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Informele bestuurlijke bijeenkomst bodem/ondergrond 
8 februari 2011 
18.00 – 21.15 uur 
Grand Hotel Karel V 
 
Aanwezigen: 
Isabelle Diks (wethouder Leeuwarden) 
Tanja Klip-Martin (gedeputeerde Drenthe) 
Chris Kuijpers (DG I&M) 
Stefan Kuks (Watergraaf Regge & Dinkel) 
Lambert Verheijen (Voorzitter SKB bestuur) 
 

Frank Agterberg (SKB) 
Ruud Cino (I&M) 
Gerd de Kruif (UP Bodemconvenant) 
Cees Moons (I&M) 
Astrid Slegers (IPO) 
Marco Vergeer (Bewust Bodemgebruik, verslag) 

 
Inleiding 
Op dinsdagavond 8 februari waren bovenstaande personen te gast in het historische Grand 
Hotel Karel V. Onderwerp van gesprek was de bestuurlijke betrokkenheid bij bodem en 
ondergrond. Wat ontstond was een boeiend gesprek, waar organisator Gerd de Kruif om 21.15 
uur een abrupt en geforceerd einde aan moest maken omdat het anders nachtwerk zou 
worden. ‘Bodem en ondergrond’ bleek deze avond voor bestuurders een boeiend onderwerp. 
Een onderwerp dat echter lang niet altijd op de politieke agenda staat. Dat dit moet veranderen 
was voor de aanwezigen niet de vraag, maar wel de wijze waarop. Deze avond heeft, naast de 
afspraak om elkaar hierover voor de zomer nog eens over te treffen, geleid tot bouwstenen 
voor de transitie van bodem- en ondergrond beleid. Hieronder zijn de 10 belangrijkste 
bouwstenen genoemd. 
 
Bouwstenen 
 

1. Een integrale, ontwikkelingsgerichte benadering is vanzelfsprekend. De ondergrond 
biedt basis voor maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Meer bewustwording van de 
kracht en kwetsbaarheid van de ondergrond is nodig, zowel bij bestuurders, ambtenaren 
als bij bedrijven en burgers. De ‘bodemwereld’ zal met het nieuwe verhaal moeten 
komen, een verhaal dat niet meer alleen uitgaat van bedreigingen en kosten voor 
bodemsaneringen, ook van de baten voor de samenleving. Bodem, van last naar lust. 

 
2. De bijdragen van bodem voor grote opgaven ten aanzien van water, energie en ruimte 

staan nauwelijks op de politieke agenda. Dat komt mede doordat ruimtelijke ordening 
en ondergrond zowel op rijks- als op decentraal schaalniveau in gescheiden portefeuilles 
van bestuurders zijn opgenomen. Geconstateerd wordt dat het gesprek tussen de 
ministeries van ELI en E&I op gang komt en nog enige tijd vraagt. Op decentraal niveau 
zou het goed zijn als ruimte en ondergrond in één bestuurdersportefeuille zouden zitten, 
liefst nog inclusief energie en water (inclusief waterbodem). 

 
3. In het inzichtelijk maken van haar bijdrage is het nodig om de baten van de ondergrond 

te vertalen in economische dimensies. Wat dat betreft kan de ondergrond nog veel leren 
van de waterwereld. Bijvoorbeeld hoe ze dat gedaan hebben bij ‘Ruimte voor de rivier’. 
Mede door het beperkte inzicht in de financiële baten beseffen bestuurders en 
ambtenaren onvoldoende dat de ondergrond een uitermate relevant thema voor hen is. 
Wie van hen weet er dat grondwater goud waard is? Wie van hen beseft dat je aan hete 
waterbellen geld kunt verdienen en voor bedrijven een aanlokkelijk vooruitzicht kan 
bieden op stabiele energieprijzen? Zien bestuurders de samenhang tussen nationale 
economische belangen en hun regionale omgevingsbelangen? 
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4. Tel je zegeningen ten aanzien van de beschikbaarheid van rijksgeld! Het 
bodemsaneringbudget is, dankzij het convenant, gevrijwaard gebleven van grote 
bezuinigingen. Voor zover nu bekend blijven de budgetten na 2015 op het niveau van 
het jaar 2015. Daarbij is wel een goed verhaal nodig. Bijvoorbeeld als cruciale bijdrage 
voor gebiedsontwikkeling, waar bodemsaneringen deel van uitmaken of voor de brede 
benadering van de ondergrond. 

