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Verslag informele bestuurdersbijeenkomst Den Bosch 
 
Het is 19 september 2012. De verkiezingen van vorige week hebben een grote 
winst voor VVD en PvdA opgeleverd en de Rijksbegroting voor het komende jaar 
is gisteren gepresenteerd. De koningin pleitte in haar troonrede voor veerkracht 
in economisch moeilijke tijden. 
 
Ontvangst 
Bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies en rijksambtenaren worden 
ontvangen door Johan van den Hout op het Provinciehuis van Noord-Brabant.  
Als opwarmertje dalen we af naar de kelder onder het gebouw om geïnformeerd te 
worden over de WKO-installatie van het gebouw, om vervolgens bijeen te komen op de 
hoogste verdieping van het huis. Vanaf de 23e verdieping heb je een prachtig uitzicht 
over de omgeving en kun je bij helder zicht over de eigen grenzen heen kijken. 
 
Doel 
We vervolgen vandaag het gesprek van 22 mei waarbij diepgaand is gesproken over de 
maatschappelijke en politieke context waarin de vernieuwing van het bodembeleid staat. 
Het ministerie van I&M heeft mede naar aanleiding van deze bijeenkomst besloten het 
proces rond de vorming van de Rijks Structuur visie Ondergrond (STRONG) te willen 
verbreden. Bestuurders hebben afgesproken verder te werken aan een agenda die een 
impuls aan de ondergrond geeft. Deze impuls is nodig om werkwijzen, regels en 
budgetten te laten aansluiten bij de kansen voor duurzaam gebruik van de ondergrond. 
We maken afspraken over hoe we handen en voeten geven aan de verbreding van 
STRONG en leggen de basis voor gezamenlijke afspraken. 
 
Inleiding 
Op tafel ligt een concept bestuursagenda die programmamanager Gerd de Kruif 
opgesteld heeft op basis van het manifest, de voorgaande bijeenkomsten en de 
gesprekken die ter voorbereiding zijn gevoerd met de aanwezigen en verhinderden. 
Dit verslag van de bijeenkomst is geen letterlijke weergave en geeft op onderdelen het 
meerderheidsstandpunt weer. 
 
Inmiddels is ook een eerste samenvatting van het onderzoek “conclusie economische 
bodemwaarde: Terra incognita” beschikbaar. Hierin wordt het economische nut van de 
bodemsector als wezenlijke bijdrage aan het BNP en de werkgelegenheid onderbouwd. 
 
Overeenstemming op hoofdlijnen 
Gespreksleider Theo Konijn concludeert dat het voorliggende stuk kan rekenen op 
overeenstemming op hoofdlijnen. Op basis hiervan wordt een bestuurdersagenda1) 

gemaakt dat op 11 oktober aan de staatssecretaris wordt aangeboden. Meer specifiek is 
daarbij aangegeven:  
- ingestemd wordt met het perspectief van verbreding; 
- ingestemd wordt met de integrale aanpak, een structurele relatie met water en 
ruimtelijke ordening, maar wel gericht op het bereiken van concrete doelen en het 
oplossen van concrete knelpunten tussen sectoren (outputgericht, binnen 5 jaar). 
Benoem waar je het over hebt. Het gaat dan niet over de wijze waarop doelen bereikt 
worden, laat dit vooral maatwerk zijn.  
 
Voor een aantal bestuurders is de agenda nog voorzichtig geformuleerd. Ze zouden meer 
ambitie willen zien. Suggesties hiervoor blijven welkom, waarbij we proberen alle 
betrokkenen mee te krijgen met de agenda. De combinatie van ambitie en draagvlak is 
best ingewikkeld, maar dat is wat we willen. Na deze agenda houdt het denken hierover 
overigens niet op, we kijken wat we nu kunnen bereiken. We kunnen ook aftappen van 
andere discussies (energie, klimaat, ondergronds bouwen, drinkwater).  
 
Over een viertal issues wordt nader gesproken: 
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1. Trendbreuk  
2. Baten en lasten van de ondergrond 
3. Budget voor bodemsanering 
4. Rol van het Rijk 
 
1. Trendbreuk 
We kunnen ons niet meer veroorloven geen beleid op de ondergrond te hebben. Door de 
term “bodembeleid” wordt een streep gezet, voortaan gaat het om “beleid voor de 
ondergrond”. De grondwaterlaag wordt de basislaag voor interactie met bovengrondse 
ontwikkelingen. In de eigen organisatie maken we een keerpunt en gaan aan de slag met 
benutting van de ondergrond, voorsorterend op mogelijkheden voor bodemenergie. 
We hebben aandacht voor vakmensen en willen expertise behouden. We stimuleren 
kennis en competentie-ontwikkeling. 
 
