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1. INLEIDING 
 

1.1. Aanleiding en achtergrond 
 
De rol van de bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen verandert. Afgelopen decennia was ‘bo-
dem’ bij ruimtelijke ontwikkelingen synoniem aan ‘verontreiniging’, een concreet probleem 
met een concrete oplossing en meestal ook beschikbaar geld. Inmiddels zijn de meeste 
historische bodemverontreinigingen gesaneerd of in kaart gebracht en is het bodemkwali-
teitsbeleid steeds meer gericht op (gebiedsgerichte) beheersing van risico’s. De bijbeho-
rende subsidieregelingen zijn gestopt, verkleind of lopen op korte termijn af (2014). Daarbij 
komt dat veel van de in het kader van de Wet bodembescherming aangewezen ‘spoedloca-
ties’ vanwege humane en ecologische risico’s niet met spoed gesaneerd hoeven te wor-
den. Vanuit het perspectief van ruimtelijke ontwikkelingen is het thema bodem hiermee 
veranderd van concreet probleem met geld naar een vaag probleem (beheersing van risi-
co’s) zonder geld en een complex probleemeigenaarschap. Dit betekent dat de rol van de 
bodemmedewerker in projecten niet meer vanzelfsprekend is, maar dat deze steeds vaker 
het bodembelang moet ‘verdedigen’ tegenover andere belangen. Sommigen ervaren dit als 
het steeds meer moeten ‘verkopen’ van het bodembelang bij andere beleidsterreinen, met 
name bij RO. 
 
Het afnemende belang van bodemverontreiniging in ruimtelijke ontwikkelingen gaat gelijk 
op met het toenemende besef dat bodem - of eigenlijk de hele ondergrond - drager is voor 
ruimtelijke ontwikkelingen en dat de ondergrond een belangrijke rol speelt bij veel bredere 
maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en biodiversiteit. Bodem wordt daar-
mee in een breder perspectief geplaatst. Zo wordt in het convenant Bodemontwikkelings-
beleid een duidelijke link gelegd tussen sanering, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling 
boven en onder de grond en ook in de (concept) Beleidsvisie duurzaam gebruik onder-
grond van het Rijk wordt het belang van de ondergrond en de bovengrondse leefomgeving 
duidelijk onderstreept: 
 
‘De ondergrond biedt kansen voor verbetering van de kwaliteit van de bovengrondse 
leefomgeving en het behalen van verschillende kabinetsdoelstellingen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van energie en klimaat. Maar tegelijkertijd heeft de ondergrond uniek ei-
genschappen (zoals buffer- en herstelvermogen) en levert zij functies (‘ecosysteem-
diensten’, zoals drinkwatervoorziening), die bescherming behoeven.’ 
 
Deze verbreding van perspectief biedt een kans voor bodemmedewerkers bij verschillende 
overheden om hun werkveld te verbreden en samen met hun collega’s van ruimtelijke ont-
wikkeling te werken aan een (ruimtelijk) beleid voor de ondergrond. De provincie Noord-
Brabant heeft deze uitdaging al opgepakt en de directie Ecologie (bureau bodem) heeft in 
samenwerking met de collega’s van Ruimtelijke ordening de Bodemwijzer ontwikkeld (zie 
www.bodemwijzer.nl) 
 

1.2. Naar een Wegwijzer ondergrond en RO 
 
De uitdaging 
De hiervoor geschetste ontwikkelingen vragen om een rolverandering van de bodemme-
dewerker bij gemeenten. Hierbij gaat het om de rolverandering van leveranciers van infor-
matie en toetsers achteraf naar medebepaler van het (ondergronds)ruimtelijk beleid, een 
adviseur voor de ondergrond. Met als uiteindelijk doel een effectieve samenwerking tussen 
ondergrond en RO om een duurzaam gebruik van de ondergrond te realiseren. Dit klinkt 
heel mooi, maar hoe doe je dat? 
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Om te beginnen is het goed om te realiseren dat er geen standaard receptenboek te ma-
ken is voor een effectieve samenwerking tussen ondergrond en RO. Wel zijn er diverse 
handreikingen in omloop (zie bijlage I) en zijn er randvoorwaarden aan te wijzen die helpen 
bij het komen tot samenwerking tussen bodem en RO. Daarnaast zijn er binnen de Bra-
bantse gemeenten verschillende succesvolle en minder succesvolle voorbeelden waarvan 
we kunnen leren. Vooral de betrokkenheid van bodemmedewerkers bij het tot stand komen 
van concrete ruimtelijke plannen is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar het lukt veelal 
nog niet om echt mee te praten over het ruimtelijk beleid van de gemeente en de relatie 
met de ondergrondse thema’s. 
 
De Wegwijzer ondergrond en RO voor Brabantse gemeenten moet een hulpmiddel worden 
voor bodemmedewerkers om vanuit de eigen taken, verantwoordelijkheden en ambities 
een effectieve samenwerking aan te gaan met de collega’s van RO. Hierbij is het uitdrukke-
lijk de bedoeling om, naast het presenteren van feitelijke informatie, ervaringen van ver-
schillende Brabantse gemeenten te verzamelen en leerpunten te verzamelen. 
 
Randvoorwaarden voor samenwerking 
Om te beginnen zal je als bodemmedewerker helder moeten hebben waar je zelf voor 
staat: 
- wat is de ondergrond? Hoe is deze in mijn gemeente samengesteld? 
- wat zijn de (wettelijke)taken en verantwoordelijkheden die ten aanzien van de onder-

grond vervuld moeten worden? 
- wat zijn de gemeentelijke ambities met betrekking tot de ondergrond? 
- wie zijn de spelers in de ondergrond en wat zijn hun taken, bevoegdheden en belangen 

(gemeente, provincie, waterschap, Rijk)? 
 
Vervolgens is het de kunst om er achter te komen welke relatie deze ondergrondse zaken 
hebben met taken en bevoegdheden van RO. Hierbij is het belangrijk om te weten hoe de 
ondergrond kan bijdragen aan het realiseren van opgaven waar collega’s van RO zich ge-
steld zien, maar ook hoe RO zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de taken, ver-
antwoordelijkheden en ambities voor de ondergrond.  
 

1.3. Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 start met een beknopte introductie in de ruimtelijke ordening voor bodemme-
dewerkers en ondergrondadviseurs. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op hoe de onder-
grond en de ondergrondse ambities kunnen worden verankerd in het ruimtelijk beleid van 
een gemeente. Paragraaf 2.4 gaat in op de verankering van de ondergrondse belangen in 
projecten en de rol van de ondergrondadviseur daarbij. In paragraaf 2.5 is een overzichtta-
hoe ambities kunnen worden verankerd. In de bijlage zijn overzichtstabellen en voorbeeld-
bel opgenomen, waarbij per ondergrondthema is aangegeven wat de relatie is met RO en 
projecten opgenomen. Bijlage III is een groeidocument, waarin voorbeelden uit de praktijk 
van Brabantse gemeenten worden verzameld. Bij elk voorbeeld worden ingegaan op de 
leerpunten voor de verbetering van de samenwerking tussen ondergrond en RO. 
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2. RO VOOR BODEMMEDEWERKERS EN ONDERGRONDADVISEURS 
 

2.1. Inleiding 
 
De Ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is geregeld in een aantal wetten, waarvan de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) de belangrijkste is. Specifiek voor (bouw)projecten zijn er 
daarnaast nog een aantal andere wetten van belang, waaronder de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo), de Crisis- en herstelwet, de Woningwet en de Tracéwet. 
Deze wetten leggen de basis voor het tot stand komen van ruimtelijk beleid aan de ene 
kant en het realiseren van ruimtelijke projecten aan de andere kant.  
 
Het ruimtelijk beleid bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden. Dit beleid wordt in de regel vastgelegd in een structuurvisie. Bij het 
tot stand komen van het ruimtelijk beleid worden keuzes gemaakt die de speelruimte bepa-
len van, onder andere, de ondergrondse thema’s in projecten. Bijvoorbeeld: als binnen het 
ruimtelijk beleid van een gemeente wordt bepaald dat een bedrijventerrein wordt ontwikkelt 
op een locatie die niet of minder geschikt is voor warmte-koudeopslag (WKO), zal het reali-
seren van een WKO geen rol (kunnen) spelen in de planuitwerking van dit bedrijventerrein. 
Inbreng van ondergrondse (beleids)thema’s en informatie in ruimtelijk beleidsproces is dus 
essentieel om deze thema’s daadwerkelijk een rol te laten spelen bij de uitvoering van 
ruimtelijke plannen.  
 
Naast ‘gemiste kansen’ kan een gebrekkige afstemming tussen ruimtelijk beleid en onder-
grond ook leiden tot lange doorlooptijden, hoge planuitvoeringskosten of waardedaling van 
de grond. Bijvoorbeeld: als in een bestemmingsplan een locatie de bestemming ‘wonen’ 
krijgt, maar op de bodemfunctiekaart en bodemkwaliteitskaart (Besluit bodemkwaliteit) 
heeft deze locatie de functie en kwaliteit ‘natuur/landbouw’ dan leidt dit bij ontwikkeling van 
de betreffende locatie tot hoge plankosten, een lagere waarde van de grond of een proce-
dure waarin óf het bestemmingsplan óf de bodemkwaliteitsambitie moeten worden aange-
past. Als de grond eigendom is van het gemeentelijk grondbedrijf, heeft dit rechtstreeks ge-
volgen voor de gemeentelijke begroting. 
 
In dit deel van de Wegwijzer gaan we in op hoe vanuit de ondergrondse thema’s aange-
haakt kan worden bij zowel het tot stand komen van ruimtelijk beleid op gemeentelijk ni-
veau als het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen. Eerst volgt een korte introductie op 
de ruimtelijke ordening in Nederland en welke plannen en instrumenten daarbij een rol spe-
len. Daarna gaan we concreet in op de verschillende planfiguren en de relatie met de on-
dergrondse thema’s. 
 

2.1.1. Introductie ruimtelijke ordening 
 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld hoe het ruimtelijk beleid en de planologi-
sche verankering van ruimtelijke functies in Nederland tot stand komt. In de considerans 
van de Wet ruimtelijke ordening staat dat de wet strekt ‘ter bevordering van een duurzame 
ruimtelijke kwaliteit’. Naast de wettelijke eisen uit de diverse milieuwetten, is het begrip 
‘goede ruimtelijke ordening’ vaak het wettelijke ‘haakje’ waaraan milieueisen- en ambities 
worden opgehangen. Wat een goede ruimtelijke ordening exact is, is niet vastgelegd. 
Meestal betekent het dat men alle relevante aspecten in de ruimtelijke overweging betrekt, 
dus ook de verschillende ondergrondse thema’s. Welke ondergrondse aspecten nu precies 
vanuit een goede ruimtelijke ordening voor een plangebied van belang zijn, moet men per 
plan beoordelen. De essentie en het gewicht van de ondergrond is afhankelijk van het ge-
bied en de opgave. 
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Kortom; ‘goede ruimtelijke ordening’ is de juridische basis, de exacte uitwerking varieert per 
gebied en plan. 
 
De kern van de ruimtelijke ordening wordt gevormd door twee planfiguren: de structuurvisie 
en het bestemmingsplan (gemeente) of inpassingsplan1 (Rijk, provincie). De structuurvisie 
geeft het gewenste ruimtelijk beleid weer van de betreffende overheidslaag. Het bestem-
mingsplan of inpassingsplan bepaalt welk (toekomstig) gebruik op een perceel is toege-
staan.  
 
Ruimtelijke randvoorwaarden die het Rijk of de provincie dwingend willen opleggen aan la-
gere overheden zijn aangegeven in respectievelijk de AmvB Ruimte of de provinciale ver-
ordening. Daarnaast hebben het Rijk en de provincie nog de mogelijkheid van het doen van 
een ‘aanwijzing’. Hieraan zijn wel een aantal strikte voorwaarden verbonden. De beheers-
verordening op gemeentelijk niveau is een bijzondere vorm van een bestemmingsplan 
waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd en geen nieuwe ontwikkelingen worden toe-
gestaan. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verschillende planfiguren en instrumenten uit 
de Wro2. In het kader van deze Wegwijzer behandelen we de twee meest voorkomende 
planfiguren (bestemmingsplan en structuurvisie) en de provinciale verordening/AmvB 
Ruimte als kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
 
Tabel 2.1. Planfiguren en instrumenten uit de Wro 

 Rijk provincie gemeente 

beleid/visie structuurvisie structuurvisie structuurvisie 

normering AMvB’s en aanwijzing provinciale verordening 

en aanwijzing 

 

uitvoeringskader inpassingsplan 

  

inpassingsplan 

 

bestemmingsplan  

beheersverordening  

 
2.1.2. Bestemmingsplan 

 
Het bestemmingsplan is de basis van de ruimtelijke ordening in Nederland. In het bestem-
mingsplan is vastgelegd welk gebruik op een perceel is toegestaan. Zo kan een perceel de 
bestemming ‘wonen’, ‘winkels’ of ‘verkeersdoeleinden’ hebben, maar ook ‘landbouw’, ‘wa-
ter’ of ‘groen’. De locatie waar deze bestemming geldt, is aangegeven op een kaart: de 
verbeelding. De specifieke randvoorwaarden voor het gebruik binnen deze bestemming zijn 
vastgelegd in de voorschriften: de regels. Het bestemmingsplan stelt de kaders voor con-
crete ruimtelijke ontwikkelingen. Een bouwvergunning of milieuvergunning (sinds 1 oktober 
2010 opgenomen in de omgevingsvergunning) wordt niet verleend als het bijbehorende 
plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Daar zijn overigens wel uitzonderin-
gen op, maar daar komen we later op terug. 
 
In principe stelt een gemeente het bestemmingsplan vast, maar ook de provincie en het 
Rijk hebben de mogelijkheid om een bestemmingsplan vast te stellen. In dat geval heet het 
een ‘inpassingsplan’. Normaal gesproken gebeurt dit alleen als er een provinciaal of natio-
naal belang aan de orde is. Bijvoorbeeld een provinciale weg over het grondgebied van 
meerdere gemeentes, een regionaal bedrijventerrein, een aardgastransportleiding of een 
windmolenpark op zee. 
 

                                                                                       

 
1
 Het inpassingplan is in feite een provinciaal of Rijksbestemmingsplan. 

2
 Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 is het projectbesluit 

geen apart instrument meer binnen de Wro, maar een onderdeel van de Omgevingsvergunning. 
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2.2. Structuurvisie 
 
In de Wro is bepaald, dat ruimtelijke beleidsvoornemens door de verschillende overheids-
lagen (Rijk, provincie en gemeente) moeten worden vastgelegd in een structuurvisie. Een 
structuurvisie is een ruimtelijk beleidsdocument op strategisch niveau en geeft in de regel 
de gewenste ontwikkeling aan voor de komende tien jaar. Het vormt het kader voor verdere 
planologische ontwikkelingen en het is de basis voor het overleg met andere overheden. 
De structuurvisie is alleen bindend voor de betreffende overheidslaag zelf, niet voor bur-
gers of andere overheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeentelijke structuurvisie 
niet één op één hoeft te passen binnen de structuurvisie van het Rijk of de provincie. Ruim-
telijke randvoorwaarden waarvan de provincie vindt dat ze algemeen moeten gelden en 
dus overgenomen moeten worden in het ruimtelijk beleid van de gemeente, bijvoorbeeld 
een grondwaterbeschermingsgebied, zijn opgenomen in de provinciale verordening (zie 
hieronder). 
 
Aangezien in de gemeentelijke structuurvisie de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente 
voor de komende jaren wordt aangegeven, is de structuurvisie dé plek om tot een goede 
afstemming tussen de bovengrondse en ondergrondse belangen te komen. Binnen de Wro 
is het overigens mogelijk om een thematisch structuurvisie te maken. Hierbij zou je kunnen 
denken aan een structuurvisie specifiek voor de ondergrond. Ook een dergelijke structuur-
visie vraagt echter om een goede afstemming tussen boven- en ondergrond en een inten-
sieve samenwerking met collega’s van ruimtelijke ordening. 
 
AmvB ruimte en de provinciale verordening 
Zoals aangegeven is zijn de structuurvisies van het rijk en de provincie niet bindend voor 
lagere overheden. Toch zijn er ruimtelijke randvoorwaarden waarvan het Rijk of de provin-
cie vindt dat het Rijks of provinciaal belang groter is, dan het belang van een individuele 
gemeente. Deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in de AmvB Ruimte (Rijk) en de provin-
ciale verordening. Voorbeelden van dergelijke harde randvoorwaarden zijn: ecologische 
hoofdstructuur en grondwaterbeschermingsgebieden. 
 

2.3. Ondergrond in ruimtelijk beleid 
 

2.3.1. Structuurvisie 
 
Het strategisch ruimtelijk beleid van een gemeente moet worden vastgelegd in de gemeen-
telijke structuurvisie. Dit betekent dat in de structuurvisie moet worden aangegeven waar 
de komende tien jaar welke ontwikkelingen zullen plaatsvinden, wat de ruimtelijke conse-
quenties hiervan zijn en hoe de gemeente hiermee om wil gaan. Zo kan in de structuurvisie 
aangegeven worden dat een verouderd industrieterrein bij het centrum van de stad niet 
meer geschikt is om nieuwe bedrijven te vestigen, maar de komende tien jaar ontwikkeld 
moet worden naar een gebied voor wonen en winkels. Ook kan in de structuurvisie aange-
geven worden dat een gebied waar sprake is van kwel minder geschikt is voor moderne 
landbouw en daarom de komende jaren ontwikkeld zou kunnen worden naar natuurgebied. 
Hoewel de structuurvisie vormvrij is, bestaat de structuurvisie in de regel uit een aantal vast 
onderdelen die volgens logische processtappen tot stand komen (zie afbeelding 2.1). 
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Afbeelding 2.1. Onderdelen en processtappen van een Structuurvisie 

 

 
 

 
Steeds meer ontstaat het besef dat de ondergrond een onlosmakelijk onderdeel is van alle 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen een gemeente. Door in bovengenoemde voorbeelden 
een relatie te leggen tussen kansen en mogelijkheden voor bovengronds en ondergronds 
ruimtegebruik voor bijvoorbeeld het oplossen van aanwezige bodemverontreinigingen of 
grondwaterproblemen kan invulling worden gegeven van het algemene beleidsprincipe van 
duurzaamheid. De Wro biedt hiervoor een uitgelezen mogelijkheid. Beleidsvoornemens die 
een ruimtelijke claim inhouden op het gebruik van de ondergrond kunnen vanuit de Wro 
namelijk op vrij eenvoudige wijze worden vastgelegd in de structuurvisie.  
 
Een gemeente kan ‘ruimteclaims’ met betrekking tot verschillende onderwerpen inzetten 
om de ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid en de kwaliteit van de ondergrond te behouden 
en te versterken. Als gevolg van klimaatverandering, opgaven voor duurzame energie, 
ruimte voor water, en waterveiligheid zullen binnen afzienbare tijd nieuwe ruimteclaims ko-
men, die nu al om een beleidsmatige verankering vragen. 
 
In Noord-Brabant zijn de meeste gemeentelijke structuurvisies vanuit dat perspectief al op-
gebouwd vanuit de lagenbenadering. Hierbij wordt het grondgebied van de gemeente ge-
analyseerd aan de hand van de ondergrondlaag, de netwerklaag en de occupatielaag (zie 
afbeelding 2.2). Hoewel daarmee in de structuurvisies de randvoorwaarden vanuit de on-
dergrond vaak wel worden benoemd, wordt er in de praktijk weinig mee gedaan in het ge-
formuleerde ruimtelijke beleid. Voor een aantal ondergrondse thema’s is hieronder aange-
geven hoe dat anders zou kunnen en welke kansen dat biedt. Hoe dit concreet kan worden 
ingevuld is afhankelijk van de situatie in de betreffende gemeente en de wijze waarop de 
samenwerking met de afdeling RO kan worden vormgegeven. Onderstaande uitwerking 
van onderwerpen zijn bedoeld als inspiratie en mogelijke gespreksstof voor overleg met de 
collega’s van RO. 
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Afbeelding 2.2. De lagenbenadering (bron: www.ruimtexmilieu.nl) 

 

 
 

 
Gebiedsgerichte aanpak van spoedlocaties 
In het ruimtelijk beleid wordt over het algemeen onderkend dat bodemverontreinigingen 
een grote rol spelen bij het al dan niet succesvol ontwikkelen van locaties. In de meeste 
structuurvisies wordt daarom aandacht besteed aan de locatie van deze verontreinigingen. 
De verontreinigingen spelen in de regel verder geen rol in de totstandkoming van het ruim-
telijke beleid. Vanuit de problematiek van de spoedlocaties is dit een gemiste kans. 
 
Vanuit het landsdekkend beeld heeft elke gemeente inzicht in de locatie van bodemveront-
reinigingen en is een selectie gemaakt naar de spoedeisendheid van verontreinigingen. 
Een gebiedsgerichte aanpak van deze spoedlocaties kan grote voordelen hebben bij de 
ontwikkeling van gebieden, omdat verontreinigingen in dat geval niet individueel maar in 
samenhang bekeken kunnen worden. Hierdoor kan efficiënter omgegaan worden met 
grondverzet en hergebruik van grond. De begrenzing van plangebieden is hierbij van door-
slaggevend belang. Door in de structuurvisie de locatie van bodemverontreinigingen en de 
begrenzing van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar af te stemmen kan de ba-
sis gelegd worden voor een gebiedsgerichte aanpak van spoedlocaties. Hiermee is de 
structuurvisie niet alleen een instrument voor het uitvoeren van het ruimtelijk beleid, maar 
ook een eerste stap in de effectieve aanpak van de spoedlocaties. 
 
Bodemkwaliteitskaart-bodemfunctiekaart 
Vanuit het Besluit Bodemkwaliteit is elke gemeente verplicht te beschikken over een bo-
demkwaliteitskaart en een bodemfunctiekaart. De kaarten geven niet alleen inzicht in de 
huidige bodemkwaliteit, maar kunnen ook een beleidsambitie aangeven voor de toekomsti-
ge bodemkwaliteit binnen een gemeente. Hoewel de kaarten in de regel alleen gebruikt 
worden om bij de uitvoering van projecten te kunnen aangeven welke randvoorwaarden er 
verbonden zijn aan grondverzet binnen de gemeente, heeft  
een afstemming met het ruimtelijk beleid wel degelijk een toegevoegde waarde. Zoals ook 
blijkt uit het voorbeeld in paragraaf 2.1 kan een vroegtijdige afstemming tussen ruimtelijk 
beleid en bodembeleid in de fase van de structuurvisie voorkomen dat bijvoorbeeld de toe-
wijzing van bestemmingen in het bestemmingsplan haaks staat op de functie en/of kwaliteit 
(ambitie) vanuit het bodembeleid. Aan de andere kant kan een dergelijke vroege afstem-
ming tussen ruimtelijk beleid en bodembeleid ook aanleiding zijn om het bodembeleid aan 
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te passen aan de toekomstplannen van de gemeente. Hoe eerder deze afstemming plaats-
vindt, hoe kleiner de kans op problemen bij de uitvoering van projecten. 
 
Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
Gebiedsgericht grondwaterbeheer vormt onderdeel van het beheer van de ondergrond. Het 
kan worden beschouwd in het licht van de wijze waarop we de ondergrond in de toekomst 
wensen te bestemmen, in te richten en te gebruiken. Hierbij gaat het om zowel grondwa-
terkwantiteit als -kwaliteit. Deze wens tot ordening van de ondergrond biedt goede moge-
lijkheden om gebiedsgericht grondwaterbeheer een plek te geven binnen het ruimtelijk stra-
tegisch beleid van een gemeente. De basis voor dit ruimtelijk strategisch beleid wordt ge-
legd in de structuurvisie. Het maakt daarbij weinig uit of ook sprake is van bepaalde vor-
men van (grootschalige) grondwaterverontreiniging. Mocht dit het geval zijn, dan zal in de 
structuurvisie ook aandacht kunnen worden besteed aan de kwaliteitskenmerken van het 
grondwater, de ambities en doelen met betrekking tot de toekomstige kwaliteit en de wijze 
waarop deze kunnen worden gerealiseerd in het licht van andere ruimtelijke ontwikkelin-
gen. Het beheer van het verontreinigd grondwater vormt dan onderdeel van het ruimtelijke 
beleid (voor de ondergrond). Een verdere detaillering van dit onderwerp is te vinden in de 
(concept) Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Bijlage I, handreiking 3). Binnen 
de provincie Noord-Brabant, is binnen de gemeente Tilburg veel ervaring met gebiedsge-
richt grondwaterbeheer en hoe dit kan worden ingevuld. 
 
Afwegingskader ondergronds ruimtegebruik en toepassing kansenkaarten 
‘Het wordt steeds drukker in de ondergrond’ is een gevleugelde uitspraak als het gaat over 
noodzaak voor een integrale visie op de ondergrond. Hoewel ‘druk’ een relatief begrip is, 
ontstaat er een toenemend besef dat de ondergrond vele maatschappelijke functies ver-
vuld. De ondergrond is bijvoorbeeld leverancier van grondstoffen, buffer voor water en 
energie, locatie voor ondergronds parkeren en bron van aardkundige en archeologische 
waarden. Vanuit deze functies, ook wel ecosysteemdiensten genoemd (zie kader), komt 
het gebruik van de ondergrond steeds meer in beeld bij het oplossen van maatschappelijke 
opgaven zoals de adaptatie aan klimaatverandering, duurzame energievoorziening, het 
verminderen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de (toekomstige) ruimtelijke in-
richting van Nederland.  
 

 

Ecosysteemdiensten 

De ondergrond vervult tal van functies die waardevol zijn voor de mens en voor onze omgeving. In de ondergrond 

gaat het veelal om andersoortige functies dan bovengronds. Het zijn functies die veel meer eigen zijn aan het strate-

gisch karakter van de bodem. Deze functies worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd. De belangrijkste func-

ties of ecosysteemdiensten van de ondergrond zijn
1
:  

- voorraad zoet grondwater (drink-, koel- en proceswater); 

- voorraad delfstoffen en fossiele energie; 

- productie van biomassa (bodemorganismen en gewasproductie); 

- opslag-, filter en omzettingsfunctie van voedingsstoffen en water (‘nutriëntenvoorziening’); 

- ecologische diversiteit en reservoir van biodiversiteit; 

- basis voor menselijke activiteiten (stabiele bodem); 

- aardkundig, natuurlijk en archeologisch/cultuurhistorisch erfgoed (‘historisch bodemarchief’ en belevingskwali-

teiten); 

- bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving (inclusief gezondheid) en efficiënter ruimtegebruik voor menselijke 

activiteiten; 

- bijdrage aan klimaatadaptatie en waterbergend vermogen; 

- opslagfunctie voor energie (warmte en koude); 

- medium voor filtering en omzetting van stoffen (afbreken van verontreiniging). 
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Het gebruik van de ondergrond, dan wel de verschillende functies die de ondergrond ver-
vult kent eigen ruimtebeslag. De drukte in de ondergrond kan tot gevolg hebben dat func-
ties elkaar gaan beïnvloeden of elkaar gaan verstoren. De ruimte in de ondergrond is dus 
een schaars goed. Dit betekent dat er een (ruimtelijk) afwegingskader nodig is voor de be-
stemming, inrichting en het gebruik van de ondergrondse ruimte. Aangezien een afwe-
gingskader voor de ondergrondse ruimte ook betrekking heeft op de bestemming, inrichting 
en het gebruik van de bovengrond, is het zinvol om een afwegingskader voor de onder-
grond te verankeren in het ruimtelijk beleid van de gemeente (zie ook bijlage I, handreiking 
1, 2 en 8). De structuurvisie de plek waar de strategische afwegingen worden gemaakt 
over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Een afwegingskader voor het onder-
gronds ruimtegebruik past goed binnen de context van de structuurvisie. Hierbij kan bij-
voorbeeld gewerkt worden met kansenkaarten, die de potentie aangeven voor bepaalde 
functies in de ondergrond. Dit kunnen bijvoorbeeld kansenkaarten zijn voor WKO, archeo-
logische waarden, waterberging, funderingsdiepte voor gebouwen, etc. Door de kansen-
kaarten voor verschillende ondergrondse functies over elkaar heen te leggen en te ‘con-
fronteren’ met het bovengrondse ruimtelijk beleid ontstaat een afwegingskader die de basis 
legt voor het maken van keuzes in het ruimtelijk beleid van een gemeente of provincie. 
 
Het meest concrete aanknopingspunt voor gemeenten om met een afwegingskader voor 
ondergronds ruimtegebruik aan de slag te gaan (en de RO-collega’s te overtuigen dat dit 
nodig is), is de toenemende realisatie van WKO-installaties. Veel gemeenten werken aan 
een afwegingskader of Masterplan voor WKO. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als 
interferentie tussen bronnen, relatie met grondwaterverontreiniging en beheersaspecten 
voor de openbare ruimte. De raakvlakken met ander vormen van ondergronds (en boven-
gronds) ruimtegebruik blijft echter in de meeste gevallen buiten beeld.  
 
Afbeelding 2.3. Ecosysteemdiensten 
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2.3.2. Bestemmingsplan 
 
Bestemmingsplannen worden gemaakt met het oog op een ‘goede ruimtelijke ordening’. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat direct naast een woonwijk niet zonder meer een bedrijventerrein 
mag worden aangelegd. Bij het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen moet rekening 
worden gehouden met de omgeving. Dit kunnen bepaalde waarden en kwaliteiten zijn, 
maar ook bestaande functies. Die omgeving kan natuurlijk ook de ondergrond zijn. Te den-
ken valt aan waardevolle aardkundige elementen, reserveringen voor warmte-koude-
opslag, CO2-opslag of aanwezige leidingenzones of ondergrondse bouwwerken. 
 
Een ‘goede ruimtelijke ordening’ betekent dat alle belangen die in het betrokken gebied een 
rol spelen aan bod dienen te komen en dat er met betrekking tot deze belangen een inhou-
delijke en beleidsmatige afweging plaatsvindt. Deze integrale afweging moet vervolgens 
resulteren in duidelijke en gemotiveerde keuzes met betrekking tot de te volgen koers en 
vervolgens tot de te leggen bestemmingen en de inhoud van de bijbehorende planregels. 
3D -bestemmingsplannen, waarbij ook de ondergrond integraal bestemd wordt, bestaan 
nog niet. Wel worden de mogelijkheden daarvoor onderzocht (zie bijlage I; handreiking 13). 
 
Op dit moment is het algemene uitgangspunt bij bestemmingsplannen dat wat voor de bo-
vengrond geldt ook op de ondergrond van toepassing is. Dit betekent dat randvoorwaarden 
voor ondergronds ruimtegebruik moeten worden meegenomen in de voorschriften/regels 
voor de bovengrondse bestemming. Wel kunnen via aanduidingen, zoals ‘grondwaterbe-
schermingsgebied’ of ‘gasleiding’ beperkingen worden opgelegd aan het bovengrondsge-
bruik. In enkele gemeenten wordt gewerkt met zogenaamde dubbelbestemmingen. In al 
deze gevallen betekent dat het bestemmen van functies in de ondergrond maatwerk ver-
eist. Dit kan het beste vanuit een integrale visie op de ondergrond, al dan niet verankerd in 
een structuurvisie, waarin het belang van de verschillende ondergrondse functies wordt af-
gewogen. Samenwerking met de collega’s van ruimtelijke ordening is hierbij essentieel, 
omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen. 
In een aantal gemeenten wordt op dit moment ervaring opgedaan met het bestemmen van 
de ondergrond. Onder andere in Maastricht, Haarlem en Gouda. 
 
Tabel 2.2. Rol van de ondergronddeskundige in het RO-proces 

 Rijk provincie gemeente betrokkenheid/rol 

ondergronddeskundige 

beleid/visie structuurvisie structuurvisie structuurvisie benoemen van functies, beleids-

vorming, afwegen van belangen,  

‘adviseur ondergrond’ 

normering AMvB’s en 

aanwijzing 

provinciale veror-

dening 

en aanwijzing 

 benoemen van ruimtelijke en mi-

lieukundige randvoorwaarden. 

Bijvoorbeeld grondwaterbe-

schermingsgebieden, archeolo-

gische waarden 

uitvoeringska-

der en projecten 

inpassingsplan 

 

inpassingsplan 

 

bestemmingsplan  

beheersverorde-

ning  

 

informeren, stellen van rand-

voorwaarden, meedenken,  

‘plantoetser/specialist onder-

grond’ 

projecten omgevingsver-

gunning (Wabo) 

omgevingsver-

gunning (Wabo) 

omgevingsver-

gunning (Wabo) 

informeren, stellen van rand-

voorwaarden, meedenken,  

‘plantoetser/specialist onder-

grond’ 
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2.4. Ondergrond in projecten 
 

2.4.1. Inleiding 
 
Het ruimtelijk beleid van een gemeente, vastgelegd in een structuurvisie en bestemmings-
plannen, geeft het formele kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen in een gemeente 
plaats kunnen vinden. De daadwerkelijke ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente komt 
tot stand via projecten. Voor een deel zijn dit projecten die voortkomen uit het ruimtelijk be-
leid, zoals de realisatie van een nieuwe woonwijk of een de herstructurering van een be-
drijventerrein, maar projecten kunnen ook voortkomen uit initiatieven van particuliere on-
dernemers (projectontwikkelaars, bedrijven), andere afdelingen binnen een gemeente (ver-
keer) of van andere overheden (waterschap, provincie). Vaak passen deze projecten bin-
nen de kaders van het bestemmingsplan of structuurvisie, maar heel vaak ook niet. In dat 
laatste geval leidt een project vaak tot aanpassing van het ruimtelijk beleid (maar niet al-
tijd). Er is dus sprake van een wisselwerking tussen het formele ruimtelijk beleid en de pro-
jecten die daadwerkelijk buiten gerealiseerd worden. 
 
Afbeelding 2.4. Wisselwerking 

 

 
 

 
Voor bodemmedewerkers en andere ondergronddeskundigen blijkt het vaak lastig om grip 
te krijgen op ruimtelijke planprocessen. Dat is niet vreemd, want ieder planproces kent zijn 
eigen karakteristieke verloop en tempo en niet alle stappen in een planproces zijn voor ie-
dereen even zichtbaar. Bijvoorbeeld, omdat de gemeente geen initiatiefnemer is en 
‘slechts’ een toetsende rol heeft. De meeste planprocessen kennen daarnaast, vanwege de 
vele belangen die ermee gemoeid zijn, een onvoorspelbaar en grillig verloop, waarbij ver-
schillende fasen gedurende een proces soms meerdere keren worden doorlopen of gedeel-
telijk in elkaar overlopen.  
 
