
 
 
 

 
 
 
TERUGBLIK OP 2017 – UITVOERINGSPROGRAMMA BODEM EN ONDERGROND 

‘Urgentie van drie-
dimensionaal denken 
dringt door’ 

 
 

 
 
Met de ‘3D-ruimtelijke ordening’ worden de belangen en mogelijkheden vanuit bodem en ondergrond 
(steeds nadrukkelijker) gewogen in de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Het gezamenlijk 
Uitvoeringsprogramma (UP) Bodem en Ondergrond van het tweede convenant Bodem en Ondergrond 
2016 – 2020 en de Structuurvisie Ondergrond (SVO) vindt daarin steeds meer een signalerende en 
ondersteunende rol.   

Regionale maatschappelijke opgave is sturend 

De bodem en ondergrond staan niet centraal; de regionale maatschappelijke opgave is sturend. Het is dan 
van belang niet alleen belemmeringen in kaart te brengen, maar vooral ook de kansen te benoemen. De 
Omgevingswet versnelde dit proces nog eens extra in 2017. Alle activiteiten onder de grond moeten in 
relatie tot bovengrondse ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd. Waar kies je voor drinkwater, waar 
voor energie en waar is ruimte nodig voor klimaatadaptatie? Het doel is om bodem en ondergrond met al 
zijn kansen en beperkingen als van nature mee te nemen in omgevingsvisies, -plannen en -programma’s.  

Van sectoraal naar integraal 
Dat is wellicht de meest voorkomende uitspraak binnen de wereld van bodem en ondergrond het 
afgelopen jaar. Dat de maatschappelijke, gebiedsgerichte opgaven centraal staan is geen nieuw 
inzicht. Wat 2017 typeert is het inzicht in de urgentie van het verbeteren van de samenhang tussen 
bovengrondse en ondergrondse activiteiten. Zowel in de vergaderzaal als in de uitvoering zien we 
dat deze 3D-benadering terrein wint. 
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Vier maatschappelijke vraagstukken 

Het UP van het Convenant Bodem en Ondergrond is inmiddels vervlochten met het UP van de SVO, de 
activiteiten zijn op elkaar afgestemd en het resultaat is sterker geworden dan de som der delen. Het 
uiteindelijk gevormde UP richt zich, naast omgaan met bodemverontreiniging, op vier maatschappelijke 
vraagstukken:  

• Klimaatadaptatie 
• Energietransitie 
• Bodemdaling 
• Drinkwater- en voedselvoorziening 

 

 

“Een goede verankering van bodem en ondergrond in de 
Omgevingsvisies is belangrijker geworden.” 

 
Sterker en breder netwerk 

Met een toegenomen impact van bodem en ondergrond op maatschappelijke vraagstukken, is ook een 
goede verankering van bodem en ondergrond in de Omgevingsvisies belangrijker geworden. We hebben 
elkaar daarbij nodig en moeten van elkaar leren. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het 
meerjarenplan van het UP is geactualiseerd, waarmee de behoefte van de regio (met name op het gebied 
van de Omgevingswet en Mijnbouwwet) nog nadrukkelijker centraal is gesteld. Daarbij worden ook 
burgers en bedrijven steeds meer en eerder meegenomen in de voorbereiding van de plannen, mogelijke 
alternatieven en voorbereidingen. 
 

 

Nieuw licht op de opgaven uit het Convenant 

Het UP gaf in 2017 op diverse manieren gehoor aan de 3D-benadering. 
 

Monitoring: spoed-aanpak geheel op schema 
Eind 2020 is de aanpak van de diverse spoedlocaties conform de gemaakte afspraken naar alle 
waarschijnlijkheid afgerond. Dit blijkt uit de monitoringsresultaten 2017. Het aantal locaties dat nog in 
uitvoering moet komen is in een jaar tijd gedaald van 426 naar 310 van de in totaal ca. 1500 locaties. Het 
aantal locaties dat is afgerond is in een jaar tijd gestegen van 212 naar 397 en de planning van de 
overheden geeft aan dat vrijwel alle locaties uiterlijk in 2020 in uitvoering of afgerond zullen zijn.  
 

