
Verslag bijeenkomst “Ontwikkelingen ABR/ABM in 2004” d.d. 23 september 2004 
 
Op 23 september 2004 is een bijeenkomst gehouden om alle betrokken partijen een 
compleet overzicht te geven van de stand van zaken (waar staan we?) en de richting 
waarin de uitvoering van het beleid zich ontwikkelt (waar gaan we heen?). Een 
belangrijk onderdeel van deze ochtend was de monitoring van het beleid ABR/ABM. 
Hieronder wordt een kort verslag van deze ochtend gedaan.  
 
Het programma van de bijeenkomst bestond uit een aantal presentaties over 
ontwikkelingen binnen ABR/ABM en de presentatie van de eerste resultaten van de 
monitoringsronde 2004. De presentaties kunnen via deze website ook worden 
gedownload. 
 
De eerste presentatie werd gegeven door Hilda van de Laar (provincie Gelderland, 
tevens voorzitter van de coördinatiegroep ABR/ABM). Zij liet onder meer zien welke 
instrumenten onder de hoede van de coördinatiegroep ABR/ABM nog worden 
ontwikkeld en wanneer deze instrumenten naar verwachting gereed zullen zijn.  
De tweede presentatie werd verzorgd door mevrouw Inge Mol van het steunpunt 
ABR/ABM. Het steunpunt is er om mensen die in de praktijk met ABR en ABM bezig zijn 
en hierover vragen hebben, te ondersteunen. Uit het gepresenteerde overzicht bleek dat 
de meeste vragen betrekking hadden op onduidelijkheden van het beleid en dat de 
vragen ook meestal door adviesbureaus zijn gesteld.  
Vervolgens werd door Joyce Zuijdam (RWS directie Oost-Nederland) de stand van 
zaken gepresenteerd met betrekking tot het opstellen van de Leidraad voor 
waterbodemonderzoek in de uiterwaarden.  
Tot slot werd door Peter Karssemeijer (RWS Bouwdienst) een presentatie gegeven over 
het grootschalig grondverzet dat in het kader van de PKB wordt verwacht. Daarbij ging 
hij ook in op mogelijke knelpunten om dit te realiseren. 
 
Na de pauze zijn de eerste resultaten van de monitoringsronde 2004 gepresenteerd 
door Tommy Bolleboom (AKWA) en Martijn van Elswijk (Royal Haskoning), gevolgd door 
een plenaire discussie aan de hand van stellingen. Hierbij werden mensen gevraagd om 
hun mening te geven over een aantal stellingen over ABR/ABM, waarna er ruimte was 
voor discussie over de stellingen. Uit de discussie kwam naar voren dat de uitvoering 
van het beleid nog wel wat ‘opstartproblemen’ kent. Er bestaat nog veel onduidelijkheid 
over wat er nu mogelijk is met het beleid, waardoor lopende projecten (in de 
voorbereiding op de aanvraag van de benodigde vergunningen) op dit moment nog veel 
hinder ondervinden. De verwachting van de aanwezigen is wel dat dit op termijn zal 
verbeteren. De vraag of het beleid daadwerkelijk zal leiden tot een verruiming van de 
toepassingsmogelijkheden binnen het rivierengebied kan in dit eerste monitoringsjaar 
echter nog niet worden beantwoord.  
 
De resultaten van de discussie zal worden gebruikt om de monitoringsrapportage 2004 
aan te vullen en te verfijnen. De definitieve resultaten van de monitoringsronde zullen 
eind december 2004 via deze website bekend worden gemaakt.  
 
 
 
 


