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1

1.1

Inleiding

Aanleiding

Zonder het altijd goed te beseffen is de bodem eigenlijk letterlijk en figuurlijk de basis onder ons bestaan.
Maatschappelijk en economisch gezien vervult de ondergrond tal van functies en heeft de ondergrond veel
kwaliteiten waar iedereen gebruik van kan en mag maken. Vreemd genoeg is de ondergrond echter zo
vanzelfsprekend dat al zijn kwaliteiten/eigenschappen en functies vaak vergeten worden en onbenut blijven.
Sinds het begin van de 21e eeuw is een proces gaande van herontdekking van het belang van de ondergrond.
De ondergrond blijkt binnen gebiedsprojecten toch echt de natuurlijke onderlegger te zijn. Provincies en
gemeenten formuleren ambities ten aanzien van duurzaam beheer van de ondergrond. Duurzaam beheer van
de ondergrond betekent het vinden van een balans tussen het bewust gebruiken van kansen en het duurzaam
beschermen van de intrinsieke/natuurlijke waarden en eigenschappen van de ondergrond. Kansen liggen
bijvoorbeeld in een verbetering in afstemming van de bovengrondse en ondergronds gebruiksruimte en
meervoudig ruimtegebruik, in zowel het stedelijke als het landelijke gebied, in het behalen van energie- en
klimaatdoelstellingen het realiseren van ondergrondse infrastructuur en hergebruik van
bodemsaneringslocaties. Ook kan het gebruiken van de ondergrond leiden tot extra opbrengsten c.q. nieuwe
verdienmodellen.
Anderzijds dienen de kwaliteiten van de ondergrond te worden beschermd, bijvoorbeeld de aardkundige of
archeologische waarden of de aanwezige grondwatervoorraad voor de huidige en toekomstige
drinkwatervoorziening. Ook het herstellen van de kwaliteiten van de ondergrond (o.a.
bodemsaneringsoperatie) heeft een plek in dit afwegingsproces, enerzijds om de te beschermen kwaliteiten te
herstellen en anderzijds om gewenste functies mogelijk te maken.
Er lijkt dus steeds maar sprake van een urgentie om de ondergrond mee te gaan nemen in het RO-proces.
Waarom?
•
Ruimtedruk: Met name in het stedelijk gebied is de ruimtedruk groot. Door de ondergrond mee te
nemen kunnen functies ondergronds worden gebracht en de leefomgevingskwaliteit worden verhoogd.
Kansen worden gemist of een plan verliest aan kwaliteit doordat niet goed is nagedacht over functies
die ondergronds kunnen worden gerealiseerd. Ook in de ondergrond is er sprake van een toename van
drukte, met name in de bovenste 5 m in het stedelijk gebied: kabels en leidingen, ondergrondse
afvalcontainers, kelders en parkeergarages, plantgaten voor bomenbodem etc.
•
Realiseerbaarheid van projecten: Wanneer de bodem niet of te laat wordt meegenomen, kan het
voorkomen dat projecten niet meer gerealiseerd worden omdat geen rekening is gehouden met b.v.
een bodemverontreiniging of de beperkte draagkracht van de ondergrond, waardoor de kosten om een
locatie tot ontwikkelen te hoog worden;
•
Toekomstbestendigheid: De ondergrond is leverancier van veel grondstoffen (drinkwater, gas, olie,
zout) en energie (Warmte-Koude-Opslag, geothermie). Door hier zorgvuldig mee om te gaan kunnen
deze ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven;
•
Bufferfunctie: de ondergrond kan een bufferfunctie vervullen, zowel ten aanzien van het vasthouden
en bergen van water als voor de opslag van gas, CO2 of benutting van energie uit andere duurzame
energiebronnen. Op deze manier kan de ondergrond een rol vervullen in de klimaatadaptatie en de
energietransitie;
•
Identiteit: de ondergrond vertelt mede de ontstaansgeschiedenis van het huidige landschap via
aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden en geeft daarmee ruimtelijke kwaliteit en
identiteit aan gebieden. Deze waarden kunnen een plek krijgen in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen
of worden ingezet om b.v. de recreatieve waarde van een gebied te vergroten.
Daarom is het om de ambities van een stad of een gebied mogelijk te maken wenselijk om de ondergrond in
haar volle breedte mee te wegen. Dit wordt aangeduid als duurzaam beheer van de ondergrond.
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Om duurzaam beheer van de ondergrond te realiseren dient de ondergrond in haar volle breedte
onderdeel te zijn van het ruimtelijke ordeningsproces waarbij de geschiktheid en waarde van de
ondergrond een rol krijgen bij het toekennen van boven- en ondergrondse functies.
Het formuleren van deze ambitie is een begin; het omzetten van deze ambitie in de daadwerkelijke
uitvoeringspraktijk is een logische vervolgstap. Wellicht inderdaad logisch maar helemaal niet vanzelfsprekend.
Dit vraagt een inspanning vanuit het beleidsveld ondergrond maar evengoed vanuit het beleidsveld RO.
Een afwegingskader kan helpen om duurzaam beheer van de ondergrond te realiseren. De provincies Zeeland,
Overijssel en Gelderland en de gemeente Rotterdam hebben besloten om samen het ontwikkelen van een
afwegingskader ondergrond te gaan onderzoeken. Geen theoretisch kader dat ver van de praktijk blijkt te staan
maar juist een heel praktisch toepasbaar en herkenbaar product. Hiertoe is een projectvoorstel ingediend bij
SKB. SKB heeft het projectvoorstel met bijbehorende bijdrage gehonoreerd en medio 2010 is het project van
start gegaan. Belangrijk uitgangspunt was dat het een project vóór en vooral ook dóór overheden (provincies
en gemeenten) moest zijn. De producten van dit project zijn dus opgesteld door overheden en ook gericht op
overheden.

1.2

Doelstelling

Metafoor Columbus
Columbus ging op zoek naar een snelle vaarroute naar Indië. Columbus dacht na het oversteken van de
Atlantische Oceaan Indië te bereiken. Hij ging op reis vol goede hoop en in de veronderstelling precies te weten
waar hij heen ging en nieuwe (geld)bronnen aan te boren. Halverwege de reis kwam hij echter een compleet
nieuw continent tegen. Een nieuwe wereld ging voor hem open. Zijn ontdekking vormde een keerpunt in de
wereldgeschiedenis, waarvan de betekenis nauwelijks kan worden overschat.
De projectgroep begon vol goede hoop en ging aan slag met de volgende doelstelling, in de veronderstelling
precies te weten wat ze wilden:
“De doelstelling van het project is om te komen tot een handzaam, praktische toepasbaar en
herkenbaar afwegingskader. Het te ontwikkelen afwegingskader moet uitdagen tot een
creatief zoekproces naar mogelijkheden/kansen van de ondergrond bij planontwikkeling en
het oplossen van maatschappelijke opgaven, waarbij ook proactief wordt nagedacht over
toekomstige ontwikkelingen. Denkrichtingen, zoals de SER-ladder als sturingscriterium en
uitgangspunten gekoppeld aan de kernbegrippen beschermen, gebruiken en herstellen,
worden hierbij meegenomen.”
In het project, dat we als projectgroep samen hebben beleefd, zijn we tot de ontdekking gekomen dat
voorafgaand aan het daadwerkelijke proces van afwegen binnen een RO-proces een heel voortraject speelt. Een
voortraject waarin je toewerkt naar het uiteindelijk gezamenlijk afwegen van bovengrondse en ondergrondse
thema’s/functies/ aspecten. In dit traject komen vragen aan de orde als: “Wat heb je nodig?”, “Wanneer heb je
het nodig”, “Hoe organiseer je interesse en interactie?”. We dachten dus het "land Afwegingskader" te vinden
maar ontdekten het "land Ontwikkelingsmodel Ondergrond". Een nieuwe wereld ging open.
Zo zijn we tot het inzicht gekomen om geen apart afwegingskader voor de ondergrond te maken, maar zoveel
mogelijk aan te sluiten op lopende ruimtelijke ordeningsprocessen; “probeer als ondergrond in te stappen in
rijdende treinen!” Het is dan van belang om te achterhalen “welke treinen rijden er en hoe kunnen we daar een
(zit)plaats in krijgen?”. Relevante vraagstellingen hierbij zijn:
•
Hoe kom ik tot een proces om duurzaam benutten van de ondergrond voor langere tijd te
realiseren/garanderen?
•
Hoe zorgen we ervoor dat de ondergrond evenwichtig wordt meegewogen in integrale RO-processen
inclusief het pakken van kansen en realisatie van eigen ondergrondambities?
•
Hoe kan de ondergrond op het juiste moment (tijd) en in de juiste vorm (info) worden meegenomen in
(ruimtelijke) planvorming bezien vanuit provinciaal of gemeentelijk perspectief/belang?
In het project zijn deze vragen steeds meer centraal komen te staan. Naast kennis van de ondergrond moet je
de verschillende RO-processen leren kennen en hierin je rol organiseren. Het resultaat van het SKB-project is
vooral een beschrijving hoe de rol van de ondergrond binnen het RO-trajecten kan worden geborgd. Dit alles
gezien vanuit een perspectief vanuit de ondergrond maar ook vanuit RO-perspectief.
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Deze nieuwe inzichten leidden tot een nieuwe vraag- en doelstelling voor het project:
“Wat heb je nodig, maar vooral wat moet je doen om de ondergrond integraal onderdeel te
laten worden van afwegingen in ruimtelijke processen/ontwikkelingen?”
Door deze koerswijziging in de doelstelling is het ontwikkelen van een afwegingskader geen doel op zich meer;
het samenwerkingsproces staat centraal!
Het product, dat voor u ligt, kan worden getypeerd als:
“een fasen- of groeimodel op weg naar professionalisering van overheidsorganisaties op het
gebied van samenwerking tussen ondergrond en ruimte in ruimtelijke ordeningsprocessen.”
We duiden het product aan als Ontwikkelingsmodel Ondergrond. Het Ontwikkelingsmodel Ondergrond beschrijft
op heldere wijze vier fasen waarin organisaties kunnen verkeren en wat een logische doorgroei is naar de
volgende fase. Deze ontwikkeling van de organisatie leidt ertoe dat ondergrond in haar volle breedte onderdeel
wordt van RO-processen.

1.3

Doelgroep

Voor wie is dit document eigenlijk bedoeld? We hebben geprobeerd om het Ontwikkelingsmodel Ondergrond
zowel bruikbaar te maken vanuit de RO-wereld als vanuit de wereld van de ondergrond. Onze primaire
doelgroep zijn medewerkers van provincies en gemeenten binnen de werkvelden RO en ondergrond. De
activiteiten per ontwikkelingsfase zijn vooral geschreven vanuit het werkveld ondergrond, maar dat is ook
logisch omdat wij uit eigen ervaring weten dat hier het meeste werk moet worden verzet. We zien het als volgt:
Voor de RO-medewerkers is het een nieuw ingrediënt toevoegen aan hun recept, maar ze blijven gewoon koken
(maar dan lekkerder). Vanuit het werkveld ondergrond moet echter het ingrediënt op maat gemaakt (gaan)
worden en daarvoor moeten de ondergrondadviseurs ook nog de wijze van koken en de verschillende recepten
beter leren kennen. De ondergrondadviseur heeft dus veel meer werk te verrichten.
Het rapport kan dus vanuit verschillende belevingswerelden worden gelezen. Voor het gemak maken we een
tweedeling: de ondergrondadviseur en de ruimtelijke medewerker, de RO-er. Tamelijk polariserend wellicht,
maar handig voor de beeld- en begripsvorming. Mocht u zich niet herkennen in deze tweedeling dan geven wij
u het advies zich niet geremd te voelen om in plaats van RO-er uw eigen functie in te vullen.
In dit hele rapport wordt dus voor het gemak gesproken van:
•
de ondergrondadviseur: Hiermee wordt de medewerker aangeduid, die de ondergrondthema’s in het
RO-proces inbrengt. Dit is een generalist en geen specialist op een specifiek ondergrondthema. De
ondergrondadviseur kan zijn wortels hebben in het bodemwerkveld, maar kan ook een RO-er zijn die
zijn kennis heeft verdiept en verbreed richting de ondergrond;
•
de RO-er. De RO-er wordt hier als verzamelterm gebruikt voor alle medewerkers die in het ROwerkveld actief zijn.‘De’ RO-er bestaat natuurlijk niet! Aan welke RO-ers denken wij?
o
Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten: zijn creatief, visionair, communicatief ingesteld,
hebben overzicht, gericht op de lange termijn, beeldend, denken in kansen;
o
Planologen: divers, hebben overzicht, coördinatoren, belangenafweging, verschillende
partijen, veel juridische kennis, gericht op de lange termijn;
o
Juristen: zijn erg nauwkeurig, procedureel, geven aan kan wel/niet en onder welke
voorwaarden;
o
Projectleiders/projectmanagers: zijn resultaatgericht, tijd en kostengericht.
In dit rapport worden de termen bodem en ondergrond als synoniem voor elkaar gebruikt. Voor de leesbaarheid
is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de term ondergrond, om daarmee ook de volle breedte van thema’s
aan te duiden. Bodem wordt soms nog gebruikt voor samengevoegde woorden, zoals bodemsanering etc..

1.4

Leeswijzer

We nodigen u uit om in dit rapport mee te gaan op ontdekkingsreis. We hebben een aantal tussenstations op
deze reis bedacht. Voor u handig om even op adem te komen of om juist extra hard aan de slag te gaan. Laat u
niet remmen in uw enthousiasme. Blijf echter nuchter en realistisch. Een organisatie kan op een bepaald
ogenblik nog niet toe zijn aan vergaande interactie tussen of zelfs integratie van beleidsvelden. Uw reis dreigt
dan te stokken door windstilte waarin de zeilen slap naar beneden hangen (dat overkwam Columbus ook). De
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wet van ‘actie is reactie’ leert dat zelf in de zeilen blazen geen enkel effect heeft, u zult daar zonder enig
resultaat zelf aan ten gronde gaan. Wees dan juist creatief en ga voor kleine succesjes. Uw enthousiasme kan
in dat geval wellicht heel aanstekelijk werken waardoor zaken plotseling in een stroomversnelling komen. Het is
en blijft een ontdekkingsreis!
In het navolgende schema is de opbouw van de rapportage van deze ontdekkingsreis weergegeven. We
onderscheiden 3 deelrapporten.
Deelrapport 1 geeft een inhoudelijke beschrijving van het Ontwikkelingsmodel Ondergrond. Hierin wordt het
begin van de ontdekkingsreis beschreven en wordt het hoe en waarom van de ontdekkingstocht behandeld en
worden de tussenstations (gebaseerde op het torenmodel) geïntroduceerd. Ook kunt u test uitvoeren om te
kijken waar uw organisatie nu staat! In de hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de verschillende
tussenstations/fasen doorlopen. Daarbij is voor het gemak de volgorde voor de ondergrondadviseur
aangehouden. Dit project is per slot van rekening vanuit het werkveld ondergrond ontstaan. Als ruimtelijke
medewerker hebt u dezelfde stappen nodig. De volgorde kan echter afhankelijk van uw kennis en de mate van
samenwerking verschillend zijn.
Deelrapport 2 omvat een beschrijving van het doorlopen proces binnen het project; welke stappen hebben we
gezet en tot welke resultaten/inzichten hebben die geleid. Het laatste hoofdstuk omvat een reflectie per
organisatie op dit proces. Mogelijk herkent u hierin de ontwikkeling binnen uw eigen organisatie of helpt het u
verder! Deelrapport 2 wordt afgesloten met de rode draden uit deze reflecties.
Deelrapport 3 (verschijnt najaar 2012) gaat in op het afwegingsproces: hoe maak je afwegingen? Over het
hoe van het afwegen vragen wij ook om deskundigen vanuit andere werkvelden hun licht erover te laten
schijnen.

De verschillende rapporten zijn vooral bedoeld om u zo enthousiast te maken dat u zelf aan de slag gaat met
de integratie van ondergrond en RO en u te informeren over welke stappen u kunt zetten en welke
hulpmiddelen u hierbij kunt gebruiken. Naast de drie deelrapporten is er nog een onderliggend bijlagenrapport
beschikbaar en achtergrondinformatie. Veel leesplezier!
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2

2.1

Op ontdekkingsreis

Koppeling Ruimte-Ondergrond

Op ontdekkingstocht gaan is een hele onderneming. De eerste vraag is natuurlijk de "waarom"-vraag. Waarom
zou je op ontdekkingstocht gaan, anders gesteld: Waarom is het relevant om een koppeling te maken tussen
ruimte en ondergrond?
We doen een voorzet. Wellicht kunt u zelf nog meer redenen bedenken voor uw situatie. We gaan een
koppeling tussen ruimte en ondergrond maken omdat:
•
Er op vele plaatsen in Nederland ruimtegebrek is en de ondergrond extra ruimte biedt;
•
Ordening boven de grond vanzelfsprekend is;
•
Het onder het maaiveld soms ook al enorm druk is. Door de spaghetti aan kabels en leidingen en
andere ondergrondse voorzieningen (afvalcontainers etc.) is het soms al zo druk in de ondergrond
dat er geen bomen meer kunnen worden geplant;
•
De Ondergrond kan bijdragen aan oplossingen voor het energievraagstuk; er veel vraag is naar
duurzame bodemenergie;
•
Stedelijke infrastructuur steeds meer onder de grond wordt aangelegd vanuit het perspectief van
meervoudig ruimtegebruik (spoor- en wegtunnels, parkeergarages etc.);
•
Verdroging steeds meer een economisch probleem wordt en de ondergrond een goede plek is voor
waterberging;
•
Biodiversiteit en een wateropgave niet ophouden bij het maaiveld;
•
Ondergrond deel uitmaakt van het hele (natuurlijke) systeem;
•
Steeds meer wordt nagedacht over duurzame gebiedsontwikkeling;
•
Benutting van de diensten (met waarde!) van ondergrond bovengrondse doorwerking heeft;
•
Gebiedsambities steeds meer een integrale aanpak vragen;
•
De ondergrond kan bijdragen aan het realiseren van verschillende gebiedsambities;
•
En ‘last but not least’: vanuit het veranderende omgevingsrecht wordt steeds meer aangestuurd op
een gebiedsgerichte aanpak en procedurele integratie, wat onder andere tot uitdrukking komt in de
ontwikkeling van de Omgevingswet.
Op zich een mooi rijtje. Om het wat concreter en praktischer te maken schetsen we de koppeling tussen ruimte
en ondergrond aan de hand van een aantal voorbeelden:
Zwolle
Zo wordt de leefomgevingskwaliteit rond station Zwolle vergroot door de aanleg van een ondergrondse
bustunnel waardoor het busstation naar de andere zijde van het station kan worden verplaatst. Verder wordt de
ondergrond van Zwolle gebruikt voor drinkwatervoorziening en bodemenergie (WKO), waarbij onder andere
rekening moet worden gehouden met de aanwezige grondwaterverontreinigingen en de verlaging van het
zomerbed van de IJssel.
Walcheren
Zo wordt op het Zeeuwse eiland Walcheren door een aantal agrariërs lokaal grondwatermanagement
uitgevoerd. Zoet grondwater is schaars in een zilte omgeving. Door zoet grondwater in natte perioden op te
slaan in zandige kreekruggen wordt een zoetwatervoorraad aangelegd die in droge periodes kan worden
gebruikt voor het op peil houden van de zoetwaterlens in de landbouwpercelen of voor het beregenen van
gewassen. Diezelfde kreekruggen zijn aardkundig gezien van grote waarde. Op Walcheren is sprake van een
heel specifieke structuur van hoger gelegen kreekruggen. Door inundaties en ruilverkaveling is de zichtbaarheid
van deze structuur voor een groot deel verloren gegaan. Door de kreekruggen landschappelijk meer te gaan
benadrukken door aanplanting van bomen en heggen worden ze in combinatie met de lager gelegen en wijdse
omgeving recreatief aantrekkelijker en geven ze het eiland identiteit en herkenbaarheid.
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Langs de Oosterschelde
Langs de randen van de Oosterschelde is in toenemende mate sprake van agrariërs die overstappen op aqua/zilte teelten op het land. In dezelfde gebieden is op veel plaatsen sprake van zogenaamde zoute kwel van
grondwater. Traditionele landbouw is hier nog mogelijk maar met effecten van klimaatveranderingen in
ogenschouw is het de vraag hoe lang en met welke investeringen dit nog mogelijk is. De overstap naar zilte
teelten ligt dan ook het meest voor de hand op de plaatsen waar zoute kwel speelt.
Dakpark Rotterdam
Breng het maaiveld naast een waterkering omhoog, stop er winkels onder en maak er een mooi park op. Zo
krijg je een mooie combinatie van een waterkering, een winkelgebied en een plek waar je kunt recreëren.
Dakpark Rotterdam ligt in de deelgemeente Delfshaven en in het stadshavensgebied. Het meet acht hectare, is
800 meter lang, 80 meter breed en 9 meter hoog en is daarmee het grootste groene dak van Rotterdam en een
van de grootste dakparken van Nederland. Onder het park is een groot aantal winkelbedrijven gevestigd en is
voorzien in een parkeergarage. Maar is het nu een park met een ondergrond van winkels of zijn het winkels
met een park als dak?
Bij de koppeling van Ondergrond aan Ruimte ontmoeten twee werkvelden en daarmee generaliserend twee
typen personen elkaar, namelijk de “ingenieur”/onderzoeker en de “artiest”/adviseur. In onderstaande tabel,
ontwikkeld door Henk Puylaert van H2Ruimte, zijn de kenmerken van deze typen aangegeven. Ook is als derde
type de “boekhouder”/accountant opgenomen. Samen staan ze eigenlijk voor de drie P’s van duurzaamheid,
respectievelijk Planet – People – Profit.
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2.2

RO voor dummies

Wat is nu Ruimtelijke Ordening? Bij Ruimtelijke Ordening gaat het om het inrichten, herinrichten en
beschermen van ruimte. Hiervoor is een integrale benadering nodig. Het gaat om het afwegen van belangen
ten dienste van het algemeen belang, namelijk het oplossen van de maatschappelijke opgaven in een gebied.
Het RO-proces vereist visie, doelstellingen, strategie, instrumentarium, wetgeving, investeringen
betrokkenheid van publieke en private partijen.
Zit er ondergrond in het ruimtelijke beleid? Er is steeds meer aandacht voor de ondergrond binnen het ROwerkveld. Dit blijkt onder andere uit:
•
Nota Ruimte (2006): lagenbenadering
o
occupatielaag;
o
netwerklaag;
o
ondergrond;
•
Diverse beleidsnotities over kabels en leidingen, bodemsanering, bescherming drinkwatergebieden
etc.;
•
Beleidsbrief Bodem (2003), Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond (2009),
•
Visies en beleidsplannen, b.v. Bodembeleidsplan Zwolle (2009) Structuurvisie Ondergrond Drenthe
(2010);
•
SKB tenders;
•
Aankondiging Rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG-traject) en de AMvB Bodemenergie.
Belangenafweging: hoe gaat dat? Afwegingskader is een samenstel van objectieve en minder objectieve
criteria:
•
Normen, wetgeving, AMvB’s (o.a. milieuonderzoeken)
•
Beleid
•
Haalbaarheid (programma en financiering)
•
Belangen van betrokken partijen (schade)
•
Ruimtelijke kwaliteit, archeologische of cultuurhistorische waarden, ecologie, natuur, infrastructuur,
etc
•
(Rijk, Provincie), College van B&W, Gemeenteraad, Raad van State
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Hoe ziet het planproces eruit. In onderstaande figuur staat een voorbeeld ter illustratie. Zorg vanuit de
ondergrond dat je er vroeg bij bent in het planproces!
Bron: MIRUP 2003, in opdracht van Stadsgewest Haaglanden

Om een beter beeld te krijgen van het RO-werkveld hebben we binnen onze eigen organisaties
interviews gehouden met collega’s, werkzaam binnen het RO-werkveld (zie ook deelrapport 2 en bijlage
4). Wat hebben we hiervan geleerd? Vooral dat het ruimtelijke resultaat een resultante is van een
afwegingsproces, waarbinnen de verschillende belangen worden meegenomen en zo zorgvuldig mogelijk
worden afgewogen. Het lijkt een vorm van optimaal pragmatisme!
Onze belangrijkste bevindingen zijn:
•
Wees bewust dat veel ruimtelijke projecten een mix zijn van publieke en private opgaven en ambities.
Grondpositie en bestuurlijke ambities zijn dikwijls de hoofdingrediënten. Een derde belangrijke positie
is die van de belangenbehartigers;
•
Ruimtelijke projecten staan bol van belangen en mee te wegen aspecten. Te integraal kan
verlammend werken op een project. Wees daar bewust van en probeer dus niet overal bij aan te
schuiven als het niet echt essentieel is. Volgende keer beter!
•
Binnen RO-processen wordt niet gewerkt met strakke schema's en afwegingsmodellen. Het ruimtelijke
resultaat is een resultante van het afwegingsproces, waarbinnen de verschillende belangen worden
meegenomen en zo zorgvuldig mogelijk afgewogen, het lijkt een vorm van optimaal pragmatisme. Het
gaat erom dat het resultaat beargumenteerbaar is en dat er tussen varianten gekozen kan worden;
•
Er is een groeiende behoefte aan procesmatige stroomlijning en transparantie bij afwegingen;
•
Er is een grote invloed van de politiek op het RO-besluitvormingsproces; de politieke haalbaarheid is
sturend! Daarnaast zijn de belangrijkste aspecten: geld/economisch belang en tijd (politieke termijn);
•
Als het er op aan komt dan sneuvelen duurzame opties (met vaak een langere tijdshorizon) het eerst;
•
Financiële haalbaarheid is erg belangrijk. Afdeling financiën heeft in de controle daarvan een
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•
•

belangrijke taak en kan zelfs een streep door een plan zetten;
Bestuurlijke haalbaarheid is ook een belangrijk gegeven. Bestuurders willen graag doelen realiseren.
Probeer daar bewust van te zijn en sluit daar ook bij aan;
Ga het als ondergrondadviseurs gewoon doen! Neem deel aan verschillende RO-processen en
probeer daarbinnen leerervaringen op te doen, die later weer kunnen worden vertaald naar beleid,
hulpmiddelen etc.

Het is goed te beseffen dat juist nu we als ondergrond in de RO-trein willen gaan stappen er veel
ontwikkelingen binnen het RO-werkveld plaatsvinden. Welke ontwikkelingen spelen er?
•
Het Nederland van de verschillende snelheden: groei en krimp. In bepaalde delen van Nederland is er
nog sprake van groei, maar in de randgebieden is er juist sprake van krimp;
•
Overmaat aan plannen en afwaarderen van gronden;
•
Leegstand van gebouwen: herbestemming of sloop;
•
Klimaatverandering en noodzakelijke energietransitie leiden tot nieuwe ruimtelijke vraagstukken;
•
Ruimtelijke vertaling van het Deltaprogramma/meerlaagsveiligheid;
•
De ondergrond vraagt om ordening en visie, biedt kansen en bedreigingen;
•
Verschuivende rollen binnen de drie overheidslagen; een nieuwe rol vraagt om veelal om nieuwe
kennis en vaardigheden. Afstemmingsvraagstukken tussen gemeenten spelen juist op de regionale
schaal;
•
Zoeken naar nieuwe manieren van planning en ordening, kleinschaliger, stapsgewijs en flexibeler:
organische gebiedsontwikkeling
•
Duurzame ontwikkeling, meer aandacht voor lange termijndoelstellingen, betrekken van beheer bij
ontwikkeling
•
Regelgeving: van complexiteit naar flexibiliteit: hoe kunnen we het eenvoudiger maken zonder de
nodige rechtsbescherming te verliezen. Ruimtelijke ordening is altijd het zoeken naar evenwicht tussen
ontwikkeling en bescherming, tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de samenwerking van ondergrond met RO?
•
Bewustwording van het belang van de ondergrond komt op gang;
•
Er ontstaat een noodzaak voor het ontwikkelen van een visie boven- en ondergronds en dat biedt dus
kansen;
•
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling vraagt om een integratie van boven- en ondergrondse ontwikkeling
(conform de lagenbenadering)
•
Er komt meer aandacht voor de effecten op de langere termijn
•
Nog meer regelen? Vraagt om een urgentie en goede onderbouwing
•
Ondertussen speelt bovengronds een vereenvoudigingsproces van de regelgeving (Omgevingswet)
•
Meerdere belangen
•
Verdiep je in de mogelijkheden RO
•
Regelen in bestemmingsplan? Regel geen overbodige zaken? Let op de benodigde flexibiliteit.
•
Begrijp de weerstand! In de loop der jaren is het instrument van bestemmingsplan steeds meer
opgetuigd als een kerstboom ofwel ‘duizend dingen doekje’. In het kader van bestemmingsplan gelden
allerlei (onderzoeks)verplichtingen, bijvoorbeeld vanuit milieu. Het 'toevoegen' van belangen vanuit de
ondergrond zal daardoor op weerstand stuiten.

Bron: Platform 31
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2.3

Ondergrond voor dummies

Onder de Ondergrond verstaan we alles vanaf maaiveld tot en met de diepe ondergrond. Het gaat dus om
zowel aardkundige waarden, archeologie als gaswinning en CO2-opslag als uitersten. De breedheid van de
ondergrond komt nader aan bod in paragraaf 3.2.
Maatschappelijke functies
De ondergrond vervult voor onze maatschappij diverse functies:
•
bron van aardkundige en archeologische waarden;
•
locatie voor ondergronds ruimtegebruik;
•
leverancier van grondstoffen (drinkwater, zand, grind, zout, gas, olie);
•
basis voor voedselproductie;
•
buffer voor water en energie.
Vanuit deze functies komt het gebruik van de ondergrond steeds meer in beeld bij het oplossen van
maatschappelijke opgaven, zoals de adaptatie aan de klimaatverandering, duurzame energievoorziening, het
verminderen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, de (toekomstige) ruimtelijke inrichting van Nederland,
voedsel- en drinkwatervoorziening, natuur- en waterbeheer en gebruik van natuurlijke bronnen. Er is dus
sprake van een toenemende drukte in de ondergrond.
De basis voor de koppeling van de ondergrond met RO wordt gevormd door de lagenbenadering. Belangrijk is
te beseffen dat de tijdschalen van de verschillende lagen erg verschillend zijn!

Occupatielaag kent een hoge veranderingssnelheid;
veranderingen

voltrekken

zich

veelal

binnen

één

generatie (5 tot 50 jaar).
Netwerklaag

kent

hoge

aanloopkosten

en

lange

aanlooptijden; belangrijke veranderingen in deze laag
duren circa 50 tot 100 jaar.
Ondergrondlaag kent een lange ontstaansgeschiedenis
en is kwetsbaar; veranderingen treden soms snel dan
weer langzaam op, herstel of nieuwvorming duurt
veelal meer dan 100 jaar.

