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SAMENVATTING 

Het wordt druk in de ondergrond. Het gebruik van de ondergrond voor 
bijvoorbeeld kabels en leidingen, tunnels, ondergrondse gebouwen en 
energieopslag neemt toe.  
 
Verwacht wordt dat dit gebruik in de toekomst nog verder zal toenemen. Er 
zijn diverse kaders en instrumenten die ingezet kunnen worden bij de 
ordening van de ondergrond.  
 
Toch komen er uit het maatschappelijk krachtenveld steeds meer signalen 
dat het huidige gebruik van de ondergrond in de praktijk tot knelpunten 
leidt. Tegen deze achtergrond heeft de minister van VROM het initiatief 
genomen om het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) een analyse te laten 
maken van de ‘ordeningsknelpunten’ die worden ervaren door partijen die 
direct of indirect zijn betrokken bij het gebruik en de ordening van de 
ondergrond. Het onderzoek is uitgevoerd door een uitvoeringscommissie van 
het COB en is begeleid door een interdepartementale projectgroep waarin 
naast het ministerie van VROM (voorzitter) de ministeries van EZ, V&W, 
LNV en Defensie zitting hebben. De resultaten van het onderzoek zijn op 6 
mei 2004 gepresenteerd aan de interdepartementale stuurgroep 
Ondergrondse Infrastructuur, onder voorzitterschap van het ministerie van 
EZ. Mede op basis van dit onderzoek zal een kabinetsbrief worden opgesteld 
over de verantwoordelijkheden van verschillende partijen bij het oplossen 
van de geconstateerde knelpunten.  
 
Doel van het onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in huidige en 
eventueel toekomstige problemen met het gebruik en de ordening van de 
ondergrond. Centraal daarin staat een inventarisatie van door partijen in de 
praktijk ervaren knelpunten. 
 
In het onderzoek is een brede insteek gekozen. Vanuit verschillende 
‘functies’ van de ondergrond zijn trends, ontwikkelingen en knelpunten in 
beeld gebracht. Onderscheid is gemaakt in de ‘transportfunctie’, de ‘draag- 
en verblijfsfunctie’, de ‘productiefunctie’, de ‘bergingsfunctie’ en de 
‘archieffunctie’ van de ondergrond.  
 
RESULTATEN INVENTARISATIE KNELPUNTEN 
De resultaten van de inventarisatie van knelpunten zijn weergegeven in  
tabel 1. Voor een toelichting op deze knelpunten wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3.  
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Transportfunctie (met accent op de infrastructuur) 

> Ontoereikend gebruik van bestemmingsplannen bij ondergrondse infrastructuur 
> Gebrekkige coördinatie van ondergronds ruimtegebruik 
> Beheer en veiligheid rondom ondergrondse infrastructuur 

Produktiefunctie 

> Criterium duurzaamheid wordt tijdens planvorming onvoldoende meegenomen 
> De ondergrond wordt niet expliciet geordend in ruimtelijke plannen 
> Vergunningverlening op basis van milieuwetten is versnipperd 
> Kabels en leidingen in landbouwgebieden  
> Conflicten tussen waterwinning en andere gebruikers van watervoerende lagen 

Draag- en verblijfsfunctie 

> Voorschriften in bestemmingsplannen niet toereikend voor de ondergrond 
> Ongewenste en onomkeerbare effecten van ondergronds ruimtegebruik 
> Geen volledige afweging voor ondergronds bouwen door gebrek aan kennis  

Bergingsfunctie 

> Stagnatie in (her)ontwikkeling van oude stortplaatsen 
> Gebrekkige afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en bodemsanering 
> Beheer- en gebruiksbeperkingen zijn een belasting bij (her)ontwikkeling 
> Gebrek aan begrijpelijke en overzichtelijke kennis en informatie van verontreinigingen 
> Mogelijkheden energieopslag onvoldoende benut door gebrekkige afweging 
> Conflicten tussen nabijgelegen energieopslagsystemen 
> Onbekendheid met effecten leidt tot een gebrekkige ruimtelijke afweging 

Archieffunctie 

> Archeologisch onderzoek en kennis te laat ingebracht in planvormingsprocessen 
> Informatie en kennis over cultuurhistorische waarden is onvoldoende ontsloten 
> Veroorzakersprincipe kan voor kleine initiatieven tot hoge kosten leiden 
> Sluipende aantasting van de archieffunctie wordt niet meegewogen 

Tabel 1. Overzicht van in de praktijk ervaren knelpunten op het gebied van ondergrondse ordening. 
 
CONCLUSIES 
Regulering van het gebruik van de ondergrond vindt in Nederland 
overwegend plaats in reactie op afzonderlijke initiatieven van individuele 
gebruikers en op grond van sectorale wet- en regelgeving. Van een ‘integrale 
ordening’ van de ondergrond, zoals die voor het bovengrondse ruimtegebruik 
al decennia bestaat, is nog geen sprake. Daarvoor ontbreekt het op 
onderdelen aan informatie over het feitelijke gebruik van de ondergrond, 
kennis van wederzijdse effecten van diverse gebruiksmogelijkheden, inzicht 
in de te beschermen waarden en doorwerking van sectorale wet- en 
regelgeving over de ondergrond in streek- en bestemmingsplannen.  
Als gevolg van deze tekortkomingen vindt er door rijk, provincies en 
gemeenten een onvoldoende integrale afweging plaats van boven- en 
ondergrondse functies, belangen en effecten bij de plan- en besluitvorming 
over ruimtelijke ingrepen. Technische, financiële en juridische argumenten 
beheersen de afweging en er wordt onvoldoende rekening gehouden met de 
lange termijn processen in de ondergrond.  
 
Kennis en informatie over de ondergrond en over ondergrondse effecten 
worden onvoldoende gebruikt in de plan- en besluitvorming over ruimtelijke 
ingrepen (bijvoorbeeld op het gebied van sanering van verontreinigingen, 
cultuurhistorische en aardkundige waarden, bodembiodiversiteit, kabels en 
leidingen, ondergrondse energieopslag, ondergrondse aanleg infrastructuur 
en ondergrondse gebouwen). Het ontbreekt aan kennis- en 
informatieuitwisseling tussen partijen en aan praktisch toepasbare 
hulpmiddelen - in de vorm van handleidingen, checklists, afwegingskaders – 
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om de vaak complexe en specialistische kennis over de ondergrond te kunnen 
gebruiken in planvorming en besluitvorming.   
 
Kaders en instrumenten om - in aanvulling op de bestaande sectorale wet- en 
regelgeving - meer integraal ondergronds te ordenen zijn in principe 
aanwezig (denk onder meer aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 
‘lagenbenadering’ en aan instrumenten als milieueffectrapportage en 
strategische milieubeoordeling). Deze kaders en instrumenten worden echter 
nog onvoldoende voor dat doel gebruikt, mede als gevolg van onvoldoende 
bewustzijn en gebrek aan bewuste sturing. In bestemmingsplannen, 
streekplannen en rijksnota’s wordt de ondergrond nog onvoldoende expliciet 
meegenomen. Bovengrondse ordeningsprincipes als ‘zonering’ en 
‘ruimtereserveringen’ worden voor de ondergrond beperkt toegepast.  
 
Hoewel bodembiodiversiteit, in het kader van duurzaamheid, een 
kennisspeerpunt is van de ministeries van LNV en VROM, ontbreken nog 
kwaliteitscriteria voor bodembiodiversiteit. Bodemleven speelt een cruciale 
rol bij bodemprocessen. Door het ontbreken van criteria voor 
bodembiodiversiteit kan door grondgebruikers nog onvoldoende worden 
ingespeeld op dit aspect van de bodemkwaliteit. Onzeker is daardoor of de 
bodem haar kwaliteiten behoudt om op termijn ook voor andere functies 
gebruikt te kunnen worden (bijvoorbeeld bij transformatie van landbouw in 
natuur). Om daarin te voorzien is dan ook meer inzicht nodig in de criteria 
voor bodembiodiversiteit. 
 
Veel nieuwe (Europese) beleidskaders zijn gericht op verdere decentralisatie 
van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden (qua kosten en effecten) 
in de richting van de initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen (zie 
bijvoorbeeld de ‘zorgplicht’ in de Beleidsbrief bodem, het ‘vernieler betaalt 
principe’ in het Verdrag van Malta en het ‘veroorzakersbeginsel’ in de Nota 
Ruimte). Specifiek voor ondergrondse ingrepen geldt dat de kosten en 
risico’s - vanwege complexiteit en onvoorziene effecten - groter zijn en 
vooraf moeilijker kunnen worden ingeschat. Dit kan een belemmering gaan 
vormen voor een ontwikkelingsgerichte aanpak bij de realisatie van 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (denk aan herstructurering, 
saneringen, aanleg van ondergrondse infrastructuur en woningbouw-
ontwikkeling in steden). 
 
AANBEVELINGEN 
De ruimtelijke inrichting, de ruimtelijke planning en de ruimtelijke 
regelgeving in Nederland moeten worden gebaseerd op een 
meerdimensionale benadering van de ruimte, waarin de ondergrond 
explicieter aandacht krijgt. Dit betekent dat de kansen, de maatschappelijke 
en economische waarden (bijvoorbeeld water, energie, infrastructuur) en de 
belemmeringen van de ondergrond beter in beeld moeten worden gebracht 
en moeten worden meegewogen bij planvorming en besluitvorming over 
ruimtelijke ingrepen. Dit vraagt om een sterkere regierol van rijk, provincies 
en gemeenten, elk voor hun eigen grondgebied, taken en 
verantwoordelijkheden (zie verder paragraaf 4.4). Een sterkere regierol is 
nodig om de kennis en informatie over de ondergrond beter te ontsluiten en 
toegankelijk te maken voor besluitvorming en om in nieuwe wet- en 
regelgeving, beleidskeuzes en instrumenten de ondergrond beter te 
verankeren. 
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De keuze voor een meerdimensionale benadering van ruimte betekent niet 
dat een nieuw plan- of vergunningenstelsel voor ondergrondse ordening 
naast de bestaande, overwegend ‘bovengrondse ordening’ moet worden 
uitgewerkt. De kernopgave is veeleer om de ondergrond veel sterker in 
bestaande wet- en regelgeving, beleidskaders en instrumenten en 
uitvoeringsprojecten een plaats te geven. Kortom, naar een 
meerdimensionale benadering van bestaande praktijken. 
 
Om informatie over de ondergrond in een vroeg stadium van planvorming en 
besluitvorming te betrekken, wordt voorgesteld om optimaal gebruik te 
maken van het instrument ‘Strategische Milieu Beoordeling’ (SMB). 
Voorgesteld wordt een ‘Handreiking Ondergrond in SMB’ op te stellen, 
waarin wordt aangegeven hoe de functies, kenmerken en waarden van de 
ondergrond kunnen worden uitgewerkt en toegepast in een strategische 
milieubeoordeling voor verschillende plannen en programma’s. Onderzocht 
moet worden in welke mate verdere integratie van de huidige watertoets, de 
in de Beleidsbrief Bodem voorgestelde ‘integrale grondlaagtoets’1 en de in 
de Nota Ruimte aangekondigde ‘bouwgrondstoffentoets’ in strategische 
milieubeoordelingen mogelijk is. Uitgangspunt moet zijn dat een verplichte 
verantwoording plaatsvindt van de ruimtelijke keuzes in plannen en 
programma’s mede vanuit het gebruik, de functies en waarden van de 
ondergrond.  
 
Als ontwerp- en planningsinstrument biedt ook de ‘lagenbenadering’ uit de 
Nota Ruimte, in combinatie met het in de nota geïntroduceerde begrip 
‘basiskwaliteit’, goede aanknopingspunten om te komen tot een meer 
integrale ondergrondse ordening. Daarom wordt aanbevolen om de 
toepassing van de lagenbenadering in regionale en bovenlokale ontwerp- en 
planvormingsprocessen actief te stimuleren. Wel wordt de ondergrond in de 
lagenbenadering in de praktijk vaak nog beperkt opgevat. Daarom wordt 
voorgesteld om in een aantal gebiedspilots kennis en ervaring op te doen met 
een veel bredere invulling van de begrippen ‘ondergrond’ en ‘basiskwaliteit’ 
in de lagenbenadering. 
 
Op het gebied van kabels en leidingen wordt voorgesteld om voortvarend 
uitvoering te geven aan een aantal initiatieven die recent zijn genomen. Het 
betreft het opstellen van een ‘verordening ondergrondse openbare ruimte’ 
door alle gemeenten volgens een gezamenlijk vastgesteld model en het 
zorgen voor een verplichte informatie-uitwisseling over de ligging van kabels 
en leidingen (invoering van een grondroerdersregeling). Om de regierol van 
gemeenten voor de kabels en leidingen in de ondergrond te versterken, 
wordt aanbevolen om gemeenten actief te ondersteunen en handvaten te 
bieden voor de wijze waarop ze hun regierol in de praktijk kunnen 
waarmaken. Voor een goede doorwerking van de veiligheidszones rond 
transportleidingen zijn actuele bestemmingsplannen noodzakelijk. Dit 
vereist een toets op actualiteit en adequate handhaving door de provincies 
en de rijksinspecties. Nieuwe initiatieven die bijdragen aan een 
actualiseringslag van bestemmingsplannen moeten worden ondersteund. De 
in de nieuwe Wro voorziene actualiseringsverplichting past in dit streven.  
 
1 In de Beleidsbrief Bodem wordt het belang van een eventuele ‘integrale grondlaagtoets’ 

benadrukt, maar wordt tegelijkertijd ook afgezien van de invoering van zo’n aparte toets, 

onder andere ter beperking van de regeldruk. Deze aanbeveling is dan ook bedoeld om ‘de 

gedachte achter’ deze toets te integreren met andere toetsen en te koppelen aan de 

strategische milieubeoordeling.  
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Ter ondersteuning van een ondergrondse ordening wordt aanbevolen om in 
eerste instantie de bestaande kennis en informatie over de ondergrond beter 
te ontsluiten voor eindgebruikers en deze te vertalen in toepasbare 
instrumenten en hulpmiddelen die aansluiten bij de systematiek van 
beleidsontwikkeling, planvorming of vergunningverlening. Daarmee kan de 
nu nog ontbrekende schakel worden ingevuld tussen (wetenschappelijke) 
kennisontwikkeling en politieke besluitvorming.  
 
BETEKENIS VOOR PARTIJEN  
Het voorliggende onderzoek heeft laten zien dat ‘de ondergrond’ - zelfs 
indien het beperkt wordt tot ondergrondse ordening - een complex en breed 
aandachtsgebied beslaat met een veelheid aan belangen, actoren en 
invalshoeken. Omdat de knelpunten complex zijn en meerdere dimensies 
betreffen, zal ook aan de oplossingen door veel verschillende partijen een 
bijdrage moeten worden geleverd. In hoofdlijnen wordt de volgende 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen voorgesteld. Een 
overzicht van taken die hieruit voortvloeien is verder uitgewerkt in paragraaf 
4.4. 
 
Van het rijk wordt een kaderstellende en stimulerende rol verwacht gericht 
op het verbreden van de overwegend tweedimensionale benadering in de 
huidige ruimtelijke ordening naar een meerdimensionale benadering 
(inclusief de ondergrond en de daaraan gerelateerde tijdsdimensie). Een 
verantwoorde benutting en duurzame bescherming van de ondergrond is 
(voor een deel) een rijksverantwoordelijkheid. Deze rijksverantwoorde-
lijkheid vloeit voort uit de specifieke tijdsdimensie van de ondergrond 
(onzorgvuldig gebruik van de ondergrond leidt vaak pas op lange termijn tot 
onomkeerbare effecten) en uit het feit dat vaak ook sprake is van gemeente- 
en provinciegrensoverschrijdende processen en belangen.  
 
Provincies en gemeenten staan voor de primaire opgave om het huidige 
gebruik, de functies en de waarden van de ondergrond integraal mee te 
wegen in hun ruimtelijke plannen en besluiten. Daarbij kunnen zij worden 
ondersteund door de informatievoorziening en de afwegingsinstrumenten die 
op landelijk niveau (door rijk, IPO, VNG, UvW, kennisinstituten en overige 
partijen) zijn ontwikkeld.  
 
Gebruikers (publiek of privaat) van de ondergrond hebben (na toestemming) 
het recht om de ondergrond te benutten (gebruiksrecht), maar ook de plicht 
om zorgvuldig met de ondergrond om te gaan (zorgplicht). De verschillende 
functies en waarden van de ondergrond moeten immers ook in de toekomst 
gewaarborgd blijven.  
 
ACTIELIJST 
In tabel 1 is een overzicht opgenomen van actiepunten die voortvloeien uit 
de conclusies, aanbevelingen en voorgestelde verantwoordelijkheids-
verdeling. De actiepunten hebben betrekking op drie categorieën: 1) 
versterking van het bestaande instrumentarium voor een betere doorwerking 
van de ondergrond in plan- en besluitvorming, 2) verbetering van de 
kennisuitwisseling en informatievoorziening en 3) stimulering van een 
duurzame omgang met en benadering van de ondergrond. 
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Nr. Actie Doel / resultaat Door wie 

INSTRUMENTARIUM VOOR DOORWERKING VAN DE ONDERGROND IN PLAN- EN BESLUITVORMING 

1. Opstellen ‘Handreiking Ondergrond in 

Strategische milieubeoordelingen (SMB)’ 

(eventueel te integreren in het al in de 

Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte 

aangekondigde onderzoek naar samenhang 

m.e.r., SMB en ‘ondergrondtoetsen’) 

Betrekken functies, kenmerken en 

waarden van de ondergrond in vroegtijdig 

stadium van plan- en besluitvorming; op 

eenduidige manier uitwerking geven aan 

begrip ‘ondergrond’ 

VROM, LNV i.s.m. 

IPO, VNG en UvW 

2. Interdepartementale beleidsverkenning naar 

afstemming/integratie watertoets, ‘integrale 

grondlaagtoets’ (Beleidsbrief Bodem) en SMB 

Belangen van de ondergrond op formele, 

eenduidige en niet-versnipperde manier 

meewegen in plan- en besluitvorming  

VROM, LNV, V&W 

3. Opnemen van ‘actualiseringsverplichting’ 

bestemmingsplannen in nieuwe Wro en 

zorgen voor / toezien op actualisering van 

bestemmingsplannen met opname van 

veiligheidszones rond transportleidingen 

Actuele bestemmingsplannen waarin 

veiligheidszones zijn verwerkt 

VROM en 

gemeenten, VNG, 

provincies, IPO en 

rijksinspecties 

4. Opstellen ‘Verordening ondergrondse 

(openbare) ruimte’ volgens modelverordening 

Op eenduidige manier in alle gemeenten 

invulling geven aan ordening en beheer 

ondergrond 

Gemeenten i.s.m 

VNG 

5. Vertalen van consequenties Europese 

richtlijnen over de ondergrond in praktisch 

hanteerbare afwegingsinstrumenten 

Beter zicht op operationalisatie van de 

ondergrond in regionale en lokale 

plannen/programma’s 

Verantwoordelijke  

departementen 

i.s.m. IPO, VNG, 

UvW en ICES-Bsik 

programma’s 

6. Vertaling bestaande kennis en informatie in 

toepasbare instrumenten en hulpmiddelen voor 

beleidsontwikkeling, planvorming en/of 

besluitvorming 

Invullen ontbrekende schakel tussen 

(wetenschappelijke) kennisontwikkeling 

en politieke besluitvorming 

ICES-Bsik 

programma’s, 

bijvoorbeeld via een 

‘centraal loket’ 

KENNISUITWISSELING EN INFORMATIEVOORZIENING OVER DE ONDERGROND 

1. Verplichte informatie-uitwisseling tussen kabel- 

en leidingbeheerders en gravers 

(grondroerdersregeling, al in voorbereiding) 

Zo veel mogelijk voorkomen  

van graafincidenten 

EZ i.s.m. de sector 

2. Zorgen voor actuele informatie over gebruik en 

gebruiksbeperkingen ondergrond bij locatie- en 

gebiedsontwikkeling 

Betrouwbare informatie voor (private) 

ontwikkelaars bij voorbereiding ingrepen 

Provincies en 

gemeenten i.s.m. 

IPO en VNG 

3. Intensiveren van de samenwerking tussen 

overheden en gebruikers van de ondergrond (op 

branche- en sectorniveau)  gericht op 

agendavorming, uniformering van werkwijzen 

en kennis- en informatie-uitwisseling 

Inzicht krijgen in de thema’s die door 

grotere zelfregulering kunnen worden 

opgelost 

COB Platform Kabels 

en Leidingen i.s.m. 

ICES-Bsik 

programma’s 

4. Kennisuitwisseling over (juridisch) gebruik 

bestemmingsplan bij ondergronds bouwen 

Vergroten bewustwording en 

kennisspreiding over de 

(on)mogelijkheden van regulering 

ondergronds ruimtegebruik via 

bestemmingsplannen 

Gemeenten met 

ondergronds 

ruimtegebruik (bv. 

A’dam, Den Haag) 

i.s.m. VNG, NIROV) 

STIMULEREN VAN EEN DUURZAME BENADERING VAN DE ONDERGROND 

1. Toepassing van de ‘lagenbenadering’ als 

ontwerp- en planvormingsinstrument 

Betere (integrale) onderbouwing van 

ontwerpen en plannen  

Provincies, gemeen-

ten, ontwerpbureaus 

2. Uitvoering enkele ‘gebiedspilots’ gericht op 

uitwerking en veel bredere invulling van de 

ondergrond in de lagenbenadering, in 

combinatie met uitwerking ‘basiskwaliteit’. 

Stimuleren van de toepassing van de 

lagenbenadering in regionale en 

bovenlokale planvormingsprocessen 

VROM, LNV, V&W 

i.s.m. provincies, 

gemeenten, IPO, 

VNG en UvW 

3. Uitwerking bodembiodiversiteitsdoelstellingen 

in criteria voor grondgebruik(ers) 

Duurzaam behoud bodemfuncties LNV en VROM 

4. Onderzoek/inventarisatie van doorwerking 

veiligheidszones in bestemmingsplannen 

Doorwerking van veiligheidszones in 

bestemmingsplannen 

Rijksinspecties en 

provincies 

Tabel 2. Overzicht van acties voor een betere ondergrondse ordening. 
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1.  INLEIDING  

1 . 1 .  A A N L E I D I N G  

Het wordt druk in de ondergrond. Het gebruik van de ondergrond voor 

bijvoorbeeld kabels en leidingen, tunnels, ondergrondse gebouwen en 

energieopslag neemt toe. Verwacht wordt dat dit gebruik in de toekomst nog 

verder zal toenemen. Er zijn diverse kaders en instrumenten die ingezet 

kunnen worden bij de ordening van de ondergrond. De Tweede Kamer heeft 

regelmatig aandacht gevraagd voor de vraag of het planologisch en juridisch 

instrumentarium toereikend is om te komen tot een evenwichtige afweging 

van en besluitvorming over het gebruik van de ondergrond.2 De minister van 

VROM heeft op verschillende momenten aangegeven dat er geen aanleiding is 

om specifieke bepalingen voor het gebruik van de ondergrond op te nemen in 

bijvoorbeeld de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Wel is daarbij opgemerkt 

dat het wenselijk is dat in ruimtelijke plannen van rijk, provincies en 

gemeenten nadrukkelijker wordt ingespeeld op ondergronds ruimtegebruik. 

