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De bodem is een bron voor waardecreatie die meer en meer wordt 'ontdekt' door  overheden en private partijen; voor 

ondergronds transport en bebouwing of opslag en winning van energie. Ook dat zorgt voor beweging. Net als de span-

nende maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan: krimp, crisis en klimaat. Ook gaat het om de inrichting van 

de ondergrond die een 3D-benadering (of zelfs 4D-) bij ruimtelijke ontwikkeling vragen. Al deze ontwikkelingen roepen 

om ingrijpende veranderingen in beleid, nieuwe rollen en aanpassing van instrumenten.

Vanuit behoefte aan grip op deze aanstormende, nieuwe situatie hebben wij – een groep veranderingsgezinde 

om gevingsprofessionals uit publieke en private hoek – de koppen bij elkaar gestoken. Op 12 en 13 oktober 2011 

 kwamen we bijeen in Hotel de Keizerskroon in Apeldoorn om dit manifest op te stellen, een wake-up call, gericht op 

het verwoorden van onze visie in tijden van verandering. De urgentie is er: als we niets veranderen kloppen werk-

wijzen, regels en budgetten straks niet meer met de maatschappelijke werkelijkheid. Laten we gaan voor de kansen  

die de huidige dynamiek en de ondergrond ons bieden.

1. Krachtig in coalities: bodem gaat verbinden
Wij zien de toekomstige functie van bodem als een actieve deelnemer aan de gezamenlijke ontwikkeling van de fysieke 

ruimte. Bodem en water gooien de deuren open voor nieuwe coalities met energie, ruimtelijke ordening, natuur, land-

bouw en iedere andere nuttige partner. Ook burgers en bedrijven maken nadrukkelijk deel uit van de coalitie. Met alle 

partners willen we afwegen. Dat vraagt ons om helder en hanteerbaar te maken wat de kansen en consequenties zijn 

van bodem en water in gebiedsontwikkeling.

Wij willen nieuwe coalities vormen en delen wat bodem te bieden heeft. We roepen ook anderen op sectorale muren te 

slechten, integrale kansen te benutten en zo onder- en bovengrond te verbinden.

2. Bodem als deel van duurzame gebiedsontwikkeling
Wij zijn ons bewust van de rol die de ondergrond speelt in de mogelijke gebruiks functies van een gebied: als factor in 

ruimtelijke kwaliteit en element in waardecreatie. In die rol zien we kansen als we meebewegen met de dynamiek van 

andere sectoren. We bieden bodem aan als bouwgrond, basis voor natuur en landschap of instrument voor het winnen 

van energie. We voorkomen nieuwe verontreiniging of uitputting, juist vanwege de waarde die de bodem heeft voor de 

gehele maatschappij. Zo zoeken we naar samenkomst van People, Profit en Planet (PPP). We kijken niet meer secto-

raal vanuit slechts bodem, maar kijken mee vanuit economische, maatschappelijke én  ruimtelijke overwegingen.

Wij bieden de baten van bodem aan als factor in gebiedsontwikkeling en kwaliteit van de omgeving. We roepen profes-

sionals en bestuurders die werken aan de leefomgeving op ook te handelen vanuit PPP en de kansen te grijpen die de 

ondergrond hiervoor biedt.

Het bodembeleid komt in een andere fase, het gaat zich richten op 

de waarde van de bodem voor brede maatschappelijke opgaven en 

gebiedsontwikkeling. Dertig jaar ervaring met het verbeteren en 

beschermen van de bodemkwaliteit maakt deze transitie nu moge-

lijk. Veel verontreinigingen zijn inmiddels gesaneerd of komen na 

2015 onder controle. Dat is een prestatie waar we trots op zijn! We 

richten ons hierna niet meer op de verwijdering van verontreinigde 

'gevallen', maar op beheer en op permanente bodemkwaliteitsver-

betering en we zoeken aansluiting bij de leefomgeving.



3. Ruimte (maken) voor regionale kracht
Decentrale overheden en (private) partijen willen ruimte voor maatwerk en eigen af weging in gebieds- ontwikkeling,  

de Rijksoverheid kiest voor decentralisatie. Deze drijfveren sluiten mooi op elkaar aan: er ontstaat ruimte en verant-

woordelijkheid voor regionale kracht. Integrale afweging voor boven- en ondergrond komt bij decentrale overheden te 

liggen, hun beweegredenen leggen ze vervolgens uit aan hun burgers.  De afweging van lusten en lasten vindt plaats 

op hetzelfde niveau. Daarnaast vragen we meer ruimte voor de bodemspecifieke beleidsprincipes 'gestadige verbete-

ring' en 'stand-still'. Voor Rijksbeleid zijn dit uitgangspunten voor budgetten en regels en leidend voor preventie en 

aanpak van bestaande verontreiniging. Ze zullen worden gehanteerd op gebiedsniveau en niet langer op gevalsniveau.

Wij roepen decentrale overheden op om samen met private partijen de verantwoor delijkheden in gebiedsontwikkeling 

te pakken, integrale afwegingen aan burgers uit te leggen en de ruimte binnen de wettelijke grenzen te benutten.  

