
1

ONDER TWENTE PROCESPLAN
2018 - 2022

Concept
20 juni 2018



2

Colofon
Titel: Procesplan Onder Twente
Status: concept
Datum: 20 juni 2018
Uitgave van: Samenwerkende Twentse gemeenten
Redactie: Royal HaskoningDHV



3

Inhoudsopgave

1. Regionale Samenwerking ...................................................................................................................... 4

1.1 Waarom Onder Twente? ..................................................................................................................... 4

1.2 Waar we nu staan ................................................................................................................................ 4

1.3 Opzet vervolg samenwerking .............................................................................................................. 5

1.4 Aanpalende samenwerkingsverbanden ............................................................................................. 5

2. Beoogd traject ........................................................................................................................................ 7

2.1 Basisvoorziening ................................................................................................................................... 7

2.2 Projectmodules .................................................................................................................................... 8

2.3 Planning ................................................................................................................................................ 9

3. Rolverdeling.......................................................................................................................................... 11

3.1 Bestuurlijk opdrachtgevers ................................................................................................................ 11

3.2 Kernteam ............................................................................................................................................ 11

3.3 Twentse gemeenten .......................................................................................................................... 11

4. Financiën en verantwoording ............................................................................................................. 12

4.1 Kostenraming en kostendekking ....................................................................................................... 12

4.2 Verantwoording ................................................................................................................................. 12



4

1. Regionale Samenwerking

1.1 Waarom Onder Twente?
Twente is ons gebied. De Twentse bodem is letterlijk en figuurlijk de grond onder onze voeten en
onder ons bestaan. Iedereen heeft een gegronde reden om waarde te hechten aan de grond waarop
wordt gewoond, geleefd, gewerkt, gespeeld. We leven erop en we leven ervan.

In de bodem gebeurt veel. Ondergronds is het druk met funderingen, tunnels, leidingen, zoutwinning,
waterwinning en bodemenergie. In de Twentse bodem zitten grondstoffen die van vitaal belang zijn
voor onze gemeenschap. De ondergrond biedt kansen bij de realisering van onze ambities op het
gebied van groen, (drink)water, energie, wonen, voedsel en klimaatbestendigheid. Ook bij
verduurzaming speelt de ondergrond een steeds belangrijkere rol, bijvoorbeeld voor de winning van
aardwarmte, de opslag van stoffen en de winning van drinkwater.

Er zijn veel spelers in het veld, er spelen veel belangen, er is veel kennis: Twente heeft een landschap
met een mozaïek van belanghebbenden met hun standpunten en expertise. Een gezond evenwicht
houden is vaak uitdagend. Incidenten in Tubbergen, Dinkelland, Enschede en Hengelo en het besef dat
de ondergrond een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven,
vormden in 2017 de opmaat tot samenwerking tussen de 14 Twente gemeenten.

In Twente trekken overheid, inwoners, bedrijven en wetenschap met Onder Twente, de regionale
samenwerking voor de ondergrond, samen op om het mozaïek in kaart te brengen. We gaan als goede
noabers met elkaar in gesprek, we willen elkaar leren kennen. Doel is samen leren, samen werken,
samen onderzoeken met als stip op de Twentse horizon een krachtiger kennisnetwerk en meer grip op
het gebruik van de Twentse ondergrond. Hoe meer kennis wij samen en van elkaar hebben, hoe beter
wij goede keuzes kunnen maken voor de toekomst zodat een duurzame balans blijft bestaan.

Twente is ons gebied; we delen het eigenaarschap. Als je elkaars belang kent, kun je er een gedeeld
belang van maken. Als je elkaars ambities kent, kun je er gedeelde ambities van maken. Daarom
bundelt Twente met Onder Twente de krachten en werkt het ambitieus verder aan de verbinding van
boven- en ondergrond.

1.2 Waar we nu staan
Het afgelopen jaar is er veel werk verzet. Onder Twente heeft zich bezig gehouden met kennisopbouw
over de ondergrond onder de deelnemers van workshops en symposia, zoals ambtenaren,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Kennisontwikkeling draagt bij aan een beter
beeld van de kansen en beperkingen van de ondergrond, wat weer van belang is bij het integreren van
de ondergrond in de gemeentelijke omgevingsvisies.

Daarnaast zijn de nodige stappen gezet om een robuust netwerk op te bouwen van stakeholders
waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en belangengroepen zijn
vertegenwoordigd. Het netwerk zorgt ervoor dat gemeenten, en andere partijen die actief zijn in de
ondergrond, elkaar weten te vinden om van elkaars kennis en ervaring gebruik te maken. Bovendien
draagt het netwerk bij aan onderling begrip en in die zin aan het verkrijgen van meer grip op het
gebruik van de ondergrond.
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Het besef dat de ondergrond niet ophoudt bij de gemeentegrenzen, brengt gemeenten er ook toe
verder te kijken dan alleen het eigen grondgebied. Dat besef was er bij het begin van Onder Twente en
dat is niet veranderd.

De motivatie om de regionale samenwerking voort te zetten is daardoor nog hetzelfde gebleven:
· De gemeenten willen meer invloed op het gebruik van de bodem en ondergrond, door vanuit

hun lokale kennis en deskundigheden een dialoog aan te gaan over het duurzaam gebruik van
de bodem en ondergrond in de toekomst;

· De gemeenten willen de kansen van de ondergrond benutten voor het realiseren van
maatschappelijke opgaven;

· De gemeenten willen de regionaal te ontwikkelen benadering gebruiken voor het opstellen
van hun (eigen) gemeentelijke omgevingsvisie;

· De gemeenten willen adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen en activiteiten in de
ondergrond en eventuele weerstand daarop.

1.3 Opzet vervolg samenwerking
De manier van werken binnen Onder Twente valt grofweg in twee methodes uiteen. Er is een
“basisvoorziening” met drie sporen die er gezamenlijk aan bijdragen dat de doelen van Onder Twente
gerealiseerd worden. Op hoofdlijnen zijn dit het:

· Governancespoor, gericht op het bereiken van bestuurlijke overeenstemming binnen en
buiten de regio;

· Netwerkspoor, waarin organisaties die betrokken zijn bij de ondergrond elkaar (blijvend)
weten te vinden;

· Communicatiespoor, dat ervoor zorgt dat het netwerk, maar ook andere geïnteresseerden
geïnformeerd worden en betrokken blijven.

De andere methode bestaat uit samenwerking middels “projectmodules”. De gemeenten vormen
clusters en gaan samen aan de slag met projecten die specifiek voor hen van belang zijn.  Vanwege de
diversiteit van de ondergrond zijn de kansen en bedreigingen immers niet overal hetzelfde. Op deze
manier kunnen er wisselende coalities ontstaan die maatwerk voor de deelnemende gemeenten
leveren, maar wel vanuit dezelfde vertrekpunten handelen. Dat doet recht aan de diversiteit van de
Twentse gemeenten en biedt de meeste kans op succes.

1.4 Aanpalende samenwerkingsverbanden
Onder Twente richt zich in brede zin op gemeentelijke samenwerking voor het duurzaam gebruik van
de ruimte onder het maaiveld. Maar er zijn meer samenwerkingsverbanden, die zich elk richten op
een specifiek aspect van de ondergrond:

· De Twentse Energie Strategie richt zich op samenwerking bij het ontwikkelen van duurzame
energie. Bijvoorbeeld geothermie, het winnen van warmte uit de diepe ondergrond, is daarin
onderwerp van onderzoek.

· Het Twents Waternet richt zich op de kwaliteit van het (grond)water.
· Mineral Valley Twente richt zich op samenwerken om tot een gezondere bodem te komen,

met een verstandig gebruik van mineralen.
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Onder Twente zoekt nadrukkelijk afstemming met de bovenstaande regionale
samenwerkingsverbanden. In onze planning houden we rekening met wat er in deze
samenwerkingsverbanden gebeurt en proberen we verbindingen te leggen. Rode draad door de
verschillende samenwerkingsverbanden vormt de gemeenschappelijke uitdaging omtrent het
opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisies – een nieuw instrument uit de Omgevingswet, waarin
gemeenten beschrijven welke visie zij hebben op de fysieke leefomgeving, waar bodem en
ondergrond integraal onderdeel van uit maken.

Samenwerking met de andere relevante samenwerkingsverbanden in Twente
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2. Beoogd traject

Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet om meer grip op de ondergrond te krijgen. Onderdeel
van deze stappen waren de verschillende bijeenkomsten, dialogen, excursies en symposia. Gezien de
positieve ervaring wordt hier in het vervolgtraject mee verder gegaan, in de vorm van een
“basisvoorziening” en “projectmodules”.

2.1 Basisvoorziening
De basisvoorziening vormt het pakket aan activiteiten dat binnen Twente breed wordt ingezet om het
netwerk te verstevigen, dialogen en kennisontwikkeling te faciliteren en bestuurlijke
overeenstemming te bewerkstelligen. De activiteiten die hieronder plaatsvinden hebben betrekking
op de governance, het netwerk en de communicatie. In het eerste jaar van Onder Twente is deze
indeling gevormd en dat heeft een positieve uitwerking gehad.

Governance
Het governancespoor heeft als doel bestuurlijke overeenstemming te bewerkstelligen, niet alleen
tussen de Twentse overheden onderling, maar (juist) ook met andere overheden, het bedrijfsleven en
de belangengroepen. Begin 2018 heeft een reeks bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden. Het bleek
dat deze dialogen belangrijk zijn om samen tot een duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond te
komen. In de basisvoorziening worden deze bestuurlijke gesprekken gecontinueerd. Het doel is om de
uitkomsten van de gesprekken te formaliseren in een manifest. Daarnaast blijft de lokale politiek
betrokken bij Onder Twente. Net als vorig jaar worden wethouders en raadsleden regelmatig
geïnformeerd via de nieuwsbrief en uitgenodigd voor bijeenkomsten. De bestuurlijke trekkers vormen
het boegbeeld/ambassadeurschap van de samenwerking.

· Resultaat na twee jaar: een Twents Ondergrond Manifest, ondertekend door bestuurders,
bedrijfsleven en belangengroepen.

· Resultaat na vier jaar: de inhoud van het Manifest is in praktijk gebracht door de betrokken
partijen.

Netwerk
Het netwerk bestaat uit alle organisaties en personen die zich betrokken voelen bij een duurzaam
gebruik van de bodem en ondergrond. Het netwerk heeft zich het afgelopen jaar flink uitgebreid.
Inmiddels zijn er al meer dan 200 ‘leden’, bestaande uit kennisinstellingen, overheden,
belangenverenigingen, bedrijven, politieke organisaties, adviesbureaus, onderwijsinstellingen,
individuele geïnteresseerden, etc. De leden van het netwerk worden regelmatig uitgenodigd voor
bijeenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn: inhoudelijke themabijeenkomsten en
netwerkbijeenkomsten, zoals bodemcafés en symposia. Het doel is om samen met het netwerk kennis
te ontwikkelen en vertrouwen op te bouwen, teneinde samen betere beslissingen te maken ten
aanzien van activiteiten in de bodem en ondergrond.

· Resultaat na twee jaar: een netwerk waarin partijen elkaar weten te vinden en waarbinnen
ruimte voor dialoog is.

· Resultaat na vier jaar: een netwerk waarbinnen wordt samengewerkt aan een duurzaam
gebruik van de bodem en ondergrond.
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Een schets van de betrokken partijen bij Onder Twente eind november 2017

Communicatie
Een groot netwerk in stand houden betekent duidelijk en open communiceren. Onder Twente heeft in
2017 een communicatiestrategie bepaald en werkt met een heldere kernboodschap. Het afgelopen
jaar zijn diverse communicatie-instrumenten ontwikkeld (onder andere een logo en een huisstijl) en
toegepast via verschillende kanalen zoals een website, Twitter, Instagram en LinkedIn. Het netwerk
ontvangt bovendien regelmatig digitale nieuwsbrieven die hen informeren over ontwikkelingen. Met
deze wijze van communiceren houden we het netwerk niet alleen geïnformeerd over de voortgang
van Onder Twente, maar ook over andere relevante (landelijke) ontwikkelingen. De website en sociale
media kunnen een bredere doelgroep bereiken: namelijk de inwoners van Twente. De tentoonstelling
voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, waar Onder Twente aan mee doet, kan de
bekendheid met de bodem en ondergrond onder inwoners nog meer vergroten.

