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Communicatie over de ondergrond

Flexival 28 januari 2014, sessie 2 en 4

Marc van der Burght – gem. Arnhem

Erik Kolkman - Daelinck
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Programma:

“Het verhaal van de Arnhemse ondergrond”

“De wethouder op TV”

“Communicatiestrategie”
“Kernboodschap ondergrond”
“Uitvoeringsagenda”

“ In gesprek en van elkaar leren”
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Het verhaal van “De Arnhemse Ondergrond”

Verschillende landschappen verbonden –
gevarieerd landschap

Veluws plateau

Veluwse gradiënt

Rivierzone

Poldergronden

4

Kruipende gletsjers

Uniek bekensysteem
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De rivierloop getemd

De mens grijpt in
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Drukte in de ondergrond
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De ondergrond ordenen
Verbinden met bovengrond
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klimaatbestendig

Uitdagingen voor de toekomst

Bijdrage duurzame ontwikkeling
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“De wethouder op TV”

“De wethouder als ambassadeur ondergrond”

RTL nieuws van 28 november 2013:
http://www.rtlxl.nl/#!/u/3e5d3015-9e2b-4d6f-9128-689df5d74628

http://www.
rtlxl.nl/#!/u/
3e5d3015-
9e2b-4d6f-
9128-
689df5d74
628
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De Arnhemse ondergrond heeft 
communicatief een stevige basis!

Hoe en waarom door communicatie de bijdrage van de 
ondergrond aan een duurzame ontwikkeling van Arnhem 
versterken?

“Communicatiestrategie”
“Uitvoeringsagenda”
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Totstandkoming strategie

Inrichting & organisatie proces 
3 werksessies met kernteam

Zoeken naar antwoorden op de basisvragen 
Wie, Wat Waar?
Belangrijkste vraag aan het eind Waarom?

Gedurende proces ook sessie inhoudelijke 
experts aangrenzende beleidsterreinen  zoals 
Archeologie, Kabels & Leidingen, Riolering en 
Water 

En een sessie met de woordvoerder en 
communicatie adviseur van de wethouder
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Interne doelgroepen 
afd. Ruimte, Archeologie, Groen, EZ, 
Kabels & Leidingen, Water & Riolering
KCC , Loket BWL , Projectmanagement bureau, 
Vastgoed en Vergunningen.

En natuurlijk Gemeenteraad en college van B&W. 

Externe doelgroepen
Inwoners
Corporaties
MRA 
Ondernemers
Ontwikkelaars
Provincie Gelderland
Andere steden met meer dan 100.000 inwoners



13
Kernboodschap Arnhemse ondergrond

• Unieke ligging door gevarieerd landschap en 
ontstaansgeschiedenis.

• Fundament voor stad en ruimtelijke ontwikkelingen.

• Vanuit perspectief van archeologie, groen, water, 
energie, k&l, ondergronds bouwen is de ondergrond 
bepalend.

• Steeds drukker met functies die om bescherming 
vragen en functies die bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling.
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Communicatiestrategie
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Communicatie over de Ondergrond kan op 3 aspecten 
waarde toevoegen aan andere beleidsvelden:

1 Sturing verwijst naar de toenemende noodzaak van 
regie bij de ordening van de ondergrond waarin het 
steeds drukker wordt.

2 Bewustwording van zowel kracht als 
kwetsbaarheid van natuurlijk kapitaal Arnhemse 
ondergrond.
Weten wat de ondergrond bijdraagt aan de kwaliteit 
van de Arnhemse leefomgeving helpt daarbij.

3 Kennis als basis voor bewustwording en sturing. 
Wanneer we niet weten hoe het bodem- en 
watersysteem in elkaar zit en hoe dit ontstaan is, 
zijn we ook niet in staat om ingrepen in dit systeem 
op zijn effecten te beoordelen.
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Doelstellingen interne doelgroepen

In de Structuurvisie Arnhem is het Masterplan 
Netwerklaag (voor de bovenste laag in de 
ondergrond tot ca. 1,5 meter diep) een belangrijk 
middel voor regie op de ondergrond. 

Tijdens proces ontdekten we dat Arnhemse collegae 
matig tot niet bekend te zijn met het Masterplan, 
terwijl dit toch een belangrijk issue is.

Communicatiedoelstelling
Interne doelgroepen kennen het traject om te komen 
tot een Masterplan Netwerklaag, ze weten hoe ze 
daaraan een bijdrage kunnen leveren en 
ondernemen daarvoor tijdig actie.



17
Doelstellingen externe doelgroepen

De prioritaire thema’s ondergrond zijn:
* Bodemenergie (gesloten en open WKO-systemen)
* Bodemkwaliteit
* Gebiedsgericht grondwaterbeheer
* Drukte in de ondergrond.

Communicatiedoelstellingen opgebouwd rondom 
Kennis, Houding en Gedrag

18

Doelstellingen Bodemenergie (gesloten en open)

Bedrijven en burgers weten dat te installeren 
gesloten WKO systemen verplicht moeten worden 
gemeld bij loket BWL van de gemeente Arnhem en 
doen dat ook omdat ze de regels kennen en weten 
dat bij goedkeuring hun systeem beschermd is 
tegen mogelijke interferentie van andere systemen. 
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Doelstelling Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Doelgroepen weten dat hun ontwikkelplannen van 
invloed kunnen zijn op of moeten voldoen aan regels 
rondom gebiedsgericht grondwaterbeheer. Ze weten 
ook dat een gebiedsgerichte aanpak veel minder tijd 
kost. En omdat zij dit weten en de procedure voor 
ontwikkeling binnen de gemeente Arnhem kennen, 
melden zij vroegtijdig hun plannen bij het Loket BWL 
en hebben zij hun werkwijze ingeregeld o.b.v. 
gemeentelijke eisen.
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Activiteitenkalender/Communicatiematrix

Middel    Doelgroep   Boodschap

Website
Online kennisbank
Open coffee
Werksessie
Persconferentie op locatie
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“In gesprek en van elkaar leren”

Stellingen/vragen in relatie tot communicatie:

• Communicatie over de ondergrond is 
belangrijk en moet meer gedaan worden, 
omdat ….

• In mijn organisatie wel/niet belangrijk omdat 
….

• In mijn organisatie doen we het volgende aan 
communicatie over de ondergrond: ….

• Wie vraagt hier om/wie heeft er wat aan?

• Hoe en met wie samenwerken?
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www.arnhem.nl/bodem

bodem@arnhem.nl

marc.van.der.burght@arnhem.nl

www.daelinck.nl

info@daelinck.nl

Erik Kolkman

www.H2Ruimte.nl

info@h2ruimte.nl

Henk Puylaert

Meer info en contact:


