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'Ondergrondatelier	deel	2'		
donderdagmiddag 26 april 2018 in het stadhuis van Almelo 

Achtergrond 
In januari/februari dit jaar organiseerde de regionale samenwerking ondergrond, Onder Twente, 

ondergrondateliers voor medewerkers van de Twentse gemeenten. Tijdens 'ondergrondatelier deel 

2' (donderdagmiddag 26 april in het stadhuis van Almelo) zijn we dieper ingegaan op de relatie 

tussen bodem/ondergrond en maatschappelijke opgaven, met de focus op de energietransitie.  

Elke gemeente heeft zijn eigen energieopgave. Bodem en ondergrond kunnen daarin een belangrijke 

rol spelen. Door de huidige kabinetsplannen komt 

er steeds meer belangstelling voor geothermie en 

andere vormen van gebruik. Maar kan dat zomaar 

overal? Hoe pak je dilemma’s op en hoe maak je 

afwegingen? We hebben de bodem en ondergrond 

aan de energieopgave verbonden en daarbij 

handelingsperspectieven verkend. Net als de 

eerdere ondergrondateliers was deze bijeenkomst 

bedoeld voor medewerkers vanuit verschillende werkvelden die zich bezig (gaan) houden met 

bodem/ ondergrond en/of de omgevingsvisie.  

Programma 

13.00 Welkom en kennismaking 

13.10 Motivaties Onder Twente & VNG 

13.20 Terughalen Oogst Ondergrondatelier deel 1 

13.30 Twentse Energie Strategie  

13.40 Interferenties Energie & Bodem/Ondergrond: aan de slag! 

14.20 Koffiepauze 

14.40 Adaptatiepaden Energietransitie: aan de slag! 

15.30 Vertaling naar bodem/ondergrond: aan de slag! 

16.15 Oogst van vandaag 

16.45 Borrel 

Doel: Samen verkennen 
Wat is de rol van de Twentse bodem 

& ondergrond in de energietransitie: 

hoe kunnen de bodem & 

ondergrond een bijdrage leveren?  
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Opening 

De bijeenkomst werd 

geopend door de 

verwachtingen te 

toetsen aan de hand 

van de volgende 

vragen met de 

“Mentimeter”. 

 
Hoe gemeenten met 

Bodem en 

Ondergrond en 

energie bezig zijn, 

verschilt sterk bij de 

gemeenten. Wel 

wordt dit in veel 

gemeenten 

meegenomen in de 

omgevingsvisie. 

 
Te zien is dat de 

keuze voor 

ondergrond in 

combinatie met de 

energietransitie 

terecht is aangezien 

dat als grootste 

opgave wordt gezien 

door de aanwezigen. 
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Hoe de 

energietransitie vorm 

moet krijgen is een 

groot dilemma. 

Politiek is daarbij een 

belangrijk aspect. 

 

Plenaire presentaties 

  
Vervolgens heette Jos Mol van Onder Twente de 

deelnemers welkom en gaf aan waarom de 

gemeenten samenwerken. Kennis en netwerk 

zijn daarbij van belang en het concreet aan de 

slag gaan met gemeenten. Daarbij kunnen 

gemeenten zelf aangeven waar behoefte aan is.  

Henk van den Berg van de VNG gaf aan dat door 

de komst van de Omgevingswet we op een 

andere manier moeten gaan werken. Wat 

(politieke) uitspraken betekenen moet worden 

vastgelegd in het omgevingsplan. Dus in het 

omgevingsplan moet worden vastgelegd hoe je 

“Gasvrij” en de energietransitie gaat doen. De 

spelregels en de samenhang der dingen moet 

daarbij duidelijk gemaakt worden. Daarvoor 

moet je je ondergrond kennen. 
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Alzira Schaap haalde vervolgens de oogst van 

“Ondergrondatelier deel 1” van januari 2018 

terug.  

Ineke Nijhuis lichtte tot slot de Twentse Energie 

Strategie (TES) toe, waar onze workshop 

inhoudelijk sterk mee samenhangt. 

De presentaties zijn te vinden in bijlage 2. 

Aan de slag! 

Deel 1: Interferenties Energie & Bodem/Ondergrond: 

In het eerste interactieve deel is de relatie tussen de energietransitie en bodem en ondergrond 

uitgewerkt. Er zijn allerlei manieren om de energietransitie vorm te geven. Sommige energiefuncties 

maken gebruik van de ondergrond, andere niet direct, maar deze hebben soms toch (positieve of 

negatieve) interferenties met ondergrondfuncties, of effecten op de ondergrond. 

In 3 groepen is er “gestickerd” hoe functies WKO, Windmolens, Zonneweides en Gasvelden met de 

ondergrond samenhangen. Te zien is dat het onderscheid tussen “gevolgen” en “interferenties” vaak 

niet scherp te maken is.  

 

Energievorm Hoe maakt vorm gebruik 

van potentie van de 

ondergrond? 

