 

o Beoordelen concept-verslag van de uitkomsten van de sessie; 
o Delen van de uitkomsten van de sessie met de deelnemers; 
o Aan de slag met de uitkomsten van de snelkookpansessie. 

 
Afhankelijk van de aard van de aanvragen is er ruimte voor vier tot zes snelkookpansessies.  
 
Mochten er meer voorstellen zijn, dan zal het GOO samen met het team van Samen de diepte in een 
selectie maken. Daarbij zetten we in op een zo groot mogelijke diversiteit aan inhoudelijke focus en 
een zo groot mogelijke regionale spreiding over Gelderland. 
 

Meer informatie en aanmelden voor een 

snelkookpansessie 
 
Wil je een voorstel indienen voor een snelkookpansessie? Stuur dan een mail aan 
daniel.rits@witteveenbos.com met de volgende informatie (maximaal 1 A4): 
- Wat is de vraag of opgave waarvoor je een snelkookpansessie wilt inzetten en wat zou je uit de 
snelkookpansessie willen halen? 
- Namens wie de vraag wordt gesteld (gemeente, regio,…); 
- Je contactgegevens. 
 
Wil je vooraf je ideeën met ons bespreken, neem dan contact op met Willem Hendriks van Sddi 
(willem.hendriks@witteveenbos.com) of met Annelies de Graaf van het GOO 
(annelies.degraaf@buro38.nl). We denken graag met je mee. 
 
Indienen van voorstellen voor een snelkookpansessie kan tot 15 september 2021.  
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