· Resultaat na twee jaar: de communicatie-inzet is constant, herkenbaar en kwalitatief goed,
met de kernboodschap als leidraad.

· Resultaat na vier jaar: Onder Twente is een begrip in Twente en in de wereld van bodem en
ondergrond.

2.2 Projectmodules
Het tweede deel van Onder Twente betreft de samenwerking in projectmodules. Anders dan de
basisvoorziening wordt er in deze categorie samengewerkt volgens een ‘coalition of the willing’. In het
afgelopen jaar bleek dat niet alle Twentse gemeenten in gelijke mate deelnamen aan het leerspoor en
dat er sprake was van verschillende kennisbehoeftes. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen, werken we in het vervolg van Onder Twente met een menukaart met projectmodules. De
Twentse gemeenten kunnen met behulp van deze menukaart kiezen aan welke projectmodules zij
mee willen doen. Per projectmodule wordt een tijdelijke werkgroep gevormd, die bestaat uit
medewerkers van de deelnemende gemeenten en eventueel externen. De kosten van iedere
projectmodule worden gedragen door de deelnemende gemeenten.
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Met behulp van een ‘menukaart’ wordt geïnventariseerd welke gemeenten aan de verschillende
projectmodules willen deelnemen. De geïnteresseerden bespreken onderling hoe en wanneer de
projectmodule uitgevoerd wordt, met het kernteam als coördinerende partij. Na twee jaar wordt de
menukaart geactualiseerd en vindt een tweede ronde plaats. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe
ontwikkelingen een plaats kunnen krijgen in de projectmodules.

In het voorgaande jaar zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die op de menukaart gezet
kunnen worden. Daarnaast inventariseert het kernteam medio 2018 bij alle gemeenten welke
ondergrondthema’s zij belangrijk vinden. De menukaart moet nog ontwikkeld worden, maar
vooralsnog wordt gedacht aan uiteenlopende thema’s:

· opstellen van een visie op de ondergrond, die de deelnemende gemeenten verwerken in hun
(toekomstige) omgevingsvisies;

· informatie- en kennisontsluiting waarbij wordt aangesloten op de provinciale atlas en
mogelijke deelname aan een consortium in het kader van de concurrentiegerichte dialoog
vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond;

· verdieping in het onderwerp risicoperceptie, met als doel op een adequate manier om te
kunnen gaan met zorgen in de samenleving over activiteiten in de ondergrond en mogelijke
gevolgen daarvan;

· verkenning van de mogelijkheden om de Twentse ondergrond te benutten voor
energieopslag;

· haalbaarheidsonderzoek naar aardwarmte op specifieke locaties, in samenwerking met
partijen uit het netwerk van Onder Twente;

· onderzoek naar de optimale benutting van bodemenergie op regionaal en/of lokaal niveau;
· communicatiecampagne om de inwoners en bedrijven in Twente meer bewust te maken van

het belang van het gebruik van bodem en ondergrond voor de regio (zowel cultuurhistorisch
als economisch);

· het ontwikkelen van bouwstenen voor de gemeentelijke omgevingsvisies en
omgevingsplannen waarin in gezamenlijkheid vormgegeven wordt aan de bodemtaken die de
gemeenten op grond van de Omgevingswet zullen krijgen;

· samen met partners uit het netwerk van Onder Twente bijdragen aan de ontwikkeling van
GeoTwente, een regionale invulling van het Unesco-concept GeoPark;

De werkwijze waarbij gemeenten hun interesses via een menukaart kenbaar maken en
projectmodules organiseren, is ook gebruikt in het kader van de Twentse Energie Strategie. Door de
menukaart van Onder Twente op dezelfde manier vorm te geven, zorgen we voor herkenbaarheid en
dragen we uit dat we afstemming met andere samenwerkingsverbanden in Twente belangrijk vinden.

