


Ondergrond in de Omgevingswet: 
ervaringen uit de praktijk  

Sessie 8.2 





Maatschappelijke opgaves 



Programma 

 Inleiding 

 Stadbodemmeester (Marco Vergeer, RoyalHaskoning DHV) 

 Pitches: ervaringen uit de praktijk 

• Ervaringen uit Zaanstad (Ronnie Hekkenberg, gemeente Zaanstad) 

• De kracht van visualisatie (Martijn Mekkink, Tauw) 

• Stadsatlas Nijmegen, de atlas van het natuurlijk kapitaal. (Sjaak Broekman, gemeente 
Nijmegen) 

• Uitvoeringsdiensten als beheerder van regionale bodeminformatie voor 
omgevingsvisies en –plannen (Klaas van der Veen, RUD Drenthe) 

• Doorbraaksessie (in deelgroepjes) 

• Afsluiting 



Omgevingswet en Sustainable Development Goals 



STADSBODEMMEESTER 

Marco Vergeer, RoyalHaskoning DHV 



Stadsbodemmeesterschap 

Marco Vergeer 

• Werkzaam bij Strategie- en Management Consultants van Royal 
HaskoningDHV als Milieukundige en bestuurskundige. 

• Werkzaam voor diverse projecten voor provincies, gemeenten en 
Rijkswaterstaat. Waaronder: Samen de diepte in 

• Secretaris van het Gemeentelijke netwerk WEB, een netwerk van 
>200 medewerkers van gemeenten en Omgevingsdiensten, dat 
VNG-bestuur, bestuurlijke commissies en VNG-bureau adviseert. 

• Kernteamlid van Initiatief Bewust Bodemgebruik. 

 

marco.vergeer@rhdhv.com | 06 510 88 337 



Stadsbodemmeesterschap 



Stadsbodemmeesterschap 







Stadsbodemmeesterschap 



 

Stadsbodemmeesterschap 



• Stresstest (gestandaardiseerd) 

• Hitteplan 

• Groen (Operatie Steekbreek) 

• Klimaateffectatlas 

 

• Gemeenten hebben een zorgplicht voor 
grondwateroverlast en -onderlast in het openbaar 
gebied, maar ook eigenaren van onroerend goed 
hebben een grote eigen verantwoordelijkheid voor 
schade door grondwater. 

 

Stadsbodemmeesterschap 





 





 



Ofwel: 

• Onze steden zitten propvol, ook ondergronds. 

• Inbreiding, verglazing, warmtenetten, vergroenen. 

• Is er genoeg stad voor de duurzame stad? 

• Schurende situaties. 

• En hoe zit het met de diepere bodemlagen? 

 

 Noodzaak tot ondergrondse ordening en afstemming 

 Omgevingswet wil decentraal, duurzaam, integraal 

 Eerder betrokken in plannen en projecten 

 Momentum om dat te realiseren! 

 

Stadsbodemmeesterschap 



Stadsbodemmeesterschap 



Stadsbodemmeesterschap 



• Stadsbodemmeesterschap staat voor een 
persoon of een team van personen die in vroege 
fasen van trajecten binnen de gemeentelijke 
organisatie meedenken over de inbreng van 
bodem bij de vervulling van maatschappelijke 
opgaven. 

• De bodem is cross-sectoraal! Maar zonder 
sectorale kennis lukt het niet. 

• Met de komst van de Omgevingswet, de 
boodschap van de VNG (neem bodemsystemen 
mee als je een Omgevingsvisie gaat maken) en de 
opgaven die op steden afkomen (klimaat, 
ondergrondse infra, energie, vergroening, 
bouw/krimpopgaven, bodemdaling, …), gaat de 
bodem een belangrijke rol gaat spelen. 
 

Stadsbodemmeesterschap 



Stadsbodem-
meesterschap 



Stadsbodemmeesterschap 



09.30 Welkom en kennismaking 

09.45 Toelichting doel, werkwijze en introductie Ervaringsdeskundigen 

10.00 Ronde 1 | Wat is jouw opgave/grootste uitdaging in Nijmegen? 

10.20 Ronde 2 | Hoe is de verhouding/raakvlakken met de bodem en ondergrond? 

10.40 Ronde 3 | Van welke diensten van de bodem/ondergrond maak je gebruik (hulpstoffen, ruimte 

etc.)? 

