
Verbreed bodembeleid

• Ondergrondkwaliteiten in beeld

• Structuurvisie Rijk

• Beleidsvisie Bodem provincie

• Atlas van de ondergrond

• Besluit bodemenergiesystemen



Hij had tekeningen gezien van de gangen waar zulke 

putten en mangaten naar toe leidden, een verbluffend 

complex ondergronds netwerk van systemen die ervoor 

zorgden dat dit hele eiland kon blijven bestaan. […] die 

tot hele netwerken waren verbonden, waar hij nog 

nooit van had gehoord, net als de zenuwen en anderen 

en de spiervezels van een reusachtig organisme.

Robert M. Pirsig, Lila









Contactlaag

Waterlaag

• kabels en leidingen

• ondergrondse bouwwerken

• ontgrondingen

• archeologie

• aardkundige waarden

• gesloten WKO-systemen

• grond- en drinkwaterwinning

• strategische 

drinkwatervoorraad

• open WKO systemen

Diepe ondergrond
• winning van (schalie)gas, 

olie, geothermie en zout

• (tijdelijke) opslag van CO2, 

gas en afval



Wie gaat over de ondergrond?



Wie ligt er wakker? 

Kansen

Problemen

Met urgentie! 





Verbreed bodembeleid

1980

1986

1995

1997

2004

2013

Beschermen

Beleidsvernieuwing 

bodem 

Actief bodembeheer

Saneren

Gif in de grond!

Wbb

Duurzaam bodemgebruik

Gebruiken

Beleidsbrief Bodem

Bodemvisie 

provincies

Bodemvisie 

gemeenten
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Verbreed bodembeleid





Ondergrondagenda

Agenda

Informatie

Kaartenatlas

Illustraties 

Themagewijs

Kennisdocument

Agenderen van relevante ondergrondkwaliteiten 

plangebied



Visie op de ondergrond

Ambities en richtlijnen voor gebruik en beheer ondergrond

Visie / ambitie

Beleid

Ordeningsprincipes

Kaartbeelden

Kapstok voor thema’s

Beleidsdocument



Ordening en bestemming gebruik en beheer ondergrond

Ordening & Bestemming

Beleid & Regels

Plankaart

Specifiek 

ondergrondthema

Juridisch document

Masterplan ondergrond



3D ruimtelijke plannen

Alle ruimtelijk relevante ondergrondkwaliteiten onderdeel 

van reguliere planvorming

Structuurvisie

Omgevingsvisie

Bestemmingsplan

Stedenbouwkundige plan

Masterplan

Et cetera



Mensen die het doen



Mensen met een doel

Geld
Kwaliteit
Tijd

• Planvorming

• Uitvoering

• Beheer en gebruik

Ondergrond in de 
‘Nota van 
uitgangspunten’
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Structuurvisie STRONG

• Drukte in de ondergrond

• Transitie bodembeleid

• Afwegingskader 

mijnbouwvergunningen

• Uitwerking SVIR

Ontwerpvisie is naar verwachting eind 2013 gereed.



Structuurvisie STRONG



Structuurvisie STRONG



Structuurvisie STRONG

• Gedragen probleemstelling (zomer 2013)

• Ontwerpvisie (eind 2013)
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Beleidsvisie Bodem Zuid Holland

• Drukte in de ondergrond

• Transitie bodembeleid

• Anticiperen op STRONG

• Van bodemagenda 

(2005) naar bodemvisie

Vastgesteld door provinciale Staten (maart 2013)



Beleidsvisie Bodem Zuid Holland

Ondiepe laag: tot circa 20 meter
Drukste laag! 

Ondergronds bouwen, tunnels, kabels en leidingen.

�Raakt aan provinciale belangen: beschermen 

milieukwaliteit, externe veiligheid, bodemarchief, 

aardkundige en landschappelijke waarden.

�Functies kunnen interfereren met gebruik in de 

grondwaterlaag.