Wat zijn gevolgen van 

energievorm in of voor 

ondergrond 

Waar moeten we rekening 

mee houden (interferentie, 

concurrentie andere 

ondergrondgebruiken 

WKO (open) 

 

Ondergrondse opslag water  

WKO potentie 

Ondergrondse opslag water 

Schone en veilige bodem en 

grondwater 

Voorraad grondwater 

Voorraad drink- en 

proceswater  

Wortelruimte 

Aardkundige waarde, 

geomorfologische dynamiek 

Archeologie, cultuurhistorie 

Buisleidingen  

Levende Bodem 

Ondergronds bouwen 

Ondergrondse opslag water 

Schone en veilige bodem en 

grondwater 

Voorraad drink- en 

proceswater  

Voorraad grondwater 

Waterbergende bodem 

Windmolens Draagkracht om te bouwen 

Kabels, leidingen en riolering  

Stabiele bodem 

 

Buisleidingen Draagkracht 

om te bouwen 

Kabels, leidingen en riolering 

Landschappelijke diversiteit 

Wortelruimte 

 

Aardkundige waarde, 

geomorfologische dynamiek  

Draagkracht om te bouwen 

Landschappelijke diversiteit 

Ondergronds bouwen 

Stabiele bodem 

Wortelruimte 
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Energievorm Hoe maakt vorm gebruik 

van potentie van de 

ondergrond? 

Wat zijn gevolgen van 

energievorm in of voor 

ondergrond 

Waar moeten we rekening 

mee houden (interferentie, 

concurrentie andere 

ondergrondgebruiken 

Zonneweides (Ruimte m
2
) 

 

Archeologie, cultuurhistorie 

Gewasproductie 

Kabels, leidingen en riolering 

Koolstofbindende bodem 

Landschappelijke diversiteit 

Levende bodem 

 

Aardkundige waarde, 

geomorfologische dynamiek 

Ecologische diversiteit 

Gewasproductie 

Kabels, leidingen en riolering 

Koolstofbindende bodem 

Landschappelijke diversiteit 

Levende bodem 
Gasvelden Archeologie, cultuurhistorie 

Geothermie 

Schaliegas  

Voorraad fossiele energie 

Voorraad delfstoffen 

Aardkundige waarde, 

geomorfologische dynamiek 

Buisleidingen  

Schaliegas 

Schone en veilige bodem en 

grondwater 

Stabiele bodem 

Voorraad delfstoffen 

Voorraad drink- en 

proceswater 

Voorraad fossiele energie 

Voorraad grondwater 

Aardkundige waarde, 

geomorfologische dynamiek 

Archeologie, cultuurhistorie 

Draagkracht om te bouwen 

Geothermie 

Ondergronds bouwen 

Ondergrondse opslag water 

Schone en veilige bodem en 

grondwater 

Stabiele bodem 

 

  
 

Vervolgens is een vooraf ingevuld schema met de relatie tussen energiefuncties en ondergrond 

gecheckt. Resultaten zijn te vinden in bijlage 4. Uit de discussie kwam dat de volgende 

energiefuncties als meest relevant werden gezien door de aanwezigen: 

• WKO open en gesloten: Zit in de ondergrond en heeft een relatie met functies zoals 

drinkwater. 

• Zonneweides: er zijn nu al aanvragen maar de effecten zijn nog onbekend. Hoe zit het met 

ecologische inpassing? 

• Geothermie: zit in de ondergrond en kent interferentie met gaswinning. 
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Deel 2 en 3: Ontwikkelingen en functies door de tijd, dilemma’s en wat we 

moeten doen 

In het eerste deel hebben de groepen gekeken hoe de verschillende energiefuncties door de tijd 

veranderen. Daarbij was het idee om een eerste stap te zetten naar het “assembleren” van 

adaptatiepaden. Het verschil tussen klassiek beleid en adaptief beleid is dat je met klassiek beleid 

uitgaat van enkele scenario’s en dan de meest robuuste uitwerking kiest. Bij adaptatiepaden bouw je 

de mogelijkheid in dat als een bepaald scenario daadwerkelijk optreedt, dat je dan de opties 

voorhanden hebt om over te schakelen op het meest passende beleid. De momenten dat je 

overschakelt, zijn de knikpunten. Deze knikpunten geven het moment waarop een bepaald beleid of 

manier van werken niet meer opportuun of haalbaar is. Knikpunten kunnen ontstaan doordat een 

bepaalde norm wordt bereikt (bijvoorbeeld maximale waterstand) of doordat draagvlak voor een 

bepaalde manier van werken wegvalt of bijvoorbeeld doordat iets te duur wordt. In deze sessie 

hebben we vooral gekeken hoe bepaalde energievormen toe of afnemen door de tijd, wanneer ze 

starten en eindigen. De overschakeling van de ene vorm naar de andere vorm is daarbij (nog) niet 

uitgewerkt omdat er dan ook keuzes gemaakt moeten worden.  

 

Twee groepen zijn met het scenario GEBRUIK van bodem en ondergrond bezig geweest (waarbij 

ondergrond zoveel mogelijk wordt ingezet t.a.v. energietransitie) en 2 met het scenario 

BESCHERMEN van bodem en ondergrond (waarbij de bodem en haar functies zoveel mogelijk 

beschermd worden). De uitgebreide verslaglegging per groep is te vinden in bijlage 4. 

Hieronder een opsomming van resultaten per functie.  

 

 

 
Aardgas wordt door alle groepen gezien als een eindige energievorm die op korte termijn (tot 2025-

2030) nog invulling geeft aan een vraag, maar daarna plaats maakt voor andere energievormen zoals 

zon en wind. In scenario gebruik is het mogelijk dat al het Twentse gas in de ondergrond gewonnen 

gaat worden. In scenario beschermen wordt dat als onwaarschijnlijk gezien.  

Een alternatief voor aardgas zou waterstofgas kunnen zijn, wat dan ook door de groepen als kortere 

of langere termijn alternatief wordt benoemd. De vragen daarbij is wel: Kunnen we overstappen van 

aardgas naar waterstofgas? Hoe zit het met de (gas)infrastructuur? Blijft deze bestaan / beschikbaar 

voor bijvoorbeeld waterstofgas? Kun je zoutwinners zelfs stimuleren tot het winnen van zout op die 

stabiele plekken waar je dan later waterstofgas kan opslaan? 

 

 
CO2 opslag als opvolger van de Twentse (lege) aardgasvelden en zoutcavernes wordt niet als heel 

kansrijk gezien. Daarbij bestaan ook vragen: Hoe rendabel is CO2 opslag? Wat zijn gevolgen? 

Er zijn weinig CO2 bronnen in Twente. In sommige cavernes wordt nu NAM-water opgeslagen. De 

opslag van waterstofgas (zie discussie hierboven) wordt als een veel kansrijker alternatief gezien. 

 

 
Alle groepen zien geothermie als optie om de energiemix vorm te geven en naar verwachting zal na 

2030 dit ook plaats gaan vinden. Eventueel kan dit gecombineerd worden met stadsverwarming. 

Daarbij zijn echter wel vragen. Het moet veilig gebeuren. Kan geothermie veilig gecombineerd 

worden met drinkwaterwinning en (beschermde) natuur? Treedt bodemdaling op? Wordt er 

gefrackt en is dat veilig? Het moet rendabel zijn (nu nog erg duur). En vraag en aanbod moeten goed 

samen worden gebracht. 
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Schaliegas wordt door alle groepen gezien als ongewenst vanwege de grote weerstand tegen deze 

energievorm. Als er ooit gewonnen gaat worden dan is dat een politiek besluit. Naar verwachting zal 

dat niet op korte termijn genomen gaan worden. 

 

 

  
WKO wordt gezien als optie die terrein wint als alternatief voor gas. Toch denkt men ook dat het 

gebruik in veel gevallen gaat afnemen door (goedkopere) alternatieven die op de markt komen.  

Goede ruimtelijke inplanning is nodig om het maximale uit de grond te halen, vraag en aanbod goed 

te koppelen en interferentie te voorkomen. Het huidige vergunningensysteem voorziet hier 

onvoldoende in. Hierbij zou de omgevingsvisie/plan een rol kunnen hebben. Ook is veiligheid van 

belang. Denk aan doorboring scheidende lagen. Bij gesloten systemen is lekkage een mogelijk risico. 

Bij open systemen denkt men aan de relatie met drinkwaterwinning / verontreinigingen en effecten 

op de natuur. In Twente lijken de gebieden met meeste vraag en meeste potentie overigens uit 

elkaar te liggen. 

 

 
Biomassa als energiebron zal toenemen maar ook weer afnemen omdat andere energiefuncties 

opkomen en omdat de ruimte voor biomassaproductie schaars is. Biomassa is afhankelijk van 

bodemvruchtbaarheid (en een mogelijke bedreiging daarvoor en voor de grondwaterkwaliteit!) en 

concurreert met voedselproductie. Biogas uit mest is een optie die ook werd benoemd. Mineral 

Valley (https://mineralvalley.nl/) kijkt naar deze optie omdat er nu teveel mest is (meer dan de 

bodem nodig heeft voor nutriënten). Capaciteit van biomassacentrales en (mest)vergisters / vraag 

en aanbod zijn van belang om te bepalen of deze optie rendabel is in Twente.  

 

 
Windenergie wordt gezien als een sterk opkomende energievorm. De groepen zijn verdeeld in het 

feit of windenergie ook weer af gaat nemen in de energiemix, of maximaal blijft. Het verwijderen 

van windmolens omdat andere energievormen een groter aandeel in de energiemix krijgen, of 

omdat er meer wordt bespaard, wordt genoemd als optie. Echter, voor windmolens zijn stevige 

investeringen in fundering en ondergrondse infrastructuur gedaan, dus de vraag is of bij einde 

levensduur herbouw niet rendabeler is. Dit is niet bekend bij aanwezigen. De publieke opinie over 

windmolens is verdeeld. Ruimtelijke inpassing (langs infrastructuur) is van belang ook i.r.t. 

natuurgebieden. Het rijk en de provincie Overijssel zijn hierin sturend. 

 

 
Zonne-energie op daken (in dakpannen, fietspaden, geluidswallen etc) wordt gezien als zeer kansrijk. 

Zonne-akkers of -weides zullen ook toenemen. Daarbij is de ruimtelijke inpassing (in verrommelde 

gebieden en op afgewaardeerde gemeentegronden) van belang, zeker i.r.t. natuurgebieden. Ook 

kunnen er effecten zijn op de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit door afdekking en 

schaduw. Die zijn echter nog onvoldoende bekend. Subsidies blijven heel sturend in de toename of 

afnamen van zonne-energie. Ook zijn de ontwikkeling van accu’s en de netwerkcapaciteit van belang 

voor het succes van zonne-energie. Ook hier zijn de groepen weer verdeeld of zonne-energie 

maximaal blijft of in de tijd weer afneemt (en dan met name door het verdwijnen van zonnevelden). 
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Winning van warmte-koude uit oppervlaktewater heeft mogelijk potentie. Er zou echter maar één 

locatie in Twente geschikt zijn. 

 

 
Van nieuwe technieken wordt door alle groepen erg veel verwacht, al zijn deze energievormen en 

hun potentie nu nog veelal onbekend. Het stoppen van de gaswinning en -levering geeft een impuls 

aan de ontwikkeling van nieuwe technieken. 