 

Toch komen er uit het maatschappelijk krachtenveld steeds meer signalen dat 

het huidige gebruik van de ondergrond in de praktijk tot knelpunten leidt. Het 

kan dan gaan om conflicterend ruimtegebruik (bijvoorbeeld ondergrondse 

energieopslag versus drinkwaterwinning), om risico’s en effecten van 

onzorgvuldig ruimtegebruik (onder meer bij kabels en leidingen), om 

gebruiksbeperkingen (vanwege verontreinigingen), of om aantasting van 

essentiële kwaliteiten van de ondergrond als basisvoorwaarde voor natuur en 

landschap (bijvoorbeeld verdroging, versnippering en bodemroering).   

 

Tegen deze achtergrond heeft de minister van VROM het initiatief genomen 

om een analyse te laten maken van de ‘ordeningsknelpunten’ die worden 

ervaren door partijen die direct of indirect betrokken zijn bij het gebruik en de 

ordening van de ondergrond. 

 

In januari 2004 heeft het ministerie van VROM opdracht gegeven aan het 

Centrum Ondergronds Bouwen om een onderzoek uit te voeren naar deze 

ordeningsknelpunten. In de periode februari - mei 2004 heeft het Centrum 

Ondergronds Bouwen een uitvoeringscommissie belast met de uitvoering van 

het onderzoek. Het onderzoek is begeleid door een interdepartementale 

projectgroep waarin naast het ministerie van VROM (voorzitter) de 

ministeries van EZ, V&W, LNV en Defensie zitting hebben. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn op 6 mei 2004 gepresenteerd aan de 

(topambtelijke) interdepartementale stuurgroep Ondergrondse Infrastructuur, 

onder voorzitterschap van het ministerie van EZ. Mede op basis van dit 

onderzoek zal een kabinetsbrief worden opgesteld over de 

verantwoordelijkheden van verschillende partijen bij het oplossen van de 

geconstateerde knelpunten.  

 

 
2 Onder meer in de motie Ravestein c.s., Kamerstukken II 1998/99, 26 200 XI, nr. 12. 
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1 . 2 .  D O E L  E N  A A N P A K  O N D E R Z O E K   

Doel van het onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in huidige en 

eventueel toekomstige problemen met het gebruik en de ordening van de 

ondergrond. Centraal daarin staat een inventarisatie van door partijen in de 

praktijk ervaren knelpunten. Onderzoeksvragen die met behulp van het 

onderzoek beantwoord worden zijn: 

> Welke trends en ontwikkelingen zijn waar te nemen op het gebied van 

ondergronds ruimtegebruik? 

> Leiden de trends en ontwikkelingen tot knelpunten in de ordening van 

de ondergrond? En zo ja welke en wat is de oorzaak van deze 

knelpunten? 

> Voldoen de bestaande kaders, instrumenten en overheidsverant-

woordelijkheden? 

> Hoe zouden eventuele leemten in de kaders, instrumenten en 

verantwoordelijkheden kunnen worden ondervangen? 

 

De eerste twee onderzoeksvragen worden beantwoord in hoofdstuk 2 en 3. De 

laatste twee onderzoeksvragen worden beantwoord in hoofdstuk 4.  

 

In het onderzoek is een op de praktijk gerichte knelpunteninventarisatie 

uitgevoerd. Eerst is op basis van bestaande literatuurbronnen (zie bijlage 1) een 

inventarisatie uitgevoerd van trends en ontwikkelingen, kaders en 

instrumenten en ervaren knelpunten. Aanvullend hebben 14 interviews 

plaatsgevonden met private en publieke partijen (zie bijlage 2). Op 23 maart 

zijn de tussentijdse resultaten van het onderzoek getoetst tijdens een 

klankbordbijeenkomst met externe partijen (zie bijlage 3). Deelresultaten over 

de ‘transportfunctie’ van de ondergrond zijn tussentijds gepresenteerd bij het 

‘COB Platform Kabels en Leidingen’, een publiek-privaat overlegplatform 

waaraan vertegenwoordigers van rijk, provincies en gemeenten, kabel- en 

leidingeigenaren/beheerders en uitvoerende partijen (aannemers) deelnemen. 

De reacties van al deze partijen zijn, voor zover passend in de 

onderzoeksopdracht, verwerkt in deze eindrapportage. Op deze manier is in 

korte tijd toch een zo breed mogelijk gedragen beeld verkregen van de 

problematiek rond ondergrondse ordening.  

 

 
Foto 1.1: functies van de ondergrond 
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1 . 3 .  A F B A K E N I N G  

In het onderzoek is in eerste instantie een brede insteek gekozen. Vanuit 

verschillende ‘functies’ van de ondergrond zijn trends, ontwikkelingen en 

knelpunten in beeld gebracht. Onderscheid is gemaakt in de ‘transportfunctie’, 

de ‘draag- en verblijfsfunctie’, de ‘productiefunctie’, de ‘bergingsfunctie’ en de 

‘archieffunctie’ van de ondergrond. Vanuit deze brede insteek is vervolgens de 

nadruk gelegd op die knelpunten die:  

> nu of op termijn kunnen leiden tot ‘ordeningsproblemen’ (zie kader); 

> relevant zijn voor de kabinetsbrief over de rijksverantwoordelijkheid; 

> worden ervaren door (markt)partijen in de praktijk; 

> in lopende beleidstrajecten nog niet of onvoldoende worden opgelost.  

 

D EFI NIT I E  VAN ‘OR DE NI NGSKNEL P UNTEN’  

Van een ‘ordeningsknelpunt’ is in dit onderzoek sprake indien het 

gesignaleerde knelpunt:  

> leidt tot conflicterend ruimtegebruik of tot gebruiksbeperkingen van de 

ruimte boven- en/of ondergronds (ruimtelijke inrichting); 

> invloed heeft op de beleidsmatige afweging van of besluitvorming over 

verschillende ruimteclaims (ruimtelijke planning); 

> voortvloeit uit de aard of omvang van bestaande wet- en regelgeving ter 

ondersteuning van die afweging en besluitvorming (ruimtelijke 

regelgeving). 

 

Dit betekent dat in deze eindrapportage geen compleet beeld wordt gegeven 

van alle knelpunten die betrekking hebben op ‘de ondergrond’ in het 

algemeen. Daarvoor is het onderwerp te breed en zijn de verschillende 

‘werelden’ die erbij betrokken zijn te divers.  

 

Om diezelfde redenen heeft het onderzoek ook het karakter van een quickscan; 

op basis van nu beschikbare bronnen en een - in verhouding tot de breedte van 

het onderwerp - beperkte doelgroepanalyse zijn de belangrijkste 

ordeningsknelpunten geïnventariseerd. De resultaten van het onderzoek zijn 

voldoende representatief om de verantwoordelijke departementen in staat te 

stellen om beleidsconclusies en aan-bevelingen op te stellen over de 

verantwoordelijkheden van rijk, provincies, gemeenten en andere partijen bij 

het oplossen van de knelpunten in de ondergrondse ordening.  

 

Al eerder is vanuit uiteenlopende deelonderwerpen een pleidooi gehouden 

voor een sterkere ondergrondse ordening. De toegevoegde waarde van juist dit 

onderzoek zit enerzijds in de brede benadering van de ondergrond en 

anderzijds in de vertaling van veel individuele, specifieke knelpunten in een 

generieke benadering om de ondergrond explicieter mee te nemen in plan- en 

besluitvormingsprocessen (de synthese in hoofdstuk 4). Hoewel de 

praktijkgerichte knelpunteninventarisatie een kernonderdeel is in het 

onderzoek vormt deze dan ook maar een momentopname. Na publicatie van 

dit onderzoeksrapport zullen - wellicht door andere partijen - nieuwe 

knelpunten worden toegevoegd aan het overzicht. Dat zal het belang van het 

onderwerp illustreren.  
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D EFI NIT I E  VAN ‘DE  O ND ERGR O ND ’  

De ondergrond is het deel van de aarde vanaf het maaiveld tot circa 10 

kilometer diepte. Onderscheid wordt gemaakt in de ‘zeer ondiepe’ ondergrond 

(minder dan 1 meter beneden maaiveld, het levende deel), de ‘ondiepe’ 

ondergrond (van 1 meter tot circa 1 kilometer) en de ‘diepe’ ondergrond (van 1 

tot 10 kilometer beneden maaiveld). In de ondergrond spelen zich tal van 

biologische, hydrologische en chemische processen af, die weer deel uitmaken 

van grotere kringlopen. De ondergrond vervult uiteenlopende functies die 

deels op zichzelf staan (intrinsieke waarde) en deels van belang zijn voor het 

gebruik dat mensen van de ondergrond maken (zie voor een overzicht van 

functies tabel 2.1). 

In dit onderzoek heeft het accent gelegen op de (zeer) ondiepe ondergrond, 

omdat de indruk bestaat dat daarin de meeste knelpunten voorkomen die 

relevant zijn voor ondergrondse ordening. 

 

Parallel aan dit onderzoek wordt in een apart project gewerkt aan de 

beleidsvorming voor een ‘grondroerdersregeling’. In dit project wordt 

inzichtelijk gemaakt hoe een effectieve informatie-uitwisseling over de ligging 

van kabels en leidingen in de praktijk kan worden gerealiseerd. Het project 

wordt gecoördineerd door het Ministerie van EZ. 

1 . 4 .  L E E S W I J Z E R  

Na dit inleidende hoofdstuk gaat hoofdstuk 2 ‘Ondergrond en ordening’ dieper 

in op het onderwerp van onderzoek. De vijf onderscheiden functies worden 

toegelicht en de achtergronden worden geschetst van de toegenomen aandacht 

voor de ondergrond. 

 

In hoofdstuk 3 ‘Knelpunten uit de praktijk’ wordt per functie van de 

ondergrond een overzicht van de gesignaleerde knelpunten gepresenteerd. 

Hoofdstuk 4 ‘Synthese’ bevat de conclusies en aanbevelingen en schetst de 

betekenis voor de partijen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een concreet 

overzicht van actiepunten. 
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2.  ONDERGROND EN ORDENING 

2 . 1 .  I N L E I D I N G  

Het gebruik van de ondergrond staat in de belangstelling. Wat zijn de 

achtergronden van deze groeiende belangstelling en welke ontwikkelingen 

treden op? Dit hoofdstuk bevat een verkenning van de ondergrond en van de 

ordeningsopgaven. 

2 . 2 .  F U N C T I E S  V A N  D E  O N D E R G R O N D  

De ondergrond vervult uiteenlopende functies, die deels op zichzelf staan en 

deels van belang zijn voor het gebruik dat mensen van de ondergrond maken. 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de vele functies van de ondergrond, 

onderverdeeld in enkele hoofdcategorieën.  

 

Transportfunctie (met accent op de infrastructuur) 

> Hogedruktransportleidingen en overige kabels en leidingen: 

gas, water, brandstof, industrie, riolering, elektriciteit, telecom 

> Tunnels voor personen- en goederenvervoer 

Produktiefunctie 

> Bodembiodiversiteit  

> Fundament voor natuur, landbouw, stedelijk groen 

> Winning grond- en delfstoffen 

- ondiep: zand-, grind- en kleiwinning 

- diep: olie en gas* 

> Waterreservoir en -winning: berging, drinkwater, proces- en koelwater, thermaalwaterwinning 

Draag- en verblijfsfunctie 

> Constructies en funderingen voor wegen en gebouwen 

> Parkeergarages, ondergrondse stations, bioscopen, kantoren, winkelcentra, woningbouw  

Bergingsfunctie 

> Opslag van afvalstoffen / gevaarlijke stoffen 

> Sanering en afbraak van verontreinigingen (in relatie met bodem en grondwater) 

> Energieopslag, warmte en koude opslag 

> Gasopslag en CO2-opslag* 

Archieffunctie 

> Cultuurhistorie en archeologie  

> Geomorfologie en aardkundige waarden  

> Bodembiodiversiteit  

(* = niet meegenomen in dit onderzoek vanwege te diepe ligging) 

Tabel 2.1. Overzicht van de functies van de ondergrond. 
 

Kenmerkend voor de natuurlijke processen en kringlopen in de ondergrond is 

dat ze heel traag verlopen. Dat geeft de ondergrond een zekere buffercapaciteit 

tegen beïnvloeding van buitenaf. Dit heeft zowel voordelige als nadelige 

effecten. Nadelig is bijvoorbeeld dat verontreinigingen en verstoringen in de 

bodem lange tijd aanwezig blijven en zich onzichtbaar kunnen verspreiden 

over grote afstanden. De ondergrond is daarmee heel kwetsbaar voor 

ondoordachte ingrepen op korte termijn, die op lange termijn onvoorziene 
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effecten hebben. Aan de andere kant begrijpen we steeds beter hoe 

bijvoorbeeld verontreinigingen biologisch kunnen worden afgebroken en hoe 

we deze natuurlijke reiniging verder kunnen stimuleren door gebruik te 

maken van de processen die zich in de bodem afspelen. Dit biedt 

mogelijkheden voor structurele besparingen op de kosten van reiniging. 

Bovendien zien we dat we de processen in de ondergrond ook op een ander 

vlak kunnen benutten, bijvoorbeeld voor een meer natuurlijke zuivering van 

afvalwater - gekoppeld aan natuurontwikkeling —, zuivering van oppervlakte-

water voor de drinkwatervoorziening, of voor de opslag van energiedragers en 

-residuen. 

2 . 3 .  T R E N D S  E N  O N T W I K K E L I N G E N  

TO E NE ME ND RUIMT EGE BR UIK  E N GEB R UIK  V A N D E  O N DE RGR O ND  

Het ruimtegebruik is in de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Rond 1900 was 

zo’n 4 procent van Nederland bebouwd (stedelijke functies en infrastructuur), 

20 procent bestond uit bos en natuur, en 52 procent was in gebruik voor 

agrarische doeleinden. De rest bestond uit water. Rond 1996 was het oppervlak 

bebouwd gebied toegenomen tot 14 procent en het oppervlak aan bos en 

natuur gedaald tot 11 procent (zie figuur 2.2).  

 

Functies 1890 1930 1950 1970 1985 1996 

Agrarisch 2.157.269 2.340.610 2.512.900 2.519.497 2.395.924 2.350.807 

Bos en Natuur 835.014 681.528 506.319 497.087 450.024 461.177 

Stedelijke 

functies 

123.739 144.093 191.405 268.868 416.217 441.317 

Infrastructuur 29.218 41.178 89.591 92.255 129.682 134.048 

Water 1.007.378 945.209 852.403 774.911 760.771 765.269 

Nederland 4.152.618 4.152.618 4.152.618 4.152.618 4.152.618 4.143.618 

Figuur 2.2. Ontwikkeling ruimtegebruik in Nederland in de periode 1890 — 1996. (Bron: Tijdreeks grondgebruik in 
Nederland, AB Onderzoek B.V., 1997.) 

 

Met de toename van het ruimtegebruik zijn ook de druk op en het gebruik van 

de ondergrond sterk gegroeid. Dat geldt niet alleen voor het gebruik óp 

maaiveld (voor verstedelijking, infrastructuur en landbouw), maar ook voor 

het gebruik van ondiepe en diepe lagen van de ondergrond. Kabels en 

leidingenstraten, tunnels, opslagruimten en ondergrondse verblijfsruimten - 

zoals stations, bioscopen en winkelcentra - zijn inmiddels bekende 

voorbeelden in Nederland. In het streven naar een intensiever ruimtegebruik 

en transformaties van verouderde stadsdelen is het aantal ondergrondse 

bouwwerken in de ondiepe ondergrond in de afgelopen tien jaar sterk 

gestegen. In het landelijk gebied heeft het bovengronds ruimtegebruik al 

langer invloed op de kwaliteitsverandering van de ondergrond 

(bodemkwaliteit, waterhuishouding, gradiënten). Daarnaast zijn ook nieuwe 

vormen van benutting van de ondergrond in opmars, zoals ondergrondse 

opslag van energie (warmte- en koude opslag), opslag van CO2 en de winning 

van drinkwater via infiltratie van oppervlaktewater in de ondergrond.  

 

B ELA NG VA N D E  O N DE RGR OND BIJ  A FWEGI NG VA N RUI MTE CLAI M S  

Bij de afweging van ruimteclaims was er tot in de twintigste eeuw sprake van 

een natuurlijke hiërarchie, waarin de ondergrond domineerde. De natuurlijke 

gesteldheid van de bodem en de grote kans op overstromingen zorgden ervoor 

dat de mens de hogere delen opzocht voor bewoning (terpen, oeverwallen). 

Uit de ondergrond kwamen de randvoorwaarden voort voor de plekken waar 
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mensen woonden en werkten. Onder invloed van technologische en 

economische ontwikkelingen zijn in minder dan een eeuw tijd de rollen 

omgedraaid. De manier waarop met de ondergrond wordt omgegaan is in de 

laatste decennia uitkomst van keuzen, waarbij het aantal ruimtelijke en 

technische keuzemogelijkheden en vrijheidsgraden sterk is toegenomen. Zo 

beraamt de mens anno 2004 plannen voor woningbouw op water, een 

vliegveld in zee of voor verstedelijking en infrastructuur in diep gelegen 

polders (bijvoorbeeld Zuidplaspolder). Daarnaast is ook het gebruik van de 

diepe ondergrond sterk toegenomen (grondwaterwinning, winning van 

aardolie en aardgas en koude- en warmte-opslag). 

 

Het groeiende gebruik van de ondergrond voor de vervulling van diverse 

maatschappelijke behoeften zet de bijzondere kenmerken van de ondergrond 

onder druk. De ondergrond is geduldig, maar bij langdurig onverstandig 

gebruik wordt het functioneren aangetast. Tot op heden gaan generaties lang 

niet altijd even bewust met de ondergrond om en zijn of worden onwelkome 

erfenissen nagelaten in de vorm van bodemverontreiniging, bodemdaling, 

wateroverlast, aantasting van het landschap, uitputting van het bodemarchief 

en genetische achteruitgang. De basiskwaliteit voor de produktiefuncties 

natuur en landbouw staat onder druk. Problemen worden vaak afgewenteld 

naar andere gebieden of naar de langere termijn. Deze afwenteling staat op 

gespannen voet met een groeiend maatschappelijk besef van het belang van 

een duurzame ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal. 

2 . 4 .  P L A A T S  V A N  D E  O N D E R G R O N D  I N  N A T I O N A A L  B E L E I D  

De ondergrond maakt direct of indirect deel uit van diverse nationale 

beleidsnota’s. Deze paragraaf richt zich op de beleidsdoelstellingen met 

betrekking tot de ondergrond die in deze nota’s zijn terug te vinden. De 

volgende beleidsthema’s geven een invulling aan het beleid met betrekking tot 

de ondergrond en komen in deze paragraaf achtereenvolgens aan de orde: 

ruimtelijke ordening, water, milieu, natuur en landschap, energie, stedelijk 

gebied, infrastructuur en cultuurhistorie. 

 

R UI MT ELI J K E O RD E NI NG  

Bij de uitwerking van het nationaal ruimtelijk beleid (Nota Ruimte) is gekozen 

voor een ‘lagenbenadering’ waarbij ‘de ondergrond’ als dragende laag voor het 

ruimtelijke ordeningsbeleid wordt gezien naast de lagen ‘netwerk’ en 

‘occupatie’. Van de drie lagen uit de lagenbenadering is er niet één het 

belangrijkst voor de ruimtelijke ontwikkeling: elke laag heeft haar specifieke 

bijdrage aan die ontwikkeling. Tegelijkertijd ligt ook in de lagenbenadering 

besloten dat vooral een onderliggende laag condities stelt aan een 

bovenliggende laag. Belangrijk is de onderlinge wisselwerking tussen de  lagen. 

Elke laag stelt zo condities aan de andere lagen en daarmee is elke laag van 

invloed op de ruimtelijke afwegingen en keuzen. Met de introductie van de 

lagenbenadering in de toenmalige Vijfde Nota en als belangrijk afwegingskader 

in de Nota Ruimte heeft een belangrijke oorspronkelijke gedachte rond de 

ruimtelijke inrichting weer zijn intrede gedaan, namelijk dat de ruimtelijke 

ontwikkeling van een gebied zal moeten aansluiten op het natuurlijke systeem 

dat zijn eigen dynamiek kent. Vooral drie ontwikkelingen op het gebied van 

het ruimtelijk beleid hebben daar de afgelopen jaren aan bijgedragen. Ten 

eerste is sinds het begin van de jaren negentig het beleid rond 

bodembescherming sterk geëvolueerd in de richting van een actieve 

bodembescherming en een functionele inpassing van verontreinigde locaties 
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in stedelijke ontwikkelingen of natuurontwikkelingstrajecten, uitgaande van 

op risicoanalyse gebaseerde criteria. Hiermee kwam voor het eerst de 

ondergrond als item op de agenda van de ruimtelijke planvorming. Ten tweede 

is begin jaren negentig een begin gemaakt met het ontwikkelen van een visie 

op ondergronds bouwen. De toenemende ruimtedruk, samenhangend met een 

intensivering van investeringen in infrastructuur en een herstructurering van 

binnenstedelijk gebied, leidde tot een impuls in het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor ondergronds bouwen als oplossing voor noodzakelijke, 

maar vanuit kwaliteitsoogpunt, ongewenste ruimteclaims zoals parkeerruimte 

en infrastructuur. Ten derde is halverwege de jaren negentig, mede als gevolg 

van het hoogwater van ’93 en ’95 en de in gang gezette maatregelen voor 

hoogwaterbescherming, een debat ontstaan over een vernieuwd waterbeheer. 

Hierbij spelen zowel externe factoren als klimaatverandering en bodemdaling 

een rol als factoren die samenhangen met de gewenste inrichting van 

Nederland (bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling in samenhang 

met een veiliger leefomgeving). 

 

Parallel aan deze ontwikkelingen is er een maatschappelijk besef gegroeid van 

de draagkracht en kwetsbaarheid van het natuurlijke systeem. Dit heeft een 

beleidsmatige uitwerking gekregen op de terreinen van milieubeheer, 

waterbeheer, natuurbeheer en landbouw waar het gaat om ontsnippering en 

bescherming van natuur, functieveranderingprojecten (agrarisch 

natuurbeheer, conversie van landbouw naar natuur, ‘ruimte voor water’) en de 

ontwikkeling van een duurzame landbouw, mede gebaseerd op principes van 

bodembiodiversiteit. 

 

 
Foto 2.2: Infoblad nota Ruimte nr. 1: ontwikkelkracht en uitvoering centraal 
(bron: website Ministerie van VROM) 
 

Het kabinet wil onder meer met de Nota Ruimte bevorderen dat gemeenten en 

provincies bij de ruimtelijke ordening en inrichting bewuster omgaan met de 

ondergrond dan nu vaak het geval is. Daarmee kunnen niet alleen potentiële 

conflicten tussen ruimtegebruikers worden voorkomen, maar kan ook 

samenhang in maatregelen worden bereikt. In de nationale Ruimtelijke 

Hoofdstructuur (RHS) zijn de gebieden en netwerken opgenomen, die in 

belangrijke mate ruimtelijk structurerend zijn voor Nederland. Het Rijk heeft 

voor de nationale RHS een grote verantwoordelijkheid. De tot de RHS 

behorende gebieden en netwerken, komen in hoge mate overeen met de 

belangrijkste elementen van de drie lagen: ondergrond, netwerken en 

occupatie. Daarnaast bevat de Nota Ruimte - alsmede het NMP4 - generieke 

regels ter waarborging van de algemene basiskwaliteit; de ondergrens voor alle 

ruimtelijke plannen. Doordat de ondergrond expliciet binnen de werkingssfeer 

van de Nota Ruimte valt, gelden deze in principe ook voor ondergronds 

ruimtegebruik. 
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Het belang van de ondergrond voor het dragen van ruimtelijke ontwikkelingen 

was al eerder uitgewerkt in de - door het ministerie van VROM uitgebrachte - 

Ruimtelijke Verkenningen 2000 en heeft ook zijn beslag gekregen in de 

programmering van ICES-programma’s en activiteiten van de Stichting 

Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB), het Centrum 

Ondergronds Bouwen (COB), Habiforum en Delft Cluster.  

 

Van recentere datum is een aantal incidenten waarmee het belang van een 

goede informatievoorziening over en een goede ordening van de ondergrond 

nog eens wordt benadrukt. Voorbeelden hiervan zijn de berichtgevingen over 

veiligheidsrisico’s als gevolg van ‘chaos in de ondergrond’, de 

dijk/waterleidingdoorbraak in Stein en het raken van een ondiep liggende 

gasleiding bij de uitvoering van wegwerkzaamheden in Leiden. In onderstaand 

kader is een impressie gegeven van de berichtgevingen over ‘ondergrondse 

ordening’ in dagbladen.  

 

Een impressie uit de berichtgeving in landelijke en regionale dagbladen 

“Broeikasgas de grond in bij De Lier”, Haagsche Courant, 29-11-2002 

“Glasbakken gaan onder de grond: uitbreiding aantal inzamelpunten”, De Gelderlander, 27-12-2002 

“Brussel pleit voor ondergrondse opslag kernafval”, Het financiële dagblad, 5-2-2003 

“Franeker wacht miljoenenclaims om putkelders voor zoutwinning”, De Telegraaf, 11-12-2002 

“Carnisselande ideale plek voor proef aardwarmte”, Rotterdams Dagblad, 2-12-2002 

“Nieuwe kansen onder polders van Zuid-Holland (opslag broeikasgas)”, Haagsche Courant, 2-12-2002 

“Van veen via gif naar natuur: bodemsanering Volgermeer wordt unieke operatie”, Telegraaf, 1-2-2003 

“Grote schoonmaak bij het spoor”, De Twentsche Courant Tubantia, 21-01-2003 

“Terrein kruitfabriek Muiden gesaneerd en herbebouwd”, Cobouw, 30-01-2003 

“Minder geld voor bodemsanering in Enschede”, Utrechts Nieuwsblad,  23-12-2002 

“Hydron wil in Utrecht grondwater sparen”, Cobouw, 29-01-2003 

“Veengrond en boer zakken samen weg”, Boerderij, 21-01-2003 

“Archeologen grote winnaars in vertraagd Leidsche Rijn”, Utrechts Nieuwsblad, 28-12-2002  

“Asperges ramp archeologische monumenten”, Leeuwarder Courant, 3-12-2002 

“Archeologische resten bedreigd door landbouw”, De Limburger, 29-11-2002 

“Huizen Zaandijk onbewoonbaar door verzakking”, De Telegraaf, 17-12-2002 

“Gevaar dreigt door chaos onder de grond”, NRC Handelsblad, 19 april 2003 

“Gevaarlijke gasleidingen in Castricum”, Cobouw, 14 januari 2004  

“Kabelbranche blijft bij oude netwerken”, Cobouw, 20 januari 2004  

“Ondergronds bouwen vergt strakke regie van gemeenten”, Cobouw, 19 februari 2004  

“Leidingen repareren zonder te graven”, Het Parool, 25 maart 2004 

“Ondergrondse verstedelijking bedreigt veiligheid?”, Land + Water, maart 2004  

“Leidingentunnel uniek in ons land”, Haarlems Dagblad, 26 maart 2004  

“PvdA: risico’s kabels moeten kleiner”, NRC Handelsblad, 20 april 2004  

 
WAT ER  

Om de waterhuishouding van Nederland op orde te brengen zijn in de Vierde 

Nota Waterhuishouding, de Nota Waterbeheer 21e eeuw en het recent 

afgesloten Nationaal Bestuursakkoord Water diverse oplossingsrichtingen 

voorgesteld. Het gaat dan om meer ruimte om water vast te houden, te bergen 

en af te voeren, anticiperend peilbeheer om de bergingscapaciteit in de 

ondergrond beter te benutten en een betere afstemming tussen ruimtelijke 

inrichting en watersystemen - op het niveau van stroomgebieden en 

deelstroomgebieden - zodat minder kunstmatige ingrepen nodig zijn om de 

gewenste situaties voor grond- en oppervlaktewater te realiseren. Ook is de 

‘watertoets’ ingesteld: alle locatie- en inrichtingsbesluiten moeten in een vroeg 

stadium worden getoetst op de gevolgen voor het watersysteem, waarbij 
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onderbouwd moet worden waarom een dergelijk besluit gerechtvaardigd is 

met het oog op een betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar waterbeheer. Ook 

in de Nota Ruimte wordt het belang onderstreept om beter te gaan anticiperen 

op en mee te bewegen met het water. Water wordt als één van de ordenende 

principes gehanteerd bij de bestemming, de inrichting en het beheer van de 

ruimte. Dit betekent dat meer ruimte wordt geboden aan water en dat belangen 

van waterkwantiteit en -kwaliteit meer dan voorheen sturend zullen zijn bij 

locatiekeuzen en bij de inrichting van woon- en werkgebieden. Bij nieuwe 

locaties of uitbreiding van bestaande locaties zal er daarom ‘waterpositief’ of 

‘waterneutraal’ gebouwd moeten worden. Dat is nu nog vaak niet de praktijk. 

 

M I L I E U ,  NAT UU R  E N L A N D SC H A P  

Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 onderscheidt zeven grote milieuproblemen: 

verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke 

hulpbronnen, bedreiging van de gezondheid, bedreigingen van de externe 

veiligheid, aantasting van de leefomgeving en mogelijke onbeheersbare 

risico’s. Een aantal van deze grote milieuproblemen hangt direct of indirect 

samen het gebruik van de ondergrond. Zo worden onder meer 

bodemaantasting, verdroging, vermesting, verzuring, het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen en ruimtelijke versnippering (ook ondergronds) van  

natuurgebieden genoemd als oorzaken van het verlies aan biodiversiteit in 

Nederland. Bij klimaatverandering worden het gebrek aan duurzame energie, 

de CO2 uitstoot en de bedreiging door de zeespiegelstijging genoemd. De 

overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen betreft vooral de overexploitatie 

van vernieuwbare hulpbronnen als bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en 

de exploitatie van niet-vernieuwbare bronnen als fossiele brandstoffen en 

oppervlaktedelfstoffen en de milieubelasting door winning en gebruik. Ook de 

bereiding van drinkwater blijft aandacht vragen, vooral door bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van micro-organismen in oppervlaktewater en aantasting van de 

kwaliteit door rioolwaterlozingen, overstortingen en agrarische activiteiten. 

 

 
Foto 2.3: Omslag Nationaal Milieubeleidsplan 4, bron website Ministerie van 
VROM 
 

Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 gaat ook in op de gewenste situatie over 30 

jaar in Nederland. Het milieubeleid van Nederland moet ‘een bijdrage leveren 

aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, temidden 

van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten dan wel 

de natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier en nu en elders en later’. Voor 
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de ondergrond vereist dit onder meer dat de  concentraties van stoffen in 

bodem, grond- en oppervlaktewater onder de internationaal en nationaal 

vastgestelde kwaliteitseisen moeten blijven, dat ernstige bodem-

verontreinigingen worden gesaneerd, dat er sprake is van een duurzaam 

gebruik van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, dat er op langere termijn 

alternatieven worden ontwikkeld voor niet-vernieuwbare hulpbronnen en dat 

grote aaneengesloten natuurgebieden en landschappen worden beschermd, 

zoals de Waddenzee, de kustgebieden en de veenweidegebieden. 

 

Voor het landelijk gebied moeten in 2010 afspraken zijn gemaakt over 

invulling van een duurzame landbouwpraktijk. De bedrijfsvoering wordt, tot 

op zekere hoogte, afgestemd op de natuurlijke mogelijkheden van bodem en 

water in een bepaald gebied. In 2003 zijn in een Plan van Aanpak Agro-

biodiversiteit (PvA-AB) afspraken met de sector gemaakt over de doorwerking 

van het Biodiversiteitsverdrag. In dit PvA-AB komt onder meer aan de orde het 

behoud en beheer van genenmateriaal in de landbouw en een gezond 

bodemecosysteem. Een specifiek dilemma geldt nog voor de 

veenweidegebieden. Het behoud van deze hoog gewaardeerde gebieden is niet 

gegarandeerd, door de voortdurende ontwatering die nodig is voor 

landbouwkundig gebruik. Dit leidt onder andere tot bodemdaling, verzilting 

en aantasting van de natuur.  

 

Met de recent uitgebrachte Beleidsbrief Bodem (december 2003) wordt de 

volgende stap gezet in de vernieuwing van het bodembeleid. Het bodembeleid 

gaat zich sterker richten op een bewuster en meer duurzaam gebruik van de 

bodem. De (gebruiks)waarde van de bodem - met een economische, sociale en 

ecologische dimensie - moet behouden blijven. De gebruiker van de bodem 

heeft het recht de bodem te benutten, maar ook de plicht zorgvuldig met de 

bodem om te gaan en met belangen van derden. Maatschappelijke partijen 

krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. Decentrale overheden moeten bij 

ruimtelijke ordening, inrichting en beheer bewuster met de toestand van de 

bodem omgaan en beslissingen over het gebruik van boven- en ondergrondse 

ruimte baseren op een beoordeling van effecten van bodemgebruik. Hiertoe 

wordt voorgesteld een handreiking te ontwikkelen voor een ‘integrale 

grondlaagtoets’. Daarbij gaat het om spelregels voor het vroegtijdig -  vanaf de 

initiatieffase van plannen - inwinnen van informatie en adviezen, en het 

afwegen en uiteindelijk beoordelen van relevante bodem-, water- en 

biologische aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Daarmee kan 

duurzaam gebruik van de grondlaag op alle ruimtelijke schaalniveaus worden 

bevorderd en kunnen nadelige effecten van ingrepen worden voorkomen of 

verminderd.  

 

Duurzaam bodemgebruik zal worden bevorderd bij ruimtelijke ordening en 

inrichting, in de landbouw, het natuurbeheer en het waterbeheer. Niet langer 

het rijk, maar de decentrale overheden zullen eisen stellen aan de 

bodemkwaliteit. Zij formuleren gebiedsgericht bodemkwaliteitsambities, op 

basis van de aanwezige bodemkwaliteit en de gewenste bodemkwaliteit in 

relatie met het (nieuwe) ruimtegebruik. De gemeente doet dat voor de 

landbodem, de waterkwaliteitsbeheerder voor de waterbodem. Uitgangspunt 

is dat bodemgebruikers de bodem mogen gebruiken voor de betreffende 

functie, maar dat dat gebruik niet verder mag gaan dan wat strict nodig is voor 

die functie en niet mag leiden tot onaanvaardbare schade/verontreiniging 

(functionele benadering). De bodemkwaliteitsambities kunnen worden 

vastgelegd in een bodembeheerplan of gemeentelijke verordening. De 

Beleidsbrief Bodem bevat ook voorstellen om de kennisinfrastructuur te 
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versterken en om informatie over kwaliteit en gebruik van de bodem 

beschikbaar te stellen voor decentrale overheden. Ook burgers en bedrijven 

krijgen beter en gemakkelijker toegang tot betrouwbare bodeminformatie.    

 

E N ERGI E   

Het Nederlandse energiebeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan de 

mondiale transitie naar een duurzame energiehuishouding. In het 

Energierapport 2002 staan drie aspecten centraal: voorzieningszekerheid, 

economische efficiëntie en milieukwaliteit. Bij milieukwaliteit gaat het om 

energiebesparing, duurzame energie en klimaatneutrale (fossiele) 

energiedragers. Het gebruik van klimaatneutrale (fossiele) energiedragers 

wordt gezien als derde alternatief voor het bereiken van de klimaatdoelstelling. 

In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan wordt gesproken over de 

ontwikkeling van deze energiedragers als een volwaardige derde lijn. Bij 

klimaatneutrale (fossiele) energiedragers wordt ergens in de keten van fossiele 

bron naar eindverbruik de bij de omzetting geproduceerde CO2 opgevangen en 

vervolgens diep (in diep grondwater, lege gasvelden of diepzee) weggeborgen 

onder condities die ongecontroleerde ‘lekkage’ naar de atmosfeer uitsluiten. In 

Nederland bestaan goede mogelijkheden voor duurzame energie; met name 

wind en biomassa dragen hieraan bij. Naast wind en biomassa vormen ook 

aardwarmtewinning en warmte-koudeopslag alternatieve energiebronnen in 

Nederland. Energiebesparing kan ook plaatsvinden door restwarmtebenutting, 

welke in de komende jaren nog meer aandacht zal krijgen.  

Naast de transitie naar een meer duurzame energiehuishouding is ook de 

liberalisering van de energiemarkt een belangrijke internationale ontwikkeling. 

Dit zal gepaard gaan met een herverdeling van taken en 

verantwoordelijkheden tussen overheden en een groeiend aantal 

marktpartijen  

 

STE DELIJ K  GEBI ED  E N I NFRA ST R UCT UUR  

Steden ondervinden problemen met het watersysteem, onder andere in de 

vorm van verdroging als gevolg van toenemende verharding, wateroverlast en 

een verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater. In het stedelijk gebied 

kunnen deze knelpunten worden aangepakt door meer samenhang aan te 

brengen in de waterketen en het watersysteem te hanteren als basis voor 

ruimtelijke ordening. In de nota ‘Anders omgaan met water’ wordt daarom 

gepleit voor een integrale aanpak van grond-, oppervlakte-, afval-, regen- en 

drinkwater en van de beleidsterreinen die daar invloed op uitoefenen. 

Natuurlijke kringlopen moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden en 

water moet meer in de stedelijke gebieden zelf worden vastgehouden, in plaats 

van zo snel mogelijk worden afgevoerd. In het Nationaal Bestuursakkoord 

Water is daarom onder meer afgesproken dat gemeenten stedelijke 

waterplannen zullen opstellen om de wateropgaven integraal in beeld te 

krijgen en vervolgens te vertalen in ruimtelijke plannen.  

 

Het aanleggen van lijninfrastructuur en het bouwen onder stedelijk gebied 

heeft zijn effecten op de bodem, de grondwaterkwaliteit en het stedelijk 

waterbeheer. Grootschalige lijninfrastructuur kan leiden tot veranderingen in 

grondwaterstroming. Tunnels en andere ondergrondse ruimten hebben een 

mogelijke barrièrewerking voor water, bodem en ecosysteem. Het 

ruimtebeslag, effecten op ecologische corridors en de invloeden op de 

omgeving, inclusief de ondergrond, moeten bij de benodigde vergroting van 

de capaciteit van lijninfrastructuur geminimaliseerd worden. Het nationaal 

beleid op het gebied van verkeer en vervoer gaat hier nader op in onder de 

hoofdlijnen ‘betere bereikbaarheid, betere veiligheid en betere leefbaarheid’. 
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C U L T U U R HI ST O R I E   

De bodem, het landschap en de gebouwde omgeving zitten op een soms 

complexe, maar fascinerende manier boordevol aanwijzingen over het leven 

en werken van mensen. De Cultuurnota 1997-2000 benadrukt de vitale functie 

van het cultureel erfgoed voor de samenleving, waarbij de meerwaarde van het 

cultureel erfgoed voor de ruimtelijke kwaliteit wordt benadrukt. Om het 

archeologische belang adequaat bij grote projecten te betrekken is een 

wettelijke regeling in voorbereiding, ter implementatie van het Verdrag van 

Malta. Alle burgers en overheden hebben nu al de verplichting cultuurhistorie 

op een volwaardige wijze bij hun planvorming te betrekken, waarbij het 

herkenbaar houden van de historisch gegroeide ruimtelijke situatie en het 

bodemarchief voorop staat. Kennis en informatie over cultuurhistorie is op 

rijksniveau ondergebracht in een aantal kenniscentra: de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg (RDMZ), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek (ROB), het Expertisecentrum LNV (EC-LNV) en Alterra als 

onderdeel van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Onevenwichtigheden 

in de aandacht en benaderingswijze vormen een complicerende factor. Zo 

bestaan op het gebied van cultuurhistorische inventarisaties, karteringen en 

waarderingen grote verschillen in systematiek, schaalniveau en criteria die een 

integrale waardering in de weg staan. De genoemde kenniscentra hanteren 

bovendien verschillende instrumenten bij de advisering over ruimtelijke 

plannen. Een afzonderlijk, op advisering gericht instrument voor het 

historisch- landschappelijke aspect ontbreekt nog. Op methodisch vlak zal 

daarom de deskundigheid de komende jaren sterk moeten worden ontwikkeld. 

2 . 5 .  E U R O P E S E  O N T W I K K E L I N G E N  

Ook internationaal neemt de beleidsmatige aandacht voor de ondergrond sterk 

toe. De Europese Commissie is op een aantal fronten actief in het formuleren 

van beleid voor de ondergrond. De ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ is in 

december 2000 vastgesteld. Daarnaast is een ‘Europese Richtlijn Grondwater’ 

op komst en heeft de Europese Commissie recent een voorstel uitgebracht 

voor een ‘Europese strategie voor bodembescherming’. De Commissie erkent 

daarmee het belang van een duurzaam beheer en verantwoorde benutting van 

de ondergrond in Europees perspectief. 

 
D E E U RO PE SE KA DE RRIC HTLIJ N  WAT ER  

De Europese Kaderrichtlijn Water harmoniseert het waterbeleid binnen de 

EU-lidstaten en stimuleert daarmee een Europese, gelijkwaardige aanpak van 

de beleidsvragen op het gebied van grond- en oppervlaktewater. Hoofddoel 

van de kaderrichtlijn is het bereiken van een goede waterkwaliteit in de 

Europese stroomgebieden. Dit geldt voor zowel het zoete oppervlaktewater, 

voor de kustwateren als voor het diepe en ondiepe grondwater. De richtlijn 

geeft met nauwkeurig omschreven criteria aan wat wordt verstaan onder een 

goede waterkwaliteit. Voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit legt 

de richtlijn veel nadruk op het emissiebeleid. De richtlijn kiest voor een 

integrale benadering van het waterbeheer en rekent daarom naast 

waterkwaliteit, bescherming en duurzaam gebruik ook het tegengaan van 

droogte en overstromingen tot zijn doelstellingen. De Europese Commissie 

ziet het stroomgebied als het meest aangewezen niveau voor het maken van 

afspraken en het nemen van maatregelen. De Europese Kaderrichtlijn Water is 

vastgesteld en wordt nu nationaal geïmplementeerd.  

 



 

2 1  
 

NA AR E E N E UR OP E SE STR ATE GIE  VO OR BO DE MBE S C HER MI NG  

De EU heeft in het Zesde Milieuactieprogramma bepaald dat er voor 2005 een 

‘Europese ondergrondstrategie’ moet zijn, met als doelen een duurzaam 

bodemgebruik en een goede bodembescherming. Ter voorbereiding hiervan is 

een werkdocument opgesteld (Towards a Thematic Strategy for Soil 

Protection, COM, 2002). De Commissie onderkent binnen Europa een aantal 

gemeenschappelijke bedreigingen voor de ondergrond zoals erosie, 

verontreiniging, verdichting, verlies aan organisch materiaal en biodiversiteit, 

verzilting en hydrogeologische risico’s als overstromingen en 

aardverschuivingen. Volgens de Commissie heeft de ondergrond een aantal 

unieke kenmerken. De ondergrond is een niet-hernieuwbare grondstof; heeft 

een aanzienlijke voorraad aan water, mineralen en gassen en bevat een enorme 

biodiversiteit. De multifunctionele rol van de ondergrond is essentieel voor 

het leven op aarde. Functies van de ondergrond hangen samen met de 

productie van voedsel en biomassa; de opslag en transformatie van koolstof, 

mineralen, water en energie, de woonplaats voor organismen, de leeflaag voor 

mensen en de bron van grondstoffen als klei, grind, mineralen en energie. Het 

harmoniseren van deze verschillende functies van de ondergrond en het 

handhaven van een zo groot mogelijke multifunctionaliteit is een belangrijke 

maatschappelijke uitdaging voor een Europees beheer van de ondergrond. 

Tegen deze achtergrond zouden zorg en preventie de kern van een Europees 

beleid voor de ondergrond moeten zijn. Dit is in het kort de erkenning door de 

Commissie van de rol van de ondergrond. De Europese Commissie wil de 

ondergrondproblemen samen met de landen aanpakken, waarbij ze het 

subsidiariteitsbeginsel respecteert. De Commissie wil daarom vooral 

activiteiten van de landen ondersteunen, onder meer door onderzoek en 

informatieverzameling en voorkomen dat EU-regels nationale inspanningen 

ter bescherming van de ondergrond frustreren.  

 

NA AR E E N E UR OP E SE RIC HTLIJ N  GR ONDWAT ER  

De ‘Groundwater Directive’ is een aanhangsel van de ‘Water Framework 

Directive’ die in oktober 2000 is vastgesteld. De Groundwater Directive is 

gericht op het behalen van een goede grondwaterkwaliteit in Europa in 2015. 

Het grondwater maakt deel uit van het samenhangende rivier-sediment-

bodem-grondwatersysteem. De Europese Unie wil de kwaliteit van het 

systeem monitoren om zo trends te kunnen waarnemen en op basis van deze 

trends te kunnen besluiten tot ingrijpen. In het Zesde Kaderprogramma van de 

Europese Unie zal een ‘Integrated Project’ van start gaan dat gericht is op het 

ontwikkelen van wetenschappelijke methoden voor het vaststellen van deze 

trends.  

