
Zicht én grip op transitie-opgave bodem
Spoed-locaties succesvol blijven afhandelen. Waar mogelijk gebiedsgericht en integraal een invulling 

geven aan de transitie naar duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond in 

de toekomst. Met een focus op de decentrale rol, in een nauwe samenwerking tussen overheden en 

het bedrijfsleven. En uiteraard anticiperend op de nieuwe Omgevingswet, én in nauwe wisselwerking 

daarmee.

Dat is kort geformuleerd de essentie van het tweede convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020. Rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijfsleven hebben via hun koepels afspraken gemaakt over 

de invulling van deze gezamenlijke opdracht. In 2016 is de eerder gespecificeerde stip op de horizon verder 

geactualiseerd en is de inzet daarop met maatwerkacties ingevuld. 

 Alles blijft anders 

In het eerste convenant lag de focus op de Spoed-aanpak. Met het tweede convenant is er een nieuwe 

opgave bijgekomen, dat zich richt op een concrete invulling van de transitie en doorvertaling hiervan naar de 

decentrale omgevingsvisies. Hoe anticiperen we hierop? Hoe nemen we de belangen en kansen van de 

bodem mee in de Omgevingsvisies? Hoe begeleiden we de warme overdracht van de bodemkwaliteitstaken 

van provincie naar kleinere gemeenten? Welke taken brengt de omgevingswet en hoe geven we daar 

duurzaam invulling aan na 2020? Hoe transformeren we de sectorale bodem benadering naar een meer 

participatieve, gebiedsgerichte en integrale aanpak van maatschappelijke opgaven waarbij ook de kansen 

en mogelijkheden die het bodem- en watersysteem bieden worden meegenomen? Deze opsomming van 

vraagstukken is niet meer dan een typering van de opgave die voortkomt uit het tweede convenant. Een 
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opgave die we samen met de doelgroep oppakken. Overheden en bedrijven die hiermee te maken hebben 

geven zelf invulling aan hun bodem- en ondergrondopgave. De regio’s zijn aan zet; het uitvoeringspro-

gramma monitort, signaleert en faciliteert. 

De Spoed-aanpak loopt gewoon door. Van de 2.100 Spoed-locaties moeten in deze periode nog 1.400 

worden afgehandeld. En dat vraagt in veel gevallen om een andersoortige aanpak dan in de eerste periode 

het geval was. Kortom: het perspectief is onveranderd gebleven (werken aan duurzaam beheer en 

benutting van de bodem en ondergrond), de opgave en aanpak heeft een wezenlijk ander karakter, we 

werken vanuit een tweesporenbeleid. We parafraseren de Nederlandse band Bløf: alles blijft anders. 

  Spoor 1: Spoed 

Het afgelopen jaar is tijdens de uitvoering van de reguliere taken (Spoed-aanpak, monitoring) veel 

aandacht besteed aan de concretisering van en communicatie over de opgaven. Bij het opstellen van het 

convenant hebben we houdbare en concrete afspraken gemaakt. Hier hebben we in 2016 samen nog 

verdere verbeteringen en accenten in aangebracht. Uit de monitoring blijkt dat de saneringsopgave op 

koers ligt, er zijn analyses gemaakt van de overdracht van voormalige stortplaatsen, verminderen van de 

nazorglasten, omgaan met diffuse verontreinigingen (zoals lood) en afspraken gemaakt voor het vormen 

van werkgroepen die deze analyses in 2017 uit gaan werken in concrete handelingsperspectieven voor 

overheden en bedrijven.

Naar aanleiding van een levendige discussie op Pleio aangaande het aanleveren van gegevens aan een 

derde (WOB), is gebleken dat de overheden het voortouw voor de communicatie hierover graag zelf 

nemen. Een beweging die de juiste richting laat zien naar de stip aan de horizon.

 Monitoring

De monitoring van het convenant levert een goede bijdrage aan de realisatie van de convenantdoelen. 

Het gaat hier niet enkel om het identificeren van de voortgang, maar met name om de aanbevelingen; de 

convenantspartijen zien op welke punten zij zich (meer) moeten richten. Een uitkomst is bijvoorbeeld dat 

bedrijven die aan de lat staan voor de aanpak van Spoed-locaties niet altijd volledig gebruikmaken van 

beschikbare subsidies. Daarop worden vervolgens specifieke acties uitgezet.

In de monitoring is een extra inspanning gedaan om meer inzicht te krijgen in de financiële opgave na 2020. 

De regio’s zijn aan zet; 
het uitvoerings programma 
monitort, signaleert en 
faciliteert



 Bedrijfsleven

Door een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven is er een platform gecreëerd om de discussie te 

voeren en andere partijen te bewegen. Het ‘rondje langs de velden’ van de overheden samen met het 

bedrijfsleven is hiervan een goed voorbeeld; dit heeft geleid tot meer begrip tussen bedrijfsleven en 

overheden. Zo wordt de vraag vanuit deze hoek steeds beter gevormd. Zo wordt er gewerkt aan een 

afwegingskader voor de zorgplicht. Het bedrijfsleven heeft een plek aan de samenwerkingstafel gekregen.

 Spoor 2: Verbreding 

Bodem en ondergrond worden steeds meer integraal onderdeel van maatschappelijke vraagstukken in een 

participatieve gedecentraliseerde samenleving. De invoering van de Omgevingswet geeft een extra 

versnelling en urgentie voor die beweging. Deze verbreding neemt in dit convenant een belangrijke rol in. 