 

 
Forse besparing op gebruik levert uiteindelijk de meeste winst, alle groepen zijn het er over eens dat 

hier flink op wordt ingezet in Twente. Als de energieprijs stijgt of als het “moet” (wet- en regelgeving) 

zullen mensen en bedrijven eerder geneigd zijn hierop in te zetten. Dit raakt bodem en ondergrond 

met name door het feit dat een lagere energievraag minder claims legt in en op de bodem. 

 

Wat is er nodig, wat moeten we weten? 

De energietransitie is nieuw. We mogen fouten maken! Kennis en data rond energievormen, hun 

randvoorwaarden en effecten zijn van belang om goed afwegingen te kunnen maken. Het is ook 

nodig om erachter te komen wat we allemaal moeten weten. Hoe ondergrond bijdraagt en wordt 

beïnvloed is nog onvoldoende in kaart gebracht. Het zou bijvoorbeeld handig zijn om zoekgebieden 

te bepalen voor functies en kansen om zo e.e.a. ruimtelijk in te kunnen passen. Voor de 

energietransitie moeten we nu beginnen met wat we kennen en kunnen, maar zo flexibel zijn dat we 

kunnen overschakelen als dat opportuun is (adaptief beleid). Het nieuwe energielandschap vraagt 

om warmtenetten, nieuwe aanleg en (her)gebruik van kabels en leidingen. Dit moet goed 

opgenomen worden in de Omgevingsvisies- en plannen (4D).  

 

Met wie moeten we samenwerken? 

De energietransitie vormgeven kan niet alleen. Er zijn veel bestaande initiatieven en 

samenwerkingen die we moeten kennen (TES, Mineral Valley, Agenda Oost Nederland, 

interbestuurlijk akkoord etc). Naast de samenwerkingen van de Twentse gemeenten onderling 

moeten we zeker met onderstaande partijen samenwerken. 

De Twenten (inwoners en bestuurders):  

• In gesprek over het veilig en duurzaam gebruiken van de ondergrond. Met het besef, en dat 

maakt de oefening met adaptiepaden wel duidelijk, dat de ondergrond nodig is. Is het niet 

voor de winning of opslag van energiedragers, dan is het wel als de omgeving waar het 

transport van energiedragers in plaatsvindt. 

• In gesprek over de verschillende vormen van energie en wat we willen i.r.t. duurzaamheid, 

veiligheid, landschap etc. Besef dat keuzes consequenties hebben. 

TES:  

• Samenwerken op raakvlakken energie en ondergrond. Wat zijn mogelijkheden en effecten? 

• Bespreken van benoemde opties. Zien jullie brood in waterstofgas en het inzetten van ‘lege’ 

gasvelden zoutcavernes?  

Provincie:  

• Samenwerking rond de energiemix en ondergrond, welke ondersteuning kunnen jullie 

bieden? 

• Hoe kunnen we rond WKO’s de ordening samen beter regelen? 

LTO en Mineral valley 

• Kunnen we samenwerken ten aanzien van biomassa en vergisten van overtollig mest?  
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• Wat vinden we van de ontwikkelingen elders in Nederland waar vruchtbare 

landbouwgronden worden benut voor zonneweides? 

• Ontwikkelen van kennis: Wat zijn effecten van zonneweides op de bodem. 

 

NAM:  

• Kunnen we samen komen tot een strategische visie waarbij op de korte termijn de 

eenvoudig winbare aardgasvoorraden worden benut, we een oplossing vinden voor het 

injectiewater en de ondergrondse ruimte klaar stomen voor de opslag van duurzame 

energiedragers? 

AkzoNobel:  

• Kunnen we samen komen tot een strategische visie waarbij nieuwe zoutwinningen worden 

gestart op die plekken waar we later veilig energiedragers in de ondergrond kunnen opslaan? 

Projectontwikkelaars 

• Partneren op het gebied van besparing en inzet van duurzame energie (zoals WKO). 

Kennisinstellingen 

• Kennis ontwikkelen en beschikbaar maken om de besproken dilemma’s te kunnen 

ontwarren en gefundeerde keuzes te kunnen maken. 

Oogst van de dag 

De bijeenkomst werd 

afgesloten met de 

“Mentimeter”. Het 

samenwerken tussen 

de verschillende 

groepen die actief 

zijn in Twente werd – 

naast kennis- 

benoemd als cruciaal 

ingrediënt. 

 
Kennis werd al bij het 

eerste punt 

aangegeven als 

onderwerp waarop 

we moeten 

samenwerken. Dat 

betreft kennis over 

de inhoud maar 

zeker ook over het 

proces. 
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Veel partijen hebben 

elkaar nodig bij de 

energietransitie en 

de inzet van 

ondergrond daarbij. 

Om dingen voor 

elkaar te krijgen zijn 

de inwoners en 

politiek/bestuurders 

bepalend. Ook werd 

gesproken over de 

RO. Er waren enkele 

RO-ers in de zaal die 

aangaven dat het een 

interessante 

bijeenkomst was 

geweest, maar dat ze 

dat bij voorhand niet 

verwacht hadden. 

(De naam “Onder 

Twente” mag 

sexyer). Het zou 

nuttig zijn de 

bestuurders uit te 

nodigen om op 

dezelfde manier 

bezig te zijn en na te 

denken over de 

materie. 

 

 

Onder Twente gaat ook na deze bijeenkomst door. De aanwezigen kunnen contact opnemen over de 

volgende stappen en de behoeftes. 