2 . 6 .  O P G A V E  ‘ O N D E R G R O N D S E  O R D E N I N G ’  

Uit het voorgaande blijkt dat er veel nationaal en internationaal beleid al 

ontwikkeld of nog in ontwikkeling is, dat direct of indirect raakvlakken heeft 

met de ondergrond. Bij besluiten over bestemming, inrichting, gebruik en 

beheer van ruimte bestaat de opgave eruit om lange termijn effecten op de 

kwaliteit van de ondergrond mee te wegen, en zo nodig voorwaarden te stellen 

aan het gebruik op korte termijn. De bijzondere kenmerken van de ondergrond 

- zoals multifunctionaliteit, lage veranderingssnelheid en hoge kwetsbaarheid 

- en vooral de kennis van de processen in die ondergrond lijken echter - 

ondanks de beleidsontwikkeling - nog onvoldoende door te werken in de 

dagelijkse afwegingen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Veel van 

de al bestaande kennis van de ondergrond wordt op dit moment nog 
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onvoldoende uitgewisseld tussen stakeholders en gebrekkig toegepast in 

planvorming en besluitvormingsprocessen. Dat heeft verschillende oorzaken. 

Ten eerste zijn er bij de ondergrond zoveel specialistische disciplines en 

actoren betrokken dat het al moeilijk is om elkaars kennis en inzichten te 

begrijpen, laat staan te gebruiken en toe te passen in de ‘eigen’ situatie. Ten 

tweede ontbreken vaak de geschikte instrumenten - bijvoorbeeld in de vorm 

van datasystemen, ontwerptools, afwegings-modellen, kansenkaarten en 

dergelijke - waarmee de vaak specialistische kennis toegankelijk en bruikbaar 

kan worden gemaakt in planvorming en besluit-vorming. En ten derde lijken 

ook het maatschappelijke bewustzijn en de politiek-bestuurlijke urgentie te 

ontbreken om de samenhang te zien in uiteenlopende incidenten in de 

ondergrond. 

 

Ingrepen van vandaag kunnen onomkeerbare gevolgen hebben voor de 

keuzemogelijkheden van morgen. Voor een duurzaam gebruik van de 

ondergrond is inzicht nodig in de effecten van ons handelen nu en in de 

toekomst en in de wisselwerking - positief en negatief - tussen boven- en 

ondergronds ruimtegebruik. Het is van belang dat de ondergrond de potentie 

behoudt om meerdere functies tegelijk te vervullen (dus transportfunctie, 

verblijfsfunctie, productiefunctie, bergingsfunctie én archieffunctie). Alleen 

dan blijven keuzemogelijkheden open om ook op langere termijn invulling te 

geven aan maatschappelijke behoeften. Een duurzame ondergrondse ordening 

zal zich richten op herstel van de natuurlijke veerkracht en dynamiek, en van 

de zelfregulerende processen in de ondergrond. Nederland staat - samen met 

andere landen - voor de opgave die functies en waarden van de ondergrond 

samen te laten gaan met andere vormen van ruimtegebruik. Daarvoor moeten 

de belangen van de ondergrond wel een rol spelen bij de afweging van 

ingrepen en zullen beslissingen over locatie, inrichting en gebruik van ruimte 

moeten worden getoetst op hun gevolgen voor de ondergrond. In hoofdstuk 3 

wordt een overzicht gegeven van de knelpunten die in de huidige praktijk door 

partijen worden ervaren bij het vervullen van deze opgave. 
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3.  KNELPUNTEN UIT DE 
PRAKTIJK 

3 . 1 .  I N L E I D I N G   

Dit hoofdstuk bevat per functie een overzicht van knelpunten die in de 

praktijk door publieke en private partijen worden ervaren. De knelpunten zijn 

geïnventariseerd op basis van bestaande literatuur. Aanvullend is een aantal 

private en publieke partijen geinterviewd. De inventarisaties zijn per functie 

geanalyseerd en gerapporteerd door de uitvoeringscommissie en in dit 

hoofdstuk samengevat. In dit hoofdstuk wordt in elke paragraaf eerst kort de 

aard en de ontwikkeling van een functie beschreven, waarna de ervaren 

knelpunten worden toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden uit de 

praktijk. 

3 . 2 .  T R A N S P O R T F U N C T I E   

De transportfunctie omvat kabels en leidingen voor telecom, electriciteit, 

riolering, drinkwatertransport, gastransport en transport van industriële 

grondstoffen met in Nederland een totale lengte van circa 1,7 miljoen 

kilometer. De vervangingswaarde hiervan wordt geschat op 100 miljard Euro. 

Tot de transportfunctie van de ondergrond horen verder ook tunnels voor 

goederentransport en personenvervoer.  

 

De bovenste laag in de ondergrond (tot 3 meter diepte) is in de afgelopen 

decennia op verschillende plaatsen overvol geraakt, met als gevolg een gebrek 

aan ruimte voor nieuwe infrastructuur en voor andere functies. In toenemende 

mate staat ook de laag tussen 3 en 10 meter diepte onder druk. Sleufloze 

technieken hebben het mogelijk gemaakt ook deze laag te benutten voor kabels 

en leidingen, en daarnaast wordt deze laag gebruikt voor vormen van 

personen- en goederenvervoer (metrosystemen). De diepere lagen (meer dan 

30 meter) zijn in beeld voor toekomstig gebruik, met name voor 

personenvervoer. Conflicterend en concurrerend ruimtegebruik leidt in de 

meeste gevallen tot hogere kosten en, in gevallen waar onverwachte objecten 

worden aangetroffen, tot onvoorziene kosten voor marktpartijen en 

overheden (afhankelijk van de toepassing van bestaande 

schadecompensatieregelingen).  

 

K A BEL S E N LEI DI NG E N  

Telecomkabels vormen het leeuwendeel van de in ons land aanwezige 

ondergrondse infrastructuur. Op basis van de Telecomwet bestaat er een 

gedoogplicht met betrekking tot de aanleg van telecomkabels. Deze 

gedoogplicht in combinatie met de gunstige economische omstandigheden 

heeft volgens de geïnterviewde partijen eind jaren ‘90 geleid tot ongebreidelde 

aanleg van telecomkabels. De 'grondroerders' (diegenen die 

graafwerkzaamheden uitvoeren) zorgen voor zelfregulering door het hanteren 

van industrienormen en het gebruik van KLIC (Kabels en Leidingen Informatie 

Centrum, zie kader). Het accent ligt hier op het voorkomen van schade aan 

bedrijfsmiddelen en het verkleinen van veiligheids- en milieurisico’s. In 
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grotere gemeenten zorgt een coördinatiestelsel (zoals WVU/COCUWO in 

Amsterdam) voor afstemming van werkzaamheden ter voorkoming van 

overlast. De spelregels worden daarbij bepaald door voorschriften in de 

Algemene Plaatselijke Verordening of in specifieke graaf- of 

leidingverordeningen, zoals de Telecomverordening. 

 

 
Foto 3.1: Kabels in de ondergrond (foto Martine van den Boomen) 
 

W A T  I S  KL I C ?  

KLIC, het Kabels en Leidingen Informatie Centrum, regelt sinds 1989 de 

informatieuitwisseling tussen grondroerders en (andere) kabel- en 

leidingenbeheerders ter voorkoming van schade. Bij voorgenomen 

graafwerkzaamheden of andere activiteiten in de grond kan 3 tot 20 werkdagen 

van tevoren kabel- en leidingeninformatie over de graaflocatie worden 

opgevraagd. Deze informatie hebben gravers nodig om de werkzaamheden 

verantwoord te kunnen uitvoeren. KLIC registreert een aanvraag voor 

graafwerkzaamheden en stuurt deze door naar alle deelnemende kabel- en 

leidingenbeheerders die in de omgeving van de graaflocatie eigendommen in 

de grond hebben. KLIC verwerkt jaarlijks ongeveer 130.000 aanvragen en 

stuurt ongeveer 1.000.000 berichten door naar de deelnemende bedrijven. Na 

ontvangst van dit bericht krijgt de aanvrager een reactie van de kabel en 

leidingbeheerders.  

 

KLIC is opgericht op initiatief van de kabel- en leidingensector zelf. 

Deelnemende bedrijven betalen een jaarlijkse bijdrage. De onderzoeksplicht 

van de graver en de informatieplicht van de kabel- en leidingbeheerder zijn in 

jurisprudentie vastgelegd. De rol van KLIC is het doorgeven van berichten met 

aangemelde graaflocaties aan de kabel- en leidingenbeheerders die in de 

omgeving van de graaflocatie eigendommen in de grond hebben. KLIC speelt 

een belangrijke rol bij het voorkomen van schade aan eigendommen van kabel- 

en leidingenbeheerders. Het voorkomen van risicovolle situaties is daarvan 

een afgeleide. De volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie is 

afhankelijk van de registraties van de betreffende bedrijven zelf, en van de 

mate waarin de betreffende bedrijven reageren op KLIC-meldingen.  
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Momenteel is door EZ aan de Tweede Kamer een regeling toegezegd die de 

informatie-uitwisseling tussen kabel- en leidingbeheerders en partijen die 

willen graven in de ondergrond verplicht stelt. Daarnaast bereidt EZ de 

herziening van de Telecommunicatiewet voor betreffende de gedoogplicht 

voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels. Knelpunten in 

ondergrondse ordening vertonen een sterke relatie met deze regelingen, omdat 

ordeningsaspecten niet alleen een rol spelen in de planvormingfase, maar 

vanzelfsprekend een impact hebben op de uitvoeringsfase.  

 

Voor de verschillende deelfuncties (waterleidingen, rioleringen, 

telecomkabels, buisleidingen, tunnels) neemt de ondergrondse 

netwerkdichtheid toe. Deze toename staat onder andere in relatie met de 

verwachte bevolkingsgroei, het toenemend aantal woningen, een intensiever 

bovengronds ruimtegebruik en economische ontwikkelingen. 

 

Overigens wordt door de geïnterviewde partijen verwacht dat het fysieke 

ruimtebeslag van nieuwe glasvezelinfrastructuur niet meer enorm zal 

toenemen. De toegenomen druk op de ondergrondse ruimte heeft met name 

betrekking op de waarde van de glasvezel-netwerken, en de 

maatschappelijk/economische afhankelijkheid van deze netwerken. 

 

B UI S LEI DI N GE N E N T U NN EL S  

Ten aanzien van buisleidingen geldt dat er per jaar 25 tot 30 nieuwe 

buisleidingen bijkomen. Om een beeld te geven: er ligt al 12.000 km hoge druk 

aardgastransportleidingen. De verwachting is bovendien dat het transport 

steeds vaker niet beperkt zal zijn tot olie, gas, en chemicaliën. Ondergrondse of 

Ongehinderde Logistieke Systemen (OLS) zijn regelmatig het onderwerp van 

onderzoek (voorbeelden: Bloemenveiling Aalsmeer / Luchthaven Schiphol, 

Tilburg, Twente). Ondergrondse buisleidingen worden in de eerste plaats 

gezien als een alternatief voor bovengrondse infrastructuur, die in toenemende 

mate onvoldoende toereikend is voor het stipt, snel en betrouwbaar 

transporteren van hoogwaardige en/of bederfelijke waar. Knelpunten doen 

zich vooral voor bij het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en het 

spoor. Tenslotte zal ook het aantal (grote) verkeerstunnels in Nederland 

blijven toenemen. 

K N E L P U N T E N  

O NT OE REI KE ND  GE BR UI K  V AN B E STEM MI NG SPLA NNE N BIJ  O NDE RGR OND S E 

I NF R A ST R U C T U U R  

De huidige WRO biedt al mogelijkheden om de ondergrond te laten 

meewegen in bestemmingsplannen en ook om ondergronds ruimtegebruik 

mogelijk te maken. In de praktijk blijkt echter dat de mogelijkheden binnen 

bestemmingsplannen vaak niet of onvoldoende worden gebruikt voor 

ondergrondse planning. Dat heeft vooral te maken met een perceptie van 

complexiteit en een gebrek aan (uitwisseling van) ervaringskennis over 

praktische toepassingen. Daarnaast zijn wel aanbevelingen gedaan met 

betrekking tot wijzigingen in de WRO, die het opnemen van de ondergrond in 

bestemmingsplannen gemakkelijker maken (Werksma, 2002). 
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P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Tot nu toe zijn vrijwel alle bestemmingsplannen tweedimensionaal opgezet 

voor zover het de ondergrond betreft (bouwen in de hoogte wordt wel 

meegenomen) en is de ondergrond geregeld met behulp van 

dubbelbestemmingen. De ervaring bij het opstellen van het bestemmingsplan 

voor de Groene Harttunnel van de HSL-Zuid heeft geleerd dat een 2D plan 

voor zo’n initiatief uiterst ingewikkeld is en een pakket voorschriften oplevert 

dat zeer moeizaam te hanteren is. De kern van het probleem is dat in de 

huidige systematiek de ondergrondse bestemming (de Groene Harttunnel) 

altijd gelieerd is aan de bovengrondse bestemmingen. Zij beïnvloeden elkaar 

over en weer met als gevolg een ondoorgrondelijk pakket van voorschriften 

voor een boortunnel die 20 m diep ligt en waarvan je je kunt afvragen of er in 

de praktijk wel sprake is van onderlinge beïnvloeding. 

 

Een praktijkknelpunt dat direct verband houdt met ontoereikende 

bestemmingsplannen is aangegeven door de Gasunie. Regelmatig vinden 

bouwwerkzaamheden of activiteiten plaats op een volgens veiligheidsnormen 

onacceptabel kleine afstand van (hogedruk-)gasinfrastructuur. Dit probleem 

wordt soms veroorzaakt doordat oude bestemmingsplannen dikwijls een 

adequate planologische bescherming voor buisleidingen ontberen. Daardoor 

ontbreekt een weigeringsgrond voor een bouwvergunning, zodat te dicht nabij 

een aardgasleiding kan worden gebouwd. Het probleem wordt feitelijk 

gevormd door het nu nog ontbreken van een harde actualiseringsplicht in de 

WRO, waardoor het veel te lang duurt voordat dit soort gebreken in een nieuw 

bestemmingsplan kunnen worden gerepareerd. In de fundamentele herziening 

van de WRO is ook door de Minister van VROM bij de Kamer aangegeven dat, 

omwille van een goede ruimtelijke samenhang, actuele bestemmingsplannen 

onontbeerlijk zijn.  

 

Een ander probleem dat onder meer door de VELIN wordt aangegeven, is de 

gebrekkige toetsing van bouwaanvragen voor bouwwerken in de nabijheid van 

leidingen door gemeenten, ook in gevallen waarin leidingen wel al zijn 

voorzien van een planologisch beschermingsregime. De in de WRO 

voorgeschreven adviesaanvraag van de gemeente aan de leidingbeheerder 

wordt in de praktijk nogal eens overgeslagen. Ook bij de verlening van 

bouwvergunningen met toepassing van artikel 19 WRO wordt geregeld 

verzuimd overleg met de leidingbeheerder te plegen. Publicaties in het kader 

van de verlening van bouwvergunningen vinden alleen in huis-aan-huis-

bladen plaats, die door leidingbeheerders niet allemaal kunnen worden 

gevolgd. De leidingbeheerder wordt daardoor pas in een zeer laat stadium 

geconfronteerd met activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor zijn leiding 

en/of mogelijk een inbreuk vormen op de veiligheidszonering. De oplossing 

wordt in de praktijk dan vaak gezocht aan de leidingenkant. Dat betekent ofwel 

verleggen of extra veiligheidsmaatregelen nemen. Een verplichte publicatie in 

de Staatscourant zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 

 

Door de Inspectie Milieuhygiëne Noord Brabant is medio jaren negentig een 

onderzoek uitgevoerd naar de vertaling van het zoneringsbeleid inzake 

ondergrondse leidingen in bestemmingsplannen (Inspectie Milieuhygiëne 

Noord Brabant, 1996). Daaruit bleek dat slechts in 18 procent van de 

onderzochte plannen het leidingenbeleid juist is vertaald. Dit resultaat geldt 

zowel de individuele zonering van de leidingen alsook de ruimtelijke 

reservering voor de leidingenstrook die op basis van het Structuurschema 

Buisleidingen (SBUI) een plaats in de bestemmingsplannen hadden moeten 
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krijgen. Overigens geeft de VELIN aan dat de SBUI geactualiseerd zou moeten 

worden, omdat de reserveringen  inclusief bijbehorende veiligheidszones veel 

harder moeten worden vastgelegd en de doorwerking in de streek- en 

bestemmingsplannen niet voldoende is gewaarborgd.  

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Bij de bouw van een waterstoffabriek en -opslag vlakbij een locatie waar gas 

wordt overgedragen van het landelijke hogedruknet naar een distributienet is 

een vergunning verleend zonder rekening te houden met de aanwezigheid van 

deze infrastructuur (Bron: Gasunie/GTS). 

 

G EBR E K KI GE  C OÖ RDI N AT I E  V A N O N DER GRO N D S R UI MT EG EBR UI K  

Conflicterend en concurrerend ruimtegebruik in de bovenste meters door de 

enorme hoeveelheid kabels en leidingen werkt kostenverhoging in de hand, 

wat één van de aanleidingen kan vormen voor combinatie van functies en 

samenwerking tussen betrokken partijen. Er kan ook sprake zijn van 

onvoorziene kosten, bijvoorbeeld in gevallen waarin onverwacht objecten 

worden aangetroffen bij graafwerkzaamheden. Het bestaande regime van 

schadecompensatieregelingen bij het aanleggen en verleggen van 

infrastructuur leidt hoofdzakelijk tot vergoedingen betaald door overheden 

aan marktpartijen. Kosten (deels onvoorzien) en baten worden op deze wijze 

onvoldoende evenwichtig verdeeld. Volgens Rijkswaterstaat staan de 

mogelijkheden voor schadecompensatie, in combinatie met de vrijheden die 

kabel- en leidingeigenaren genieten met betrekking tot aanleg van 

infrastructuur, niet in verhouding tot de beperkte mogelijkheden voor sturing 

en toezicht van overheidswege. Daarbij komt dat ook compensaties en 

projectvertragingen nog ten laste komen van de gemeenschap.   

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

De gasleiding in de ringdijk rond de Haarlemmermeer is slecht bereikbaar en 

bedekt met een dik pakket mantelbuizen. Hierdoor kunnen risico’s ontstaan 

als gevolg van onvoldoende ordening en prioritering, in dit geval bij een 

combinatie van diverse soorten boven- en ondergrondse infrastructuur in een 

corridor. Bij de betreffende waterkering gaat het om vitale infrastructuur 

waarbij grote belangen in het geding zijn (Schiphol, etc.). De afweging van 

belangen van meerdere actoren, waaronder ook waterschappen, ligt bij uitstek 

op het terrein van ordening. 

 

B E HEE R E N VEI LIG HEI D  R OND OM O ND ERG RO ND SE I NFR A STR UCT U UR  

Rijkswaterstaat geeft aan dat vertragingen bij de aanleg van infrastructuur niet 

alleen te wijten zijn aan het onverwacht aantreffen van ondergrondse objecten, 

maar dat er in meer algemene zin sprake is van een gebrek aan goede informatie 

en het ontbreken van een standaard werkwijze in het samenspel tussen 

overheid en aannemers.  

 

Naast hinder bij het aanleggen of verleggen van infrastructuur is de aanwezige 

infrastructuur (met name telecomkabels) ook hinderlijk bij het uitvoeren van 

beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Telecombedrijven worden te weinig 

gestimuleerd om efficiënt gebruik te maken van de schaarse ruimte. Andere 

beheerders van ondergrondse infrastructuur, zoals waterleidingbedrijven, 

energiebedrijven en gemeenten, worden hiermee geconfronteerd bij het 

vervangen of repareren van waterleidingen, elektriciteitskabels en rioleringen. 

Voor eigenaren en beheerders van kabels en (buis)leidingen geldt dat door 

graafschade de continuïteit van levering in gevaar kan komen, met 
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bedrijfseconomische schade als gevolg. De nutssector verkleint door 

zelfregulering de eigen bedrijfseconomische risico's en ook de 

maatschappelijke risico's. Ook de telecomsector, in samenwerking met de 

nutsbedrijven, ontplooien  sinds kort initiatieven tot zelfregulering. Van de 

overheid wordt een gelijke behandeling verwacht van de nutssector en de 

telecomsector, bijvoorbeeld als het gaat om de gedoogplicht, maar ook voor 

wat betreft normering en certificering. Zo is volgens EnergieNed de 

gedoogplicht in het kader van de Telecomwet momenteel nog onvoldoende en 

onduidelijk begrensd.  

 

Een ander knelpunt dat vaak wordt genoemd is dat de wet- en regelgeving 

omtrent veiligheid onvoldoende houvast biedt voor meervoudig en 

gecombineerd gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld in de vorm van kabel- 

en leidingentunnels en/of —ducts. Sterkere bundeling zou voordelen kunnen 

bieden uit een oogpunt van toegankelijkheid, onderhoud en beheer. 

Initiatieven voor bundeling worden echter niet bevorderd als gevolg van de 

onbegrensde gedoogplicht met betrekking tot telecominfrastructuur 

(Telecommunicatiewet). Daarnaast kunnen veiligheidsknelpunten ontstaan bij 

bundeling van ondergrondse infrastructuur (interferentie van risico’s). Een 

efficiënter ruimtegebruik conflicteert dan ook in de praktijk vaak met 

veiligheidsdoelstellingen.   

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Bij graafwerkzaamheden voor de Betuwelijn werden drie voedingskabels van 

het 10 kV-net van Continuon Netbeheer kapot getrokken. Circa 3000 

huishoudens en 600 bedrijven zaten daardoor een deel van middag en avond 

zonder stroom. Er was een KLIC-melding gedaan, maar ondanks dat kan het 

toch nog vaak fout gaan bij graafwerkzaamheden (Bron: EnergieNed, 

stroomstoringscijfers 2002). 

3 . 3 .  D R A A G -  E N  V E R B L I J F S F U N C T I E  

In deze paragraaf staat de draag- en verblijfsfunctie van de ondergrond centraal.  

Onder de draagfunctie vallen constructies en funderingen voor bovengrondse 

bouwwerken. Onder de verblijfsfunctie vallen onder meer ondergronds 

parkeren, ondergrondse stations en winkelcentra, kantoren, bioscopen en 

dergelijke.  

 

D RA AGF UNCTIE  

Bij het funderen van een bovengronds gebouw is men dankzij de 

voortschrijding van de techniek steeds minder afhankelijk geworden van de 

aanwezigheid van draagkrachtige grondlagen. Tegenwoordig vindt 

“grondverbetering” plaats bij grootschalige funderingen op grondlagen die 

niet de gewenste eigenschappen bezitten. Voorbeelden hiervan zijn het 

opspuiten van een meer draagkrachtige zandlaag, het verdichten van een diepe 

zandlaag en het versnellen van de inklinking van kleilagen  (B&A Groep, 1997).  

