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Beeld: Ruimte X Milieu/Ministerie IenM

De meeste gasleidingen zijn vijftig jaar geleden gelegd en zijn
nu aan vervanging toe. Dat geeft een piek in de kosten, de
overlast voor de omgeving en de belasting van nutsbedrijven
en het gemeentelijk apparaat. Goede planning kan deze piek
afzwakken en overbelasting van alle partijen voorkomen. Bij
de aanleg van nieuwe kabels moet rekening gehouden worden met
toekomstige voorzieningen op het gebied van energie en ICT. Als de
gemeente dergelijke werkzaamheden gecoördineerd uitvoert, verlaagt
ze de kosten, voorkomt ze conflicten in de ondergrond en vermijdt
ze risico’s.
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Als een gemeente ondergrondse

{ Goede redenen om
slimme regie op de
ondergrond te voeren }
parkeergarages wil realiseren, dan heeft
dat consequenties voor de mogelijkheden
voor WKO. Waar veel ondergrondse
bouwwerken op een relatief beperkt oppervlak
worden gerealiseerd, kan een cumulatief effect
optreden: een enkele parkeergarage zal minder
invloed hebben op het watervoerend pakket dan
combinaties van ondergrondse bouwwerken, zoals
die in grote steden worden gerealiseerd.
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+ Voorbeelden uit de praktijk
Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom presenteert deze handreiking vier
praktijkprojecten waarbij regie op de ondergrond veel heeft opgeleverd. In
tekst wordt op verschillende plekken naar deze voorbeelden verwezen.
• De voorbeelden uit Rotterdam (pagina 6) en Den Haag (pagina 12)
laten zien dat het belangrijk is om toekomstbestendige keuzes vanuit
een integrale visie en strategie te maken.
• Integraliteit staat ook centraal in het voorbeeld uit Dongen (pagina
21). Doordat regie is gevoerd op alle aspecten die samenkomen in
de ondergrond en een relatie hebben met de bovengrond, wordt
gebiedsontwikkeling niet langer belemmerd.
• In Tilburg (pagina 24) is op het juiste moment de verbinding gelegd
tussen activiteiten en stakeholders, waardoor werkzaamheden van
drie partijen efficiënt afgestemd kunnen worden.

inleiding

Het belang van slimme regie
In de afgelopen twintig jaar heeft er een enorme ontwikkeling
plaatsgevonden in het gebruik van de ondergrond. Nutsbedrijven,
architecten, aannemers, gemeenten… meer en meer partijen
benutten (ook) de ruimte onder maaiveld voor hun bouw- of
gebiedsontwikkelingsproject. Maar wat je ondergronds aanlegt, ligt
er voor langere tijd en heeft gevolgen voor bovengrondse en andere
ondergrondse activiteiten. Het is dus zaak om zorgvuldig te werk te
gaan, met oog voor de toekomst en andere partijen en ontwikkelingen.
Dat noemen we slimme regie op de ondergrond.
Regie voeren wil zeggen: ‘het maken en ten uitvoer brengen van
toekomstbestendige keuzes vanuit een integrale visie en strategie’ en ‘het
verbinden van activiteiten en stakeholders op het juiste moment’. Door regie
te voeren kunnen we veel problemen voorkomen. Noodzakelijke activiteiten
blijven inpasbaar, burgers ondervinden geen onnodige hinder en de plannen
van overheden en bedrijfsleven komen niet in de knel. De vooronderstelling
dat alles met betrekking tot de ondergrond maakbaar is, gaat niet meer op:
we moeten keuzes maken, liefst in een vroeg stadium. Hiermee ontstaan ook
kansen op integrale oplossingen, die zeker in tijden met beperkte financiële
middelen meer dan welkom zijn.
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Om het belang van regie op de ondergrond te onderstrepen én concrete
handvatten te bieden, hebben de deelnemers van het platform Ordening &
Ondergrond van het COB deze handreiking opgesteld.

“De ondergrond is verantwoordelijk voor vijf procent
van het bruto binnenlands product en hij verschaft
aan 350.000 mensen in Nederland een inkomen. De
ondergrond is dus een economische productiefactor
van formaat. Volgens de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kennen landen
met een duurzaam gebruik van de ondergrond een hogere
en stabielere groei dan landen die dat niet doen.”
Uit: ‘Schatgraven in de ondergrond’,
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, okt. 2012

Gemeenten
aan zet

Vooral bestuurders, beleidsmakers, planvormers en beheerders van
gemeenten kunnen baat hebben bij deze handreiking, omdat de roep om
betere regie op de ondergrond het meest urgent is op lokaal niveau. Hier vindt
een steeds grotere stapeling plaats van activiteiten die consequenties hebben
voor het gebruik van de ondergrond. Denk aan de uitbreiding van ICTnetwerken, nieuwe energievoorzieningen, verdichting van stedelijk gebied
en wateroverlast. In de toplaag van de ondergrond worden voortdurend
kabels en leidingen vervangen, in de laag eronder moet plaatsgemaakt worden
voor ondergrondse constructies, warmte-koudeopslag (WKO) en (grond)
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waterbeheer, en in de diepere lagen wil men aardwarmte gaan benutten.
Ook andere overheden als provincies en waterschappen hebben met deze
stapeling van activiteiten en de noodzaak van regie te maken. Het afstemmen
van deze activiteiten vergt veel inspanning, mede door onduidelijkheid over
eigendomsverhoudingen, verantwoordelijkheidsverdeling, risicoverdeling
en kosten en baten voor betrokkenen.

“We vragen ambtelijke dapperheid”
Ron Nap, Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Bovengronds is er een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld voor het
ruimtelijk ordenen van activiteiten. Van ordening van de ondergrond is
echter nog maar beperkt sprake. In plaats daarvan domineert ondergronds
een ad hoc kortetermijnbeleid, waardoor gemeenten aan den lijve ervaren
dat regie op de ondergrond onontbeerlijk is. Op verschillende plaatsen
wordt inmiddels al nagedacht over beleid voor de ondergrond, of wordt dit
geformuleerd of al in praktijk gebracht. Een aantal voorbeelden komen ter
sprake in deze handreiking. Toch blijkt dat er nog veel te leren valt, en zijn
er (te) veel gemeenten waar nog geen regie op de ondergrond wordt gevoerd.
Dat is een gemiste kans, of sterker nog, dat mogen we niet laten gebeuren.
Gemeenten zijn de geëigende instanties om het voortouw te nemen bij regie
op de ondergrond. Zij zijn als eerste aan zet, in nauwe samenspraak met
bedrijfsleven, burgers, provincies en waterschappen.
Regie op de ondergrond vergt ruimtelijke planning over een lange termijn. De Regisseren is
ondergrond kent namelijk een andere dynamiek dan de bovengrond. Ingrepen vooruitzien
in de ondergrond zijn vaak onomkeerbaar: Hoe vaak hebben we bijvoorbeeld
een tunnel verwijderd uit de ondergrond? Hoeveel jaar kost het niet om een
verstoord bodemsysteem te herstellen of een bodemverontreiniging op te
ruimen? En wat als een WKO precies is geïnstalleerd op de enige geschikte
plek voor een parkeergarage? Reserveren van ondergrondse ruimte voor
toekomstig gebruik of ter voorkoming van conflicten is daarom noodzakelijk.
Dit geldt ook bij het prioriteren van beleidsdoelstellingen en het kiezen van
locaties voor functies. We willen immers dat onze dichtbebouwde stedelijke
gebieden de mogelijkheid behouden om zich te blijven ontwikkelen. Dit is
weer van belang voor onze economie.
Regie op de ontwikkeling van de ondergrond is dus noodzakelijk. Deze
regie kan op verschillende momenten in het proces gepakt worden en op
verschillende schaalniveaus (regio, stad, wijk, etc.). Daarnaast is het goed te
realiseren dat de langetermijnplannen tijdens het proces – al dan niet met
enige moeite – samengebracht kunnen worden en waar nodig omgebogen.

HET BELANG VAN SLIMME REGIE
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voorbeeld

Masterplan ondergrond Rotterdam
Foto: Flickr/Erwyn van der Meer

Gemeente Rotterdam is, in de vorm van een pilot, bezig met
het opstellen van een masterplan voor de ondergrond van
de binnenstad. Voorafgaand is er een visie op de ondergrond
ontwikkeld, om zo de ondergrond op de agenda te zetten. De
visie bevat een aantal aanbevelingen voor het gebruik van de
Rotterdamse ondergrond:
•

Boven- en ondergrondse ruimte moeten gezien worden als
één gezamenlijke ontwerpruimte voor de stad

•

De ondergrond (en wat zich daarin bevindt) is medebepalend
voor de inrichting van de stad

•

In drukke gebieden zal de regie op het gebruik van de
ondergrondse ruimte strenger zijn dan in rustige gebieden

•

Er moeten heldere afwegingen worden gemaakt of de
ondergrondse ruimte wordt gebruikt, beschermd of
gereserveerd voor de toekomst
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In de binnenstad moeten veel ambities worden gerealiseerd op
het gebied van verdichten, vergroenen en verduurzamen (o.a.
energie, waterberging). Dit leidt tot steeds meer effecten en claims
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op de beschikbare ruimte en daarmee ook op de ondergrond, zijn
eigenschappen en ondergrondse functies die met elkaar concurreren.
De verwachting is dat in de toekomst niet alle ambities optimaal
gerealiseerd kunnen worden wanneer er onvoldoende regie is. Daarom
ligt er een opdracht van het stadsbestuur om beleid voor de ondergrond
op te stellen. Onderdeel hiervan is een ruimtelijk plan (werknaam
Masterplan Ondergrond), waarin de beschikbare ruimte zo efficiënt en
duurzaam mogelijk gebruikt, bestemd en/of gereserveerd kan worden.
Praktisch betekent dit dat in de visiefase de ondergrondspecialisten
en ruimtelijk ontwerpers samen de ambities moeten vertalen naar
effecten op de ondergrond én kansen die de ondergrond biedt om
de ambities te realiseren. Indien bepaalde ambities door hun beslag
op en gebruik van de ondergrond niet te verenigen zijn, kan een
weloverwogen keuze gemaakt worden om deze ambities niet, elders
of in een andere vorm te realiseren. Juist door al in een vroeg stadium
deze keuze te maken, is er nog ruimte voor een optimale afstemming
en staat men niet voor voldongen feiten. Op dit moment worden
de ambities, effecten en kansen met elkaar geconfronteerd. De
vervolgstap is bepalen hoe de ondergrond als onderdeel van de totaal
beschikbare ruimte gebruikt kan worden.

inleiding: HET BELANG VAN SLIMME REGIE
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Hoe voer je regie?
De deelnemers van het platform Ordening & Ondergrond van het COB hebben
aan de hand van eigen ervaringen, praktijkcasussen, discussies en workshops
randvoorwaarden en aanbevelingen opgesteld voor het voeren van slimme regie
op de ondergrond:

randvoorwaarde

randvoorwaarde

Je moet wel
willen

Doe je
huiswerk

Aanbeveling

Denk het
maaiveld weg

Aanbeveling

Aanbeveling

Maak
keuzes

Pak (of creëer)
je moment
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randvoorwaarde

randvoorwaarde

Doe het
eens anders

Beginnen
kan altijd

De aanbevelingen benoemen acties die u kunt ondernemen, ‘trucjes’ die u kunt
toepassen in uw dagelijkse praktijk om regie op de ondergrond te voeren. De
randvoorwaarden beschrijven wat er nodig is om de aanbevelingen (goed) uit
te kunnen voeren.
De randvoorwaarden hoeven echter niet allemaal ingevuld te zijn om met de
aanbevelingen aan de slag te gaan. Bovendien hoeft u niet alle aanbevelingen
tegelijk in praktijk te brengen. Het is zelfs beter om klein te beginnen en die
kleine stapjes steeds groter te maken. Maar begin érgens als u een slimmere
regie wilt gaan voeren.
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Randvoorwaarde

Je moet wel willen
Er kan veel geschreven en geadviseerd worden over de ondergrond, maar echt
overgaan tot actie gebeurt pas als mensen dit ook echt wíllen. Dat vergt dat
alle betrokken partijen openstaan voor elkaars inzichten, ideeën en plannen,
en daarbij de bereidheid hebben flexibiliteit te tonen.
Bewustwording is hierbij een belangrijk instrument. Laat zien wat de
consequenties en kansen zijn. Haak aan bij de onderwerpen die belangrijk
gevonden worden en zorg voor prikkels om in beweging te komen. Dat
vereist dat er over de schutting van eigen organisaties moet worden gekeken
en dat partijen bereid zijn naar elkaar toe te bewegen. Bij het convenant van
Tilburg bleek dit voor elke deelnemer een positieve uitwerking te hebben.
Het helpt als partijen bewust een opdracht hebben en er bestuurlijke druk
achter zit. Zo kan beleid van de overheid de wil aanwakkeren en een stimulans
zijn om in beweging te komen. Het energieakkoord voor duurzame groei van
het Rijk is hiervan een voorbeeld. Doordat het Rijk duidelijk aangeeft waar
haar ambities liggen, kunnen lagere overheden deze ambities vertalen naar
hun eigen gemeente. Ze maken daarbij keuzes die voor de gemeente zelf, en
voor andere partijen, richting bieden en een stimulans zijn om over te gaan
tot actie: beleid maken en regie voeren.
Anderzijds hebben gemeenten baat bij het naast elkaar leggen van hun
energieplannen, groenplannen, waterplannen, etc. Als er bereidheid is om
deze plannen op elkaar af te stemmen – de agenda’s naast elkaar te leggen
en zo nodig plannen om te buigen – valt er veel winst te behalen. Gemeente
Den Haag werkt hieraan via de Interactieve Warmte Koude Kaart (IWKK).
De IWKK zal duidelijk maken welk beleid de gemeente voor ogen heeft en
welke kansen en mogelijkheden er liggen. Het biedt hiermee handvatten
voor allerlei partijen, van nutsbedrijven tot burgers, om in actie te komen en
samen met de gemeente te zoeken naar oplossingen. De kaart wordt zo een
stimulans om aan de gang te gaan en ‘het willen’ aan te wakkeren.