Diversiteit
De ondergrond is het product van complexe interacties tussen klimaat, geologie, vegetatie, biologische
activiteit, voorgeschiedenis en landgebruik. Hierdoor verschillen de eigenschappen van de ondergrond van plek
tot plek. De diversiteit van de ondergrond werkt door in de eigenschappen van gebieden. Zo zijn bijvoorbeeld
veengronden weinig draagkrachtig en is het landschap vaak uitgestrekt, vlak en open en kent het veel open
water en hoge grondwaterstanden. Stuwwallen echter bestaan uit grind en grofzandige afzettingen en zijn voor
het merendeel bebost. Deze diversiteit is ook in de diepte aanwezig. Verschillende bodemlagen liggen op
elkaar, ieder met zijn eigen, soms zeer verschillende fysische, chemische en biologische kenmerken. Dit alles
maakt van de ondergrond een uiterste veelvorming element waar in RO-processen rekening meet moet worden
gehouden.
Schaarse voorraad
De ondergrond is een schaarse voorraadgrootheid en veranderingen in de ondergrond voltrekken zich langzaam
(verandertijd > 100 jaar). Benutting is vaak éénmalig, kan onomkeerbaar zijn en is doorgaans duurder dan
bovengrondse realisatie van een functie. Schaarste ontstaat enerzijds doordat meerder ondergrondse functies
op dezelfde plek en in dezelfde ondergrondlaag worden voorzien en combinatie van deze functies niet altijd
mogelijk is. Anderzijds doordat de kenmerken/kwaliteiten van de ondergrond het niet altijd toestaan om
bepaalde functies te realiseren.
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Trage omkeerbare processen
De ondergrond heeft een opslag- en bufferfunctie voor water, mineralen, gassen en andere stoffen. Dit
bufferend vermogen is afhankelijk van de chemische, biotische en fysische samenstelling van de ondergrond.
Bepaalde stoffen kunnen de opslagcapaciteit en het bufferend vermogen van de ondergrond verbruiken. Zo
wordt bijvoorbeeld fosfaat vrijwel volledig vastgelegd in de ondergrond zolang er voldoende zogenaamde
hydroxiden aanwezig zijn. Pas wanneer het fosfaatbindende vermogen van de ondergrond wordt overschreden
zal fosfaat uitspoelen. Ook de recente bodemsaneringsoperatie heeft laten zien dat het grondwater in een korte
periode verontreinigd kan raken en dat het een zeer lange periode zal duren voordat het grondwater weer
“schoon” is.
Levend systeem
De ondergrond is een levende entiteit met een rijke biodiversiteit. Deze biologische activiteit draagt bij aan de
structuur en de vruchtbaarheid van de ondergrond. Het ondergrondleven draagt ook bij aan de kwaliteit van
water dat op weg is naar drinkwaterwinningen en natuurgebieden. Het systeem van de ondergrond staat in
contact met zijn omgeving via grondwater dat van gebied naar gebied stroomt.
Eigendom
In tegenstelling tot lucht en water is de ondergrond, als onderdeel van het land, in het algemeen onderworpen
aan eigendomsrechten. Vaak zijn er meerdere belangen in het geding bij gebruik van de ondergrond in een
gebied, de ondergrond heeft eigenlijk overal één of meerdere functies.
In onderstaande figuur (Bron: TNO) zijn diverse functies van de ondergrond schematisch weergegeven om een
beeld te geven van de ondergrondthema’s. Hieruit blijkt ook dat verschillende functies op dezelfde locatie op
een verschillend diepteniveau mogelijk zijn. De verschillende overheidslagen hebben ook verschillende
verantwoordelijkheden in de ondergrond. Het Rijk is op basis van de Mijnbouwwet verantwoordelijk voor de
diepe ondergrond (CO2-opslag, gas/oliewinning, aardwarmtewinning etc.), de provincies voor de
grondwaterlaag (open WKO-systemen, drinkwaterwinning) en de gemeenten voor de ondiepe ondergrond.
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2.4

Introductie Ontwikkelingsmodel ondergrond

Ondergrond dus als een onderdeel van de ruimte. Klinkt logisch, maar hoe komt een organisatie tot integratie
van ondergrond en ruimte. Dit is een leer- en ontwikkelproces.
Einddoel van het gehele proces is dat de ondergrond op een volwaardige wijze wordt meegenomen
en afgewogen in ruimtelijke ordeningsprocessen.
Om het proces, de ontdekkingsreis om deze gewenste eindsituatie uiteindelijk te bereiken helder te krijgen,
wordt onderscheid gemaakt in verschillende fasen met bijbehorende stappen. We noemen dit het
Ontwikkelingsmodel Ondergrond, dat is gebaseerd op het principe van het Torenmodel. Tijdens het project
hebben wij samen met een groot aantal collega’s uit andere beleidsvelden actief gewerkt met het Torenmodel
(werksessie I, zie deelrapport 2). Dit Torenmodel is op deze manier ontwikkeld aan de Wagenings Business
School van de Wageningse Universiteit. In bijlage 2 wordt de opzet en filosofie van dit model uitgebreid
toegelicht.
In onderstaand tekstkader zijn de kernbegrippen van het Torenmodel samengevat weergegeven.

De basisprincipes van het Torenmodel zijn erop gericht om betrokkenen als een netwerk samen te laten
werken; de bereidheid te ontwikkelen om van elkaar te leren, zodat wederzijds het vermogen ontstaat om
ambities op te stapelen in plaats van ten koste van elkaar te laten gaan.
De eerste Toren: “Waar staan we nu?” Het gaat hierbij om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie in
termen van:
•

Wat? : Wat is ter gaande? Wat zijn de issues?

•

Wie? : Wie moeten worden betrokken om deze issues op te lossen?

•

Waarom? : Wat zijn hun standspunten, belangen en behoeften?

•

Hoe gaan ze met elkaar om? : In welke relaties staan ze tot elkaar? Onzekerheden?

De laatste Toren : “Wat willen we aan het einde van het proces hebben, wat we nu niet hebben?”
De ontwerpers van het proces vragen zich in onderlinge discussie af:
•

Doel: Waar dient het proces eigenlijk voor c.q. wat is het doel?

•

Reikwijdte: Wat willen we allemaal meenemen in het proces aan onderwerpen en doelgroepen. Meestal
helpt het meer om de vraag negatief te stellen: wat willen we allemaal niet meenemen aan doelgroepen
en onderwerpen? Samen bepalen ze de reikwijdte.

•

Output(s): wat is het product/ de output van het proces; hoe ziet het er uit? Een rapport; een film; een

•

Outcome(s): wat willen wij bereiken bij de participanten van het proces straks: tevredenheid; vertrouwen;

bijeenkomst?
vermogen om het te begrijpen en daadwerkelijk op te pakken; zelfredzaamheid: samen definiëren ze de
outcome. Het vermogen van RO én Bodemdeskundigen om daadwerkelijk met elkaar bodengrondse en
ondergronds ambities te delen
Overspanning/brug: “Hoe komen we van het heden naar het gewenste eindresultaat?”
De ontwerpers van het proces vragen zich in onderlinge discussie af:
•

Fasering: welke logische stappen zijn er te zetten?

•

Grouping: wie betrekken we in welke fase op welk moment er hoe bij: intern binnen de betrokken

•

Resultaat: wat is het resultaat per fase? Een proces wordt per fase vaak afgesloten met een product: dat

•

Tijdspad: wanneer moet wat klaar zijn?

•

Budget: wat is het budget van wie per fase?

organisaties en ook extern als betrokken doelgroepen
kan bv een bijeenkomst zijn; gevolgd door een film; gevolgd door een eindrapport.
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In onderstaand schema, het Ontwikkelingsmodel Ondergrond, is dit traject met tussenstations en te zetten
stappen schematisch weergegeven. De bovenste regel van de toelichtende tekst is bestemd voor de RO-er, de
onderste regel voor de ondergrondadviseur.

In principe doorloopt u de fasen en stappen zoals beschreven in de hoofdstukken 3 t/m 6. Besef dat het
Torenmodel slechts een hulpmiddel is om binnen het proces een aantal logische stappen te zetten. Het is niet
direct noodzakelijk om alle stappen geheel te voltooien en achtereenvolgens uit te voeren. Vaak is ook sprake
van een cyclisch proces waarbij er soms weer activiteiten uit voorgaande stappen worden uitgevoerd.
Wisselwerking tussen RO - Ondergrond
In feite is er dus sprake van twee ontwikkelingsprocessen die met elkaar interacteren. Het zal vaak voorkomen
dat de beide organisatie-onderdelen (Ondergrond en RO) zich niet in hetzelfde stadium van hun ontdekkingsreis
bevinden; mede afhankelijk van waar het interactieproces is gestart. Wees in het interactieproces er
voortdurend van bewust dat uw ondergrond of ruimtelijke collega op het moment dat u naar hem toe stapt zich
wellicht niet in dezelfde fase bevindt als u. Is hij al in staat om antwoord te geven op uw vragen? Heeft hij de
doelen en ambities vanuit de ondergrond helder of wordt het belang van de ondergrond binnen ruimtelijke
projecten al onderkend. De vraag is dus telkens hoe kan worden toegewerkt naar het benodigde kennisniveau
en de daarvoor nodige interactie (in gelijke fase te raken).
Zo kan het voorkomen dat wanneer het interactieproces is gestart vanuit het RO-werkveld en zij zich door
zelfstudie bijvoorbeeld al in Ontwikkelingsfase 3 bevinden, het ondergrond-werkveld zich nog in
Ontwikkelingsfase 1 bevindt. Er moet dan dus een inhaalslag plaatsvinden. Het ondergrondwerkveld moet dan
waarschijnlijk wel starten met Ontwikkelingsfase 1, maar Ontwikkelingsfase 2 kan waarschijnlijk veel
sneller/beperkter, omdat het RO-werkveld al bewust is van het belang van de ondergrond. Gestreefd moet
worden naar gelijk gefaseerd zijn. Belangrijk om te bedenken is en blijft het uitgangspunt:
Het eindstadium (Ontwikkelingsfase 4) kan alleen gezamenlijk worden bereikt !
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2.5

Toelichting op onderscheiden ontwikkelingsfasen

Op basis van het principe van het Torenmodel wordt in de navolgende hoofdstukken de ontwikkeling naar de
gewenste eindsituatie en de hierin onderscheiden tussenstations/ontwikkelingsfasen en stappen beschreven. De
ontwikkelingsfase worden daarbij dus zowel beschreven vanuit de ondergrond als vanuit het RO-werkveld.
Fase
0

1

2

3

4

RO
RO kent de toegevoegde waarde van de
ondergrond in zijn proces nog niet

Ondergrond
Ondergrond is nog sectoraal aan het werk en kent het
belang van de ondergrond binnen het RO-proces nog
niet
Stap1: Bewustwording / Oriëntatie
RO heeft zich georiënteerd en weet globaal Inventarisatie ondergrondthema’s is uitgevoerd en 1e
waar ondergrond onderdeel moet vormen aanzet voor visie en ambities gereed
van zijn proces
Stap 2: Aansluiting zoeken / Verbinden
RO is bekend met de ondergrond en weet Ondergrond is bekend met de rol van de ondergrond
wat er aan informatie, zowel van de kansen binnen het RO-proces en schetst zowel de kansen als
als beperkingen, beschikbaar is
de beperkingen
Stap 3: Interactie en Verdieping
RO geeft de ondergrond een plek in zijn Ondergrond levert informatie op maat voor het ROproces
en
stelt
vragen
over
de proces en schetst proactief de combinatiekansen met
mogelijkheden die de ondergrond biedt
de ondergrond
Stap 4: Implementatie / Integratie
RO geeft ondergrond een vanzelfsprekende Ondergrond draait volwaardig mee in RO-proces en
plaats in zijn proces
combineert de ondergrond met de ruimtelijke
vraagstukken in een gebied.

