
Noord-Brabant

Stand van zaken

Er wordt geen document opgeleverd maar 
een webapplicatie

Het prototype van de bodemwijzer is te 
bekijken op:

http://bodemwijzer.knowmax.nl/

De bodemwijzer zal eind december worden 
afgerond.

Aanpak

Inspiratie
tentoonstelling “de bodem is voor mij”

Projectopzet
Alle doelen en ambities voor bodem zijn 
verzameld samen met alle relevante 
beleidsvelden

Een kernteam met stuurgroep vanuit bodem 
en RO en brede begeleidingscommissie 
zorgt voor afstemming beleidsvelden en 
draagvlak

Informatie
Informatie is verzameld over 
bodemkenmerken, definities, ambities en 
doelen, kaartmateriaal. 
E.e.a. wordt opgenomen in de digitale 
bodemwijzer

Bodemwijzer
• Geeft duidelijkheid over bodemdoelen en –

ambities
• Brengt bodeminformatie bij elkaar en maakt 

deze beschikbaar
• Makkelijk toepasbaar ook voor 

niet-bodemdeskundigen

Ingangen Output
Informatie Informatie over diverse 

thema’s
Activiteit Waar moet je rekening 

mee houden?
Gebied Welke kansen zijn 

er vanuit de bodem 
voor het gebied?

De bodemwijzer

Highlight
De begeleidingscommissie, bestaande uit 
meerdere disciplines van de bodemwijzer is 
erg enthousiast over de bodemwijzer. 

Het is een instrument wat ook door niet-
bodemmensen gebruikt kan worden. 

Aldus een RO-er: “het is een cadeautje!”

Meer informatie:
Marloes van Sebille
MvSebille@brabant.nl
www.brabant.nl



ZEELAND

Stand van zaken
• Visiestuk: Eind 2009 vastleggen door GS
• Bodemvenster: operationeel in het eerste 

kwartaal van 2010
• Stimuleringsprogramma: (drie jaar) eind 2009

Aanpak
2007: partijen samenbrengen om draagvlak 
te creëren voor de bodemvisie.
Geen rapport, maar een 
stimuleringsprogramma met online “Zeeuws 
Bodemvenster”

Zeeuws Bodemvenster
Online applicatie voor brede doelgroep

Ingangen
• Thematisch 
• Opgave
• Inhoudsopgave

Resultaat
• Bodemagenda
• Kaartmateriaal

Stimuleringsprogramma:
Ondersteunend team bodem en RO om de 
komende drie jaar de bodemopgave bij 
ruimtelijke plannen in beeld te brengen. 
Doel: bewustmaking en stimulering

Visie op papier:
Gedragen Grondslag, uitgangspunten voor 
het bodemvenster

Het Zeeuws Bodemvenster

Highlight
Pilots met gemeenten: met RO, groen, water, 
stadsontwikkeling etc rond de tafel: 
Wat vertelt de bodem?
Resultaat: de bodem biedt kansen!

plangebied
archeologie en
geomorfologie

civieltech. en 
(grond)water gebiedsinrichting

vanuit ondergrond

Input voor
planontwerp

Meer informatie:
Walter Jonkers
w.jonkers@zeeland.nl
http://www.zeeland.nl/



Zuid-Holland

Stand van zaken
De bodemvisie is eind 2005 vastgesteld 
door GS. Sindsdien werkt de provincie Zuid-
Holland vanuit de dagelijkse praktijk van 
projecten en ervaringen. Voorbeelden zijn 
de Regionale Bodematlas die door de 
milieudienst Midden-Holland is gemaakt, 
Zuidplaspolder, nationaal landschappen 
Hoeksche Waard en Groene Hart, inpassing 
van WKO, medewerking aan de projecten 
SPRONG (Gorinchem) en 
Voorradenbeheer.
Het gedachtegoed uit de bodemvisie wordt 
nu verder gestalte gegeven door het 
opstellen van een toepassingskader voor 
het ondergronds ruimtegebruik en het 
verder uiwerken van de lagenbenadering 
i.r.t. ruimtelijke planvorming. 

Aanpak
Het doel van de bodemvisie van de 
provincie Zuid-Holland is het inzichtelijk 
maken van kansen en bedreigingen van 
bodemgebruik. Met deze informatie wil de 
provincie de ruimtelijke planvorming verder 
optimaliseren en zo duurzaam 
bodemgebruik stimuleren.

Het inzicht in deze kansen en bedreigingen 
van de bodem komt voort uit onderzoek 
naar de bodem (boven- en ondergrond) in 
relatie tot de ruimtegebruikfuncties. De 
bodemvisie levert een instrument op 
waarmee de lagenbenadering toegepast 
kan worden: het (provinciaal) afstemmen 
van de bodemambities met de andere 
elementen van de ‘ondergrondlaag’ (water, 
natuur), de elementen van de 
’occupatielaag‘ en de ’netwerkenlaag’.

Deze bodemvisie wordt ingebracht in 
ruimtelijke planvormingsprocessen. Zij 
vormt de basis voor verdere uitwerking van 
de ambities op regionaal niveau.

Een vijftal prioritaire thema’s hebben in de 
bodemvisie een formele status. Deze 
thema’s zijn bodemdaling, verzilting, 
bodemverontreiniging, grondwaterkwaliteit 
en ondergronds ruimtegebruik. Voor deze 
thema’s zijn concrete doelen en ambities 
geformuleerd.

Duurzaam bodembeheer in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling

Highlight
“De ’maakbaarheid’ van de ondergrond 
begint haar grenzen te bereiken. Dit wordt 
onder meer zichtbaar in de financiële 
schade die Nederland lijdt als gevolg van 
het gebrek aan duurzaam bodemgebruik. 
Instituten zoals TNO schatten dit financiële 
verlies op 3 miljard euro per jaar. Het gaat 
om schade aan bebouwing, infrastructuur, 
waterhuishouding en landbouw.“Meer informatie:

Dirk van der Eijk
d.vander.eijk@pzh.nl
www.zuid-holland.nl



Noord-Holland

Stand van zaken

De bodemvisie van de provincie is op 30 juni 
2009 vastgesteld in GS.

In de aanloop naar de bodemvisie is het 
provinciale Bodemberaad geraadpleegd. 
Hierin komen de bodemmedewerkers van de 
Noord-Hollandse gemeenten geregeld 
samen.

Aanpak

In de Bodemvisie Noord-Holland geven wij 
als provincie aan hoe wij de komende jaren 
met de Noord-Hollandse bodem willen 
omgaan, gegeven de nieuwe  
beleidsontwikkelingen en het toegenomen 
gebruik van de bodem. Het begrip ‘bodem’
hanteren wij daarbij breed. Dat wil zeggen 
dat wij ook de bodem op grotere diepte 
(vaak aangeduid met de term ‘ondergrond’) 
in de visie betrekken.

Bij de uitwerking van onze ambitie voor een 
efficiënte en duurzame benutting van de 
bodem concentreren wij ons op vijf 
onderwerpen waarvan wij denken dat daar 
in de komende jaren met het oog op de 
verwachte (ruimtelijke) ontwikkelingen de 
belangrijkste uitdagingen (missies) liggen.

1. Stimuleren aanpak van ernstige 
bodemverontreinigingen

2. Bevorderen van een goede afstemming 
tussen ruimtelijke functies en 
bodemeigenschappen bij ruimtelijke 
plannen

3. Beheersen en verminderen van 
grootschalige grondwaterverontreinigingen 
door gebiedsgericht grondwaterbeheer

4. Vergroten van het gebruik 
van de bodem als energie-
leverancier door toepassing 
van bodemenergiesystemen

5. Verbetering regulerende 
bodemfunctie in het 
landelijk gebied

Efficiënte en duurzame benutting van de bodem

Highlight

Centraal in de bodemvisie staat een 
efficiënte en duurzame benutting van de 
bodem. Dit betekent dat het gebruik van de 
bodem zo goed mogelijk wordt afgestemd op 
de eigenschappen van de bodem en dat zo 
met de bodem wordt omgegaan dat ook 
toekomstige generaties er nog goed gebruik 
van kunnen maken.