“Verander bijvoorbeeld het principe van de verzorgingsgebieden, want als er geen concurrentie is, dan zijn er voor de
gevestigde partijen weinig prikkels om te optimaliseren en te
vernieuwen. We missen dan het momentum.”
John Nieuwmans, gemeente Den Haag

Randvoorwaarde: JE MOET WEL WILLEN
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Randvoorwaarde

doe je huiswerk
Een goede informatievoorziening is in alle fasen van het project
onontbeerlijk. Daarmee staat of valt het gehele proces. Het is de eerste prikkel
die de bewustwording en noodzaak laat zien van de relatie ondergrondbovengrond. Breng daarom zowel de onder- als bovengrond goed in beeld.
Welke functies en systeemeigenschappen spelen een rol? Hierbij gaat
het naast de ondergrondthema’s ook om bijvoorbeeld economische of
duurzaamheidsthema’s; thema’s uit andere beleidsvelden. Het samenbrengen
van informatie laat zien waar kansen en conflicten ontstaan. Daarnaast
helpt het verzamelen én samenvoegen van informatie de samenwerking te
versterken. Goed afgestemde informatie, die op elk moment beschikbaar is,
vormt de basis.

“Onbegrip en/of gebrek aan kennis over de functiecombinaties
die (on)mogelijk zijn bij bepaalde onder- en bovengrondcondities,
leidt tot verkeerde keuzes of tot gemiste kansen.”
Albert de Vries, gemeente Utrecht
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Het in beeld brengen kan op verschillende manieren en met verschillende
instrumenten. Voor de bovengrond is het gebruikelijk om 3D-beelden
te hanteren en zo te laten zien wat de huidige situatie en de toekomstige
ontwikkelingen zijn. Voor het ondergrondse gebeurt dit nog nauwelijks. Een
aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, is nu wel bezig om de ondergrond
in 3D weer te geven en te verbinden met de bovengrond. Hierdoor wordt
duidelijk hoe vol de ondergrond is en hoe noodzakelijk regie is.
In Tilburg hebben de gemeente, Brabant Water en Enexis de plannen letterlijk
over elkaar heen gelegd in een geografisch informatiesysteem (GIS). Dit laat
vrij gemakkelijk zien waar plannen elkaar raken. Gemeente Tilburg werkte
nog niet in een GIS, maar heeft voor het convenant de locaties van projecten
gedigitaliseerd. Ook achterliggende informatie is bijeengebracht, zoals de
leeftijd van de gasnetten en projectplanningen. Zo werd inzichtelijk dat de
gemeente de openbare ruimte wilde aanpassen in wijken waar de vervanging
voor de netbeheerder het minst urgent was. De noodzaak om te schuiven
met de planning en uitvoering van projecten en hierover afspraken te maken,
werd hiermee onderstreept. Tevens lieten de kaarten direct zien waar ieders
belangen lagen en aan welke oplossingsrichtingen gedacht moest worden.
Het beschikbaar hebben van alle informatie en de wijze waarop dit wordt
gevisualiseerd, zijn dus belangrijk om tot weloverwogen keuzes te komen in
een project.
In de Kop van Feijenoord zijn door het presenteren van de onderwerpen die
spelen in de ondergrond de verschillende ondergrondspecialismen in het
proces verenigd. Hierdoor konden slimme combinaties worden gemaakt
tussen ondergrond- en bovengrondthema’s, zodat het mogelijk werd om de
exploitatie van de plannen te verbeteren. Ook maakte deze integrale aanpak
het mogelijk om naast inzicht in de potentiële belemmeringen, meer inzicht
te krijgen in de kansen die de lokale ondergrond biedt voor bovengrondse
ontwikkelingen.
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Een extra reden om het huiswerk op orde te brengen, is dat de komende jaren
veel mensen met specifieke deskundigheid over de ondergrond met pensioen
gaan. De kennis van de ondergrond en de competentie om deze kennis te
verbinden met de ruimtelijke ordening, verdwijnt daardoor. Het nu investeren
in het op niveau brengen van de informatie van zowel onder- als bovengrond,
is daarom extra belangrijk voor de toekomst. Dit kan met documentatie, maar
ook op een inspirerende en flexibele manier via bijvoorbeeld bodempools,
uitwisselingen, community of practices en pilots.

figuur 1 - plannen gecombineerd in een GIS
(Bron: Enexis)
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Randvoorwaarde: DOE JE HUISWERK

voorbeeld

Warmte-koudekaart Den Haag
Foto: Den Haag Marketing

Den Haag heeft de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
Een klimaatneutrale stad is een stad die zo min mogelijk energie
gebruikt en schone energiebronnen zoals wind, water en zon
stimuleert. Dat betekent onder andere dat er in 2040 in principe geen
enkel gebouw in Den Haag meer met aardgas wordt verwarmd.
Voor het merendeel van de warmtebronnen die wel kunnen worden
ingezet (WKO, biomassa, geothermie) zijn distributienetten nodig om
de warmte en koude naar gebouwen te transporteren. Deze kunnen
op verschillende manieren aangelegd worden; daarvoor moeten
beleidskeuzes gemaakt worden. Om deze keuzes in beeld te brengen,
samen met de consequenties voor de mogelijkheden van de koude- en
warmtenetten en de invloed van autonome ontwikkelingen, wordt de
Interactieve Warmte Koude Kaart (IWKK) ontwikkeld. De IWKK laat
onder meer de warmtevraag in de stad zien.

12

Met de IWKK kunnen de ambities van Den Haag in een vroeg stadium
aan de ondergrond worden gekoppeld. Er wordt zo gewerkt met een
top-downbenadering (een klimaatneutrale stad) en een bottomupbenadering (wat biedt het huidige netwerk en wat is mogelijk in
de ondergrond om de ambities waar te maken?). Een goede strategie
is daarbij belangrijk, om enerzijds om te kunnen gaan met de factor
tijd (de periode tot 2040 is een lange periode waarin ontwikkelingen
tot voortschrijdend inzicht zullen leiden) en anderzijds met de
grootschaligheid en impact van de projecten (zoals installaties in
gebouwen en de rentabiliteit en investeringen). De IWKK biedt de
mogelijk om vroegtijdig te bepalen welke kant het op moet door
duidelijke keuzes te maken. Deze keuzes worden integraal genomen;
niet alleen vanuit de mogelijkheden en vraag van de bovengrond, maar
ook vanuit de kansen die de ondergrond biedt.
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Randvoorwaarde: DOE JE HUISWERK

