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De tafel  kijkt waar grondwater allemaal mee verbonden is. 
Zo horen we de stem van GRONDWATER 
en het grensoverschreidende karakter.

Samenkomen rondom ambities & belangen

Navigator vrijwillig programma bodem en grondwater 

GRONDWATER

Samen bewust bezig met grondwater

Hier sta ik, dit is mijn positie, mijn ruimte, mijn belang.

Werkplaats

We leggen onze gezamenlijke belangen op tafel. 

In samenspraak
een programma bouwen

Werkplaats - Grondwaterdialoog 
versie 1.2 - 20201214 | Contact: Ron Nap

Werken

Het bodem- en watersysteem dient verschillende maatschappelijke 
functies. Zo is dit systeem essentieel voor drinkwatervoorziening, op-
wekking van duurzame energie, landbouw, landschap en natuur, en 
klimaatadaptatie. Het bodem- en watersysteem neemt daarmee een 
sleutelpositie in bij het oppakken van vraagstukken en opgaven rond 
bijvoorbeeld verzilting, verdroging en wateroverlast. Het is daarom 
belangrijk om te weten wat de betekenis van grondwater hierin is. De 
grondwaterwerkplaats biedt een platform om deze betekenis in kaart 
te brengen.

Hoe kun je gezamenlijk de beleidsinzet voor grondwater en de 
ondergrond verder uitwerken? Hoe kun je ten behoeve van die uit-
werking activiteiten in het grondwater en de ondergrond beter onder-
scheiden van natuurlijke functies? Hoe kun je activiteiten beter waar-
deren en op elkaar afstemmen. In de grondwaterwerkplaats ga je 
samen met andere stakeholders op zoek naar antwoorden.

Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen hun beleid voor 
grondwater bijvoorbeeld uitwerken in een vrijwillig programma 
op grond van de Omgevingswet. Deze overheden kunnen daarbij 
veel kanten op. Om de mogelijke invulling van een programma te 
verkennen is een navigator opgesteld. De navigator helpt om zelf 
een koers te vinden. Het is vooral een ‘kickstarter’ om de verken-
ning- en uitwerkingsfase van een programma te beginnen.

Daarbij kunnen de stakeholders worden betrokken die op de een 
of andere wijze een belang hebben bij bodem en grondwater. Zo 
kan zoveel mogelijk gezamenlijk richting worden gekozen. De 
navigator werkt het beste als deze in combinatie met de visual 
voor grondwater wordt toegepast. 

“Zo ben IK verbonden 
over  Grondwater...”

dit doet  grondwater voor deze opgave in deze omgeving
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(QR-link : navigator vrijwillig programma bodem en grondwater). 