Voorbeeld
Wanneer u constateert dat er bij u sprake is van een fase 0-situatie kan de situatie er als volgt uitzien: De
ondergrond komt vaak te laat in het RO-proces aan de orde, vooral vlak voor de uitvoeringsfase van een
project waarin wijzigingen in een project financieel onaantrekkelijk zijn. Tijdens de stap bewustwording
proberen de ondergrondmensen om aangehaakt te raken bij het RO-proces, omdat ze er van overtuigd zijn dat
het eerder meenemen van ondergrondaspecten enerzijds leidt tot het pakken van kansen en anderzijds leidt tot
minder faalkosten/beheerkosten. Het lukt de ondergrond nog niet goed om aan tafel te komen zitten en we
willen dat wel!
Bij RO-medewerkers in Ontwikkelingsfase 0 staat een aantal ondergrondaspecten wel op het lijstje (b.v.
grondwaterbescherming, bodemverontreiniging, archeologie) maar het besef van de volledige breedte van de
ondergrondthema’s ontbreekt en er is onvoldoende zicht op kansrijke combinatiemogelijkheden tussen
ondergrond en bovengrond.
De situatie van fase 0 wordt dus gekenschetst door de het feit dat RO-medewerker de toegevoegde waarde van
de ondergrond in het RO-proces nog niet kent en/of het ondergrond-werkveld nog sectoraal aan het werk is en
het belang van de ondergrond binnen het RO-proces nog niet kent.
Als dit geen reden is om op ontdekkingstocht te gaan!
In de navolgende hoofdstukken beschrijven wij deze ontwikkelingsfasen. Per fase worden de gewenste te
bereiken situatie beschreven aan de hand van de volgende onderdelen (conform toren 2):
•
Doel en reikwijdte;
•
Outputs (tastbare producten in de vorm van rapporten, kaarten etc.);
•
Outcomes (procesmatige resultaten).
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2.6

Ontwikkelingsfase-test

Het kan zijn dat u het gevoel hebt dat fase 1 of 2 of … al achter u ligt. Als dat zo is kunt u in een volgende
toren instappen. Om te checken waar u of uw organisatie zich bevindt kunt u, voorafgaand aan het doorlezen
van de navolgende hoofdstukken, een test uitvoeren. Ontdek in welk stadium uw organisatie zich nu bevindt. In
bijlage 6 is deze test opgenomen.
Naast deze ontwikkelingsfase-test is vanuit het UP Bodemconvenant ook een scan ontwikkeld, getiteld “Let's
scan, op weg naar 2015”. In dit kader worden sessies georganiseerd over het multidisciplinair
ontwikkelprogramma, waarin de veranderingen in het werkveld van bodemprofessionals centraal staan.
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3

Koers naar fase 1: Bewustwording /
Oriëntatie

3.1

Doel en reikwijdte

De koers naar Ontwikkelingfase 1 is erop gericht te komen tot een ontwikkelingsfase waarin de verschillende
disciplines zich op grote lijnen bewust zijn wat zij voor elkaar
kunnen betekenen en wat daarvoor nodig is.

Ontwikkelingstraject vanuit het RO-werkveld
In deze fase van het traject is de RO-er zich ervan
bewust dat de ondergrond in zijn project van belang is
en bij welke RO-aspecten. Hij beseft dat het
meerwaarde kan hebben om de ondergrond volwaardig
mee te gaan nemen. De RO-er gaat zich globaal
oriënteren op de ondergrond. Ook kan hij zich realiseren
risico’s te lopen wanneer hij de ondergrond onvoldoende
betrekt in zijn proces.

Ontwikkelingstraject vanuit de ondergrond
In deze fase van het traject is de ondergrondadviseur
zich bewust dat de ondergrond nog niet of onvoldoende
in het vizier is van het werkveld ruimtelijke ordening.
Om de kennis van de ondergrond te kunnen inbrengen
moet er eerst een inventarisatie van ondergrondthema’s
worden gemaakt en een 1e aanzet voor visie en
ambities. Doel van deze fase is om het deze
inventarisatie op een systematische wijze te uit te
voeren, zodat een goede basis wordt gelegd voor de
volgende fasen van het traject.
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3.2

Output

In deze fase van het proces wordt de beschikbare informatie van de ondergrond op een rij gezet en eventueel
nog onderzoeksvragen geformuleerd. Voor het op een rij zetten van de relevante informatie van de ondergrond
kan de lijst met ondergrondthema’s uit de routeplanner bodemambities als een checklist worden gebruikt. Wees
er van bewust dat deze lijst vooral een logische bodemtechnische indeling is.

Lijst
met
ondergrondthema’s
op
basis
(www.bodemambities.nl):
Chemische bodemkwaliteit
1. diffuse chemische bodemkwaliteit
2. diffuse belasting
3. grondwater
4. lokale verontreiniging
5. waterbodem
Fysische bodemkwaliteit
6. draagkracht
7. verdichting
8. afdekking
Ecologische bodemkwaliteit
9. biodiversiteit
10. vruchtbaarheid
Bodemwaarden
11. aardkundige waarden
12. archeologische waarden
13. cultuurhistorische waarden
Bodemprocessen
14. bodemdaling
15. erosie
16. verarming
17. vermesting
18. verdroging
19. versnippering
20. verzilting
Ingrepen in de bodem
21. delfstoffen
22. drink- of proceswater
23. grondverzet
24. ondergronds ruimtegebruik
25. warmte-koude opslag
26. niet gesprongen explosieven

van

routeplanner

bodemambities

Ook kan worden gedacht aan het ordenen volgens de ecosysteemdienstenbenadering. Hiervoor is onder andere
de triple-O methode ontwikkeld, Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer &
Gebiedsontwikkeling. De drie O’s staan voor Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen. Het rapport is te
downloaden via de website van Agentschap NL.
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Een andere mogelijke indeling is op basis volgens de bodemkwaliteiten en sluit aan bij de sterk RO
georiënteerde website www.ruimtexmilieu.nl. De kwaliteiten van de bodem worden daarbij onderverdeeld in 4
groepen: de draagkwaliteiten, de productiekwaliteiten (leveren samen de economische bodemfuncties), de
regulerende bodemkwaliteiten en de informatiekwaliteiten (leveren samen de maatschappelijke
bodemfuncties).

Het is wenselijk één van deze checklisten met ondergrondthema’s kritisch door te lopen en per thema te
bepalen of het thema relevant is in de eigen provincie of gemeente (of voor een specifiek (project)gebied). Ook
moet worden nagegaan of er nog thema’s worden gemist. Zo komt warmte-koude opslag wel voor in de lijsten,
maar winning van specifiek schaliegas of CO2-opslag niet.
Als hulpmiddel is het vaak ook handig om de ondergrondthema’s globaal in te delen op diepteniveau (zie
onderstaande figuur).

Figuur 3.1: Onderscheidende lagen ondergrond
Globaal volgen de overheidslagen ook bovenstaande indeling. De gemeenten zijn primair aan zet bij activiteiten
in de bouwlaag (Wabo), de provincie in de grondwaterlaag (Waterwet) en het Rijk is primair verantwoordelijk
voor de diepe ondergrond (Mijnbouwwet). Echter door de verschillende interacties tussen activiteiten in de
ondergrond kan deze indeling moet deze indeling niet te strikt worden genomen.
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Ook spelen bepaalde ondergrondthema’s nadrukkelijker in het stedelijk of het landelijk gebied.
Stedelijk gebied
o
Draagkracht
o
Ondergronds ruimtegebruik
o
Kabels en leidingen/
o
Ondergrondse infrastructuur
o
Bodemkwaliteit
o
Archeologie
o
Bodemenergie
o
Grondwaterverontreinigingen
o
Grondwaterhuishouding
o
Grondverzet
o
Afdekking
o
Niet gesprongen explosieven

Landelijk gebied
o
Bodemvruchtbaarheid
o
Biodiversiteit
o
Kwaliteit vanuit functie landbouw en natuur
o
Drinkwaterwinning
o
Zandwinning/delfstoffen
o
Aardkundige waarden
o
Vermesting
o
Verzilting
o
Verdroging
o
Versnippering
o
Bodemdaling
o
Erosie
o
Verarming
o
Opslag

Vervolgens kunnen per relevant ondergrondthema de volgende zaken systematisch op een rij worden gezet
door het uitvoeren van een (beleids)analyse voor de ondergrond:
1. Beschikbare informatie: wat is er bekend over het thema?
•
Welke informatie is er beschikbaar?
•
Waar en/of bij wie is de informatie aanwezig?
•
In welke vorm is de informatie beschikbaar (bodematlas, kaarten, digitale bestanden)?
2. Wettelijk kader en bestaand beleid
•
Welke wetgeving is relevant voor het betreffende thema?
•
Wat is het bestaande beleid van de provincie of gemeenten?
•
Welke beperkingen en regels gelden er (b.v. vanuit grondwaterbescherming)?
•
Wat is het provinciaal/gemeentelijk belang?
•
Welke rol, taken, verantwoordelijkheden heeft de provincie/gemeente t.a.v. het betreffende
ondergrondthema?
3. Ontwikkelingen
•
Welke trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd t.a.v. het betreffende thema?
•
Welke kansen en belemmeringen/valkuilen zijn er?
•
Welke combinatiemogelijkheden zijn er met andere ondergrondthema’s?
•
Hoe kan afstemming plaatsvinden op andere ontwikkelingen?
4. Visie en ambities
•
Welke visie en ambities zijn er binnen de organisatie t.a.v. het betreffende thema?
•
Welke beleidsvragen liggen er voor?
•
Welke maatschappelijke vraagstukken en wensen liggen er voor en leid hieruit ambities af voor de
ondergrond?
5. Vervolgtraject/acties
•
Welke lacunes in informatie/kennis zijn gesignaleerd, waarvoor het uitvoeren van extra onderzoek
wenselijk is?
•
Welke vervolgacties zijn nodig?
Meerwaarde ondergrond
Een lacune die binnen het werkveld nog breed aanwezig is, is het helder inzichtelijk maken van de
kosten/baten van de ondergrond. Zo kunnen voor de toekomst kosten worden vermeden omdat het lange
termijn beheer goedkoper wordt door de ondergrond beter te laten meewegen bij keuzes. De kosten en baten
liggen daardoor soms bij andere organisaties (lange termijndoelstelling of andere ambities). Ook de
mogelijkheden van het vergaren van inkomsten (verdienmodellen) via heffingen of het uitgeven van concessies
voor de ondergrond is nog onvoldoende uitgewerkt. Ook kan hierbij worden gedacht aan de zachte baten van
de ondergrond, zoals het ontlenen van identiteit van bewoners van een gebied aan de aardkundige waarden.
Voor het inzichtelijk maken van de baten van de ondergrond zijn verschillende methodieken ontwikkeld.
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3.3