Randvoorwaarde

Doe het eens anders
Slimme regie op de ondergrond vraagt om een andere manier van denken en
doen. De verbinding van de ondergrond met de bovengrondse ruimtelijke
ordening en vice versa, vergen een andere houding en een verbreding van
kennis en kunde. Het leidt ook tot een andere dialoog; een dialoog die vaak
tijd kost omdat men elkaars taal niet spreekt. Bovendien is er flexibiliteit en
creativiteit nodig. Niet iedereen is meteen in staat om anders te handelen en
te denken. Er zijn verschillende manieren om dit voor elkaar te krijgen:
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Loslaten van technische maakbaarheid
Veel ruimtelijke ordenaars zijn van nature niet gewend de ondergrond
mee te nemen en weten niet goed wat de ondergrond kan bieden. De
ondergrond wordt vaak gezien als sluitpost; alles met de ondergrond lijkt
(technisch) maakbaar. Zo denkt men dat het met de draagkracht altijd wel
goed zit, omdat je de fundering hierop kunt aanpassen, zij het tegen extra
kosten. Op dezelfde manier is het vaak voldoende als het ontwerp uitwijst
dat er genoeg fysieke ruimte aanwezig is voor een parkeergarage: de
effecten van ondergronds bouwen op de grondwaterstromen en -standen
kunnen met dure maatregelen goed in de hand gehouden worden. De
vooronderstelling dat alles met de ondergrond technisch maakbaar is,
moet losgelaten worden. De ondergrond moet haar stem meer laten
horen, want de maakbaarheid is voorbij. Er is onvoldoende geld om alles
maar te kunnen maken. Er moet dus gezocht worden naar oplossingen
waarbij de kansen van de ondergrond al meegenomen zijn.
Verdiepen in elkaars taal
De bodemdeskundige en ruimtelijke ordenaar spreken niet dezelfde taal.
Ze hebben ook hun eigen drijfveren, belangen en instrumentarium. Voor
de bodemdeskundige zijn gebiedsontwikkeling en grond-, vastgoeden beheerexploitaties onbekend terrein. Voor een bodemdeskundige
is het dan ook lastig aan te geven welke kansen of belemmeringen
de bodem hiervoor biedt. De ruimtelijke ordenaar werkt met
structuurvisies en masterplannen op een abstract en strategisch niveau.
De bodemdeskundige werkt daarentegen vaak concreter en operationeler.
Dit verschil bemoeilijkt ordening van de ondergrond, want dat vraagt om
een koppeling tussen deze twee werelden.
Het willen verdiepen in en het luisteren naar elkaar zijn belangrijke
voorwaarden om elkaar echt te gaan begrijpen. Kennis en kunde met
elkaar delen, kan hierbij helpen. In Tilburg is dit bijvoorbeeld gedaan door
het visualiseren van de plannen van de verschillende partijen. Hiermee
werden de belangen van iedere partij direct zichtbaar en kwam naar voren
waar de verschillende belangen elkaar versterkten of juist beperkten. De
noodzaak voor regie werd op deze manier duidelijk, evenals de noodzaak
voor een sterkere samenwerking.
Voor de Kop van Feijenoord in Rotterdam is in een pilotproject geprobeerd
om tijdens de ontwikkeling van het masterplan het vraag- en aanbodspel
rondom ondergrondinformatie op een praktische manier te verbeteren. Er
werd namelijk geconstateerd dat de ruimtelijke ordenaars specialistische
ondergrondinformatie kregen, zoals onderzoeksrapporten met
basisinformatie en kaarten die gericht zijn op ondergronddeskundigen.
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Om dit te doorbreken, presenteerden ondergrondspecialisten van
Gemeentewerken Rotterdam (o.a. archeologen, geologen, geohydrologen,
geotechnici, kabel- en leidingspecialisten) tijdens een aantal gezamenlijke
sessies hun kennis over het gebied aan gebiedsontwikkelaars en
planeconomen van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Hierbij
zijn in samenspraak integrale kwaliteit- en kansenkaarten gecreëerd
om de gebiedsontwikkelaars eenduidig te informeren over kosten,
mogelijkheden en risico’s. De aanbieders kregen door dit proces meer
gevoel voor de gedachtewereld en de specifieke behoeften van de vragers
(gebiedsontwikkelaars) en vice versa.
Om dichter bij elkaar te komen als onder- en bovengronddeskundigen,
kan het Ontwikkelingsmodel Ondergrond van SKB nuttig zijn. Dat
model is gebaseerd op het Torenmodel van de Wageningen Business
School, waarmee het proces om een gewenste eindsituatie te bereiken,
uiteen wordt gezet in verschillende fasen met bijbehorende stappen. Het
Ontwikkelingsmodel Ondergrond schetst het leer- en ontwikkelproces
dat ruimte- en ondergronddeskundigen moeten doorlopen om van een
situatie waarin er nauwelijks kennis en ervaring is met het andere werkveld
(toren 0) te komen tot een (ideale) situatie waarin het verschil tussen
onder- en bovengrond er niet toe doet en het altijd vanzelfsprekend is dat
ruimte en ondergrond elkaar nodig hebben (toren 4). Om van toren 0 naar
toren 4 te komen, moet een aantal fasen na elkaar worden doorlopen.
Werk altijd en overal beter samen
Veel ruimtelijke ordenaars zijn gewend om solistisch te werk te gaan. En
bodemdeskundigen zijn vaak afwachtend, omdat ze meestal pas in een
later stadium betrokken worden. Beide houdingen belemmeren een goede
samenwerking. Om dit te doorbreken, zal de ruimtelijke ordenaar een meer
open en luisterende houding moeten aannemen. De bodemdeskundige
moet pro-actiever worden en eerder overgaan tot actie. Het belangrijkste
is dat beiden in alles wat ze doen, sturen op samenwerking. Het betrekken
van anderen (breder dan de ruimtelijke ordenaar of bodemdeskundige) in
wat je dagelijks doet, is hiervoor de basis. Dit geldt voor het betrekken van
verschillende disciplines zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.
Andere werkvormen en instrumentarium
Het stimuleren van een andere manier van werken vraagt ook om andere
werkvormen. Zo zijn er voor de samenwerking tussen markt en overheid
al andere aanbestedingsvormen, zoals de concurrentiegerichte dialoog.
Het meer in co-creatie ontwikkelen en de actieve burgerparticipatie zijn
aan de orde van de dag. Van belang is te blijven zoeken naar deze vormen
van vernieuwing in aanpak en inhoud. Dat geldt ook voor instrumenten.
Er zijn door diverse partijen al specifieke hulpmiddelen ontwikkeld voor
de integrale aanpak van onder- en bovengrond. Een aantal vindt u op de
volgende pagina.

