
       

  

Uitvraag Kennis- en Innovatiebudget 
Convenant Bodem en Ondergrond 
2017 met een doorkijk naar 2018 

Informatiebijeenkomst 
5 september 2017  



       

  

Programma 

9.30 Opening    - Corné Nijburg  
9.35  Inleiding en terugblik   - Leo Hamerlinck 
10.00    Gerichte kennisvragen  - Leo Hamerlinck 
10.15    Bijdrageregeling regioprojecten - Jos van Wersch 
10.30    Pauze 
10.45    Concurrentiegerichte dialoog  - David van de Burg 
11.00    Prijsvraag    - Leo Hamerlinck 
11.15    Gelegenheid tot het stellen van vragen 
12.00    Sluiting 



Aanleiding  

Groeiend bewustzijn van bijdrage bodem en 
ondergrond aan het realiseren van 
maatschappelijke doelen. 

 

Op innovatieve wijze hieraan bijdragen en inzet 
op duurzaam en efficiënt beheer van bodem- en 
ondergrond. 



Convenant Bodem  
en Ondergrond 2016-2020 

- Art 13: Partijen onderkennen een 
gezamenlijk belang bij de ontwikkeling, 
verspreiding en borging van kennis over de 
bodem en ondergrond 

- Afspraken door convenantspartijen over  

- Kennisinfrastructuur  

- Inzet financiële middelen ten behoeve van 
kennis en innovatieontwikkeling. 



Kennisinfrastructuur (1) 

• Opmaat in Bodemconvenant vanaf 2016 voor inrichting van 
Kennisinfrastructuur 
 

Door middel van drie ‘pijlers’: 
 
Pijler 1 Kennisagenda 
Pijler 2 Kennis en Innovatie 
Pijler 3 Kennisdoorwerking 
 
   
   
 



Kennisinfrastructuur (2) 

• Pijler 1: Kennisagenda: Aan welke kennis en 
innovatie is behoefte?  

– Maatschappelijke opgaven leidend: nationaal en 
internationaal 

– Thema’s: wo. klimaat, water, energie, grondstoffen, 
stad, mobiliteit, bodemkwaliteitszorg, landbouw 

– Themaoverstijgend: wo. governance, kennis, 
natuurlijk kapitaal, data- en informatievoorziening 

 

 



Kennisinfrastructuur (3) 

• Pijler 2: Kennis en Innovatie (binnen de 
kennisinfrastructuur) 

– Via concrete en rendabele business cases met 
partijen uit de “gouden driehoek” 

– Gezamenlijke financiering 

– Inzet KIBO-matchmakers 

– Kennisprojecten voor overheden 



Kennisinfrastructuur (4) 

• Pijler 3: Kennisdoorwerking 
• Vertaling naar toepassing van kennis in de praktijk 

• Breed pakket aan acties en initiatieven 

 

• Het UP faciliteert het overleg tussen de 3 pijlers en de 
inzet van het kennisbudget 



Kennisinfrastructuur (5) 

Hoe verhouden de pijlers zich tot elkaar? 

 



Kennisbudget 

• Verdeling van € 10 miljoen 

– Beslissing door PT 

– Werkgroep verdeling kennisbudget 

– Prijsvraag 2016 

– Resterend bedrag € 7,3 miljoen 

– Te verdelen over de 3 pijlers 

 



Uitvraag 2016 - Statistieken 

– 21 voorstellen met totaal 98 partijen 
– 8 gegund, 10 niet, 3 afgekeurd vanwege te lage score op een 

criterium 
– Afspiegeling van onderwerpen uit het Bodemconvenant en 

Kennisagenda 
– Hoogste aanvraag: € 1.000.000, laagste aanvraag: €24.000 
– 7 voorstellen doen een aanvraag voor meer dan €500.000, 

waarvan 5 meer dan € 900.000 aanvragen. 
– De totale waarde van de projecten die zijn ingediend was € 

29 miljoen,  
• Aanvraag € 7,8 miljoen 
• Gunning € 2,6 miljoen (resteert € 200.000) 



Vervolgproces  
na Prijsvraag 

• Uitvraag  2016 via een prijsvraag 

• Evaluatie uitgevoerd 

 

