
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
TERUGBLIK OP 2018 – UITVOERINGSPROGRAMMA CONVENANT BODEM EN ONDERGROND 2016-2020 

Steeds meer samenwerking op het 
gebied van maatschappelijke 
opgaven – maar we zijn er nog niet 

 
Het tweede Convenant Bodem en Ondergrond (2016-2020) zorgt ervoor dat de spoedoperatie in verband 

met het saneren van de Nederlandse bodem en ondergrond verder succesvol verloopt. Maar het 

ondersteunt vooral de transitie naar duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond in 

de toekomst – met name onder invloed van de energietransitie, klimaatverandering  en de ontwikkeling 

van de circulaire economie.  

 

Voor deze bodemopgave is samenwerking essentieel; de bodem- en ondergrondwereld moet over de eigen 

grenzen heen kijken en het perspectief zien van de veel bredere, integrale maatschappelijke opgaven. De 

partijen die het convenant ondertekenden (het ministerie van I&W, provincies, gemeenten, waterschappen 

en bedrijven) worden steeds succesvoller in deze samenwerking in de regio. 

 

Het Uitvoeringsprogramma (UP) van het Convenant Bodem en Ondergrond helpt diverse professionals 

binnen en buiten de bodemsector invulling te geven aan de transitie van saneren naar beheren, 

beschermen en benutten. Onder meer met signalering en agendering van knellende vraagstukken of 

kansen, kennis, informatie, masterclasses, bijeenkomsten, financiering, een netwerk en het ondersteunen 

van concrete opgaven in de regio. De focus ligt daarbij op de decentrale rol in de regio, in een nauwe 

samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven.  

 

Dit document doet verslag van de inspanningen van het UP in 2018 en de effecten daarvan op de 

bodemwereld en op de doelen die in het convenant zijn gesteld. 

 

  

 



2018: Steeds meer aansluiting bij maatschappelijke 

opgaven 

 

2018 was het ‘middenjaar’ van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Een jaar waarin we als 

UP zien dat de bodemwereld steeds meer de noodzakelijke aansluiting vindt bij maatschappelijke opgaven 

rond energie en klimaat. Ook daar is het besef inmiddels aangewakkerd dat kennis over bodem en 

ondergrond als systeem een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de opgaven.  

 

Ontwikkelingen van buitenaf, zoals aardgasvrije wijken en het klimaatakkoord, hebben hier zeker hun 

invloed op gehad en het een en ander versneld. Ook de invloed van de droge zomer was groot. Door de 

problemen als gevolg van de droogte, zoals bodemdaling en laagstaand (grond)water - en de aandacht die 

daarvoor was in de media - merken we dat de meerwaarde van bodem en ondergrond meer wordt 

gevoeld en er meer behoefte is om samen te werken aan concrete oplossingen van urgente vraagstukken.  

 

In 2018 zijn ook de Structuurvisie Ondergrond en de Aanvullingswet Bodem in het kader van de 

Omgevingswet vastgesteld in de Tweede Kamer en ging het Aanvullingsbesluit Bodem ter 

internetconsultatie. Doel van de aanvullingswet is om Rijksregels voor bodem toe te voegen aan de 

Omgevingswet.  

 

Door al die ontwikkelingen binnen en buiten de sector, zijn bodem en ondergrond meer op de bestuurlijke 

agenda komen te staan. Dit gaf in 2018 een dynamiek waarbinnen de realisering van de doelen uit het 

convenant kon worden versneld en we als UP samen met de bodemwereld belangrijke stappen hebben 

kunnen zetten. Maar we zijn er nog niet, de samenwerking tussen de bodemsector en de maatschappelijke 

opgaven moet nog wel concreter en meer mainstream worden. Dit beeld wordt bevestigd met het in 2018 

uitgevoerde tussenevaluatie (MTR) van de convenantsdoelen.  

 

Van kennisprojecten naar kennisnetwerken 

De context waarbinnen decentrale overheden moeten werken, is in verandering. Niet in de minste plaats 

door invloed van de komende Omgevingswet. Dit vraagt om kennisontwikkeling; óók op het snijvlak van 

bodem en ondergrond en maatschappelijke opgaven. In 2018 hebben we als UP gemerkt dat de vraag 

naar kennis vanuit de convenantspartijen toeneemt. Dit wijst erop dat de transitie naar een meer integrale 

benadering van de leefomgeving die de convenantspartijen nastreven, steeds beter wordt bereikt.  

