
Welkom! 
Edith Boonsma, Gijsbert Schuur en Stanley Hunte 

woensdag 28 maart 2018 



Wat gaan we doen?  

9.00  Kennismaken  
• Gijsbert Schuur  Het project Common ground voor ondergrondse infra 
• Edith Boonsma Het traject om tot die Common ground te komen  
• Stanley Hunte De verbinding tussen de platforms en dit project  

9.45  De Carrousel (om 10.30 koffiepauze) 
• Stakeholderanalyse  
• Wat zijn de thema’s en relevante literatuur    
• Interviews voorbereiden  

 

11.30  Terugkoppeling  

12.00  Lunch  
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Het project Common ground  
voor ondergrondse infra 

Gijsbert Schuur  



Uitdagingen voor de toekomst 

woendag 20 december 
2017 



Uitdagingen van vandaag 

woendag 20 december 
2017 
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Doel project Common Ground 

woensdag 28 maart 2018 



Doel project Common Ground 

woensdag 28 maart 2018 

 

Draagvlak voor een gezamenlijke opgave: 

• Gezamenlijke belangen van stakeholders identificeren 

• Gedeelde kansen en oplossingen in beeld brengen 

• inzicht krijgen in kennis die ontwikkeld moet worden 

• Inzicht krijgen in aspecten die fundamenteel anders moeten 

 



Doel project Common Ground 

woensdag 28 maart 2018 



Opzet project Common Ground 

Opdracht Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond: 

• Onderdeel van het Bodemconvenant tussen I&W, IPO, VNG, UvW, VNO-NCW 

 

 

Fasering: 

2018 – medio 2019: integrale (kennis)analyse 

2019 e.v.: opzetten en uitvoeren van een (kennis)programma 
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Het traject om tot die Common ground te komen 
Edith Boonsma 



Wat leveren we op…. 

 

• Een analyse van toekomstige maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen  

• Een analyse van de knelpunten en kansen  

• Een analyse van benodigde kennis  

• Kennisdoelen die richting geven aan een concreet kennisprogramma  
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Het traject tot Common ground 
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….tot augustus 
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En daarna….. 

woensdag 28 maart 2018 



De verbinding met de platforms 
Stanley Hunte  



De verbinding met het platform K&L en O&W 
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De verbinding met het platform K&L en O&W 
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De verbinding met de platforms 

Platform
K&L 

Common 
Ground 

 

• Kennisdoorwerking 

• Feedback/Meedenken: 

Donderdag 22 maart 2018 

 

 

 
 

Visie   Strategie    Regie Uitvoering en Beheer 

 



De Carrousel?  
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• Stakeholderanalyse  

• Thema’s benoemen (en literatuur) 

• Welke vragen stellen we?  

 

 

10.15 tot 10.30  



Samenvatten en afspraken  

 

 

• Wat hebben we opgehaald vanmorgen? 

• Waar wil je aan deelnemen?  

• Wat wil je nog kwijt aan het team? 

• Lunch!  

 



Common ground voor ondergrondse infra 