Thematische verkenningen 
In 2017 zijn zes verkenningen uitgevoerd naar thema’s die relevant zijn voor de verdere invulling van 
de afgesproken ambities: grondwater, bodemdeling, bodem in de landbouw, geothermie, 
bodemenergie en kabels & leidingen. Daarnaast zijn of worden activiteiten opgepakt die zijn gericht 
op drinkwater en mijnbouw. In iedere verkenning is een analyse gemaakt van de opgave, de 
betrokken partijen en de lopende activiteiten. 

Het voorbeeld: regioproject Woerden 
In de praktijk wordt al actief gewerkt aan 3D-denken. Eén van deze regionale projecten speelt zich 
af in Woerden. In 2017 werd hier met ondersteuning vanuit het UP gestart met een project waarin 
de energie-opgave centraal stond. Het ging hier om de afweging tussen gaswinning uit lokale velden 
of energietransitie (mogelijk geothermie, wind en zon) op basis van effecten op bodemdaling en 
bodemverontreiniging. In zo’n regionaal project wordt inzichtelijk hoe de Woerdense gemeenschap 
haar ondergrond wil inzetten. 
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Naast een kwantitatieve benadering zijn dit jaar ten behoeve van de monitoring ook gesprekken in de 
regio gevoerd. Door te spreken met managers die dagelijks te maken hebben met de onderwerpen van 
het convenant, kwam een top vier van aandachts- en verbeterpunten naar voren:  

1. Meer aandacht voor oranje locaties. Dit zijn locaties met grondwaterverontreiniging in een gebied 
die individueel niet, maar in samenhang wel, een bedreiging voor kwetsbare objecten kunnen 
vormen. 

2. De implementatie van de Omgevingswet wordt getrokken vanuit het ruimtelijk domein. Het is 
daarom soms lastig om vanuit het domein ‘bodem en ondergrond’ aan te haken.  

3. Ook na 2020 is er geld nodig voor de uitvoering van de bodemtaken zoals nazorg. Daar is nu nog 
geen dekking voor bij gemeenten. 

4. Er is meer aandacht nodig voor het actualiseren van de kennis bij kleine gemeenten. Zij krijgen 
immers straks de bodemtaken en de integrale zorg voor de leefomgeving. 

 
Kennis: vernieuwende aanpak 

In 2017 werden kennisprojecten anders aangepakt; er werd namelijk meer gestuurd op vraag dan op 
aanbod, zoals eerder het geval was. Onderdeel daarvan is de ‘concurrentiegerichte dialoog’ die samen met 
het programma KIBO wordt uitgevoerd. Om de vraag te bepalen, vond allereerst een inventarisatie plaats 
van alle vraagstukken die spelen in de regio. Dit resulteerde in vier grote thema’s: bodemkwaliteitszorg, 
klimaat, omgevingswet, landbouw en voedsel. Vervolgens werden er nog twee verdiepende arena’s 
georganiseerd, waardoor de thema’s steeds concreter werden. Ruim 50 partijen hebben hieraan 
meegedaan. In 2018 gaat deze concurrentiegerichte dialoog door waarbij verschillende consortia zullen 
ontstaan die meedoen in de aanbesteding.  

“Met de concurrentiegerichte dialoog sturen we meer 
op vraag dan op aanbod.” 

 
Hiernaast waren er in 2017 diverse mogelijkheden om te werken aan een kennisproject:  

• Een prijsvraag voor vier onderwerpen (opgehaald uit kennissessies) en een aparte prijsvraag 
voor innovatieve manieren van kennisdoorwerking 

• Een inschrijving op één van de tien gerichte kennisvragen.  
• Overheden kunnen door middel van regioprojecten ondersteuning krijgen om het proces richting 

de Omgevingswet en de plek van bodem en ondergrond daarin vorm te geven. Voor deze 
regioprojecten is dankbaar gebruik gemaakt van de succesformule van het programma ‘Aan de 
slag met de omgevingswet’. 