Toch kennen de meeste ruimtelijke planprocessen een aantal vaste stappen of projectfa-
sen, met voorspelbare momenten waarop bijvoorbeeld de randvoorwaarden of ambities 
vanuit de ondergrond kunnen worden ingebracht. Als ‘verdediger’ van de belangen van de 
ondergrond is het voor de ondergrondadviseur essentieel om deze momenten te kennen of 
te herkennen en aangehaakt te blijven bij het gehele planproces. Dit laatste betekent overi-
gens niet dat je als ondergrondadviseur altijd en overal bij moet zijn, maar wel dat je geïn-
formeerd wordt of je laat informeren over voortgang en belangrijke beslismomenten (voor-
dat ze gepasseerd zijn). 
 
Elke ruimtelijke ontwikkeling doorloopt de volgende fasen: 
- start- of initiatieffase; 
- verkenningsfase; 
- ontwerp- of planuitwerkingsfase; 
- uitvoeringsfase; 
- beheersfase. 
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Deze projectfasen zijn hieronder nader beschreven. In afbeelding 2.5. is het planproces en 
de relatie van het project met het ruimtelijk beleid schematisch weergegeven. De beheerfa-
se laten we hier buiten beschouwing om dat de betrokkenheid van de afdeling RO hier mi-
nimaal is. 
 

2.4.2. Start- of initiatieffase 
 
Activiteiten vanuit het project 
De start- of initiatieffase is de fase waarin de eerste probleemstelling wordt geformuleerd. 
Meestal resulteert deze fase in een projectplan of plan van aanpak met daarin een globale 
probleemanalyse. In de ideale situatie worden alle disciplines binnen een gemeente bij de-
ze probleemanalyse betrokken. Omdat de plannen nog weinig concreet zijn, worden de 
meer technische disciplines, zoals bodem, water en openbare ruimte in deze fase vaak 
vergeten. Toch is dit de fase waarin de kansen en randvoorwaarden voor de volgende fase 
benoemd worden en waarin de belangen vanuit de ondergrond een plek zouden moeten 
krijgen.  
 
Deze fase is niet altijd zichtbaar voor de gemeentelijke organisatie. Denk daarbij aan initia-
tieven vanuit projectontwikkelaars, bedrijven of woningcorporaties. Sommige gemeenten 
kennen het zogenaamde initiatiefvoorstel, waarbij bijvoorbeeld een eerste schets of plan-
idee van een projectontwikkelaar beoordeeld wordt door één of meerdere afdelingen bin-
nen de gemeente. 
 
Relatie met het ruimtelijk beleid 
Elk plan moet passen binnen de kaders van een bestemmingsplan, ook als het initiatief bij 
de gemeente zelf ligt. De start- of initiatieffase is het eerste moment waarop de initiatiefne-
mer van een project of ontwikkeling toetst of dat het geval is. Vaak past een initiatief niet of 
niet exact binnen de kaders van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als er woningen wor-
den gerealiseerd op een perceel met een agrarische bestemming of als een kruispunt 
wordt veranderd in een rotonde, waardoor het ruimtebeslag van de bestemming verkeers-
doeleinden groter wordt of verschuift. Als dit het geval is, wordt in de verkenningsfase on-
derzocht of aanpassing van het bestemmingsplan mogelijk is. Dit hangt onder andere af 
van de volgende randvoorwaarden: 
- het initiatief moet passen binnen het ruimtelijk beleid van een gemeente. Dit ruimtelijk 

beleid is vastgelegd in de gemeentelijke structuurvisie; 
- er moet voldaan kunnen worden aan de sectorale wet- en regelgeving, zoals die onder 

andere geldt voor: 

⋅ geluid; 

⋅ luchtkwaliteit; 

⋅ archeologie; 

⋅ bodemkwaliteit; 

⋅ water; 
- het initiatief moet binnen het ruimtelijk beleid van de provincie en het Rijk. Dit geldt 

vooral voor de aspecten die zijn vastgelegd in de provinciale verordening en AMvB 
Ruimte. Een initiatief hoeft formeel niet te passen binnen de kaders van de provinciale 
structuurvisie of Nota Ruimte, maar in de meeste gevallen is dit wel verstandig en is er 
in ieder geval afstemming nodig. 

 
Uiteraard moet ook worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om het initiatief wel te laten 
passen binnen de kaders van het bestemmingsplan. 
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Rol ondergrondadviseur 
De ondergrondadviseur heeft in deze fase van een project vooral een informerende rol:  
- wat zijn in grote lijnen de kansen en belemmeringen die vanuit het ondergrondperspec-

tief een rol spelen bij het initiatief?  
- zijn er knelpunten te verwachten?  
- zijn er kansen die benut kunnen worden?  
 
Uiteraard helpt het als de belangen vanuit de ondergrond al zijn verankerd in een struc-
tuurvisie of bestemmingsplan. Als dit niet het geval is, is het in deze fase zinvol om te in-
ventariseren welke informatie over de ondergrond een rol gaat spelen in de verdere be-
sluitvorming en of die informatie beschikbaar en toegankelijk is voor de RO-collega’s. 
 

2.4.3. Verkenningsfase 
 
Activiteiten vanuit het project 
In de verkenningsfase vindt een verdere analyse van het initiatief plaats. Het is natuurlijk 
sterk afhankelijk van het soort initiatief hoe uitgebreid de verkenningsfase wordt ingestoken 
en welke producten daarbij horen.  
 
Kenmerkende producten voor deze fase zijn een programma van eisen, nota van rand-
voorwaarden, masterplan of verkenning. Hierbij worden de verschillende oplossingsrichtin-
gen aangegeven en worden de randvoorwaarden aangegeven waarbinnen een ontwikke-
ling kan plaatsvinden: welke ambities zijn haalbaar? Als er meerdere locaties mogelijk zijn 
om een initiatief te realiseren, vindt in deze fase in de regel de locatiekeuze plaats. 
 
Relatie met het ruimtelijk beleid 
In de verkenningsfase wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden aanpassing van 
het bestemmingsplan mogelijk is. Of wat de mogelijkheden zijn om het initiatief binnen de 
kaders van het geldende bestemmingsplan te laten passen. Als het initiatief leidt tot wijzi-
ging van het ruimtelijk beleid in de structuurvisie, zal dat ook in deze fase duidelijk worden. 
 
Rol ondergrondadviseur 
In deze fase analyseert de ondergrondadviseur in meer detail het ondergrondsysteem en 
de kansen en belemmeringen die dat oplevert voor het project. Vooral als er sprake is van 
een locatiekeuze, is het van belang dat de ondergrondadviseur de ondergrondsebelangen 
naar voren brengt die samenhangen met die locatiekeuze. Ook in deze fase helpt het als 
de belangen vanuit de ondergrond al zijn verankerd in een structuurvisie of bestemmings-
plan. Als dit niet het geval is, is het in deze fase belangrijk om de collega’s van RO te voe-
den met relevante informatie over de ondergrond en de kansen die dat biedt voor het pro-
ject én het gemeentelijk beleid; hoe kan het initiatief bijdragen aan het realiseren van de 
ambities vanuit de ondergrond. 
 

2.4.4. Ontwerp- of planuitwerkingsfase 
 
Activiteiten vanuit het project 
In de ontwerp- of planuitwerkfase van het project wordt het initiatief uitgewerkt in een con-
creet ontwerp. In sommige gevallen zal er in deze fase nog sprake zijn van verschillende 
oplossingsrichtingen die nader worden uitgewerkt. De afbakening tussen verkenningsfase 
en ontwerpfase is in die gevallen niet heel scherp. Het eindproduct van deze fase is een 
definitief ontwerp wat past binnen randvoorwaarden die zijn aangegeven in de verken-
ningsfase. 
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Relatie met het ruimtelijk beleid 
Vaak zal het ontwerp de basis zijn voor de aanpassing van het bestemmingsplan en aan-
vraag van vergunningen. In deze fase vinden in dat kader ook de verschillende (mili-
eu)onderzoeken plaats. Denk hierbij aan geluidonderzoek of een verkennend en nader bo-
demonderzoek. Mogelijke producten vanuit het ruimtelijk beleid in deze fase zijn: bestem-
mingsplan of projectbesluit (Wabo). 
 
Rol ondergrondadviseur 
De ondergrondadviseur kan in deze fase meerdere rollen hebben: 
- mede ontwerper van oplossingen; 
- toetser van het ontwerp aan het programma van eisen of nota van randvoorwaarden; 
- toetser van het ontwerp aan het wettelijk kader (Wbb/Bbk, regsitratie ondergrond, ar-

cheologie/aardkundige waarden etc. zie bijlage III voor huidige taken). 
 

2.4.5. Uitvoeringsfase 
 
Activiteiten vanuit het project 
In deze fase van het project worden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd en wordt 
voor verschillende onderdelen van het plan een uitvoeringsstrategie bepaald. In veel geval-
len zal in deze fase het definitief ontwerp worden uitgewerkt naar bestek en de-
tail(uitvoerings)ontwerp of inrichtingsplan. Indien van toepassing zal in deze fase ook het 
saneringsplan worden opgesteld. 
 
Relatie met het ruimtelijk beleid 
In de regel heeft de toetsing aan het ruimtelijk beleid plaatsgevonden in de vorige fase. In 
deze fase wordt getoetst of de aangevraagde vergunningen passen binnen het kader van 
het (aangepaste) bestemmingsplan en de geldende wet- en regelgeving zoals het Bouw-
besluit. Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wor-
den de meeste vergunningen gebundeld in één omgevingsvergunning. 
 
Rol ondergrondadviseur 
In deze fase van het project zal de ondergrondadviseur vooral toetsen aan de geldende 
wet- en regelgeving. In het geval van een saneringsplan kan de ondergrondadviseur mee-
denken over de saneringsstrategie. 
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Afbeelding 2.5. Proces- en relatieschema project en ruimtelijk beleid 

 

 
 
 

 
2.5. Ondergrondthema’s in ruimtelijke ordening; een overzicht 

 
Tabel 2.3 geeft een overzicht van de relatie tussen ruimtelijke ordening en verschillende 
ondergrondthema’s. Voor een nadere uitwerking en achtergrond informatie wordt in de ta-
bel verwezen naar de verschillende handreikingen uit het overzicht in Bijlage I. 
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Tabel 2.3. Overzicht ondergrondthema’s en relatie RO 

thema wet/beleidskader wat relatie met RO handreiking 

(Bijlage I) 

‘herstellen en behe-

ren’ 

    

bodemkwaliteit Wet bodembe-

scherming 

Convenant Bo-

demontwikke-

lingsbeleid 

aanpak spoedlocaties meekoppelen in 

projecten 

gebiedsgericht be-

leid vastleggen in 

Structuurvisie 

6,7, 10 

 Wet bodembe-

scherming 

toezicht en handha-

ving niet ernstige ge-

vallen en werken in de 

bodem 

 

meekoppelen in 

projecten 

10 

 Besluit bodem-

kwaliteit 

bodemkwaliteitskaart 

bodemfunctiekaart 

afstemming toege-

kende functies in 

bestemmingsplan 

afstemming toe-

komstige ruimtelij-

ke ontwikkelingen 

6 

grondwaterkwaliteit Wet bodembe-

scherming 

convenant bo-

demontwikke-

lingsbeleid 

aanpak spoedlocaties 

(VOCL) 

 

meekoppelen in 

projecten 

gebiedsgericht 

grondwaterbeheer 

verankering in 

structuurvisie 

3 

 waterwet 

kaderrichtlijn wa-

ter 

grondwaterrichtlijn 

convenant bo-

demontwikke-

lingsbeleid 

WKO  

 

opstellen gemeen-

telijk afwegingska-

der WKO in relatie 

tot bestaand en 

toekomstig onder-

grond ruimtege-

bruik 

kansenkaart WKO 

verankeren in 

structuurvisie 

WKO-beleid vast-

leggen in Master-

plan en/of be-

stemmingsplan 

1,8,13,16,17 

 waterwet 

kaderrichtlijn wa-

ter 

grondwaterrichtlijn 

convenant Bo-

demontwikke-

lingsbeleid 

gebiedsgericht grond-

waterbeheer 

gebiedsgericht 

grondwaterbeheer 

verankering in 

structuurvisie 

3 
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waterbodems kaderrichtlijn wa-

ter 

saneren waterbodems -  meekoppelen in 

projecten 

 