 

O N DE RGR O NDSE VER BLIJF SR UI MTE N 

De ondergrond wordt door een aantal grotere gemeenten en de 

groeigemeenten in toenemende mate beschouwd als een realistisch alternatief 

voor bovengrondse projecten. Onlangs had Rotterdam een Nederlandse 

primeur met een ondergrondse gevangenis. De ondergrondse bouw biedt 

goede beveiligingsmogelijkheden. Kansrijke stedenbouwkundige milieus voor 

het ondergronds brengen van verblijfsfuncties zijn vooral de historische 
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binnensteden met een hoge culturele waarde en locaties rond grootschalige 

vervoerslijnen en knooppunten.  

 

De aanspraak op de ondergrond door verblijfsfuncties zal in de toekomst 

toenemen. Op korte termijn wordt voornamelijk een toename verwacht van 

de aanspraak door funderingen en lokale gebruiksruimten zoals kelders, 

parkeerruimte, winkels en misschien zelfs wonen (B&A Groep, 1997). Op 

langere termijn, afhankelijk van de economische situatie, kunnen meer 

grootschalige verblijfsfuncties ondergronds worden gerealiseerd. Kleinschalige 

ondergrondse uitbreidingen onder woningen (kelders, slaapkamers, garages 

etc.) zullen vooral in de zandgebieden, waar nauwelijks beïnvloeding is van de 

grondwaterstand, toenemen. Redenen hiervoor zijn de hoge huizenprijzen en 

de wens tot groter wonen. 

 

 
Foto 3.2: Beurstraverse Rotterdam (foto Robert Hagen) 

K N E L P U N T E N  

V OO R SC HRI FT E N I N  BE ST EM MI NG S PLA NN E N NI ET  T O ER EI KE ND  VO OR DE  

O N DE RGR O ND 

Beheergerichte (gedetailleerde) bestemmingsplannen kunnen een barrière 

vormen voor grootschalige ondergrondse verblijfsfuncties. Reden hiervoor is 

dat het bestemmingsplan nog voornamelijk tweedimensionaal wordt gebruikt, 
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vooral als het om bouwen in de diepte gaat (COB/TU Delft ,1997). In de 

voorschriften wordt uitgegaan van aspecten die specifiek gericht zijn op de 

bovengrondse ruimte. Zo wordt uitgegaan van maximale 

bebouwingspercentages en oppervlaktebeslag zonder daarbij rekening te 

houden met het gebruik van de ondergrond. Ook wordt vaak uitgegaan van 

bepaalde geluidsaspecten en zijn bepalingen opgenomen voor 

daglichttoetreding en visuele hinder, terwijl deze aspecten bij ondergrondse 

projecten heel anders uitwerken. 

 

Ten aanzien van de juridische inpassing van ondergrondse bouwwerken wijst 

De Groot (1992) op de onduidelijkheden ten aanzien van de verwerving van 

het beschikkingsrecht. Wanneer geen sprake is van beïnvloeding van het 

gebruik van de bovengrond is geen regeling met de rechthebbende op de 

betreffende onroerende zaken noodzakelijk. Het gebruik van de ruimte onder 

de oppervlakte is toegestaan aan anderen, indien het zo diep onder de 

oppervlakte plaatsvindt dat de eigenaar geen belang heeft zich daartegen te 

verzetten.  

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

In Leiden wilde een initiatiefnemer uit milieuhygiënische overwegingen een 

garagebedrijf ondergronds bouwen. De bestuursrechter stelde de 

initiatiefnemer in het ongelijk omdat het perceel was gesitueerd in een 

conserverend plan dat tot doel had de bestaande situatie te handhaven. Bij het 

opstellen van dit bestemmingsplan zijn de kansen van ondergronds bouwen 

niet in de afwegingen betrokken.   

 

O N GE WE NSTE  E N O NO M KEER BAR E EF FECTE N VA N ONDE RGR O ND S 

R UI MT EG EB RU I K  

Ook meerdere ondergrondse verblijfsruimten kunnen met elkaar conflicteren. 

Vooral van belang is dat de invloed van een bestaand ondergronds bouwwerk 

op de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe ondergrondse ruimten door 

de permanente aanwezigheid van deze ruimte onomkeerbaar is (B&A Groep, 

1997). Zo zal de situering van de huidige ondergrondse parkeergarages en 

tunnels in bijvoorbeeld Den Haag sturend zijn voor de mogelijkheden om op 

langere termijn een ondergronds metrosysteem aan te leggen.  

 

Ondergrondse bouwwerken worden voor een veel langere periode aangelegd 

dan bovengrondse bouwwerken omdat ze veel moeilijker tussentijds zijn aan 

te passen. Wijziging van een bestemming of uitbreiding van de ruimte is niet 

eenvoudig. Het vergt niet alleen een bestuurlijke inspanning om korte 

termijnkeuzes af te stemmen op lange termijnbelangen, maar ook een 

integratie van de planning van de bovengrondse ruimte met die van de 

ondergrondse (H.J.C. Oud, 1997, COB/TU Delft, 1997, CUR/COB, 1998). Die 

afstemming met de bovengrondse planning is nodig vanwege de mogelijke 

accumulatie van invloeden van ingrepen in de ondergrond, door meervoudig 

ruimtegebruik. Bouwen op of in de grond leidt tot een toename van de 

spanning in de ondergrond. Elke activiteit afzonderlijk kan acceptabele 

belastingen leveren; de combinatie van twee activiteiten kan echter 

onacceptabele verzakkingen teweeg brengen (B&A Groep, 1997, COB/TU 

Delft, 1997, COB, 2000). Ook kunnen conflicten ontstaan tussen de 

funderingsfunctie van de ondergrond en ondergrondse infrastructuur (Noord-

Zuidlijn in Amsterdam). 
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P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Ter voorkoming van conflicten tussen de funderingsfunctie van de ondergrond 

en de aanleg van ondergrondse infrastructuur voorziet het plan van de Noord-

Zuidlijn in de uitvoering van mitigerende maatregelen “daar waar de tunnel 

dichter bij de panden komt en funderingen binnen het zogenaamde 

‘invloedsgebied’ komen te liggen […]. Zo zullen bij de passage langs het 

gebouw ‘Industria’ vooraf grondverstijvende maatregelen worden ingebracht, 

waardoor ter plaatse schade wordt voorkomen.  

 

Geen volledige afweging voor ondergronds bouwen door gebrek aan kennis 

Afwegingen over ondergronds ruimtegebruik vinden vooral plaats op basis 

van kosten, (ontwerp-)technische en juridische aspecten. Dit kan leiden tot 

korte termijn-oplossingen en ruimtegebrek in de ondergrond. Achterliggende 

oorzaak is dat kennis en informatie over de aard en het gedrag van de 

ondergrond soms ontbreekt, onvoldoende wordt uitgewisseld tussen partijen 

(bijvoorbeeld uit concurrentieoogpunt of vanwege de kosten), of gebrekkig 

toepasbaar is in plan- en besluitvormingsprocessen. Bovendien zijn de 

gevolgen van menselijk ingrijpen vaak pas na langere tijd merkbaar, vanwege 

de lage snelheid waarin processen in de ondergrond zich afspelen, zoals 

grondwaterstromingen en bodemdaling (B&A Groep, 1997, COB, 2000).  

 

De globale geologische opbouw van Nederland en de eigenschappen van de 

verschillende bodemlagen zijn weliswaar uitgebreid gedocumenteerd (H.J.A. 

Berendsen, 1996), maar de kennis bestrijkt slechts 50 procent van de bovenste 

lagen van de ondergrond en op een schaal van 1:50.000. De informatie van de 

dieper gelegen lagen is nog minder nauwkeurig. Daar staat tegenover dat 

grondonderzoek nooit een 100 procent betrouwbaar beeld kan geven van de 

ondergrondse fysische omstandigheden. Met name in sterk heterogene 

(complex opgebouwde) delen van de Nederlandse bodem zullen altijd 

geotechnische en geohydrologische onzekerheden blijven bestaan,zie ook  

IJburg (B&A Groep 1997, COB/TU Delft, 1997). 

  

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Bij de planning van de VINEX-locatie IJburg bleek dat circa 30 procent van het 

oorspronkelijk geplande eiland niet kon worden gebouwd vanwege het 

onverwacht ontbreken van een draagkrachtige laag in de ondergrond. 

3 . 4 .  B E R G I N G S F U N C T I E  

In deze paragraaf gaat het om de bergingsfunctie van de ondergrond, waarin de 

volgende aspecten worden behandeld: opslag van afvalstoffen en gevaarlijke 

stoffen, sanering, beheer en afbraak van verontreinigingen (in relatie met 

bodem en grondwater) en energieopslag, opslag van warmte en koude in 

watervoerende lagen. 

 

Daarnaast wordt in specifieke grondlagen tijdelijk CO2 opgeslagen en is er veel 

discussie over de opslag van gevaarlijke stoffen zoals kernafval in zoutkoepels. 

Omdat dit ontwikkelingen zijn die nog niet of nauwelijks in de praktijk zijn 

gerealiseerd en naar verwachting alleen op grote diepte gerealiseerd zullen 

worden, zijn deze vormen van berging niet verder meegenomen in deze 

rapportage. 
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O P SL AG V A N A FVA LST OFF EN 

In Nederland zijn er 14 open stortplaatsen die onder het stortbesluit vallen. 

Daarnaast zijn er 3.800 voormalige stortplaatsen die niet meer worden 

gebruikt. Veel van deze oude stortplaatsen liggen in het landelijk gebied of aan 

de randen van stedelijk gebied. De verwachting is dat slechts een klein deel van 

de stortplaatsen zullen worden aangepakt, omdat zij een gevaar vormen voor 

de volksgezondheid en het milieu. Voor de overige stortplaatsen zullen 

gebruiksbeperkingen gelden. Naast deze stortplaatsen zijn er heel veel 

(sloot)dempingen in heel Nederland. Ter illustratie: in bijvoorbeeld de 

gemeente Dordrecht bevinden zich circa 653 gedempte sloten. Gedempte 

sloten zijn net als gesloten stortplaatsen potentieel verontreinigde locaties. 

Hoeveel van deze dempingen daadwerkelijk een risico inhouden en dus 

moeten worden aangepakt is niet bekend. 
 

    
Foto 3.3: Ondergronds Afval Transportsysteem Almere (bron: Gemeente Almere) 
 
V ER ONT REI NI GI N GE N  

Verontreinigingen in de ondergrond, zowel in de bovenste twee meter als 

dieper in watervoerende lagen, leveren gebruiksbeperkingen op. Op het 

ogenblik wordt in het kadaster een aantekening gemaakt van mogelijk 

aanwezige bodemverontreiniging, waarna nadere informatie kan worden 

verkregen bij provincies en/of gemeenten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 

moet rekening worden gehouden met gebruiksbeperkingen, die kunnen 

variëren van een graafrestrictie tot het niet mogen realiseren van een bepaalde 

functie. Uit de eerste landelijke inventarisatie van de aanwezige 

verontreinigingen met een duidelijke bron als lozingspunt in Nederland 

(Kerngroep Landsdekkend beeld, 2004) blijkt dat er in Nederland ruim 

600.000 potentiële puntverontreinigingen zijn, waarvan naar verwachting 

circa 60.000 locaties zullen worden gesaneerd vanwege risico’s voor de 

volksgezondheid en het milieu. Over de verontreinigde oppervlaktes die 

hiermee zijn gemoeid, is zeer weinig bekend. Ook cijfers ten aanzien van de 

omvang van diffuse verontreinigingen zijn nog niet op landelijke schaal 

bekend. Voor de niet gesaneerde locaties zullen gebruiksbeperkingen blijven 

gelden.  

  

De sanering van bodemverontreinigingen is gericht op het geschikt maken 

voor beoogd gebruik. Het blijft dus mogelijk dat ook op gesaneerde locaties 

gebruiksbeperkingen, bijvoorbeeld in de vorm van functiewijzigingen, blijven 

bestaan. Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat bij bovenlaagsaneringen in 72 

procent van de gevallen geen gebruiksbeperkingen meer gelden na de 

saneringen. In 28 procent van de gevallen wordt de locatie functioneel 

gesaneerd en zullen dus gebruiksbeperkingen voor eventuele andere functies 

aanwezig blijven. Voor diffuse verontreinigingen zijn nog geen doelstellingen 

of cijfers bekend. 
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Jaar Hoeveelheid 

afgeronde saneringen 

Hoeveelheid gesanereerde 

bovengrond (in ha) 

Hoeveelheid gesaneerd 

grondwater (in m3) 

2000 1.159 Onbekend Onbekend 

2001 1.097 115 3,5 miljoen 

2002 728 113 2,5 miljoen 

2003 986 Nog niet bekend Nog niet bekend 

Tabel 3.1 Saneringen die zijn afgerond per jaar (Kerngroep Landsdekkend beeld, 2004). 
 
Ten aanzien van de financiering van de bodemsaneringsoperatie is berekend 

dat het overheidsbudget (beschikbaar via de Wet bodembescherming en de 

Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing) slechts één kwart van de kosten 

van de totale bodemsaneringoperatie kan dekken. Het overige driekwart van de 

kosten moet door de markt worden opgebracht. De overheidsgelden zouden in 

totaal viermaal zoveel gelden moeten genereren, de zogenaamde multiplier 

van vier (RIVM, 2004). 

 

O P SL AG V A N WA RMTE E N KO UDE E N WATE RV OER E NDE  L AGE N  

In Nederland wordt de opslag van warmte en koude gestimuleerd, omdat het 

een duurzame oplossing is voor de energievoorziening van grote gebouwen 

(kantoren, ziekenhuizen). Inmiddels zijn circa 200 systemen gerealiseerd in 

Nederland. In een studie uitgevoerd in opdracht van NOVEM zijn 

verschillende scenario’s tot 2020 geschetst (NOVEM, 2003). Daaruit blijkt dat 

nu wordt gestreefd naar 10 tot 15 maal zoveel energiebesparing en dus 10 tot 15 

maal zoveel systemen in 2020. Daarnaast wordt verwacht dat op korte termijn 

ook systemen zullen worden aangelegd voor bijvoorbeeld de glastuinbouw en 

voor grootschalige stadsverwarming. Hierbij wordt in watervoerende lagen, 

met een diepte variërend van 40 tot 200 meter, een ‘koude’ en een ‘warmte’ 

bel gerealiseerd. Deze bellen hebben een aanzienlijke omvang en houden zich 

niet aan bovengrondse perceelsgrenzen. Daarnaast speelt een rol dat deze 

systemen zich vooral concentreren in stedelijke- of industriële gebieden (denk 

aan de Zuid-as in Amsterdam).  

K N E L P U N T E N  

S T A G NA T I E  I N  ( H E R ) O NT WI KK E L I N G  V A N O U D E  ST O R T P L A A T SE N  

De historische opslagplaatsen die zich (voor een deel) in de ondergrond 

bevinden, leveren een aanzienlijk ondergronds ruimtebeslag op. Stortplaatsen 

worden niet ontwikkeld, omdat het wegnemen van gebruiksbeperkingen en 

het geschikt maken voor beoogd gebruik duur is. Een specifiek knelpunt speelt 

een rol bij stortplaatsen die liggen in gebieden die zijn aangewezen voor 

waterberging. De informatie over de stortplaatsen is niet meegenomen bij het 

aanwijzen van de locaties, maar indien waterberging werkelijk gaat 

plaatsvinden, kan dit tot verspreiding van verontreinigingen leiden.  

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Om milieuhygiënische redenen moet een  stortplaats aan de rand van een grote 

gemeente op korte termijn worden aangepakt. Dit is ook op politiek niveau 

een issue. Het lukt echter niet om ontwikkelaars te interesseren en daarmee de 

noodzakelijke financiering te realiseren. 

 

G EBR E K KI GE  A F ST EM MI NG T U S SE N R UI MT E LI J KE ONT W I K KELI N GE N E N 

B OD EM SA N ERI NG  

In het kader van de noodzakelijke afstemming die moet worden gerealiseerd 

tussen ruimtelijke ontwikkelingen en bodemsanering, hebben veel 
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bodemsaneerders moeite om aansluiting te vinden bij die partijen die de 

ruimtelijke ontwikkelingen plannen, zowel bij overheden (bijvoorbeeld 

ontwikkelingsbedrijven) als bij marktpartijen (bijvoorbeeld 

projectontwikkelaars). Dit hangt samen met verschillen in tijdshorizon, 

kosten en cultuur. Ruimtelijke plannen, zoals bijvoorbeeld de revitalisering 

van bedrijfsterreinen, worden anderzijds soms gefrustreerd doordat te laat 

wordt ingezien dat bodemverontreiniging aanwezig is en maatregelen nodig 

zijn (SKB, 2003). In veel gevallen zou deze afstemming in een wat eerder 

stadium eenvoudig kunnen plaatsvinden, maar verschillen in cultuur en 

gebrek aan samenwerking leidt soms tot onnodige problemen. Dit komt soms 

ook omdat de zogenaamde ‘bodemparagrafen’ in streekplannen en 

bestemmingsplannen niet of onvoldoende zijn ingevuld. 

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Een bedrijf wil uitbreiden op een stortplaats. Pas in een laat stadium komen 

allerlei onzekerheden rondom de verontreinigingssituatie naar voren en wordt 

duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit leidt tot conflicten tussen de 

gemeente en het bedrijf. Er ontstaat een patstelling rond de ontwikkeling. 

 

B E HEE R E N GE BR UI K SB EP ER KI N GE N ZI J N  E E N B ELA ST I N G  BI J  

( HE R) O NT WI KK E LI N G  

Grootsaneerders zoals de Stichting Bodemsanering NS (SbNS), die samen met 

grondeigenaren zoals NS-vastgoed locaties saneren en ontwikkelen, hebben te 

maken met locaties overal in het land en dus te maken met verschillende 

interpretaties van het beleid door het bevoegd gezag (zie kader). Omdat het 

beleid daarnaast steeds verandert en steeds meer locaties functie- en 

risicogericht worden aangepakt, zullen steeds meer locaties langdurig beheerd 

moeten worden en gebruiksbeperkingen kennen. De vraag wie 

verantwoordelijk is voor dat beheer en de gebruiksbeperkingen kan vaak niet 

worden beantwoord. 

 

B EV OEG D G E ZA G V OOR  BO DE MVE RO NT REI NI GI N G  

De goedkeuring van saneringsplannen en het inzetten van 

bodemsaneringsgelden is in de afgelopen jaren verder gedecentraliseerd en 

vindt nu plaats door 12 provincies, 30 grotere gemeenten en Rijkswaterstaat 

(voor buitendijks gebied). Het aantal gemeenten dat bevoegd gezag is zal naar 

verwachting nog worden uitgebreid. Voor (lichtverontreinigd) grondverzet 

zijn alle gemeenten bevoegd gezag. Het is (nog) onduidelijk hoe de 

afstemming tussen deze bevoegde gezagen moet plaatsvinden en wie daarin 

een regierol kan vervullen. 

 

Daarnaast hebben uitvoerders van bodemsanering te maken met verschillende 

wetten die niet op elkaar aansluiten. Zo sluit de Wet bodembescherming 

(Wbb) niet aan op de Afvalstoffenwet. Daardoor kan een voorgenomen 

sanering die volgens de Wbb milieuhygiënisch verantwoord is soms toch niet 

worden uitgevoerd op basis van bepalingen in de Afvalstoffenwet (R.S. 

Samson, 2001). Ook de normen uit de Wbb en de Wet verontreiniging 

oppervlaktewater (Wvo) zijn niet op elkaar afgestemd (SKB, 2004). Zo kan het 

voorkomen dat verontreinigd grondwater op grond van de Wbb moet worden 

gesaneerd en opgepompt waarna het volgens de normen van de Wvo - zonder 

tussentijdse zuivering - direct mag worden geloosd op het oppervlaktewater.  
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G EBR E K A AN B EGR IJPE LIJ KE  E N O VER ZI CHTE LIJKE  KENNI S  E N I NF OR MATI E  

V A N VE RO NT REI NI GI NGE N  

Er is veel kennis en informatie over bodemverontreinigingen en de aanpak 

daarvan, maar deze kennis is versnipperd aanwezig en vaak complex. Daarom 

wordt de aanwezigheid van verontreinigingen vaak in een te laat stadium 

meegenomen in het ruimtelijk planproces. Het project ‘Landsdekkend beeld’ 

zal daarin naar verwachting een verbetering betekenen. De vertaalslag van deze 

kennis naar begrijpelijke informatie voor ruimtelijke ontwikkelaars, burgers en 

bijvoorbeeld beheerders van vastgoed is nog niet voldoende gemaakt 

(Bodembeleidsbrief VROM, 2003).  

 

E N ERGI EO P SLA G WOR DT  O NV OL DOE NDE BE NUT  DO OR GE BRE KKI GE  AF WE GI NG  

Energieopslag is een relatief nieuwe gebruiksvorm. Op dit moment wordt de 

Grondwaterwet door de provincies als handvat gebruikt voor het enigszins 

reguleren van energieopslag en dus voor een vorm van ruimtelijke ordening. 

Hierbij prevaleren vaak bestaande claims. Bovendien wordt het beleid 

verschillend ingevuld. Zo mag in veel provincies geen WKO worden 

gerealiseerd binnen de 25 jaarszone van drinkwaterwinningen. In andere 

provincies wordt echter de 50 jaarszone gehanteerd. De ontwikkeling van 

energie-opslagsystemen stagneert daardoor onnodig. In Gelderland wordt nu 

onderzocht of dit geregeld kan worden via de Wro. Hierbij is men in de 

praktijk echter wel bang voor langdurige, trage en sterk restrictieve procedures, 

die eveneens leiden tot stagnatie. 

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Bij de ontwikkeling van kantoren in een grote gemeente werden verschillende 

vergunningen aangevraagd voor warmte-koude opslag. De gemeente ligt 

echter binnen de 50 jaarszone en het drinkwaterbedrijf en de provincie wilden 

de opslag niet toestaan, omdat zij vonden dat de risico’s onvoldoende bekend 

waren. 

 

C O NFLI CTE N TUSSE N NA BIJG ELE GE N E N ER GIE  OP SL AG SY STE ME N  

Omdat de ordening en de eigendomssituatie van de ondergrond niet altijd 

helder is bij alle partijen kunnen privaatrechtelijke conflicten tussen buren 

met WKO systemen ontstaan. De eerste aanvaringen hierover in de praktijk 

hebben al plaatsgevonden (Zuidas Amsterdam). Daarbij is het wel mogelijk 

eventuele schadeclaims in te dienen, maar een tijdige ordening zou dit kunnen 

voorkomen, omdat dan gebieden kunnen worden ‘gereserveerd’ voor 

bijvoorbeeld grootschalige, gezamenlijke systemen (vergelijkbaar met 

bundeling van infrastructuur). 

