
Webinar
Bodem/ondergrond en 

klimaatadaptatie
November 2021



Inleiding
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Let op: vergeet niet de webinars op te nemen



Huishoudelijke mededelingen
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Het plenaire deel wordt opgenomen en 
op onze website gepubliceerd

Zet je microfoon uit tijdens de 
presentatie

Opmerkingen of vragen: steek je hand op of stel ze 
in de chat

InteractiefPresentaties

Zet camera uit bij slechte 
verbinding

In deel 2 gaan we aan de slag met Mentimeter



Programma

15.00 – 15:10 Introductie

15:10 – 15:30 Deel 1: toelichting bodem/ondergrond & klimaatadaptatie

15:30 – 16:15 Deel 2: Casus bespreking. Vragen en discussie (ondersteund via Mentimeter)

16:15 – 16:30 Wrap up & afsluiting
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Doel:
Handvatten geven bij het regelen van klimaatadaptatie en bodem/ondergrond via 
instrumenten van de omgevingswet.   



Bodembeheer van de Toekomst

▪ Doel: Opnemen van grond, bodem, grondwater en ondergrond in Omgevingsplannen

▪ Hoe: Door per onderwerp de instrumenten/regels te kiezen die ook juist zijn vanuit het 
perspectief van bodem en ondergrond. 

▪ Fase 1 en 2: productiefase

▪ 10 bouwstenen

▪ Informatiebladen

▪ Juridische frames

▪ Voorbeeldregels

▪ Leidraad/overig

▪ Fase 3: implementatiefase
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Gerd de Kruif

PPS Bodembeheer van de Toekomst



Deel 1: Toelichting op 
bouwsteen klimaatadaptatie
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Voorstellen
Projectteam:

Nicole Hardon Rijkswaterstaat

Ron Nap

Carolyn Jonkers Gemeente Middelburg

Leon Valkenburg TAUW

Sven van den Bos

Joren Zwaan
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Nut en noodzaak bouwsteen klimaatadaptatie
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Projectteam:

Nicole Hardon Rijkswaterstaat

Ron Nap

Carolyn Jonkers Gemeente Middelburg

Leon Valkenburg TAUW

Sven van den Bos

Joren Zwaan



Bodem en ondergrond
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Ons bodemgebruik vergroot onze 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering

Functiegebruik is leidend (geweest) bij 
ruimtelijke ordening. Dat heeft de natuurlijke 
dynamiek verstoord:

▪ Bouwen op het diepste punt

▪ Toename van verharding 

▪ Drainage aanbrengen om grond 
bewerkbaar te maken

▪ …



Klimaatverandering
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Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer, de gemiddelde temperatuur en 
de zeespiegel stijgen 

Plus: de traditionele manier van ruimtelijk ordenen en inrichten maakt ons extra 
kwetsbaar voor overlast en schade



De stad en het buitengebied
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Bodem en ondergrond zijn belangrijk bij het 
klimaatrobuust maken van de leefomgeving
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Tegengaan van erosie

Beperken/voorkomen van 

- Hittestress

- Droogte

- Wateroverlast

- Overstroming



Focus op 
omgevingswet

De overstap naar de 
omgevingswet biedt kansen 
om bodem/ondergrond en 
klimaatadaptatie aan elkaar 
te koppelen. 
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Omgevingswet
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Bodem/ondergrond

Klimaatadaptatie



Hoe pak je dat aan - Routekaart

1. Bepalen van je doel en bijpassende maatregelen

Wat wil je bereiken met de bodem? Welk kwetsbaarheden kan je i.r.t. de bodem en 

ondergrond identificeren en wil je controleren en eventueel opheffen. Welke maatregelen 
passen daarbij?

2. Methode / instrument bepalen 

Welk instrument kies je? Hoe organiseer je de regelgeving zo licht mogelijk, zonder dat het 

behalen van de doelen in gevaar komt?

3. Regels kiezen 
Welke regels passen het beste bij doelen, maatregelen en methode van regelgeving die in 
stap één en twee zijn bepaald? 
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1) Bepalen van je doel en bijpassende maatregelen

Ambitieniveau. Bijvoorbeeld: klimaatbestendig in 2050

Welke doelen passen daarbij? Bijvoorbeeld: 

▪ Per 2050 is er geen watertekort meer in de zomers

▪ In 2050 is de hele gemeente ingericht op het schadeloos verwerken van een 
regenbui met een bepaalde intensiteit

▪ Bij nieuwbouw voorkomen we bodemdaling

Welke maatregelen passen daar bij? Bijvoorbeeld:

▪ Afname x% verharding om bodeminfiltratie te stimuleren 

▪ Vasthouden van X regenwater op eigen terrein

▪ Beperken gebruik zandig ophoog materiaal, 
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2. Methode/instrument bepalen 

▪ Afdwingen
▪ Kavelpaspoort

▪ Koopcontract

▪ Regel in omgevingsplan

▪ Algemene regel

▪ Vergunningplicht

▪ Verbod

▪ Samenwerken
▪ Anterieure overeenkomst

▪ Stimuleren
▪ Subsidie

▪ Voorbeeldrol
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3. Regels kiezen 
▪ (Mits je kiest voor regelgeving)

▪ Overzicht in de ‘bouwsteen klimaatadaptatie’ 
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Deel 2: Praktijkvragen
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Mentimeter
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Menti.com           Code 5611 2102



Wrap up
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Doorkijk – vervolg 2022
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• Producten: evaluatie en afronding
• Vervolg fase 3 - Regionale verdieping

• Aan de slag met regio’s die al begonnen zijn 
• Ondersteuning en verdieping bij concrete vraagstukken

• Meer info en een enquête volgen via website en nieuwsbrief

• Heeft u al concrete stappen gezet om dit onderwerp in het omgevingsplan te regelen? En heeft u 
verdiepende vragen en/of wilt u ervaringen delen? Meld u dan!

Mei 2020 Nov 2020 Feb 2021 Dec 2021 Juli 2022

Fase 1: opstart

Fase 2: productie

Fase 3: implementatie Regionale verdieping

Evaluatie en afronding



Meer info?
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www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst

→Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Andere webinars: 

▪ Zeer zorgwekkende stoffen: 30 November, 9.00 – 10.30

▪ Vitale bodem: 30 November, 10.30 – 12.00

▪ Voormalige stortplaatsen: 30 November, 13.00 – 14.30 

▪ Klimaatadaptatie: 30 November, 15.00 – 16.30 

▪ Ondergrondse functies: 7 December, 10.30 – 12.00 

▪ Aanvullingsbesluit: 7 December, 13.00 – 16.00 

→ Meld je aan via bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl

http://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst
mailto:bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl

