
Op 22 mei 2012, de eerste officiële warme zomerse dag van dit jaar, verzamelden bestuurders van 
provincies, gemeenten, een waterschap en topambtenaren van het ministerie van I&M zich in de 
Hamermolen van Apeldoorn voor een informeel bestuurdersoverleg. Voor de tweede keer dit jaar 
bespraken ze de toestand van het bodembeleid. Ditmaal stond centraal: ‘wat zet de ondergrond op 
de politieke en maatschappelijke agenda?’ Deze vraag leidde tot de afspraak om te komen tot een 
bestuurlijke agenda. Om de ondergrond op de agenda te krijgen en te houden wordt scherp op 
twee A4 aangegeven, hoe de ondergrond is gekoppeld aan maatschappelijke opgaven en wat 
nodig is om dit waar te maken, in de geest van het “keizerkroonmanifest”. Ter illustratie van het 
belang van de ondergrond, wordt daaraan een overzicht met baten en lasten van de ondergrond 
toegevoegd. Ondanks de hitte ging aan deze afspraak een bijzonder levendige discussie vooraf, 
hieronder opgetekend aan de hand van de belangrijkste bespreekpunten. In september komen de 
bestuurders weer bij elkaar om de agenda vast te stellen. 
 
De keuze van de Hamermolen als plek van deze bijeenkomst bleek niet toevallig. Het symboliseert de 
verbondenheid van Apeldoorn met de ondergrond en de beken en sprengen in het bijzonder. De 
natuurlijke waterkracht in dit gebied maakte het de Oranjes mogelijk om in de tuin van paleis Het 
Loo fonteinen te bouwen, die konden wedijveren met de fonteinen in Versailles. De verbondenheid 
met de ondergrond en het grondwater is er in 2012 nog steeds. Niet voor niets profileert de 
gemeente zich als koploper in Nederland, waar het gaat om gebiedsgericht grondwater. De 
Apeldoorners zijn in staat gebleken om multidisciplinaire problemen en vraagstukken in Apeldoorn 
en Ugchelen met het grondwater om te zetten in kansen. Daarvoor is een regionale insteek nodig, 
met actoren die weten waar ze het over hebben en die met elkaar willen samenwerken aan een 
gezamenlijke opgave.  
 
De deelnemers vinden dat er gemeenschappelijke belangen zijn rondom de ondergrond en dat het 
thema maatschappelijk op de agenda moet staan. Het bodembeleid is in grote mate 
gedecentraliseerd. Toch kan het rijk condities en voorwaarden scheppen en de koers duidelijk 
maken, bijvoorbeeld in de structuurvisie voor de ondergrond. De oproep was eensgezind en helder: 
ieder heeft zijn verantwoordelijkheid op dit terrein, maar alleen samen kunnen we inhoudelijk goede 
voortgang behalen. Dus geen ‘’valse decentralisatie” en loopgraven, maar aanhaken bij elkaar.  
 
De voortgang van de bodemsaneringsoperatie leidt tot discussie. Enerzijds zijn met de huidige 
aanpak de meeste oude bodemverontreinigingen (volgens de klassieke definitie) in beeld, aangepakt 
of onder controle gebracht. Deze exercitie moet goed worden afgerond. Er blijven echter gebieden 
waar de bodemverontreiniging nog steeds een grote impact op de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden en daarmee economisch handelen in de regio, zoals in Zaanstad of 
Rotterdam. Gesteld wordt dat dit niet alleen lokaal opgelost kan worden. Hierbij zijn innovatie, 
gebiedsgericht werken en ruimte voor maatwerk nodig. Groot is ook de behoefte aan financiële 
middelen en nieuwe financiële instrumenten (verdiencapaciteit). De gevalsbenadering ligt daarbij 
grotendeels achter ons. Deze nieuwe aanpak vraagt lef van gemeentelijke en provinciale besturen 
om keuzen te maken.  Het rijk moet de goede condities scheppen. 
 
Anderzijds heeft de klassieke bodemsaneringsoperatie betrekking op een probleem dat begin jaren 
’80 is erkend en waarvoor beleid is gemaakt. Ruim 30 jaar later is er zoveel meer bekend over de 
ondergrond en het functioneren van het bodemsysteem, dat we de bodemsaneringsoperatie niet 
meer als geïsoleerd probleem kunnen aanpakken. Antibiotica en bestrijdingsmiddelen in het 
grondwater en oppervlaktewater van het landelijk gebied zijn nieuwe vormen van verontreiniging die 
relatief recent als probleem zijn geduid. In die zin is de klassieke bodemsaneringsoperatie deels klaar, 
maar ontstaat wellicht de noodzaak van de aanpak van nieuwe vormen van bodemproblemen. 
 