11.00 Koffie pauze 

11.10 Ronde 4| Zou je je ambitie/opgave nu anders formuleren? 

11.30 Ronde 5 | Wat gaat er mis als je de bodem/ondergrond niet meeneemt in strategische fase? 

11.50 Ronde 6 | Wat maakt het uitdagend om de bodem/ondergrond mee te nemen? 

12.10 Afronding: pitchen opgave en urgentie 

12.30 Lunch 

Programma ‘verkenning’ (urgentie & opgave) 

Stadsbodemmeesterschap 



Stadsbodemmeesterschap 



13.30 Welkom en invullen netwerkbord 

13.45 Terugblik op afgelopen sessie: wat hebben we opgehaald en verkend 

14.00 Oefenen met handelingsperspectief aan de hand van 3 schurende situaties 

15.00 Presentaties van de uitkomsten aan elkaar 

15.15 Pauze 

15.25 Opstellen van een activiteitenkalender 

16.20 Afsluiting en persoonlijke reflectie 

16.30 Borrel 

Programma ‘vervolg’ (toekomst en oogst) 



Oogst 

• Bewustzijn groter 
• Verbindingen tussen projecten leggen 
• Ondergrond aan voorkant proces meenemen 
• Vanuit het systeem kijken ipv kansen en bedreigingen 
• Alternatief op geld formuleren (andere waarden) 
• Bestemmingsplan voor de ondergrond ontwerpen 
• Anderen nodig om eigen ambitie aan te scherpen 
• Scheiding tussen boven en onder weglaten 
• Behoefte aan systeemingenieur 
• Activiteitenkalender 

 



PITCHES: ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK 

1. Ervaringen uit Zaanstad - Ronnie Hekkenberg (gemeente Zaanstad) 

2. De kracht van visualisatie van de ondergrond - Martijn Mekkink (Tauw) 

3. Stadsatlas Nijmegen, de atlas van het natuurlijk kapitaal Sjaak Broekman 
(gemeente Nijmegen) 

4. Uitvoeringsdiensten als beheerder van regionale bodeminformatie Klaas van der 
Veen (RUD Drenthe) 



ERVARINGEN UIT ZAANSTAD 

Ronnie Hekkenberg, Gemeente Zaanstad 



Ervaringen uit Zaanstad  

ca155.000 inwoners, Gebouwd op 
het zakkende drassige veen 

 

Ronnie Hekkenberg  

Geohydroloog / bodemsanering/                    
integraal ondergrond/ adviseur 
omgevingsvisie 

 



Wat is mijn drijfveer? 

Doorzettingsvermogen 
volhouden 

Window of opportunity 

Tegenslag 



Netwerk binnen en buiten Zo dicht mogelijk bij het vuur 
(omgevingsvisie) 

Aan tafel bij bestuur komen en 
heb mijn verhaal klaar 

hulp benutten > 
VNG/Deltares 



Blijf aandacht vragen voor 
ondergrond 

Weet iets van de inhoud 

Leg verbanden tussen boven en ondergrond > 
Filmpje 

Benut Hulp > UP 



Huidige uitdagingen: van algemene 
uitspraken naar onderbouwde 

Combineren van data 

Interpreteren schaal niveau 

Data vertalen naar kaarten  



DE KRACHT VAN VISULISATIE 

Martijn Mekking, Tauw 



Visualisatie bodem en ondergrond in 
omgevingsvisie 

• Juiste informatie, juiste vorm, juiste moment 

• Drukte in de ondergrond op gemeentelijke schaal 

• Kennis en organisatie 

 

 

Martijn Mekkink, Tauw 

Martijn.mekkink@tauw.com 

mailto:Martijn.mekkink@tauw.com


Juiste informatie, juiste vorm, juiste 
moment 
 
• Ondergrond onzichtbaar: visualisatie nodig 

• Er is veel (open) data en informatie 

• Wie is de doelgroep? Wat heeft zij nodig? 