• Advies over proces 2017 

 Vraagarticulatie aan de voorkant 

 3-tal potentiële aanbestedingsvormen 

 



Vraagarticulatie 
aan de voorkant  

• Verdiepende kennissessies 

26 januari 2017 

- Ophalen vragen: “MOSCOW” 

- Aanvulling met vragen uit de Kennisagenda 

16 maart 2017 

- Prioritering en aanscherping 

- Toetsing op andere programma’s 

 

 



Verdeling Kennisbudget 2017  
en doorkijk naar 2018 - keuzes (1)  

• Selectie kennisvragen 

 Gerichte Kennisvragen 

 Concurrentiegerichte dialoog 

 Prijsvraag 

 Regioprojecten 

 

 



Gerichte Kennisvragen - Procedure 

• Totaalbedrag: 472.868,- (incl. BTW) 

• Aanbestedingsvorm 

 Eén op één of meervoudig onderhands 

 Via SO3 (RWS) of geselecteerde partijen op 
basis van motivatie 

 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemkwaliteitszorg 
Hoe kan het gebruik van brownfields worden gestimuleerd? 

 

Gegund aan consortium van  

Witteveen en Bos, Tauw en Antea Group 

 

Projectleider Willem Hendriks 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemkwaliteitszorg 
Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe 

bodembeleid? 

 

Gegund aan consortium van  

Antea Group Deltares, Witteveen en Bos en Tauw 

 

Projectleider Geert Roovers 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemkwaliteitszorg 
Nieuwe bedreigingen: welke stoffen zijn een bedreiging voor het 

bodem- en watersysteem en verdienen aandacht? 

 

Gegund aan PFAS Consortium: Wiiteveen en Bos, TTE en Arcadis 

 

Projectleider Martijn van Houten 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemkwaliteitszorg 
Hoe kunnen we de bodemkwaliteit in beeld houden in de 

Omgevingswet? 

 

Gegund aan Royal Haskoning DHV 

 

Projectleider Maartje van Meeteren 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Klimaatadaptatie 
Hoe kun je in de praktijk adaptieve maatregelen aansprekend 

maken? 

 

Gegund aan Lievense CSO 

 

Projectleider Eric Schurink 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemdaling 

Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen 
en bruikbaar voor omgaan met bodemdaling in 

stedelijk en landelijke gebied? 
Financiën 

 

Gegund aan Sterk Consulting 

 

Projectleider Robert van Cleef 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemdaling 

Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen 
en bruikbaar voor omgaan met bodemdaling in 

stedelijk en landelijke gebied? 
Governance 

 

Gegund aan Deltares 

 

Projectleider Saskia Hommes 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemdaling 

Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen 
en bruikbaar voor omgaan met bodemdaling in 

stedelijk en landelijke gebied? 
Technieken 

 

Gegund aan Ambient 

 

Projectleider Pui Mee Chan 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Geothermie 

Hoe kun je de juiste afweging maken als publieke 
partij aangaande geothermie? 

Inventariserende studie voor verdere 
vraagarticulatie 

 

Gegund aan Platform Geothermie 

Projectleider Frank Schoof 

 

 
 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Omgevingswet 
Hoe vertaal je bodem-data naar voor andere beleidsvelden 

begrijpbare informatie (met name visualisatie-kaartmateriaal) ten 
behoeve van het maken van omgevingsvisie en –plan? 

 

Gegund aan Deltares 

 

Projectleider Linda Maring 

 

 



 Bijdrageregeling Regioprojecten (1) 

Terugblik 2016-2017 
– 11 projecten 

 

– Voorbeeldproject 

• Groningen: omgevingsvisie maken  

 tijdens gemeentelijke herindeling 

 

– Aan de Slag met de Omgevingswet 

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl  

check de ‘Aandeslagkaart’,  

selecteer ‘Water en Milieu’  

voor goede voorbeelden 

 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/


 Bijdrageregeling Regioprojecten (2) 

• Beschikbaar: 150.000 (ex BTW) euro 

• Max  15.000 (ex BTW) per project 

• 10 regioprojecten 

 

 