Er zijn een aantal belangrijke thema’s te onderscheiden.

 Omgevingswet

Er ontstaat een wisselwerking tussen de aanpak van het convenant en de omgevingswet: de wetgeving 

biedt urgentie en versnelling, het convenant geeft de bestuurlijke borging dat de uitdagingen van de 

omgevingswet worden aangegaan, discussies samen worden gevoerd. In 2016 zijn de twee duidelijk 

gekoppeld, er is een basis van vertrouwen en samenwerking en er is meer begripsvorming ontstaan. 

Daarnaast is de afstemming met de Omgevingswet versterkt door de inzet op omgevingsvisies te 

 agenderen en discussies over (grondwater)beheer te verscherpen. 

 STRONG

De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond is op 11 november 2016 door het Kabinet goedgekeurd en naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Voor de uitvoering is gekozen voor twee parallelle programmalijnen van enerzijds 

het Uitvoeringsprogramma STRONG en anderzijds het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en 

Ondergrond. Er zijn stappen gezet in de inhoudelijke uitwerking en samenwerking van de beide Uitvoerings-

programma’s. De planning is om begin 2017 een organisatie voor het Uitvoeringsprogramma STRONG te 

hebben staan. 

 Regio centraal

Er is in 2016 een verbinding aangebracht tussen bovenstaande Spoed-opgave, de verbreding en wat er 

praktisch in de regio aan projecten plaatsvindt. In de regio wordt het echt concreet en integraal. Er is 

zicht op een aantal grote regionale projecten, die veelal op de verbredingsgedachte zitten en waarbij veel 

vraagstukken samenkomen. Er ligt een mooi palet aan oplossingsrichtingen om deze (verbrede) aanpak 

van de bodem en ondergrond effectief en efficiënt te maken: gebiedsgericht grondwaterbeheer, aanpak 

oranje gebieden, nazorg, verbinden met het proces van omgevingsvisies en de warme overdracht. 

Deze  oplossingsrichtingen worden ook onderzocht en ingezet, zoals bijvoorbeeld bij de Hart van 

 Holland-gemeenten.

Er zijn in 2016 financiële bijdragen verleend aan een tiental projecten in de regio. Dit dient als een impuls 

om een project een stapje op weg te helpen. Deze projecten zijn allemaal gericht op het ervaring opdoen 

in bodem en ondergrond in maatschappelijke opgaven. Koplopers met een gebiedsgerichte en integrale 

aanpak van bijvoorbeeld het grondwater worden ondersteund om innovatief te blijven in de aanpak en het 

vormen van het nieuwe beleid.
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 Verbinding

De samenwerking binnen het netwerk van het convenant is verder versterkt: niet alleen tussen gemeenten, 

provincies, het rijk, het bedrijfsleven en de waterschappen, maar ook met andere programma’s zoals Aan 

de slag met de omgevingswet en Bodem+. Partijen hebben elkaar nodig, weten elkaar te vinden en vullen 

elkaar goed aan. De bodemwereld verbreedt. Er is niet langer sprake van een inner circle, maar juist van 

een platform. Een mooi voorbeeld hiervan is de masterclass Meervoudig Financieren. Door de combinatie 

met klimaatadaptatie en gebiedsgericht grondwaterbeheer werd zichtbaar hoe de bodem zich hiertoe 

verhoudt.

 Kennis en innovatie

De eerste ronde van de uitvraag voor kennisprojecten is uitgevoerd. Het Kennisbudget is in de markt gezet, 

waarop veel projecten zijn ingediend. Uit deze ronde zijn acht projecten gehonoreerd, die een breed 

spectrum laten zien. Het traject van verdeling van het Kennisbudget is geëvalueerd en deze ervaringen 

zullen in 2017 worden gebruikt bij de volgende Kennisbudgetronden.

Het Bodemtraineeship is opgestart in 2016. Het is een mooie samenwerking tussen de overheid en het 

bedrijfsleven, waarvan inmiddels tien trainees dankbaar gebruik maken.

 Communicatie

Het uitvoeringsprogramma zelf is het afgelopen jaar verder doorontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de 

communicatie; de uitingen zijn meer geordend, samenhangend en concreet. Het besef is er dat het niet 

enkel belangrijk is om inhoudelijk goed werk te leveren, maar zeker ook dat het bodemverhaal breed wordt 

uitgedragen. Een aantal concrete producten zijn de tweemaandelijkse nieuwsbrief, praktijkverhalen uit de 

regio op de website en een duidelijke zichtbaarheid op BodemBreed met o.a. een hand-out. Daarbij liggen 

de eerste contouren voor de communicatiestrategie klaar. 

Ondergrond in perspectief
In 2016 is een goed fundament gelegd voor de komende jaren. De convenantspartijen beseffen nog 

meer dat ze elkaar nodig hebben om op tijd klaar te zijn voor deze veranderingen, ook na 2020. De 

focus is verlegd van identificeren naar doen en van begrijpen naar bereiken. De uitdagingen en nood-

zakelijke acties zijn helder in kaart gebracht: samenwerking, over de grenzen heen kijken, bodem en 

ondergrond in het perspectief van de veel bredere, integrale maatschappelijke opgave. Maar ook: de 

regio ondersteunen, faciliteren van centraal naar decentraal; stimuleren dat gemeenten bodem en 

ondergrond meenemen in hun omgevingsvisie, voeden van 2D- naar 3D-denken. Het uitvoerings-

programma Bodem en Ondergrond faciliteert hierin, doet mee. Integraal. Regionaal. En samen.
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