Meer informatie:
Esther de Winter
winterm@noord-holland.nl
www.noord-holland.nl



Utrecht

Stand van zaken
• Commentaren op het eerste concept worden 

verwerkt

• Eind september tweede concept 2e 
commentaarronde 

• In december wordt Bodemvisie ingediend bij 
VROM

Aanpak

Opzet:
Overzicht van de eigenschappen en 
kwaliteiten van de bodem 
Analyse van de beleidskaders en 
maatschappelijke ontwikkelingen
Het hart van de Bodemvisie: ambities  
voor duurzaam bodemgebruik 

Ambities
• ruimtelijke ordening ondergrond,

Thematische structuurvisie en een 
uitvoeringsprogramma in 2010 
Uitwisselen bodeminformatie. 

• Bestaand bodemgebruik laten aansluiten 
bij eigenschappen/kwaliteitseisen van 
bodem- en watersysteem. 

• Bodem en het kenmerkende 
bodemgebruik in veenweidegebieden in 
balans brengen om bodemdaling te 
beperken. 

• Mogelijkheden voor gebruik van 
bodemenergie vergroten. 

Per ambitie
• probleemanalyse, 
• bestaand belang voor 

de provincie 
• aanpak 
• de rol van de provincie 
• uitwerking van de ambitie 

De bodem biedt meer!

Highlight
Onderscheidene aanpak
Eerst zijn contouren beschreven in een 
voorbereidend document

Dit is in een vroeg stadium eerst bilateraal en 
daarna in een workshop besproken met 
externe partners.

Ondanks het abstractieniveau van de 
Bodemvisie wordt de relatie met de praktijk 
vastgehouden

Meer informatie:
Mieke Kruseman
mieke.kruseman@provincie-utrecht.nl
http://www.provincie-utrecht.nl/



FLEVOLAND

Stand van zaken
Nog niet begonnen met specifieke 
bodemvisie. 
Flevoland heeft een omgevingsplan vanuit 
waar activiteiten rond duurzaam 
bodemgebruik plaatsvinden. 
Flevoland maakt de afweging of er alsnog 
een bodemvisie moet komen.
De provincie is onder meer bezig met 
beschikbaar maken van bodeminformatie.

Aanpak
Invulling duurzaam bodemgebruik

Flevoland heeft nog geen bodemvisie, wel 
vinden er al diverse deelprojecten plaats die 
onder duurzaam bodemgebruik vallen. 

Omgevingsplan
Ook in het Omgevingsplan Flevoland 2006 
staat dat de provincie de komende jaren 
invulling wil geven aan duurzaam 
bodemgebruik, met als uitgangspunt de 
landelijke ontwikkelingen en in overleg met 
de gebiedspartners. 

Bepalen ambities
Na de zomer 2009 wordt een project gestart 
om de ambities nader te bepalen en te 
inventariseren welke concrete deelprojecten 
zouden kunnen worden gestart om aan de 
ambities vorm te geven. 
Of dit leidt tot een concrete bodemvisie is 
afwachten.

Invulling aan duurzaam bodemgebruik

Highlight
• Omgevingsplan 2006-2015: geïntegreerd 

plan waarin ook het bevorderen van 
duurzaam bodemgebruik is opgenomen.

