
Webinar
BOUWSTEEN 

ONDERGRONDSE FUNCTIE 
TOEDELING

7 december 2021



Inleiding
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Programma

10:30 – 10:35 Welkom, toelichting programma
10:35– 11:15 Deel 1: college ONDERGRONDSE FUNCTIETOEDELING
11:15 – 11:20  Koffiepauze
11:20 – 11:50 Deel 2: beantwoording praktijkvragen
11:50 – 12:00 Wrap up & afsluiting

Het collegedeel van de webinar wordt opgenomen.
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Bodembeheer van de Toekomst
 Doel: gemeenten en omgevingsdiensten te informeren en faciliteren bij het opnemen

van regels over de kwaliteit van grond, bodem, grondwater en ondergrond in hun
Omgevingsplannen.

 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



Doel van vandaag
 College over ondergrondse functietoedeling
 Beantwoording van uw vragen
 Gemeenten/regio's klaar om aan de slag te gaan



Praktisch
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Het plenaire deel wordt opgenomen en 
op onze website gepubliceerd

Zet je microfoon uit tijdens de 
presentatie

Opmerkingen of vragen kunnen via chat, waar 
mogelijk beantwoorden we deze in de sessie. 
Anders nemen we ze mee. Benoem duidelijk aan 
wie je de vraag stelt of onderwerp. InteractiefPresentaties

Zet camera uit bij slechte 
verbinding

Hou je telefoon klaar (mentimeter). 

Surf naar menti.com en vul de code 5192 7590 in



Menticode: 5192 7590
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Vraag aan het publiek

 Waar staat u in de voorbereiding van ONDERGRONDSE FUNCTIETOEDELING in 
omgevingsplannen?
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Deel 1: College ondergrondse 
functie toedeling
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- Bodem en Ondergrond bieden een geweldige kans: Bodem en Ondergrond 
integreert alle thema’s binnen het ruimtelijk domein en brengt het letterlijk 
samen op alle niveaus

Bodem en Ondergrond: een praktijkvoorbeeld vertaald naar de Omgevingswet 
Jos van Wersch, Gemeente Leiden (regisseur bodem en ondergrond, 7-1-2021)



- Casus Rioolvervanging in 1910-1920 wijk:
 Doel: gescheiden stelsel, klimaatadaptief herinrichting van de straten

 Tussentijds: warmtenet

 Gevolg: Straat te krap, conflict in de uitvoering

› Dus eerder afstemmen en vooral afwegen: niet alles past: 

- wat krijgt voorrang? 

- Wat zijn de consequenties?

Dat klinkt allemaal leuk, maar de praktijk is weerbarstig



 Niet: sturing op operationeel niveau 0-2 jaar

 Maar sturing op tactisch niveau 2-10 jaar

 Via integrale afstemming van projecten en programma’s:

 Wie gaat wanneer waar aan de slag?

 Regiegroep bodem en ondergrond

 Doorontwikkeling naar regiegroep boven- en ondergrond

 Procesvoering operatie organiseren (vergunning, beheer, uitvoering)

Organisatorische wijzigingen



 Agenderen: hoe druk is jouw bodem? Wat zijn de toekomstige ruimtevragers?

 Strategisch: Omgevingsvisie, Bodem als Fundament
 Tactisch: Omgevingsplan/-programma
 Operationeel: Verordening Fysieke Leefomgeving

Hoe kun je de Omgevingsvisie hierbij gebruiken?



Producten

Juridisch frame
Voorbeeld regels
Bouwsteen Ondergrondse functies 
• Samen de diepte in
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https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-ondergrondse-functies/


Juridisch frame
 De ondergrond is onderdeel van de 

fysieke leefomgeving waarvoor regels 
kunnen worden opgesteld

 Omgevingswet
 Nationale omgevingsvisie
 Structuurvisie ondergrond
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Uitgangspunten bij het opstellen van 
regels voor de fysieke leefomgeving 
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 Nut en noodzaak van gewenst gebruik van de ondergrond zijn onderbouwd.
 Activiteiten (functies) vinden plaats op plekken waar de natuurlijke 

omstandigheden daarvoor het meest geschikt zijn.
 Gebruik dat slechts mogelijk is op locaties met specifieke eigenschappen, 

heeft voorrang op gebruik dat ook elders mogelijk is.
 Meervoudig gebruik wordt bevorderd.
 Negatieve effecten van voorgenomen activiteiten op de kwaliteit van bodem 

en ondergrond, cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed in de bodem en het 
functioneren van de bodem als ecosysteem, worden zoveel mogelijk beperkt.



Hoe bepaal je of je regels moet 
opnemen in het omgevingsplan
 Stap 1: Wat wil ik regelen in het omgevingsplan
 Kaders en doelen

 Stap 2: Wat moet en kan ik regelen in het omgevingsplan
 Regels rijk of provincie of lokale verordeningen

 Stap 3: Hoe wil ik een activiteit regelen
 Welk type regel?
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Voorbeeldregels
Soort regels:
Werkingsgebied
Functies toedelen aan locaties
Algemene regels voor activiteiten
Meldingsplichten
Vergunningplichten
Beoordelingsregels vergunning

Programma
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Ondergrondse functies in het 
omgevingsplan
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Ondergrondse functies in het 
omgevingsplan
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Ondergrondse functies in het 
omgevingsplan
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Ondergrondse functies in het 
omgevingsplan
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Ondergrondse functies in het 
omgevingsplan
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Kun je in een omgevingsplan
functies uitsluiten, 
zoals winning van aardgas of 
bollenteelt?
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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: 
 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
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