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1. PROJECT IN KORT BESTEK 
 
In september 2012 is gestart met het project om te komen tot een Visie op de ondergrond voor de 

gemeente Zuidplas. Vertrekpunt voor de gemeente was een vraag aan het team Bodem & 

Archeologie van de ODMH over bodemenergie: wat komt er op de gemeente af met nieuwe 

wetgeving rondom gesloten bodemenergiesystemen? Hoge ambities en enthousiasme van 

projectmedewerkers heeft geleid tot een projectplan voor het opstellen van een visie voor de 

ondergrond. Wat begon met een plannetje van twee A4-tjes is uitgegroeid tot een projectplan van 

ruim 30 pagina’s. 1 

Het project kent 3 opdrachtgevers: gemeente, provincie en UP Bodemconvenant. Er is een 

projectgroep in het leven geroepen voor de uitvoerende werkzaamheden. De klankbordgroep kende 

een brede vertegenwoordiging. In het schema hieronder is de samenstelling afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De projectgroep is in de eerste maanden gestart, zoals hierboven in het schema weergegeven. Echter 

na enige tijd bleek dat deze groep te groot was om het project efficiënt te organiseren en de vaart 

erin te houden. Er is een kernteam geformeerd met mensen die ook daadwerkelijk met het product 

meeschreven. Dit kernteam bestond uit de projectleider van de ODMH, een projectmedewerker van 

de ODMH, de ILB-adviseur en een projectmedewerker vanuit de provincie Zuid-Holland. De overige 

projectleden kregen hierdoor een klankbordfunctie en zijn ingezet om specifieke (inhoudelijke) 

informatie te delen die van belang was voor het project. 
 

 

                                                           
1 Het voor elkaar krijgen van de financiering heeft hierin een rol gespeeld. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft geen 
uren beschikbaar in haar jaarprogramma voor het uitvoeren van een dergelijk project. De gemeente kon 122 uur leveren. 
De overige uren voor de ODMH moesten extern gefinancieerd worden. De provincie wilde wel meefinancieren, maar wel 
onder bepaalde voorwaarden: er moest een visie komen waarbij gebruik wordt gemaakt van de beleidsvisie bodem van de 
provincie èn er moest een leer- en ontwikkeltraject aan worden gekoppeld. Dit laatste vond ook het UP dermate 
interessant dat een aanvullende bijdrage werd geleverd door Agentschap NL.  
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Voortvarend startte het project. RO-ers bij de gemeente Zuidplas werden geïnterviewd, wethouders 

geïnformeerd en een sessie met RO-ers leverde veel informatie op. De ondergrond bleek in de 

gemeente Zuidplas nogal wat kwaliteiten in zich te hebben, dus werden van alle 

ondergrondkwaliteiten factsheets ontwikkeld. Voor het kernteam ging er een wereld open, met 

name op het gebied van grondwater. Het grondwater in de gemeente Zuidplas is een enorm complex 

systeem (kweldruk, verzilting, watervoerende lagen, verschillende stromingsrichtingen) dat ook nog 

eens intensief gebruikt wordt (open en gesloten bodemenergiesystemen, onttrekkingen voor 

gietwater, infiltratie van regenwater, brijnlozingen). Een bezoekje aan het waterschap voor een kijkje 

in de keuken bleek een goede stap. Volgeladen met kennis, maar ook verward door de verschillende 

bevoegdheden, vertrok het kernteam weer huiswaarts. 

Klankborden 

Inmiddels was het punt aangebroken dat de klankbordgroep bij elkaar kwam. In het 

klankbordoverleg was onduidelijkheid over opdrachtgeverschap. Wie binnen de gemeente is 

opdrachtgever, hoe is de bestuurlijke dekking geregeld, wat zijn de wensen van de provincie Zuid-

Holland en wat wil het UP leren, hoe is de bestuurlijke dekking geregeld? En wat is de doelstelling 

precies? Gaan we een visie maken, of een handreiking? Wie is de doelgroep?  Het was tijd voor een 

pas op de plaats om deze vragen eerst helder te krijgen.  

Reflectie 

Wat begon met een vraag over bodemenergie was uitgegroeid tot een groot en veel omvattend 

project. In overleg met de gemeente en provincie is daarom de doelstelling van het project (of 

eigenlijk het hele project) opgesplitst in tweeën en is prioriteit komen te liggen bij de oorspronkelijke 

vraag van de gemeente Zuidplas: bodemenergie regelen vanuit de duurzaamheidsambitie van de 

gemeente (deelproject 1). Tweede prioriteit lag bij het maken van een Handreiking Ondergrond en 

het opstellen van een leerdocument(deelproject 2). Dit proces is afgebeeld in onderstaande figuur.  
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Vanaf de start van het project bleek dat de 

gemeente Zuidplas in zijn Structuurvisie de 

ondergrondkwaliteiten al in grote mate 

meegenomen had. Daarnaast waren er al 

veel studies uitgevoerd naar de 

ondergrondkwaliteiten en was er al heel veel 

materiaal, zoals kaarten aanwezig voor de 

gemeente Zuidplas. Het was daardoor even 

zoeken naar de toegevoegde waarde van 

een ‘visie op de ondergrond’. De focus van 

het project is hierdoor geswitcht. Prioriteit is 

gegeven aan het uitdiepen van de kansen 

voor bodemenergie en de taken voor de 

gemeente. Toch blijkt dat ondanks dat er 

veel materiaal is en het op het eerste gezicht 

lijkt alsof de ondergrond als vanzelfsprekend 

meegenomen wordt in het ruimtelijke 

ordeningsproces dit niet (altijd) het geval is. 

Het bewustzijn is aanwezig, de concrete 

invulling nog niet. Hieraan kunnen de 

factsheets van de ondergrondkwaliteiten 

bijdragen, zodat de relatie ondergrond en 

bovengrond een gelijkwaardige positie 

krijgen in het RO-traject. 

Onder het mom van “Alles is belangrijk, maar niet alles is urgent” hebben we ons eerst gefocust op 

bodemenergie, en dan met name over dat deel waar de gemeente zeggenschap over heeft: gesloten 

systemen. Omdat bodemenergie over grondwater gaat kwam toch een heel scala aan gerelateerde 

onderwerpen terug binnen dit deel: verzilting, grondwateronttrekkingen, lozingen in het grondwater 

en het benutten van de buffercapaciteit van de bodem 

door regenwater op te slaan in grondlagen. 

Bodemenergie bleek dus toch een niet op zichzelf staand 

onderwerp, maar iets wat een integrale benadering 

nodig heeft. In een sessie met verschillende actoren zijn 

de belangen in het grondwater afgewogen en hebben 

diverse functies van het grondwater een plek gekregen.  

Resultaten 

Als eindprodukt van deelproject 1 zijn opgeleverd:  

 Notitie “Regulering gesloten 

bodemenergiesystemen, afwegingen voor 

duurzaam gebruik van het grondwater in de 

gemeente Zuidplas” door ODMH; 

 Verordening met interferentiegebieden, 

vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 

2013; 

 Beleidsregels voor bodemenergiesystemen, 

vastgesteld door het College van B&W, 21 mei 

2013.2 
 

Hiermee is de gemeente Zuidplas één van de eersten in 

heel Nederland met een verordening en 

interferentiegebieden. Bijzonder is dat de beleidsregels ook rekening houden met andere 

ondergrondse aspecten: geen gesloten bodemenergiesystemen in acquifers waar gietwateropslag 

plaatsvindt en aandacht voor de installatie in bodemdalingsgevoelige gebieden. 

Het eindprodukt van deelproject 2 (Handreiking ondergrond) is inmiddels in concept gereed. Deze 

handreiking bevat 3 modules: 

 Module A: Introductie ondergrondkwaliteiten in de gemeente 

 Module B: factsheets met kaarten 

 Module C: instrumentenkoffer 
 
Leeswijzer 
Het leerdocument is geschreven vanuit de ervaringen die het kernteam van de projectgroep (ODMH, 
ILB-adviseur en de provincie Zuid-Holland) hebben opgedaan tijdens het uitvoeren van het proces. In 
dit document zijn de belangrijkste lessen en leermomenten opgenomen. Voor de opzet van dit 
document is gebruik gemaakt van de ervaring in het pilotproject Rotterdam. Vanuit verschillende 

                                                           
2
 De volgende beleidsregels zijn vastgesteld: 1. Bodemenergiesystemen alleen op eigen perceel; 2. Minimale 

afstand tot gietwateropslag in 1
e
 watervoerende pakket; 3. Grote systemen voorrang op kleine; 4. Collectieve 

systemen voorrang op kleine/individuele; 5. Bij aanleg in bodemdalingsgevoelige gebieden rekening houden 
met zettingen. 
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brillen wordt naar verschillende thema’s gekeken en deze informatie wordt vanuit de praktijk 
aangeleverd. De opbouw is als volgt: 

 Hoofdstuk 2. Lessen vanuit 4 brillen: inhoud, samenwerking, bestuurlijk en instrumenten 

 Hoofdstuk 3. Lessen vanuit procesfasen: start-up, bewustwording, ontwikkeling handreiking 
en kennisverspreiding 

 Hoofdstuk 4: lessen vanuit de hoofdrolspelers 
 
Geen tijd om alles te lezen? Bij de symbooltjes                 staan de concrete tips.  
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2. LESSEN EN TIPS VANUIT 4 BRILLEN 
De doelstelling van het project was meerledig. Het project heeft vooral 
in het begin sterk geleund op het leggen van een 
informatiefundament. Gelijktijdig maar vooral in een latere fase heeft 
veel samenwerking plaatsgevonden. Er is daarbij ervaring opgedaan 
met diverse instrumenten. Bestuurlijk draagvlak was belangrijk en één 
van de eindprodukten is bestuurlijk vastgesteld.  
In dit hoofdstuk wordt daarom vanuit 4 gezichtspunten (brillen) de geleerde lessen beschreven: 
inhoud, samenwerking, bestuurlijk en instrumenten.  
 
 

2.1 Inhoud 
De grond onder onze voeten is een enorm complex systeem. 
Verschillende bodemlagen en grondsoorten, stromend 
grondwater en de lage ligging t.o.v. NAP maken de bodem 

van de gemeente Zuidplas tot een moeilijk te begrijpen geheel. Er was al 
veel informatie voorhanden dankzij een eerder project, dat van  
Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder met medewerking van Xplorelab van 
de provincie Zuid-Holland. Dankzij kennis die is opgedaan in dat project, is in de structuurvisie van de 
gemeente Zuidplas de lagenbenadering al een belangrijke onderlegger geweest.  
 
Eén van de doelstellingen was om RO-ers bewust te maken van de ondergrond, zodat de kwaliteiten 
van de ondergrond in de toekomst benut kunnen worden om een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke opgaven. Door de ondergrond te benaderen als kwaliteit en kans, wordt de 
negatieve benadering (belemmeringen, beperkingen) omgebogen naar iets positiefs.  
 