• Kenmerkend project is Schokland: scenario’s 
voor de toekomst  op basis van de 
ondergrond en de economische ontwikkeling

Meer informatie:
Alex Bouman
alex.bouman@flevoland.nl
http://provincie.flevoland.nl/

Schokland



Fryslân

Stand van zaken

Binnen onze provincie hanteren we een 
werkwijze met het doel om per 1-1-2010 een 
1e versie gereed te hebben van een 
Bodemvisie, dat het karakter zal hebben van 
een kennisdocument. Daarin zijn die bodem-
en ondergrondthema’s opgenomen die op dit 
moment relevant zijn voor de Provincie 
Fryslân.

Aanpak

Duurzaam bodembeheer is onderdeel van 
het in ontwikkeling zijnde provinciale 
milieubeleidsplan. Onze “bodemvisie” eind 
dit jaar is dan dus deels een papieren 
document, maar tegelijk ook een 
procedureafspraak hoe we in de komende 
jaren samen met andere afdelingen, 
gemeenten en instanties de relevante 
bodemthema’s uitwerken.

• Aan de hand van een gestandaardiseerde 
opzet worden de bodem- en 
ondergrondthema’s bekeken.

• De provinciebrede opzet wordt bekeken. 
Hierin worden ook de taken en 
bevoegdheden ten aanzien van specifieke 
bodem- en ondergrondthema’s van de 
Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân
meegenomen.

• Uitwerking In de pilot “Boustienen” in het 
kader van ILG. 

Eén van de resultaten is een gezamenlijke 
bodematlas in een GIS-omgeving die breed 
toegankelijk is, opdat bodem- en 
ondergrondinformatie wordt gebruikt bij 
gebiedsgericht bodembeleid en integrale 
afweging bij plannen en projecten. 

Bodemvisie als kennisdocument

Highlight
De pilot omvat in de praktijk het uitwerken 
van de facilitaire rol van bodem, op basis van 
de bodemvisie en een digitale bodematlas 
van Fryslân. Eén en ander wordt uitgewerkt 
in een “receptenboek”. Dat is uiteindelijk 
bedoeld om te bereiken dat iedereen die 
bezig is met inrichting en beheer van 
gebieden het bodembeleid daarin integraal 
meeneemt. Hiermee wordt tevens bereikt dat 
er een gezamenlijke Friese bodemvisie wordt 
opgesteld, die getoetst is aan de praktijk.

Meer informatie:
Sikke Roosma
s.r.roosma@fryslan.nl
www.fryslan.nl/



Groningen

Stand van zaken 

• Conceptversie wordt aangescherpt 

• Najaar 2009 wordt de visie vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten

Aanpak

Procesaanpak
De aanpak is gericht op het proces. Bij het 
opstellen van de visie is gekeken naar de 
thema’s en ontwikkelingen uit het POP. 

De visie moet handvatten bieden om de 
bodem als volwaardig aspect mee te 
nemen binnen gebiedsontwikkelingen. 

Interne toetsing
De visie is gedurende de ontwikkeling in 
enkele workshops intern getoetst. Deze 
toetsing is door een brede werkgroep 
vanuit verschillende afdelingen van de 
provincie uitgevoerd om draagvlak te 
creëren en om de visie aan te scherpen. 

Externe toetsing
Er zijn gebiedssessies bij gemeenten 
georganiseerd om de extern te toetsen. 

Doel is o.a. om de manier van werken 
te introduceren bij de verschillende 
betrokkenen bij gebiedsontwikkelingen.

Op weg naar een duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond

Highlight
Toetsing concept bodemvisie in de praktijk

In twee gebiedssessies is de bodemvisie 
getoetst. 

Verschillende stakeholders (gemeente, 
waterschap, DLG etc) zijn interactief aan de 
slag gegaan met de inrichting van een 
gebied m.b.v. kaartmateriaal en de digitale 
ontwerptafel

Met de resultaten is de bodemvisie 
aangepast.

Meer informatie:
Josée Woertman
j.m.woertman@provinciegroningen.nl
http://www.provinciegroningen.nl/



Drenthe

Stand van zaken
• Brede toetsing binnen de provincie bij R.O., 

landbouw, economie en natuur. 
• Drente, Friesland en Groningen verkennen 

samen de kansen voor het noorden op het 
gebied van de ondergrond

• Er lopen diverse initiatieven en onderzoek 
naar afstemming bodem en natuur, prioritaire 
gebieden (EU-beleid) en geothermie

Aanpak
Bodemnota

De provincie Drenthe maakt “Werk van 
eigen bodem”. In de vorig jaar vastgestelde 
bodemnota geeft de provincie een visie op 
het bereiken van een duurzaam gebruik van 
de bodem en beschrijft ze het 
bodemsaneringsbeleid. 

Plan-MER
Drenthe heeft een planmer-traject gestart 
om een structuurvisie voor de ondergrond 
op te stellen. Hierin wordt een integrale 
afweging gemaakt hoe de ondergrond in 
Drenthe gebruikt kan worden en welke 
effecten dat kan hebben. Het toepassen van 
bodemenergie, gasopslag en bescherming 
van de strategische grondwatervoorraad 
zijn belangrijke aandachtspunten. 

Verder wordt er beleid gemaakt voor 
aardkundige waarden en wordt onderzocht 
of de bodemdaling/veenoxidatie, waarbij 
veel CO2 vrijkomt, kan worden afgeremd en 
hoe dat kan worden gerealiseerd.

De bodemnota en de structuurvisie voor de 
ondergrond vormen samen de visie op de 
bodem en ondergrond.

Bodemnota en structuurvisie

Highlights
• Eerste provincie met structuurvisie voor de 

ondergrond
• Samen met noordelijke provincies regulier 

overleg over de ondergrond en gezamenlijke 
informatiebijeenkomsten voor Statenleden

Meer informatie:
Alex Scheper
A.Scheper@drenthe.nl
http://www.drenthe.nl/

Uitvoering
• Stimuleren gebruik van geothermie en 

versnelde groei van het aantal WKO-
installaties met platform WKO ( klankbord)

• Met LTO-Noord worden landbouwers 
gestimuleerd om de bodem duurzaam te 
gebruiken. 

• Informeren van gemeenten en 
natuurorganisaties over de aanwezige 
aardkundige waarden in hun gebied. 

• Oplossingen zoeken met de waterschappen, 
landbouw en natuurorganisaties voor het 
probleem van de veenoxidatie



Overijssel

Stand van zaken
• Dit jaar zal er voor 2010 een 

Uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond 
worden opgesteld.

• Daarnaast worden de ILG-pilots gebruikt om 
de Visie verder uit te werken. Dit jaar worden 
twee pilots uitgevoerd. Een pilot WKO en een 
pilot ‘Zwarte Water’. Voor volgend jaar staan 
pilots gepland over de rol van de ondergrond 
in structuurvisies van gemeenten en over de 
beleving van aardkundige waarden.  

Aanpak
Visie op de ondergrond

De Visie op de Ondergrond is onderdeel 
van de Omgevingsvisie Overijssel 2009. 
Hierin wordt de provinciale visie gegeven op 
de ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving van de provincie waarbij 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit de 
rode draden zijn. Doordat de ondergrond als 
bouwsteen integraal is meegenomen in het 
proces van tot stand komen van de 
Omgevingsvisie wordt ook vanuit de 
ondergrond een bijdrage geleverd aan het 
realiseren van duurzaamheid en  ruimtelijke 
kwaliteit in de provincie. 

Beschermen, gebruiken en herstellen
De kern van de Visie op de Ondergrond 
wordt verwoord in de begrippen 
beschermen, gebruiken en herstellen. 
De algemene ambitie is het behouden van 
balans tussen gebruik en bescherming van 
de ondergrond. 
De kern van de Visie op de Ondergrond is 
uitgewerkt in elf ondergrondthema's: 

• toekomstwaarde ondergrond, 
• aardkundige- en archeologische waarden, 
• bodemenergie, 
• grondwater en betrouwbare 

drinkwatervoorziening, 
• bouwgrondstoffen/zandwinning, 
• zoutwinning, 
• afval en voormalige stortplaatsen, 
• ondergrondse infrastructuur, 
• bodemkwaliteit, 
• grondwaterkwaliteit 
• waterbodems. 