 

O N BE KE ND HEI D  MET  EFF ECTE N LEI DT  TOT  E E N G EBR EKKIG E  R UIMTE LIJ KE  

A FWEGI NG  

Tijdens de planvorming en uitvoering moet afstemming worden gezocht met 

andere claims in de ondergrond. De informatie over andere activiteiten en 

claims is echter moeilijk te verkrijgen. Warmte-koude opslag kan bijvoorbeeld 

interfereren met de aanleg van tunnels en andere bouwwerken waarbij 

bemaling wordt toegepast. Het komt voor dat daarom de aanlegdiepte van een 

tunnel moet worden gewijzigd of dat WKO-systemen niet kunnen worden 

gerealiseerd. Ook afstemming met verontreinigingen en saneringen is 

noodzakelijk en hierbij leidt een te late afstemming en een gebrek aan 

informatie soms tot onnodige problemen. Tenslotte vindt in de ondergrond 

ook waterberging plaats en zijn sommige gemeenten bang voor wateroverlast 

als het grondwaterregime wordt veranderd door WKO.  
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P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Een gemeente heeft een aantal grote grondwaterverontreinigingen, naast een 

aantal aanvragen voor WKO en wateroverlast in sommige wijken. Al deze 

‘activiteiten’ in de ondergrond worden nu los van elkaar uitgevoerd of 

aangepakt waardoor onbekend is welke effecten ze onderling hebben.  De 

gemeente wil graag een integraal kader ontwikkelen, maar het is nog onbekend 

hoe dit gerealiseerd moet worden en wie daarin een regierol zou moeten 

vervullen. 

3 . 5 .  P R O D U C T I E F U N C T I E  

De productiefunctie beschouwt de ondergrond als basis voor natuur-, land-, 

tuin- en bosbouw en als bron van ondiepe delfstoffen zoals zand, grind, klei, 

mergel, veen of topaarde en tenslotte water. 

 

A AR D E N R UIMT EBE SLAG VA N DE  PR OD UCTI EF UNCTI E  

Kijkend naar het ruimtebeslag voor de productiefunctie bestaat het 

Nederlandse grondgebied voor 60 procent uit landbouw, 8 procent 

(productie)bos en voor 4 procent uit natuur. De economische ontwikkeling 

van de landbouwsector wordt voor een belangrijk deel bepaald door het 

Europese landbouwbeleid. Dit beleid richt zich vooral op verdere liberalisering 

van de productie. Scenario’s met betrekking tot de landbouw verschillen 

vooral in het tempo van liberalisering. Daarnaast zijn (Europees) milieubeleid 

en de technologische ontwikkeling bepalend. In scenario’s voor het jaar 2030-

2050 wordt voorzien dat het areaal bos en natuur toeneemt met circa 40 

procent. Het watergebied zal toenemen met 19 procent en het landbouwgebied 

neemt af met 17 procent (rapport Commissie Waterbeheer, 21e Eeuw). Dit 

betekent dat in de aankomende tijd enorme hoeveelheden ondergrond, die nu 

als basis dienen voor voedselproductie (land en tuinbouw), een andere functie 

zullen krijgen, bijvoorbeeld als basis voor natuur binnen de EHS of voor de 

berging van water. 

 

Het gebruik van de ondergrond als bron voor de productie van primaire 

grondstoffen is  sterk toegenomen. Immers huizen, kantoren en kunstwerken 

in de infrastructuur zoals de Betuwelijn en de HSL hebben grote hoeveelheden 

granulaire grondstoffen zoals zand, grind en klei nodig. Grootschalige 

ontgrondingen riepen steeds grotere maatschappelijke weerstanden op, 

waarna de Ontgrondingenwet in 1996 ingrijpend is gewijzigd. De 

grondstoffenbehoefte is centraal gesteld. Daarbij worden er met een aantal 

provincies taakstellingen afgesproken voor schaarse grondstoffen zoals beton- 

en metselzand en grind om te voorkomen dat er een gebrek aan ontstaat. 

Vanaf 2002 is de grondstoffenvoorziening geheel aan de markt overgelaten. De 

ontgronders richten zich sindsdien nagenoeg alleen op Zuidoost Nederland. 

De drie zuidoostelijk gelegen provincies dienen rond de 90 procent van de 

genoemde oppervlaktedelfstoffen te leveren door middel van grootschalige 

ontgrondingen. 
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Foto 3.4: ‘Mining’ (foto S. Kroonenberg, TU Delft) 
 
De winning van grondwater vindt in Nederland plaats voor de 

drinkwatervoorziening, de voorziening in industriewater en ten behoeve van 

de landbouw. In totaal wordt in Nederland jaarlijks 1,3 miljard m3 grondwater 

(inclusief onttrekkingen ten behoeve van bodemsanering en proces- en 

koelwater) onttrokken. Hoewel de winning van (grond)water zelf weinig 

ruimte inneemt en de hoeveelheid opgepompt grondwater op natuurlijke 

wijze ook weer wordt aangevuld, is het ruimtebeslag in de ondergrond 

aanzienlijk. Daarnaast heeft de winning van grondwater effecten op andere 

gebruiksfuncties van water zoals landbouw en natuur. 

 

Het ruimtebeslag wordt (indirect) vastgelegd in zogenaamde winnings- en 

beschermingsgebieden, of in ‘100-jaars zones’. In die gebieden bestaan 

gebruiksbeperkingen voor de bovengrond, maar vooral ook voor de 

ondergrond. De waterwinners en de provincies spelen een belangrijke rol bij 

het vaststellen van deze gebieden. Het gebruik is institutioneel ingekaderd in 

een stelsel van verboden, vergunningen, consessies en algemene beginselen, 

vooral binnen de Grondwaterwet en de Wet bodembescherming. Rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen en waterleidingbedrijven spelen daarin 

verschillende rollen (zie figuur 3.5). 
 

 
Figuur 3.5: Een deel van de ‘institutionele ordening’ van de ondergrond. 
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R UI MT E L I J K E  K W A L I T E I T  

Bij de productiefunctie van de ondergrond gaat het niet alleen om het 

ruimtebeslag, maar vooral over ruimtelijk kwaliteit. In de Nota Ruimte zijn 

verschillende criteria voor ruimtelijke kwaliteit geformuleerd. Wanneer het 

gaat om de productiefunctie van de ondergrond in het kader natuur, land- en 

tuinbouw is het criterium ‘duurzaamheid’ het meest van belang. Wanneer het 

gaat om de winning van (bouw)stoffen en water is vooral het criterium 

‘economische en maatschappelijke functionaliteit’ van belang. Vrij vertaald 

kan worden gesteld dat de ‘grondstoffelijke’ eigenschappen van de ondergrond 

en de milieukwaliteit basisvoorwaarden zijn voor natuur en landschap, maar 

ook voor de productie van bouwstoffen en drink- en proceswater. 

 

Bij een duurzaam gebruik van de bodem is het van belang om de bodem 

zodanig te gebruiken en te beheren, dat de bodemprocessen ook voor de 

toekomst gewaarborgd zijn. In één hectare Nederlandse landbouwgrond 

bevinden zich ongeveer 3000 kg bacterien, schimmels, aaltjes, regen- en 

potwormen, protozoën, springstaarten, mijten en andere arthopoden en 

insecten. En één gram bodem in goede conditie kan tot 600 miljoen bacteriën 

bevatten die tot 15.000-20.000 soorten kunnen behoren. Deze 

bodembiodiversiteit is met name van belang in landbouwgrond voor ziekte-

onderdrukking en het voorkomen van nutriëntenverliezen. De structuur en de 

diversiteit van de microbiële gemeenschap in de bodem worden naar 

verwachting beïnvloed door de bovengrondse biodiversiteit (in het bijzonder 

de diversiteit van gewassen in het teeltsysteem). Ziekte-onderdrukking is hier 

waarschijnlijk direct aan gekoppeld. Ook spelen bodemorganismen een 

belangrijke rol voor de kwaliteit van natuur en de levering van schoon 

grondwater (RIVM, 2003). 

 

Voor de productie van water en primaire grondstoffen is de verzekering dat de 

maatschappij wordt voorzien van schoon drinkwater, voedsel en primaire 

grondstoffen van strategisch belang. Voor de vraag naar een evenwichtig 

gebruik is de ruimtelijke kwantiteit (de hoeveelheid te winnen grondstof of 

water) van belang, voor goede kwaliteit van voedsel- en drinkwaterproductie, 

natuur en landschap is ook de ruimtelijke kwaliteit essentieel.  

K N E L P U N T E N  

C RITE RI UM DUUR ZA AM HEID  WOR DT  T IJDE NS  PLA NVO RMI NG O N VOL DO E ND E 

M EEG E NO ME N 

Ondergrondse ingrepen kunnen direct of indirect invloed hebben op 

ruimtelijke- en milieukwaliteit, zoals verstoring, versnippering, doorsnijding, 

verdroging, verzuring of vermesting (de ‘V-thema’s’) en daarmee bijvoorbeeld 

op beoogde biodiversiteitsdoelen van de EHS en landschapsparken en op 

duurzame voedselproductie . Bij planvorming op dit gebied, bijvoorbeeld 

binnen de reconstructie, wordt ook in deze tijd onvoldoende rekening 

gehouden met de gevolgen van deze ingrepen op de ruimtelijke kwaliteit ten 

aanzien van de ondergrond. Zo wordt in de planvorming voor de reconstructie 

van intensieve agrarische zones geen of beperkt rekening gehouden met het 

feit dat bepaalde soorten van teelt op bepaalde bodemsoorten verdroging en 

vervuiling met zich mee kunnen brengen. Pas bij de uitvoering van de ingrepen 

worden op basis van vergunningen en verboden bepaalde beperkingen 

opgelegd. Voor een integrale afweging van milieu, water en bodemaspecten in 

de planvorming is het dan echter te laat. Aan de andere kant komt het ook voor 

dat hoogproductieve grond wordt bestemd voor niet-grondgebonden functies, 
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zonder dat rekening wordt gehouden met het voortbrengend vermogen en de 

kwaliteit van de bodem.  

 

Ondanks het feit dat bodembiodiversiteit, in het kader van duurzaamheid, een 

kennisspeerpunt is van de ministeries van LNV en VROM, ontbreken nog 

kwaliteitscriteria voor bodembiodiversiteit. Bodemleven speelt een cruciale rol 

bij bodemprocessen. Door het ontbreken van criteria voor bodembiodiversiteit 

kan door grondgebruikers nog onvoldoende worden ingespeeld op dit aspect 

van de bodemkwaliteit. Onzeker is daardoor of de bodem haar kwaliteiten 

behoudt om op termijn ook voor andere functies gebruikt te kunnen worden 

(bijvoorbeeld bij transformatie van landbouw in natuur). Om daarin te 

voorzien is meer inzicht nodig in de criteria voor bodembiodiversiteit. De 

criteria kunnen onder meer betrekking hebben op de relatie tussen 

bodembiodiversiteit en duurzaam grondgebruik, op de veranderbaarheid van 

het bodemgebruik en op de relatie tussen bodembiodiversiteit en 

bodemvruchtbaarheid, voedselzekerheid en de habitatfunctie van de bodem. 

 

D E O N DE RGR OND WOR DT  NIET  EX PLICI ET  G EO RDE ND I N  R UI MTELIJ K E  

P L A N NE N  

Omdat de ondergrond in veel ruimtelijke plannen niet wordt meegenomen, 

vindt voor de ondergrond ook nog onvoldoende een milieuhygiënische 

afweging plaats zoals we die kennen bij het opstellen van 

bestemmingsplannen voor de bovengrond. Bij het opstellen van een 

bestemmingsplan worden eerst de milieuhygiënische belemmeringen 

geïnventariseerd alvorens de locatie en daarbij behorende onderlinge 

afstanden voor de bestemmingen/functies te bepalen. Voor de ondergrond is 

onvoldoende bekend welke zoneringen of ruimtereserveringen nodig zijn 

voor een goede ruimtelijk-milieuhygiënische afweging van ruimteclaims.  

 

Het bestemmen van de ondergrond is een belangrijk hulpmiddel om de relatie 

ruimtelijke ordening en milieu in de ondergrond dichter bij elkaar te brengen. 

Het bestemmingsplan als facetplan verenigt immers alle ruimtelijk relevante 

aspecten van het sectorale milieubeleid. De beperktheid van het 

bestemmingsplan zit hem in de toespitsing op de ruimtelijk relevante aspecten 

van het milieubeleid. 

 

De niet-ruimtelijk relevante milieuwetgeving, dat wil zeggen alles dat niet 

vertaald kan worden in afstanden, komt niet aan bod in een bestemmingsplan. 

Dat blijft sectoraal onder de hoede van de milieuwetgeving zonder coördinatie 

of afstemming met de ruimtelijke planning. De jurisprudentie met betrekking 

tot bestemmingsplannen verbiedt het opnemen van (niet ruimtelijk relevante) 

milieunormen in een bestemmingsplan. De in voorbereiding zijnde nieuwe 

Wro zal de ruimtelijke doorvertaling van wettelijke milieukwaliteitseisen naar 

bestemmingsplannen beter mogelijk maken. 

 

V ERG UNNI NGV ERL E NI NG OP  BA SI S  VA N MI LIE U WETT EN I S  V ER S NI PP ER D  

Daarnaast ontbreekt het aan coördinatie, zowel inhoudelijk als procedureel, 

tussen de milieuwetten onderling en dus ook in de daaruit voortvloeiende 

vergunningverlening. De in studie zijnde ‘VROM—vergunning’ zou die 

gewenste coördinatie moeten waarborgen. Een goed voorbeeld van gebrek aan 

coördinatie doet zich voor in de relatie van kabels en leidingen enerzijds en 

bomen anderzijds (zie praktijkvoorbeeld). 
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P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Volgens de Bomenstichting veroorzaken aanleg en onderhoud van kabels en 

leidingen vaak schade aan boomwortels en veroorzaken boomwortels ook 

schade aan kabels en leidingen, onder andere door verstopping, beschadiging 

en ontwrichting. Door de aanleg van kabels en leidingen komen zowel de 

verankering van de boom als de opname van water en voedingszouten in 

gevaar. Het gevolg is een minder veilige en minder gezonde boom. Aangezien 

de negatieve effecten van het graafwerk rond de boom vaak pas op termijn 

zichtbaar worden, wordt dit verband meestal niet gelegd en is het voor de 

boom vaak te laat (Bomenstichting, 2004). 

 

KA BEL S  E N LEI DI NG E N I N  L A NDB O UWGEBI ED  LEID E N TOT  SPA N NI NG E N  

Conflicterend ruimtegebruik is onder andere aan de orde bij de aanleg van 

kabels en leidingen in landbouwgrond. De Belemmeringenwet en het 

Privaatrecht lopen door elkaar heen. De verantwoordelijkheid met betrekking 

tot de tracébepaling en ruimtelijke voorschriften ligt bij meerdere overheden. 

De gemeente bepaalt in eerste instantie, waarna bij de provincie moet worden 

aangeklopt voor de belemmeringenwet en de minister van Verkeer en 

Waterstaat in een gedoogprocedure moet voorzien. De kaders en instrumenten 

sluiten niet op elkaar aan, vragen veel tijd en geven geen oplossing voor het 

beheer.  

 

C O NFLI CTE N TUSSE N WAT ERWI N NI NG E N A N DER E G EBRUI KE R S VA N 

WAT ERV OER END E LA GE N 

Doordat het ondergrondse ruimtegebruik in watervoerende lagen toeneemt en 

niet meer alleen beperkt is tot waterwinning, beginnen verschillende vormen 

van ondergronds ruimtegebruik ook daar te conflicteren en komt in 

toenemende mate de vraag aan de orde welke van die verschillende 

gebruiksfuncties moeten worden geaccommodeerd. Daarbij geldt dat de 

productiefunctie van de ondergrond overwegend exclusief is, waardoor 

meerdere functies niet tegelijkertijd op dezelfde plek plaats kunnen vinden. 

Dit geldt zeker voor waterwinning. De afweging van de aanvaardbaarheid van 

een grondwateronttrekking vindt vooral plaats op basis van de Grondwaterwet 

die een afdoende instrument biedt voor die afweging en om daarin regulerend 

op te treden. De Grondwaterwet is echter niet bedoeld of geschikt om het 

ondergrondse ruimtegebruik te ordenen. Zodra grondwateronttrekking niet 

alleen voor waterproductie, maar bijvoorbeeld ook voor energieopslag aan de 

orde is, ontstaan knelpunten en voldoet de Grondwaterwet niet, omdat het 

geen ordeningsinstrument is.  

3 . 6 .  A R C H I E F F U N C T I E  

Binnen de archieffunctie wordt de ondergrond beschouwd als basis van het 

landschap en als natuurhistorisch en (pre-)historisch archief. De archieffunctie 

van de bodem betreft de neerslag hierin van geologische en bodemkundige 

ontwikkelingen van de afgelopen millennia en van de invloed van klimaat, 

mens, plant en dier daarop.  

 

Cultuurhistorie omvat bouwhistorie, archeologie en historische geografie. 

Bouwhistorici houden zich bezig met de gebouwde omgeving. Objecten van 

studie zijn bijvoorbeeld kerken, kastelen, bruggen, sluizen en tuinen. 

Archeologie is gericht op het bodemarchief en op bepaalde zichtbare 

landschapselementen, zoals hunebedden, schansen, dijken en landweren. 

Historische geografie omvat de restcategorie, zoals historische 
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verkavelingspatronen, wegen, waterlopen, kanalen, nederzettingsstructuren, 

dijken, poelen en wielen. Historisch geografen richten zich ook op restanten 

van het  vroegere bodemgebruik, zoals essen, hoogstamfruitboomgaarden en 

heidevelden.  
 

Ten aanzien van de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening is in 

1999 de Nota Belvedère van de ministeries van OC&W, VROM, LNV en V&W 

verschenen. Behalve archeologie betreft deze nota ook het landschap, de 

historische geografie en historische- en monumentale gebouwen en 

structuren. 

 

 
Foto 3.6: Archeologie in de ondergrond; Romeins schip in Woerden (bron: 
www.woerden.nl) 
 
A RC HE OL OGI E  

Op archeologisch gebied is de invoering van de Wet van Malta het meest 

bepalend. Deze wet komt voort uit het Europese verdrag van Valletta. Dit 

verdrag bevat ten opzichte van de huidige praktijk niet heel veel nieuwe 
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dingen: het is een formalisering van de gegroeide praktijk en neemt enkele 

juridische barrières weg, bijvoorbeeld op het gebied van de bouwvergunning. 

Vanuit het programma Belvedere wordt er aan gewerkt om kennis over de 

archieffunctie toegankelijker te maken. Er loopt momenteel een project Kennis 

Infrastructuur Cultuurhistorie (KICH) dat alle bestaande databanken aan elkaar 

gaat koppelen. Inmiddels hebben alle provincies cultuurhistorische 

waardenkaarten van de hele provincie en deze zijn vaak ook digitaal 

beschikbaar. 

 

Uit de Archeologiebalans 2002 blijkt dat op ongeveer 10 procent van het 

Nederlandse grondgebied een grote kans bestaat op het aantreffen van 

archeologische vindplaatsen. Hiervan ligt ongeveer 60 procent op land en 40 

procent onder water. Minder dan één procent van de archeologische 

vindplaatsen is zichtbaar. Verder blijkt dat tussen 1900 en 2000 5.900 

opgravingen zijn uitgevoerd en dat in 2002 in totaal 58.313 archeologische 

verschijnselen stonden geregistreerd. Anno 2002 zijn circa 1.750 terreinen 

wettelijk beschermd. De ruimtelijke plannen tot 2010 beslaan een gebied van 

ruim 28.000 hectare met een hoge kans op de aanwezigheid van 

archeologische waarden. Ruim 1.100 bekende en belangrijke archeologische 

objecten worden geraakt door bodemingrepen. Deze ingrepen betreffen in 300 

gevallen geplande woonbestemmingen, in 158 gevallen werkbestemmingen, in 

335 gevallen infrastructurele werken, in 39 gevallen waterbeheer en in 271 

gevallen natuur. 

 

A A R D K U N D I G E  W A A R D E N  

In 1999 is de Basiskaart Aardkundige waarden tot stand gekomen. De totale 

oppervlakte van gebieden met aardkundige waarden op deze kaart is 553.000 

hectare. Op de kaart zijn op een na alle landschappen vertegenwoordigd. 

Volgens de gegevens van de Basiskaart Aardkundige waarden is ongeveer 30 

procent van het reliëf in het Nederlandse landschap onherkenbaar geworden, 

39 procent van de gebieden op de basiskaart is blootgesteld aan 

voortschrijdende aantasting door nivellering veroorzaakt door landbewerking 

ten behoeve van de landbouw en 57 procent van het landschap in Nederland 

valt in de categorie ‘kwetsbaar reliëf’ (0.5 tot 5 meter) en is gevoelig voor 

geringe grondbewerkingen. Bescherming van aardkundige waarden door de 

overheid vindt voornamelijk plaats binnen al erkende natuurgebieden en veel 

minder in intensief bebouwde of gebruikte gebieden (voor wonen, werken, 

infrastructuur of landbouw).  

K N E L P U N T E N  

A RC HE OL OGI SC H O ND ER ZO EK E N KE NNIS  TE  LAAT  INGEB RAC HT  IN  

P LA NV OR MI NG S PR OCE S S E N 

Een belangrijk knelpunt bestaat uit eruit dat archeologische waarden in een te 

laat stadium worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen. Dit knelpunt 

wordt veroorzaakt doordat het voor sommige gemeenten nog onduidelijk is 

hoe zij om moeten gaan met nieuwe verantwoordelijkheden. Zo is het hen 

lang niet altijd duidelijk welk type archeologisch onderzoek benodigd is voor 

het schrijven van bestemmingsplannen. De kennis is wel beschikbaar, onder 

andere in het systeem Archis, dat wordt bijgehouden door de ROB en in de 

provinciale Archeologische Monumentenkaarten en verwachtingenkaarten. 

Afdelingen binnen gemeenten weten elkaar echter niet altijd te vinden en er is 

soms maar beperkt budget (menskracht) beschikbaar om de archeologische 

kennis in te brengen. Wanneer in een vroege fase van de planvorming 

archeologisch vooronderzoek wordt gedaan, kunnen archeologische resten in 
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de plannen worden ingepast of kunnen de plannen worden aangepast aan de 

aanwezigheid van archeologische resten. Knelpunten beperken zich in dat 

geval tot de aanpassing van plannen en het maken van kosten voor de 

inpassing van archeologische resten of het onderzoek daarvan. Deze staan 

echter niet in verhouding tot de knelpunten die kunnen ontstaan wanneer pas 

tijdens uitvoeringswerkzaamheden op archeologische resten wordt gestuit. 

Planaanpassing is dan immers te laat en het onderzoek van archeologische 

resten leidt tot hoge kosten en aanzienlijke vertragingen. Hoewel de kennis 

voor het vermijden of in elk geval minimaliseren van deze knelpunten 

beschikbaar is, is de infrastructuur tot de ontsluiting en toepassing ervan 

vooral op gemeentelijk niveau nog onvoldoende ontwikkeld.  