Outcome

De belangrijke outcome van deze fase is dat er intern en eventueel extern een ondergrondnetwerk is ontstaan.
Er ontstaat zo een netwerk van betrokkenen, die de bereidheid en belangstelling hebben om naar elkaars
ambities te luisteren. Hierin zitten dus organisatiebreed collega’s die verantwoordelijk zijn voor één of meerdere
ondergrondthema’s. Dit ondergrondnetwerk kan dus bestaan uit:
•
stadsarcheoloog of provinciale archeoloog;
•
collega vanuit water/geohydroloog;
•
collega vanuit landbouw;
•
collega die zicht bezig houdt met de transitie naar duurzame energie
•
bodemsaneerder
•
geothermie-deskundige (vaak relatie met glastuinbouw)
•
Enz…
Met behulp van dit netwerk kunnen de gezamenlijke ondergrondambities worden geformuleerd. Voorbeelden:
•
balans vinden tussen beschermen en benutten van de ondergrond;
•
verschil in ambities voor het stedelijk (vooral benutten en herstellen) en het landelijk gebied (vooral
beschermen en benutten);
•
principes van de SER-ladder toepassen op de ondergrond. Per 1 oktober 2012 is in het kader van de
juridische verankering van de SVIR het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Aan het
Bro is de ladder voor duurzame verstedelijking toegevoegd. Deze ladder, die in feite een opvolger is
van de SER-ladder, wordt verplicht gesteld voor alle ruimtelijke plannen.
•
elementen voor duurzaam gebruik van de ondergrond toepassen;
•
verschil in visie niveau (hele plangebied gemeente / provincie) en projectniveau (waar het gaat om
gebiedsontwikkeling);
•
…
Eventueel kunnen de ondergrondambities verder worden uitgewerkt per ondergrondlaag:
•
bouwlaag
•
grondwaterlaag: bv. drinkwaterwinning gaat altijd vóór
•
diepe ondergrond: bv. Structuurvisie op de ondergrond/Ladder van Drenthe
Het belangrijkste is dat er een ondergrondnetwerk is ontstaan. Mensen die elkaar weten te vinden, elkaar
kunnen aanvullen en die onderling van gedachten kunnen wisselen en ambities en standpunten kunnen
bepalen.
Wij geven toe dat het ordenen en uitvoeren van bovenstaande zaken heel wat tijd kost. Toch is het absoluut de
moeite waard om alles eens netjes op een rij te zetten. U bent in ieder geval heel goed inhoudelijk voorbereid
op de interactie met andere beleidsvelden in de komende fase. U weet nu dat u iets te bieden hebt: ambities,
kansen, randvoorwaarden en heel veel nuttige informatie.

3.4

Beschikbare hulpmiddelen/tools

In deze paragraaf wordt een aantal van de beschikbare rapporten, websites, voorbeeldprojecten en artikelen
aangegeven, die in deze eerste fase van het proces kunnen worden gebruikt. Nadrukkelijk wordt aangegeven
dat het een momentopname (2012) betreft.
Algemeen:
•
Routeplanner bodemambities: www.bodemambities.nl
•
Website www.ruimtexmilieu.nl
•
Basis Registratie Ondergrond (BRO)
•
Bodematlas Overijssel
•
Atlas voor de Leefomgeving
•
Bodematlas Dinkelland
•
Resultaten ILG-pilots (worden t.z.t. ontsloten via www.bodemambities.nl)
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Beleid/Ambities:
•
Rijksvisie op de Ondergrond
•
www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/05/uitbreiding-ruimtelijke-ordeningsregels-barro-en-bro-per-1oktober.html
•
Provinciale Visies:
o
Concept-visie Zuid-Holland
o
Bodemvenster Zeeland (www.zeeland.nl )
o
Omgevingsvisie/Visie op de Ondergrond Overijssel (www.omgevingsvisie.nl)
o
Bodemwijzer Noord-Brabant
•
Ordening van de Ondergrond (rapport KWR)
Bepalen ambities:
•
TCB-adviezen: elementen duurzaam ondergrondgebruik
•
Organiserende principes ondergrond (Royalhaskoning)
•
Visies gemeenten Zwolle, Arnhem en Rotterdam
•
Duurzaam gebruik van de ondergrond, gereedschap voor structuur en visie, werkgroep duurzaam
gebruik ondergrond, TCB, maart 2012
Baten:
•
•
•
•

Rapport en discussiestuk Benutten van de baten van de Ondergrond (TNO, 2009)
Verdienmogelijkheden, cahier gebiedsontwikkeling (Peter de Rooy, NederlandBovenWater)
Ondersteboven I en II (TTE)
Baten van de Ondergrond: project binnen de provincie Overijssel waar met verschillende methodieken

de baten van de ondergrond in beeld zijn gebracht (TEEB, FEBO, Smart Energy Planner)
RO-er
•
•
•
•
•

Filmpjes SKB-website
Brochure “De andere helft van Rotterdam”
TCB-boekje “Ontdek de stadsbodem
Alterra-boekje “De Bodem onder ons bestaan”
STOWA-boekje Bewoners aan de bak

Tip! Zorg dat er binnen de provincie of gemeenten een goed overzicht bestaat van alle relevante stukken en
ontsluit deze stukken op een toegankelijke wijze!
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4

Koers naar fase 2: Aansluiting zoeken /
Verbinden

4.1

Doel en reikwijdte

Doel van deze fase is dat de aansluiting
tussen ondergrond en RO wordt gemaakt
en men elkaars werelden leert kennen.
De verbinding wordt gemaakt!
Ontwikkelingstraject vanuit het RO-werkveld
De RO-er gaat zich oriënteren op welke mensen binnen
zijn
organisatie
zich
bezig
houden
met
ondergrondthema’s en stelt daar de voor hem relevante
vragen.
Voor de RO-er kan het wenselijk zijn om zich globaal te
oriënteren op de ondergrond, op de breedte en de
interacties tussen thema’s, ook om het belang beter te
kunnen duiden.

Ontwikkelingstraject vanuit de ondergrond

De ondergrondadviseur is in deze fase vooral bezig
om zijn RO-collega’s te informeren over de
resultaten van ontwikkelingsfase 1. Daarnaast
neemt hij kennis van het reilen en zeilen van het
RO-proces. De doelstelling van deze fase is dat het
werkveld van de Ruimtelijke Ordening bekend is
met de ondergrond en weet welke informatie en
kennis van de ondergrond beschikbaar is en deze
gaat inzetten bij ruimtelijke afwegingsprocessen.

4.2

Output

Met de afronding van ontwikkelingsfase 1 is het aanbod en meerwaarde vanuit de ondergrond duidelijk. In deze
fase moet dus dit aanbod en meerwaarde van de ondergrond voor het voetlicht worden gebracht (zie paragraaf
4.3). In deze fase ligt de nadruk ook meer op de outcome dan de output. Wel kunnen in deze fase nog
verschillende ondersteunende producten worden ontwikkeld:
•
De kansen en baten van de ondergrond worden door voorbeelden/cases helder in beeld gebracht. Het
gaat hier zowel om de opbrengsten, de kosten van incidenten, minder beheerskosten als de zachte
baten (betere leefomgevingskwaliteit, sociale cohesie);
•
In beeld brengen hoe de ondergrond andere ambities ondersteunt. Hierbij kan worden gedacht aan het
ondersteunen van brede ambities op het gebied van duurzaamheid, inspelen op klimaatverandering,
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transitie naar duurzame energie, vergroten economische kracht van gebieden, recreatie en toerisme
etc.
In deze ontwikkelingsfase draait het dus om de informatie vanuit de ondergrond bekend te maken bij de RO-er.
De informatie moet hiertoe gemakkelijk ontsloten zijn (Bodematlas, bodemloket) en de ondergrondadviseur is
zélf vaak nog de legenda bij de beschikbare informatie en kaarten. Belangrijk is dus het spreekwoordelijke
praatje bij het plaatje. Ook kan het handig zijn om vanuit het werkveld ondergrond aan te bieden om in een
gezamenlijke werksessie een quick-scan vanuit de ondergrond voor een beoogd plangebied uit te voeren. In
een dagdeel met beschikbare informatie en kaarten aan de slag, veel schetsen, brainstormen. De ervaring leert
dat dergelijke sessies zowel bij bodem als bij RO naar meer smaken, precies wat de bedoeling is dus.
Beschrijving RO-processen
Voor de ondergrondadviseur is het nodig om de verschillende stappen en eindproducten van het RO-proces
goed te begrijpen. Hulpmiddelen daarvoor zijn:
•
Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011;
•
Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
•
Kapstok gebiedsontwikkeling DLG;
•
Schema’s Watertoets;
•
Cursussen Platform 31 (o.a. “Upside down”);
•
Ga gewoon eens praten met uw RO-collega over hoe zaken nu eigenlijk lopen. Dat hebben wij ook
gedaan (zie bijlage 4).
In onderstaande figuur is de visie vanuit de Ruimtelijke Ordening op de inzet bodeminformatie weergegeven.
Invliegwijze bodeminformatie in RO proces
Een volgend punt is hoe je bodeminformatie/kaarten in gaat vliegen. Je kunt vanuit (wettelijke) kaders de
zaken benaderen, je kunt vanuit kansen redeneren en je kunt vanuit knelpunten en restricties redeneren. Het
volgende beeld voor het afwegen van bodem thema’s binnen het RO planproces ontstaat. Dit figuur is tijdens
het project door deelnemende RO-collega's opgesteld.

De figuur laat het volgende beeld zien: De RO-er gaat er van uit dat de bodemmedewerker een goed beeld
heeft van ambities, kansen, mogelijkheden, randvoorwaarden vanuit de ondergrond. De RO-er gaat er dus van
uit dat de bodempersoon zijn inventarisatie heeft uitgevoerd (resultaat van Ontwikkelingsfase 1). De aard van
ruimtelijke projecten bevinden zich een range die varieert tussen projecten die puur zijn ingegeven vanuit een
eigendomspositie (van een stuk grond) tot de doelstelling om in een regio/gemeente ergens een idee/ambitie
te realiseren. In geval van een situatie waarbij een plan vanuit eigendomsituatie wordt ingezet zal vaak sprake
zijn van een hoog dynamisch gebied (hoeft niet altijd het geval te zijn). Locaties dus waar het dringen en
duwen is. Wil je daar iets vanuit RO in sturen dan zal dit vaak vanuit wettelijke of sterke politieke kaders
gebeuren. Vanuit ondergrond kom je dan bij wettelijke regelingen, normen etc. uit. Je gaat dan sterk in de
randvoorwaarden sfeer zitten. In geval van een situatie waarbij een idee/ambitie gerealiseerd moet worden is
vaak sprake van een laag dynamisch gebied. We willen iets realiseren en zoeken door een gebied/locatie voor.
Je zit wat betreft ondergrond in dat geval in de positie dat je kunt adviseren om iets op een plek niet te doen
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omdat de bodem daar dusdanig is dat het de moeite waard is om deze te beschermen en je kunt adviseren op
welke plaats de bodem zich wel leent om de gewenste ambitie te realiseren. Er is namelijk sprake van een
zoekgebied. Tussen hoog en laag dynamisch gebied zit een breed scala van projecten waarbij ruimtelijke
afwegingen een rol spelen en waarbij dikwijls meerdere varianten een rol spelen. Vanuit ondergrond kan dan
het beste vanuit kansen geredeneerd worden. Op welke plaats kan de ondergrond een toegevoegde waarde
voor een project vormen en kunnen ambities versterkt worden.
Om dit ruimtelijke proces van kaders, kansen, knelpunten te vertalen in wettelijke en politieke ambities, profijt
en bescherming transparant te maken is het verstandig dit in gemeentelijke plannen en gemeentelijke of
provinciale structuurvisies vast te leggen.