 

Om aan die vraag naar kennis te kunnen voldoen, zijn in het afgelopen jaar verschillende kennisprojecten 

afgerond of juist opgestart binnen het UP. Dit heeft producten opgeleverd, zoals het Voorbeeldenboek 

Klimaatadaptatie en Brownfields in omgevingsvisies, die verder richting de overheden zijn verspreid.  

 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/publicaties/downloads/kennis/voorbeeldenboek/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/publicaties/downloads/kennis/voorbeeldenboek/


 

 

In 2018 is ook een externe analyse uitgevoerd naar de doorwerking van de door het UP ontwikkelde 

kennis. Hieruit blijkt dat deze kennis nog niet door alle beoogde partijen wordt gebruikt. Een van de 

conclusies was dat kennisontwikkelaars en de kennisgebruikers nog te weinig met elkaar opereren in een 

(regionaal) netwerk. Om de kennisdoorwerking in 2019 en 2020 een impuls te geven hebben we er als UP 

daarom voor gekozen om kennisvragen voortaan in dialoog met alle betrokken partijen te formuleren. 

Vervolgens willen we deze kennisvragen ‘al doende’ binnen consortia verder uitdiepen. Gezamenlijk 

optrekken bij het formuleren en uitwerken van vragen, en het daarbij over de eigen grenzen kijken, 

versterkt en vergoot de netwerken van de deelnemende partijen.  

 

Er zijn in 2018 al verschillende van dit soort kennisvraag-dialogen gestart rond de volgende thema’s: 

- nieuwe bedreigende stoffen 

- de omgevingswet 

- klimaat 

- landbouw en gezondheid.  

 

Mede omdat het voeren van een kennisvraag-dialoog van de betrokken partijen vraagt buiten de eigen 

gebaande paden te treden, hebben deze dialogen de nodige inspanning gevergd. Echter met resultaat: 

inmiddels zijn verschillende brede consortia gevormd met vertegenwoordiging van Rijk, provincies, 

gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, kennisinstellingen en (adviserend) bedrijfsleven, die gaan 

samenwerken om de gevraagde kennis samen te ontwikkelen en te verspreiden. In 2019 willen we in die 

lijn verder door ontwikkelen. 

 

 Ondergrond en transitie verbinden aan 

maatschappelijke opgaven 

 

Begin 2018 is geconstateerd dat het Uitvoeringsprogramma beter moet aansluiten bij de transities rond de 

maatschappelijke opgaven (energie en klimaat) en de emancipatieprocessen van de convenantspartijen 

zelf. Dit om te bereiken dat de convenantspartijen bodem en ondergrond actief gaan meenemen in hun 

programma’s rond deze maatschappelijke opgaven. Hiertoe is een nieuwe manier van werken ontwikkeld; 

per convenants partij is een transitiemanager benoemd om de eigen transities binnen het dossier bodem 

en ondergrond en de uitvoering vanuit de Structuurvisie Ondergrond te versnellen. Ze werken met elkaar 

samen in de UP-werkgroep Ondergrond en Transitie en versterken elkaar door gezamenlijk activiteiten 

(bijvoorbeeld samenwerking rond Aanvullende Strategische Voorraden en het Kennis- en Leerprogramma 

Aardgasvrije wijken) te ondernemen.  

Voorbeeldenboek Klimaatadaptatie 

Het Voorbeeldenboek Klimaatadaptatie is een bundeling van inspirerende, in Nederland succesvol 

toegepaste projecten die gericht zijn op klimaatadaptatie. Het boek laat verschillende maatregelen 

zien in verschillende bodemtypen, in gebieden met verschillende functies en van verschillende 

schaalgrootte. Het boek is niet alleen op internet gepubliceerd, maar ook gepresenteerd in 

bijeenkomsten zoals symposium Bodem Breed. Het vormt een mooie illustratie van de manier 

waarop het bodemdossier kan aansluiten op andere beleidsvelden. 

 

 

 



 

 

Behalve op synergie tussen overheden, zetten we als UP ook in op de samenwerking in de regio tussen 

bedrijven en overheden. Daarvoor ondersteunen we onder meer de zogenoemde regionale Warmtetafels 

met kennis en netwerken vanuit Bodem en Ondergrond. Voor het vergroten van de bewustwording en het 

leggen van productieve verbindingen, leert de praktijk dat het vooral kansrijk is om aan te sluiten op die 

thema’s die én urgent zijn én waaraan het bodemdossier een substantiële bijdrage kan leveren. We zijn op 

de goede weg, de bewustwording neemt toe, maar hebben ook nog een lange en intensieve weg te gaan. 

 

Grondwater: agendering gelukt - nu leren in de praktijk 

 

Steeds meer gemeentes en provincies zien het belang van goed grondwaterbeleid in. Ze erkennen dat 

grondwater zich niet stoort aan bestuurlijke grenzen, waardoor partijen wel met elkaar moeten 

samenwerken. De agendering van de grondwateropgaven bij gemeenten en provincies is dus grotendeels 

gelukt. Inmiddels is binnen veel provincies de afstemming tussen bodem- en watercollega’s tot stand 

gebracht. Door de convenantpartijen is gewerkt aan de verbinding met de activiteiten rond de 

KaderRichtlijn Water  (KRW)- en de bewustwording bij de watercollega’s van het toenemende belang van 

de samenhang in het bodem en watersysteem.  Maar met bewustwording en agendering alleen zijn we er 

niet. Het is nu met name de vraag hoe de regionale partijen de complexe vraagstukken in de praktijk 

kunnen aanpakken. Het jaar 2018 was dan ook het jaar van de pilots. Door gewoon aan de slag te gaan 

en zaken te testen hebben we veel geleerd. Dit deden we bijvoorbeeld bij projecten in Utrecht, Woerden 

en Leiden. Door vragen van die gemeentes te onderzoeken en de casussen te bekijken, kwamen goede 

vragen en ervaringen naar boven en zijn we steeds beter gaan snappen wat er al op papier stond. We 

hebben hiermee nieuwe kennis opgebouwd die we vanaf volgend jaar weer verder gaan verspreiden 

richting onze doelgroepen. 

 

Samenwerking provincies en drinkwaterbedrijven bij ASV’s 

In 2016 zijn provincies in samenwerking met drinkwaterbedrijven een traject gestart om te komen 

tot een robuuste drinkwatervoorziening die ook een extreme stijging van de drinkwatervraag aankan. 

Concreet worden per regio drinkwaterstrategieën ontwikkeld, waaronder de aanwijzing van 

Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) in combinatie met een adaptieve aanpak. Hierbij wordt 

ook gekeken naar herijking van het bestaande beschermingsbeleid en naar het beschermingsregime 

van de ASV’s. 

Belangrijk onderdeel van dit traject is dat ook wordt gekeken naar de bredere opgave in de 

ondergrond. Op plekken waar ASV’s moeten komen, zijn namelijk ook vaak kansen voor de 

ontwikkeling van aardwarmte ten behoeve van de opgave van de energietransitie. In dat geval is het 

vaak nodig om met elkaar te onderzoeken op welke manier zowel de doelen van de opgave 

drinkwatervoorziening en de ambities op het gebied van aardwarmte kunnen worden bereikt. De 

uitkomst van dit traject levert daarmee belangrijke input voor de Regionale Energie Strategieën 

(RES). 

 



 

 

 

 

 

 Spoedopgave ligt op koers 

 

Uit de monitoringscijfers 2018 blijkt dat van de 1.383 spoedlocaties die bij de start van het convenant zijn 

geïdentificeerd, er in 2018 nog maar 210 in uitvoering hoeven te worden gebracht. Slechts voor 26 locaties 

zijn planningen gemaakt voor uitvoering na 2020. De overige locaties zijn in uitvoering (700 locaties) of al 

afgerond (473 locaties). Hoewel de meeste projecten dus zijn of worden opgestart, is het wel belangrijk 

om te bedenken dat het voor een aanzienlijk deel gaat om complexe grondwatersaneringen die qua 

uitvoering en monitoring pas na 2020 worden afgerond. In de meeste gevallen is tijd nodig om vast te 

stellen of sprake is van een beheerste situatie. 

 

Gebiedsgerichte aanpak gemeente Woerden 

De gemeente Woerden heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda en werkt aan het belang van 

een duurzame ondergrond in relatie tot het bereiken van een goede bodem- en grondwaterkwaliteit. 

In dat kader wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van gebiedsgericht 

grondwaterbeheer. De gemeente Woerden wil (en moet) voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet met gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) aan de slag. Zij liepen daarbij tegen 

allerlei vragen aan. Om die vragen te kunnen beantwoorden, hebben zij in samenwerking met het UP 

in 2017 en 2018 diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle stakeholders waren uitgenodigd. 

In 2019 geven we hier een vervolg aan. De ervaringen uit de eerdere bijeenkomsten zijn verzameld 

in de notitie Lessons learned GGB Woerden.  

 

Brochure Wegwijzers Grondwater in de omgevingsvisie  

Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond heeft een brochure opgesteld met een 

stappenplan voor (grond)waterdeskundigen. Dit stappenplan helpt (grond)waterdeskundigen hun 

kennis over het (grond)watersysteem te verbinden met de visievorming voor gemeentelijke en 

provinciale omgevingsvisies. De wegwijzers zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, opgedaan 

bij het ontwikkelen van input vanuit (grond)water voor omgevingsvisies. In de brochure worden aan 

de hand van deze praktijkvoorbeelden tips gegeven. Ook is beschreven in welke fase van het proces 

de overheden zich bevinden. Het idee is dat andere gemeenten, provincies en waterschappen hier 

hun voordeel mee doen in hun eigen praktijk. 

 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/publicaties/downloads/ggb/notitie-lessons/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/publicaties/downloads/ondergrond/grondwater/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/publicaties/downloads/ondergrond/grondwater/


 

 

De spoedopgave ligt op koers, maar we moeten nog 150.000 locaties met een bodemverontreiniging (de 

zogenaamde werkvoorraad) op een natuurlijk moment aanpakken. Dat vraagt nog een intensieve 

samenwerking tussen de regionale overheden en initiatiefnemers bij bouwopgaven en 

gebiedsontwikkeling.  

 

 

 Afbouw: kansen nazorg in beeld - nu realisatie 

versnellen 

In 2018 heeft de UP-werkgroep Nazorg de mogelijkheden voor het op een verantwoorde en 

milieuvriendelijke manier afbouwen van de nazorg in beeld gebracht. In de zomer van 2018 zijn hiertoe 

het Adviesrapport ‘Nazorg nader bekeken’ en het Kennisrapport ‘Hoe komen wij tot afbouw van IBC-

locaties’ opgeleverd. Met deze documenten liggen nu alle bouwstenen op tafel om de afbouw van de 

resterende nazorglocaties in gang te zetten. 

 

 

 

Warme overdracht: foto wordt duidelijker 

Eind 2018 heeft de werkgroep Warme Overdracht een gedetailleerde ‘foto’ gemaakt waarin per gemeente 

en provincie is weergegeven hoe het proces van de warme overdacht en de warme ontvangst van de 

bodemtaken verloopt. Dat heeft veel informatie opgeleverd die ons helpt om gerichter acties te 

ondernemen. Ook in deze foto’s zien we dat partijen dichter naar elkaar toegegroeid zijn, maar dat er ook 

nog veel te doen is.  

Diffuse verontreinigingen: succes van gezamenlijke aanpak  

De aanpak van het vraagstuk van diffuse loodverontreiniging vraagt om samenwerking tussen 

gemeenten, provincies en Rijk. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar 

in sommige wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van 

aandacht. Toen uit onderzoek van de GGD bleek dat de verontreiniging door lood schadelijkere 

gevolgen had dan gedacht, is een aantal decentrale overheden – als eigenaar van de opgave – met 

het vraagstuk aan de slag gegaan en kon een effectieve en efficiënte aanpak worden ontwikkeld (in 

beeld brengen van de opgave, keuzes maken in aanpak, communicatie en geven van 

gebruiksadviezen). Deze aanpak lijkt navolging te krijgen in een meer landelijke manier van werken 

op het gebied van bodemverontreiniging door lood. Kortom, door inzicht in hoe het systeem moet 

functioneren, hebben we ontdekt dat gemeentes en provincies veel zelf op kunnen lossen, maar dat 

het Rijk soms toch ook nog een rol moet hebben (bijvoorbeeld de opdracht aan het  RIVM voor 

onderzoek naar de opvolging van gebruiksadviezen). De inzichten van de handelingsperspectieven 

moeten we wel nog beter verspreiden onder gemeenten waar diffuus lood nu nog minder op de 

agenda staat. 