De aanpak van verontreinigingen en saneringen zijn echter niet het centrale thema als het gaat om 
vernieuwing van het bodembeleid. Door klimaatveranderingen en intensiever gebruik van de bodem 
en ondergrond spelen er andere vraagstukken rondom het beheer van onze bodem en grondwater, 
zowel kwalitatief als kwantitatief. Termen als gebiedsgericht grondwaterbeheer en driedimensionale 
ruimtelijke plannen duiden op een meer integrale benadering van het bodem- en watersysteem. Een 
benadering die ook roept om andere verdienmodellen. De ondergrond die maximaal bijdraagt aan 
(duurzame) economische ontwikkeling. Dit biedt veel mogelijkheden en er zijn al enkele goede 
ervaringen mee. Dit verdient prioriteit. Te beginnen met het openbaar toegankelijk maken van 
kennis hierover. 
 
De Omgevingswet biedt hiervoor kansen, met een integrale aanpak en ruimte voor maatwerk. De 
aanwezigen constateren dat het doel centraal moet staan. Nastreven van bodemkwaliteit is geen 
doel op zich, maar een middel om op een duurzame wijze te blijven voorzien in schoon drinkwater, 
gezond voedsel en een prettige leefomgeving en de ondergrond die bijdraagt aan (duurzame) 
economische ontwikkeling. 
 
Op alle vlakken wordt gezocht naar de verbinding van de ondergrondse en bovengrondse opgaven. 
Bijvoorbeeld via de rol van de ondergrond bij het oplossen van de energieopgave, waarbij het gaat 
om de winning en opslag van energie of de ondergrondse opslag van gassen en materiaal. Wellicht zit 
hier een mogelijkheid van een nieuw ‘refolving fund’. Investeerders mogen nu gratis en bijna 
ongevraagd gebruik maken van bodemenergie. Het is noodzakelijk om te bezien of dat een 
wenselijke situatie is. Op zich is het wenselijk dat private investeerders boren naar aardwarmte en 
bodemenergie draagt bij aan het bereiken van klimaatdoelstellingen. Aan de andere kant kan 
overdaad aan systemen remmend werken op het rendement en is het goed om te bezien of met 
minder boringen eenzelfde energievraag beantwoord kan worden  
 
De (nieuwe) bodemverontreinigingen, de opgave voor het waterbeheer en de nieuwe 
benuttingsvormen in de ondergrond manifesteren zich weliswaar regionaal, maar laten zien dat het 
Rijk een belangrijke rol heeft in het beheer van de ondergrond. Al was het maar omdat er keuzes 
moeten worden gemaakt ten aanzien van benuttingsvormen: welke staan we wel en niet toe en als 
we dat doen welke voorwaarden worden daaraan verbonden? Nederland kan het zich niet 
veroorloven de ondergrond niet – verantwoord - te benutten. Dat vraagt om politieke aandacht en 
besluiten, zowel op nationaal als decentraal schaalniveau. Het rijk kan de nodige wettelijke, 
organisatorische en financiële instrumenten bieden. De (rijks)structuurvisie voor de ondergrond kan 
als gezegd de basis bieden voor deze brede ambitie. De uitvoering is en blijft aan de regio. Tijdelijke 
werkverbanden, naar voorbeeld van de Vlaamse, kunnen een goede optie zijn om samen in de 
praktijk verder te komen.  
 
Met dat besef in het achterhoofd besluiten de deelnemers aan het overleg eensgezind dat het nodig 
is een bestuurlijke agenda op te stellen, met als doel om de ondergrond duidelijker op de politieke 
agenda te krijgen. In aanloop hierop wordt op korte termijn een A4 aangeleverd en wordt gewerkt 
aan een overzicht met baten en lasten van de ondergrond. Bestuurders kunnen deze stukken 
gebruiken in hun politieke contacten. De bestuurlijke agenda (2 A4) wordt vastgesteld in een 
bijeenkomst in september. Daartoe wordt vanuit het uitvoeringsprogramma van het 
bodemconvenant een voorzet gemaakt. Noord Brabant heeft aangeboden gastheer te zijn voor deze 
bijeenkomst.  
 