4.3

Outcome

Deze fase is gericht op het uitdragen van de boodschap van de ondergrond intern naar het ruimtelijke
ordeningswerkveld, naar de andere werkvelden (water, energie, …) en naar het bestuur en extern naar andere
overheidslagen of relevante stakeholders. In deze fase moet er dus veel gecommuniceerd en tijd genomen
worden door de ondergrondadviseur. Activiteiten die kunnen worden uitgevoerd om deze outcome te bereiken
zijn:
•
Er vinden oriënterende gesprekken/interviews plaats met ruimtelijke ordenaars, projectleiders en
programmaleiders, enerzijds om het aanbod en de informatie van de ondergrond voor het voetlicht te
brengen en anderzijds om meer gevoel te krijgen met de werkwijze binnen het RO-werkveld;
•
Het intern en extern verzorgen van presentaties over de ondergrond (functies ondergrond,
meerwaarde ondergrond, bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, beschikbare kennis en
informatie ondergrond);
•
Het creëren van een RO-kopgroep binnen de eigen organisatie, bestaande uit mensen die het belang
van de ondergrond verder kunnen en willen brengen;
•
Probeer de ondergrond te koppelen aan actuele thema’s die spelen. Op deze wijze kan de interesse
van bestuurders worden gewekt;
•
Zorg dat de ondergrond een plek krijgt in de provinciale of gemeentelijke structuurvisie. Hiermee
wordt het meenemen van de ondergrond binnen afwegingsprocessen in ieder geval een verplichting
voor de eigen organisatie;
•
Koppel de ondergrond aan andere planvormen (groen/water) en/of gebieden en breng de kansen die
de ondergrond biedt voor het voetlicht;
•
Lever vrijblijvend advies en stel je serviceverlenend op. Wees proactief, biedt een ‘quick scan’ aan en
probeer daarmee je invloedscirkel te vergroten. Stuur geen rekening voor je inzet in deze pioniersfase!

4.4

Beschikbare hulpmiddelen/tools

In deze paragraaf worden de beschikbare rapporten, websites, voorbeeldprojecten en artikelen aangegeven, die
in deze tweede fase van het proces kunnen worden gebruikt.
Hulmiddelen voor deze fase zijn:
Algemeen:
•
Hulmiddelen voor het inrichten van ontwerp-ateliers (PM)
•
SKB-cahiers
•
Principe van ecosysteemdiensten
•
Filmpjes
o
Website SKB
o
Biowasmachine stationsomgeving Utrecht
•
Inspirerende voorbeelden:
o
Arnhem
o
Visie Rotterdam
o
TCB-boekje “Ontdek de stadsbodem”
o
Boekje ‘Pionieren in de Ondergrond’
o
Inspiratieboek ondergrond Dordrecht
Ondergrondadviseur:
•
Doe de Tienkamp, TUDelft/H2Ruimte
•
Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011;
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•
•
•

RO-er:
•
•
•
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Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
Kapstok gebiedsontwikkeling DLG;
Schema’s Watertoets.

TCB-boekje “Ontdek de stadsbodem”;
WKO-kansenkaarten;
WKO-tool.

5

Koers naar fase 3: Interactie en verdieping

5.1

Doel en reikwijdte

Doel van deze fase is dat de
samenwerking tussen ondergrond en RO
verder wordt verdiept en er steeds meer
sprake is van interactie.
Ontwikkelingstraject vanuit het RO-werkveld

De doelstelling van deze fase is dat de ondergrond een
plek krijgt in het Ruimtelijke Ordeningsproces. Door
het stellen van vragen aan de ondergronddeskundigen
ontdekt de RO’er hoe de kennis van de ondergrond
kan
worden
ingezet
bij
ruimtelijke
afwegingsprocessen.
Er is sprake van een interactief proces; je leert elkaars
werkvelden begrijpen.

Ontwikkelingstraject vanuit de ondergrond
De ondergrondadviseur realiseert zich wat de vragen
van de RO-er inhouden en gaat op basis hiervan de
beschikbare ondergrondinformatie bewerken om de
vraag gericht te kunnen beantwoorden. Hierdoor zal
hij gericht vragen terugstellen aan de RO-er. Het is
van belang dat de RO-er goed aangeeft welke
besluiten moeten worden genomen en welke
informatie en informatieniveau hij hiervoor nodig
heeft.
Er is sprake van een interactief proces; je leert
elkaars werkvelden begrijpen.
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5.2

Output

Nadat een kopgroep van het werkveld ruimtelijke ordening binnen de organisatie bekend is met de ondergrond
en de beschikbare kennis en informatie en het belang ziet voor het RO-proces zullen er vanuit dit werkveld
vragen terug worden gesteld. Vragen met een verdiepingsslag, maatwerkinformatie, etc. De vragen die vanuit
het RO-werkveld worden gesteld zullen leiden tot aanvullend werk voor de ondergrondadviseur. Zo zullen er
andere kaarten ontwikkeld gaan worden waarbij bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen worden
gecombineerd met ondergrondthema’s. Voorbeelden van type kaarten, die in deze fase ontwikkeld kunnen
worden, zijn:
•
Bewerkte kaarten: b.v. archeologische waardenkaart wordt bewerkt tot een kaart waar en vanaf welke
diepte een vergunning nodig is in het kader van de archeologiewet
•
Kansenkaarten: b.v. WKO-kansenkaart = combinatie van de potentie en restrictie van de ondergrond
voor WKO en de ruimtelijke ontwikkelingen. Legenda aanpassen (mogelijk, niet mogelijk, ja –mits,
nee-tenzij, bij voorkeur wel, liever niet)
•
Combinatiekaarten: b.v combinatie van aardkundige waarden met fietsroutes in een gebied om de
koppeling te leggen met de recreatieve mogelijkheden binnen een bepaald gebied.
•
Scenario’s: b.v. kosten aanleg parkeerkelder op verschillende locaties in het plangebied in relatie tot
verkeersstromen / bereikbaarheid.
Daarnaast ontstaat er inzicht in de belangrijkste ondergrond thema’s en waar de problemen zitten:
•
Harde lijnen / zoneringen;
•
Waar zijn de botsingen in belangen;
•
Wat is onderhandelbaar;
•
Voorkeursvolgorde vanuit de ondergrond:
o
Gebiedsafhankelijk
o
Tijdsafhankelijk (bestuur en maatschappij)
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5.3

Outcome

De outcome van deze fase bestaat uit:
•
Er vindt een interactie plaats tussen RO-adviseur en de ondergrondadviseur; ze respecteren elkaars
vak en zorgen ervoor dat ze de essentie van de inbreng van de ander begrijpen. Binnen deze interactie
worden over en weer veel vragen aan elkaar gesteld en niet te vele zaken als vanzelfsprekend
aangenomen;
•
De RO-adviseur:
o
ziet het belang van de ondergrond voor het realiseren van het RO-project en stelt vragen over
de aangeleverde informatie over de ondergrond in relatie tot te realiseren RO-ambities
/doelen.
o
ontwikkelt samen met de ondergrondadviseurs nieuwe producten en introduceert deze binnen
zijn eigen netwerk.
•
De ondergrond adviseur:
o
is zich bewust van zijn invloed binnen het RO-project: invloed is soms groot, soms klein
(cirkel van invloed, kleine of grote broek aantrekken);
o
leert om in een vroeg stadium in het RO-proces snel globale en toegesneden informatie aan
te leveren;
o
bewerkt de informatie over de ondergrond aan de hand van de door de RO-er gestelde
vragen;
o
leert te onderhandelen binnen het RO-afwegingsproces (sometimes you win, sometimes you
lose);
•
bij werksessies georganiseerd vanuit RO wordt de ondergrondadviseur uitgenodigd.

5.4

Beschikbare hulpmiddelen/tools

In deze paragraaf worden de beschikbare rapporten, websites, voorbeeldprojecten en artikelen aangegeven, die
in deze derde fase van het proces kunnen worden gebruikt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Website RuimteXMilieu
SKB-project Bodem4Gebieden
TNO cahier afwegingskader bovengronds/ondergronds bouwen + handleiding VROM
Ladder van Drenthe
Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer Gelderland
Redeneerlijn voor de ondergrond
Arcadis – Ruimtelijke ordening ondergrond – eindrapportage spoor afwegingsinstrument
Hefboom transitie
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6

Koers naar fase 4: Implementatie /
Integratie

6.1

Doel

Doel van deze fase is dat de ondergrond
integraal onderdeel wordt van ruimtelijke
afwegingsprocessen en dus de gewenste
eindsituatie wordt bereikt. De samenwerking
tussen RO en Ondergrond is een automatisme
geworden.

Ontwikkelingstraject vanuit het RO-werkveld
Voor de ruimtelijke medewerker is door de ervaring
met de inbreng van de ondergrond in zijn projecten
het vanzelfsprekend geworden om de ondergrond
mee te nemen.

Ontwikkelingstraject vanuit de ondergrond
Naast het inbrengen van de op maat toegesneden
informatie van de ondergrond investeert de
ondergrondadviseur in vraagarticulatie. Hij gaat
het geprek aan met de ruimtelijke collega’s om te
ontdekken wat er in het gebied speelt, welke
maatschappelijk vraagstukken en uitdagingen er
liggen en gaat na in welke fase het proces zich
bevindt.
Probeer een gedeeld belang te identificeren en ga
van daaruit verkennen wat je aan waarde kunt
toevoegen. Zorg vooral dat je zelf een
inspirerende
persoonlijkheid
bent,
die
daadwerkelijk interesse in de ander heeft en op
een positieve manier op zoek wil naar gedeelde
belangen, maar houd de focus op de vragen van
de andere (naar Henk Puylaert, H2Ruimte).

