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Inhoud 
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• Doelen, beleidsopgaven, uitgangspunten 

• Producten & inhoudelijke uitdagingen 

• Afwegen en bestemmen van functies – afwegingssystematiek 

• Casus drinkwatervoorziening 

• Infrastructuur voor kennis en informatie 



Doelstelling STRONG:  
“Duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond waarbij 

benutten en beschermen in balans zijn” 

 

Duurzaam: Gebruik van de ondergrond draagt bij aan 

• People, welzijn van mensen 

• Profit, welvaart van de maatschappij 

• Planet, maakt gebruik van ecosysteemdiensten 

Oorsprong: duurzaamheidsagenda 

 

Efficiënt: 

• Weloverwogen keuzes 

• Hoog rendement bij gebruik van ondergrond 

• Meervoudig ruimtegebruik 

Oorsprong: SVIR 
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Gezamenlijke visie Rijk en decentrale overheden  

 

Uitgangspunten voor gebruik ondergrond: 

• Samenhang boven- en ondergrond in ruimte en tijd 

• Nut en noodzaak van gebruik 

• Ga uit van potenties natuurlijk systeem (ecosysteemdiensten) 

– Goederen 

– Diensten 

• Zuinig omgaan met (strategische) voorraden 

• Toets op effecten kwaliteit van leefomgeving 

• Omgaan met onzekerheden door adaptief programmeren 
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Visie & uitgangspunten 



Beleidsopgaven 

Bodem & ondergrond levert bijdragen aan maatschappelijke 
belangen & opgaven: 

 

– Energievoorziening 

– Drinkwatervoorziening 

– Voedselvoorziening 

– Infrastructuur 

 Transport (buizen, kabels, leidingen) 

 Ondergronds bouwen 

– beschikbaarheid van vaste delfstoffen 

– cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed in de bodem 
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Actuele beleidsdossiers relevant voor Strong 
(Een greep uit) relevante beleidsdossiers: 

1. Nieuw convenant Bodem en ondergrond 

– verbreding bodembeleid, van gevalsgericht naar gebiedsgericht 

– Gebiedsgericht grondwaterbeheer 

2. Beleidsnota Drinkwater 

– veiligstellen drinkwatervoorziening, nationaal belang, gebruik van 
(schoon) grondwater  

3. Energie & Klimaat 

– toekomstvisie energiemix, doelstellingen duurzame energie 

4. Deltaprogramma  

– zoetwater, nieuwbouw en herstructurering 

5. Omgevingswet 

– nationale belangen, omgevingsvisies, vergunningverlening 

6. Aanpassing Mijnbouwwet 

– Verbinden structuurvisies, verantwoordelijkheden, adviesrol  

7. Structuurvisie Schaliegas 
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Producten Strong 

Producten: 

1. Beleidsnotitie brede programma Structuurvisie Ondergrond 

– Beleidsopgaven, visie, afwegingssystematiek  

2. Rijksstructuurvisie Ondergrond 

– Rijksverantwoordelijkheden 

3. Uitvoeringsprogramma 

4. Bestuurlijke afspraken met mede-overheden 

5. Zo nodig afspraken met branche, NGO’s en kennisinstituten 

6. Infrastructuur voor kennis & informatiebeheer 

 

Agenda voor aanpalende beleidstrajecten 
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Uitdagingen STRONG (selectie beleidsopgaven) 

1. Realisatie van gezamenlijke  

– visie op duurzaam en efficient gebruik van de ondergrond  

– afwegingssystematiek voor besluitvorming 

2. Veiligstellen / beschermen drinkwatervoorziening 

3. Visie toekomstige energievoorziening, transitie duurzame energie 

4. Verbeteren bestuurlijke afstemming (Mijnbouwwet) 

5. Samenhangend stedelijk beheer bodem en ondergrond  

– Van 2D via 3D (ondergrond) naar 4D (toekomstrobuust) RO 

– Gebiedsgericht grondwaterbeheer (kwantiteit en kwaliteit) 

6. Omgaan met onzekerheden (adaptief programmeren?) 

7. Infrastructuur voor kennis en informatie 
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Rijksverantwoordelijkheden (selectie) 

• Drinkwaterwinning 

• Grootschalige/ proces waterwinning  

• WKO (grootschalige toepassing bodemenergie) 

• Geothermie (exclusief ultra) 

• HTO 

• Zoutwinning 

• Conventionele olie- en gaswinning 

• Opslag in zoutcavernes (aardgas, perslucht, stikstof, waterstof en 
olie) 

• Opslag in lege olie- en gasvelden (aardgasbuffer, productiewater, 
CO2) 
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER 
Structuurvisie Ondergrond 

  

Ten behoeve van de Structuurvisie Ondergrond 

  

                                                   Concept, november 2014 

     - TCB 

     - OIM 

     - Proceteam+ (landelijk) 

     - Bestuurlijk Beraad 

 

           Ter inzage legging jan-feb 2014 

 

           Bron afbeelding: TNO 
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“ Aanbod”  = potenties “ Vraag” = benutting 

Waar zit het? 