‘gebruiken’     

bodemenergie 

- open systemen 

- gesloten systemen 

- geothermie 

- opensys-

teem+sanering 

1, 2, 8, 13 

grondwaterwinning 

- drinkwater 

- industriewater 

- landbouw 

1, 2, 8, 13 

ondergronds bouwen en 

infrastructuur 

1, 2, 8, 13 

afwegingskader 

ondergronds ruimtege-

bruik 

convenant Bo-

demontwikke-

lingsbeleid 

Beleidsvisie duur-

zaam gebruik on-

dergrond (I&M) 

Waterwet 

Wet bodembe-

scherming (wijzi-

gingen WKO door 

crisis- en herstel-

wet) 

winning van Delfstoffen 

- oppervlaktedelfstoffen 

(zand, klei, grind) 

(<500 m) 

- diepe delfstoffen 

(>500 m) 

1, 2, 8, 13 

  opslag en lozing van stof-

fen 

- CO2-opslag 

- gasopslag 

- brijnlozingen 

- hemelwateropslag of 

lozing 

- afval, (voormalige) 

stortplaatsen 

- afwegingskader 

verankeren in 

structuurvisie 

- onderzoek naar 

mogelijkheden 

verankering in 

bestemmings-

plan 

1, 2, 8 

‘beschermen’     

bodem/ 

ondergrondambities 

beleidsvisie duur-

zaam gebruik on-

dergrond (I&M) 

 

toekomstwaarde 

- ecosysteemdiensten 

- duurzaamheid (PPP) 

- ambities veran-

keren in struc-

tuurvisie 

2, 4, 5, 6, 9 

aardkundige en archeo-

logische waarden 

monumentenwet  - kansenkaart in 

structuurvisie 

- randvoorwaarden 

archeologie in 

bestemmings-

plan 

 

grondwater en 

drinkwatervoorziening 

 

waterwet 

kaderrichtlijn wa-

ter 

gebiedsdossiers drink- en 

industriewater 

- grondwaterbe-

schermingsge-

bieden moeten 

zijn verankerd in 

structuurvisie 

- grondwaterbe-

schermingsge-

bieden moeten 

zijn verankerd in 

bestemmings-
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plan 

- onderzoek naar 

mogelijkheid om 

randvoorwaarden 

en bescherming 

industriële 

(drinkwa-

ter)winningen te 

verankeren in 

structuurvi-

sie/bestemmings

plan 

‘informeren’     

bodem 

/ondergrondinformatie 

 bodematlas 

kansenkaarten 

bundeling informatiestro-

men 

bodemwijzer 

- behoefte aan 

kennis over de 

risico’s van het 

gebruik 

- basis informatie 

voor strategisch 

ruimtelijk beleid 

in structuurvisie 

 

16 
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BIJLAGE I  HANDREIKING ONDERGROND EN RO 
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titel auteur, jaar inhoud 

redeneerlijn voor de ondergrond Tauw, 2009 Het doel van de redeneerlijn is het ontsluiten van kennis over de consequenties van ondergrondse activitei-

ten voor de functies van de bodem. Hiermee is de redeneerlijn een hulpmiddel bij afwegingen over het ge-

bruik van de ondergrond. In de Redeneerlijn zijn praktische tabellen opgenomen waarbij per ondergrondlaag 

de volgende zaken zijn aangegeven: Activiteiten -> Ingrepen -> effecten -> consequenties bodemfuncties 

ordening van de ondergrond, een 

fysiek en juridisch afwegingskader 

KWR, 2010 Decentrale overheden krijgen een belangrijke rol in het reguleren en koppelen van de ondergrond met bo-

vengrondse ruimtelijke ordening. Dit vraagt om kennis over risico’s en kansen van gebruik van de onder-

grond, op basis van fysieke eigenschappen van de bodem en juridische instrumenten. De handreiking is ge-

baseerd op de vele onderzoeken naar duurzaam gebruik van de ondergrond die de afgelopen jaren zijn uit-

gevoerd. De handreiking volgt het besluitvormingsproces: 

1. maatschappelijke wensen (hoofdstuk 2): wat wil je bereiken in de ondergrond en wie wil je daarbij be-

trekken; 

2. technische en inhoudelijke analyse: wat zijn de capaciteiten van de ondergrond (inventariseren, hoofd-

stuk 3) en wat geef je voorrang (afwegen en prioriteren, hoofdstuk 4); 

3. implementatie: op welke manieren kan je de voornemens voor de ondergrond verwezenlijken (fysiek, 

hoofdstuk 5) en vastleggen (juridisch, hoofdstuk 6); 

4. monitoring en evaluatie: waarop ga je monitoren om het gebruik van de ondergrond te evalueren 

(hoofdstuk 7). 

handreiking gebiedsgericht 

grondwaterbeheer (concept) 

Bodembeheer BV, 2009 Aanleiding voor deze handreiking is het ‘Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ dat 

op 10 juli 2009 door verschillende overheden is ondertekend. In het convenant is opgenomen een wetswijzi-

ging van de Wbb door te voeren om de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging mogelijk te 

maken. Vaak is (binnenstedelijke) grondwaterverontreiniging zo omvangrijk en complex dat de in de Wbb 

opgenomen gevalsbenadering niet efficiënt is. Saneren per individueel geval is technisch en/of financieel 

niet haalbaar en is milieuhygiënisch niet doelmatig. Gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater 

biedt dan meer perspectief om tot verantwoorde oplossingen te komen. De handreiking is primair bedoeld 

voor overheden die een betrokken zijn bij de ruimtelijke inrichting en het beheer van de ondergrond en over-

heden die een verantwoordelijkheid hebben bij de aanpak van grootschalige grondwaterverontreiniging. 

routeplanner bodemambities 

(website) 

Bodemplus, 2007 Doel van de Routeplanner is gemeenten, provincies en waterschappen een handreiking te bieden bij het 

opstellen van hun bodemambities. Bodemambities opstellen is het concreet maken van duurzaam, gebieds-

gericht bodembeheer. Het gaat uit van alle thema’s die aan bodem zijn gerelateerd. Bodemambities opstel-

len is niet verplicht, maar biedt zeker voordelen. Uiteindelijk legt de gemeente bodemambities vast in een 

Nota Bodembeheer. Daarmee kan zij met de burgers communiceren, de positie van bodem bij ruimtelijke in-
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richting versterken én het proces van ruimtelijke inrichting helpen stroomlijnen. Het stappenplan in de route-

planner bestaat uit: 

5. inventarisatie: verkennen van de plaats van bodemthema’s in de eigen organisatie; 

6. intern overleg: verkennen van de bodemthema’s en de gewenste samenwerking; 

7. extern overleg: verkennen van de bodemthema’s met andere organisaties; 

8. projectplan: opstellen en goedkeuren van een plan van aanpak; 

9. onderzoeken: uitdiepen van de geselecteerde thema’s; 

10. ambities bepalen: beleidskeuze voor de geselecteerde thema's;  

11. ambities vastleggen: Nota Bodembeheer.; 

12. ambities gebruiken: inbrengen in ruimtelijke inrichting, milieuplan of omgevingsplan. 

Op de website zijn ook factsheets opgenomen van een groot aantal bodemthema’s. In de factsheets is on-

der andere opgenomen: omschrijving, kansen en valkuilen, voorbeeldambities, instrumenten en aanpak, re-

latie met andere thema’s. 

operationalisering van duurzaam 

bodembeheer op gebiedsniveau 

via voorraadbenadering. 

Toepassen voorraadbenadering in 

de praktijk 

 

Alterra, H2Ruimte, 

Nieuwdenkers, provincie 

Zuid-Holland, TNO Bouw 

en Ondergrond (nu: Del-

tares) en Royal Hasko-

ning (penvoerder), 2007 

Het concreet maken van duurzaam bodembeheer is lastig. Daarom is een methode ontwikkeld om bodem-

eigenschappen om te zetten in concrete eenheden (voorraden). De vertaling van bodemkwaliteiten naar 

voorraden maakt het mogelijk om binnen een gebied aan te geven wat je hebt: de voorraadkast. Zo is het 

mogelijk om de effecten van ingrepen te monitoren en te regisseren. De voorraadmethode is een stappen-

plan van bodemthema naar bodemvoorraad. Het voordeel van bodemthema’s in voorraden beschrijven is 

dat ze hierdoor letterlijk op de kaart kunnen worden gezet. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waar en hoeveel 

de bodem daalt binnen een gebied en waar de verzilting in een regio door een ingreep toe- of afneemt. 

Doordat bodemthema’s op een duidelijke manier worden weergegeven op kaarten wordt de communicatie 

met mensen buiten het bodemvakgebied vereenvoudigd. De methode is toegepast in een aantal cases. De 

cases leren dat de methode goed toepasbaar is voor de formulering van bodemambities, het zichtbaar ma-

ken van bodemkwaliteit in een gebied en het agenderen van bodemkwaliteiten in complexe ruimtelijke pro-

cessen. 

de bodem: een stevige basis; een 

breed bodemadvies voor ruimtelij-

ke ontwikkelingen 

SKB,2007 De brochure geeft een toegankelijk beeld van de methodiek ‘Bodem als basis voor ruimtelijke plannen’. De 

methodiek ondersteunt de totstandkoming van alle ruimtelijke plannen die op gemeentelijk niveau worden 

ontwikkeld. Het doel van de methodiek is om de ondergrond medesturend te laten zijn in de ruimtelijke ont-

wikkelingsparktijk. Met de methodiek wordt een vroegtijdige inbreng vanuit de ondergrond gestimuleerd. 

bodem als basis voor ruimtelijke 

plannen; handreiking voor ge-

biedstypen Stedelijk Rood en 

TOM, 2005 Uitgebreide rapportage van bovenstaande brochure. 
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Stedelijk Groen 

gebruik van de ondergrond; in-

grediënten voor een afweging 

Royal Haskoning, 2009 Deze rapportage geeft een aantal belangrijke ingrediënten voor het maken van een afweging voor verschil-

lende vormen van gebruik van de ondergrond. Hierbij wordt ingegaan op: nut van toepassing voor de mens, 

eisen aan de ondergrond, risico’s en effecten, ruimteclaim, schaal en tijd. Het rapport noemt twee belangrij-

ke uitgangspunt voor een afweging van gebruik voor de ondergrond: 

- de toekomstwaarde van het ondergrondse ecosysteem en de grondwatervoorraad in het landelijk ge-

bied; 

- het optimaliseren van het gebruik van de ondergrondse ruimte en het grondwater onder stedelijk ge-

bied. 

van Onderop: naar een offensieve 

grondlaaginbreng; handreiking 

voor Gelderse gemeenten om 

grondlaagaspecten in te brengen 

in de ruimtelijke planvorming 

TNO, 2004 Een praktische handreiking over hoe grondlaagaspecten (tegenwoordig ondergrondaspecten) kunnen wor-

den ingebracht in het ruimtelijk planvormingsproces. Ook hier wordt overigens al gesproken van de op han-

den zijnde/noodzakelijke rolverandering van de bodemmedewerker. 