Het Rijk moet dit proces steunen.

4. Investeren in de multidisciplinaire leer- en ontwikkelomgeving
Integrale gebiedsontwikkeling ontstaat door samenwerking tussen allerlei deskundigen: ruimte, economie, sociale 

ontwikkeling, bodem, water, energie en groen komen hierin samen. Een actieve rol in deze multidisciplinaire coalities 

vergt specifieke kennis en competenties van de bodemprofessional: vertalen van doelen naar een concrete situ-

atie, procesmatig inzicht in ruimtelijke ontwikkelingen, expertise delen buiten het werkveld en zorg dragen voor een 

afgewogen besluitvorming. De bodemprofessional zal zich hierop willen voorbereiden en wij vragen daarom om een 

investering in onderwijs, uitwisseling en cursussen. Leren door te doen, in een multidisciplinaire leeromgeving of 

expertisenetwerk, heeft hierbij de voorkeur.

De bodemprofessional maakt zich klaar voor integrale gebiedsontwikkeling. Wij stimuleren de kennis- en competentie-

ontwikkeling en roepen organisaties op te investeren in multidisciplinaire leeromgevingen.

5. Van saneringsbudget naar stimuleringsbudget
Binnen de transitie past ook een wijziging in de bestedingssystematiek. Enerzijds  vragen we budget om de bodem-

kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Anderzijds  vragen we het Rijk het budget zo in te richten dat decentrale 

overheden én de private sector het budget kunnen inzetten als vliegwiel. Daarbij zoeken we ook naar nieuwe bronnen 

en instrumenten voor financiering. Zo ontstaat een multiplier effect: vanuit lokaal inzicht een duwtje in de rug voor 

goede initiatieven en ontwikkelingen. Wij stimu leren hierbij de focus op duurzame gebiedsontwikkeling. Bodembudget 

kan ook voor andere gebiedsdoelen worden ingezet, mits het bijdraagt aan de verbetering van de leefom geving en 

duurzaam gebruik van de ondergrond.

Wij stellen een stimuleringsbudget voor met als brede randvoorwaarde de verbetering van de leefom geving door 

 duurzaam gebruik van de ondergrond. We roepen bestuurders op dit te bekrachtigen.

6. Van een separate Bodemwet naar een Omgevingswet
De focus op gebiedsontwikkeling, samenwerking tussen beleidsdisciplines en de roep om meer ruimte voor regi-

onale kracht vraagt ondersteuning in wet- en regelgeving. De Wet Bodembescherming (Wbb) zal aansluiten bij de 

Omgevingswet. Om deze nieuwe wet effectief en hanteerbaar te maken willen wij de lessen van 30 jaar bodembeleid 

meegeven. Bij beheer van de bodemkwaliteit nemen wij lokaal maatschappelijke risico-afweging als leidraad te nemen 

in plaats van normenkaders. Daarnaast vragen we een verschuiving van normen en middelvoorschriften naar doe-

len en procesvoorschriften. En benadrukken we het belang van passende terminologie: escalerend taalgebruik staat 

 risicoafweging en een ontspannen omgang met de omgeving in de weg.

Wij willen onze lessen uit de Wbb meegeven met het oog op de aansluiting bij de Omgevingswet: werk integraal, 

 pragmatisch en verantwoord. Wij roepen het Rijk op de lessen te vertalen naar een wet- en regelgeving voor boven-  

en ondergrond.



7. Beter benutten door te experimenteren
Mensen met een frisse blik op bodem(gebruik) dagen we uit om samen het experiment aan te gaan. Daarvoor zien 

we kansen met bestuurders die ruimte geven; het bedrijfsleven met nieuwe financiële middelen; burgers met ideeën; 

en instrumenten vanuit de disciplines water, ruimtelijke ordening en energie. Samen gaan we in gebieden aan de slag 

met nieuwe doelen, rollen, verdienmodellen en werkwijzen voor gebruik en ontwikkeling van boven- en ondergrond. 

Dit vraagt om professionals met lef, ambassadeurs van een nieuwe maatschappelijke beweging die kunnen leuren en 

sleuren en zich gesteund weten door bestuurders.

Durf te experimenteren! Wij starten met pilots rond professionalisering en integrale afweging van boven- en 

 ondergrond in lokale en regionale plannen. We vragen dit ook aan decentrale overheden, private partijen en Rijk.

Slotwoord
Wij realiseren ons dat het Manifest zowel ons denken, doen, wat en hoe verwoordt. Daar geloven wij ook in:  

de  transitie vraagt om een andere benadering, houding, cultuur en om andere randvoorwaarden en context.

Achter de woorden van dit Manifest hoort voor dit moment een punt. Een tijdelijk halt op het discussiëren over 

woorden en een start om alles uit te proberen: wat betekent het te experimenteren, verbinden, ruimte te creëren en 

inspireren? Over een jaar maken we de balans op en waar nodig passen we onze punten aan met verse inzichten.  

Voor nu over tot actie! En dat geldt ook voor u: wat wilt u aan deze transitie bijdragen?
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