 

We sloten de middag af met een borrel. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
1. Uitkomsten groepen 

 



 

 

Bijlage 4 - Uitkomsten groepen 

Deel 1: Interferenties Energie & Bodem/Ondergrond 

Bespreken en aanvullen vooraf ingevuld overzicht met energiefuncties en hun relatie met 

ondergrond. De rode teksten zijn aanvullingen. 
Energiefunctie  
↓ 

Relatie met ondergrondkwaliteiten ↓ 
Afhankelijkheid  Potentieel gevolg / 

effect*  
Interferentie, concurrentie *  

F
O

S
S

IE
L 

Gaswinning  Voorraad fossiele energie Stabiele bodem - Geothermie  
Gaslevering van elders  Voorraad fossiele energie 

(elders) 
  

Schaliegas  Schaliegas Schone en veilige 
bodem -- 

 

 Rekening houden met 
interactie geothermie 

Veel buisleidingen nodig  

O
P

S
LA

G
 

CO
2
 opslag  Opslag stoffen Stabiele bodem + 

Schone en veilige 
bodem 0/- 

Geothermie 
++ 

WKO (open)  Warmtekoude 
Opslag 
Ondergrondse opslag 
water 

 Voorraad drink-consumptie- 
en proceswater +  
Ondergronds bouwen – 
Levende bodem, schone 
bodem en grondwater, 
archeologie en waardkundige 
waarden 

WKO (gesloten)  Warmtekoude 
opslag 

Schone en veilige 
bodem 0/- 

Ondergronds bouwen 0/- 

Oppervlaktewater    Levende bodem +  
Waterstof     

O
P

W
E

K
K

IN
G

 

Geothermie (ultradiep)  Geothermie Draagkracht om te 
bouwen - 

 

Biomassa  Gewasproductie  Gewasproductie- 
Wind  Draagkracht (trillingen) Kabels en leidingen er 

naar toe 
Draagkracht om te bouwen 
Landschappelijke diversiteit -
Ecologische diversiteit – 
Wortelruimte - 

Zon   Landschappelijke diversiteit -
Ecologische diversiteit - 
Archeologie, cultuurhistorie – 
Gewasproductie – 
Levende bodem  

Waterkracht     

B
E

-
S

P
A

R
E

N
 Verminderen vraag     

Dwingen / belonen goed 
gedrag 
 
 

   

N
IE

U
W

E
 

T
E

C
H

N
IE

K
E

N
 Opsla g energie     

 
 
 
 
 
 

   

 

  



 

 

Deel 2 en 3: Ontwikkelingen en functies door de tijd, dilemma’s en wat we 

moeten doen 

Groep 1 Scenario beschermen ondergrond 

Onderstaand de uitgewerkte energievormen en of ze toe- af afnemen door de tijd. 

 
 



 

 

Gas: import vanuit Noorwegen, gaswinning in Nederland stoppen  

Tot knikpunt “Nederland Gasloos” importeren 

Biomassa: mest, hout 

Komt heel langzaam op gang, blijft heel beperkt 

Biomassa: mest (digestaat) positief/negatief voor bodem (meningen over verdeeld) 

WKO: nieuwe projecten versus hoeveel gebruik is er nodig 

Komt heel langzaam op gang, neemt ook weer af 

Interferenties / relatie met bodem: WKO gesloten: drinkwater gebieden 

Wind: lastig door publieke opinie en daarnaast nieuwe natura wetgeving nodig over plaatsen in 

sommige gebieden.  

Komt redelijk op gang, maar wel zoveel mogelijk 

Interferenties / relatie met bodem: stabiele bodem 

Zon: nog steeds favoriete vorm onder inwoners (m.u.v. zonneweides). 2024 knikpunt: daken moeten 

dan asbest vrij zijn – meteen zonnepanelen aanleggen. Gaan uit van de helft van de daken in de 

regio: 5 miljoen. Gaan uit van het in stand houden van de subsidies. 2040 knikpunt: verwachtte 

eindelevensduur van bestaande zonnepanelen. Wellicht nieuwe technieken. 

Neemt snel toe, zoveel mogelijk 

Interferenties / relatie met bodem: zonneweides -> nutriënten in de bodem (schaduw) 

Oppervlaktewater: zien potentie, maar op lange termijn. 

Duurt nog een tijd voor hier ontwikkeling in komt, stijgt dan langzaam. 

Nieuwe technieken: ontwikkeling hangt samen met gaswinning. Als gaswinning stopt, zullen die 

sneller op gang komen. 

 

KAART 

Zonneweides in minder vruchtbare landbouwgebieden (noorden) 

Zonnepanelen op bedrijventerreinen, boerenschuren en stedelijk gebied 

WKO in stedelijk gebied 

Windmolens langs de snelweg, met uitzondering van het gedeelte met cavernes (vlak voor Enschede) 

Windmolens bij Losser tegen de Duitse grens aan 

Biomassa verder uitbreiden bij Twence 

Opslag oppervlakte water bij Enschede 

� Groep verwacht hiermee 40% van de energievraag te kunnen dekken 

 

Dilemma’s 

• Maatschappelijk vraagstuk windmolens + zonneweides 

• Maatwerk: van hoog over regio naar kleine schaal (specifieke locaties) 

• Kennis: we weten nog heel veel niet, visionairs voor nodig en dan nog 

Interferenties met de bodem 

Interferenties / relatie met bodem: zonneweides -> nutriënten in de bodem (schaduw) 

Wat moeten we weten? 