LET OP: veel procedurele informatie over het ruimtelijk planvormingsproces is achterhaald door de wijziging 

van de Wet ruimtelijke ordening in 2008. Met deze kanttekening is deze handreiking prima toepasbaar in de 

huidige praktijk. 

handreikingen bodem voor ge-

meenten; Bodemtoets bij be-

stemmingsplan en bouwvergun-

ning 

W+B, 2009 Praktische en actuele handreiking voor het uitvoeren van een bodemtoets bij bestemmingsplannen en 

bouwvergunningen 

bouwstenen van een bodemvisie; 

bodembeheer in ruimtelijke ont-

wikkelingen 

TNO, 2005 Dit rapport geeft inhoudelijke bouwstenen voor een bodemvisie op niveau van een provincie. Door het op-

stellen van een bodemvisie kan aan andere beleidsvelden (met name RO) helder worden gemaakt waar ‘de 

bodem’ voor staat en dus op een betere manier kan worden meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het 

rapport geeft onder andere informatie over de interactie tussen diverse ruimtelijke functies en de bodem. De 

interactieve Bodemwijzer van de provincie Noord-Brabant is een actuelere en praktische uitwerking van de 

gedachten achter dit rapport. 

aan het werk met visie: het opstel-

len en uitdragen van een bodem-

visie  

TNO, 2006 Het rapport beschrijft twee praktijkvoorbeelden die demonstreren hoe bodembeheerders de meerwaarde en 

randvoorwaarden van het bodemsysteem kunnen inbrengen in maatschappelijke ontwikkelingen. De provin-

cie Zuid-Holland toont het uitdragen van een algemeen provinciaal Bodemvisie op schaal van een provincie 

en de provincie Utrecht brengt kansen en randvoorwaarden vanuit de onderste laag in bij het zoeken naar 

locaties voor wonen in een regio. 

3D-bestemmingsplan RBOI, 2006 3D-bestemmingsplannen bestaan nog niet en zijn onbekend in de ruimtelijke ordeningspraktijk. Om te be-

zien wat een 3D-bestemmingsplan inhoudt, wat de (on)mogelijkheden zijn en met welke aspecten rekening 
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moet worden gehouden, is in opdracht van het ministerie van VROM een prototype van een 3D-

bestemmingsplan ontwikkeld. Het rapport bevat de beschrijving van dit prototype. Dit prototype kan als basis 

voor de te ontwikkelen 3d-bestemmingsplannen worden gezien. 

ondergrondse ordening; Naar een 

meerdimensionale benadering 

van bestaande praktijken 

COB, 2004 Het wordt druk in de ondergrond. Het gebruik van de ondergrond voor bijvoorbeeld kabels en leidingen, tun-

nels, ondergrondse gebouwen en energieopslag neemt toe. Verwacht wordt dat dit gebruik in de toekomst 

nog verder zal toenemen. Er zijn diverse kaders en instrumenten die ingezet kunnen worden bij de ordening 

van de ondergrond. 

ruimtexmilieu, handreiking voor 

duurzame gebiedsontwikkeling 

(website) 

H2Ruimte, TNO Bouw en 

Ondergrond, Dauvellier 

Planadvies, Alterra en 

MoceaN. 

De website is voortgekomen uit de handreiking Milieu in ruimtelijke plannen (MIRUP) van het Stadsgewest 

Haaglanden en is in opdracht van het Ministerie van VROM verder ontwikkeld. De inhoud van deze website 

is mede geïnspireerd door MILO, LOGO en NPDS. De site is vervolgens uitgebreid door hierin de Handrei-

king plannen met de ondergrond te integreren. De inhoud van deze handreiking sluit aan bij de Nota Ruimte, 

de Beleidsbrief Bodem en de Beleidsbrief ruimtelijke ordening van de ondergrond. In aansluiting op deze 

laatste beleidsbrief zijn ook resultaten van de VROM-pilots ruimtelijke ordening van de ondergrond in deze 

site opgenomen. 

Deze site heeft qua inhoud een accent op bodem en ondergrond. De handreiking plannen met de onder-

grond helpt een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond in processen van gebiedsontwikkeling te be-

vorderen. De belangrijkste onderdelen van de website zijn: 

- planproces: het proces van gebiedsontwikkeling wordt uitgewerkt in de fasen voorverkenning, verken-

ning, planstudie, realisatie en beheer; 

- analyse: in de (voor)verkenning wordt een analyse gemaakt van het gebied. Voor de geografische ana-

lyse kan gebruik worden gemaakt van de lagenbenadering (ondergrondlaag, netwerklaag, occupatie-

laag); 

- gebiedstypering: aan de hand van de gebiedstypering kun je bepalen welke ambities passen bij (de 

toekomstige invulling van) het gebied; 

kwaliteit: hierbij wordt ingegaan op de kwaliteitsambities en ondergrondkwaliteiten. 

bodemwijzer provincie Brabant, 2010 De Bodemwijzer is een interactief instrument waarin veel bodeminformatie is verzameld, waarmee het te-

vens mogelijk is effecten van ingrepen in de bodem in beeld te brengen en de geschiktheid van de bodem 

voor bepaalde toepassingen te verkennen. 

landelijke online WKO-tool (we-

bapplicatie) 

IF technology Doel van de tool is om initiatiefnemers van bouwprojecten inzicht te bieden in de kansen van bodemenergie. 

Met een klik op een locatie op de kaart beantwoordt de tool de vragen: 

- kan het? (bodemgeschiktheid, grondwaterkwaliteit); 

- mag het? (juridische restrictie en overige aanwezige belangen, zoals verontreiniging, archeologie, kans 
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op interferentie); 

- is het rendabel? (berekenen kosten en financiële haalbaarheid); 

- wat zijn de milieuvoordelen (energie- en CO2-besparing). 

De tool is in eerste instantie ontwikkeld voor de provincie Noord-Holland, maar wordt nu voor heel Neder-

land uitgewerkt. 
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BIJLAGE II  TAKEN EN ACTOREN IN DE ONDERGROND 



 

Witteveen+Bos, 0 behorende bij rapport BR639-1/spij2/003 d.d. 12 mei 2011 

 



 

Witteveen+Bos, 0 behorende bij rapport BR639-1/spij2/003 d.d. 12 mei 2011 

  Taken en actoren in de ondergrond 

thema/activiteit verantwoordelijk taken/bevoegdheden rol bodemmedewerker relatie ro 

     

ondiepe ondergrond  

(tot 1
e
 watervoerend pakket) 

    

bodemverontreiniging (gevallen) gemeente (indien 

bevoegd gezag) 

- verlenen bodembeschikkingen 

- toetsen zorgplicht-gevallen 

- uitvoeren en toetsen bodemonder-

zoeken en saneringsplannen 

- toezicht en handhaving bodemtaken 

ernstige bodemverontreiniging 

- toezicht en handhaving niet ernstige 

gevallen en werken in de bodem 

- rapportage richting VROM 

- uitvoering wettelijke taken Wbb - onderzoeksplicht en sa-

neringsplicht bij ruimtelij-

ke ontwikkelingen 

bodemkwaliteit gemeente - uitvoeren Besluit bodemkwaliteit 

- opstellen bodemkwaliteitskaart 

- opstellen bodemfunctiekaart 

- toetsen grondstromen ihkv besluit 

bodemkwaliteit 

- uitvoering wettelijke taken Bbk - vastleggen ruimtelijke 

aspecten van bodembe-

leid in Stuctuurvisie 

ondergronds bouwen gemeente - opstellen bestemmingsplan en pro-

jectbesluit 

- verlenen bouwvergunning 

- toets aan Wbb 

- toets aan Bbk 

- advisering in planvormingsfase 

- onderzoeksplicht en sa-

neringsplicht bij ruimtelij-

ke ontwikkelingen 

ondergrondse infrastructuur gemeente - verlenen bouwvergunning 

- verlenen aanlegvergunning 

- toets aan Wbb 

- toets aan Bbk 

- advisering in planvormingsfase 

- onderzoeksplicht en sa-

neringsplicht bij ruimtelij-

ke ontwikkelingen 

kabels en leidingen gemeente - verlenen opbreekvergunning (APV) - toets aan Wbb 

- toets aan Bbk 

 

stortplaatsen gemeente -  -   

winning oppervlakte delfstoffen provincie - verlenen Ontgrondingsvergunning -   

  -  -   

  -  -   

grondwaterlaag  -  -   

provincie 

 

- verlenen Grondwateronttrekkings-

vergunning 

-   WKO 

gemeente - opstellen afwegingskader WKO -   

grondwaterverontreiniging gemeente  -   
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thema/activiteit verantwoordelijk taken/bevoegdheden rol bodemmedewerker relatie ro 

provincie  -   

provincie - opstellen gebiedsdossiers grondwa-

terwinning 
-  vanuit belang bescherming 

grondwaterwinningen kunnen 

beperkingen op boven-

grondsgebruik noodzakelijk 

zijn die verder gaan dan hui-

dige grondwaterbescher-

mingsgebieden 

grondwaterwinning 

waterschap  -   

provincie  -   brijnlozingen 

waterschap  -   

gemeente  -   

provincie  -   

hemelwater opslag/lozing 

waterschap  -   

diepe ondergrond (> 500 m)   -   

geothermie Rijk, provincie formuleren beleid, vergunningverlening -   

CO2-opslag Rijk, provincie aanwijzen locaties, formuleren beleid -   

gasopslag Rijk aanwijzen locaties, formuleren beleid -   

winning diepe delfstoffen Rijk vergunningverlening Mijnbouwwet -   

   -   
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PRAKTIJKVOORBEELDEN EN LEERPUNTEN 
 
Inleiding 
Binnen verschillende Brabantse gemeenten zijn al succesvolle en minder succesvolle 
voorbeelden van samenwerking tussen bodem/ondergrond en RO bekend. Door deze te 
documenteren kunnen we leren van elkaars ervaringen. Hierbij is het de bedoeling om zo-
wel voorbeelden uit het stedelijk gebied als het landelijk gebied te verzamelen.  
 
Voorbeeld ondergronds ruimtegebrek 
 
Samenvatting 
Dit betreft een voorbeeld waarin de ondergrond onvoldoende is betrokken in de planvor-
ming. Doordat de ondergrond onvoldoende is meegenomen in het bestemmingsplanproces 
zijn er bij de realisatie van de nieuwe ontwikkeling problemen met betrekking tot onder-
gronds ruimtegebruik. Kabels en leidingen voor de geplande WKO-installatie kunnen niet 
meer gelegd worden en voor de technische installatie is geen ruimte meer in de gebouwen 
of openbare ruimte. Dankzij een (grote) betonnen bak ten behoeve van de ondergrondse 
parkeerkelder komt de ideale locatie voor de WKO-bronnen in het gedrang. De bouwput-
bemaling voor de parkeerbak dreigt een naburige VOCl-verontreiniging aan te trekken. 
Door de aanwezigheid van kabels en leidingen kunnen geplande bomen niet geplant wor-
den. In dit project zijn niet alleen kansen voor duurzaam ondergronds ruimtegebruik gemist, 
de ondergrond legt nu zelfs beperkingen op aan de bovengrondse ontwikkeling.  
 
Het gebied en de ondergrond 
Het betreft een stedelijk gebied, waar enkele woonblokken toegevoegd zullen worden. In 
het plangebied moet een grote parkeerkelder komen, om te voorzien in de toenemende 
parkeerbehoefte. De parkeerkelder is feitelijk een gesloten betonnen bak, die zich vanaf 
maaiveld tot circa vier meter minus maaiveld bevindt. Dankzij het energiebeleid van de 
gemeente en de (goede) ervaringen van de ontwikkelaar, is men voornemens een WKO-
installatie te realiseren. Ook geldt het gebied als een gebied met ‘verhoogde verwachtin-
gen’ voor archeologische vondsten. Tenslotte is er in/direct naast het plangebied een grote 
grondwaterverontreiniging aanwezig met VOCl’s. 
 
In afbeelding 1 is de situatie in een schets weergegeven. De parkeerkelder, WKO-bronnen 
en de VOCl-verontreiniging leggen een aanzienlijk beslag op de ondergrondse ruimte. 
Wanneer men in ogenschouw neemt dat de WKO-bronnen ook nog met een technische in-
stallatie verbonden moeten worden middels kabels en leidingen, wordt de ondergrondse 
drukte duidelijk. 
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Afbeelding 6. Globale indeling plangebied 

 

 
 

 
Projectorganisatie 
De projectorganisatie bestond uit projectgroepen voor de ontwerpfase, programma van ei-
sen en bestemmingsplan en uitvoering en realisatie. Boven iedere projectgroep staat een 
projectleider. De projectmanager stuur het gehele proces aan en staat boven de drie pro-
jectleiders. Zie afbeelding 2 voor een vereenvoudigde weergave. De projectgroepen horen 
vanuit ieder vakgebied input te verzamelen, van milieu tot stedenbouw, van openbare ruim-
te tot stedelijk waterbeheer.  
 