Visie op de ondergrond

Highlight
• Toepassing van de SER-ladder als 

sturingscriterium voor de ondergrond.
• Integratie van ondergrond binnen 

Omgevingsvisie is een belangrijk winstpunt, 
geeft aanknopingspunten om ondergrond in 
diverse processen/projecten mee te nemen

Meer informatie:
Judith Buijs-Valenteijn
JE.Buijs-Valenteijn@overijssel.nl
http://provincie.overijssel.nl/

Dynamiek is leidend

De lagenbenadering (® beeldleveranciers.nl)



GELDERLAND

Stand van zaken
De pijlers zijn eind 2009 uitgewerkt
Inmiddels zijn verschillende pilots uitgevoerd 
of in uitvoering om kennis uit te breiden voor 
de pijlers:

- Afwegingskader KWO
- Steenkool CO2 injectie
- Asbest inventarisatie
- Bodemkwaliteit EHS
- Kwaliteit van onderop (aardkundige waarden)
- Film Ondergrond
- Provinciale bodematlas

Het activiteitenprogramma loopt nog tot eind 
2011.

Aanpak
De provincie Gelderland maakt zich hard 
voor een duurzaam en verantwoord gebruik 
van de ondergrond, op een effectieve en 
efficiënte manier

Activiteitenprogramma
Het bestuur van de provincie Gelderland 
heeft er voor gekozen geen bodemvisie op 
te stellen met nieuwe beleidsdoelen. In 
plaats daarvan is voor een aantal thema’s 
een activiteitenprogramma ontwikkeld dat 
ondersteunend is aan bestaande 
beleidsdoelen. Een aantal bestaande 
beleidsdoelen is gebaat bij een goede 
kennis (en kennisverspreiding) van de 
kansen, knelpunten en mogelijkheden die 
de ondergrond ons biedt. Het programma is 
er op gericht in te spelen op de laatste 
inzichten en ontwikkelingen met betrekking 
tot de thema’s. 

Vier hoofdthema’s
Het activiteitenprogramma richt zich op de 

volgende thema’s 
• Energiebesparing (en –winning)  en 

bodemsanering in de stedelijke omgeving
(KWO, CO2-opslag)

• Invloed van bodemkwaliteit op bereiken van  
de natuurdoelen binnen de EHS

• Bewaren en ontwikkelen van ruimtelijke 
kwaliteit door verbeterde kennis van de 
ondergrond (Aarde met Waarde)

• Inbedding ondergrondactiviteiten; 
ontwikkeling en verspreiding van kennis: 
provinciale bodematlas, communicatie. 

Pilots
Daar waar lacunes in kennis zijn worden 
pilots uitgevoerd om de kennis uit te 
breiden.

Activiteitenprogramma Ondergrond

Highlight
• Beginnen bij uitvoering ipv op papier
• Uitvoeren van de pilots

aardkundige waarden project
afwegingskader KWO

Meer informatie:
Marja Gijsen
m.gijsen@prv.gelderland.nl
http://www.gelderland.nl/

Natuur met (w)aarde
symposium Landschapsbeheer Gelderland 26-11-2008

Nieuwe gegevensbron: 
bewerkingen van Actueel Hoogtebestand Nederland 



Limburg

Stand van zaken

Het opstellen van een (nieuwe) bodemvisie 
heeft in Limburg geen prioriteit gekregen, 
omdat bestaande producten al in meer of 
mindere mate voldoen aan de doelstellingen 
die met de ILG-bodemvisie worden beoogd.