We denken dat nog meer kennis ons gaat helpen, maar er is nog zoveel onbekend en niet te 

voorspellen. Wat we moeten weten om aan de slag te kunnen, is dat we fouten mogen maken. 

Wat moeten we doen? 

Beginnen met de technieken die er nu zijn, maar wel zo flexibel dat we ons snel kunnen aanpassen 

als technieken veranderen en de mogelijkheden voor een mix van technieken open houden. 

Met wie?  

Wind: met inwoners 

Zon: LTO, inwoners 



 

 

  



 

 

Groep 2 Scenario beschermen ondergrond 

Onderstaand de uitgewerkte energievormen en of ze toe- af afnemen door de tijd. 

 

 

  



 

 

Groep 2 heeft in deel 2 vastgelegd op welke wijze in de behoefte aan duurzame energie en warmte 

kan worden voorzien, zonder dat dit (onnodig) ten koste gaat van de bodem en de ondergrond. 

Daarbij is aardgas neergezet als een transitie-energiedrager: we kunnen in Twente bestaande 

gasvelden exploiteren om aan de behoefte op korte termijn invulling te geven. Daarmee en daarna 

wordt de weg vrij gemaakt voor nieuwe bronnen, waarbij men veel verwacht van zon en wind (langs 

snelwegen en in verrommelde gebieden, maar ook in nieuwe technieken zoals verwerkt in ramen 

van gebouwen of windopvang op de daken van huizen). Ook de potentie van geothermie wordt 

hoog geschat, als dit tenminste niet ten koste gaat van de ondergrond. Maar de meeste winst valt 

toch te halen in het bereiken van forse besparingen op het gebruik. 

In deel 3 is gekeken naar Twente: waar zou wat kunnen plaatsvinden? Het leverde een aardige 

conclusie op: de lege ruimten in de ondergrond zouden we kunnen bestemmen voor de opslag van 

waterstofgas. Dan moeten we snel het aardgas (transitie-energiedrager) én het NAM-water eruit 

halen en gebruiken/verwerken en zorgen voor een goede infrastructuur voor waterstofgas door 

Twente. De mensen van TES hebben nog nooit naar deze optie gekeken en het is een te bestuderen 

(maar nu nog onrijp) scenario. Het roept ook vragen op: 

• Kunnen we zo maar van aardgas overstappen op waterstofgas? 

• Kunnen we de huidige gasinfrastructuur benutten en hoe lang dan nog? 

• Durven we op dit scenario in te zetten en te investeren in een elektriciteitsnetwerk richting 

‘lege’ gasvelden en zoutcavernes? 

• Kan het vullen van de oude gasvelden veilig en zorgvuldig worden uitgevoerd? 

Zo beschouwd zijn de lege ruimten in Twente een zegen voor de energietransitie in Twente. Sterker: 

kunnen we zoutwinners niet verleiden tot het winnen van zout op die stabiele plekken waar we in de 

toekomst waterstofgas kunnen opslaan (zoals bij Hengelo)? 

Buiten dit waterstofgas-scenario is gekeken naar energieopwekking langs de snelwegen (wind en zon) 

en naar gebruik van warmtenetten. De afvalverbranding van Twence levert daarvoor de komende 

tijd de benodigde brandstof. Voor de langere termijn zal dat echter aanvulling vragen en dan is 

geothermie een te onderzoeken optie. Maar hoe kan geothermie worden gecombineerd met de 

alom aanwezige drinkwaterwinning in Twente? Dat is een spannend vraagstuk dat bij het opzetten 

van omgevingsvisies niet mag worden vergeten. In die visies moet ook worden gekeken naar de 

landschappelijke inpassing van windmolens en zonneweides: willen we dat, past dat in Natura2000-

gebieden? En in de visies moet nadrukkelijk worden gekeken naar ondergrondse infrastructuur: 

want het nieuwe energielandschap vraagt om warmtenetten, een forse toename van het 

elektriciteitsnetwerk en een doorstart voor de gasinfrastructuur. Een Omgevingsvisie zonder een 3D-

benadering lijkt, gezien de impact van de energie-transitie, onmogelijk. 

Op de kaart is de energietransitie ingetekend. Wat blijkt? Uit bovenstaande blijkt er soort van 

energieknooppunt rondom Hengelo te ontstaan: de windmolens langs de snelwegen, de stabiele 

zoutformaties voor waterstofopslag, mogelijkheden voor geothermie. In Hengelo komt veel samen. 

Maar ook in het buitengebied van Twente zijn effecten zichtbaar. Bijvoorbeeld de plekken waar 

biogas kan worden gewonnen uit mest. Binnen Mineral Valley wordt nadrukkelijk naar deze optie 

gekeken, want daar is teveel mest (meer dan de bodem nodig heeft voor aanvulling van nutriënten). 



 

 

Dit alles leidt tot een zonnige conclusie: de ondergrond biedt best wat kansen om stevig en 

duurzaam bij te dragen aan de energietransitie. Maar dan wel met verstand van de bodem en de 

ondergrond en bezien vanuit een lange termijnperspectief (3D/4D-ordening, vastgelegd in de 

Omgevingsvisie)! En in gesprek met de volgende partijen: 

• Mineral Valley: kunnen we samenwerken ten aanzien van biomassa en vergisten van 

overtollig mest? Wat vinden jullie van de ontwikkelingen elders in Nederland waar 

vruchtbare landbouwgronden worden benut voor zonneweides? 