Afbeelding 7. Vereenvoudigde weergave organisatie projectfasen 

 

 
 

 
 
De projectleiders behoren alle ingebrachte informatie op objectieve wijze te verzamelen. Zo 
komt men tot een evenwichtige inbreng van alle aspecten binnen het plangebied. Op basis 
hiervan kan dan de afweging gemaakt worden voor de (her)inrichting van het gebied. Kort-
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om, voor welke onderdelen wil men voldoen aan de minimale eis (bijvoorbeeld geluidsei-
sen) en voor welke onderdelen is er een hogere ambitie (bijvoorbeeld waterbeheer)? 
 
Verschillende belangen 
Vanuit verschillende belangen en invalshoeken wordt de ondergrondse ruimte in dit gebied 
opgeëist. Elk thema herbergt kansen maar zeker ook beperkingen voor ondergronds ruim-
tegebruik. Zo bevindt de VOCl-verontreiniging zich op een afsluitende laag op 20 meter mi-
nus maaiveld. Wanneer deze laag geperforeerd wordt (bijvoorbeeld door een WKO-bron) 
verspreidt de verontreiniging zich naar het grondwaterpakket waar drinkwater uit gewonnen 
wordt. Dit is niet wenselijk. Ook horizontaal mag de verontreiniging feitelijk niet verspreidt 
worden. De WKO-installatie op haar plaats, legt een behoorlijk beslag op de ondergrondse 
ruimte met de bronnen, installatie en de benodigde kabels en leidingen. In tabel 1 is een 
overzicht opgenomen van de verschillende ondergrondse belangen in dit gebied. 

 

Tabel 1. Verschillende belangen in de ondergrond 

thema onderwerp beperking kans 

bodem verontreiniging doorboren afsluitende laag en 

verspreiden/aantrekken is ver-

boden 

sanering of beheersing 

energie warmte- koude opslag gebruik van de openbare onder-

grondse ruimte, door kabels, lei-

dingen, bronnen en technische 

installatie 

duurzame energievoorzie-

ning, geen lelijke dak-airco’s 

etc. 

archeologie verhoogde kans op archeologische 

waarde 

vertraging, verbod te graven kans op bijzondere vondsten 

van cultureel erfgoed 

parkeren ondergrondse parkeerkelder groot beslag op ondergrondse 

ruimte, doorboren van parkeer-

bak is niet mogelijk 

oplossen bovengrondse par-

keerdrukte, ‘blik van straat’ 

groen (her)planten van bomen door de wortels van de ingete-

kende bomen kan de onder-

grondse ruimte ter plaatse niet 

(goed) gebruikt worden voor ka-

bel- en leidingtracé op de daar-

voor beoogde ruimte 

groene’ uitstraling van de 

wijk, ondanks de stedelijke 

locatie 

wonen riolering en kabels en leidingen 

voor straatverlichting, huisaanslui-

tingen  

gebruik van alle ruimte tot ca. 

0,8 m-mv onder het trottoir en 

de straatgoten 

aanleg van voldoende facili-

teiten die moderne wonin-

gen/wijken vergen 

 
Wat ging er mis 
In de overleggen in de projectgroepen is onvoldoende aandacht besteedt aan de onder-
grondse ruimte. De bovengrondse stedenbouwkundige vormgeving van het gebied was lei-
dend. Bovendien is de informatie over ondergronds ruimtegebruik die wél tijdig is aangege-
ven, niet meegenomen naar de volgende projectfase. In afbeelding 2 is ook duidelijk te zien 
dat de overdracht tussen verschillende projectfasen niet geborgd is. Ook al worden kansen 
en beperkingen voor de ondergrond in een vroeg stadium kenbaar gemaakt, de kans is 
klein dat ze ten tijde van de realisatiefase nog even helder op het netvlies staan. In de 
praktijk legt iedere projectleider bovendien de nadruk op de belangen die in die fase (nor-
maliter) van belang zijn. De ondergrond wordt dan niet, of vanuit slechts een enkele invals-
hoek meegenomen in de afwegingen. Hier is dus nog wat ‘missiewerk’ te verrichten voor 
de adviseur ondergrond. In tabel 2 zijn enkele opvallende strijdige ondergrondse belangen 
en de gevolgen weergegeven. 
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Tabel 2. Enkele strijdige ondergrondse belangen en gevolgen 

thema onderwerp gevolg 

bodem verontreiniging doorboren afsluitende laag en verspreiden/aantrekken is verbo-

den 

energie warmte- koude opslag de afdeling openbare ruimte staat de realisatie van de bronnen 

en het aanleggen van de kabels en leidingen in de openbare 

ruimte niet toe 

parkeren ondergrondse parkeerkelder Vanwege de constructie van de parkeerbak kan hier geen 

WKO-bron of technische installatie geplaatst worden 

groen (her)planten van bomen Vanwege de reeds aanwezige kabels en leidingen en enkele 

nieuw te realiseren kabels kan niet al het geplande groen gere-

aliseerd worden 

 
Conclusie 
In dit project bleken juist voor de realisatie van de herontwikkeling beperkingen ten aanzien 
van ondergronds ruimtegebruik. Ook al kunnen enkele tegenstrijdige belangen wellicht nog 
verenigd worden, de ondergrond wordt toch vooral als beperking of probleem gezien. Een 
andere organisatie, met betere borging van aandacht voor de ondergrond zorgt voor vroeg-
tijdig gesignaleerde problemen en zelfs kansen.  
 
Lessen voor ondergrondse plannen 
Uit dit project kunnen de volgende lessen geleerd worden: 
1. besteedt in de ontwerpfase aandacht aan een risicoanalyse waarin de ondergrond 

wordt meegenomen; 
2. leg je eisen en ambities voor de ondergrond vast in een visie op de ondergrond; 
3. betrek ook andere partijen, zoals de waterbeheerder, woningbouwmaatschappijen en 

eventuele drinkwaterwinningsbedrijven in de discussie; 
4. zorg voor een projectmanager die de ingebrachte informatie over huidige en gewenste 

situatie objectief kan beoordelen, zodat op basis hiervan een evenwichtige keuze ge-
maakt kan worden; 

5. zorg voor een adviseur ondergrond in alle projectgroepen, of beter, direct aan de pro-
jectmanager. 

 
Voorbeeld WKO en sanering 
 
Samenvatting 
Dit betreft een voorbeeld waarin de ondergrond tijdig is betrokken in het planproces. Van-
wege een geplande ontwikkeling van een wijk waar een grootschalige grondwaterveront-
reiniging aanwezig is, zijn de kansen voor de combinatie van bodemsanering en warmte- 
koudeopslag (WKO) geïnventariseerd. Zie afbeelding 3 voor de globale situering en dwars-
doorsnede van de verontreiniging. Uit de inventarisatie blijkt dat het gelijktijdig aanpakken 
met één installatie hier geen voordeel biedt voor financiën, efficiency of resultaat van de 
bodemsanering of het rendement van de WKO-installatie. Er is door de strikte combinatie 
van sanering en WKO dus geen duurzaamheidsvoordeel te behalen. Dankzij het tijdig in 
het planproces betrekken van bodem, energie en ondergronds ruimtegebruik is het nu wel 
mogelijk beide zaken (sanering en WKO) in hetzelfde gebied uit te voeren zonder dat deze 
elkaar in de weg zitten. 
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Afbeelding 8. Globale situering verontreiniging en dwarsdoorsnede verspreidingsp-
troon 

 

 
 

 
Aanleiding 
De gemeente en de ontwikkelaar hebben de mogelijkheden onderzocht om woningen op 
efficiënte wijze van warmte en koude te voorzien middels een WKO-systeem. Tegelijkertijd 
is er een grootschalige grondwaterverontreiniging aanwezig in het plangebied, die nog ge-
saneerd moet worden. Om de geschiktheid van de bodem voor toepassing van WKO ter 
plekke te onderzoeken is gekeken naar de bodemopbouw en geohydrologie onder de her-
structureringslocatie. 
 
Energie 
Voor de ontwikkeling is in opdracht van de ontwikkelaar een energievisie opgesteld voor de 
wijk. Hieruit blijkt onder meer dat een combinatie van WKO met bodemsanering mogelijk 
kan zijn. Het aansluiten van zowel woningen als utiliteit op een WKO-installatie zal verder 
positieve effecten hebben: 
- gebruik van duurzame energie, zowel voor woningen als utiliteitsbouw; 
- minder of geen dakairco’s nodig voor utiliteitsbouw; 
- er is geen regeneratie-unit nodig (wel nodig bij WKO voor alleen woningbouw). 
 
Bodem  
Er is een grootschalige grondwaterverontreiniging aanwezig in het gebied. Er dient reke-
ning gehouden te worden met deze verontreiniging bij werkzaamheden in de ondergrond 
(grofweg alles beneden de 5 m-mv) zoals funderingspalen, WKO en brandputten. WKO en 
grondwatersanering kunnen tegenwoordig goed gecombineerd worden. De globale bo-
demkwaliteit in het gebied is relatief ‘schoon’ te noemen. 
 
Conclusie bodemgeschiktheid 
Er zijn twee watervoerende pakketten. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem matig geschikt 
is voor toepassing van WKO. Dat wordt veroorzaakt door de relatief lage doorlatendheid 
van de bodem. Er is een VOCl-verontreiniging in de deklaag ten noordoosten van de loca-
tie. Het tweede watervoerende pakket (onder 44 m diepte) is het meest geschikt omdat: 
- het heeft een (iets) hogere doorlatendheid dan eerste watervoerende pakket; 
- er minder kans is op beïnvloeding van de VOCl-verontreiniging. 
 
Ondanks de (theoretisch) matige bodemgeschiktheid bevindt zich op circa twee kilometer 
afstand een groot WKO-systeem. De gegevens van de daar gebruikte bron (bronnen) ver-
melden een maximaal debiet van meer dan 400 m³/uur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het tweede watervoerende pakket, wat deels dezelfde (matige) eigenschappen heeft als 
het tweede watervoerende pakket. Deze installatie werkt prima. Dit is een indicatie dat het 
tweede watervoerende pakket bruikbaar is voor WKO. 
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Organisatie 
In dit project was er één centrale projectmanager die de input uit de diverse projectgroepen 
zo objectief mogelijk interpreteerde. Bovendien werd het advies over ondergronds ruimte-
gebruik vroegtijdig en direct aan de projectmanager1 gegeven. Op deze manier is een 
evenwichtige afweging tussen de verschillende beperkingen en kansen gemaakt ten aan-
zien van ondergronds ruimtegebruik in het plangebied. 
 
Afbeelding 9. Vereenvoudigde weergave organisatie projectfasen 

 

 
 
 

 
Concluderend 
De VOCl-verontreiniging hoeft geen probleem te zijn voor een WKO systeem in het tweede 
watervoerende pakket. Als de bronnen op strategische plekken worden geplaatst dan is het 
mogelijk om de effecten van de onttrekking en infiltratie op de verontreiniging te minimalise-
ren, zeker wanneer gekozen wordt voor een opslagsysteem, waarbij de stromingsrichting 
halfjaarlijks omwisselt waardoor het gemiddeld effect op de grondwaterstroming klein zal 
zijn, zolang de verontreiniging erdoor niet beïnvloed wordt. 
 
