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Deelnemers, bestuurders 
Bakker (Overijssel), Diks (Leeuwarden), Van Gastel (Arnhem), Linnenkamp (Zaanstad), Prinsen 
(Apeldoorn), Traag (Gelderland), Van den Hout (Noord-Brabant), Veldhuijzen (Zuid-Holland), Klip 
(Drenthe), Kuks (Regge en Dinkel), Willems (Breda) 
 
Deelnemers, ambtelijk 
Alwayn (I&M), Stigter (I&M), Cino (I&M), De Kruif (Uitvoeringsprogramma bodemconvenant), Van 
den Berg (gemeente Utrecht), Middelkamp (Noord-Brabant), Van der Werf (Unie van 
Waterschappen) 
 
Facilitering 
Konijn (facilitator), Vergeer (verslag), Kerkhof (UP bodemconvenant) 
 
Afmeldingen 
Dannenberg (Zwolle), Van Huffelen (Rotterdam), Kuijpers (I&M), Verheijen (Aa en Maas)  
 
Tekst 
Dit verslag start op dinsdagavond 7 februari 2012. Het is een vervolg van de informele 
bestuurdersbijeenkomst van exact een jaar eerder, waarin een kleine groep bestuurders sprak over 
onder meer ondergrond en decentralisatie. Gerd de Kruif benadrukt in zijn opening het belang van het 
informele gesprek. Het is een mogelijkheid om met elkaar de gelopen weg te bespreken en de 
toekomst te verkennen. Dat belang bleek uit de vorige bijeenkomst en heeft een stevige impact 
gehad. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat  een jaar later bijna drie keer meer bestuurders bereid zijn 
gevonden om naar deze bijeenkomst te komen, maar ook uit de vorderingen in de transitie zoals 
vastgelegd in een manifest. De centrale vraag die De Kruif aan het slot van zijn betoog aan de 
deelnemers voorlegt luidt: “Wat vinden we echt belangrijk?”. 
 
Dinsdagavond 7 februari 2012 
Elf bestuurders van gemeenten, provincies en een waterschap en een aantal verantwoordelijke 
ambtenaren verzamelen zich in Hotel Karel V en spreken enthousiast over bodem en ondergrond. Ze 
hebben het over de wijze waarop kennis van bodem en ondergrond een rol spelen in 
gebiedsontwikkeling, in de energietransitie, in watervraagstukken. Ze zijn het erover eens dat er 
balans moet zijn tussen benutten en beschermen, zowel in gebieden als in ruimtelijke plannen. Er is 
overtuiging dat de ruimtelijke ordening meer moet zijn dan een beeld van boven, de ruimtelijke 
ordening van de toekomst is 3-dimensionaal of zelfs 4-dimensionaal (want de tijd doet ook mee). Ze 
zien dat de transitie van het beleid voor bodem en ondergrond, zoals afgesproken in de het 
convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’, haar vruchten af werpt. De 
bestuurders herkennen zich in de tekst van het Manifest Wake-up call voor het bodem- en 
ondergrondbeleid, waarin de voornemens van die transitie zijn beschreven. Desgevraagd bevestigen 
de aanwezigen dat het manifest geen teksten bevat waarmee zij het oneens zijn, het is een goede 
stip op de horizon. Bestuurlijk liggen er vervolgens gedeelde vraagstukken waarover men graag van 
gedachten wil wisselen. 
 
Circa drie uur later gaan de bestuurders uiteen met de afspraak elkaar snel weer te treffen. Een 
volgende bijeenkomst op een zonnige dag (hopelijk), want de wethouder van Apeldoorn nodigt zijn 
collega’s uit voor een fietsexcursie langs het project Ugchelen, een gebiedsproject waarin 
grondwater een belangrijke rol speelt. In de tijd tussen het samenkomen en het maken van de 



vervolgafspraak komen de bestuurders tot de slotsom dat ze een aantal vraagstukken gemeen 
hebben. Deze zijn hieronder benoemd. 
 