Conclusie:
In de eigen organisatie maken we een trendbreuk van bodembeleid naar 
ondergrondbeleid. 
 
2. Baten en lasten van de ondergrond 
Het Rijk gaat uit van een ruimtelijke hoofdstructuur. Bepaald gebruik (bv Schaliegas) is 
maar op een paar locaties in Nederland mogelijk. Er dient een landelijke afweging 
gemaakt te worden of zulk gebruik wenselijk is. Voor andere soorten van gebruik zijn 
meerdere locaties denkbaar. Daar dient inpassing in het ondergrondse en bovengrondse 
inrichting lokaal afgewogen te worden (bv geothermie dicht bij tuinders, of tuinders dicht 
bij geothermie). Onderzoek naar interferentie bij gebruik en risico’s over een tijdsspanne 
van 50 tot 100 jaar is nodig voor een goede afweging.  
 
Daar waar gebruik spanning oplevert (vb drinkwaterwinning en WKO), wegen we lokaal 
de benutting af. Decentrale overheden dienen daartoe een visie op ondergronds gebruik 
te ontwikkelen zodat zij een referentiepunt hebben in geval van vergunningaanvragen. 
STRONG en omgevingswet dienen helder te formuleren wie waar over gaat. We willen 
geen “wild west” in de ondergrond. 
 
De meerwaarde wordt gevonden in een combinatie van functies. In hoeverre kan de 
ondergrond bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de energie-opgave? 
De overheid kan een impuls geven door bijvoorbeeld revolverende fondsen wanneer de 
initiële kosten te hoog zijn. Verdienen en terugverdienen. Werken met business cases 
zorgt voor een zakelijke rechtvaardiging van initiatieven. 
 
Lusten en lasten van benutting van de ondergrond dienen dichter bij elkaar gebracht te 
worden. STRONG moet daarvoor een handreiking bieden. Discussie is nodig over hoe we 
dit gaan vormgeven. Benutting is daarmee naar burgers beter te communiceren omdat 
zij er ook meer direct voordeel van ondervinden. Dit biedt rechtsbescherming voor 
burgers en bedrijven; maatschappelijke waarden en grondwater worden beschermd. Een 
voorbeeld is de afkoop van monitoring van grondwater.  
 
Conclusie
Discussie is nodig over de wijze waarop we lusten en lasten van benutting van de 
ondergrond dichter bij elkaar kunnen brengen. STRONG geeft daarvoor een handreiking. 
 
3. Budget voor bodemsanering 
Er dient ook na 2014 budget beschikbaar te zijn voor bodemsanering. Er is nog geld 
nodig voor o.a. ecologische en verspreidings- spoedlocaties, diffuse en nieuwe humane 
spoedlocaties, nazorg van beheerste en gesaneerde locaties, nieuwe verontreinigingen 
(bijv medicijnen en resistente micro-organismen), maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
stadsvernieuwing, uitvoering van nieuwe taken en opstellen lokale beheernota’s. 
Verontreiniging kan stagnerend werken voor de gebiedsontwikkeling. En voor nieuwe 
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(vormen) van verontreiniging zoals door geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. 
Bodemverdichting en fundering van dijken zijn specifieke aandachtspunten. 
 
Voor de overige locaties wordt met burgers gecommuniceerd dat bodem voor bepaald 
gebruik geschikt is, en andere gebruik (bv stadstuin) voor eigen risico. Daarbij dient 
gewaarschuwd te worden voor het risico van teveel afdekking van de bodem. 
STRONG moet de discussie met burgers aanzwengelen. Angst ombuigen naar rationeel 
omgaan met risico’s. De wetgeving aanpassen zodat overheden niet meer aansprakelijk 
hiervoor zijn. 
Daarmee maak je duidelijk wat je niet meer doet. Middelen dienen transparant ingezet te 
worden op nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van energie. 
 
Conclusie:
Reserveer een saneringsbudget voor een beperkt aantal locaties, en besteed overige 
middelen aan nieuwe ontwikkelingen. 
 