 

 
 

Meer dwarsverbanden, hechter netwerk 
Er ontstaan steeds meer dwarsverbanden tussen de diverse projecten van het UP en de behoefte aan 
ondersteuning bij de convenantspartijen door het UP wordt steeds scherper. Zo ontwikkelt een nog 
hechter én uitgebreider netwerk: 

• Het UP heeft partijen binnen zeven regio’s ondersteund om bodem en ondergrond stevig en 
integraal te verankeren in de gemeentelijke omgevingsvisies. In 2021 zou elke gemeente in haar 

Het voorbeeld: regioproject Eindhoven 
De behoefte aan ruimte voor ondergrondse infrastructuur in Eindhoven neemt toe, vanwege de 
Brainport-ambities, de snelle ontwikkeling van Smart Technology en de energietransitie. De 
gemeente grijpt de vernieuwing van Stationsgebied Zuid aan om als pilot te dienen voor innovaties 
op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Juist de startfase van dit project was ideaal om via 
een prijsvraag de inschrijvers uit te dagen innovatieve oplossingen mee te nemen. Zo zijn nu ook de 
ambities en randvoorwaarden van proces- en beheeraspecten voor kabels en leidingen opgenomen. 
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omgevingsvisie moeten hebben beschreven wat de bijdrage van bodem en ondergrond aan de 
maatschappelijke opgaven kan zijn.  

• Door de vervlechting met STRONG zijn steeds meer onderwerpen voor waterschappen van 
belang, zoals grondwater, bodem- en watersysteem en waterkwaliteit. Door de themagroep 
Grondwater en Ondergrond van de Unie van Waterschappen is er met ondersteuning van het UP 
een succesvolle sessie georganiseerd om bodem en ondergrond op de bestuurlijke agenda van 
het waterschap te krijgen.  

• De bedrijvenregeling is vernieuwd. Samen met Bodembeheer Nederland communiceerden we 
actief over de wijzigingen, middels een mailing aan alle relevante organisaties, een tekst op de 
site en in de nieuwsbrief én een persbericht: ‘Bedrijvenregeling verruimd voor 10.000 
aangemelde bedrijven’.  

• Vier keer werd de masterclass ‘Meervoudige financiering’ georganiseerd. Hiervoor werden 
‘masters’ uitgenodigd uit diverse sectoren. Hier ontstonden onder andere ideeën als bijvoorbeeld 
een door private partijen te ontwikkelen investeringsfonds of het creëren van nieuwe functies 
voor stortplaatsen. Geld dat op zo’n stortplaats verdiend wordt met het opwekken van stroom uit 
zon kan bijvoorbeeld worden aangewend om in bodemsanering te investeren. De masterclass is 
een samenwerkingsprogramma tussen het UP, RVO.nl en het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie (DRA). 

• Communicatie verbindt alle onderwerpen, bijvoorbeeld op de website. De nieuwsbrief zorgde in 
2017 vier keer voor actieve verspreiding van kennis en praktijkvoorbeelden onder de directe 
stakeholders. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor een communicatiecoalitie. Hierin zullen 
niet alleen de convenantspartijen samenwerken op het gebied van communicatie, maar (waar 
relevant) ook overige betrokkenen uit de ‘bodemwereld’. 

 

Licht op 2018 

De succesvolle lijnen uit 2017 (van sectoraal naar integraal en 3D-ruimtelijke ordening) zullen komend jaar 
verder worden doorgezet. De focus blijft vraaggestuurd werken vanuit de regionale projecten en de 
maatschappelijke opgaven. Zo ontstaan er steeds meer dwarsverbanden. Tussen mensen, projecten, 
programma’s en organisaties.  
 
2018 is bovendien het ‘middenjaar’ van het convenant. Op het programma staan in ieder geval een 
managersconferentie, de mid term rapportage en meer informeel bestuurlijk overleg. Zo ontdekken we 
gezamenlijk wat er nog moet worden gedaan om ook ná 2020 bodem en ondergrond een blijvende rol te 
kunnen laten spelen binnen de maatschappelijke opgaven. 
 
Voor verdere informatie zie: www.bodemconvenant.nl.  
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Colofon 

Dit is een uitgave van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, Rijkswaterstaat (afdeling 
Bodem+). Email: bodemplus@rws.nl.  
 

Tekst 
Corné Nijburg 
 

Realisatie en vormgeving 
Maatschap voor Communicatie 
 
Februari 2018 
Status: defnitief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