Tijdens het project is veel tijd geïnvesteerd in het inzichtelijk maken van alle informatie en kennis die 
er over de ondergrond bij diverse partijen aanwezig is. Dit heeft geleid tot (o.a.)  factsheets met 
kaartmateriaal. In drukke gebieden, waar veel ondergronds gebruik is of wordt verwacht, bleek het 
wenselijk de ondergrond te ordenen en moesten andere ondergrondse kwaliteiten betrokken 
worden, zoals het grondwater. 
 

 Leerdoelen waren: 
- Overzicht krijgen van de relevante ondergrondthema’s 
 - Inzicht krijgen in de noodzaak om de ondergrond te ordenen 
- Verbinden van de ondergrond met bovengrondse ambities/ maatschappelijke opgaven 
- Ondergrond verankerd krijgen in het ruimtelijk planproces  

 
Lessen 
Voor de gemeente Zuidplas was het gebruik van het grondwater één van de belangrijkste kwaliteiten 
om mee te nemen in de ordening van de ondergrond. Het huidige gebruik van het grondwater 
(onttrekkingen, bodemenergie, lozingen) is echter lastig inzichtelijk te krijgen, dit kan handiger (LGR 
is gebruiksonvriendelijk en de informatie is niet altijd volledig). Het benaderen van de juiste spelers 
die over deze informatie beschikken en weten hoe het LGR werkt is een goed vertrekpunt. Er is een 
kaart opgesteld die een duidelijk beeld geeft waar de drukte in het grondwater aanwezig is, 
waardoor nog een duidelijker beeld verkregen is.   
 
In de eerste gesprekken met RO-ers van de gemeente werd vaak verwezen naar de structuurvisie en 
daarmee het beeld geschetst dat de gemeente al in voldoende mate de ondergrond zou hebben 
geïntegreerd in het ruimtelijk beleid. Echter later bleek dat veel kennis bestond van specifieke 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=qsamEVXLdpsuhM&tbnid=_V-Hvlw0CrItZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.provinciegroningen.nl/beleid/water-milieu-en-veiligheid/bodem/diepe-ondergrond/&ei=1w3IUcP8CInM0QWE8oGQBQ&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNGhkbItbw642opf9TMZakbijP9ghw&ust=1372151635635288
http://ontwikkelingzuidplaspolder.nl/
https://secure.zuidplas.nl/document.php?fileid=40839&f=566ddf15e94285dae0754151ad4a1cf9&attachment=1&c=27613
https://secure.zuidplas.nl/document.php?fileid=40839&f=566ddf15e94285dae0754151ad4a1cf9&attachment=1&c=27613
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ondergrondonderwerpen, zoals open bodemenergiesystemen of de draagkracht van de bodem. De 
kennis was dus gericht op specifieke onderwerpen, nogal 
sectoraal en niet volledig en minder integraal. Pas nadat 
we dit realiseerden kon doorgegaan worden met het 
uitwerken van een handreiking op de ondergrond. 
 
Kennis over (specifieke) ondergrondkwaliteiten kan snel 
worden ontwikkeld. Illustrerend is hoe het kennisniveau 
over bodemenergie bij de verschillende deelnemers in het traject is gegroeid. Het is mogelijk om snel 
een “expert” te worden op het gebied van een ondergrondthema.  
 
Wel of niet ordenen? 
Uit de analyse van activiteiten die plaatsvinden in het grondwater blijkt dat het in bepaalde gebieden 
wenselijk is om ordening aan te brengen, het betreft bijvoorbeeld (toekomstige) kassengebieden. 
Het is opmerkelijk dat de Tuindersvereniging Zuidplas zegt dat er op dit moment geen conflicterend 
gebruik is en dat tuinders zelf in staat zijn het ondergronds ruimtegebruik met elkaar af te stemmen. 
Dit wordt natuurlijk anders indien er naast een kassengebied een woonwijk wordt aangelegd of 
indien een naastgelegen particulier zelfstandig een systeem aanlegt. Kortom ordenen met mate: 
regelen waar het moet, niks regelen waar het kan.  

In principe streeft de gemeente naar deregulering. De gemeente Zuidplas  hanteert een eigen 
checklist om te bepalen of aanvullende regels noodzakelijk zijn of niet. Deze is vastgesteld door 
B&W. De checklist zou in voorkomende gevallen ook kunnen worden gebruikt om te beoordelen of 
aanvullend beleid of regelgeving noodzakelijk is.  

 
Tips 
Hieronder volgen de belangrijkste tips die voortkomen uit het project en uit de hierboven 
beschreven lessen: 
 

1. Bepaal welke kennis je nodig hebt 
Bodem is een enorm complex systeem. Het is dus belangrijk dat je verschillende stappen 
herkent in het verzamelen van kennis. In het project Zuidplas is bijvoorbeeld veel kennis 
verzameld per bodemfunctie. Door middel van factsheets zijn de verschillende onderwerpen 
die van belang zijn, zoals: wettelijk kader en gemeentelijke belang, behandeld en ingevuld. 
Belangrijke vragen om te beantwoorden zijn: Hoe gebruik je kennis, waar begin je? Welke 
kennis heb je allemaal nodig en hoe verzamel je dat? Wanneer en met welke inhoud/ kennis 
kan je met RO om tafel?  
Voorkom dat er teveel informatie wordt verzameld en dat verdrinkt in details op zoek naar 
zekerheid in informatie en kennis.  
 

2. Zorg voor een goede samenwerking met kennispartners 
Kennis heb je niet alleen, je bent afhankelijk van anderen. Voor het verzamelen van alle 
kennis is een goede samenwerking nodig. In het Zuidplas project was bij de gemeente al veel 
kennis aanwezig, toch was nog veel kennis nodig van bijvoorbeeld de provincie, de 
waterschappen, maar bijvoorbeeld ook van de tuindersvereniging. Samenwerking zorgde 
ervoor dat veel kennis verzameld is. Bepaal dus welke kennis je nodig hebt en wie deze 
kennis bezit.  
 

3. Zorg dat informatie bruikbaar is 
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Nadat veel informatie verzameld is moet het ook bruikbaar worden gemaakt. Ingewikkelde 
bodemkaarten zijn bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordenaars niet werkbaar. Je moet met 
elkaar uitvinden wanneer die informatie wel bruikbaar is en in welke vorm. Informatie moet 
dus vertaald worden en bruikbaar worden gemaakt voor de mensen die worden betrokken in 
het project.  
 

4. Denk in kansen en uitdagingen van de ondergrond in relatie tot maatschappelijke opgaven 
Uiteindelijk gaat het om de ondergrondkwaliteiten die bijdragen aan de maatschappelijke 
thema’s, niet alle bodem informatie is van belang voor het project. Door vanuit 
maatschappelijke thema’s te redeneren kan selectiever en doelgerichter kennis worden 
verzameld.  
 

5. Hanteer als gemeente een checklist op basis waarvan afwegingen gemaakt kunnen worden 
voor het al dan niet regelen van de ondergrond. Regelen waar het moet, niks regelen waar 
het kan. 
 

 

2.2 Samenwerking 
De ondergrond: wie gaat er over? Er zijn veel partijen betrokken 
bij de inrichting en het gebruik van de ondergrond. Al snel werd 

duidelijk dat samenwerking een absolute noodzaak is om de ondergrond 
duurzaam te ordenen. Om het project te kunnen uitvoeren is samenwerking 
gezocht met verschillende partijen en is een projectgroep geformeerd met de 
gemeente, ODMH, provincie en waterschap. Vanuit de projectgroep is door een 
kernteam uitvoering gegeven aan het project.   In de klankbordgroep zaten daarnaast de land- en 
tuinbouworganisatie (LTO Glaskracht Noord) en de Tuindersvereniging Zuidplaspolder.  
 

Leerdoelen: 
- Inzicht krijgen in de actoren met daarbij horende taken, belangen, invloed en/of 
verantwoordelijkheden binnen het speelveld “Ondergrond”. 
- Betrokkenheid en draagvlak krijgen en behouden van de actoren  

 
Lessen 
Samenwerken met de juiste partners betrekken is essentieel. Er 
moet wel rekening gehouden worden dat te veel partners betrekken 
vertragend en verwarrend kan werken. Voor het project Zuidplas 
betekende dit dat de projectgroep teruggebracht moest worden tot 
een kleinere groep. Wat over bleef waren de spelers die daadwerkelijk 
het uitvoerende werk deden (kernteam). 
 
Om het grondwater een belangrijke rol te laten spelen in ruimtelijke ordening is het 
noodzakelijk rekening te houden met de verschillende bevoegde gezagen en 
gebruikers van het grondwatersysteem. Het inzichtelijk maken van de bevoegdheden 
en de rollen die de bevoegde gezagen, maar ook de gebruikers hebben, helpt om tot een goede 
ordening te komen van de ondergrond.  
 
Er zit enorm veel kennis over het grondwater bij provincie en waterschap, maar ook bij LTO 
Glaskracht. Om de ondergrond volledig te kunnen integreren bij de Ruimtelijke Ordening moet er 
meer worden samengewerkt tussen de verschillende partijen. Zet samenwerking en 
kennisuitwisseling op vanuit concrete projecten.  Bijvoorbeeld: bij de OMDH worden op dit moment 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=yuD1Sl3137K87M&tbnid=iSs6TS9sKOm14M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cijfersplus.nl/wp/ontzorgd-v-a-62-50-p-m-all-in/samenwerking-handen/&ei=cwjIUYibDYXL0QWKtIGIBA&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNGeqryV8do19Z5Dl5Kv-nge8-W3Gg&ust=1372150253783009
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vergunningen alleen aan de regelgeving getoetst, maar wat mist is een integrale visie. Er wordt bij 
het vergunnen van brijnlozingen helemaal niet gelet op kwantiteit, iedere aanvraag wordt 
gehonoreerd. Er zou een cultuur moeten ontstaan waarbij de verschillende partijen bij specifieke 
projecten elkaar opzoeken en gestimuleerd wordt om een standpunt in te nemen. 
 
Het is erg goed geweest dat verschillende actoren met elkaar om de tafel zijn gaan zitten. In het 
begin was dit wel even lastig: wie moet je hebben bij bijvoorbeeld het waterschap? Hoewel we 
denken dat we zo goed als alle partijen hebben betrokken bij het project, was het beter geweest het 
project te beginnen met een actorenanalyse.  
 
Tips 
Hieronder volgen de belangrijkste tips die voortkomen uit het project en uit de hierboven 
beschreven lessen: 
 

1. Maak duidelijke afspraken 
Als met meerdere partijen wordt samengewerkt in het project zorg dan dat er goede 
afspraken worden gemaakt over het eindproduct. Alle neuzen moeten dezelfde kant opstaan 
en ieders belang moet duidelijk zijn. In het project is gebruik gemaakt van een projectgroep 
en een klankbordgroep. Zorg dat het de afspraken over de eindproducten kloppen en dat 
afspraken over het opdrachtgeverschap duidelijk zijn.  
 