• Start indiening: per direct 

• Sluiting 31 december 2017, beslissing uiterlijk februari 2017 

 

 

 



Bijdrageregeling Regioprojecten (3) 

Kenmerken: 

• Integrale benadering van bodem, ondergrond en grondwater 

• Gericht op kerninstrument van Omgevingswet 

• Coalitievorming: minstens 3 partijen, waarvan 2 overheden 

 

 

 



Bijdrageregeling Regioprojecten (4) 

Kenmerken: 

 

• Afstemming binnen overheid over deelname aan regioproject 

• Indiening door overheid 

• Eigen investering (minstens 50%): cash of in kind 

• Inhuur externe partij mag  

 

• Beoordeling door Werkgroep Verdeling Kennisbudget  

 

 



Concurrentiegerichte Dialoog - 
Inhoud 

• Bodemkwaliteitszorg 

• Nieuwe bedreigingen 

 
• Welke risico’s brengen de nieuwe bedreigingen met zich mee, 

wat is het handelingskader en welke gegevens hebben we 
nodig? 

 

 



 Concurrentiegerichte dialoog - 
Inhoud 

• Klimaat 

 
• Systeemkennis: Welke kennis van het bodem- en watersysteem 

is beschikbaar in relatie tot de kansen en bedreigingen door 
klimaatverandering? 

• Governance: Welke handelingsperspectieven voor bodem en 
ondergrond hebben publieke en private partijen nodig in relatie 
tot klimaatadaptatie –en mitigatie? 

 

 



Concurrentiegerichte dialoog - 
Inhoud 

• Omgevingswet 

 
• Op welke wijze zijn de bodembelangen evenwichtig af te wegen 

tegen andere belangen in de stad? 



 Concurrentiegerichte dialoog - 
Proces 

• Bedrag: tussen € 800.000,- en 1,5 miljoen 

• Programma KIBO gevraagd om proces te begeleiden 

• Consortiumvorming via openbaar proces 

• Start voorzien 1 oktober 2017 

• Doorlooptijd 6 tot 9 maanden 



 Prijsvraag 

• Kennisvragen waar nog geen duidelijke vraagarticulatie mogelijk was 

• Schudden aan de boom 

• Gekozen voor: 

- Relevante onderwerpen uit de Kennisagenda:  

 Bodem landbouw en voedsel 

 Bodem en leefbaarheid landelijk gebied en natuur 

 Bodem en mobiliteit en transport (bv. ondergrondse infrastructuur) 

 

- Belangrijke maatschappelijke opgaven 

 Bodem en klimaatverandering, mitigatie en adaptatie 

 Bodem en energievoorziening 

 

 



 Prijsvraag 

• Ervaringen prijsvraag 2016 meegenomen 

• Bedrag: € 900.000,- 

• Maximaal € 150.000,- per project  

• Aanbestedende overheid RWS 

• Beoordeling door de WG Verdeling Kennisbudget 

 



 Prijsvraag 

• Proces:  
- Opstellen PvE, afronding voor 29 september 2017 

- Keuzes: 

Multipliergroepen 

Procesbeschrijving 

 Indieningsvereisten 

Beoordelingscriteria 

- Publicatie Tenderned en informeren contacten  

 

- 1 separate prijsvraag rond Kennisdoorwerking 

 

 

 



 Prijsvraag 

• Planning:  
- 29 september: publicatie Tenderned 

- 20 oktober: sluiting termijn vragen stellen 

- 25 oktober: sluiting termijn beantwoording vragen 

- 15 november: sluiting termijn indienen van projectvoorstellen 

- 28-29 november: 1ste beoordeling WG 

- 6 december: presentatie projectvoorstellen 

 



 Prijsvraag 

• Planning vervolg:  
- 29 september: publicatie Tenderned 

- 8 december: 2de beoordeling WG 

- 12 december: voorlopig gunningsadvies 

- 13-15 december: informatiesessie toekenningen en afwijzingen 

- Tot 9 januari 2018: aflopen bezwarentermijn 

- Januari 2018: definitief gunningsadvies 

- Februari 2018: definitieve besluitvorming door PT 

 

 



Vragen??? 