Randvoorwaarde: DOE HET EENS ANDERS
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voorbeeld

Instrumenten voor
integrale aanpak
Foto: COB

Een greep uit de vele hulpmiddelen die zijn ontwikkeld voor een integrale
aanpak van onder- en bovengrond:
Gidsmodellen zijn schema’s die inzichtelijk maken hoe bodem, water en groen
ingezet kunnen worden als dragende structuur van een wijk, bedrijventerrein,
park of herstructureringsgebied. De modellen vormen een goed instrument om
te werken vanuit het perspectief van het gebied in plaats vanuit de belangen
van de verschillende vakgebieden. Hierdoor krijgt iedere partij de ruimte om zijn
kennis en ervaring in te brengen.
De BodemTool is een onlineapplicatie die bodem- en omgevingsinformatie
uit verschillende bronnen combineert en omzet in een interactieve 3D-kaart.
De gebruiker kan hiermee onderzoeken wat de impact is van een maatregel
zoals het aanleggen van WKO of het bouwen van een parkeergarage. Zowel de
financiële als maatschappelijke effecten komen naar voren.
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De triple-O aanpak is een methode om gebiedsontwikkeling vanuit
ecosysteemdiensten te benaderen. De mogelijkheden van het gebied vormen
het uitgangspunt. De triple-O aanpak helpt stakeholders om anders naar het
gebied te kijken, zodat zij samen nieuwe of nog niet benutte waarden kunnen
ontdekken en ontwikkelen.
De handreiking Plannen met de ondergrond (ingebouwd op de website van
Ruimte X Milieu) is een hulpmiddel om bij gebiedsontwikkeling een duurzaam
gebruik van de ondergrond te bevorderen. Hij is primair gericht op mensen die
betrokken zijn bij ruimtelijke planvorming op lokaal en regionaal niveau.
DuurzaamheidsProfiel van een Locatie is het computerprogramma waarmee
een integrale duurzaamheidsanalyse van een wijk of wijkontwerp gemaakt kan
worden. Op basis van ingevoerde gegevens bepaalt het systeem hoe goed of
slecht een gebied scoort op de belangrijkste aspecten van een duurzaam gebruik
van de ondergrond. Hierdoor wordt snel duidelijk waar kansen liggen voor
verbetering.
De methodiek Ontwerpen met de ondergrond maakt bij gebiedsontwikkeling de
gevolgen van de ondergrondse eigenschappen voor de bovengrond inzichtelijk.
Hiermee wordt de link gelegd tussen de techniek van de ondergrond en het
stedenbouwkundig plan. In de beginfase van een stedelijk ontwerp worden
generalistische uitgangspunten geformuleerd en de ondergrond is vervolgens
bepalend voor de manier waarop deze worden gerealiseerd.
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Randvoorwaarde

beginnen kan altijd
Slim omgaan met de ondergrond is altijd zinvol. Het maakt niet uit wanneer
je de ondergrond betrekt, aan het begin in de planvormingsfase of meer aan
het eind in de realisatiefase. Ook de mate waarin je de ondergrond betrekt,
maakt niet uit. Laat twijfel niet belemmerend werken. Wel is het zo dat er
meer mogelijkheden zijn als je de ondergrond in een vroeg stadium betrekt.
figuur 2 - Impact regie op de ondergrond
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In de realisatiefase zijn de te bereiken effecten meestal kleiner. Dat was
bijvoorbeeld zo bij een project van de gemeente Sluis, waar een situatie
ontstond die veel gemeenten zullen herkennen. Na een lang en intensief
traject was de planvorming voor de ontwikkeling van recreatiewoningen
zo goed als afgerond. De afspraken waren gemaakt en de contracten lagen
klaar om getekend te worden door de gemeente en de ontwikkelende
partij. De projectleider zocht voor de zekerheid nog even contact met de
bodemdeskundige om te controleren of er geen onverwachte zaken speelden
als vervuilde grond. Toen bleek dat er niet alleen sprake was van vervuilde
grond, maar dat er ook gekeken moest worden naar niet-gesprongen
explosieven, grondopbouw, waterafvoer, grondwater, warmte-koudeopslag
en biodiversiteit. Met deze aspecten was in de planvorming geen rekening
gehouden, terwijl aan de ontwikkelaar al toezeggingen waren gedaan.
Door het gesprek met de bodemdeskundige is het mogelijk geweest een
aantal zaken aan te passen, maar niet alles. De effecten waren dus minder
groot. De realisatie heeft uiteindelijk vertraging opgelopen door bommen
uit de Tweede Wereldoorlog, en ondergelopen kelders en parkeerterreinen
door hevige neerslag. Deze problemen waren waarschijnlijk voorkomen als
er eerder aandacht was besteed aan de ondergrondthema’s.
Waar het goed gelukt is om de ondergrond mee te nemen in de planvorming,
is het project Scheveningen Haven in Den Haag. Bij dit project heeft de
gemeente direct in het begin de ondergrondthema’s in beeld gebracht en
deze gekoppeld aan de visie en bijbehorende ambities van het project.
Hiermee is in een vroeg stadium gewerkt aan het optimaliseren van het plan
en zijn onder- en bovengrond als één systeem bekeken. Er is zowel topdown (vanuit de ambities en visie voor Scheveningen Haven) als bottom-up
(vanuit de gebiedskenmerken zoals de ondergrondthema’s) gewerkt. Deze
combinatie is altijd nodig om tot een optimaal plan te komen. Het resultaat
van deze integrale aanpak is dat er in de toekomst geen (of in ieder geval
minder) geld uitgegeven hoeft te worden aan aanpassing van de plannen of
herstelwerkzaamheden tijdens de bouw.

Randvoorwaarde: BEGINNEN KAN ALTIJD
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aanbeveling

Denk het maaiveld weg
Eén van de belangrijkste aanbevelingen is de onder- en bovengrond als één
systeem te benaderen. Daarmee wordt de sectorale aanpak van de ondergrond
verlaten. In het verleden was het gebruikelijk om met alle sectoren te kijken
naar één ambitie, bijvoorbeeld ‘willen we WKO of ondergronds parkeren?’.
Nu is het van belang om met alle sectoren te kijken naar alle relevante
ambities en deze inclusief bijbehorende effecten met elkaar te confronteren.
Bijvoorbeeld: alle mogelijkheden op het gebied van duurzame energie
en mobiliteit in beeld brengen, in plaats van alleen WKO of ondergronds
parkeren. Ambities en de effecten met elkaar confronteren, helpt om betere
of andere oplossingsrichtingen te bedenken en een betere afweging te maken.
In de huidige tijd waarin minder geld beschikbaar is, is het noodzakelijk om
op integrale wijze plannen te ontwikkelen. Alleen het aan elkaar verbinden
van ambities, belangen en functies maakt het mogelijk om tot een financieel
haalbare businesscase te komen.
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Vanuit het natuurlijke systeem zijn onder- en bovengrond onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De ondergrond is feitelijk bepalend voor datgene wat
bovengronds kan plaatsvinden. Het gaat daarom niet alleen om het functioneel
verbinden van onder- en bovengrond, maar ook om het maatschappelijk
verbinden van partijen die de verschillende functies vertegenwoordigen.
Samen kun je tot businesscases en financiële instrumenten komen die
ontwikkelingen zowel boven- als ondergronds mogelijk maken.

