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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: 635.250,- (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? 

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

• Nieuwe bedreigingen: welke stoffen zijn een bedreiging voor 
het bodem- en watersysteem en verdienen aandacht? 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Klimaat 

 
• Hoe kun je in de praktijk adaptieve maatregelen aansprekend 

maken? 

 

 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Bodemdaling 
 

• Welke handelingsperspectieven zijn te 
ontwikkelen en bruikbaar voor omgaan met 
bodemdaling in stedelijk en landelijke gebied? 

– Financiën 

– Governance 

– Technieken (bouwen) 

 



Gerichte Kennisvragen  
- Inhoud 

• Geothermie 
 

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

 - Financiën 

 - Governance 

 - Technieken 

 



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? 



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: 1,2 miljoen 

• Partij aanstellen om proces te begeleiden 

• Consortiumvorming via openbaar proces 

• Start voorzien 1 oktober 2017 

• Doorlooptijd 6 tot 9 maanden 



 Prijsvraag 

• Inhoud: andere onderwerpen b.v. landbouw en voedsel, 
leefbaarheid stedelijk gebied en natuur, gezonde slimme stad, 
mobiliteit en transport, efficiënt gebruik grondstoffen 

• Schudden aan de boom 

• Bedrag: 1 miljoen 

• Proces:  

 - Uitwerking tot 1 oktober 2017 

 - Publicatie Tenderned en informatie contacten  

 

 



 Regioprojecten 

• Opstellen bijdrageregeling 

• Bedrag: 150.000 euro 

• Kenmerken: 

 - Kleinschalige projecten 

 - Samenwerking overheden 

 - Scope: omgevingswet 

 - Ondersteuning door adviesbureaus 

=> Meedenken tijdens het middagprogramma: 
Kennisdoorwerking: hoe gaan we dit borgen en vormgeven? 

 

 

 



Vragen??? 