�Gemeenten zijn veelal vergunningverlener



Beleidsvisie Bodem Zuid Holland
Ondiepe ondergrond

Grondwaterlaag: tot circa 500 m.  
Meest complexe laag (veel overheden een rol)

�Regionaal watersysteem is provinciaal belang

�Raakt aan vele andere provinciale belangen, o.a. 

natuur/ecologie en cultuurhistorie, maar ook regionale 

economie, verstedelijking en duurzame energie

�Provincie (RUD’s), waterschappen en gemeenten zijn 

vergunningverlener



Beleidsvisie Bodem Zuid Holland
Ondiepe ondergrond

Diepe ondergrond: tot circa 5 km 
Mijnbouwwet 

o.a. CO2-opslag, geothermie, kernafval, schaliegas…

�Gebruiksfuncties benoemd tot rijksbelang

�Provinciaal belang: vooral ruimtelijk-economisch en 
duurzame energievoorziening (en wanneer 
conflicterend: groen/natuur, veiligheid)

�Provinciaal belang: ruimte voor regionale afwegingen 
(locatieafwegingen en alternatief gebruik)



Beleidsvisie Bodem Zuid Holland
Ondiepe ondergrond

Ambities Provincie

1. Meer hernieuwbare energie uit de bodem

2. Effectiever en efficiënter gebruik van ondergrondse ruimte voor 
ondergrondse infrastructuur 

3. Voldoende grondwater van goede kwaliteit

4. Verbeteren van lokale en diffuse bodemkwaliteit

5. Verantwoord benutten en beschermen van intrinsieke 
bodemwaarden

6. Evenwichtig verdelen van ondergrondse ruimte



Beleidsvisie Bodem Zuid Holland
Ondiepe ondergrond

Zelfbindend

‘Zachte’ doorwerking via deelname in 

gebiedsprocessen

Ruimtelijke implicaties nog te verkennen

Bodemladder: 

Verantwoord benutten en beschermen van 

intrinsieke bodemwaarden



Beleidsvisie Bodem Zuid Holland
Ondiepe ondergrond

Ambitie, en toen…

• Continuering wat sectoraal al liep

• Uitvoeringsprogramma in ontwikkeling

• Deelname in lokale gebiedsprocessen

• Kennisnetwerken

• Integrale herziening provinciale structurvisie

… later meer
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Atlas van de ondergrond (DCMR)

• Drukte in de ondergrond

• Afstemming met bovengrond

• Ecosysteemdiensten

Wervend aanbod aan gemeenten op schaalniveau 

Rijnmond



Atlas van de ondergrond (DCMR)

16 bodemthema’s:

• Definitie

• Uitgangspunten (ambities en 

bedreigingen)

• Wettelijke en beleidskader

Kennisfundament / bodemagenda 
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Besluit bodemenergiesystemen

• Drukte aan 

bodemenergiesystemen

• Bieden wettelijk en 

beleidskader

1 juli 2013 Besluit bodemenergiesystemen



Besluit bodemenergiesystemen

Kader voor gebiedsgericht beleid

1. Algemene regels voor bodemenergiesystemen

2. Bieden van ordeningsinstrumenten

• Interferentiegebieden

• Beleidsregels

• bodemenergieplan

3. Verkorte vergunningsprocedure

4. Certificering en erkenning



Besluit bodemenergiesystemen

Waarom interferentiegebied?

• Grote druk van 

bodemenergiesystemen en 

aanwezigheid van overige 

belangen

• Meer regie gemeente

• Maakt het mogelijk 

ordeningsregels vast te stellen

• Gesloten systemen worden 

vergunningplichtig



Besluit bodemenergiesystemen

Plankaart Ordeningsregels





It's time for change!

Ik moet naar verbreed bodembeleid: beschermen 

en gebruiken zorgvuldig afwegen

Ik moet…



YES we can!

Ik kan invulling geven aan verbreed 

bodembeleid!

Ik kan…



YES I want!

Werken aan verbreed bodembeleid is 

uitdagend en inspirerend!

Ik wil… (wilskracht)