 

P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor een VINEX-locatie zijn de 

archeologische waarden niet in de afweging betrokken en is er in het 

stedenbouwkundig plan in eerste instantie geen rekening gehouden met 

archeologische waarden. Daardoor voelde de ROB zich gedwongen de 

Monumentenwet in te zetten met als eerste inzet bescherming van 20 hectare 

archeologische waardevol gebied binnen het plangebied. Dit heeft geleid tot 

vertragingen in de uitvoering. 

 
P R A KT I J K V O O R B E E L D  

Voor het opstellen van een bestemmingsplan was geen archeologisch 

onderzoek uitgevoerd en hoewel dit bestemmingsplan al aan het nieuwe 

‘Malta-conforme’ streekplan getoetst had moeten worden, is het 

bestemmingsplan toch goedgekeurd. In de Toelichting van het 

bestemmingsplan werd opgenomen dat het archeologisch vooronderzoek zou 

plaatsvinden en dat de resultaten daarvan betrokken zouden worden bij de 

inrichting van het gebied. Dat vooronderzoek heeft echter nooit meer 

plaatsgevonden. Bij de aanleg van de wegcunetten tijdens het bouwrijp maken 

werden door de heemkundekring sporen van 12de eeuwse 

boerderijplattegronden gevonden. De gemeente heeft het werk laten stilleggen 

en de provinciaal archeoloog ingeschakeld. Momenteel zijn gemeente, 

provincie en rijk op zoek naar een oplossing. Inpassing van de archeologische 

vindplaats is nu niet meer mogelijk en er is in de exploitatie geen budget 

gereserveerd voor archeologisch onderzoek. 

 
I NF ORM ATIE  E N KE NNIS  OV ER CULT UURHI STO RI SC HE WA ARD E N I S  

O N VOL DO E NDE O NT SLOT E N 

Ondanks een aantal waardevolle inspanningen - onder meer van provincies en 

het projectbureau Belvedere - blijft de ontsluiting van de beschikbare kennis 

over cultuurhistorische waarden aandacht vragen. Een groot aantal gemeenten 

is onvoldoende bekend met de ligging van aardkundig waardevolle objecten, 

patronen en structuren op hun grondgebied. Beschikbare data zijn moeilijk te 

begrijpen en in beleid om te zetten. Veel gemeenten zien het vooral als taak 

van rijk en provincie om hen op de hoogte te brengen van de (inter)nationale, 

provinciale, regionale en locale aardkundige waarden op hun grondgebied.  

 

De handleiding voor het maken van ‘Landschapsontwikkelingsplannen 

(LOP's) wijst hen onvoldoende de weg naar de juiste kennisinstituten. 

Hierdoor worden vaak geen integrale afwegingen gemaakt. Er wordt niet naar 

samenhang gekeken. Aardkundige waarden zijn totnogtoe dan ook 

onvoldoende meegenomen in de landschapsbeleidsplannen. Juist in veel 

bosgebieden komen nog veel gave aardkundige waarden voor. Het vergraven in 
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de bestemmingen bos en in mindere mate in de bestemmingen natuur en 

agrarisch gebied, leidt dan ook gemakkelijk tot aantasting van nog gave 

aardkundige waarden. De huidige praktijksituatie is vaak dat het 

aanlegvergunningenstelsel van het bestemmingsplan terzijde wordt geschoven 

door goedgekeurde beheers- en projectplannen van andere organisaties. Deze 

betreffen voornamelijk natuurbelangen. Aardkundige waarden zijn hierin van 

ondergeschikt belang. 

 

V ER O O R Z A KER S P R I N C I P E  KA N V O O R  KL E I N E  I NI T I A T I E V E N T O T  H O G E  K O ST E N 

L EI D EN  

Vanaf de implementatie van het Verdrag van Valletta in 2005 is het 

zogenaamde ‘veroorzakersprincipe’ welliswaar ingevoerd, maar het principe 

wordt al enige jaren gehanteerd. Soms leidt dit principe bij kleine initiatieven 

van particulieren tot hoge kosten. Ook bij kleine ingrepen in binnensteden, die 

dicht bebouwd zijn en waar vooronderzoek moeilijk is, kunnen hoge kosten 

ontstaan die moeilijk zijn te betrekken in de exploitatie.  

 

SL UI PE ND E AA NT A STI NG VA N DE  ARC HI EFF UNCTIE  WOR DT  NIET  MEEG E WOG E N  

De Wet van Malta voorziet niet in het tot staan brengen van processen die tot 

sluipende aantasting leiden. Deze zijn moeilijk te signaleren en te 

kwantificeren. Hierdoor is het moeilijk om verantwoordelijken aan te wijzen 

en het veroorzakersprincipe in de praktijk toe te passen. Het gaat hierbij zowel 

om aantasting door grondbewerking als om aantasting tengevolge van 

vermesting en verzuring. De teloorgang van grote delen van het bodemarchief 

door sluipende aantasting blijft als knelpunt dan ook nog bestaan. Overigens 

vindt ook de aantasting van aardkundige waarden en cultuurhistorische 

waardevolle landschapselementen voor een belangrijk deel sluipenderwijs 

plaats. 
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4.  SYNTHESE 

4 . 1 .  I N L E I D I N G  

Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen op grond van de 

resultaten van de literatuurstudie, de interviews en de klankbordbijeenkomst. 

Ter afsluiting van het hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis voor de 

verschillende partijen en wordt een actielijst gepresenteerd om sterker 

invulling te gaan geven aan ondergrondse ordening.  

4 . 2 .  C O N C L U S I E S   

> De druk op en het gebruik van de ondergrond nemen sterk toe. 

Oorzaken hiervan liggen in de toegenomen welvaart en groei van het 

ruimtegebruik bovengronds, de toename van ondergronds bouwen als 

oplossing voor ruimtegebrek bovengronds (denk aan Noord-Zuid lijn, 

verkeerstunnels) en de groeiende technische mogelijkheden om de 

ondergrond voor meerdere  doeleinden te gebruiken (denk aan warmte- 

en koude opslag, opslag van CO2). Het toegenomen gebruik van de 

ondergrond leidt in de praktijk tot knelpunten die tot uiting komen in 

conflicterend ruimtegebruik (bijvoorbeeld ondergrondse energieopslag 

versus drinkwater-winning), in risico’s en effecten van onzorgvuldig 

ruimtegebruik (onder meer bij kabels en leidingen), of in 

gebruiksbeperkingen van de ruimte (vanwege verontreinigingen). De 

nut en noodzaak om oplossingen te vinden voor deze knelpunten - en 

dus bij te dragen aan een verantwoorde ordening van het gebruik van de 

ondergrond - vloeien met name voort uit: 

- Veiligheidsrisico’s en economische risico’s (bijvoorbeeld 

leveringszekerheid van gas, water, elektriciteit en informatie) die 

kunnen ontstaan bij conflicterend ruimtegebruik en indien 

informatie over het huidige gebruik van de ondergrond ontbreekt 

of niet tijdig wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij kabels en 

leidingen).  

- Belang van duurzame ontwikkeling: voor een duurzaam gebruik 

van de ondergrond is het noodzakelijk dat de ondergrond ook op 

lange termijn al zijn functies kan blijven vervullen (transport-, 

verblijfs-, produktie-, bergings- en archieffunctie). Alleen dan 

blijven de keuzemogelijkheden open om ook op lange termijn 

invulling te kunnen geven aan maatschappelijke behoeften en om 

kansen te benutten (bijvoorbeeld op het gebied van duurzame 

energie, efficiënter ruimtegebruik, transport en logistiek en 

productie en consumptie). 
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Foto 4.1: Tweede Heinenoordtunnel 
 
> Regulering van het gebruik van de ondergrond vindt in Nederland 

overwegend plaats in reactie op afzonderlijke initiatieven van 

individuele gebruikers en op grond van sectorale wet- en regelgeving. 

Voor een groot aantal functies is het gebruik van de ondergrond in 

afzonderlijke wetten en regels vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn het 

Structuurschema Buisleidingen, het Structuurschema Elektriciteits-

voorziening, de Grondwaterwet, de Wet bodembescherming, de 

Meststoffenwet en het Verdrag van Malta. Redenerend vanuit deze 

verschillende sectorale belangen is het gebruik van de ondergrond goed 

geregeld. Van een ‘integrale ordening’ van de ondergrond, zoals die voor 

het bovengrondse ruimtegebruik al enkele decennia bestaat, is er 

hiermee echter nog geen sprake. Daarvoor ontbeert de ondergrondse 

ordening een aantal elementen die bij  bovengrondse ordening 

doorgaans wel al worden toegepast, namelijk: 1) informatie over het 

feitelijke gebruik van de ondergrond (voorbeeld: kabels en leidingen), 2) 

kennis van de wederzijdse effecten van diverse gebruiksmogelijkheden 

boven- en/of ondergronds (voorbeeld: drinkwaterwaterwinning versus 

ondergrondse energieopslag) en 3) inzicht in de - uit een oogpunt van 

duurzame ontwikkeling - te beschermen waarden van de ondergrond op 

lange termijn (ecologisch, hydrologisch, cultuurhistorisch, aardkundig), 

4) doorwerking van sectorale wet- en regelgeving over de ondergrond in 

streekplannen en bestemmingsplannen (voorbeeld: veiligheidszones 

rond hogedruktransportleidingen), en 5) bereidheid (ook politiek-

bestuurlijk) tot een integrale afweging van alle belangen bij het gebruik 

van de ondergrond.  

 

> Als gevolg van deze tekortkomingen vindt er door rijk, provincies en 

gemeenten een onvoldoende integrale afweging plaats van boven- en 

ondergrondse functies, belangen en effecten bij de plan- en 

besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Daar waar ruimtelijke 

ingrepen in de ondergrond (tunnels, ondergrondse gebouwen) 

maatschappelijke voordelen kunnen hebben - in termen van ruimtelijke 

kwaliteit, economische leveringszekerheid, veiligheid en bereikbaarheid 

- overheersen in de praktijk nog vaak technische, financiële en 

juridische argumenten in de afweging. Bovendien beperken veel 

afwegingen omtrent ondergronds ruimtegebruik zich tot de korte 
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termijn en wordt onvoldoende rekening gehouden met de (negatieve) 

effecten en (positieve) kansen op lange termijn (tijdsdimensie).  

 

> Kennis en informatie over de ondergrond en over ondergrondse 

effecten worden niet structureel gebruikt in de plan- en besluitvorming 

over ruimtelijke ingrepen (bijvoorbeeld op het gebied van sanering van 

verontreinigingen, cultuurhistorische  en aardkundige waarden, 

bodembiodiversiteit, kabels en leidingen, ondergrondse energieopslag, 

ondergrondse aanleg infrastructuur en ondergrondse gebouwen). De 

beschikbare kennis en informatie zijn onvoldoende toegankelijk en 

toepasbaar, omdat met name de uitwisseling ervan nog maar in beperkte 

mate en vooral incidenteel plaatsvindt. Het ontbreekt ook aan praktisch 

toepasbare hulpmiddelen - in de vorm van handleidingen, checklists, 

afwegingskaders — om de vaak complexe en specialistische kennis te 

kunnen gebruiken in planvorming en besluitvorming.   

 

> Hoewel bodembiodiversiteit, in het kader van duurzaamheid, een 

kennisspeerpunt is van de ministeries van LNV en VROM, ontbreken 

nog kwaliteitscriteria voor bodembiodiversiteit. In het rijksbeleid wordt 

wel al op verschillende wijzen voorzien in regelgeving voor een 

duurzamer bodemgebruik. Een belangrijk deel daarvan is onder meer 

terug te vinden in het NMP4 en in overige regelgeving gericht op 

bijvoorbeeld de milieubelasting vanuit de landbouw. In de Nota Ruimte 

is recent ook het begrip ‘basiskwaliteit’ geïntroduceerd waarmee onder 

meer wordt gewezen op het belang van een duurzaam bodemgebruik. 

De bestaande regelgeving op dit gebied is echter vooral gericht op 

bescherming van de bodem (uit milieuoogpunt). Doelstellingen achter 

bodembiodiversiteit zijn er juist meer op gericht de bodem als ‘gezond 

ecosysteem’ in stand te houden niet alleen als basis voor huidige, maar 

ook voor mogelijke toekomstige functies. Door het ontbreken van 

criteria voor bodembiodiversiteit  kan door grondgebruikers nog 

onvoldoende worden ingespeeld op dit aspect van de bodemkwaliteit. 

Onzeker is daardoor of de bodem  haar kwaliteiten behoudt om op 

termijn ook voor andere functies gebruikt te kunnen worden 

(bijvoorbeeld bij transformatie van landbouw in natuur). Om daarin te 

voorzien is dan ook meer inzicht nodig in de criteria voor 

bodembiodiversiteit, die een zodanig gebruik van de bodem kunnen 

garanderen dat deze duurzaam, dus ook op langere termijn, haar 

kwaliteiten voor eventuele andere functies behoudt.  

 

> Kaders en instrumenten om - in aanvulling op de bestaande sectorale 

wet- en regelgeving - meer integraal ondergronds te ordenen zijn in 

principe aanwezig (denk aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 

‘lagenbenadering’ en aan instrumenten als milieueffectrapportage en 

strategische milieubeoordeling). Deze kaders en instrumenten worden 

echter nog onvoldoende voor dat doel gebruikt, mede als gevolg van 

onvoldoende bewustzijn en gebrek aan bewuste sturing door  

gemeenten, provincies en rijk.  

In bestemmingsplannen, streekplannen en rijksnota’s wordt de 

ondergrond nog onvoldoende expliciet meegenomen. In 

bestemmingsplannen zijn bijvoorbeeld de voorschriften primair gericht 

op de regeling van het bovengrondse ruimtegebruik. Bovengrondse 

ordeningsprincipes als ‘zonering’ en ‘ruimtereserveringen’ worden voor 

de ondergrondse ruimte nog maar beperkt toegepast. In streekplannen 

wordt voor verschillende gebiedscategorieën of beschermingsregimes 
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(bijvoorbeeld voor natuur en landschap) vaak geen onderscheid gemaakt 

in de betekenis van deze aanduidingen voor de toelaatbaarheid van 

ondergronds ruimtegebruik (infrastructuur, energieopslag). En hoewel 

in de Nota Ruimte al zeker waardevolle aanknopingspunten zitten voor 

ondergrondse ordening - bijvoorbeeld in de ‘lagenbenadering’ en in het 

zorgen voor een zekere ‘basiskwaliteit’ - rijst de vraag of bij de 

afbakening van de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur, bij de 

uitwerking van die basiskwaliteit en bij de keuze voor 

verstedelijkingsopties de ondergrond al in voldoende brede zin en in 

voldoende sterke mate een rol heeft gespeeld.    

 

> Veel nieuwe Europese en nationale beleidskaders zijn gericht op verdere 

decentralisatie van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden (qua 

kosten en effecten) in de richting van de initiatiefnemers van 

ruimtelijke ingrepen (zie bijvoorbeeld de ‘zorgplicht’ in de Beleidsbrief 

bodem, het ‘vernieler betaalt principe’ in het Verdrag van Malta, het 

‘compensatiebeginsel’ bij natuur en landschap en het 

‘veroorzakersbeginsel’ in de Nota Ruimte). Dit leidt tot hogere kosten 

en risico’s voor grondeigenaren en ontwikkelaars (publiek en privaat) 

die overigens ook profijt hebben van de voorgestelde plannen. Specifiek 

voor ondergrondse ingrepen geldt echter dat de kosten en risico’s - 

vanwege complexiteit en onvoorziene effecten - veelal groter zijn en 

vooraf moeilijker kunnen worden ingeschat. Afhankelijk van het 

opbrengstpotentieel kan dit een belemmering gaan vormen voor een 

ontwikkelingsgerichte aanpak bij de realisatie van gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen (denk aan herstructurering, saneringen, aanleg van 

ondergrondse infrastructuur en woningbouwontwikkeling in steden). 

Om een stagnatie in deze projecten te voorkomen, zullen meer 

mogelijkheden moeten worden geboden en gezocht om te komen tot 

haalbare planexploitaties.  Dit kan onder meer door het scheppen van 

duidelijkheid over de verhaalbaarheid en verdeling van kosten binnen 

één en hetzelfde plan. Dit zou kunnen in de grondexploitatieregeling. 

Waar die regeling tekort zou schieten, moet worden bekeken welke 

andere opties bestaan om kosten te dekken. Mogelijkheden daarvoor 

zijn onder meer het stimuleren van bovenplanse en bovenlokale 

vereveningen, de oprichting van publiek-private ontwikkeling-

smaatschappijen en het creëren van projectenveloppen. 

4 . 3 .  A A N B E V E L I N G E N  

> Aanbevolen wordt om de ruimtelijke inrichting, de ruimtelijke 

planning en de ruimtelijke regelgeving in Nederland sterker te baseren 

op een meerdimensionale benadering van de ruimte, waarin de 

ondergrond explicieter aandacht krijgt. Dit betekent dat de kansen, de 

maatschappelijke en economische waarden (bijvoorbeeld water, 

energie, infrastructuur) en de belemmeringen van de ondergrond beter 

in beeld moeten worden gebracht en zorgvuldiger worden meegewogen 

bij planvorming en besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Dit vraagt 

om een sterkere regierol van rijk, provincies en gemeenten, elk voor hun 

eigen grondgebied, taken en verantwoordelijkheden (zie verder 

paragraaf 4.4). Een sterkere regierol is nodig om de kennis en informatie 

over de ondergrond beter te ontsluiten en toegankelijk te maken voor 

besluitvorming en om in nieuwe wet- en regelgeving, beleidskeuzes en 

instrumenten de ondergrond beter te verankeren. De keuze voor een 
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meerdimensionale benadering van ruimte betekent niet dat een nieuw 

plan- of vergunningenstelsel voor ondergrondse ordening naast de 

bestaande, overwegend ‘bovengrondse ordening’ moet worden 

uitgewerkt. De kernopgave is veeleer om de ondergrond veel sterker in 

bestaande wet- en regelgeving, beleidskaders en instrumenten en 

uitvoeringsprojecten een plaats te geven. Kortom, naar een 

meerdimensionale benadering van bestaande praktijken. 

 

> Om informatie over de ondergrond in een vroeg stadium van 

planvorming en besluitvorming te betrekken, wordt voorgesteld om 

optimaal gebruik te maken van het nieuwe instrument ‘Strategische 

Milieu Beoordeling’ (SMB), zonder dat daarmee een overlap met het 

bestaande instrument van de milieu-effectrapportage ontstaat. 

Strategische Milieu Beoordeling is een nieuw instrument dat op grond 

van de Europese richtlijn 2001/42/EC vanaf 21 juli 2004 ook in 

Nederland moet zijn geïmplementeerd. Het instrument is gericht op 

bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling door te 

bevorderen dat milieuoverwegingen worden geïntegreerd in de 

voorbereiding en vaststelling van formele plannen en programma’s van 

rijk, provincies en gemeenten. In tegenstelling tot het bestaande 

instrument van  milieueffectrapportage — dat in de praktijk vaak beperkt 

blijft tot inrichtingsniveau - is de strategische milieubeoordeling erop 

gericht om in een eerder stadium en dus op strategischer niveau 

(bijvoorbeeld over beleidsscenario’s en locatiekeuzes) invloed uit te 

oefenen op de besluitvorming over de ruimtelijke inrichting. Naast de 

sterke relatie met het ruimtelijke ordeningsspoor en het strategische 

karakter zijn verdere voordelen van aansluiting bij het instrument van 

de strategische milieubeoordeling dat geen nieuw instrument hoeft te 

worden geïntroduceerd (bijvoorbeeld in de vorm van een aparte 

‘ondergrondtoets’) en dat het verplichte karakter wel kan worden benut 

om de belangen van de ondergrond volwaardig mee te wegen.  

 

Op dit moment zal nog ervaring moeten worden opgedaan met de 

werkwijze, het detailniveau en de operationalisatie van strategische 

milieubeoordelingen. Daarom wordt voorgesteld een ‘Handreiking 

Ondergrond in SMB’ op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe de 

functies, kenmerken en waarden van de ondergrond kunnen worden 

uitgewerkt en toegepast in een strategische milieubeoordeling voor 

verschillende plannen en programma’s. Daarbij zou voorrang kunnen 

worden gegeven aan een strategische milieubeoordeling van 

planologische kernbeslissingen (voor zover er sprake is van concrete 

beleidsbeslissingen over locatie- of trajectkeuzen), streekplannen en 

(intergemeentelijke) structuurplannen. De inzet van strategische 

milieubeoordelingen lijkt op dit moment in inhoudelijke zin met name 

zinvol voor plannen en programma’s die betrekking hebben op 

grootschalige ondergrondse bouwwerken of infrastructuur, 

ondergrondse energieopslag in relatie met drinkwaterwinningen, 

integraal waterbeheer en bodembiodiversiteit (bijvoorbeeld in relatie 

met reconstructie landelijk gebied).   

 

In de Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte wordt een onderzoek 

aangekondigd naar een betere samenhang tussen 

milieueffectrapportage, strategische milieubeoordeling en de toetsen op 

het gebied van water, milieu, natuur en landschap. Voorgesteld wordt 

om daarin ook aandacht te besteden aan het opnemen van de 
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effectbeoordeling voor de ondergrond. Hiermee kan eveneens worden 

bezien hoe functies, kenmerken en waarden van de ondergrond meer 

integraal kunnen worden betrokken in verschillende plannen en 

programma’s. 

 

> Voorgesteld wordt om een interdepartementale beleidsverkenning uit 

te voeren naar de vraag in hoeverre de huidige watertoets en de recent in 

de Beleidsbrief Bodem voorgestelde ‘integrale grondlaagtoets’3 zich 

verhouden tot, kunnen worden gekoppeld aan en/of worden 

geïntegreerd in de strategische milieubeoordeling. Ook de in de Nota 

Ruimte opgenomen ‘bouwgrondstoffentoets’ kan hierbij worden 

meegenomen. Uitgangspunt moet zijn dat een verplichte 

verantwoording plaatsvindt van de ruimtelijke keuzes in plannen en 

programma’s mede vanuit het gebruik, de functies en waarden van de 

ondergrond. Aansluiting bij het nieuwe, maar binnenkort 

geïmplementeerde instrument van de strategische milieubeoordeling 

biedt het voordeel dat geen nieuwe toets hoeft te worden ingevoerd met 

een naar verwachting beperktere status, die naast de bestaande toetsen 

wordt ingevoerd. Om de koppeling met het ruimtelijke ordeningsspoor 

verder te versterken kan de voorgestelde verplichte verantwoording ook 

worden opgenomen in het (nieuwe) Besluit op de ruimtelijke ordening 

(Bro) door het verder specificeren van de algemene 

onderzoeksverplichting (bijvoorbeeld door een inventarisatie van de 

gebruiksbeperkingen van het ondergronds ruimtegebruik).   