2. Blijf communiceren met elkaar 
Zorg voor goede, maar ook constante communicatie tussen de projectgroep en de 
klankbordgroep, de verschillende projectpartijen en de opdrachtgevers.  Wijzigingen en 
wensen van verschillende partijen moeten tijdig doorgegeven en gedeeld worden. Het 
proces kan veranderen en het eindproduct ook, sta hiervoor open of communiceer eventuele 
bedenkingen tijdig. Zorg dat veranderingen op tijd worden herkent en 
dat samen een nieuwe richting wordt bepaald. Anders ontstaat er 
onenigheid over het eindproduct.  
 
3. Wees bewust van je omgeving 
Het is belangrijk om in het begin van je project te inventariseren wie 
de belanghebbenden zijn, wie de kennis heeft en wie je nodig hebt 
voor het project. Een actorenanalyse, een organisatiemodel en een 
networknavigator (project Rotterdam) kunnen helpen bij de 
analyse. Ook “weerstandgroepen” horen daarbij en moeten 
bij het proces betrokken worden om te komen tot een 
product dat breed geaccepteerd wordt. 
 
4. Samenwerking is afhankelijk van proces 
Het proces bestaat uit verschillende  fases. Per fase kan worden nagedacht over met wie kan 
worden samen gewerkt. Als discussies nog te veel over bodemspecifieke onderwerpen gaat 
is het niet handig om RO te betrekken, omdat RO hierdoor af kan haken in het proces omdat 
zij niet geïnteresseerd is in te inhoudelijke discussies.  
 
5. Onderhoud de juiste contacten 
Het is van belang om je contacten te onderhouden. Door bijvoorbeeld iedereen op de hoogte 
te houden van de voortgang van je project blijven mensen actief en willen mensen graag 
bijdragen aan het project. In het project Zuidplas zijn veel bijeenkomsten georganiseerd en is 
iedereen continu uitgenodigd. Dit zorgde voor veel draagvlak en een gezamenlijk product.  
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2.3 Bestuurlijk 
Het onderwerp “ondergrond”  valt onder de 
verantwoordelijkheid van twee portefeuillehouders: die 

van duurzaamheid en die van ruimtelijke ordening. Dat was dan ook de 
reden dat beide wethouders vrij vroeg in het traject zijn betrokken. In 
een gesprek werd het project toegelicht en kwam de vraag naar voren 
over de noodzaak van de ordening van de ondergrond. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat de 
gemeente geen voorstander is van windenergie. Bodemenergie kan daardoor een belangrijke rol 
vervullen om de energievoorziening te verduurzamen. Aldus ontstond bestuurlijk draagvlak. 
Vanuit de gemeente is het project bekostigd uit het duurzaamheidsprogramma.   
Als één van eindprodukten van het project zijn door B&W beleidsregels vastgesteld. Dit 
vergrootte het bestuurlijk draagvlak van het project als geheel.  
 

Leerdoelen: 
- Het verkrijgen en behouden van bestuurlijk draagvlak voor optimaal gebruik van de ondergrond.  
- Het komen tot bestuurlijk genomen afwegingen over het gebruik van de boven- en ondergrond 

 
Lessen 
Het is belangrijk om bestuurders in een vroeg stadium te betrekken en het belang van het project te 
laten zien. Eén van de wethouders bleek al doordrongen te zijn van de noodzaak tot ordening van de 
ondergrond, dat was een pré. Wel werd er benadrukt dat niet onnodig veel regels opgesteld 
mochten worden.  De gemeente heeft een checklist opgesteld om te komen tot een goede 
onderbouwing of extra regels of beleid nodig is. Deze checklist is gevolgd en bleek een nuttig 
instrument om tot een onderbouwd advies te komen en te onderbouwen waarom de aanvullende 
beleidsregels (uit deelproduct 1) nuttig waren. Het college van B&W heeft de beleidsregels dan ook 
vastgesteld.  
 
 
Tips 
Hieronder volgen de belangrijkste tips die voortkomen uit de hierboven beschreven lessen: 
 

1. Ken je bestuurder 
Bepaal welke bestuurders je nodig hebt. Weet wie de bestuurders zijn en breng jezelf op de 
hoogte van zijn of haar voorkeuren en onderwerpen 
die van belang zijn. Bestuurders willen scoren, weet 
dus waarop zij willen scoren. Zorg dat je verhaal 
aansluit op zijn of haar urgentie. Bestuurders willen 
ook kunnen kiezen: leg ze dus scenario’s voor. 
  
2. Sluit aan op actuele maatschappelijke thema’s 
Welke maatschappelijke thema’s spelen een belangrijke rol binnen de gemeente? De 
gemeente wilde goed voorbereid kunnen anticiperen op nieuwe wetgeving met betrekking 
tot bodemenergie. Ook bestond er urgentie om een het probleem met ondergrondse kabels 
en leidingen aan te pakken. Onderwerpen die aansluiten op actuele thema’s als 
energietransitie en klimaatbestendige stad scoren met de ondergrond. Hierop is aangehaakt 
en kon de handreiking op de ondergrond worden opgesteld.  
 
3. Sluit aan op beleidsverandering 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=w9BUcVWvNU72QM&tbnid=RiDujYH3K7AD6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rooftopenergy.nl/artikelen/gratis-zonnepanelen-in-zuidplas/&ei=txDIUb-nMseZ0AWenIDQDA&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNEUX6wrciupKEgmXPGMJQRqrHKmVA&ust=1372152355559625
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Het Besluit bodemenergiesystemen zorgde voor nieuwe bevoegdheden. Daarom moest de 
gemeente in het kader van de bodembeleid transitie (bodemconvenant) ontdekken of zij iets 
moeten met deze nieuwe bevoegdheden. Hierdoor ontstond urgentie. Omdat het voor het 
beleid ook van belang is om andere bodemfuncties mee te nemen kon de opdracht makkelijk 
worden verbreed naar een handreiking op de ondergrond voor de gemeente.  
 
4. Onderhoud contact met het bestuur 
Zorg dat het bestuur op de hoogte blijft van de urgentie van jouw opdracht en zorg voor een 
stand van zaken en perspectief op een eindproduct. Op die manier blijft de opdracht zijn 
waarde behouden en is er minder kans op het afketsen van de opdracht.  

 
 

 
 

2.4 Instrumenten 
Gaandeweg het project zijn diverse instrumenten ingezet en 
zelfs nieuwe ontwikkeld. Er zijn eenvoudige instrumenten 

die zonder veel voorkennis kunnen worden toegepast en processturende 
instrumenten die veel voorbereiding en kennis vragen. Het bestaande 
torentjesmodel behoort tot de eerste categorie en is gebruikt om het gesprek 
met elkaar te openen over waar de gemeente staat met betrekking tot het inbrengen van de 
ondergrond in ruimtelijke plannen. De bodemladder van de provincie Zuid-Holland behoort tot de 
tweede categorie en was een relatief nieuw procesinstrument waar nog geen ervaring mee was 
opgedaan. In de Handreiking Ondergrond zijn in Module C relevante instrumenten opgenomen. 
 

Leerdoelen: 
- Het verkrijgen van een overzicht en bruikbaarheid van de - wettelijke, procesmatige en 
communicatieve- instrumenten binnen het speelveld “Ondergrond” 
- Het inzetten van het Torentjesmodel voor het verkrijgen van de bewustwording bij RO 
- Het verifiëren van de bruikbaarheid van de provinciale Bodemladder als procesinstrument  
- Het ontwikkelen van een functioneel ruimtelijke afwegingkader voor een optimaal gebruik van de 
ondergrond.  

 
Lessen 
Tijdens het project zijn factsheets ontwikkeld 
waarin alle opgedane kennis en informatie 
gebundeld en geordend is. Dit bleek een zeer 
handig en nuttig instrument om orde op zaken te 
stellen en inzicht te krijgen in alle 
ondergrondkwaliteiten. Er ontstond structuur in 
zowel de gegevens als in het proces. 
Om uit te vinden waar organisaties staan in het 
betrekken van ondergrondkwaliteiten bij het 
ruimtelijke proces kan het torentjesmodel 
gebruikt worden. Het model leidt tot 
verschillende interpretaties, waardoor er een 
gesprek op gang komt tussen mensen/organisaties over waar men nu echt staat.  Het model 
stimuleert het gesprek en zorgt voor discussies en afwegingen. Het is een goede communicatietool  
om inzicht te krijgen waar men staat en wat er nog nodig is om ondergrondkwaliteiten verder in te 
bedden bij ruimtelijke plannen .  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=gereedschapskist&source=images&cd=&cad=rja&docid=cx-Ssq4t4zOtsM&tbnid=YM-WpjZ3HTbcKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.houtenspeelgoedstraat.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=274&ei=NyXIUfCRNoKBtAbQ3YCADw&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNE9gqHrCRygAMiKwvRQyyaA_DlhbA&ust=1372157551805453
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In de bodemwereld is men geneigd om gedetailleerde kaarten met veel informatie op te stellen. Bij 
ruimtelijke ordening bleek behoefte aan hele andere kaarten. Het is daarom waardevol om samen 
kaarten te maken. Doordat de ruimtelijke opgave de vraag bepaalt kan een vertaalslag worden 
gemaakt en RO beter worden betrokken bij de ondergrondthema’s. Het is belangrijk om te werken 
vanuit de vraag en niet vanuit het enorme aanbod. Door het gesprek aan te gaan met RO, door 
kaarten uit de structuurvisie leidend te laten zijn, wordt gewerkt vanuit de behoefte en de vraag die 
er bestaat.  
 
Kaarten zijn vaak nog gericht op bodemprofessionals en moeten worden omgezet naar informatie 
die vanuit RO-opzicht gebruikt kunnen worden. Dit blijkt niet altijd even makkelijk en kost veel tijd. 
 
 
Tips 

Hieronder volgen de belangrijkste tips die voortkomen uit het project en de hierboven beschreven 
lessen: 
 

1. Factsheets zorgen voor structuur en vertaalslag 
Factsheets zijn enerzijds bruikbaar omdat ze structuur bieden in de werkwijze van een 
project. Hierdoor wordt bijvoorbeeld duidelijk welke informatie verzameld moet worden. 
Anderzijds zorgen de factsheets voor het bruikbaar maken van de informatie voor 
bijvoorbeeld mensen van RO. Factsheet zorgen voor een vertaalslag en zijn zeker 
waardevol voor het opstellen van een handreiking op de ondergrond.   
 

