
Tr
an

si
ti

e 
la

nd
b

ou
w

En
er

gi
et

ra
ns

it
ie

K
lim

aa
ta

d
ap

ti
e

B
od

em
G

ro
nd

w
at

er
 

...
...

Navigator programma voor  
bodem en grondwater
Provincies, gemeenten en waterschappen

Reikwijdtebepaling
Waar gaat het programma over?

a.  Wat is voor bodem- en grondwater het probleem of de opgave en 
wie zijn daarbij betrokken?

b. Is een programma nodig, en zo ja, waar richt het zich op?
c.  Wat is het totale ‘beleidsbouwwerk’ van omgevingsvisie en 

programma’s en hoe past dit programma daarin?
d.  In de plaats van welke bestaande beleidsdocumenten komt  

het programma?
e.   Wat is de verhouding tot het regionaal waterprogramma 

en waterbeheerprogramma’s?
f. ...

Detaillering
Hoe gedetailleerd is het programma?

a.  Hoe gedetailleerd is de omgevingsvisie en waar ligt de grens  
met het programma?

b. Hoe concreet moet het programma zijn?
c.  Hoe is de werking van het programma en welke maatregelen en 

instrumenten zijn aan de orde?
d. Wat is de primaire doelgroep van het programma?
e. ...

Doel- en aanpakbepaling
Wat wil je wanneer met het programma bereiken en hoe?

a.  Welke doelen moeten in het programma worden opgenomen  
en wat is de status van deze doelen? 

b. Wat is de planhorizon van het programma?
c.  Wat is de eigen rol dan wel de sturingsfilosofie voor de  

onderwerpen waar het programma zich op richt?
d.  Zijn afspraken met andere overheden en actoren nodig om  

doelen te bereiken?
e.  Hoe wordt kennis op het gebied van grondwater opgebouwd  

en beheerd en voor wie is deze beschikbaar?
f.  Zijn verplichte omgevingswaarden aan de orde, al dan niet van 

andere overheden?
g.  Is het te overwegen om zelf een of meer of strengere 

omgevingswaarden vast te stellen?
h.  Hoe worden doelen gemonitord en hoe kan eventueel  

worden bijgestuurd?
i. ...

Vaststelling houdt in, 
afhankelijk van wettelijke 
vereisten: 
•  Vaststelling ontwerp-

programma door dagelijks 
bestuur

• Milieueffectrapportage
•  Mogelijkheid indienen 

zienswijze door een ieder
•  Vaststelling programma  

door dagelijks bestuur
•  Bekendmaking en publicatie
•  Zie ook onder ‘formele 

vereisten’ in de toelichting

Uitvoering houdt in: 
• Uitvoering maatregelen
•  Monitoring uitvoering en 

doelbereik
•  Verantwoording uitvoering 

aan algemeen bestuur
•  Eventueel bijstelling 

programma (cyclische 
werkwijze)

Procesinrichting
Hoe het ziet het totstandkomings  - 
proces eruit? 
Volgorde van de aangegeven punten staat 
niet noodzakelijkerwijs vast. Betrokkenheid 

bestuur

Afstemming/betrokkenheid
stakeholders extern

Vormgeving 
participatie 

Koppeling proces ontwikkeling 
programma aan m.e.r.

Formele vaststellingsprocedure 
inclusief inspraak en m.e.r.)

Op de hoogte houden  
betrokkenen in- en extern  
van uitvoering

Verantwoording aan 
algemeen bestuur

Afstemming/betrokkenheid 
afdelingen intern

1. Verkenning 2. Uitwerking 3. Vaststelling 4. Uitvoering

Bepaling reikwijdte en detailniveau  
(in notitie en advies Commissie m.e.r.)

terugkoppeling

terugkoppeling

terugkoppeling



Verkenning Procesinrichting

Gebruiksaanwijzing: Door dit werkblad in te vullen wordt een koers uitgezet om te 
komen tot een vastgesteld (vrijwillig) programma. De inrichting van de eerste fase is 
bepalend voor het verdere proces. Vouw de rechterzijde van het blad op de vouwlijn 
naar binnen. Verken of een programma een zinvol is en waar deze over moet gaan 
door de vragen voor elk van de dimensies in te vullen (reikwijdte, detaillering en doel- 
en aanpakbepaling). Vouw de rechterzijde weer terug en verken hieronder wat de 

consequenties van keuzen bij de drie dimensies betekenen voor de vormgeving van 
het proces. Gebruik hierbij de visual ‘Grondwater, onze onzichtbare verbinder’. De 
navigator is geen vast stramien dat toegepast moet worden. Het is vooral bedoeld 
om te helpen het proces vorm te geven. De positie en de volgorde van onderstaande 
invulvelden staan niet noodzakelijkerwijs vast. Doordenk van begin af aan het hele 
proces, maar blijf flexibel gedurende het proces. Wees creatief!
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Werkblad
Navigator programma voor bodem  
en grondwater 

Reikwijdtebepaling – breedte
Waar gaat het programma over?

a.   

b. 
c.   

d.   

e. 
 
f. 

Detaillering – hoogte
Hoe gedetailleerd is het programma?

a.   

b. 
c.  
 
d.  
e. 

Doel- en aanpakbepaling – lengte
Wat wil je wanneer met het programma bereiken?

a.   

b. 
c.   

d.   

e.   

f.  

g.   

h.   

i. 

Betrekken afdelingen intern

Betrekken dagelijks en algemeen 
bestuur

Betrekken andere bestuursorganen

Betrekken (andere) stakeholders 

Koppeling m.e.r. aan het ontwikkel-
proces voor het programma

Participatie

    Grondwater, onze onzichtbare verbinder (zie visual)




