
7 juli 2017 

 

‘De regionale samenwerking ondergrond is een initiatief van de veertien Twentse gemeenten en de provincie 

Overijssel en heeft als doel meer kennis over en grip op activiteiten in de bodem en ondergrond’ 

INHOUD: 

- Terugblik openingssymposium ‘Ga tot de bodem!’ 

- Excursie Roombeek 

 

Terugblik openingssymposium ‘Ga tot de bodem!’ 

De regionale samenwerking ondergrond is officieel van start gegaan! We kijken terug op een zeer 

geslaagd openingssymposium. De wethouders van de initiatiefnemende gemeenten hebben onder 

leiding van Felix Rottenberg het symposium geopend. De wethouders benadrukten waarom deze 

samenwerking zo belangrijk is: “we hebben gezamenlijke opgaven”, “de afstand van Twente tot Den 

Haag is groot”, “samen bereik je meer”, hier kunnen we ons allemaal wat bij voorstellen. Daarna ging 

het inhoudelijke deel van start. Rien Herber (RUG) heeft een presentatie gegeven over kansen en 

feiten in de Twentse ondergrond. De presentatie gaf informatie over hoe de bodem en ondergrond is 

opgebouwd en welke randvoorwaarden er bijvoorbeeld voor de winning van aardwarmte zijn. 

Daarnaast gaf Rien Herber een toelichting op de afwegingssystematiek en fingerprints die hij in 

samenwerking met Herman van Os voor de provincie Overijssel heeft ontwikkeld.  

Daarna was het tijd voor een actief onderdeel. Onder leiding van Geert Roovers (Saxion) en Ferenc 

van Damme (Provincie Overijssel) kon de zaal via een smartphone reageren op stellingen.“Alleen het 

ministerie van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond” was zo’n stelling. Overigens was 

het merendeel van de deelnemers het hiermee oneens. 
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Na de interactieve sessie was het woord wederom aan Felix Rottenberg. In een ronde-tafel-gesprek 

met Marijke Nieuwenhuis (Het Oversticht), Gerben Korten (Vitens) en Gerard Fuite 

(Enconsol/Aardwarmtecluster Koekoekspolder) werd er verder gesproken over ondergrondse zaken. 

Met name de verschillende grondwaterbelangen gaven aanleiding tot discussie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘Denker des Vaderlands’ René ten Bos gaf tot slot een reflectie op het symposium en op de 

Twentse ondergrond. René ten Bos, zelf een Twentenaar besprak op filosofische wijze het onderwerp 

‘feiten’: “Die ondergrond waar wij op leven, omvat zoveel verschillende aspecten en geen enkel aspect 

is meteen waar. Er is een wetenschapper die zegt: ja we moeten feiten publiceren, want die feiten die 

gaan zorgen dat we allemaal gaan valoriseren. Maar er zijn mensen die de feiten heel anders 

interpreteren en er een eigen duiding geven, dat er belangentegenstellingen zijn, besef dat feiten 

allang niet meer “matters of facts” maar veel meer “matters of concern zijn.” Het symposium werd 

dus met stof tot nadenken afgesloten! 

 

Tijdens het symposium heeft Sara Grenni (stagiaire bij Royal HaskoningDHV) een aantal mensen 

vragen gesteld over de opzet van het symposium. Alle respondenten geven aan tevreden te zijn over 

het symposium. Daarnaast geven de meeste respondenten aan geen verwachtingen vooraf te hebben 

gehad maar achteraf verrast te zijn door de interessante middag. We kijken dus terug op een mooie 

aftrap van onze regionale samenwerking.  

 

Ook Laury ten Donkelaar en Kevin Ceven 

(studenten Universiteit Twente) hebben tijdens 

het symposium mensen naar hun mening 

gevraagd. Daaruit is naar voren gekomen dat 

alle respondenten naar het symposium zijn 

gekomen omdat ze de ondergrond een 

belangrijk onderwerp vinden! Daarnaast gaven 

mensen aan graag inhoudelijke kennis te krijgen 

over actuele onderwerpen. Ook het van 

gedachten wisselen met andere aanwezigen en 

het opbouwen van een netwerk zijn redenen 

waarom mensen het symposium bezochten.  
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Gedurende het symposium heeft Elco van Staveren (Denkschets) tekeningen gemaakt van de sessies. 

Het geeft een leuke samenvatting van de middag. Hieronder staat de tekening van het ronde-tafel-

gesprek! Deze en de andere tekeningen ga je de komende tijd zeker vaker zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen alle aanwezigen hartelijk bedanken. Mede door de discussies in de zaal, de gesprekken 

tijdens de borrel en de reacties die wij naderhand kregen hebben we er met z’n allen een waardevolle 

bijeenkomst van gemaakt! Felix Rottenberg geeft in reactie op het symposium aan dat de manier 

waarop er vanuit het lokaal bestuur in Twente het proces in gang wordt gezet, uniek is. De 

harmonische samenwerking van wethouders is opvallend. Het begon met vier gemeenten, de 

grootste steden (Enschede en Hengelo) en twee dorpsgemeenten, direct uitgebreid naar alle 14 

Twentse gemeenten die ondersteund door hun samenwerkende ambtenaren, die direct het gesprek 

met bevolking, bedrijven en actiegroepen zijn aangegaan. Het viel Felix Rottenberg op dat de 

actiegroepen daar content over zijn. Er speelt zich namelijk nogal wat af in de Twentse Bodem. 

Tegelijkertijd zijn er grote kansen rondom bijvoorbeeld energie transitie. Twente is meer dan een pilot 

en in zijn ogen verdient onze samenwerking ruime aandacht ook omdat het voor andere regio’s 

interessant is. 
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Wat als grondwaterbescherming, bodemverontreinigingen en waterwinning  

niet samen lijken te gaan? 

Competitie in de ondergrond! 

Excursie Roombeek // 11 juli 2017 

Op 11 juli 2017 organiseren de Twentse gemeenten, samen met de provincie Overijssel, een excursie 

naar de wijk Roombeek in Enschede! Na het symposium van 28 juni zoeken we nu de focus op. In 

deze excursie willen we met elkaar leren hoe om te gaan met tegengestelde belangen.  

Tijdens een presentatie gevolgd door een wandeling door Roombeek duiken we dieper in de 

tegenstellingen, die kunnen ontstaan als meerdere partijen tegelijkertijd de bodem en ondergrond 

willen gebruiken. Aan de hand van fictieve cases gaan we vervolgens gezamenlijk met een diversiteit 

van belangen aan het werk.  

Datum en tijd: 11 juli 2017 van 15:00 uur tot 17:00 uur 

 

Locatie: 

Prismare Roombeek Enschede 

Roomweg 167d 

7523 BM Enschede 

Er zijn nog plekken vrij! Je kunt je aanmelden bij Kevin Ceven: k.ceven@enschede.nl 

 

 

 

 