2. Stel een relatiematrix op  
De onderlinge ondergrondse relatie matrix zorgt voor inzicht. 
Tijdens de bodemladdersessie ontstond discussie over de 
naam van de ‘conflictenmatrix’ , de term conflicten is te 
negatief. Door de naam te veranderen ontstond een positief 
beeld en werd het nut duidelijk van het uitwerken van de 
onderlinge relaties en beïnvloeding van verschillende  functies 
in de ondergrond. De relatiematrix geeft een overzichtelijk beeld voor alle betrokken 
partijen en is een goed vertrekpunt voor het maken van verdere afwegingen. 
  

3. Gebruik het torentjesmodel om het gesprek aan te gaan 
Het torentjesmodel geeft inzicht. Enerzijds laat het torentjesmodel zien waar een 
gemeente zich bevindt in het betrekken van de ondergrond bij ruimtelijke ordening en 
de transitie bodembeleid. In hoeverre zijn ondergrondse thema’s 
geïntegreerd in het bestaande ruimtelijke beleid? Het laat zien 
waar deelnemers staan in het proces van de transitie.  
Anderzijds geeft het torentjesmodel een duidelijke structuur mee 
voor de beginnende bijeenkomsten met bodemdeskundigen en 
mensen van RO. Het is een procesinstrument dat een aantal regels 
stelt aan de overlegstructuur. Hierdoor wordt door beide partijen 
meer geluisterd naar elkaars belangen en wordt een goede stap 
gedaan naar het wederzijdse/ gemeenschappelijke belang van bodem. 
 

4. Gebruik instrumenten ten gunste van omgevingsbewustzijn 
Tijdens het project is meerdere malen de conclusie getrokken dat het van belang is te 
weten wie welke verantwoordelijkheid draagt als het over bodem gaat. Een getekend 
organisatiemodel zorgde voor meer inzicht in elkanders rolverdeling. Ook is tijdens het 
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Kijk eens naar wat voor soort kaarten 

er al allemaal gemaakt zijn in andere 

projecten en leg deze voor aan RO-ers. 

Dit scheelt veel tijd en werkt 

verhelderend als einddoel. 

Neem bij het gebruik van 
de bodemladder contact op 

met de provincie Zuid-

Holland. Zij werkt 
momenteel aan  de 
verbetering ervan  

project nagedacht over wie de belanghebbende zijn en wie van belang zijn voor het 
project. Een actorenanalyse kan nog beter inzicht geven, bijvoorbeeld de “Netwerk 
navigator”, een instrument waarbij  continu kan worden herijkt  wie bij het project 
betrokken moeten blijven of zijn.  
 

5. Maak combinatiekaarten voor de verbinding tussen kans en opgave 
Kaarten zijn een bekend instrument bij ruimtelijke ordenaars, toch 
kennen kaarten vele gezichten en is het lastig een herkenbare kaart te 
maken. In het project zijn de kaarten uit de structuurvisie als voorbeeld 
genomen. Dit zijn de kaarten die door RO zijn ontworpen. Ontwerp 
kaarten die aansluiten op herkenbare ruimtelijke kaarten en opgaven. 
Dit geeft de kansen die de ondergrond biedt beter weer en verhoogd 
de bruikbaarheid van deze kaart. Denk bijvoorbeeld aan de een 

draagkrachtkaart met daarop de woningbouwopgave.  
 

6. Gebruik de bodemladder als  afwegingsperspectief  
De bodemladder is tijdens het project ingezet om inzicht te 
krijgen op een typisch casegebied van de gemeente met 
(toekomstige) ondergrondse onderlinge relaties. Met behulp 
van de ladder is discussie gevoerd over de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied met  een optimale benutting en 
bescherming van de ondergrond als gemeenschappelijk doel. Het 
resultaat was dat alle belanghebbenden een gedeeld beeld hadden en een 
beleidswijziging is ontstaan ten gunste van het gemeenschappelijk doel in het 
casegebied en vergelijkbare gebieden in de gemeente. De bodemladdersessie is in een 
ander document uitgebreid geëvalueerd. 
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3. LESSEN VANUIT PROCESFASEN 
In hoofdstuk 1 is in het kort het gehele tijdpad van het project doorlopen. In dit hoofdstuk wordt per 
fase het geleerde opgesomd. De volgende fasen worden onderscheiden: 

- Project start-up 
- Bewustwording en oriëntatie 
- Ontwikkelen kennisbasis 
- Ontwikkelen handreiking 
- Kennisverspreiding 

 

3.1 Project start-up 
Onder project start-up wordt verstaan: het opstellen van het projectplan, 
bijeenbrengen van partijen en de projectorganisatie. Het opstellen en 
bijstellen van het projectplan heeft maar liefst enkele maanden in beslag 
genomen. Dit kwam door de nieuwe materie, maar ook door de diversiteit 
aan opdrachtgevers en belangen.  
 
Lessen 
Vanaf het begin van het project ontbrak een duidelijk opdrachtgeverschap. Doordat in het proces 
meerdere opdrachtgevers deelnamen ontstond onduidelijkheid over de richting van het project. Bij 
veranderingen aan het projectplan werden de verschillende 
belangen soms uit het oog verloren en ontstond onduidelijkheid 
over de richting van het project. Het projectplan kan een levend 

document zijn 
(het behoeft 
gedurende het 
traject 
aanpassingen), 
maar 

communiceer dit altijd tijdig met de opdrachtgevers. Daarnaast 
is het belangrijk dat de verschillende betrokkenen open staan 
voor veranderingen in het proces en het eindproduct. Inzichten 
in de loop van het proces kunnen leiden tot het inzicht dat het 
noodzakelijk is het voorgenomen te ontwikkelen product te 
veranderen.  
 
De communicatie met de gemeente was eenzijdig waardoor er 
een wisselend beeld is ontstaan over het productbeeld. Vanaf 
het begin zijn de belangen en de verwachtingen ten opzichte 
van het product niet duidelijk geweest.  De klankbord groep had 
uiteindelijk een belangrijke “klokkenluidersrol” en zorgde voor 
herdefiniëring van het productbeeld. Als de klankbordgroep 
eerder was ingezet, was op de communicatietijd bespaard. 
 
Enkele mensen uit de projectgroep zijn in gaandeweg het 
project afgehaakt. Dit heeft o.a. te maken met de vertaalslag die 
gemaakt moest worden in het proces.  Het bleek werkbaarder 
om met een kleiner kernteam aan de slag te gaan. Een te grote 
projectgroep kan verlammend werken en uiteindelijk doen 
slechts enkelen het meeste werk. 
 

Het project is gestart vanuit een 
vraag van de gemeente Zuidplas 
over de aanwezigheid van 
gesloten bodemenergiesystemen 
in de gemeente. Wat zit er in de 
ondergrond en wat kunnen en 
moeten wij met deze systemen? 
Aangezien dit raakt met 
ondergrondkwaliteiten is in 
overleg besloten het gebruik van 
de ondergrond in kaart te 
brengen. Toen bekend werd is de 
provincie Zuid-Holland, maar ook 
het UP aangehaakt. Echter, de 
verwachtingen en behoeften 
bleken af en toe ver uit elkaar te 
liggen, waardoor de start van het 
project rommelig verliep. Niet alle 
partijen waren tegelijk even 
betrokken.  
Het is noodzakelijk om vooraf de 
betrokken partijen op één lijn te 
krijgen en de afspraken van een 
project helder te krijgen. Ook bij 
wisselende inzichten is het 
noodzakelijk de partijen op één lijn 
te krijgen en te behouden. In dit 
project was dit lastig en had 
afstemming soms in een eerder 
fases moeten plaatsvinden. 
 

Begin met het einde voor ogen: definieer het 

eindprodukt zo concreet mogelijk 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=gIxYYQO1BvrcoM&tbnid=ccWSTnCD0PlC8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.empowernetwork.com/adrianap/blog/how-can-i-start-a-business-with-little-or-no-cash/&ei=olPIUePRM4aZ0QX7vYCYAQ&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNFuz26YoXEVEgzX3dpT3EBZcmTuNA&ust=1372169465833828
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Tips 

1. Zorg voor een gemeenschappelijk doel 
Heldere projectorganisatie, duidelijk opdrachtgeverschap en een duidelijke opdracht zorgen 
voor een goede start. ken elkaars belang!  
Begin met het einde voor ogen: definieer het eindprodukt zo concreet mogelijk en deel dit 
met de opdrachtgevers. Bij gewijzigde inzichten dient tijdig gecommuniceerd te worden met 
de juiste betrokken. Definieer het duidelijk en omschrijf deze goed. Met een gedeeld product 
kan het proces snel en doelmatig worden uitgewerkt en kan een resultaat worden snel 
worden opgeleverd. 
 

2. Kennis van je omgeving geeft richting. 
Wie ga je betrekken in het project en waarom? Hoe lopen de hazen? Zie ook tip 3 in 
paragraaf 2.2. 
 

3. Gestructureerd kennis ontwikkelen,  doe je samen.. 
Bepaal welke kennis aanwezig is en bij wie. in welke volgorde en structuur wordt verzameld 
en met wie kan worden samengewerkt. Factsheets helpen bij deze aanpak en schept 
structuur. 
 

4. Communicatie zorgt voor draagvlak. 
Communicatie met de bestuurder zorgt voor het behouden van de opdracht. Communicatie  
met de belanghebbenden zorgt voor draagvlak en het behouden van enthousiasme en het 
creëren van nieuw enthousiasme bij de betrokkenen. 

 
 

3.2 Bewustwording en oriëntatie  
In deze fase zijn RO-ers bij de gemeente geïnterviewd door de ODMH. 
Doel van de gesprekken was wederzijds kennismaking en het bieden 
van een eerste oriëntatie op elkaars vakgebieden. Er zijn telkens drie 
vragen gesteld: 1. Wat zijn de ervaringen in samenwerking met 
professionals bodem en ondergrond? 2. Wat is de behoefte aan 
informatie over de bodem en ondergrond? en 3. Heb je een 
praktijkvoorbeeld waarin de ondergrond een rol speelt bij 

gebiedsontwikkeling?  
Enkele weken later is een werksessie gehouden. Hierin 
is een eerste eindbeeld geschetst van de beoogde 
‘Visie op de ondergrond Zuidplas’ en is de behoefte aan 
ondergrondinformatie gepeild aan de hand van de 
presentatie van twee RO projecten. In de checklist 
‘ondergrondkwaliteiten’ is aangegeven aan welke 
ondergrondinformatie behoefte is. Er bleken 15 
ondergrondthema’s te spelen in de gemeente Zuidplas. 
Hieronder worden de belangrijkste lessen genoemd. 
 