2.3 Planning
In 2017 hebben verschillende activiteiten en gesprekken plaatsgevonden waarbij is afgesproken dat
deze een vervolg krijgen onder de basisvoorziening of in de projectmodules. Zo is in de verschillende
bestuurlijke gesprekken door de deelnemers uitgesproken dat zij graag de dialoog willen voortzetten.
Ook is de basis gelegd voor een gezamenlijk manifest over het gebruik van de (diepe) ondergrond in
de toekomst. Daarnaast is afgesproken om samen met Hogeschool Saxion een bijdrage te leveren aan
de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). In het onderstaande overzicht zijn deze
afspraken verwerkt in een planning voor de komende tijd. Omdat er medio 2018 nog uitgevraagd
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wordt welke projectmodules samen worden opgepakt, moet dit overzicht gezien worden als een
startpunt van de nog nader uit te werken planning.

ACTIVITEIT Datum Betrokken organisaties

Opening IABR-biënnale Juni 2018 Saxion & Kernteam

Besluit PHO MDA over hoofdlijnen vervolg Onder Twente 5-7-2018 Alle gemeenten

Menukaart opstellen, inventarisatie wensen  gemeenten Juni/juli 2018 Kernteam

Werksessies IABR-biënnale Zomer 2018 Saxion & Kernteam

Beging zomerreces vakantie 21-07-2018 t/m 04-
09-2018

Alle gemeenten

Menukaart voorleggen aan gemeenten en coalities vormen September 2018 Alle gemeenten

Themabijeenkomst samenwerkingsverbanden
bodem/ondergrond AO/PHO

4-9-2018 Kernteam Onder Twente i.s.m.
andere
samenwerkingsverbanden

Twentse Energie Strategie (TES)-bijeenkomst
‘grensoverschrijdende samenwerking’

13-9-2018 TES-gemeenten

Dialoog met belangengroepen, (mijnbouw)bedrijven en
ministerie van Economische Zaken en Klimaat

September 2018 Kernteam Onder Twente

Besluit PHO MDA over inhoud en planning vervolg Onder Twente 3-10-2018 Alle gemeenten

Dag van de duurzaamheid 10-10-2018 Alle gemeenten

Dialoog toplaag (Vitens, Waternet & Mineral Valley) Oktober 2018 Kernteam Onder Twente

Voorbereiding gezamenlijk manifest Oktober 2018 Kernteam Onder Twente

Bestuurlijke bijeenkomst evaluatie mijnbouw adviesaanvragen 1-11-2018 Provincie Overijssel

Bodemcafé, presentatie prentenboekje Onder Twente November 2018 Kernteam Onder Twente

Bijeenkomst uitwerking manifest Medio 2019 Alle gemeenten

Eindpresentatie IABR-biënnale 1-6-2020 Saxion & Kernteam

Tussentijdse evaluatie doelen Onder Twente Medio 2020 Alle gemeenten

Inventarisatie wensen gemeenten voor tweede ronde menukaart Medio 2020 Kernteam

Menukaart tweede ronde voorleggen aan gemeenten en nieuwe
coalities vormen

Najaar 2020 Alle gemeenten

Verwachte inwerkingtreding Omgevingswet 1-1-2021 Alle gemeenten

Evaluatie doelen Onder Twente Medio 2022 Alle gemeenten
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3. Rolverdeling

3.1 Bestuurlijk opdrachtgevers
De bestuurlijke opdrachtgever van Onder Twente is, net als voorgaand jaar, het
portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval (PHO MDA) van de regio Twente. Onder
Twente maakt graag gebruik van de strategische en verbindende blik van het PHO MDA als reflectie op
het traject en de samenwerking met andere Twentse netwerken. Het PHO MDA wordt met regelmaat
op de hoogte gehouden van de vorderingen en wordt bij ingrijpende besluitvorming betrokken.

3.2 Kernteam
Het Kernteam bestaat uit ambtenaren van de initiatiefnemende gemeenten, gemeente Almelo en de
provincie Overijssel. Het traject bestaat uit een “basisvoorziening” en “projectmodules”, zie ook
hoofdstuk 2. Binnen de basisvoorziening zijn er drie trekkers uit het kernteam die zorg dragen voor de
planning, invulling, aansturing en oplevering van het Governance-, Netwerk- en Communicatiespoor.
De trekker is daarbij niet de enige verantwoordelijke, de hulp van het kernteam kan altijd worden
ingeroepen. Gedurende het proces zijn wisselingen en bijschaving mogelijk.