• Van data naar informatie 

• Vormen van visualisaties: 2D, 3D, 4D 

• Veranderende vraag: steeds schakelen 
 

Deltares (2018), Van data naar begrijpelijke informatie ten behoeve 
van omgevingsvisies en omgevingsplannen, 11201439-002 

 



Bron: Structuurvisie ondergrond, 
2018, Min. IenW 





Bron: De bodem biedt meer! 
Strategische visie op het 
bodembeleid van de provincie 
Utrecht (2010) 





Drukte in de ondergrond op 
gemeentelijke schaal 
 
• Kansen en belemmeringen van ondergrond 

in behalen maatschappelijke opgaven 

• Passen alle ambities van de omgevingsvisie? 

• Visies: veel thematische kaarten van 
bovengrond, weinig van ondergrond, 
overzicht van ‘drukte in de ondergrond’ 
ontbreekt meestal 

• Quick start: sessie door Deltares/VNG, 
regioprojecten Samen de diepte in 

 



Bron: Gemeente Amsterdam, 
2019 



• Mijnomgevingsvisie.nl 

• Status 
omgevingsvisies 
Nederlandse 
gemeenten 

 



Kennis en organisatie 

• Personeel: geodata-specialist (BRO: 
‘Coördinator Ondergrond’), vakdeskundigen 
en ondergrondgeneralist 

• Techniek: veel data, 3D modellen, VR 

• Samenwerking: Ondergrond + Geodata + RO 

• Kennisontwikkeling: Platform 
Informatiebeheer, Expertisenetwerk Bodem 
en Ondergrond (ENBO), VNG-WEB, … 

 



STADSATLAS NIJMEGEN,  
DE ATLAS VAN HET NATUURLIJK 
KAPITAAL 

Sjaak Broekman, Gemeente Nijmegen 



 
 



 
- ondergrond als uitganspunt nemen 
 
 
 - informatie via beelden inzichtelijk  
maken 









UITVOERINGSDIENSTEN ALS BEHEERDER 
VAN REGIONALE BODEMINFORMATIE 
VOOR OMGEVINGSVISIES EN -PLANNEN 

Klaas van der Veen, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 



Ter Borch 





Bodem, ondergrond en  
water als basis….  

Laag-dynamisch 

 
urgentie 





Het coulisselandschap van de Achterhoek en Twente staat bekend als een van de mooiste 

natuurgebieden van Nederland. Maar er zijn grote zorgen: het traditionele landschap met zijn 

bomenrijen en houtwallen is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. "Ik krijg tranen in mijn ogen als 

ik dit zie", zegt geograaf John van Zuidam. 

 

Volgens hem is het nu code rood. "Het landschap verandert in een grote graswoestijn. Dat is handig 

voor boeren, maar het bodemleven verdwijnt erdoor, en het aantal vogels en insecten neemt af. En 

daarnaast verdwijnen de verschillen in het landschap. Dat vind ik als geograaf natuurlijk ook erg." 

 

Het coulisselandschap is kenmerkend voor delen van Noord- en Oost-Nederland. Het is te herkennen 

aan kleine lapjes grond met daaromheen rijen bomen en houtwallen, afscheidingen die bestaan uit 

een mix van struiken en bomen. Het is een landschap dat al honderden jaren bestaat. 































Bodem, ondergrond en  
water als basis….  

Laagdynamisch 

 
urgentie 



DOORBRAAKSESSIE 
(interactief) 

TOELICHTING 

 In groepen uiteen 

 Eén dilemma uit eigen 
praktijk behandelen per groep 

 Dilemma wordt voorgedragen 
uit eigen praktijk 

 De groep discussieert en 
levert adviezen, tips voor een 
doorbraak 

 Plenaire terugkoppeling: 
doorbraak gevonden? 



DOORBRAAKSESSIE 
(tip: neem casus uit eigen praktijk: denk aan 
planontwikkeling) 

VOORBEELD DILEMMA’S 

 Geen aansluiting bij Omgevingswet team; 

 We spreken niet dezelfde taal (“ze begrijpen me niet”); 

 Onvoldoende tijd (“moet  eigen werk ook doen”); 

 Technische mogelijkheden (“is mijn oplossing wel mogelijk?”; 

 Bestuur ziet de urgentie niet; 

 Producten en diensten zijn vaak sectoraal ingestoken 

 Nauwe vraag in aanbesteding gebiedsontwikkeling belemmert inzet kennis 
uit de markt (inspannings- vs resultaatverplichting) 

SOORT 
DILEMMA’S 
 
 Organisatorisch 

 Technisch/kennis 

 Communicatief 

 Procesmatig 

 Financieel 