 

> Als ontwerp- en planningsinstrument biedt ook de ‘lagenbenadering’ 

uit de Nota Ruimte, in combinatie met het in de nota geïntroduceerde 

begrip ‘basiskwaliteit’, goede aanknopingspunten om te komen tot een 

meer integrale ondergrondse ordening. Naast de verplichte strategische 

milieubeoordeling (formeel instrument) vormt de lagenbenadering een 

geschikt hulpmiddel om de informatie over de ondergrond te 

structureren en bij te dragen aan een integraal ontwerp- en 

planvormingsproces. Bij toepassing van de lagenbenadering moet 

informatie over de kenmerken en waarden van de ondergrond, de 

infrastructuurnetwerken en het bestaande ruimtegebruik worden 

verzameld. Op grond daarvan kunnen vervolgens de onderlinge relaties 

- in termen van conflicten of kansen - inzichtelijk worden gemaakt en 

kunnen prioriteiten worden gesteld. Vanwege de expliciete aandacht 

voor de ondergrond in de lagenbenadering wordt aanbevolen om de 

toepassing van de lagenbenadering in regionale en bovenlokale 

ontwerp- en planvormingsprocessen actief te stimuleren. Bij de huidige 

toepassingen van de lagenbenadering blijft de invulling van ‘de 

ondergrond’ echter veelal beperkt tot de functies water, natuur en 

landschap. Daarom wordt voorgesteld om in een aantal ‘gebiedspilots’ 

kennis en ervaring op te doen met een veel bredere invulling van de 

ondergrond in de lagenbenadering, in combinatie met een verdere 

uitwerking van het begrip ‘basiskwaliteit’. Dat doet recht aan de vele 

functies die de ondergrond vervult en aan het groeiende gebruik dat er 

van wordt gemaakt. Meer concreet kunnen in deze pilots - voor een 

 
3 In de Beleidsbrief Bodem wordt het belang van een eventuele ‘integrale grondlaagtoets’ 

benadrukt, maar wordt tegelijkertijd ook afgezien van de invoering van zo’n aparte toets, 

onder andere ter beperking van de regeldruk. Deze aanbeveling is dan ook bedoeld om ‘de 

gedachte achter’ deze toets te integreren met andere toetsen en te koppelen aan het 

instrument van de strategische milieubeoordeling.      
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aantal boven- en/of ondergrondse combinaties van functies - 

ordeningsprincipes als zoneringen en ruimte-reserveringen en 

ordeningsopgaven meerdimensionaal worden uitgewerkt en vertaald in 

ruimtelijke plannen, verordeningen of vergunningen. De eerste pilots 

kunnen worden gericht op die gebieden of ontwikkelingen waar een 

sterke wisselwerking bestaat tussen de volgende functies:  

- waterwinning - energieopslag - natuur/ecologie; 

- verontreinigingen - biodiversiteit - landbouw — natuur/ecologie; 

- kabels en leidingen - ondergrondse gebouwen/tunnels — 

bovengronds 

- ruimtegebruik in de steden (driedimensionale plannen). 
 

 
Foto 4.2: Central Artery Montreal (bron: Lloyd Grass Fotopress) 
 
> Op het gebied van kabels en leidingen wordt voorgesteld om 

voortvarend uitvoering te geven aan een aantal initiatieven die recent 

zijn genomen. Het betreft  het opstellen van een ‘verordening 

ondergrondse openbare ruimte’ door alle gemeenten volgens een 

gezamenlijk vastgesteld model en het zorgen voor een verplichte 

informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen 

(invoering van een grondroerdersregeling). Dit laatste kan bij voorkeur 

worden bereikt door zelfregulering, maar als dit niet of niet snel genoeg 

lukt, zal aanvullende wetgeving nodig zijn. Aanbevolen wordt dat 

informatie over ligging en kenmerken van alle risicovolle kabels en 

leidingen direct ter beschikking kan staan van overheden en 

hulpdiensten in geval van schade, ongelukken of calamiteiten. Dit 

draagt bij aan de beperking van veiligheidsrisico’s en waarborgt de 

leveringszekerheid van gas, water, elektriciteit en dataverkeer.  

Om de regierol van gemeenten voor de ondergrondse ruimte te 

versterken, wordt aanbevolen om gemeenten actief te ondersteunen en 

handvaten te bieden voor de wijze waarop ze hun regierol in de praktijk 

kunnen waarmaken. Als voorbeeld wordt voorgesteld om te stimuleren 

dat gemeenten gebruik maken van de recent uitgebrachte handreiking 

‘Regie in de ondergrond: Handreiking afstemming werkzaamheden 

kabels en leidingen’ (Stichting RIONED, Ede, februari 2004).  

Ook het COB Platform Kabels en Leidingen kan een belangrijke bijdrage 

leveren. Vertegenwoordigers van overheden (rijk, provincies en 

gemeenten), kabel- en leidingeigenaren/beheerders en uitvoerende 

partijen (aannemers) kunnen aan dit  publiek-private overlegplatform 
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deelnemen en elkaar stimuleren om eenduidig invulling te geven aan 

rollen, taken en instrumenten. Zo kunnen gemeenten via dit overleg 

gestimuleerd worden om op een eenduidige manier invulling te geven 

aan ordening en beheer van de openbare ruimte, aan één 

publiekrechtelijk kader (toepassing modelverordening) en aan de 

registratie van kabels en leidingen. 

 

 
Foto 4.3: Kabels en leidingen (bron: COB jaarverslag 2000) 
 
> Voor een goede doorwerking van de veiligheidszones rond 

transportleidingen zijn actuele bestemmingsplannen noodzakelijk, 

waarin de veiligheidszones zijn overgenomen. Dit vereist een toets op 

actualiteit en adequate handhaving door de provincies en de 

rijksinspecties. Ter onderbouwing van eventuele extra inspanningen 

wordt voorgesteld om in vervolg op een in 1996 uitgevoerd onderzoek 

van de Inspectie Milieuhygiëne een nieuw, maar grootschaliger 

onderzoek te doen naar de stand van zaken in de doorwerking van 

veiligheidszones in bestemmingsplannen. Op grond van de resultaten 

van dit onderzoek kan worden bepaald of de handhaving moet worden 

geïntensiveerd.  

Nieuwe initiatieven die bijdragen aan een actualiseringslag van 

bestemmingsplannen moeten worden ondersteund. De in de nieuwe 

Wro voorziene actualiseringsverplichting past in dit streven. 

 

> Ter invulling van de doelstellingen op het gebied van 

bodembiodiversiteit (produktiefunctie van de ondergrond) wordt 

voorgesteld om te voorzien in stimuleringsmaatregelen waarmee 

grondgebruikers op een zodanige manier gebruik (gaan) maken van de 

bodem dat deze duurzaam haar kwaliteiten behoudt (invulling 
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zorgplicht voor bodembiodiversiteit via positieve incentives). Hierbij 

hoort de ontwikkeling van criteria voor bodembiodiversiteit, waaraan 

diverse vormen van grondgebruik in bepaalde omstandigheden en 

verschillende regio’s moet voldoen. De criteria kunnen onder meer 

betrekking hebben op de relatie tussen bodembiodiversiteit en 

duurzaam grondgebruik, op de veranderbaarheid van het bodemgebruik 

en op de relatie tussen bodembiodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, 

voedselzekerheid en de habitatfunctie van de bodem.  

 

> Ter ondersteuning van een ondergrondse ordening wordt aanbevolen 

om in eerste instantie de bestaande kennis en informatie over de 

ondergrond beter te ontsluiten voor eindgebruikers en deze te vertalen 

in toepasbare instrumenten en hulpmiddelen die aansluiten bij de 

systematiek van beleidsontwikkeling, planvorming of 

vergunningverlening. Daarmee kan de nu nog ontbrekende schakel 

worden ingevuld tussen (wetenschappelijke) kennisontwikkeling en 

politieke besluitvorming. Voorgesteld wordt om te verkennen op welke 

wijze de noodzakelijke kennisbundeling, kennistoepassing en 

kennistransfer in relatie met de ondergrond een plek kan krijgen in de 

recent gestarte programma’s voor de kennisinfrastructuur (Thema 

Ruimtegebruik, ICES-Bsik). Het verdient aanbeveling binnen deze 

programma’s een ‘centraal loket’ in te richten, dat de beoogde 

kennisbundeling, kennistoepassing en kennistransfer over de 

ondergrond kan coördineren en stimuleren binnen een netwerk van 

vragers en aanbieders. 

4 . 4 .  B E T E K E N I S  V O O R  P A R T I J E N   

Het voorliggende onderzoek heeft laten zien dat ‘de ondergrond’ — zelfs indien 

het beperkt wordt tot ondergrondse ordening — een complex en breed 

aandachtsgebied beslaat met een veelheid aan belangen, actoren en 

invalshoeken. De knelpunten hebben ook betrekking op uiteenlopende 

‘dimensies’. In een aantal gevallen schiet bijvoorbeeld het gebruik van de 

instrumenten tekort (bijvoorbeeld bestemmings-plannen), terwijl in andere 

gevallen de knelpunten vooral het gevolg zijn van ontbrekende kennis en 

informatie of van beperkt beschikbare middelen. Omdat de knelpunten 

complex zijn en meerdere dimensies betreffen, zal ook aan de oplossingen 

door veel verschillende partijen een bijdrage moeten worden geleverd. In 

hoofdlijnen stellen wij daarbij de volgende verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden voor. 

 

Van het rrijk wordt een kaderstellende en stimulerende rol verwacht gericht op 

het verbreden van de overwegend tweedimensionale benadering in de huidige 

ruimtelijke ordening naar een meerdimensionale benadering (inclusief de 

ondergrond en de daaraan gerelateerde tijdsdimensie). Een verantwoorde 

benutting en duurzame bescherming van de ondergrond is (voor een deel) een 

rijksverantwoordelijkheid. Deze rijksverantwoordelijkheid vloeit voort uit de 

specifieke tijdsdimensie van de ondergrond (onzorgvuldig gebruik van de 

ondergrond leidt vaak pas op lange termijn tot onomkeerbare effecten) en uit 

het feit dat vaak ook sprake is van gemeente- en provinciegrens-

overschrijdende processen en belangen. De voorgestelde kaderstellende en 

stimulerende rol van het rijk zou concreet kunnen worden vertaald in de 

volgende taken en verantwoordelijkheden: 
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> Verdere uitwerking geven aan de zorg voor een generieke 

‘basiskwaliteit’ zoals geformuleerd in de Nota Ruimte, toegespitst op de 

aspecten van de ondergrond; 

> Vertalen van de consequenties van Europese richtlijnen (bijvoorbeeld 

de Europese Kaderrichtlijn Water, de Europese Richtlijn Grondwater en 

de Europese strategie voor bodembescherming) in praktisch hanteerbare 

afwegingsinstrumenten die aansluiten bij ruimtelijke planvormings- en 

besluitvormingsprocessen van provincies en gemeenten. Deze actie kan 

in samenwerking met IPO, VNG, UvW en de partijen verenigd in de 

ICES-Bsik kennisprogramma’s worden opgepakt; 

> Opstellen van de voorgestelde ‘Handreiking Ondergrond in Strategische 

Milieubeoordeling’, in samenwerking met IPO, VNG en UvW en 

uitvoering van het in de Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte 

aangekondigde onderzoek; 

> Zorgen voor een betere afstemming van wet- en regelgeving, met name 

op het gebied van milieu, water, veiligheid en ruimtelijke ordening, 

bijvoorbeeld door een (in voorbereiding zijnde) integrale VROM-

vergunning; 

> Vergroten van de bekendheid en stimuleren van de toepassing van de 

lagenbenadering als integraal ontwerp- en planvormingsinstrument op 

bovenlokaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld aan de hand van 

voorbeeldprojecten, pilots, workshops, symposia en cursussen;    

> Toezien op actualisering van bestemmingsplannen waarin onder meer 

de veiligheidszones rond transportleidingen in acht zijn genomen; 

> Verzekeren van een snelle en betrouwbare informatievoorziening over 

de ligging en kenmerken van kabels en leidingen voor zover relevant uit 

een oogpunt van veiligheid en leveringszekerheid; 

> Verzekeren van een snelle en betrouwbare informatievoorziening over 

andere ondergrondaspecten (verontreinigingen, archeologische 

vindplaatsen en dergelijke) voorzover efficiencyvoordelen te behalen 

zijn door een centrale,  landsdekkende inventarisatie en aanpak; 

> Zorgen voor een goede verankering van de kennisvragen over de 

ondergrond in de Nederlandse kennisinfrastructuur (met een primair 

accent op kennistoepassingen). 

 

Provincies en gemeenten staan voor de primaire opgave om het huidige 

gebruik, de functies en de waarden van de ondergrond integraal mee te wegen 

in hun ruimtelijke plannen en besluiten. Daarbij kunnen zij worden 

ondersteund door de informatievoorziening en de afwegingsinstrumenten die 

op landelijk niveau (door rijk, IPO, VNG, UvW, kennisinstituten en overige 

partijen), of op lokaal/regionaal niveau (bijvoorbeeld door waterschappen) 

zijn ontwikkeld. Deze integrale afwegingsrol van provincies en gemeenten kan 

als volgt worden ingevuld: 

> Toepassing van de lagenbenadering (in de voorbereiding) en van 

strategische milieubeoordeling (bij de besluitvorming) over plannen en 

programma’s door provincies en gemeenten. Daarbij een verdere 

invulling geven aan de operationalisatie van de ondergrond 

(bijvoorbeeld in de vorm van gebiedsspecifieke geschiktheidskaarten 

voor verschillende boven- en/of ondergrondse gebruiksfuncties, of in 

de vorm van driedimensionale lange termijnvisies op ondergronds 

ruimtegebruik); 

> Zorgen voor actuele streek-, structuur en bestemmingsplannen waarin 

het feitelijke gebruik van de ondergrond, de beperkingen die daaruit 

voortvloeien en de toekomstige gebruiksmogelijkheden zijn vastgelegd 
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(denk aan ruimtereserveringen voor buisleidingen, toekomstige 

‘transportcorridors’ of aan veiligheidszones); 

> Actief en tijdig informeren van private ontwikkelaars over 

gebruiksbeperkingen die voortkomen uit de ondergrond (met name 

door gemeenten op basis van landelijk bijgehouden dataregisters); 

> Voorzien in aanvullende informatie over de ondergrond, voorzover die 

niet in landelijke registers of door sectoren worden bijgehouden, die 

relevant is voor de eigen beleidsontwikkeling of voor de gebruikers van 

de ondergrond;   

> Op het gebied van kabels en leidingen: opstellen van een ‘verordening 

ondergrondse (openbare) ruimte’ door gemeenten op basis van een 

gemeenschappelijk model; 

> Invulling geven aan een ontwikkelingsgerichte aanpak bij locatie- en 

gebiedsontwikkeling waardoor de hogere kosten op plek A (vanwege 

saneringen, ondergronds ruimtegebruik of cultuurhistorische inpassing) 

kunnen worden gecompenseerd met de hogere opbrengsten op plek B 

(bovenlokale en bovenplanse verevening, ontwikkelingsmaatschappijen 

en projectenveloppen); 

> Stimuleren van de kennisuitwisseling over de (juridische) 

(on)mogelijkheden van regulering van ondergronds ruimtegebruik via 

bestemmingsplannen (3D-plannen).     

 

Gebruikers (publiek of privaat) van de ondergrond hebben (na toestemming) 

het recht om de ondergrond te benutten, maar ook de plicht om zorgvuldig 

met de ondergrond om te gaan. De verschillende functies en waarden van de 

ondergrond moeten immers ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Vanuit 

dit gebruiksrecht en deze zorgplicht vloeien de volgende taken en 

verantwoordelijkheden voort: 

> Het op eigen initiatief en in een vroeg stadium opvragen van informatie 

bij overheden en instellingen over de mogelijkheden en beperkingen 

van de ondergrond op een bepaalde locatie; 
> Het doen van onderzoek naar de negatieve effecten op lange termijn van 

ingrepen in de ondergrond (bijvoorbeeld in milieueffectrapportages) 

met het doel vast te stellen of de ondergrond haar functies ook op lange 

termijn kan blijven vervullen; 
> Het opnemen van de kosten van eventuele mitigerende en 

compenserende maatregelen in de planexploitatie; 
> Voor kabel- en leidingbeheerders en grondroerders: het daadwerkelijk - 

en later mogelijk verplicht - melden van de ligging en kenmerken van 

kabels en leidingen en van de locatie en kenmerken van de 

graafwerkzaamheden; 
> Het vergroten van de samenwerking op branche- en sectorniveau, 

bijvoorbeeld met het oog op uniformering van werkwijzen, 

kwaliteitszorg, kennisontwikkeling, informatie-uitwisseling en 

communicatie. 

4 . 5 .  A C T I E P U N T E N  

In tabel 4.1 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de actiepunten die 

voortvloeien uit de conclusies, aanbevelingen en voorgestelde 

verantwoordelijkheids-verdeling tussen partijen. De actiepunten geven een 

eerste invulling aan de opgave om te komen tot een sterkere ordening van de 

ondergrond door een meerdimensionale benadering van bestaande praktijken. 

Het overzicht is niet compleet; uit de verantwoordelijkheidsverdeling kunnen 
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op initiatief van partijen meerdere acties worden geformuleerd die een bijdrage 

kunnen leveren aan een ondergrondse ordening. De actiepunten hebben 

betrekking op drie categorieën: 1) versterking van het bestaande 

instrumentarium voor een betere doorwerking van de ondergrond in plan- en 

besluitvorming, 2) verbetering van de kennisuitwisseling en 

informatievoorziening en 3) stimulering van een duurzame omgang met en 

benadering van de ondergrond.  
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Nr. Actie Doel / resultaat Door wie 

Instrumentarium voor doorwerking van de ondergrond in plan- en besluitvorming 

1. Opstellen ‘Handreiking Ondergrond in Strategische 

milieubeoordelingen (SMB)’ 

(eventueel te integreren in het al in de 

Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte aangekondigde 

onderzoek naar samenhang m.e.r., SMB en 

‘ondergrondtoetsen’) 

Betrekken functies, kenmerken en 

waarden van de ondergrond in 

vroegtijdig stadium van plan- en 

besluitvorming; op eenduidige manier 

uitwerking geven aan begrip 

‘ondergrond’ 

VROM, LNV i.s.m. 

IPO, VNG en UvW 

2. Interdepartementale beleidsverkenning naar 

afstemming/integratie watertoets, ‘integrale 

grondlaagtoets’ (Beleidsbrief Bodem) en SMB 

Belangen van de ondergrond op formele, 

eenduidige en niet-versnipperde manier 

meewegen in plan- en besluitvorming  

VROM, LNV, V&W 

3. Opnemen van ‘actualiseringsverplichting’ 

bestemmingsplannen in nieuwe Wro en zorgen voor / 

toezien op actualisering van bestemmingsplannen met 

opname van veiligheidszones rond transportleidingen 

Actuele bestemmingsplannen waarin 

veiligheidszones zijn verwerkt 

VROM en  

gemeenten, VNG, 

provincies, IPO en 

rijksinspecties 

4. Opstellen ‘Verordening ondergrondse (openbare) 

ruimte’ volgens modelverordening 

Op eenduidige manier in alle gemeenten 

invulling geven aan ordening en beheer 

ondergrond 

Gemeenten i.s.m 

VNG 

5. Vertalen van consequenties Europese richtlijnen over de 

ondergrond in praktisch hanteerbare 

afwegingsinstrumenten 

Beter zicht op operationalisatie van de 

ondergrond in regionale en lokale 

plannen/programma’s 

Verantwoordelijke  

departementen i.s.m. 

IPO, VNG, UvW en 

ICES-Bsik 

programma’s 

6. Vertaling bestaande kennis en informatie in toepasbare 

instrumenten en hulpmiddelen voor 

beleidsontwikkeling, planvorming en/of besluitvorming 

Invullen ontbrekende schakel tussen 

(wetenschappelijke) kennisontwikkeling 

en politieke besluitvorming 

ICES-Bsik 

programma’s, 

bijvoorbeeld via een  

‘centraal loket’ 

Kennisuitwisseling en informatievoorziening over de ondergrond 

1. Verplichte informatie-uitwisseling tussen kabel- en 

leidingbeheerders en gravers (grondroerdersregeling, al 

in voorbereiding) 

Zo veel mogelijk voorkomen  

van graafincidenten 

EZ i.s.m. de sector 

2. Zorgen voor actuele informatie over gebruik en 

gebruiksbeperkingen ondergrond bij locatie- en 

gebiedsontwikkeling 

Betrouwbare informatie voor (private) 

ontwikkelaars bij voorbereiding ingrepen 

Provincies en 

gemeenten i.s.m. IPO 

en VNG 

3. Intensiveren van de samenwerking tussen overheden en 

gebruikers van de ondergrond (op branche- en 

sectorniveau)  gericht op agendavorming, uniformering 

van werkwijzen en kennis- en informatie-uitwisseling 

Inzicht krijgen in de thema’s die door 

grotere zelfregulering kunnen worden 

opgelost 

COB Platform Kabels 

en Leidingen i.s.m. 

ICES-Bsik 

programma’s 

4. Kennisuitwisseling over (juridisch) gebruik 

bestemmingsplan bij ondergronds bouwen 

Vergroten bewustwording en 

kennisspreiding over de 

(on)mogelijkheden van regulering 

ondergronds ruimtegebruik via 

bestemmingsplannen 

Gemeenten met 

ondergronds 

ruimtegebruik (bv. 

A’dam, Den Haag) 

i.s.m. VNG, NIROV) 

Stimuleren van een duurzame benadering van de ondergrond 

1. Toepassing van de ‘lagenbenadering’ als ontwerp- en 

planvormingsinstrument 

Betere (integrale) onderbouwing van 

ontwerpen en plannen  

Provincies, gemeen-

ten, ontwerpbureaus 

2. Uitvoering enkele ‘gebiedspilots’ gericht op uitwerking 

en veel bredere invulling van de ondergrond in de 

lagenbenadering, in combinatie met uitwerking 

‘basiskwaliteit’. 

Stimuleren van de toepassing van de 

lagenbenadering in regionale en 

bovenlokale planvormingsprocessen 

VROM, LNV, V&W 

i.s.m. provincies, 

gemeenten, IPO, 

VNG en UvW 

3. Uitwerking bodembiodiversiteitsdoelstellingen in 

criteria voor grondgebruik(ers) 

Duurzaam behoud bodemfuncties LNV en VROM 

4. Onderzoek/inventarisatie van doorwerking 

veiligheidszones in bestemmingsplannen 

Doorwerking van veiligheidszones in 

bestemmingsplannen 

Rijksinspecties en 

provincies 

Tabel 4.1 samenvattend overzicht gegeven van de actiepunten die voortvloeien uit de conclusies, aanbevelingen en 
voorgestelde verantwoordelijkheids-verdeling tussen partijen 
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