-Voorkomens 

- mogelijkheden 

Waar kan het verantwoord? 

- M.E.R. 

Wat levert het op? 

- MKBA 

 

Levert het een bijdrage aan 

Maatschappelijke opgaven? 

- nuttig? 

NU aanwijzen / reserveren? 

- noodzaak  

- urgentie 

 

In welke omvang / intensiteiit? 

- Kwantificering wat nodig is 

Activiteiten accomoderen: 

-In volgorde van prioriteiten 

-Ruimtelijk ontwerpen 

-Reserveren / aanwijzen wat echt moet 

-Ruimte overlaten voor andere activiteiten 

Prioritering van 

Acitiviteiten 

- ‘ ladders’  

Visie op gebruik 

bodem & ondergrond 

- uitgangspunten,  

- strategie, principes 

afwegingssystematiek 

(ruimtelijk) kader 

toepassen afwegingssystematiek 

(= bestuurlijke besluit) andere overwegingen 

Afwegingssystematiek: afwegen (en reserveren) gebruiksfuncties ondergrond
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   Zoekgebieden en reserveringen  

 

Benodigde informatie: 
-  Waar is geologisch gezien een activiteit mogelijk? I 
-  Waar is de activiteit mogelijk en gewenst vanuit RO-perspectief? II 
-  Is het noodzakelijk ‘nu en hier‘ een ruimtelijke reservering te doen 

of het gebied te beschermen als het gaat om (effecten van) andere 
gebruiksvormen? III 

 

 

I II III 

I – theoretisch 
potentieel gebied  

II –(voorwaardelijk) 
zoekgebied 

III –ruimtelijke 
reserving indien 
noodzakelijk 

 



Verkenning 
drinkwaterbehoefte 

CPB-scenario’s doorgere-

kend  naar waterverbruik 

 3 regio’s: 

• Randstad 

• Overgangszone 

• Overig Nederland 

 

 Ontwikkeling verschilt 

per voorzieningsgebied 

drinkwaterbedrijf 



Vraag-aanbod 2040: GE‐scenario 



Kansrijke gebieden 
voor productie 
drinkwater uit 
grondwater 

O.b.v. generieke criteria 

(geldig voor heel NL): 

• Zoet-brak (Cl < 1000 mg/l) 

• Doorlatendheid bodem (Kd > 

500 m2/dag) 

• Menselijke verontreinigingen 

(ouderdom > 60 jr, behalve 

in natuurgebieden) 

• Niet in bebouwd gebied of 

gebieden met natte natuur 





Potentiële uitsluitings- en conflictgebieden 

• Natura 2000 

• Olie- en gaswinning 

 

• EHS 

• Geothermie 

• WKO 

• Gebiedsgericht grondwaterbeheer bodemverontreinigingen 

• … 
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Mogelijke gebieden 
voor nationale 
grondwater-
reserves 

• Water van hoge kwaliteit  

(bv laag Cl)  

• Hoge leeftijd  goed 

afgeschermd 

• Komende 250 jr geen 

verslechtering kwaliteit  

• Locatie en diepte zijn 

robuust 



Potentiële 
begrenzing 
Nationale 
Grondwater 
Reserves 



  

Belangen en verantwoordelijkheden 

Drinkwater- 
voorziening 

 

Energie- 
voorziening 

 

Transport 

……. 