Het eindstadium (Fase 4) kan alleen gezamenlijk worden bereikt!
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6.2

Output
•
•

•
•

•

Voor iedere fase binnen het ruimtelijk planproces zijn standaard producten ontwikkeld (fase ROproces, met producten en te nemen besluiten);
Planontwikkeling start met een Quick scan ruimtelijke ontwikkelingen-ondergrond. (V.b.
Stadshavens –Rotterdam)
o
Input vanuit RO
Gebied
Maatschappelijke vraagstukken
Ambities / beelden
Knelpunten
o
Output vanuit ondergrond
Relevante ondergrond thema’s
Prioriteitsvolgorde
Standaard kaarten aangepast aan RO-vragen
Kansen/ baten
Beperkingen / zoneringen
Welke keuzes moeten voorgelegd worden aan het bestuur.
Mate van detail wordt groter naarmate het RO-proces vordert
o
Visie – masterplan – bestemmingsplan/inrichtingsplan – stedenbouwkundig plan+GREX –
Uitvoering
Helder is of de ondergrond bepalend is voor (zie ook uitvoeringsmodel Omgevingsvisie provincie
Overijssel):
o
óf een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling gaat plaatsvinden,
o
wat of waar die gaat plaatsvinden?
o
hoe de ruimtelijke ontwikkeling wordt ingericht?

Uitvoeringsmodel
Het uitvoeringsmodel: of, waar en hoe ontwikkelingen kunnen en mogen plaatsvinden.

Figuur 6.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie provincie Overijssel

6.3

Outcome

Belangrijke outcome is dat de ondergrondadviseur de spelregels kent van het gebiedsproces/ruimtelijk plan
waar hij/zij aan deelneemt. Deze spelregels gelden zowel intern als extern, voor alle relevante
ondergrondthema’s en voor het gehele proces.
Hulpvragen hierbij kunnen zijn:
Huidige situatie
•
wat zijn drie (maximaal 7) dingen waar het om gaat? Houd het beperkt!
•
wie gaat daar écht over?
•
wie heeft probleem & wie heeft oplossingen en hoe verhouden die zich tot elkaar?
•
welke persoonlijk/afdelingsbelangen & effecten spelen er?
•
welke onzekerheden/risico's - welk type - beheermaatregelen - onderzoek, uitspraak, coördinatie?
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Te starten project/proces
•
wat is doel van plan/proces?
•
wat is scope van plan/proces?
•
wat is product?
•
wie is eigenaar van het proces en/of inhoud?
•
snapt/kan/wil oplossingsdrager het en gaat hij/zij het ook doen (wil)?
•
wie is afhankelijk?
•
hoe is participatie betrokken per fase geregeld (ladder)?
•
zijn fasen helder in:
o
termijnen
o
middelen
o
betrokkenen en vorm betrokkenheid
o
producten
o
werkvormen
Competenties
Bij de integratie van Ondergrond en Ruimte ontmoeten twee werkvelden en daarmee generaliserend twee
typen personen elkaar, namelijk de “ingenieur”/onderzoeker en de “artiest”/adviseur (zie tabel in paragraaf
2.1). Het is wenselijk dat beide typen personen hun competenties uitbreiden om een goede invulling te geven
aan de gewenste integratieslag. Onderstaand hebben wij voor de gedachtevorming een voorzet gedaan voor de
benodigde competenties.
Competenties ondergrondadviseur
Wat zijn nu de benodigde competenties van een ondergrondadviseur om zijn rol goed te kunnen invullen?
De ondergrondadviseur:
•
kan relaties leggen tussen maatschappelijke vraagstukken en/of ruimtelijke functies en de relevante
ondergrondthema’s;
•
heeft door om welke problemen/thema’s het écht draait bij een gebiedsontwikkeling, stedenbouwkundig plan
of project;
•
is oplossingsgericht vanuit een breed vizier;
•
hij brengt de beperkingen én de kansen vanuit de ondergrond voor het voetlicht gekoppeld aan de
maatschappelijke ontwikkelingen en/of functies;
•
is flexibel en kan onderhandelen over wel/niet honoreren van eisen en wensen vanuit de ondergrond (wat
moet, wat is wenselijk, wat kan onder voorwaarden etc.);
•
heeft een netwerk van ondergrondspecialisten die hij kan raadplegen bij specifieke vragen;
•
weet/beseft wanneer de ondergrond er wel/niet toe doet en bij welke vraagstellingen (óf, wat/waar of hoe?);
•
is enthousiasmerend en inspirerend;
•
heeft goede voorbeelden.
Competenties RO-er
Wat zijn nu de benodigde competenties van een RO-er om de ondergrond een goede plek te laten krijgen in zijn
ruimtelijke proces?
De RO-er:
•
kan relaties leggen tussen ruimtelijke planvormingsprocessen en wanneer input vanuit de ondergrond
gewenst is;
•
heeft enige notie van welke ondergrondthema’s er aan de orde zijn of kunnen komen in een gebied;
•
zoekt naar kansen waarbij ondergrond (het natuurlijke systeem) kan meekoppelen met belangen vanuit de
ruimtelijke ontwikkeling
•
weet beperkingen en kansen vanuit de ondergrond te koppelen aan ambities die vanuit ruimtelijke
ontwikkeling c.q. maatschappelijke vraagstukken gevraagd worden;
•
heeft een netwerk richting het fysieke domein ondergrond om in geval van vragen over een specialisme de
ondergrondadviseur te vinden die daarin kan schakelen;
•
zoekt naar bandbreedtes waarin de ondergrond een (positieve) bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke
opgaven;
•
vraagt door op welke vraagstukken nu echt essentieel zijn gezien vanuit de ondergrond om de urgentie en
consequenties ervan te kunnen duiden voor de ruimtelijke ontwikkeling;
•
heeft de bereidheid om te leren en kan daardoor doorzien wat achter technisch denken in termen van
randvoorwaarden vanuit de ondergrond schuilt aan ambities en beleidsdoelstellingen vanuit het voor hem
nieuwe werkveld ondergrond;
•
Is enthousiasmerend, uitnodigend (om pro-actief mee te doen en te denken) en open onderzoekend naar
nieuwe manieren van denken;
•
zoekt naar synergie
•
heeft durf om aan zijn management en verantwoordelijk politieke portefeuillehouder de ondergrondambities
te vertalen als een “extra dimensie” voor het bereiken van maatschappelijke resultaten en politiek succes.
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De outcome van deze fase is dat:
•
bij ieder RO-proces wordt door de RO-er rekening gehouden met de ondergrond. Het is letterlijk en
figuurlijk de drager van de ruimtelijke ontwikkeling.
•
de ondergrondadviseur kijkt verder en denkt mee buiten zijn eigen werkveld;
•
voor de specifieke kennis en detailvragen maakt de RO-er gebruik van de ondergrond-specialisten (die
in het ondergrondnetwerk uit Ontwikkelingsfase 1 gemakkelijk geraadpleegd kunnen worden)
•
scenario’s worden uitgewerkt en beslissingen worden voorgelegd aan bestuur

6.4

Beschikbare hulpmiddelen/tools

In deze paragraaf worden de beschikbare rapporten, websites, voorbeeldprojecten en artikelen aangegeven, die
in de fase 4 van het proces kunnen worden gebruikt.
•
•
•
•
•
•

Kapstok DLG
Concept handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Handreiking Ruimtelijke planprocessen en waterkwaliteit
Handreiking Watertoets 3, Samenwerken aan water en ruimtelijke plannen
www.levenmetwater.nl
www.helpdeskwater.nl
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7

Evaluatie en conclusies

Het project heeft geen technisch-inhoudelijk afwegingskader voor de ondergrond opgeleverd. Geconcludeerd is
dat de ondergrond onderdeel moet gaan uitmaken van ruimtelijke afwegingsprocessen; sluit aan op rijdende
‘RO-treinen’. Het ruimtelijke resultaat dat hieruit volgt is een resultante van het afwegingsproces, waarbinnen
de verschillende belangen worden meegenomen en zo zorgvuldig mogelijk afgewogen; het lijkt een vorm van
optimaal pragmatisme.
De omgeving waarin dit gebeurd is een dynamische en voor ‘ondergronders’ vaak een erg abstracte omgeving.
Een omgeving waarin je geacht wordt mee te werken en te denken over het behalen van (gebieds)ambities. Er
wordt gewerkt aan complexe vraagstukken die niet sectoraal kunnen worden opgelost. Een mix van expertises
moet tot de juiste keuzes leiden. Hiervoor is het noodzakelijk dat structuur, proces en kennis op orde zijn om
dit samen kunnen doen. Ook de ondergrond moet hierbij zo goed mogelijk worden aangesloten. Dit vraagt een
inspanning van beide kanten. Hoe je deze aansluiting maakt is het onderwerp van onze zoektocht geworden.
Het is mogelijk gebleken om binnen het te doorlopen proces, om tot een goede aansluiting met het ROwerkveld te komen, een aantal logische processtappen te onderscheiden. Dit is vertaald in het
Ontwikkelingsmodel Ondergrond, een hulpmiddel om het uiteindelijke doel, de ondergrond wordt op een
volwaardige wijze meegenomen en afgewogen in ruimtelijke ordeningsprocessen, te kunnen realiseren. Deze
insteek is zeker niet nieuw of revolutionair en wellicht zelfs een voor de hand liggende aanpak. Het heeft ons
echter geholpen om een duidelijk beeld te krijgen waar we als organisaties staan en wat we nog moeten
ondernemen om dit doel te bereiken. We verwachten dat het toepassen van dit model op de eigen situatie voor
u dezelfde duidelijkheid zal scheppen.
Een beschrijving van het doorlopen proces en een reflectie op onze ervaringen is te lezen in deelrapport 2.
Wat we u verder nog meegeven?
Voor de verschillende stappen, of fasen zijn er al veel hulpmiddelen beschikbaar, die goed kunnen worden
ingezet. Een groot aantal hebben we in het rapport genoemd. Gebruik ze als bron voor kennis of laat u erdoor
inspireren. Nadrukkelijk gaat het niet alleen om de output maar misschien nog wel veel meer om de outcome
per fase!
Belangrijk hierbij is om de verbinding te leggen tussen RO- en ondergrondcollega’s en samen op positieve
manier te zoeken naar de gedeelde belangen vanuit maatschappelijke/bestuurlijke opgaven.
Duidelijk is ook geworden dat de rol van bodem/ondergrond verschilt per project. Het is niet nodig dat
bodem/ondergrond in élk RO-proces een prominente plek krijgt. Uiteindelijk bepaalt de ruimtelijke of
maatschappelijke opgave die moet worden opgelost hoe groot of klein de bijdrage van
bodem/ondergrond(kennis) kan zijn.
De weg naar toren 4 is voor veel organisaties nog lang en vraagt een grote (tijds)inspanning. Open staan voor
de nieuwe manier van denken en werken, ontdekken wat bij je past, samen verkennen en doen, benutten van
kennis en ervaringen van collega’s is een aantal tips die het consortium wil meegeven. Openheid en
nieuwsgierigheid zijn onmisbaar om samen te kunnen ontdekken.
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