Aanpak

In Limburg werken bodem en ruimtelijke 
ordening samen. De basis hiervan is gelegd 
in het Actief Bodembeheer Limburg. In 
diverse provinciale documenten, zoals 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg en het 
Provinciaal Meerjarenprogramma 
Plattelandsontwikkeling 2007-2013, zijn 
elementen van deze samenwerking te 
vinden..

Ontwikkelingen, waar in Limburg vooral 
behoefte aan bestaat, zijn (najaar 2009-
voorjaar 2010):

• Verdere ontwikkeling WKO-beleid n.a.v. 
kabinetsstandpunt Taskforce WKO.

• Visie op de ondergrond en WKO (als 
vervolg op de in december a.s. uitkomende 
Rijksvisie duurzaam gebruik ondergrond).

• Toegankelijke bodeminformatie (onderkend 
wordt dat randvoorwaardelijk ingestoken 
moet worden op actuele en betrouwbare 
bodeminformatie; hier dient nog een slag 
gemaakt te worden).

Samenspel RO en bodem
Highlight

In het Bodem-RO-spoor wordt al enkele jaren 
gebruik gemaakt van de Handreiking 
Ruimtelijke Ontwikkeling; een hulpmiddel bij 
de bestemmingsplanprocedure, waarin een 
aantal wezenlijke bodemaspecten bij de 
belangenafweging wordt betrokken. 

Limburg werkt al jaren met Actief 
Bodembeheer Limburg, waarin het 
zogenoemde meersporenbeleid een 
prominente plaats inneemt (RO-Bodem is 
hierin goed verankerd).

Meer informatie:
Frank Lonnee
f.lonnee@prvlimburg.nl
www.limburg.nl/



Rijk

Aanpak

Aanleiding
• Er is een toenemend gebruik van de 

ondergrond
• De minister verzocht een visie op de 

ondergrond op te stellen
• Het convenant bodemontwikkelingsbeleid en 

spoedlocaties is op 10 juli 2009 ondertekend
• Verzoek van bevoegde gezagen om steun bij 

vormgeven beleid rond het gebruik van de 
ondergrond

De beleidsvisie :
• is agenderend en initiërend
• is bedoeld voor het maken van beleidskeuzes 

voor de ondergrond op landelijk niveau. 
• wordt in wisselwerking met reeds bestaand of 

in ontwikkeling zijnd beleid opgesteld. 
• legt relaties met klimaat-, energie-, water- en 

landbouwbeleid 

De beleidsvisie bestaat uit vier delen:
1. Maatschappelijke opgave (wat gebeurt er rond 

ondergrond en beleid, welke kennishiaten zijn 
er, wat moet er nog worden ontwikkeld?)

2. Duurzaam gebruik van de ondergrond 
(Conceptueel kader voor afwegingen rond 
duurzaam gebruik van de ondergrond ten 
opzichte van de functies van de bodem)

3. Sturingsfilosofie (wie is bevoegd gezag, hoe 
kunnen partijen samenwerken)

4. Kennis en informatie (aangeven kennis en 
kunde, aanzet tot het komen van een 
kennisagenda)

Beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond

Highlight

Hoogtepunt is het met elkaar ontwikkelen 
van ideeën. Iedereen pioniert op het gebied 
van duurzaam gebruik van de ondergrond. Er 
zit nu echt vaart in. Het is een mooi proces!

Meer informatie:
Mari van Dreumel
Mari.vanDreumel@minvrom.nl
http://www.vrom.nl/

Stand van zaken

Het streven is om in december 2009 nog voor 
de kerst de concept beleidsvisie ondergrond 
naar de ministerraad te laten gaan. 

De beleidsvisie is een agenderend stuk. E.e.a. 
wordt verder uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma onder het convenant

Proces
De beleidsvisie wordt opgesteld door de 
schrijfgroep bestaande uit departementen 

De beleidsgroep ondergrond bestaande uit 
vertegenwoordigers van  IPO, VNG, UvW en 
departementen komt om de drie weken 
samen om de conceptvisie  te toetsen en aan 
te scherpen.


