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Terugkoppeling Pilot Governance

Geachte,
In het kader van het project POP-UP (opkomende stoffen), is eind 2019 en begin 2020 de pilot Governance
uitgevoerd.
U heeft aan deze pilot bijgedragen en met deze brief stellen wij u op de hoogte van de uitvoering en de
resultaten van de pilot Governance.
Project POP-UP
Binnen het project POP-UP ontwikkelen wij methoden om in Nederland om te gaan met nieuwe
bedreigingen voor bodem en ondergrond. Dit doen wij samen met de stakeholders via zogenaamde
praktijktafels en via pilots. In de eerste helft van 2019 zijn door het projectteam conceptproducten
opgesteld. Deze zijn getoetst door middel van pilots, waarbij de resultaten momenteel worden verwerkt in
de definitieve producten. De eindproducten zullen in de zomer van 2020 worden opgeleverd.
Doel Pilot
Het doel van de pilot was het in beeld brengen van de rollen/verantwoordelijkheden in het proces vanaf het
signaleren van een ‘nieuwe stof’ in de ondergrond tot beleidsafspraken. Door interviews zijn knelpunten en
‘zwakke onderdelen’ geïdentificeerd binnen het systeem bij overheden. Daarnaast is de vraag gesteld hoe
het proces anders zou lopen in de toekomst onder de Omgevingswet.
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Activiteiten
Voor de pilot zijn interviews gehouden met1:
Angela van Leest - gemeente Zaanstad;
Anton Roeloffzen - DCMR;
Carl Denneman - provincie Noord-Holland;
Coert Fossen - RUD Drenthe;
Else Niesing - gemeente Zaanstad;
Frank Hage - gemeente Amsterdam;
Frans van der Ham - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
Gerard Boks - provincie Noord-Holland;
Harry Boerma - gemeente Utrecht;
Henk Driessen - provincie Gelderland;
Jasper Lackin - provincie Overijssel;
Lenka de Graaf - gemeente Amsterdam;
Manja Holst - provincie Noord-Holland;
Michiel Gadella - Rijkswaterstaat;
Michiel Nass - gemeente Helmond;
Paul Camps - gemeente Amersfoort;
Rob Mank - gemeente Dordrecht;
Ruud Hakkeling - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Daarnaast is ook in andere gesprekken (overige pilots en op praktijkdagen) gesproken over Governance. De
ideeën en informatie hieruit is ook meegenomen in de eindproducten.
Resultaat Pilot
Wij hebben met veel plezier de gesprekken met u en anderen gevoerd. Hierbij merkten we een grote
diversiteit aan invalshoeken, abstractieniveaus en praktijkervaringen. Ook constateren we dat er verschillen
zijn in visie en behoefte. Zo zijn er mensen die behoefte hebben aan samenwerking en een gedeelde
verantwoordelijkheid, terwijl anderen op zoek zijn naar een eenduidige en transparante aanpak. Wel kwam in
(bijna) alle gesprekken de rol van het Rijk en de invulling van haar regierol naar voren.
De interviews en verzamelde informatie zijn input geweest voor het onderdeel ‘Rollen en
verantwoordelijkheden’ in de handreiking ‘Omgaan met opkomende stoffen’.
Daarnaast kwamen er in de gesprekken ook veel knelpunten naar voren. Zonder het oplossen van deze
knelpunten, kunnen we wel een handreiking opstellen, maar kan er in de praktijk nog niet volledig met de
handreiking gewerkt worden. Bijvoorbeeld het standstill principe in een situatie waarin nog vrijwel niets
bekend is van normeringen en achtergrondwaarden niveaus kan ernstige stagnaties opleveren. Wij willen,
vanuit het project POP-UP, deze en andere knelpunten agenderen in een separaat document. Dit
beschouwen wij als een belangrijke bijdrage vanuit deze Governance pilot, aangezien dit vooral naar voren
kwam in de interviews. Hiervoor is op 30 april een (online) workshop georganiseerd om de knelpunten en
adviezen te toetsen en aan te scherpen.
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Binnen de pilot Achtergrondwaarde ging het gesprek vaak ook over Governance. Deze gesprekken zijn daarom ook
opgenomen in deze lijst.
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Afronding Pilot
De pilot is nu afgerond. Bij het opleveren van de eindproducten zal er ook een versie met u gedeeld worden.
Daarnaast wordt u uitgenodigd voor het eindsymposium (de vorm is afhankelijk van de Coronamaatregelen).
Bij vragen kunt u terecht bij Martijn van Houten als projectmanager, of bij Ilse Vermeij als projectleider van
deze pilot.
Bedankt voor uw bijdrage en hopelijk tot snel.
Met vriendelijke groet,

ing. M.
van
Houten
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