• TES: wat vinden jullie van bovenstaande, zijn dat te onderzoeken scenario’s? Zien jullie 

brood in waterstofgas en het inzetten van ‘lege’ gasvelden zoutcavernes? 

• NAM: kunnen we samen komen tot een strategische visie waarbij op de korte termijn de 

eenvoudig winbare aardgasvoorraden worden benut, we een oplossing vinden voor het 

injectiewater en de ondergrondse ruimte klaar stomen voor de opslag van duurzame 

energiedragers? 

• Akzo Nobel: kunnen we samen komen tot een strategische visie waarbij nieuwe 

zoutwinningen worden gestart op die plekken waar we later veilig energiedragers in de 

ondergrond kunnen opslaan? 

• Provincie: hoe zien jullie de samenwerking in bovenstaande, welke ondersteuning kunnen 

jullie bieden? 

• De Twenten: hoe gaan we met elkaar het gesprek aan over de ondergrond en vooral het 

veilig en duurzaam gebruiken van de ondergrond? Met het besef, en dat maakt de oefening 

met adaptiepaden wel duidelijk, dat de ondergrond nodig is. Is het niet voor de winning of 

opslag van energiedragers, dan is het wel als de omgeving waar het transport van 

energiedragers in plaatsvindt. 

  



 

 

Groep 3 Scenario gebruik ondergrond 

Onderstaand de uitgewerkte energievormen en of ze toe- af afnemen door de tijd. 

 

In dit scenario is gekeken hoe zo veel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de ondergrond 

zonder al te veel rekening te houden met de bezwaren. Dat laatste bleek in een aantal gevallen van 

gebruik toch te lastig. 

  



 

 

Gas 

Uitgangspunt is dat in 2030 de gaswinning gestopt wordt. Dat betekent dat tot die tijd gewonnen 

kan worden. Er liggen verschillende gasvelden in Twente. Voor een aantal is de productie gestaakt 

en een aantal is slechts opgespoord, maar heeft er nog geen winning plaatsgevonden. Voor de 

velden waarvoor de winning gestaakt is, kan de winning van het laatste restje aanwezige gas 

mogelijk weer rendabel worden als de prijzen stijgen. In de opgespoorde velden kan winning zo snel 

mogelijk beginnen. Dit zal er voor zorgen dat de winning tot 2030 voortgezet kan worden met een 

piek om en nabij 2025. 

CO2 opslag 

Hiervan zijn de gevolgen voorlopig onbekend. Ook is onbekend hoe veel opgeslagen kan worden en 

hoe rendabel opslag is. Geen mening. 

Gaslevering aan huizen 

Zal worden afgebouwd. Hoewel de winning in Nederland in 2030 gestaakt zal worden, zal ook na die 

tijd nog gas aan woningen geleverd gaan worden, zeker tot 2050. Dit is dan gas afkomstig van elders. 

Voor de ondergrond betekent dit dat de ondergronds aanwezige infrastructuur nog gebruikt en 

onderhouden moet worden. 

Geothermie (Ultradiep) 

De technieken zijn nu nog heel duur en om die reden nog niet/weinig toegepast. Mogelijk worden 

die in de toekomst goedkoper en kan dan ook verwacht worden dat het gebruik ervan langzaam toe 

zal nemen. Tot 2030 wordt verwacht dat het gebruik zich zal beperken tot pilots. 

Dilemma’s etc. 

Bij deze techniek is nog een groot aantal zaken onduidelijk: 

Voor het aanboren van de geschikte lagen wordt gebruik gemaakt van fracking. Dit levert dezelfde 

dilemma’s op als bij het boren naar schaliegas. Vraag is dus hoe veel vervuiling van 

drinkwaterbeschermingszones en mogelijke bodemdaling kan optreden (risico’s). Wat zijn de 

effecten van deze techniek op de bovengrondse activiteiten, zowel op de korte als lange termijn? 

Drinkwaterwinners zijn voorlopig tegen het winnen van geothermie onder drinkwaterwin- en 

infiltratiegebieden. Onbekend is de regelgeving voor beschermde natuur interfereert met aanvragen 

voor winning van geothermie. 

Een tweede belangrijk punt is het samenbrengen van vraag en aanbod. Volgens de kaart liggen de 

meeste kansen juist in gebieden waar nu weinig vraag zal zijn. Hoe verder de vraag naar geothermie 

van het aanbod ligt, hoe kleiner de kans dat het rendabel is. 

Logische partners bij het oplossen van genoemde dilemma’s zijn TNO en Deltares. 

In heel Overijssel is voorlopig slechts op een locatie buiten Twente (Koekoekspolder) een 

geothermie-installatie in werking. 

Schaliegas 

Gezien de zeer grote weerstand tegen deze vorm van gebruik van de ondergrond lijkt investeren in 

deze vorm van energie niet opportuun. Het blijft dus bij potentie en men gaat niet over tot winning. 

WKO  

Open WKO 

Gezien het feit dat het gebruik van gas uitgefaseerd zal gaan worden, lijkt op korte termijn het meest 

aantrekkelijke alternatief het gebruik van open WKO-systemen. Naar verwachting zal dit echter niet 

het geval blijven en zullen andere technieken dit op termijn overnemen (nieuwe technieken, 

besparen, gesloten WKO, zon). Verwacht wordt dan ook dat het gebruik tot circa 2035 zal toenemen, 

waarna het weer af zal nemen en vervangen wordt door andere energiebronnen. 