• Over de noodzaak van de balans tussen beschermen en benutten zijn alle deelnemers het 
eens. Aan de bodem wordt geld verdiend en dat kan sterk toenemen als bijvoorbeeld de 
winning van aardwarmte in de exploitatiefase komt of het opslaan van CO2 geld waard 
wordt. Een interessant perspectief, zeker in deze tijden van economische crisis en 
toenemende energieprijzen. Aan de andere kant blijft daar de zorg voor duurzaamheid en 
het ecosysteem. Het bodem- en watersysteem kan overbelast raken of zelfs uitgeput. Lang 
niet iedereen zich daarvan bewust. Het is wenselijk om de balans tussen beschermen en 
benutten op het goede schaalniveau op te laten maken. Daarvoor zijn eenvoudige 
overzichten en hulpbronnen nodig, zoals kansen- en bedreigingenkaarten. 

 
• Draagvlak voor transitie. Recent heeft de situatie rondom schaliegas en CO2 aangetoond dat 

het benutten van de ondergrond niet altijd de zegen heeft van de samenleving. Zeker niet 
voor de mensen die er bovenop wonen. De angst voor het onbekende van de ondergrond 
leidt tot maatschappelijke onrust en dat kan niet ter zijde kan worden geschoven. Het is 
belangrijk dat er meer kennis komt om zaken goed uit te onderzoeken en de 
onderzoeksresultaten goed uit te leggen. Dat is van belang voor ieder afzonderlijk project, 
maar ook voor de context waarin de projecten worden geïnitieerd. De winning van schaliegas 
kan niet los worden gezien van Nederland als duurzame energiemaatschappij. De 
ondergrondse opslag van CO2 kan niet los worden gezien van (inter)nationale afspraken over 
het halen van klimaatdoelstellingen. Al voorafgaand aan besluitvorming moet in draagvlak 
worden geïnvesteerd. Bestuurders willen op dit vraagstuk kennis en ervaring delen. 

 
• Bodem = common good? De laatste jaren is de bodem ontdekt voor de winning van energie 

en de opslag van stoffen. De belangrijkste verandering wat dat betreft is dat de 
ondergrondse ruimte in delen van Nederland schaars goed wordt: meerdere ondergrondse 
functies of initiatieven daartoe zijn concurrerend naar elkaar toe geworden. Met andere 
woorden: er is veel voor te zeggen om reserveringen in de ondergrond, net zoals dat geldt 
voor de bovengrond, vast te leggen in ruimtelijke plannen. De ruimtereservering is één deel 
van het verhaal, het andere is dat steeds meer partijen de bodem zijn gaan beschouwen als 
inkomstenbron. De combinatie van ‘schaars goed’ en ‘geld verdienen’ roept een discussie op. 
Behoort het verdienen van de bodem toe te komen aan de initiatiefnemer, aan de 
samenleving of aan een combinatie van beide? Of aan niemand, zoals dat voor water is 
geregeld? Hoe zou goed zijn als op dit punt meerdere scenario’s worden doordacht. Daarbij 
is als vertrekpunt genoemd dat, vanuit een publieke verantwoordelijkheid, initiatieven voor 
exploitatie van de ondergrond moeten worden beoordeeld op hun effecten op andere 
sectoren en andere schaalniveaus. 

 
• Decentraal maatwerk! Op lokaal of regionaal niveau zijn de lokale of regionale problemen 