……. 
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Nationaal 

 

 

Regionaal 

 

 

Lokaal 

  

Rijk 

 

 

Provincie 

 

 

Gemeente 

  

Strong 

Omgevingsvisie 

 

Omgevingsvisie 

 

 

(omgevingsvisie) 

(warmtevisie) 

Bestemmingsplan 

Beheerplannen 

 

  

Mijnbouwwet 

    - Barm 

Omgevingswet 

    - Barro 

Wbb 

 

  

Maatschappelijke      Opgaven &   Verantwoorde-    Visies & plannen 
opgave                       belangen      lijkheden 



Kennisinfrastructuur 
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3 pijlers: 

Kennisvragen 

 

 

Kennisontwikkeling 

 

 

 

Kennisdoorwerking 

Actuele gezamenlijke kennisagenda 

(Rijk & decentrale overheden) 

Kennisprogramma Bodem & ondergrond 

Samenwerken ‘in de driehoek’  

via businesscases (bottom up) 

BRO, informatiehuis bodem & ondergrond 

Bodempool, Gilde 2.0 



Kennisprogramma Bodem en Ondergrond 

Relevante thema’s 

• Klimaat, water en energie 

• Circulaire economie 

• Ondergrondse infrastructuur 

• Bodemkwaliteitszorg  

• Informatievoorziening 

• Ruimtelijke inrichting en beheer van de bodem en de ondergrond 

 

 

Kennisagenda 

• Geactualiseerde Kennisagenda bodem & ondergrond (zomer 2015) 
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Werkwijze 

Kern: 

• Geen centrale sturing, geen centrale financiering/programmagelden 

• Bottom up: probleemeigenaren aan zet 

• Komen tot projectvoorstellen in de vorm van business cases 

• Genereren kosteneffectieve oplossingen, slimme combinaties 

• Partijen moeten elkaar weten te vinden, ook met eigen middelen 

• Combinaties publiek en privaat: Rijk en decentrale overheden kunnen 
daarin partner zijn, nemen dan eigen budget mee 
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IenM: 
 wil faciliteren dat partijen elkaar weten te vinden (makelaarsrol) 
 wil participeren met eigen budget 
 wil stimuleren dat koppelingen worden gelegd met EU-programma’s  

(H2020) 



Werkwijze (2) 

Financiering 

• Ambitie: Naar een kennisprogramma met omvang van ca. €40 mln. 

• 50% privaat en 50% publiek (overheden en kennisinstituten) 

• IenM: €10 mln. (daarmee multiplier 4) 

• Looptijd 5 jaar (2015-2020) 

 

Realisatie en aansturing 

• Assemblage businesscases via kernteam kennismakelaars 

• Kleine toetsingscommissie voor bijdrage overheden 
(wetenschappelijk en maatschappelijk, toets op kennisagenda) 

• Begeleiding en kennisverspreiding: samenwerking met andere 
bestaande gremia 

– Platform31, COB, STOWA, STW, Bodem+ 
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Stand van zaken kennisprogramma 
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Huidige stand van zaken:  

• Op dit moment wordt gewerkt aan ruim 20 business cases 

• Totale omvang circa €21,5 miljoen 

• Financiering derden circa €16,5 miljoen 

• Conclusie: multplier 4 haalbaar 

 

Start Kennisprogramma 2015 met 1e Businesscase ‘WaterNexus’ 

- vraagstukken zoetwatervoorziening 

- samengestelde business case (‘deelprogramma’) met ca. 20 partners 

- omvang €6 miljoen 

- Rijk is partner, draagt €1,5 miljoen bij 

- Besluitvorming dit najaar, daarmee formele start van het programma 

 

 

 



Business cases kabels en leidingen 

 

1. Functievrije kabels 

2. Saneringsopgaves kabels en leidingen 

3. Evaluatie mantelbuizenconstructies 

4. Flexibele netwerken 

5. Intelligent inspecteren van niet-stalen leidingen 

6. Slimme regie in de praktijk 

7. Data delen 

8. Onbekende baten van de ondergrond 

 

 COB faciliteert de totstandkoming van deze business cases 
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• juni 2014: afronding Probleemstelling: opgaven voor de ondergrond 

• 25 aug:  start uitvoering NRD-planMER-MKBA (Rijksstructuurvisie) 

• 15 okt: 1e concept NRD, externe toetsing (TCB, OIM, PT+, BB) 

• 20 dec: Vaststelling concept NRD 

• Jan 2015: Start zienswijzeprocedure 

Adadviesaanvraag naar Cie MER 

• 5 mei:  oplevering planMER / MKBA 

• 15 mei:  (2e) conceptversie Structuurvisie Ondergrond  

• Mei – juni:  Bestuurlijk Beraad, BO Ruimte & Bereikbaarheid 

• sept/okt:    CEZIM – REZIM – MR 

• Najaar 2015:planMER en ontwerp-Rijksstructuurvisie Ondergrond 

» naar TK (plus UP en Bestuurlijke afspraken) 

» Voor advies naar CieMER + ter inzage legging 

• 2016: Vaststelling Rijksstructuurvisie Ondergrond 
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Planning Rijksstructuurvisie Ondergrond 