4. Rol van het Rijk 
Het nieuwe beleid voor de ondergrond krijgt vorm in de Omgevingswet, in STRONG, in 
aanpassing van de mijnbouwwet en in nieuwe bestuurlijke afspraken. 
De Omgevingswet schept kaders die belemmeringen in regelgeving wegnemen, teneinde 
decentraal integraal beleid mogelijk te maken en knelpunten op te lossen. Uiteindelijk 
doel is de gebiedsontwikkeling. 
STRONG schept kaders en regelt zaken die regionale belangen te boven gaan. Op 
rijksniveau wordt een ruimtelijke hoofdstructuur ontworpen die aandachtsgebieden 
aanwijst. Dat zijn gebieden waar verschillende dimensies samenkomen die vanuit 
nationale optiek belangrijk zijn. Nationale doelen daarbij transformeren naar lokale 
keuzes. Rijksbudget dient ingezet te worden daar waar het lokale risico te groot is. 
Daarbij dienen de raakvlakken tussen de sectorale belangen opgezocht te worden. 
Niet vergeten dat uiteindelijk in de regel lokaal, gebiedsgericht, de integrale afweging 
plaatsvindt. Het blijft maatwerk. Hiervoor moeten condities worden geschapen.   
 
Conclusie
Het Rijk ontwikkelt wetgeving en instrumenten die overheden faciliteren bij lokale 
afweging van ondergronds gebruik. Nationale belangen staan geformuleerd in STRONG. 
 
Afsluiting 
De aanwezigen geven aan dit jaar wederom bij elkaar te willen komen om de 
ontwikkeling van STRONG en de voortgang van de beoogde impuls te bespreken. Met dit 
voornemen sluit Theo Konijn het overleg en bedankt hij een ieder voor zijn inbreng. 
 
Afspraken: 
1. Deze bestuursagenda meenemen in het STRONG-traject 
2. De afspraken voor de toekomst worden gepresenteerd 11 oktober op TerrAgenda en 
aangeboden aan de demissionaire Staatssecretaris van I&M en aan de 
koepelorganisaties. 
3. De bestuurders zetten deze boodschap door in hun koepelorganisaties IPO, VNG en 
UvW, waarmee de afspraken verder ontwikkeld en geformaliseerd worden. Afstemming 
via BKO (Bestuurlijk Koepeloverleg). 
4. Nieuwe afspraken worden vastgelegd in STRONG en mogelijk in de vorm van een 
nieuw convenant. De MidtermReview van 2013 zal hiervoor ook input leveren. 
5. De betrokkenen treffen elkaar ca. half november weer om als klankbord voor de 
ontwikkeling van STRONG te dienen en met elkaar de voortgang van de beoogde impuls 
te bespreken. We nemen graag de uitnodiging van Arnhem aan om elkaar te daar te 
treffen. 
 
1)  De bestuurdersagenda “Schatgraven in de Ondergrond” op 11-10-2012 op “TerrAgenda” 
aangeboden aan demissionair staatssecretaris min.  Infrastructuur & Milieu Joop Atsma.
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Aanwezig: 
Bestuurders
Lambert Verheijen, waterschap AA en Maas 
Margreet van Gastel, gemeente Arnhem 
Robert Linnekamp, gemeente Zaanstad 
Erik Dannenberg, gemeente Zwolle 
Johan van den Hout, provincie Noord Brabant 
Isabelle Diks, gemeente Leeuwarden 
Wilbert Willems, gemeente Breda 
Annemieke Traag, provincie Gelderland 
Alexandra van Huffelen, gemeente Rotterdam 
 
Ambtenaren
Chris Kuijpers,  Ministerie I&M 
Ruud Cino, Ministerie I&M 
Elaine Alwayn, Ministerie I&M 
Jos Verheul, Initatief Bewust Bodemgebruik 
Caya Koppendaal, Gemeente Rotterdam 
Simon Middelkamp, IPO BOOG 
Ewoud van den Berg, Provincie Noord-Brabant 
Henk van den Berg, VNG WEB 
 
Organisatie
Gerd de Kruif (programmamanager UP Bodemconvenant) 
Theo Konijn (gespreksleider) 
Irma Kerkhof (secretaris project Ondergrond UP Bodemconvenant) 
Astrid Slegers (projectleider Ondergrond UP Bodemconvenant) 
 
Verhinderd: 
Bestuurders
Tanja Klip, provincie Drenthe 
Janneke Oude Alink, Gemeente Hengelo 
Olaf Prinsen, gemeente Apeldoorn 
Govert Veldhuijzen, provincie Zuid Holland 
Ineke Bakker, provincie Overijssel 
Stefan Kuks, waterschap Regge en Dinkel 
 
Ambtenaren
Mark van der Werf, UvW 
Marian van Giessen , Ministerie I&M 
 