Ambities en de effecten met elkaar confronteren,
helpt om betere of andere oplossingsrichtingen te
bedenken en een betere afweging te maken.
Het verbinden vindt plaats op allerlei niveaus, van stadsniveau tot
gebiedsniveau. Zo is in Dongen nadrukkelijk gekozen voor de gebiedsgerichte
aanpak om een oplossing te bieden voor de grondwaterverontreiniging. De
ondergrondse verontreiniging zorgde ervoor dat verschillende bovengrondse
ontwikkelingen stagneerden. Door deze zaken samen te bekijken en daarmee
de verontreiniging in zijn geheel te benaderen, was het mogelijk om tot een
oplossingsrichting te komen. Het was noodzakelijk alle partijen op één lijn
te krijgen en te laten samenwerken. Dit zorgde voor waardering van elkaars
rollen en belangen.
Ook bij het project A2 Maastricht is het maaiveld weggedacht. De A2 loopt
dwars door Maastricht, waardoor de leefbaarheid in de aanliggende wijken
sterk onder druk staat. Daarnaast is de doorstroming op de A2 een groot
probleem. De ruimte in dit stedelijk gebied is beperkt. Het lag dan ook voor
de hand om een ondergrondse oplossing te ontwikkelen die bijdraagt aan de
bovengrondse ambities. Om deze opgave aan te pakken, was een verregaande
samenwerking noodzakelijk tussen het Rijk, de provincie, de gemeente en de
markt. Niet het goedkoopste plan heeft gewonnen, maar het plan dat binnen
het vastgestelde budget de doelen het beste realiseerde. Succesfactor in deze
ontwikkeling was de integrale aanpak van alle problemen en ambities, en
bijbehorende samenwerking.
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De kwaliteiten van de ondergrond (zie pagina 1) laten zien dat er een bredere
afweging noodzakelijk is; een afweging waarbij de onder- en de bovengrond
gelijkwaardig worden meegenomen. Dit sluit aan bij de redeneerlijn voor het
proces die op initiatief van SKB en de gemeente Rotterdam is ontwikkeld in
het kader van de structuurvisie ondergrond (STRONG). Met STRONG wil de
overheid de ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de ondergrond
beter op elkaar afstemmen. Het Verbindingsmodel Boven- en Ondergrond
laat zien dat alle bovengrondse en ondergrondse aspecten voor zowel
bestaande als nieuwe initiatieven, een relatie met elkaar hebben en niet los
van elkaar gezien kunnen worden. De redeneerlijn is een hulpmiddel om in
beeld te brengen wat er speelt en welke relaties er zijn. Tevens helpt het om
nieuwe functies in te passen en af te stemmen op de reeds bestaande functies.
Hiermee wordt conflicterend gebruik voorkomen en synergie bevorderd.

figuur 3 - Verbindingsmodel Boven- en Ondergrond
(Bron: SKB/Gemeente Rotterdam)
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Het schema toont hoe je in een paar stappen helder kunt krijgen welke ruimtelijke
uitdagingen er liggen en hoe de boven- en ondergrond daarin elkaar raken:
• hoe ziet de bestaande situatie (functies) eruit: bovengronds (1) en ondergronds (2)?
• wat wil je hiervan consolideren en wat is er nodig om dit te regelen?
• wat zijn nieuwe gewenste functies in bovengrond (3) en ondergrond (4)?
• wat is er nodig (in zowel boven- als ondergrond) om die nieuwe gewenste functies
te realiseren en in te passen, uiteraard in relatie tot de bestaande situatie?
Dit model is mede ingebracht in het proces van STRONG. Kijk voor meer informatie op
www.soilpedia.nl, zoekterm verbindingsmodel

aanbeveling: DENK HET MAAIVELD WEG

aanbeveling

maak keuzes
Keuzes maken: het klinkt logisch, maar in de praktijk blijft het lastig, terwijl
juist de ondergrond vraagt om bewuste keuzes. Ingrepen in de ondergrond
zijn immers vaak onomkeerbaar. Een tunnel wordt niet snel meer weggehaald
en eenmaal in de grond geroerd, betekent tientallen jaren herstel van het
natuurlijk bodemsysteem.

“Beleidsdocumenten zijn veelal een opsomming van
alle ondergrondissues met daarbij de mogelijkheden en
onmogelijkheden. Bovendien worden alle issues als even
belangrijk ervaren. Keuzes maken, daar draait het om.
Durven kiezen levert echt op!”
Léon Verhoeven, directeur Oranjewoud

Vaak zijn we goed in staat alle ondergrondissues in beeld te brengen met de
mogelijkheden en onmogelijkheden. Daar moet het echter niet bij blijven.
Zodra er overzicht is, is dat bij uitstek het moment voor het maken van keuzes.
Kiezen vergt lef, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Uiteraard helpt het als je
elkaars belangen kent en met elkaar een weloverwogen keuze kan maken.
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Op verschillende niveaus en op verschillende momenten tijdens een project
kunnen keuzes worden gemaakt. Zo kan een projectleider eisen dat er eerst
een energieplan op tafel ligt, voordat er toestemming wordt gegeven om
ook maar één spade in de grond te zetten. Keuzes hebben te maken met het
nemen van verantwoordelijkheid en het accepteren van consequenties. Als
een binnenstedelijk gebied tot groene zone is verklaard, kan daar nu eenmaal
geen WKO worden aangelegd en is het leggen van kabels en leidingen op die
plek lastig in verband met bomen en groenvoorzieningen. Als ‘groen’ op die
plek prioriteit heeft, zullen er andere oplossingen moeten komen voor dit
soort functies. Een keuze schept duidelijkheid, het maakt helder wat er wel
en niet kan in dat gebied, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
Keuzes voor de ondergrond kunnen vanuit verschillende perspectieven
worden gemaakt: vanuit de bodemthema’s (grondwater, archeologie,
biodiversiteit, verontreinigingen), vanuit de gewenste ontwikkeling
(ruimtelijk en infrastructureel) of vanuit de toekomstige (maatschappelijke)
opgaven. Het maakt niet uit welk perspectief wordt gekozen en ook niet wie
de keuze maakt. Het belangrijkste is dat er gezamenlijk met de betrokken
partijen keuzes worden gemaakt. Ook hierbij kan de redeneerlijn van
STRONG helpen. Kiezen neemt onzekerheden weg voor zowel publieke als
private partijen, wat maakt dat partijen weer kunnen investeren.