 

CoP afbouw nazorg 

De verkregen kennisinzichten tonen dat afbouw van de lasten van nazorg goed mogelijk is. Gegeven 

de grootte van de opgave, druk op ruimte en leefbaarheid – onder meer door maatschappelijke 

opgaven als de energietransitie, klimaatveranderingen gezondheid – en de komst van de 

Omgevingswet, is de kans om tot afbouw te komen nu groot. Daarnaast blijken er ook voldoende 

handelingsperspectieven aanwezig te zijn om tot afbouw te komen. Het vergroten van het 

bewustzijn van de mogelijkheden bij probleemhebbers en initiatiefnemers is wenselijk, en moeten we 

concreet mee aan de gang. Het Uitvoeringsprogramma initieert daarom een Community of Practice 

rond dit thema, waar partijen elkaar kunnen aanjagen om hier werk van te maken. 

 



De uitwisseling van ervaringen, bijvoorbeeld tussen gemeentes met meer en minder ervaring op het 

gebied van bodembeheer, kan hier enorm bij helpen. Er zijn echter wel een aantal randvoorwaarden 

waaraan nog moet worden voldaan wil het proces van de warme overdracht/ontvangst succesvol zijn: 

duidelijkheid over de rollen en rolverdeling (al dan niet onder het Basistakenpakket van de 

Omgevingsdiensten), over opnemen van informatie over bodemverontreiniging in de BRO en over de 

apparaatskostenvergoeding voor gemeenten voor Ow-bodemtaak. 

 

Tot slot 

Als UP merken we dat steeds meer partijen het belang van bodem en ondergrond inzien. Mede door de 

versnelling in de ontwikkelingen en de aandacht voor bodem en ondergrond in de media, is er in 2018 veel 

in gang gezet binnen alle aandachtsvelden en conventspartijen. Toch betekent dit alles niet dat we er al 

zijn. De ontwikkelingen gaan zo snel dat een proactieve opstelling van de sector cruciaal is om bij te 

blijven. Ook is het van groot belang dat de samenwerking tussen de verschillende, bij het bodemdossier 

betrokken partijen steeds verder concretiseert.  

 

Als UP zullen we in 2019 vooral moeten gaan meedoen met programma’s rond de energietransitie in 

relatie tot bodemenergie (geothermie, aquathermie en opslag van koude/warmte in de bodem). Wat de 

regio’s willen, wordt daarin meer leidend. Dit is een steeds sterker wordende omslag die we met elkaar 

moeten maken. Daarnaast zijn er nog steeds onderwerpen die nog relatief weinig aandacht krijgen, zoals 

de circulaire economie en biodiversiteit. 

 

Kortom, bodem en ondergrond staan op de agenda, maar het blijft enorm lastig om daar de juiste keuzes 

in te maken, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Hoewel het beheer van bodem en ondergrond 

een steeds groter, ingewikkelder en meer integraal vraagstuk wordt, helpt de systeemkennis vanuit het 

oorspronkelijke werkveld Bodem en Ondergrond bij het oplossen van de vraagstukken die spelen. 

 

De huidige bodem- en grondwaterkwaliteit (niet spoedeisend) en opkomende stoffen maken duidelijk dat 

er ook na 2020 nog een grote opgave ligt voor de decentrale overheden. Als Uitvoeringsprogramma van 

het convenant Bodem en Ondergrond is het ons doel om ook in 2019 te blijven werken aan 

bewustwording en het verder verspreiden van kennis tot in de haarvaten van het systeem om zo de regio’s 

te faciliteren. Zo willen we samen met de convenantspartijen steeds een stapje verder komen in het 

vinden van de balans tussen beschermen en benutten. 
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