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Zuid -Hollandse 
beleidsontwikkeling in 2 stappen

• Vanuit Bodemvisie 2005

• Beleidsvisie Bodem en Ondergrond

• (ontwerp) Visie Ruimte en Mobiliteit



Beleidsvisie Bodem en 
Ondergrond

verantwoord benutten van kansen van de 

bodem voor maatschappelijke opgaven. 

evenwichtige verdeling ondergrondse ruimte in 

afstemming met bovengrondse functies



Proces

• Intensieve afstemming met sectoren

• Interactieve werksessies met stakeholders

• Welke knelpunten en kansen voor de 

ondergrond worden gezien? 

• Welke behoeftes zijn er? 

• Taak en rol provincie?

• Workshop met Statenleden

•



Verbinden bovengrondse en 
ondergrondse opgaven en kansen



Strategisch
1. Meer hernieuwbare energie uit de bodem

2. Effectiever en efficiënter gebruik van ondergrond se ruimte 
voor ondergrondse infrastructuur 

3. Voldoende grondwater van goede kwaliteit

4. Verbeteren van lokale en diffuse bodemkwaliteit
------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumenteel
5. Verantwoord benutten en beschermen van intrinsiek e 

bodemwaarden

6. Evenwichtig verdelen van ondergrondse ruimte

Ambities Beleidsvisie Bodem 
en Ondergrond



Maken van keuzes aan de hand 
v/d Bodemladder

AFWEGEN op basis 
van hernieuwbaarheid 
en aanvaardbaarheid

- (politiek) gesprekskader voor het 
meewegen van bodem en 
ondergrondbelangen bij 
standpuntbepaling/initiatieven

- Ambitieniveau bepalen in 
gebiedsontwikkelingen  



Toepassing Bodemladder

• Zelfbindend

• Doorwerking via overleg 
en  deelname in 
gebiedsprocessen

• Ruimtelijke implicaties 
nog te verkennen



Evenwichtig verdelen 
ondergrondse ruimte

De 4 beleidsambities 
in balans

• water

• energie

• bodemkwaliteit

• ondergrondse 
infrastructuur



Ambitie langere termijn

Bodem en ondergrond 
op termijn integraal 
onderdeel van de 
ruimtelijke plannen -> 
integrale herziening 
structuurvisie. 

Driedimensionale 
planvorming



Uitvoering Beleidsvisie

• Relatief beperkt -> volgend beleidsproces

• Bodemladder aantal malen toegepast

• In politiek aandacht voor toepassing 

Bodemladder



Evaluatie Bodemladder 
• Zoek geschikte werkvormen

• Goede actorenanalyse

• Streef naar gelijk kennisniveau

• Afspraken over eenduidige uitleg begrippen

• Complexe opgaven -> complex proces

• Creer hulpmiddel: afweging in model 

• Bodemladder is iteratief proces

Nadere uitwerking van Bodemladder 



(ontwerp) Visie Ruimte en 
Mobiliteit

• Integrale herziening ruimtelijke beleid

• Integratie van ruimtelijk relevant beleid en 

mobiliteitsbeleid

• Opmaat naar Omgevingsvisie



Vier rode draden

• Beter benutten van wat er is

• Vergroten agglomeratiekracht

• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit

• Bevorderen tranistie water- en energie-

efficientie samenleving



Bodem en Ondergrond in VRM
• Bodem en ondergrondthemas van belang

• Doorvertaling van beleidsambities Beleidsvisie 

bodem en ondergrond met koppeling aan 

ruimtelijke instrumentarium  

• Beter gebruik bodem en ondergrond integraal 

onderdeel van ruimtelijke projecten en 

processen -> driedimensionale planvorming

• Onderzoek naar opties om bodem beter in te 

bedden in ruimtelijk instrumentarium



Bodem inbeddden in ruimtelijk
instrumentarium

• Instrument van de Bodemtoets met partners 

verkennen

• Procesinstrument vergelijkbaar met de 

Watertoets

• Basisinformatie ontlenen aan Bodematlas

• Bodemladder als handelingsperspectief 

daarbij



Proces

• Ontwerp VRM in inspraak

• Parallel aan definitieve besluitvorming 

opstellen van uitvoeringsprogramma

• Zoeken van allianties in de uitvoering