Tips: 
1. Communicatie zorgt voor draagvlak  
Tijdens het project is het van belang om continu te checken wie een rol hebben en kunnen 
hebben in het project. Wie kunnen er in deze fase worden betrokken bij het project? Wie zorgen 

De ondergrond is zó 
dominant aanwezig in 
Zuidplas, dat je je als RO-
er er wil in móet verdiepen 
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voor meerwaarde? In deze fase is het belangrijk de juiste mensen uit te nodigen en de mensen 
die zijn uitgenodigd te blijven uitnodigen. Zij zijn de nieuwe ambassadeurs van het project en 
zorgen voor draagvlak en nieuwe enthousiasme 

 
2. Organiseren is leren 

Door regelmatig bijeenkomsten te organiseren en RO en bodemdeskundigen naast elkaar te 
zetten wordt een ontwikkeling in gang gezet van bewustwording en oriëntatie.  
Zet bodem en RO tegenover elkaar en laat ze het gesprek aangaan.  Bij RO bleek relatief veel 
bekendheid met de ondergrond. Dat moet ook wel omdat de bijzondere bodemopbouw in de 
gemeente Zuidplas een dominant en belangrijk thema is. Toch wordt het uiteindelijk pas 
concreet bij het voornemen van een particulier of private partij. Aangegeven wordt dat er 
daarom behoefte is aan eenvoudige kaarten en duidelijke informatie, zodat zo’n partij in een aan 
te leveren ruimtelijke onderbouwing direct kan aansluiten bij de duurzaamheidsambities. 

 
 

3. Informatie moet voor iedereen duidelijk zijn 
Informatie heeft vele gezichten. Informatie moet bruikbaar 
worden gemaakt, beeldend zijn, herkenbaar zijn, (bijvoorbeeld 
aansluiten op maatschappelijke thema’s). In de werksessie werd 
duidelijk met welke kaarten de RO-er het meest geholpen is: 
eenvoudige kaarten die zonder veel voorkennis begrijpelijk zijn. 
Ontsluit kaarten in een GIS systeem (het reguliere systeem binnen 
de gemeente) zodat ook RO-ers makkelijk met de kaarten kunnen 
werken. Een eye-opener: maak een kaart die aangeeft hoe de 
ondergrond kan bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, duurzame energie (kansen 
voor bodemenergie) en klimaat. Ofwel: hoe kan de ondergrond bijdragen aan maatschappelijk 
relevante opgaven?  
 
4. Begin met luisteren naar de ander 
Met een paar simpele en korte vragen komt dikwijls een stortvloed van interessante informatie 
naar voren. De ander weet meer dan je denkt en heeft meer interesse dan je denkt. 

 
 

3.3 Ontwikkelen kennisbasis 
Er is gaandeweg het project veel informatie verzameld en hiermee 
kennis ontwikkeld. Alle informatie is gebundeld in factsheets. Bij 
deze factsheets zijn ook kaarten opgenomen die het onderwerp 
ruimtelijke inzichtelijk maken. Veel kaartmateriaal was al op maat 
gesneden aanwezig door eerdere projecten in de Zuidplaspolder. 
De provincie kon deze betrekkelijk eenvoudig leveren.  
 
 
Tips:  
 

1. Factsheets geven richting en structuur 
De factsheets zijn een goed middel om alle kennis scherp te krijgen en de enorme hoeveelheid 
kennis en informatie  te structureren. Door het invullen van de factsheets wordt de focus waar 
de zwaartepunt(en) ligt helder. De verkregen informatie moet nog een vertaalslag ondergaan 
om “leesbaar” en “bruikbaar” te zijn voor RO-ers. Het liefst nog verbeeldend. 
 
 

Op dit moment is de 
eigendomskaart het 
belangrijkste. In crisistijd 
kijkt iedereen naar elkaar. 
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Het was een eye-

opener om de 

Handreiking 

Ondergrond te 

schrijven vanuit de 

maatschappelijke 

opgaven uit de 

Structuurvisie 

 

2. Factsheets zorgen voor kennisontwikkeling 
Het invullen van de factsheets levert veel kennis en kunde op. Daarbij wordt inzichtelijk wie 
waarvoor verantwoordelijk is en waar de informatie/kennis aanwezig is. 
 
3. Transformeer van bodemdeskundige naar een  all-round player  
De ‘bodemdeskundige’ moet zijn kennis en kunde verbreden wanneer deze zich bezig gaat 
houden met het thema ‘ondergrond’. Overigens hoeft hij/zij niet alle kennis in huis te hebben 
(pas op voor deze valkuil!), maar moet bekend zijn waar de informatie te halen is. Het proces en 
de coördinatie worden steeds belangrijker.  
 
4. Sluit informatie aan op de doelgroep 
De ingewikkelde en technische bodemkaarten sluiten vaak niet aan bij de behoefte van de 
doelgroep. RO heeft behoefte aan bruikbaar en helder kaartmateriaal. Informatie moet vertaald 
worden en bruikbaar worden gemaakt voor de mensen die later met het eindproduct gaan 
werken. In dit project zijn er daarom combinatiekaarten ontwikkeld. Gebruik zo min mogelijk 
verschillende legenda-eenheden en sluit met stoplichtkleuren aan bij de beleving van de RO-er.  

 
 

3.4 Ontwikkelen beleid en handreiking 
Eén van de doelstellingen uit het projectplan was het ontwikkelen van een visie 
op de ondergrond. Omdat dit bij de gemeente tot verwarring leidde is dit 
omgebogen tot een handreiking, zonder dat dit veel afbreuk deed aan de 
inhoud.  
 
Voor het onderdeel bodemenergie (gesloten systemen) zijn 
interferentiegebieden, beleidsregels en een verordening opgesteld. Deze zijn 
tot stand gekomen na diverse sessie met betrokkenen (waaronder de 
bodemladdersessie). Het ontwikkelen van de 
beleidsregels voor bodemenergie is in een zeer kort 
tijdsbestek gerealiseerd, omdat de gemeente dit voor 1 
juli 2013 gerealiseerd wilde hebben.  
 
 
Tips:  

1. Nieuwe landelijke wetgeving kans voor verbreding gemeentelijk beleid 
Nieuwe wetgeving kan zorgen voor een impuls. Door invoer van het Besluit 
bodemenergiesystemen krijgt de gemeente een  nieuwe bevoegdheid erbij -voor de gesloten 
systemen. Om haar nieuwe bevoegdheid goed uit te voeren zag de gemeente de noodzaak om 
meer zicht krijgen van de ondergrond. Zorg dus dat het nut van anticiperen op nieuwe 
wetgeving  wordt ingezien en onderbouw duidelijk waarom verbreding noodzakelijk is. 
 
2. Spreek dezelfde taal: maatschappelijke opgaven verbindt RO met de Ondergrond 
Om de bodemwereld en RO te verbinden is het noodzakelijk om 
dezelfde taal te spreken. Het was een eye-opener om de handreiking 
te schrijven vanuit de maatschappelijke opgaven en vanuit de 
thema’s uit de structuurvisie. Deze thema’s sluiten goed aan bij de 
opgaven van de RO-ers en (en de bestuurders) en de bodemwereld 
kan hier zijn informatie kwijt. Hierdoor ontstaat een draagvlak. 
Koppel de ondergrond kansen aan een thema, zo kunnen de 
kansen in het vervolg ook gekoppeld worden aan de ruimtelijke 
projecten/ opgaven per thema.  

Op het gebied van bodemenergie zijn 

bodemspecialisten van de ODMH van een 

betrekkelijke ‘leek’ experts geworden. 
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Jurgen Bals,  

Hoogheemraadschap Schieland 

en de Krimpenerwaard 

Mijn complimenten voor de 

handreiking en het proces dat 

jullie hebben opgezet. Als 

voorlopers hebben jullie een 

goed product opgeleverd. 

 

 
3. Let op terminologie: van Visie naar een Handreiking 
It’s all-in the name, wat is een visie en wat is een handreiking? Waar het ene woord voor 
weerstand kan zorgen, kan het andere voor draagvlak zorgen. Stem dit af en kies voor het juiste 
product. Binnen de gemeente Zuidplas is er bijvoorbeeld verwarring geweest over het 

eindproduct en de naam visie. Het opstellen van een visie  betekent dat 
er bestuurlijke afwegingen moeten worden gemaakt. Dit zorgde voor 

weerstand, waarna er gekozen is voor het opstellen van een 
handreiking.  
 

 
 

4. Gebruik de bodemladder als afwegingsperspectief en 
procesinstrument 
De door de provincie ontwikkelde bodemladder is een goed procesinstrument om in 
gesprek te komen met de verschillende actoren. Aan de hand van de ladder wordt 
duidelijk welke afwegingen in een gebied moeten worden gemaakt. Wanneer het 

instrument op de juiste manier wordt ingezet kunnen de verkregen inzichten worden gebruikt 
om invulling te geven aan de beleidsvrijheden die een gemeente heeft. In de gemeente Zuidplas 
heeft dit bijvoorbeeld geleid tot het opstellen van een beleidsregel: geen gesloten 
bodemenergiesystemen binnen een bepaalde straal van opslag van hemelwater.  

 
  
 

3.5 Kennisverspreiding 
Op diverse momenten is aan kennisverspreiding gedaan, 
maar nu het project bijna is afgerond zal dit intensiever 
gaan plaatsvinden. In maart hebben we twee maal een 
Masterclass georganiseerd voor RO-ers van de 10 
regiogemeenten. Daarnaast zullen we het project 
presenteren op de regiodagen Bodemenergie  (3 
middagen), op het ILB-2-slotcongres in Utrecht en het 
Symposium Bodembreed zodat ook andere gemeenten in 
Nederland de opgedane ervaringen kunnen gebruiken. 
 
Tips: 

1. Gebruik ambassadeurs voor kennisverspreiding 
De mensen die je betrekt bij het project zijn van belang het verspreiden van jouw boodschap. 
Doordat mensen actief op de hoogte zijn gehouden en zijn uitgenodigd voor de opeenvolgende 
bijeenkomsten, hebben zij actief bijgedragen aan het project en hun enthousiasme naar buiten 
toe geuit. Zij waren de ambassadeur van het project.   
 
2. Zorg voor aantrekkelijke produkten 
In kennisverspreiding is aandacht voor PR en communicatie cruciaal: geef dit professioneel vorm 
en investeer hierin. De produkten moeten aantrekkelijk zijn en de makers ervan moeten er trots 
op zijn en mentaal eigenaar zijn.  Hoe overzichtelijker het eindproduct hoe bruikbaarder een 
stuk wordt voor bijvoorbeeld mensen van RO. In het project de Zuidplas is de bruikbaarheid/ de 
lay-out samen met de gebruiker (RO) gebruiker besproken. Hierdoor is de bruikbaarheid van het 
product vergroot.  
 
3. Werk actief aan kennisverspreiding 

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/regiodagen/zomerse-regiomiddag/
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Zorg dat mensen van het bestaan weten, het belang van de informatie inzien en ermee kunnen 
en gaan werken. Voorbeelden zijn het organiseren van masterclasses en lunchlezingen. Maar 
ook het eenvoudig ontsluiten van alle informatie, bijvoorbeeld middels GIS, is belangrijk. 
 
4. Waarborg de verkregen informatie en kennis  
Bij de gemeente Zuidplas worden veel projectleiders ingehuurd. Inmiddels zijn deze mensen al 
weer enige jaren voor de gemeente aan het werk en hebben vaak al veel kennis opgedaan over 
de ondergrond. Als deze mensen vertrekken, gaat er ook weer veel kennis verloren. Dit geldt 
natuurlijk ook voor vaste medewerkers. De Handreiking en het breed verspreiden van de kennis 
binnen een organisatie zorgt ervoor  dat kennis voor de organisatie behouden blijft.  
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4. LESSEN VANUIT HOOFDROLSPELERS 
In hoofdstuk 1 zijn de verschillende actoren en hun relaties in het project schematisch weergegeven. 
Om de lessen van de hoofdrolspelers boven tafel te krijgen is een werksessie georganiseerd bij de 
afronding van het project.  
 
 
Omgevingsdienst,  projectleider 

1. Het project heeft langer geduurd dan vooraf gedacht. Dit kwam doordat vanaf het begin 
onduidelijk was wie de opdrachtgever(s) was/waren. RO of milieu? Gemeente of provincie? 
Wie stelt de Handreiking vast? Wie bepaalt of het eindprodukt klaar is? Na enkele maanden 
moest dit scherp worden gesteld, wat gelukt is. Dit resulteerde in een opsplitsing van het 
project, wat het resultaat ten goede is gekomen. 

2. Luister goed naar de vraag van de gemeente, niet teveel erbij willen halen. We hadden maar 
beperkte tijd/geld, dus niet alles willen meenemen. Focussen op grondwater was goed. 

3. Het was een ontdekkingstocht en worsteling tegelijk. Er bleek al enorm veel te zijn (kaarten, 
documenten, visie). De lagenbenadering heeft bijvoorbeeld aan de basis gelegen van de 
structuurvisie, dus er is al heel veel rekening gehouden met de ondergrond: glastuinbouw op 
de hogere drogere delen, wonen op de kreekrug en natte natuur in het laaggelegen 
veenweidegebied. Dat riep herhaaldelijk de vraag op of het zinvol was om (opnieuw) een 
visie te ontwikkelen.  

 
Omgevingsdienst,  projectmedewerker 
 

1. Het project heeft helaas vertraging opgelopen doordat de betrokken actoren op een ander 
‘niveau’ praten. De gemeente wil concrete invulling van wetgeving, waar de provincie en het 
UP meer zitten op de stimulans van het ordenen van de ondergrond en leertraject. Dit sluit 
alleen niet altijd aan, waardoor keuzes die gemaakt moeten worden in het project vertraging 
oplopen of juist niet worden uitgevoerd, omdat dit niet bij de wens van één van de drie 
aansluit. Het is van belang om vanaf dag één goed te communiceren en ook in de gaten te 
houden wat de wensen zijn. Bij afwijken van het plan van aanpak zal eerder contact gelegd 
moeten worden, waarbij het belangrijk is dat de betrokken partijen (wel) open staan voor 
noodzakelijk veranderingen in het plan van aanpak. Voor ons project had vanaf het begin 
beter gecommuniceerd moeten worden en meer opgestaan kunnen worden voor 
veranderingen in het project en andere conclusies. 

2. Uit het project komt naar voren dat het heel belangrijk is om veel spelers te betrekken. Het is 
niet alleen de gemeente en de provincie de ondergrondse kwaliteiten, belangen etc. in kaart 
willen brengen om deze beter te benutten. Overige spelers moeten ook betrokken worden 
om een volledig beeld te scheppen. Het betreft onder andere het rijk, de waterschappen, 
maar ook kennisinstituten en informatie van andere gemeenten. Ook lokale spelers, zoals in 
de gemeente zuidplas, de glastuinbouw hebben een belangrijke bijdrage geleverd. 
Afstemming met al deze spelers leidt tot een volledig beeld. Hierbij is het belangrijk iedereen 
al in een vroeg stadium te betrekken en geïnformeerd en betrokken te houden.  

3. Ondergrondse ordening, het in kaart brengen van de ondergrond, en het betrekken van de 
ondergrond bij ruimtelijke projecten lijkt af en toe een stokpaardje van de ‘bodemwereld’. 
Het is belangrijk bij het opstarten van een project wat gelijk staat aan het project in de 
gemeente Zuidplas om goed in beeld te brengen waar een gemeente behoefte aan heeft. In 
de gemeente Zuidplas bleek veel meer behoefte aan concrete handvatten en uitwerking van 
de wetgeving, dan aan digitale kaarten en een visie op de ondergrond. Het project is 
hierdoor ook in tweeen gesplitst. Wel moet worden opgemerkt dat het kan zijn de RO niet 
direct zicht heeft op de toegevoegde waarde van een handreiking ondergrond. Doorvragen 
en inzicht in een mogelijk eindproduct geven is daarom van belang.  
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Gemeente Zuidplas,  milieucoördinator  

1. Het heeft een grote meerwaarde om verschillende disciplines bij elkaar te brengen en samen 
tot één gezamenlijke  mening komen. 

2. Dankzij het project kunnen we nu vroegtijdig inspelen op veranderde regelgeving in plaats 
van achteraf bij eerste aanvraag of melding. 

3. Er was veel data over de ondergrond aanwezig, maar verspreid over meerdere organisaties. 
Dankzij het project is de reeds bekende data bij elkaar geordend gepresenteerd. Een duidelijk 
overzicht is ontstaan wat zich nu al afspeelt in de ondergrond. Diverse gebruiken van de 
ondergrond zijn onderbracht in één tekening.  

 

 
Gemeente Zuidplas, RO-er  

1. Dit project heeft een veel breder inzicht gegeven in de materie van de ondergrond. De 

ondergrond is als werkveld veel omvattender dan gedacht, dit blijkt alleen al uit de diversiteit 

aan specialismen. Als RO-er is het lastig om in dat specialistische werkveld de weg te vinden, 

maar juist de Handreiking Ondergrond kan daar een goed eerste hulpmiddel bij zijn. Daarbij biedt 

de handreiking niet alleen inzicht in de zwakten en bedreigingen in de ondergrond, maar juist 

ook in de sterkten en kansen. Met dat laatste moeten we als RO-er meer doen.  

2. Ruimtelijke ingrepen bovengronds hebben gevolgen voor de ondergrond en omgekeerd. Juist om 

die reden moeten boven- en ondergrondse veranderprocessen vroegtijdig en integraal op elkaar 

worden afgestemd. Problemen kunnen voorkomen worden, terwijl het beste van beide werelden 

kan worden benut. Dit vraagt aandacht van de RO-er en de bodemspecialist. 

3. Dit project is een ambitieuze zoektocht geweest naar het verkleinen van de kenniskloof tussen 

de RO-er bij Zuidplas en de bodemspecialist bij de ODMH. Dat vraagt om probleemerkenning in 

beide ‘kampen’. Dit project is gestart zonder brede probleemerkenning bij de RO-er in Zuidplas. 

Daarmee kan het projectresultaat overkomen als een oplossing voor een niet bestaand 

probleem. Toch is dat niet het geval! Vanuit ambitie en innovatie loopt dit project voorop en is 

het resultaat wellicht het beste middel om de nog niet-aangehaakte RO-er alsnog te betrekken. 
 
 
Provincie Zuid-Holland  

1. Bij de deelgenomen projectleden is veel kennis en expertise aanwezig. Echter wordt er nog 
te vaak intern en eigen (sectoraal) werkveld gedacht en gewerkt. Samenwerking van de 
partijen en actoren moet een bundeling en versterking van kennis vormen. Deze versterking 
is er aan het eind van het proces wel gekomen. 

2. De RO-ers zijn geen leek op het gebied van bodem. De toegevoegde waarde van de bodem is 
echter niet vanzelfsprekend. De focus moet daarom hier liggen, ondersteunend met 
begrijpelijk en beeldend materiaal (géén uitgebreid technisch verhaal). Werken met simpele 
en combinatiekaarten. 

3. De maatschappelijke opgaven zijn zowel een opgaven voor RO als voor bodem. Denkend 
vanuit deze opgaven brengt deze twee ‘werelden’ dichter bij elkaar. 

4. Zorg dat alle neuzen van de opdrachtgevers, projectleden en andere belanghebbenden de 
zelfde kant opstaan in het begin en tijdens het project. Duidelijke afspraken over 
opdrachtgeversschap, rolverdeling in de projectorganisatie en het eindproduct geven 
richting.. Dit met het oog op verandering van die afspraken door veranderingen en obstakels 
in het verloop van het proces. Communicatie moet ervoor zorgen dat het gemeenschappelijk 
doel overeind blijft en er een  gedeeld draagvlak blijft bestaan.  
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ILB2 adviseur ondergrond 
1. Er is veel kennis aanwezig bij gemeenten, provincie en omgevingsdienst. De kennis is 

echter vaak sectoraal gericht op specifieke ondergrondkwaliteiten. Het gevoel voor en 
een visie op verbreed bodembeleid is echter minimaal. 

2. De toegevoegde waarde van de ondergrond voor de praktijk van gebiedsontwikkeling en 
ruimtelijke planvorming is niet evident. Dat geldt voor zowel de RO-ers als voor de 
bodemspecialisten. 

3. Het organiseren van een traject om te komen van het ‘saneren’ naar het duurzaam 
beheren’ van de ondergrond vraagt om veel kunde op het gebied van 
projectmanagement en procesbegeleiding. Het is een leer- en ontwikkeltraject met veel 
voorspelbare elementen èn onverwachte gebeurtenissen, optimisme èn pessimisme, 
kikker in een kruiwagen etc.  
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Verantwoording afbeeldingen: 

 Ondergrond: provincie Groningen 

 Schoolbord: www.freepik.com  

 Aanwijsstok: http://inkijkexemplaar.jhngln.nl/testIE.html   

 Samenwerking www.cijferplus.nl 

 Wethouder, bestuur: www.rooftopenergy.nl  

 Gereedschapskist: www.houtenspeelgoedstraat.nl  

 Project start-up: www.empowernetwork.com  
 Foto’s en kaarten: Bernd van den Berg 
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http://www.empowernetwork.com/


 
23 

 

Bijlage : Instrumentenkoffer 

In deze bijlage zijn de instrumenten opgenomen die gedurende het project zijn gebruikt en nuttig zijn 

gebleken.  

INHOUD: 

- CHECKLIST ONDERGRONDKWALITEITEN 
- DWARSDOORSNEDE GEMEENTE ZUIDPLAS MBT GRONDWATER 
- INTERACTIEMATRIX 
- BODEMLADDER, INCL. ASSENSTELSEL EN DIAGRAMMEN 
- TORENTJESMODEL 
- WKO-TOOL 
- ACTORENANALYSE 
- ORGANISATIESTRUCTUUR 
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Checklist ondergrondkwaliteiten  
 

 

Dwarsdoorsnede 
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Interactiematrix  
Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een interactiematrix. Welke gebruiken van de ondergrond 

beïnvloeden elkaar? (bron: Ordening van de ondergrond, KWR 2010.010, maart 2010).  
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Bodemladder  

De provincie Zuid-Holland introduceert als handelingsperspectief 
en afwegingssystematiek voor het maken van keuzes rond het 
bodemgebruik een voorkeursladder (“de bodemladder”). In deze 
ladder staan twee benaderingen centraal. Enerzijds is de voorkeur 
dat het gebruik van de bodem hernieuwbaar is. Anderzijds moet 
het gebruik van de bodem aanvaardbaar zijn. De provincie Zuid-
Holland streeft er bij toepassing van de Bodemladder dus naar om 
uit te komen op een zo’n hoog mogelijk trede op de Bodemladder. 
De Bodemladder wordt toegepast bij het maken van afwegingen 
voor het gebruik van de bodem bij gebiedsopgaven en wanneer 
conflicterende functies/claims op de bodem zich aandienen. 
Uitgangspunt bij de toepassing van de Bodemladder is dat de 
beoogde functie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. 

Hernieuwbaarheid, Omkeerbaarheid, Beheersbaarheid 

Hernieuwbaarheid 

Hernieuwbaarheid betreft de mate waarin het natuurlijke 

herstelvermogen van de bodem in staat is om een ingreep of 

verandering in de bodem door middel van natuurlijke processen 

binnen een redelijke termijn terug te brengen in de 

oorspronkelijke toestand. Een voorbeeld van natuurlijk herstel is 

het herstelvermogen van de bodem na benutting voor warmte- en 

koudeopslag. Deze vorm van het benutten van de bodem is echter 

nog relatief nieuw en de verwachting dat natuurlijk herstel 

plaatsvindt wordt in het kader van monitoring nog onderzocht. De 

redelijkheid van de termijn voor herstel kan van functie tot functie 

verschillen. In de Bodemladder is sprake van hernieuwbaar gebruik 

wanneer de periode voor natuurlijk herstel niet meer dan 30 jaar 

bedraagt. 

Omkeerbaarheid 

Indien herstel van het bodemsysteem niet van nature mogelijk is zullen de consequenties van het gebruik op 

het bodemsysteem omkeerbaar moeten zijn: door aanvullende maatregelen te treffen kan de bodem in een 

met de oorspronkelijke situatie vergelijkbare toestand teruggebracht worden of wel kunnen de gevolgen van 

het bodemgebruik worden hersteld. Omkeerbaarheid gaat ook over de mate waarin het technisch en financieel 

mogelijk is een ingreep en/of de effecten van een ingreep door technisch ingrijpen terug te brengen in de 

oorspronkelijke toestand of een nieuwe gewenste toestand. 

Beheersbaarheid 

Beheersbaarheid betreft de mate waarin risico’s rondom initiatieven en projecten (technisch en/of financieel) 

beheerst kunnen worden. Het gaat daarbij primair om de milieuhygiënische gevolgen voor de bodem maar ook 

de gevolgen voor andere milieucompartimenten, veiligheid en de fysieke leefomgeving. De huidige wet- en 

regelgeving met het daarbij geldende normenstelsel en de beleidskaders vormen de referentie (een overzicht is 

opgenomen in bijlage 3). Het is echter denkbaar dat in het kader van de afweging op ondergeschikte punten 

een beperkte normoverschrijding aanvaardbaar kan zijn vanwege het grote maatschappelijke belang dat aan 

de functie wordt gehecht en er - het totaal overziend - een positieve bijdrage wordt verstrekt aan de fysieke 
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leefomgeving (positieve evenredigheid). Onderdeel van de afweging zal dan ook zijn in hoeverre de 

normoverschrijding kan en zal worden gemitigeerd en/of gecompenseerd. 

Er is niet altijd voldoende informatie beschikbaar om uitspraken te doen over de beheersbaarheid van de 

gevolgen. Voor de provincie houdt dat niet per definitie in dat dan benutting van de bodem voor die functie is 

uitgesloten. Als effecten en risico’s onbekend zijn, wordt per geval afgewogen of met toepassing van het 

voorzorgsprincipe niks mag gebeuren of dat door beheersmaatregelen (bijvoorbeeld intensieve monitoring en 

bepalen van acceptabele grenswaarden) toch gestart kan worden met een project of initiatief. Het gaat om 

verantwoord omgaan met onzekerheden, waarbij het aanvaarden van onzekerheden mede afhankelijk is van 

de aard en omvang van de risico’s en de mogelijkheid om te monitoren op de risico’s. Om nieuwe 

ontwikkelingen van de grond te krijgen is het juist relevant om ruimte te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van 

pilots, om nieuwe inzichten te verkrijgen. Naast de beheersbaarheid van milieu en veiligheidsrisico’s speelt de 

financiële beheersbaarheid voor de maatregelen om de negatieve gevolgen van de ingreep te beheersen ook 

een rol. 

Aanvaardbaarheid 

Er zijn echter meer afwegingen bij de vraag of een functie wel of niet kan worden kan worden toegestaan. De 

provincie vat dat samen in een aanvaardbaarheidsbeoordeling. Bepalende factoren bij die 

aanvaardbaarheidsbeoordeling zijn nut, noodzaak en impact. 

Nut 

Onder nut wordt verstaan de - mate van - meerwaarde die een functie of ingreep heeft voor belangrijke 

maatschappelijke opgaven. Dit wordt in principe primair beoordeeld tegen de provinciale maatschappelijke 

opgaven, maar opgaven van collega-overheden kunnen hierin ook bepalend zijn. De provincie realiseert zich 

dat de bodem functies kan vervullen die - sterk - bij kunnen dragen aan het realiseren van maatschappelijke 

opgaven en de ambities uit deze Beleidsvisie Bodem. De provincie streeft er naar de kansen van de bodem te - 

laten - benutten. Bij het benutten van de bodem moeten er wel bewuste keuzes gemaakt worden. Bij een 

beoogd gebruik van of ingreep in de bodem moet vooraf goed doordacht worden of de ingreep in de bodem 

noodzakelijk is of dat er wellicht een andere - bovengrondse - mogelijkheid is om het beoogde doel te bereiken, 

waarbij effecten en kosten meegewogen worden. 

Noodzaak 

Onder noodzaak wordt verstaan de urgentie om de desbetreffende functie te realiseren mede in relatie tot 

alternatieve mogelijkheden. Het belang dat aan de maatschappelijke opgave wordt toegekend zal mede 

bepalend zijn voor het oordeel van aanvaardbaarheid ten aanzien van aantasting van de waarden van de 

bodem. De waardering van het belang van het bodemthema bepaalt mede het gewicht dat aan het nut en 

noodzaak wordt gehangen. Aan de andere kant kan een zwaarwegend maatschappelijk belang eerder 

aanleiding geven om een keuze aanvaardbaar te achten dan wanneer het belang minder zwaarwegend is. Er is 

in feite sprake van communicerende vaten. 

Impact 

Onder impact wordt verstaan de maatschappelijke beleving van de mogelijk op te treden risico’s en de 

beheersbaarheid. De wijze waarop risico’s worden beleefd, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

wijze waarop belanghebbende partijen worden betrokken in de besluitvorming en het vertrouwen van burgers 

in verstrekte informatie. De provincie Zuid-Holland staat een open en transparante communicatie voor bij het 

zoeken van maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van de bodem. 
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Vul onderstaande tabel in voor ieder ondergrondgebruik 

 

Wat is de maatschappelijke beleving van de mogelijkheid op te treden risico’s en de beheersbaarheid? Dit kan 
worden achterhaald door onderstaande assenstelsel te gebruiken. Positioneer de afzonderlijke gebruiken en 
actoren in onderstaande schema. 

 

(KING sessie: Projectgroep Visie op de ondergrond Rotterdam) 
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Ondergrond 

agenda 

Visie op de 

ondergrond 

Masterplannen 

ondergrond  

Ondergrond in 

ruimtelijke 

lannen 

3D ruimtelijke 

plannen 

 

Torentjesmodel  
 

Toelichting op onderscheiden 

ontwikkelingsfasen 

Op basis van het principe van het 

Torenmodel wordt de ontwikkeling naar de 

gewenste eindsituatie en de hierin 

onderscheiden 

tussenstations/ontwikkelingsfasen en 

stappen beschreven. De ontwikkelingsfase 

worden daarbij dus zowel beschreven 

vanuit de ondergrond als vanuit het RO-

werkveld.  

De ontwikkelingsfasen zijn apart beschreven. 

Per stap wordt de gewenste te bereiken situatie 

beschreven aan de hand van doel en reikwijdte, outputs 

(tastbare producten in de vorm van rapporten, kaarten etc.) en outcomes (procesmatige resultaten). Klik 

op de betreffende fase voor meer informatie. U kunt ook de ontwikkelingsfasetest downloaden. 

 

Fase RO Ondergrond 

0 RO kent de toegevoegde waarde van de 

ondergrond in zijn proces nog niet 

Ondergrond is nog sectoraal aan het werk en kent het 

belang van de ondergrond binnen het RO-proces nog 

niet 

Stap1: Bewustwording / Oriëntatie  

1 RO heeft zich georiënteerd en weet globaal 

waar ondergrond onderdeel moet vormen van 

zijn proces 

Inventarisatie ondergrondthema’s is uitgevoerd en 1e 

aanzet voor visie en ambities gereed 

Stap 2: Aansluiting zoeken / Verbinden  

2 RO is bekend met de ondergrond en weet wat 

er aan informatie, zowel van de kansen als 

beperkingen, beschikbaar is 

Ondergrond is bekend met de rol van de ondergrond 

binnen het RO-proces en schetst zowel de kansen als de 

beperkingen 

Stap 3: Interactie en Verdieping  

3 RO geeft de ondergrond een plek in zijn proces 

en stelt vragen over de mogelijkheden die de 

ondergrond biedt 

Ondergrond levert informatie op maat voor het RO-

proces en schetst proactief de combinatiekansen met de 

ondergrond 

Stap 4: Implementatie / Integratie  

4 RO geeft ondergrond een vanzelfsprekende Ondergrond draait volwaardig mee in RO-proces en 

combineert de ondergrond met de ruimtelijke 

http://www.soilpedia.nl/Wikipaginas/Torenmodel.aspx
http://www.soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/XX0021%20Afwegingskader%20Ondergrond%20provincies%20en%20gemeenten/ontwikkelingsmodel%20def.xlsx
http://www.soilpedia.nl/Wikipaginas/Bewustwording%20en%20oriëntatie%20in%20het%20ontwikkelingsmodel%20ondergrond.aspx
http://www.soilpedia.nl/Wikipaginas/Aansluiting%20zoeken%20en%20Verbinden%20in%20het%20ontwikkelingsmodel%20ondergrond.aspx
http://www.soilpedia.nl/Wikipaginas/Interactie%20en%20Verdieping%20in%20het%20ontwikkelingsmodel%20ondergrond.aspx
http://www.soilpedia.nl/Wikipaginas/Implementatie%20en%20Integratie%20in%20het%20ontwikkelingsmodel%20ondergrond.aspx
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plaats in zijn proces vraagstukken in een gebied.  