 
5. De rijkssturing op de inzet van het bodembudget zal afnemen. Decentrale overheden 

krijgen meer de mogelijkheid om daar naar eigen goeddunken mee om te gaan. Hoe dat 
wordt geregeld is nog niet precies bekend, dat verdient nader onderzoek. Onderdeel van 
het onderzoek is de inzet van andere financiële bijdragen uit de regio zelf, bijvoorbeeld 
vanuit de projectontwikkeling. Daar zijn kansen toe, zo laten de besprekingen van het 
grote bedrijfsleven in SKB-verband zien. Of zie de ontwikkelingen in de Rotterdamse 
havens. Een onderzoekswaardige optie is een (regionaal) revolving fund voor 
gebiedsontwikkeling, die (blijvend) wordt gevoed met bodemgeld van het rijk en 
heffingen op de winning van bodemenergie (analoog aan de heffingen op de winning 
van grondwater voor de bereiding van drinkwater). Nader onderzoek en pilots inzake 
financieringsvormen zijn nodig. Private initiatieven die kansen bieden en/of goede 
voorbeelden zijn moeten ondersteund en mogelijk gemaakt worden. 

 
6. De toekomst is een integrale benadering van de ondergrond, die in wisselwerking staat 

met de bovengrondse inrichting. Binnen zo’n benadering is er geen blauwdruk voor wie 
het waar voor het zeggen heeft in de ondergrond. Het is onwenselijk om een bevoegd 
gezag per bodemlaag aan te wijzen. Daar moeten decentrale overheden, ieder vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid, samen uitkomen. Dat vraagt om overheden die in hun 
eigen kracht staan. Leeuwarden heeft een masterplan nodig om bedrijven te helpen de 
beschikbare bodemenergie eerlijk en efficiënt te verdelen. De provincie Drenthe heeft 
een structuurvisie voor de ondergrond opgesteld, teneinde ruimtelijke keuzes 
driedimensionaal te kunnen afwegen. Het gaat daarbij om bodemenergiesystemen, de 
mogelijke opslag van strategische voorraden van aardgas of groengas, de mogelijke 
opslag van CO2 of van "compressed air". Ook de eventuele geologische eindberging van 
kernafval speelt hierbij een rol. 

 
7. Voor het maken van integrale afwegingen over de ondergrond spelen bestuurders en 

dappere ambtenaren een cruciale rol. Slechts enkele bestuurders voeren het gesprek 
over de ondergrond. Veel andere bestuurders zijn vaak eenvoudigweg niet op de hoogte 
van het onderwerp. Op dit moment is er te weinig bestuurlijke impuls, dat gesprek moet 
nog op gang gebracht worden. Dat gebeurt nu onvoldoende vanuit de ambtenarij, waar 
het gesprek meestal niet verder komt dan het ambtelijk management. Dat is de 
ambtenaren niet altijd aan te rekenen, ze zitten vaak vast aan wettelijke en formele 
verplichtingen. Het vraagt durf, flexibiliteit en bestuurlijke rugdekking om daar anders 
mee om te gaan. De bestuurlijke ambassadeurs beseffen dat ze hierover hun koepels 
moeten adviseren.  

 
8. Ook in dit gesprek wordt geconstateerd dat innovatie en goede voorbeelden ontzettend 

goed kunnen werken, maar het oppakken van de handschoen door de andere overheden 
mondjesmaat op gang komt. De goede voorbeelden verdienen nog meer aandacht, 
vooral buiten de ‘bodemwereld’ en juist in de bestuurlijke contreien. 

 
9. Bodem en ruimtelijke ordening functioneren als gescheiden bolwerken. Mede daardoor is 

wetgeving sectoraal ingericht, het ambtelijk apparaat verkokerd en de bestuurlijke 
portefeuilles gescheiden. De bolwerken moeten worden opengebroken voor een 
integrale benadering. Dat kun je, aan de hand van de lagenbenadering, planologisch 
goed regelen. Als dat gedaan is, kunnen problemen met de gebrekkige samenhang 
tussen Wet bodembescherming en andere wetten worden aangepakt. 
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10. In het convenant is een midterm review afgesproken. Deze richt zich op de aanpak van 
bodemsaneringen en nieuwe afspraken met het oog op de transitie en de situatie na 
2015. Het is belangrijk inzicht te krijgen wat de resterende opgave voor spoedeisende 
bodemsaneringen is. Het is zaak voor te sorteren naar een nieuw convenant voor de 
periode na 2015. Hierover moeten in 2014 afspraken gemaakt worden. Daarmee wordt 
de midterm review relatief low profile ingestoken: geen heroverwegingen wat betreft 
het budget of afspraken over een nieuwe lijn. 

 

Grand Hotel Karel V 
Het gebouwencomplex van het Grand Hotel stamt uit de 14e eeuw en huisvestte gedurende 
circa 450 jaar de Landcommanderij van de Ridderlijke Duitse Orde. In 1546 vonden Karel V en 
zijn zuster Maria van Hongarije hier onderdak. In 1808 dwong koning Lodewijk Napoleon de 
Duitse Orde het Duitse Huis af te staan en werd er vervolgens in 1811 een militair hospitaal 
gehuisvest. Het gebouw behield deze functie tot 1986. Na een korte periode waarin het 
gebouw werd bewoond door krakers en anti-krakers, is in 1997 gestart met de verbouwing 
van het complex. Dit leidde in 2000 tot de opening van het Grand Hotel Karel V. 
 
Bron: http://www.karelv.nl/nl/sfeer_en_impressie/historie