(en kansen) wel bekend. Vaak weet men die ook wel op te lossen. Wat daarvoor nodig is, is 
decentraal maatwerk. Op die manier kan Arnhem haar aandacht meer vestigen op de niet 
gesprongen explosieven en Apeldoorn op de grondwaterproblemen in de wijk Ugchelen. In 
gebieden is vrijwel altijd sprake van meerdere problemen tegelijkertijd en dat vraagt om 
integrale oplossingen. Daarbij is het belangrijk dat decentraal maatwerk niet alleen een 
inhoudelijke kreet is, maar ook aandacht vraagt voor de wijze waarop financiële middelen 
worden verdeeld en de wet wordt ingericht. De toekenning van financiële middelen kan niet 
meer worden gerelateerd aan de oplossing van één criterium, zoals het aantal inwoners of 
het aantal te bouwen woningen of te verrichten spoedsaneringen. En decentraal maatwerk 
heeft behoefte aan wettelijke doelvoorschriften, die de lokale (of regionale) overheid samen 



met lokale partners (publiek en privaat) ruimte geeft om haar eigen invulling uit te werken. 
Decentraal maatwerk vraagt investeringen in kennis en competenties. 

 
• Gebiedsgerichte aanpak & bodem. De aanwezigen zien de gebiedsontwikkeling stil komen te 

staan. De klassieke methoden werken in deze tijd niet meer. Er is behoefte aan andere 
financieringsconstructies, garantiestellingen etc. In het overleg wordt veel geopperd: 
terugvloeien van opbrengsten in het gebied naar het gebied zelf (regional funds), 
samenwerking met bedrijfsleven in de wetenschap dat deze altijd de risico’s afgedekt wil 
hebben afgedekt of het breder inzetten van bodemsaneringsbudget. Dat roept een dilemma 
op: hoe zorgen we ervoor dat geld wordt ingezet waar we het als samenleving voor hebben 
ingezet, rekening houdend met de noodzakelijke vrijheden die het decentraal maatwerk met 
zich meebrengt?  

1 januari 2013 
Aan het einde van de bijeenkomst komen de bestuurders tot een interessante conclusie. Het 
onderwerp is te urgent en belangrijk om het te laten liggen. Tot het einde van het jaar 2015 is er geld 
voor bodemsanering, maar daarna kan dat afgelopen zijn. Terwijl we allemaal weten dat de 
problemen met bodemvervuiling en andere bodemproblemen in gebiedsprojecten, nog enkele 
decennia zullen doorgaan. En terwijl we weten dat de benutting van de ondergrond kan veranderen 
in een wild westen, waarin de eerste die haar vlag in de grond steekt (ofwel een concessie aanvraagt) 
een vrijbrief krijgt zonder dat daar een brede afweging aan ten grondslag ligt. De bestuurders 
concluderen dat het noodzakelijk is om snel met elkaar verder in gesprek te gaan over de nodige 
veranderingen in het denken over bodem en ondergrond, mede gezien de vaart achter de 
Omgevingswet. Daarom wordt afgesproken om voor de zomer weer bij elkaar komen en zo mogelijk 
reeds dit jaar richtinggevende (bestuurlijke) afspraken te maken. 
 
Conclusie 
Een avond vrijuit praten over bodem en ondergrond, in een informele setting, heeft geleid tot vijf 
vraagstukken en twee afspraken. De eerste afspraak heeft betrekking op de intentie om voor 1 
januari 2013 richtinggevende afspraken over het vervolg van het convenant 
‘Bodemontwikkelingsbeleid en aan pak spoedlocaties’. De tweede afspraak is eveneens prettig: een 
fietsexcursie in Apeldoorn langs het gebied Ugchelen, waar een mooi gebiedsproject gaande is die 
illustreert wat het bodemconvenant wil bereiken.  
 
Is daar mee een antwoord gegeven op de centrale vraag die Gerd de Kruif aan het begin van de 
bijeenkomst stelde: “wat vinden de bestuurders nu echt belangrijk?” Die vraag kan enerzijds 
beantwoord worden vanuit dit verslag: echt belangrijk zijn regionaal maatwerk en het nemen van 
regionale verantwoordelijkheid. En uiteraard de regionale beschikbaarheid van wetgeving, mensen 
en financiële middelen die daarvoor noodzakelijk zijn. Het antwoord kan anderzijds gehaald worden 
uit de waarneming dat 11 bestuurders, met een grote verscheidenheid aan politieke achtergrond, 
elkaar vinden ten aanzien van het belang van de ondergrond. 
 


