Themabijeenkomst Bodemdaling
Wanneer? Donderdag 18 november 2021
Hoe laat? Van 16.00 tot 20.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Waar? In de statenzaal van het provinciehuis te Groningen
Voor wie? Groningse statenleden, raadsleden en AB-leden waterschappen
U bent van harte uitgenodigd voor een provinciale bijeenkomst over het thema bodemdaling op
donderdag 18 november 2021. Verschillende experts én betrokken organisaties geven tijdens deze
middag hun visie op het thema en beantwoorden uw vragen. Naast de winning van gas en zout komen
ook andere - meer of minder autonome - oorzaken van bodemdaling aan de orde, zoals bijvoorbeeld
veenoxidatie.
Concrete aanleiding voor de themabijeenkomst is een aanbod van gedeputeerde staten aan provinciale
staten om een door TNO en Geodan ontwikkelde digitale tool over de oorzaken van bodemdaling te
presenteren. In overleg is de bijeenkomst breder opgezet, zowel qua inhoud als genodigden. Na de
presentatie van de digitale tool door TNO en Geodan is het de beurt aan de deskundigen van Deltares,
NCG (Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica) en SodM om hun visie op het thema
bodemdaling te geven. Vertegenwoordigers van de TU Delft, het ministerie van EZK en de Tcbb zijn ook
aanwezig bij dit eerste deel.
Het tweede deel van de bijeenkomst staat met name in het teken van vragen stellen aan bedrijven en
organisaties in de regio die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met bodemdaling: Nobian,
EnergyStock, Nedmag, NAM, de Commissie Bodemdaling en tevens de waterschappen Hunze en Aa's
en Noorderzijlvest. Een beperkt aantal van deze organisaties geeft eerst een korte inleiding op hun
praktijk. De opgedane kennis uit het eerste deel van de bijeenkomst kunt u hierbij meteen gebruiken.
De sprekers van het eerste deel blijven zoveel mogelijk in de zaal aanwezig.
Aanmelden / vragen vooraf
U kunt zich aanmelden via bijeenkomstbodemdaling@provinciegroningen.nl.
Heeft u op voorhand al vragen die u graag beantwoord ziet tijdens de bijeenkomst? Stel de vraag vóór
5 november bij uw aanmelding. De deelnemende organisaties kunnen dit in hun voorbereiding
meenemen.
Wilt u bij uw aanmelding ook aangeven of u bepaalde dieetwensen hebt en of u gebruik wenst te maken
van de parkeergarage?
We zien u graag op donderdagmiddag 18 november in het provinciehuis!!

Programma themabijeenkomst Bodemdaling donderdag 18 november 2021

15.30 uur (vanaf)
16.00 uur

Ontvangst in het atrium
Opening
Introductie eerste deel
Presentatie digitale tool/storyboard
oorzaken bodemdaling
Presentatie 'bodemdaling algemeen'

18.30 uur
19.00 uur

pauze - kort
Presentatie 'bodemdaling ondiep'
Presentatie 'bodemdaling door mijnbouw'
pauze - lang / warme hap
Introductie tweede deel
Gelegenheid voor vragen.
Een aantal van de hiernaast
vermelde organisaties geeft eerst
een korte inhoudelijke inleiding.

20.30 uur

Gedeputeerde Van Dekken
Gespreksleider
TNO + GeoDan
NCG (Nederlands Centrum voor
Geodesie en Geo-informatica)
Deltares
SodM
Gespreksleider
• Nobian
• EnergyStock
• Nedmag
• NAM
• Commissie Bodemdaling
• Waterschap Hunze en Aa's
• Waterschap Noorderzijlvest

Einde

S.v.p. aanmelden via bijeenkomstbodemdaling@provinciegroningen.nl