Het is echter ook mogelijk om een WKO systeem te combineren met het saneren of be-
heersen van de verontreiniging, hoewel dit, gezien de afstand tussen de verontreiniging en 
een mogelijke onttrekking, zowel in verticale als in horizontale zin, niet de voorkeur heeft. 
 
Vervolgstappen 
De volgende vervolgstappen worden ingezet: 
1. nader onderzoek naar de geo(hydro)logische bodemopbouw ter plekke van de locatie. 

Dit kan door plaatsing van een proefboring, maar ook door uitvoering van een onder-
grondmodellering die inzicht kan geven in het verloop van met name de diepere water-
voerende en waterscheidende lagen; 

2. de vergunning en achterliggende effectenstudie van het op 2 km afstand gesitueerde 
WKO-systeem nader bestuderen. Dit omdat aan dezelfde in principe ‘matig geschikte’ 
watervoerende laag een qua ordegrootte goed vergelijkbare hoeveelheid grondwater 
onttrokken wordt; 

                                                                                       

 
1 Overigens is de adviseur ondergrond ook betrokken geweest in de projectgroepen zelf, dit is omwille van de overzich-

telijkheid niet in afbeelding 2.5 weergegeven.Afbeelding 2. 
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3. uitvoeren van studie naar de precieze locatie en concentraties van de VOCl-
verontreiniging en de lokale geo(hydro)logische bodemopbouw. Vervolgens kan met 
een geohydrologische modellering het (verwachte) gedrag bestudeerd worden van de 
verontreiniging onder invloed van de aan te leggen WKO-installatie en kan er advies 
gegeven worden over de beste locatie van de bronnen. 

 
Naar een visie op de ondergrond in ’s Hertogenbosch 
 
Samenvatting 
Door toenemend ruimtegebrek bovengronds verplaatsen steeds meer functies zich naar de 
ondergrond. Daarnaast komen er steeds nieuwe ondergrondse functies bij (WKO, diepte 
infiltratie, CO2-opslag) waardoor het ook in de ondergrond steeds drukker wordt. Niet alle 
ondergrondse functies kunnen zomaar naast elkaar geplaatst worden omdat ze elkaar te-
gen kunnen werken. Ook kunnen ze elkaar juist positief beïnvloeden. Kortom het is zinvol 
en het is tijd om met elkaar af te spreken hoe en waarvoor we de ondergrond nu en in de 
toekomst kunnen en willen gaan gebruiken. Dit kan in een visie op de ondergrond worden 
verwoord. Uitgangspunt daarbij is dat het gebruik van de ondergrond dient bij te dragen 
aan de duurzame ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch. De afdeling Milieu is sinds 2007 be-
zig met de ondergrond. Het blijkt lastig om de afdeling RO hierbij actief te betrekken. Ook is 
er op strategisch niveau een discussie over nut en noodzaak van het vastleggen van ambi-
ties voor de ondergrond in de structuurvisie. 
 
Aanleiding en ambitie 
Het gebruik van de ondergrond neemt toe. Door bovengronds ruimtegebrek gaan we com-
pacter bouwen en wordt parkeren steeds vaker in de ondergrond gerealiseerd. Ook leidt de 
behoefte aan duurzame energie (warmte- en koudeopslag (WKO), geothermie) en de op-
vang van overtollig regenwater (diepte-infiltratie) tot veel meer gebruik van de ondergrond. 
Naast deze relatief nieuwe gebruiken zijn er ook de bestaande gebruiken zoals kabels en 
leidingen, ondergrondse bergbezinkbassins, archeologische schatten, grondwaterwinnin-
gen, bronneringen, ondergrondse afvalopslag en ondergronds afvaltransport. Naast deze 
gebruiken bevinden zich ook vaak nog bodemverontreinigingen in de ondergrond. Al deze 
‘gebruiken’ claimen een bepaald deel van de ondergrondse ruimte (zie afbeelding 5). Soms 
werken de verschillende gebruiken elkaar tegen, soms passen ze goed bij elkaar. 
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Afbeelding 10. Gebruiken van de ondergrond 

 

 
 

 
Betere afstemming 
In ’s-Hertogenbosch neemt vooral de groei van WKO snel toe. Hierdoor wordt het drukker 
in de ondergrond. De afdeling Milieu acht het dan ook zinvol om de verschillende gebruiken 
beter op elkaar af te stemmen om nadelige beïnvloeding te voorkomen. Ook kan dan, daar 
waar nodig, het maximale uit de beschikbare ondergrond worden gehaald (denk bijvoor-
beeld aan rangschikking WKO’s, mogelijkheden voor bescherming van industriële grond-
wateronttrekkingen (KaderRichtlijn Water), combineren van WKO met saneringen) zonder 
dat schade aan de bodem wordt toegebracht. Op deze manier kan de ondergrond zo opti-
maal mogelijk bijdragen aan toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.  
 
Van sectoraal naar integraal 
Werken met en in de ondergrond is niet nieuw maar vond (en vindt) meestal sectoraal van-
uit de verschillende disciplines plaats. Er was ook meestal genoeg plaats in de ondergrond. 
Gezien de geschetste ontwikkelingen kan dat laatste een probleem worden en zal er op 
zijn minst met alle betrokken disciplines/vakgebieden moeten worden overlegd om afspra-
ken voor de toekomst (een visie) te maken. In een visie op de ondergrond kunnen verschil-
lende (bovengrondse) ontwikkelingen met hun ondergrondse impact op elkaar worden af-
gestemd. Dit ‘verplicht’ samen nadenken over het gebruik van de ondergrond (het ordenen 
van de ondergrond) kan tot nieuwe kansen leiden. Meer specifieke aandacht voor de duur-
zame ontwikkeling van de ondergrond is dus nodig en gerechtvaardigd. 
 
Versnippering van bevoegdheden 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de ondergrond zijn sterk versnipperd. Pro-
vincie (Grondwaterwet, Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Kaderrichtlijnwater), 
gemeenten (Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, Waterwet, Wet op de ruimtelijke 
ordening) en Waterschappen (Waterwet, Wet verontreiniging oppervlaktewater) hebben ie-
der een eigen rol. Deze versnippering maakt een duurzaam gebruik van de ondergrond 
complex en lastig stuurbaar.  
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Stand van zaken 
In 2007 heeft adviesbureau TTE een eerste oriëntatie op de ondergrond uitgevoerd (‘Oriën-
tatie op ondergrond en grondwater in de gemeente ’s-Hertogenbosch’, oktober 2007). De 
aanleiding voor deze verkenning was toen de komst van de KRW die mogelijkheden bood 
voor bescherming van industriële grondwaterwinningen. Voor een goede belangenafwe-
ging was er behoefte aan meer kennis over het grondwater in de ondergrond en eventuele 
andere gebruikers. In het rapport van TTE zijn de karakteristieken van de ondergrond (zie 
afbeelding 6) en alle huidige gebruiken in en op die ondergrond voor heel  
’s-Hertogenbosch globaal beschreven.  
 
Afbeelding 11. Bodemopbouw van ‘s-Hertogenbosch 

 

 
 

 
Uit de oriëntatie zijn belangrijke thema’s naar voren gekomen die kansen bieden maar nog 
onvoldoende zijn uitgewerkt. Die thema’s zijn WKO (de ondergrond is zeer geschikt), 
grondwaterverontreinigingen (ontwikkelen van gebiedsgericht grondwaterbeheer, sanerin-
gen mogelijk combineren met WKO), grondwateronttrekkingen (bescherming industriële 
onttrekkers en (diepe) waterberging. Na verdere uitdieping kunnen de verschillende func-
ties zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd wat in een visie op de ondergrond 
kan worden weergegeven. 
 
Een aantal van de genoemde thema’s is inmiddels verder uitgewerkt. Dit geldt voor bij-
voorbeeld WKO die in een gemeentebrede energievisie zal worden besproken. Ook aan de 
bodemverontreinigingen wordt gewerkt door middel van onderzoeken en saneringen. Van 
de diepe ondergrond en het diepe grondwater blijkt nog vaak weinig bekend te zijn. Mo-
menteel wordt aan het opstellen van een diep grondwatermeetnet gewerkt. Ook is de be-
scherming van de industriële grondwateronttrekkingen ter hand genomen. Zo is een pro-
jectgroep met Heineken gestart om te zoeken naar een passende mogelijkheid voor be-
scherming van hun grondwateronttrekking. Ook met Campina is een dergelijke project-
groep gestart. 
 
Naast een algemene visie voor heel ’s-Hertogenbosch is er ook behoefte aan een meer 
praktische aanpak voor een kleiner gebied. Hiervoor is ’s-Hertogenbosch opgedeeld in 
‘gebiedseenheden’ op basis van grote toekomstige ontwikkelingsgebieden (uit energievisie 
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en uit waterplan) waarbij veel effecten in de ondergrond (bijvoorbeeld WKO’s) te 
verwachten zijn. Voor drie gebieden: het oude centrum, de groene gebieden 
(Diezemonding) en west (waaronder Willemspoort), is begonnen met het inzoomen om 
kansen en knelpunten in de ondergrond te benoemen en te visualiseren. Als voorbeeld is in 
afbeelding 7 de ondergrond van het centrum gevisualiseerd. Dat inzoomen is gebeurd met 
collega’s die bij de plannen voor dat gebied betrokken zijn. Veelal zijn dit collega’s van IB 
(water), ROS (bovengrondse ontwikkelingen), ORV (ecologie), BAM (archeologie) en MIL 
(bodem, water en energie). Al deze thema’s hebben immers ook hun invloed op de 
ondergrond. 
 
Afbeelding 12. Kansen en knelpunten visualiseren door middel van tekeningen 

(dwarsdoorsneden) voor het oude centrum 

 

 
 

 
Naar een visie op de ondergrond 
De afdeling Milieu is bezig om een algemene visie op de ondergrond van ’s-Hertogenbosch 
op te stellen aan de hand van de volgende vragen: wat zit er nu al waar in onze onder-
grond (welke gebruiken), wat gaat er waar bij komen (afhankelijk van toekomstige boven-
grondse ontwikkelingen), wat gaat knellen (keuzes maken) en wat kan elkaar versterken 
(kansen benoemen en stimuleren). 
 
Uiteindelijk zullen in de visie ruimtelijke eenheden van de ondergrond worden geschetst 
waarbij zal worden aangegeven welke (mogelijk bestaande) gebruiksfuncties hier goed 
passen en dus na te streven zijn, en welke (mogelijk bestaande) gebruiksfuncties hier ei-
genlijk niet passen en beter kunnen worden geweerd. Op deze manier zal de ondergrond 
bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Het gebruik van de ondergrond dient wel duur-
zaam te zijn, waarbij duurzaam in dit geval betekent het vinden van een balans tussen be-
nutten en beschermen. Op deze manier kunnen ondergrondse kansen maximaal en lang-
durig worden benut.  
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Uitdaging vanuit het perspectief van ondergrond in RO 
Het hierboven geschetste ontwikkelingstraject van een visie op de ondergrond vormt een 
goed voorbeeld van hoe ambities voor de ondergrond in een gemeente in kaart kunnen 
worden gebracht en vertaalt kunnen worden naar een afwegingskader voor de ondergrond. 
De uitdaging voor de afdeling Milieu van de gemeente ’s Hertogenbosch is hoe deze visie 
een plek kan krijgen binnen het strategisch ruimtelijk beleid van de gemeente. Hiervoor 
moeten de collega’s van RO overtuigd worden van de nut en noodzaak van het verankeren 
van een afwegingskader voor het ondergronds ruimtegebruik in de structuurvisie. Tot nu 
toe is dat nog niet gelukt, wat aangeeft dat wat vanzelfsprekend is vanuit een perspectief 
van de ondergrond, nog niet vanzelfsprekend is vanuit het perspectief van het ruimtelijk be-
leid.  
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BIJLAGE V  OVERZICHT ERVARINGSDESKUNDIGEN RO EN ONDERGROND 
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