aanbeveling: MAAK KEUZES

voorbeeld

Gebiedsgerichte aanpak
in Dongen
Foto: Flickr/Regionaal Archief Tilburg

In de ondergrond van Dongen zijn meerdere omvangrijke grondwaterverontreinigingen aanwezig. Deze zijn lang geleden ontstaan en er is geen
partij meer die aansprakelijk gesteld kan worden voor de sanering. De
grondwaterverontreinigingen belemmerden de herontwikkeling van het
centrum. Omdat bouwactiviteiten de verontreiniging kunnen verspreiden
(bijvoorbeeld bij bemalingswerkzaamheden voor ondergronds bouwen en
bij de aanleg van open bodemenergiesystemen of een riolering) moest een
initiatiefnemer diverse maatregelen nemen en verschillende administratieve
procedures doorlopen. Een eenvoudige bemaling in de verontreinigde zone
kostte zo al snel 30.000 euro meer dan normaal. Door deze maatregelen, en
onvoldoende inzicht in de risico’s van de verontreiniging, stagneerde de
gebiedsontwikkeling. Daarnaast kampten delen van het centrum met
wateroverlast bij hevige regenval. De gemeente wilde graag een integrale
oplossing voor deze problemen.
Ondersteund door de provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Dongen de
regie genomen en gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Samen met alle
betrokken afdelingen, de provincie, waterschap Brabantse Delta, de woningbouwstichting en adviesbureau Oranjewoud is een duurzame oplossing
bedacht voor het beheer van het verontreinigde grondwater en het grondwaterpeil. Hierdoor wordt de herontwikkeling van het centrum versneld. De
kern van de oplossing bestaat uit het lokaal afkoppelen van het hemelwater
en het toestaan van een gecontroleerde verspreiding van de grondwaterverontreiniging binnen de grenzen van het beheergebied. De risico’s van de
gecontroleerde verspreiding zijn in beeld gebracht en op basis daarvan is de
begrenzing van het beheergebied bepaald. Initiatiefnemers hoeven na de
inwerkingtreding van het gebiedsplan geen maatregelen meer te nemen om
verspreiding te voorkomen. Ook wordt het makkelijker om maatregelen te
treffen die wateroverlast voorkomen, zoals de aanleg van infiltratievoorzieningen, waarbij rekening wordt gehouden met de verontreiniging.
Een integrale aanpak van ontwikkelingen boven- en ondergronds zorgt ervoor
dat er nieuwe oplossingen ontstaan. Het alleen kijken naar het herontwikkelen
van een deel van het centrum en alleen dát deel saneren, of de grondwaterverontreiniging op zijn plek houden, maakt dat de oplossing suboptimaal is
en vaak financieel onhaalbaar. De integrale aanpak die hier gekozen is, draagt
zowel bij aan een goed beheer van het verontreinigde grondwater en het
grondwaterpeil, als aan een herontwikkeld en daarmee leefbaar centrum.
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aanbeveling

pak (of creëer) je moment
Voor slimme regie is het belangrijk om op het juiste moment over te gaan
tot actie. Kies een logisch moment met de voor jou natuurlijke partners. Dit
moment kan natuurlijk ontstaan, maar kan ook gecreëerd worden. Hiervoor
bestaan een aantal manieren:
Breng verschillende agenda’s samen
Het begint met het goed in beeld hebben van de opgaven waar je voor
staat. Dit kunnen concrete projecten zijn (het vervangen van de riolering
of het aanleggen van een ondergrondse trambaan), maar ook het maken
van beleid over duurzame energievormen of de structuurvisie van de stad.
Het is daarnaast van belang dat je weet wat er speelt in de omgeving van
de opgave. Welke partijen zijn nog meer actief in het gebied of werkveld?
Welke plannen zijn er? Breng de verschillende agenda’s bij elkaar en zoek
naar aanknopingspunten voor jouw opgave. Benut de kansen die je ziet.
Probeer niet koste wat kost door te zetten vanuit jouw opgave, maar pak
je moment om dit samen te doen.
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In Tilburg speelde een grootschalige vervanging van de gasleiding. Deze
opgave was dusdanig groot dat Enexis en de gemeente hierin samen wilden
optrekken om te voorkomen dat de stad continu open zou liggen. Dit bood
meteen een kans om niet alleen naar de plannen van de vervanging van het
gasnet te kijken, maar ook naar de plannen die de gemeente zelf heeft in de
stad, bijvoorbeeld voor het herinrichten van de openbare ruimte. Ook de
werkzaamheden aan de waterleiding van Brabant Water kwamen hierbij
in beeld. De grote opgave van Enexis was de natuurlijke aanleiding om
een aantal agenda’s bij elkaar te leggen en niet elke opgave afzonderlijk te
behandelen.
Vaak zie je dat het moeilijk is om ondergrondthema’s op de agenda te
krijgen. Aanhaking bij bijvoorbeeld de ambities die de stad formuleert
op het gebied van economie, mobiliteit of duurzaamheid biedt kansen.
Evenals aanhaking bij partijen die voor jou vanzelfsprekend zijn doordat
je in hetzelfde gebied actief bent of voor een vergelijkbare opgave
staat. Een mooi voorbeeld is het masterplan voor de ondergrond van
Rotterdam. Vanuit de ambities voor duurzame energie werd gewerkt aan
een bodemenergieplan voor het centrumgebied. Tegelijkertijd realiseerde
men zich dat er méér onderwerpen spelen in de ondergrond. Dit was de
aanleiding om het masterplan voor de ondergrond erop aan te laten haken
en te versnellen. Het moment werd gepakt en het masterplan wordt nu
uitgewerkt.
Agenda’s afstemmen en ombuigen
Het samenbrengen van de agenda’s laat vaak snel zien waar winwinsituaties kunnen ontstaan. Door het verschuiven van activiteiten zijn
partijen in staat om gezamenlijk meer te bereiken. Dat bleek bijvoorbeeld
in Tilburg: doordat de drie partijen hun plannen naast elkaar legden,
werd duidelijk dat de wijken waarin de gemeente op korte termijn
plannen had voor de openbare ruimte, niet spoorden met die van Enexis.
De netbeheerder kon laten zien dat zij te maken hebben met een grote
piek aan vervangingen van gasleidingen. De meest urgente projecten
liepen niet samen met de projecten van Brabant Water of de gemeente.
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Alle partijen waren echter bereid de activiteiten opnieuw op elkaar af te
stemmen en waar nodig plannen om te buigen. Hierdoor konden onder
meer de doorlooptijden van de voorbereiding en uitvoering van projecten
worden gereduceerd, en bereikbaarheidsproblemen en overlast voor
burgers worden beperkt. Daarnaast zijn er financiële voordelen te behalen
door projecten in combinatie uit te voeren (straatwerk, wegafzetting,
communicatie, aannemer). Hiervoor moet de afstemming op strategisch
niveau minimaal jaarlijks opnieuw worden uitgevoerd, waarbij de
zichttermijn telkens met een jaar wordt verlengd.
Ga voor het juiste niveau
Je kunt zowel op strategisch niveau als op operationeel niveau je moment
pakken. Waar Enexis, Brabant Water en de gemeente op projectniveau
(operationeel) en op korte termijn al veelvuldig samenwerkten, moest
voor de nieuwe opgaven op een ander niveau (strategisch) actie worden
ondernomen voor langere termijn. Enexis heeft haar moment hier gepakt.
figuur 4 - piek in vervanging leidingen
(Bron: Enexis)
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Kleuren corresponderen met specifieke typen leidingen

figuur 5 - agenda’s bij elkaar brengen
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voorbeeld