Wisselwerking tussen RO - Ondergrond 

In feite is er dus sprake van twee ontwikkelingsprocessen die met elkaar interacteren. Het zal vaak voorkomen dat de 

beide organisatie-onderdelen (Ondergrond en RO) zich niet in hetzelfde stadium van hun ontdekkingsreis bevinden; 

mede afhankelijk van waar het interactieproces is gestart.  

Zo kan het voorkomen dat wanneer het interactieproces is gestart vanuit het RO-werkveld en zij zich door zelfstudie 

bijvoorbeeld al in Ontwikkelingsfase 3 bevinden, het ondergrond-werkveld zich nog in Ontwikkelingsfase 1 bevindt. 

Er moet dan dus een inhaalslag plaatsvinden. Het ondergrondwerkveld moet dan waarschijnlijk wel starten met 

Ontwikkelingsfase 1, maar Ontwikkelingsfase 2 kan waarschijnlijk veel sneller/beperkter, omdat het RO-werkveld al 

bewust is van het belang van de ondergrond. Gestreefd moet worden naar gelijk gefaseerd zijn.  
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Wat is een ondergrondagenda? 
Een ondergrondagenda bevat een opsomming van de relevante ondergrondkwaliteiten voor het plangebied 
inclusief een beschrijving (o.a. beleid, wet- en regelgeving, kansen en belemmeringen) en kaartbeelden. Voor 
het in beeld brengen van de ondergrondagenda kan gebruik worden gemaakt van de handreiking plannen met 
de ondergrond of de Routeplanner bodemambities. De ondergrondagenda is primair een kennisproduct. 
Voorbeeld ondergrondagenda:   

 Analyse van de ondergrond Overijssel (2008) 

 Zeeuws Bodemvenster (2010) 

 Bodemvisie Zuid-Holland (2005) 

 Walcherse bodemkansen (2011) 

 

Wat is een visie op de ondergrond? 
Een visie op de ondergrond schetst de ambities ten aanzien van het gewenste gebruik en beheer van de 
ondergrond voor het plangebied. De visie op de ondergrond geeft aan welke natuurlijke en cultuurhistorische 
ondergrondkwaliteiten beschermd en versterkt dienen te worden en voor welke maatschappelijke doeleinden de 
ondergrond benut kan worden. Een ondergrondvisie is primair een visiedocument dat overkoepelend is over de 
afzonderlijke ondergrondkwaliteiten. Voorbeeld visie op de ondergrond:   

 Visie op de ondergrond provincie Overijssel (2009) 

 Bodemvisie MARN (2009) 

 Ontwerp Beleidsvisie Bodem Zuid Holland (2012) 

 Bodemvisie Gorkum (2010) 

 … 
 

Wat is een masterplan ondergrond? 
Een masterplan ondergrond bevat een ordening en bestemming van de ondergrond voor het plangebied. Veelal 
is een masterplan ondergrond gericht op één ondergrondkwaliteit die afgestemd wordt met de ondergrondse en 
bovengrondse bestemmingen en functies. Masterplannen voor bodemenergie (WKO) zijn hier voorbeelden van. 
Een uniek voorbeeld van een masterplan voor de gehele ondergrond met alle relevante kwaliteiten is de 
structuurvisie ondergrond van de provincie Drenthe. Ook het rijk werkt aan een masterplan voor de diepe 
ondergrond (structuurvisie STRONG). Voorbeelden  Masterplan ondergrond:   

 Masterplan WKO Goudse Poort 

 Structuurvisie ondergrond Drenthe (2012) 

 Rijksstructuurvisie STRONG (in ontwikkeling)  

 … 

 

Wat is een ondergrond in ruimtelijke plannen? 

Wanneer alle ruimtelijke relevante aspecten van de ondergrond integraal zijn opgenomen in reguliere ruimtelijke 
plannen (bijvoorbeeld structuurvisie, omgevingsvisie, bestemmingsplan, stedenbouwkundige plannen) spreken 
we van ‘een ondergrond in ruimtelijke plannen’. De ideale situatie is bereikt: boven- en ondergrond vormen als 
vanzelfsprekend tezamen de te plannen ruimte. Dat betekent dat boven- en ondergrond op een natuurlijke wijze 
met elkaar zijn verbonden en bestemd, gerelateerd zijn een maatschappelijke belangen en per saldo kwaliteit 
toevoegen aan het plangebied.  
Voorbeelden  ruimtelijke plannen met een ondergrond:   

 Structuurvisie provincie Overijssel (2009) 

 Structuurvisie Arnhem (met name WKO) 

 … 

 

Wat zijn 3D ruimtelijke plannen? 
In 3D ruimtelijke plannen is de ondergrond volledig geordend en worden locatiespecifiek functies en 
gebruiksregels toegekend aan de ondergrond zoals dat ook bovengronds gebeurt. 3D ruimtelijke plannen zijn 
een optie bij projecten met dusdanig veel ondergronds ruimtegebruik dat verschillende ondergrondse 
ruimteclaims onderling conflicteren waardoor exacte locaties van functies ondergronds vastgelegd moeten 
worden (coördinatoren). Met name in hoogstedelijke gebieden is dit een reëel probleem.  
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WKO-tool  en Warmteatlas 
 

De WKO-tool en de Warmte Atlas zijn beide online webapplicaties die informatie verstrekken over de potentie 

van bodemenergie voor een specifieke locatie. Dit heeft betrekking op open bodemenergiesystemen (WKO), 

gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmte wisselaars) en aardwarmte (geothermie). De informatie is 

geografische weergegeven in een GIS-viewer hierdoor kan men specifieke informatie opvragen van een 

bepaalde locatie. Deze openbare webapplicaties zijn in opdracht van de Rijksoverheid gemaakt en worden 

regelmatig geactualiseerd. 

http://www.wkotool.nl/  

http://agentschapnl.kaartenbalie.nl/gisviewer/ 

Gebruik 

De webapplicaties zijn geschikt om een eerste indruk te krijgen over de kansen voor het toepassen van 

bodemenergie op een specifieke locatie. Middels een quickscan kan men met een beperkte invoer van 

gegevens een inschatting maken over de vraag en aanbod van energie, globale investering, besparing in en 

terugverdientijd. Omdat beide webapplicaties deels andere informatie verstrekken zijn ze complementair en 

bieden gezamenlijk een goed beeld voor een quickscan bodemenergie. 

Beide webapplicaties gebruiken generieke en openbare informatie. Dit betekent dat bij een quickscan 

bodemenergie ook de gemeentelijke bronnen dienen te worden geraadpleegd of hier geen locatie specifieke 

informatie beschikbaar is. Dit heeft vooral betrekking op omgevingsaspecten zoals drinkwaterwinning, 

archeologie en bodemverontreiniging. Als bodemenergie later in de ontwikkeling een kansrijk alternatief blijkt 

voor de energie- of warmtevoorziening is een nadere locatie specifieke studie naar bodemenergie noodzakelijk. 

WKO-tool 

In vier stappen krijgt men inzicht in de energiebesparing, investering en terugverdien tijd van een 

bodemenergiesysteem (open of gesloten). Naast de standaard instellingen kunnen bij de WKO tool ook 

meerdere projectspecifieke gegevens worden ingevuld. De economische terugverdientijd wordt bepaald met 

diverse aannames ten aanzien van investering, prijsstijging, voordeel schaalgrootte. Gemiddeld is de 

terugverdientijd bij bodemenergie voor woningbouw 10-15 jaar en bij utiliteitsbouw minder als 10 jaar. Om 

bodemenergie kansrijk te noemen voor een initiatief dient de terugverdientijd in de WKO tool lager te zijn dan 

het gemiddelde en geen significante belemmering hebben van omgevingsaspecten. Voor de 

omgevingsaspecten kan beter het gemeentelijk informatiesysteem worden geraadpleegd. In de WKO-tool zijn 

deze beperkt gevuld. 

  

http://www.wkotool.nl/
http://agentschapnl.kaartenbalie.nl/gisviewer/
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Stap 1: selecteer een gebied 

- Klik op de kaart 
- Vul in het scherm heet aantal huizen, 

appartementen en m2 utiliteit in 

 

 

 

 

 

Het resultaat wordt getoond 

 

Stap 2: Bekijk of een open of gesloten systeem geschikt is en wat de terugverdientijd is 

 

 

Stap 3: print het rapport of sla het op. 
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Warmte Atlas 

De warmte atlas geeft aanvullende informatie over de aardwarmte en de energie vraag. Het geeft de 

vergunningen (opsporing en winning) van aardwarmte weer en tevens de potentie van de verschillende 

geologische lagen. Een ander belangrijke aanvulling voor de quickscan is dat de warmte atlas het gemiddelde 

warmtegebruik (energie vraag) weergeeft van huishoudens, utiliteit, industrie en glastuinbouw. Voor de 

quickscan bodemenergie kan naast aanbod (potentie) ook de vraag (gebruik) inzichtelijk worden gemaakt 

middels een referentie situatie. Deze referentiesituatie kan zijn afgeleid van de gebruiksgegevens uit de directe 

omgeving die vergelijkbaar zijn met de geplande (her)ontwikkeling. 

 

 

 

 
Organisatiestructuur 
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coord 


	Leerdocument Lessen uit het project: Handreiking voor de ondergrond gemeente Zuidplas
	1. PROJECT IN KORT BESTEK
	2. LESSEN EN TIPS VANUIT 4 BRILLEN
	2.1 Inhoud
	2.2 Samenwerking
	2.3 Bestuurlijk
	2.4 Instrumenten

	3. LESSEN VANUIT PROCESFASEN
	3.1 Project start-up
	3.2 Bewustwording en oriëntatie
	3.3 Ontwikkelen kennisbasis
	3.4 Ontwikkelen beleid en handreiking
	3.5 Kennisverspreiding

	4. LESSEN VANUIT HOOFDROLSPELERS
	Omgevingsdienst, projectleider
	Omgevingsdienst, projectmedewerker
	Gemeente Zuidplas, milieucoördinator
	Gemeente Zuidplas, RO-er
	Provincie Zuid-Holland
	ILB2 adviseur ondergrond

	Bijlage : Instrumentenkoffer
	Checklist ondergrondkwaliteiten
	Interactiematrix
	Bodemladder
	Torentjesmodel
	WKO-tool en Warmteatlas
	Warmte Atlas
	Organisatiestructuur



