
 

   

Geachte bestuurder, 

 

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) nodigt u graag uit voor een excursie om kennis te maken met de rol van bodem en ondergrond in maatschappelijke opgaven. In het 

Gelders Ondergrond Overleg werken Gelderse overheden en omgevingsdiensten samen aan kennisdeling en beleidsvoorbereiding voor bodem en ondergrond. De excursie vindt 

plaats in en nabij Doetinchem, op woensdag 14 december, van 13.30 – 16.30 uur. We stellen uw aanwezigheid en inbreng bij deze bijeenkomst zeer op prijs! 

 

Aanleiding 
De opgaven zoals woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie, drinkwater, natuur en landbouw, vragen allen om ruimte. Niet alleen boven de grond, maar ook onder het 

maaiveld in de bodem. Een vitale bodem, en het afstemmen van het (meervoudig) gebruik van de bodem op de natuurlijke kenmerken van de bodem, kan bijdragen aan 

oplossingen voor de maatschappelijk opgaven! Dit vraagt om het meenemen van bodem en ondergrond in de integrale ruimtelijke planvorming. Het Rijk heeft zelfs gesteld dat 

bodem en water sturend moeten worden bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Op 2 juni 2021 vond de vorige Gelderse bestuurlijke bijeenkomst over de rol van bodem en ondergrond in maatschappelijke opgaven plaats (klik hier voor de opname en de 

terugblik van deze online-bijeenkomst). Daarin constateerden de deelnemende bestuurders dat de gemeentelijke kennispositie voor bodem en ondergrond kwetsbaar is. 

Gemeenten lopen daardoor risico’s en missen kansen in de uitvoering. Zij gaven aan te willen samenwerken om dit te voorkomen. Aanwezige managers van omgevingsdiensten 

gaven aan zich nog te oriënteren op hun positie hierin. Met de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken van de provincie naar de gemeente. Ook 

dat heeft betekenis voor de inhoud (beleid), organisatie, financiën en samenwerking op het gebied van bodem.  

 

De leden van de stuurgroep van het GOO, gedeputeerde Jan van der Meer, wethouder Paul Hofman en burgemeester Joost van Oostrum, vinden het belangrijk om bestuurders 

(nader) kennis te laten maken met de rol van bodem en ondergrond in maatschappelijke opgaven. En om het gesprek aan te gaan over de verdere samenwerking ter versterking 

van de gemeentelijke kennispositie voor bodem en ondergrond. 

 

Doel bijeenkomst – inzicht, inspiratie en kennissamenwerking 
Het doel van de bijeenkomst is om u als bestuurder inzicht te bieden in het belang en de kansen van bodem en ondergrond bij grote maatschappelijke opgaven. Aan de hand van 

een bezoek aan twee projectlocaties, in en nabij Doetinchem, maakt u kennis met de rol van bodem en ondergrond in de energietransitie, schone en veilige leefomgeving, 

woningbouw, landbouw, klimaatadaptatie en circulaire economie. Daarnaast verkent de stuurgroep van het GOO tijdens de bijeenkomst graag met u de randvoorwaarden en 

wensen voor de toekomstige (kennis)samenwerking voor bodem en ondergrond. We nodigen de bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen uit die bodem en 

ondergrond in hun portefeuille hebben. Overigens zijn alle bestuurders, die geïnteresseerd zijn, van harte welkom om aan te sluiten. U kunt deze vooraankondiging breed binnen 

uw college delen. 

 

Programma 

De excursie start om 13.30 uur in Doetinchem, waar wethouder Lambregts van Gemeente Doetinchem, ons welkom heet. U krijgt uitleg over de rol van de bodem, de ondergrond 

en het grondwater bij twee woningbouwlocaties in Doetinchem: Kwekerij en Iseldoks. Kwekerij wordt een groene, klimaatbestendige en duurzame wijk. Het natuurlijke bodem- en 

watersysteem is medebepalend geweest voor het inrichtingsplan. Iseldoks is een voormalig industrieterrein. Er is een bodemsanering uitgevoerd en er wordt bodemenergie 

toegepast. Tijdens de werkzaamheden werd PFAS in de bodem aangetroffen, wat de nodige uitdagingen voor de uitvoering met zich meebracht.  

 

De stuurgroep van het GOO gaat met u in gesprek over de samenwerking binnen Gelderland om de kennispositie van gemeenten voor bodem en ondergrond in de toekomst te 

waarborgen. 

 

Daarna brengen we een bezoek aan Iseldoks. Vanaf Iseldoks gaan we per bus naar het nabijgelegen Halle. Daar gaan we op bezoek bij een agrariër die zijn zandbodem heeft 

verrijkt met klei die elders bij werkzaamheden vrij kwam. Dit in het kader van het project LIFE-CO2SAND van Provincie Gelderland. U hoort van de bestuurders van Gemeente 

Bronckhorst, Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel en van Rijkswaterstaat hoe dit bijdraagt aan hun ambities. Bij goed weer kunt u buiten bij een proefkuil bekijken 

hoe dit er in de bodem uitziet. 

 

Vervolgens gaan we terug naar Doetinchem, waar de bijeenkomst om 16.30 uur eindigt. Daarna is er gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje. Het vervoer naar de 

projectlocaties en terug naar de ontvangstlocatie in Doetinchem wordt door het GOO verzorgd. 

https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/gelders-ondergrond-overleg/
https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/nieuws/bestuurdersbijeenkomst-een-terugblik/


 

   

 

 
 
Aanmelden 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf nu door een mail te sturen naar GOO@gelderland.nl. Na aanmelding ontvangt u, uiterlijk begin december, nadere informatie over de 

locatie waar de ontvangst en afsluiting plaatsvinden.  We kijken uit naar uw komst!  

 

Vragen 

Heeft u vragen over deze bestuurdersbijeenkomst? Stel ze dan graag. Ik ben bereikbaar op 06 42 98 06 76 of via annelies.degraaf@buro38.nl.  

 

We zullen onze ambtelijke contactpersonen bij de Gelderse overheden informeren over deze uitnodiging. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Annelies de Graaf, coördinator GOO 

06 42 98 06 76  

annelies.degraaf@buro38.nl  

 

Volg het GOO ook via de webpagina en via LinkedIn  
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