
 

REGULERING VAN DE ONDERGRONDSE RUIMTE 
EEN TRANSITIE VAN HET BODEMBELEID 

 
 
Overheden en marktpartijen staan voor een nieuwe uitdaging: het bodembeleid verandert 
ingrijpend. In aansluiting op de commissie d’Hondt en de commissie Lodders verschuiven de 
verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies en de gemeenten. Dit vertaalt zich in 
een convenant bodem met aandacht voor vermindering van de bestuurlijke drukte, 
vergroting van de benodigde bestuurskracht en invulling van de financiële verhoudingen.  
 
U, als gemeente- of provinciebestuurder, bent verantwoordelijk voor de aanpak van 
spoedlocaties, grootschalige grondwaterverontreinigingen en de ruimtelijke ontwikkeling van 
de ondergrond.  
 
Het convenant bodem stelt de kaders vast waarbinnen collectieve afspraken worden 
gemaakt om de gezamenlijke inzet en acties te sturen. Dit convenant is gericht op het 
wegnemen van belemmeringen en het creëren van ruimte voor innovatie en ontwikkeling. 
Rijksbijdragen worden via een decentralisatie-uitkering aan provincie en gemeente 
beschikbaar gesteld. Specifieke aandacht gaat uit naar de volgende onderwerpen: 
 
 
VAN SANEREN NAAR BEHEREN – VERSNELDE AANPAK SPOEDLOCATIES 
Een gezonde (water)bodem vormt de basis van een gezonde leefomgeving. De 
spoedlocaties moeten met voorrang worden aangepakt. Op 31 december 2015 mag de 
bodem geen gevaar meer opleveren voor de volksgezondheid en ecosystemen. Na 2015 
staat beheer centraal. 
 
 
VAN ONDOORGRONDELIJK NAAR TRANSPARANT – REGULERINGSKADER ONDERGROND 
Verantwoord en duurzaam gebruik is het uitgangspunt voor de toekomst van de bodem. 
Ondergronds ruimtegebruik moet worden gestuurd om verrommeling tegen te gaan en 
kansen voor energiebeleid en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Het convenant richt 
zich door middel van samenwerking op kennisontwikkeling, visievorming en regulering. 
 
 
VAN GEVALSAANPAK NAAR MAATWERK – GEBIEDSGERICHTE AANPAK GROOTSCHALIGE 
GRONDWATERVERONTREINIGINGEN 
De saneringen van grootschalige grondwaterverontreinigingen stagneert. De 
verontreinigingen zijn te complex, het wettelijke en financiële kader voldoet niet. Maatwerk 
voor een gebiedseigen, regionale aanpak biedt de oplossing. Uiterlijk 1 januari 2010 wordt 
een wetsvoorstel dat de juridische grondslag voor een gebiedsgerichte aanpak van 
bodemverontreiniging met grootschalige grondwaterverontreiniging regelt, aan de 
ministerraad gezonden. 
 
 

Het ‘convenant bodemontwikkelingsbeleid en 
aanpak spoedlocaties’ wordt ondersteund 
door: 
§ Ministerie van VROM, mede namens de 

ministeries EZ en LNV.  
§ Ministerie van V&W. 
§ Interprovinciaal Overleg (IPO). 
§ Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG). 
§ Unie van Waterschappen (UvW). 


