
 

UITNODIGING WERKSESSIE VOEDSELBOSSEN 
16 juni 2021 
10.00-11.30 uur 
 
Het programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeenten bij de voorbereiding op hun 
omgevingsplan. Dat doen we voor meerdere onderwerpen en activiteiten, zo ook voor 
voedselbossen. We ontwikkelen informatiebladen, juridische frames en voorbeeldregels. Voor het 
thema voedselbossen werken we samen met de Green Deal Voedselbossen, een samenwerking van 
overheden, beleidsmakers, koplopers en faciliterende partijen.  
 
Op 11 juni lanceren we de eerste versie van onze producten over voedselbossen, waarmee we 
gedurende deze werksessie met u aan de slag willen gaan. Centraal staat de vraag: 

Op welke wijze kunnen we voedselbossen meenemen in het Omgevingsplan? 
 
Aanleiding 
Er komen steeds meer voedselbossen in Nederland. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden in hun 
lokale regelgeving om voedselbossen te faciliteren en te stimuleren. De Green Deal Voedselbossen 
krijgt veel vragen uit de praktijk over lokale wet- en regelgeving. We proberen de vragen vanuit 
gemeentes en praktijk samen te brengen in een aantal producten voor gemeentes.  
 
Voor wie is deze werksessie bedoeld? 
Deze werksessie is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen (en 
hun adviseurs) die voedselbossen in hun beheergebied mogelijk willen maken in hun 
Omgevingsplan. 
 
Interesse?  
Meld u aan door een mail te sturen naar marilou.das@rhdhv.com, en stuur de uitnodiging door naar 
collega’s voor wie deze sessie mogelijk ook interessant is. 
 
Wat kunt u van ons verwachten aan voorbereidingsmateriaal? 

• Een agenda-verzoek met vergaderlink en agenda; 

• Een informatieblad, waarin we beschrijven welke mogelijkheden er zijn om voedselbossen 
mogelijk te maken in het omgevingsplan. Graag horen we suggesties voor verbetering 
tijdens de werksessie of schriftelijk; 

• Het juridische frame, met een overzicht van de kaders waar rekening mee moet worden 
gehouden. Ook hierover ontvangen we graag tips voor omissies en verbeteringen; 

• Een voorzet voor voorbeeldregels, opgesteld door Bodembeheer van de Toekomst. Daarin 
nemen we vragen op aan de deelnemers. Het beantwoorden van de vragen is ook onderdeel 
van de werksessie. 

We vragen u ter voorbereiding deze stukken door te nemen, zodat we deze naar aanleiding van uw 
reacties inhoudelijk kunnen aanscherpen.  
 
Wat gaan we met de resultaten doen? 
Na de bijeenkomst maken we het informatieblad, het juridische frame en de juridische regels af.  
Deze publiceren we op de website van Bodembeheer van de Toekomst.  
 
 

https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-voedselbossen/
http://www.greendealvoedselbossen.nl/
mailto:marilou.das@rhdhv.com
https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-voedselbossen/