Convenant gezamenlijke
meerjarenplanning Tilburg
Foto: Flickr/DroneSupport

Brabant Water, Enexis en de gemeente Tilburg hebben op 31 mei
2013 een convenant getekend waarin is vastgelegd dat de partijen
hun plannen jaarlijks voor vier jaar op elkaar gaan afstemmen.
Projecten zullen zo veel mogelijk worden gecombineerd, zodat
bewoners minder overlast hebben en de kosten lager zijn.
Het convenant is vooral een afspraak over het werkproces. Centrale
vragen zijn ‘Wanneer komen welke mensen bij elkaar?’ en ‘Hoe
wordt er gecommuniceerd?’. Een gemeente werkt anders dan
een netbeheerder; hun plannen komen op een andere manier
tot stand. Door de plannen naast elkaar te leggen, kan er worden
geoptimaliseerd en verbetert de samenwerking. Er is een
gezamenlijke, aparte organisatie ingericht die de afstemming in
goede banen leidt.
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De aanleiding voor het convenant was de opgave van Enexis om de
komende tien jaar circa driehonderdvijftig kilometer gasleiding in
Tilburg te vervangen. Goede afstemming is hiervoor noodzakelijk.
Bovendien wil de gemeente grip op deze activiteiten hebben om
te voorkomen dat voortdurend de stad op zijn kop zou staan. De
gemeente heeft zelf ook werkzaamheden in het gebied, net als
Brabant Water. Een goede afstemming van activiteiten is echter
gemakkelijker gezegd dan gedaan: in 2012 liep de eerste poging
tot gezamenlijke uitvoering spaak. De meeste projecten konden
niet uitgevoerd worden omdat bij de gemeente het voortraject (bv.
afstemming met wijkraden) meer tijd vergde dan voorzien.
De conclusie was dat de afstemming op een verkeerd niveau had
plaatsgevonden (operationeel), waardoor de verkeerde mensen
aan tafel hadden gezeten. Afstemming moest eerder in de
keten plaatsvinden, op strategisch niveau. Er kwam daarom een
bestuurlijke opdracht om een strategisch afstemmingskader te
ontwerpen.
Voor dit kader werd onder meer gekeken naar de benadering van
assetmanagement. Hierbij wordt de huidige situatie van alle
bedrijfsmiddelen (assets) inzichtelijk gemaakt, waarna er actie wordt
ondernomen op basis van de verwachte risico’s. Er wordt met een
brede blik naar de kansen en risico’s op de lange termijn gekeken,
zowel voor de eigen assets als die van andere partijen.
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Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, Brabant
Water en Enexis hebben dit uitgewerkt in een proces met afspraken,
dat vastgelegd is in het convenant. Bestuur en directies hebben dit
ondertekend, waarmee het geen vrijblijvende afspraak is. Jaarlijks
wordt na afstemming het gezamenlijke meerjarenprogramma
(zichttermijn vier jaar) door de gemeenteraad en directies vastgesteld.
De volgende factoren c.q. randvoorwaarden zijn belangrijk geweest
voor het succes:
•

Bestuurlijk draagvlak (convenant)

•

Strategisch niveau

•

Assetmanagementbenadering

•

Organisatie intern aanpassen

•

Lange termijn (meer dan drie jaar)

•

Concrete plannen en budgets

•

Regie centraal leggen

•

Platform en instrumenten voor afstemming

•

Helder proces

•

Vaststelling meerjarenprogramma door gemeenteraad en
directies

Het convenant in Tilburg is vooral gericht op de onderhouds- en
vervangingsbehoefte van partijen. Er wordt (nog) geen rekening
gehouden met hogere doelen zoals de klimaat- of energievisie.
Wanneer die worden meegenomen, kan de zichttermijn worden
vergroot (meer dan tien jaar) en is er nog meer synergie mogelijk. Als er
bijvoorbeeld in een plangebied gekozen wordt voor een andere, meer
duurzame energievorm, dan is vervanging van gasleidingen niet meer
nodig. In deze verbrede aanpak ligt nog een extra kans.

PAK (OF CREËER) JE MOMENT
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1 miljard euro natschade bebouwing,
tuinen en parken. 1,5 miljard euro omzet
drinkwaterbedrijven. 20%

van de industrie

is direct afhankelijk van water. Bij
watertekort in 2003 was er voor
tientallen miljoenen euro’s schade.
Over dertig jaar 30 miljoen ton CO2 per jaar in de

26 rijkswegtunnels,
gereed of in aanbouw. Potentieel

bodem opgeslagen.

geothermie tot 4 kilometer: 40.000 petajoule
(1 petajoule is het jaarverbruik van 25.000
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{ De ondergrond
in cijfers }
huizen). Schatting schaliegasvoorraad: 200
tot 500 miljard kubieke meter. Potentiële
opbrengst: 20 tot 30 miljard euro.

3900

doorboringen hoofdriolen, 250 nieuwe gevallen per jaar.
Kosten: 6 tot 18 miljoen euro per jaar. 300

miljoen

euro droogteschade in de landbouw bij
gemiddeld jaar. Bij extreem droog jaar:
2 miljard euro. Ruim 1,7 miljoen

kilometer aan ondergrondse
kabels en leidingen.
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nawoord
En nu, u wilt regie voeren over de ondergrond. De ondergrond sterker
verbinden met de bovengrond. Dan kunt u met deze handreiking aan de
slag. De resultaten zullen voor iedereen verschillend zijn, omdat u zelf
kiest waar en hoe u begint en ook op uw eigen manier invulling geeft aan de
randvoorwaarden en aanbevelingen. Hoe ziet uw langetermijnvisie eruit?
Met welke partijen werkt u samen? Welke keuzes maakt u? Met kleine stappen
kunt u vaak al veel bereiken in de cultuurverandering die noodzakelijk is en in
de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden en projecten.
Houd in uw achterhoofd dat de aanpak van de ruimtelijke ordening goede
aanknopingspunten biedt voor de ondergrond. Benut de gebiedsgerichte
aanpak die bovengronds wordt gebruikt. Maar bovenal: koppel de ondergrond
en bovengrond aan elkaar, zowel inhoudelijk als in het proces.

Wilt u graag eens met de leden van het platform (door)praten
over hun ervaringen? Of over de opgave waar u voor staat?
Neem dan contact op het met het COB via info@cob.nl of
0182 540 660. U bent van harte welkom!
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NAWOORD

colofon
Dit is een uitgave van het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds
bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB). De handreiking is opgesteld
door een werkgroep vanuit het platform Ordening en Ondergrond, de
plek binnen het COB waar markt en overheid gezamenlijk onderwerpen
en vraagstukken oppakken op het snijvlak van ondergronds bouwen en
ondergrondse ordening. Het platform O&O ziet het onderwerp ‘regie
op de ondergrond’ als essentieel voor de ontwikkeling van ondergronds
(en bovengronds) bouwen en heeft daarom de aanzet gegeven tot deze
handreiking. De platformleden hebben een belangrijke bijdrage geleverd
door hun kennis en ervaringen te delen.
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De teksten mogen vrij worden overgenomen, mits voorzien van een
duidelijke bronvermelding. Dit geldt ook voor de afbeeldingen waarbij
geen externe bron staat aangegeven. Staat er wel een bron, dan dient u
daarmee contact op te nemen voor gebruik van de afbeelding.

