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1. Actuele knelpunten/opgaves (1)
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COB, vol onder maaiveld

RTL Nieuws

RTV Drenthe



1. Actuele beleidsontwikkelingen (2)

Er gebeurt nogal wat!

• Nationale Omgevingsvisie (NOVI, 2020):  kenmerken en identiteit gebied centraal, niet 
afwentelen, aandacht voor ondergrond!

• Beleidsprogramma I&W (mei 2022): voor knelpunten binnen gebiedstypes en thema’s 
nationale keuzes in oktober/november 2022 en regionale vertaling zomer 2023

• Brief Nationale regie in RO (mei 2022): water en bodem sturend voor alle perspectieven

• EU-Bodemstrategie, richtlijn gezonde bodem (2021/2023): 2030-2050 alle 
bodemecosystemen in gezonde staat

4.



1. Doel (3)

Het instrument m.e.r. kan bijdragen aan ondergrondvraagstukken!

▪ Doel sessie: de uitgangspunten vanuit ondergrond, bodem en water 

gaan echt een rol spelen in de m.e.r. 
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2. Nederland, land van variatie
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www.geodan.nl
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Nederland, land van variaties

Peter de Graaf



Dit is Nederland…



…en dit ook

Hoe is dat zo gekomen?
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Hoe is dat zo gekomen?

Nederland 200.000 jaar geleden: gletsjers vormen het land



100.000 jaar geleden



50.000 jaar geleden
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De laatste 10.000 jaar
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En dus …

• IJs, wind, beken en rivieren hebben ons land opgebouwd

• Met als gevolg dat de ondergrond van plaats tot plaats sterk varieert

• En daarmee op elke plaats de eigenschappen van die ondergrond 

anders zijn

• En dat wat iets op plek A goed kan op plek B helemaal niet kan
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Conclusie

• Onderken dat de opbouw van Nederland heel gevarieerd is

• En dat die variatie kansen en bedreigingen in zich heeft

• En dat dat afhangt van de functie die ergens gepland is



De kennis en data die er is kan 

gebruikt worden in de grote 

ruimtelijke opgaven
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Dwarsprofiel noordwest-zuidoost over 

Kamerik
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Veenweidegebied nabij Polsbroek met 

“begraven” rivierenlandschap
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Aandachtspunten en kansen veenweidegebied

Thema’s Kansen Aandachtspunten

Natuurrealisatie Natte verbindingszones Zoute kwel

Woningbouw 
& Infrastructuur

Maak gebruik van lichamen die kunnen dragen in de ondergrond Bodemdaling

Klimaatadaptatie Bergend vermogen benutten Wateroverlast

Aandachtspunten en kansen rivierengebied

Thema’s Kansen Aandachtspunten

Natuurrealisatie Benutten historische groen-blauwe structuren Sterke locatie variatie

Woningbouw 
& Infrastructuur

Maak gebruik van lichamen die kunnen dragen in de ondergrond Bodemdaling

Klimaatadaptatie Benutten historische groen-blauwe structuren Sterke locatie variatie



Hoge zandgronden
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Aandachtspunten en kansen hoge 

zandgronden

Thema’s Kansen Aandachtspunten

Natuurrealisatie Natte verbindingszones Verdroging

Woningbouw Maak gebruik van lichamen die kunnen dragen in de ondergrond
Beekdalen met slappe 
ondergronden

Infrastructuur Maak gebruik van lichamen die kunnen dragen in de ondergrond
Beekdalen met slappe 
ondergronden

Klimaatadaptati
e

Benut het bergend vermogen van zandlichamen Verdroging



Stelling 1 (Nederland, land van variatie)

Deze informatie gebruiken we altijd in een MER….
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3. Ondergrond in m.e.r.: een volwaardige plek

→ Toetsing is vaak nog sectoraal: integrale 

systeemblik ontbreekt

→ Vooral uitvoeringsniveau

→ Ontbrekende thema’s (bv bodemvitaliteit)

→ Vaak niet vanuit doelen/ ambities 
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Huidige werkwijze…. 

Bodemhygiëne 
Drukte in de 

ondergrond 

Waterkwantiteit Waterkwaliteit

Waterveiligheid Bodemdaling/ 

zetting



3. Ondergrond in m.e.r.: een volwaardige plek

→ Integraal benaderen

→ Vroeg in het proces toepassen 

→ Toetsen vanuit beleidsdoelen

→ Vergelijking doelen en ambities andere 

beleidsvelden 
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Gewenste werkwijze…. 

Bodem

hygiëne 
Drukte in de 

ondergrond 

Water

kwantiteit
Water

kwaliteit

Water

veiligheid

daling/ 

zetting

Beleidsdoelen

Ontbrekende 

thema’s 



Voorbeeld: Planm.e.r. Omgevingsvisie gemeente

• Specifieke doelen op gebiedsniveau benoemen

• Doelen concretiseren 

• Toetsen op feitelijke effecten (en wettelijke kaders) 

• Toetsen op beleidsdoelen 

26.

Nationaal Provinciaal Gemeentelijk
Concrete 

doelen 

Concretiseren 

doelen plan- en 

studiegebied  

Toetsen 

visie/ plan 



Voorbeeld: Planm.e.r. Omgevingsvisie gemeente
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Hoofddoel: Vasthouden van water

Zandgrond: diepe grondwaterstand, 

schoon water, kwel in beekdalen en rond

stuwwallen, e.d.

Knelpunten: verdroging o.a. door 

grondwaterwinning, keuze van functies en 

klimaatverandering

Ambitie: Zo weinig mogelijk afvoeren, zoveel

mogelijk infiltreren en verdamping beperken
Criteria Beoordeling

Infiltratiemogelijkheden

Ruimte voor waterberging

Beperken ontwatering

Verdroging 



Stelling 2 (Ondergrond in plan m.e.r.)

Landelijke en provinciale doelen ‘water en bodem sturend’ 
moeten leidend zijn in de OER op Omgevingsvisies en 
plannen, makkelijker gezegd dan gedaan……

28.

iplo



Voorbeeld: MER gebieds-/ projectniveau 

MER (agrarisch) buitengebied:

- Vaak een conserverend plan (met een beperkte 

tijdshorizon)

- Hoe ga je dan om met bodem en water

- Ook deze plannen toetsen aan doelen (in 

hoeverre draagt dit plan bij aan provinciale/ 

gemeentelijk doelen?)

- Alternatief bodem & water uitwerken
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Stelling 3 (Ondergrond in m.e.r.)

Een conserverend Omgevingsplan buitengebied zonder 
rekening te houden met lange termijn doelen op het gebied 
bodem en water kan niet meer! 
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Conclusie

Wat moeten we beter gaan doen op bodem, water en ondergrond?

• Bredere informatieverzameling, nieuwe thema’s en verbindingen maken

• Aandacht voor ondergronds gebruik, huidig en toekomst

• Toetsen op doelen voor ondergrond, water en bodem

• Basis voor alternatief
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Wat levert het op?

• Beter functioneren van bodem- en watersystemen

• Een mooie inhoudelijke basis voor kansen op andere 

thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie 

en circulariteit

• Tijdige signalering van ondergrondproblemen en niet pas 

oplossen als de bovengrondse inrichting al is bepaald…. 

• Een duurzame, toekomstbestendige inrichting!



Stelling 4

We gaan het vanaf nu helemaal anders doen, niets houdt 
ons tegen!
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+31 65 33 53 57 8

Martijn Gerritsen

Martijn.gerritsen@tauw.com