Naast de basisvoorziening zijn er projectmodules. De projecten zelf worden getrokken en gefinancierd
door de deelnemende gemeenten. Vanuit het kernteam vindt de coördinatie van de projectmodules
plaats, in de eerste instantie gaat het om het inventariseren van gezamenlijke projecten en het helpen
opstarten. En vervolgens over de voortgang: liggen de geplande acties op schema en worden de
doelen bereikt of moet er bijstelling worden overwogen?

Tijdens de tweewekelijkse kernteambijeenkomsten staan alle sporen op de agenda, waardoor
afstemming mogelijk is en hulpvragen aan het team gesteld kunnen worden. Het trajectsecretariaat
verbindt de sporen, legt ontwikkelingen vast, ziet toe op de voortgang, rolverdeling en planning van de
sporen. Alle trekkers laten tijdig weten als de planning of de doelen niet gehaald worden, zodat het
team bij kan springen of aanpassing mogelijk is.

3.3 Twentse gemeenten
Het kernteam en de wethouders in het PHO MDA streven wederom naar een regio brede
samenwerking. Een les die we kunnen trekken uit het afgelopen jaar, is dat we niet de illusie moeten
hebben om de kernteam-taken over alle 14 gemeenten te verdelen. De capaciteit hiervoor ontbreekt.

Tegelijkertijd vragen de Omgevingswet en de opgaven om integrale én gemeentegrens-overstijgende
samenwerking. In projectmodules gaan we daarom vraag-gericht aan de slag met projecten die
meerdere gemeenten raken. Deze gemeenten vormen samen een coalitie rondom een project en
trekken het project zelf. Het kernteam faciliteert slechts. Het streven is om een diverse samenstelling
van vakgebieden te betrekken in de projecten. Het gaat immers niet om een “klassieke
bodemopgave”, maar ook om duurzaamheid, water, ruimtelijke ontwikkeling, energie.
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4. Financiën en verantwoording
4.1 Kostenraming en kostendekking

Basisvoorziening, lobby  & communicatie
Voorgesteld wordt dat de basisvoorziening qua personele inzet vooral wordt gedragen door de direct
belanghebbende gemeenten (met een concrete opgave of knelpunt in en om de bodem en
ondergrond). De jaarlijkse tijdsbesteding zal circa 150 uur per gemeente bedragen.

Voor de financiering gaan wij uit van een periode van vier jaar, waar bij na twee jaar een tussentijdse
evaluatie zal plaatsvinden.  Op basis van de ervaringen in het voorgaande proces, verwachten wij circa
60.000 euro per jaar nodig te hebben om de basisvoorziening te realiseren, onderverdeeld in:

2018/2019:
- Procesbegeleiding circa 28.000 euro  (excl. kosten trainee)
- Communicatie circa  10.000 euro (social media, website, etc.)
- Materieel budget  circa 12.000 euro  (zaalhuur, drukkosten, kosten sprekers,  etc)

2019/2020:
- Procesbegeleiding 58.000 euro  (incl. kosten nieuwe trainee)
- Communicatie circa 5.000 euro
- Materieel budget circa 12.000.  (drukkosten, roadshow, symposium)

Modules / projecten
Ten aanzien van de te plannen modules en specifieke projecten geldt dat de kosten en noodzakelijke
uren voor 100% vanuit deelnemende gemeenten (‘coalition of the willing’) worden opgebracht.
Uiteraard met inachtneming van optioneel subsidies en/of bijdragen derden.

4.2 Verantwoording

Basisvoorziening
Over voortgang van het proces, lobby en reguliere regionale activiteiten zal verantwoording worden
afgelegd aan het PHO MDA (en het AO als voorportaal voor het PHO.

Modules / projecten
Ten aanzien van de specifieke modules of projecten zal het PHO MDA op hoofdlijn worden
geïnformeerd. Formele verantwoording (inhoud en financiën) wordt afgelegd aan de coalitie
deelnemers.