Gesloten WKO 

Het gebruik hiervan zal nog meer dan voor open systemen toenemen. Vooral voor nieuwbouw is dit 

een mogelijk aantrekkelijke bron van energie. Na verloop van tijd zal het gebruik hiervan min of 

meer stabiliseren (vanaf 2030) 

Interferenties 



 

 

Open systemen kunnen interfereren met grondwater/drinkwaterwinning, kunnen mogelijk leiden 

tot het verspreiden van bodemverontreiniging en hebben mogelijk effect op de natuur.  

Voor gesloten systemen geldt dat ze in geval van lekkage ook zouden kunnen leiden tot 

bodemverontreiniging.  

Ook kunnen systemen elkaar in de weg zitten/effect op elkaar uitoefenen. 

Dilemma’s 

Zowel voor open als gesloten systemen zijn de kosten (nog) hoog waardoor deze technieken nog 

niet optimaal worden ingezet.  

De wet en regelgeving op het gebied van WKO-systemen is op dit moment niet helder, of 

verplichtend van aard. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk wie schuldig is als twee systemen last van 

elkaar krijgen (bijvoorbeeld: koude bel van ene WKO komt in warme bel andere WKO). Ook is op dit 

moment sprake van een meldingsplicht, wat wil zeggen dat voor de aanleg van een WKO-systeem 

geen vergunning nodig is.  

Indien deze techniek op grotere schaal ingezet zou gaan worden is de vraag of het nodig is wel over 

te gaan op een vergunningsplicht en de daarmee gepaard gaande wet- en regelgeving. Hiervoor zou 

een aantal zaken uitgezocht moeten worden zoals: 

Op welk moment is het verstandig over te gaan? Hoe veel aanvragen en hoe dicht moeten die op 

elkaar liggen geven hiertoe aanleiding. Uiteindelijk wil je problemen voor zijn.  

Wat is de optimale inrichting van een gebied vanuit WKO-systemen gezien en hoe verhouden 

aanvragen zich hiertoe? Als overgegaan zou worden tot vergunningsplicht zou aangestuurd kunnen 

worden op een optimale inrichting van een gebied. 

Haken potentiele aanvragers af als overgegaan wordt van een meldings- naar een vergunningsplicht? 

Dit wil je natuurlijk voorkomen, dus hoe ga je over zonder belemmerend te werken? 

Hoe regel je handhaving? Het is immers lastig onder de grond kijken. 

Wat moet er geregeld worden als een overstap van meldings- naar vergunningsplicht gemaakt wordt. 

Logische partners bij het beantwoorden van bovenstaande vragen en oplossen van de dilemma’s zijn:  

• de gemeentes en provincie, die middels voorlichting potentiële aanvragers zouden kunnen 

sturen bij het doen van aanvragen. Ook zouden de verschillende diensten van deze 

overheden de relevante beschikbare gegevens beter met elkaar kunnen delen en goed 

combineren. 

• Projectontwikkelaars (nieuwbouw), die bij het aanleggen van nieuwe woon- en 

werkgebieden rekening zouden kunnen houden met de optimale inrichting van WKO’s in het 

te ontwikkelen gebied 

• Wetgevers, die samen met de lokale overheden (landelijk) moeten onderzoeken op welk 

moment overgaan tot een vergunningsplicht nodig is. 

Biomassa 

Bij het overgaan naar een voor het gebruik van energie CO2-neutrale regio, zal biomassa 

onontbeerlijk blijken. Omdat hiervoor de technieken bekend zijn en de overgang naar gebruik dus 

relatief simpel is zal daarom zeker op korte termijn het gebruik sterk toenemen. Hierna zal het een 

periode stabiel blijven (tot circa 2030), waarna het gebruik langzaam zal afnemen en plaats maken 

voor andere bronnen. Het in het gebied aanwezige en korte en lange termijn aanwezige potentieel is 

onbekend. Ook is onbekend in hoeverre deze energiebron interfereert met ander gebruik van de 

(onder)grond voor energie. Toch zal naar verwachting deze bron beperkt beschikbaar zijn, en kan 

dus niet oneindig veel leveren.  

Wind 

Ook de winning van windenergie is gebaseerd op een techniek die nu bekend is en in aanleg steeds 

goedkoper en efficiënter wordt. Om die reden zal het gebruik ervan op korte en middellange termijn 

alleen maar toenemen (zeker tot 2030). Na die tijd zal het gebruik van windenergie geleidelijk aan 

afnemen, maar nog altijd in een deel van de energievraag voorzien. Mogelijk kan een deel van de 

windmodelens weer verwijderd als voldoende bezuinigd is op energie. 

 



 

 

Zon 

Zonne-energie wordt al toegepast, maar kan op veel grotere schaal ingezet worden om aan de 

energievraag te voldoen. Idee is dat deze vorm van energie structureel wordt ingezet. Het gebruik 

ervan zal dan ook tot 2025/2030 blijven toenemen, waarna het zich zal stabiliseren. Ten opzichte 

van de huidige ligging van zonnepanelen zullen zonnepanelen ook op zonneakkers worden geplaatst, 

op nog meer huizen en bedrijfspanden, maar ook op bijvoorbeeld geluidswallen, langs fietspaden, 

boven parkeerplaatsen, in dakpannen (i.p.v. als losse panelen op daken), etc. 

Dilemma’s  

Waar WKO- en geothermiesystemen zich veelal dicht bij de gebruikers zullen bevinden, zullen 

zonnepanelen overal geplaatst worden. Er is derhalve een infrastructuur nodig om deze energie naar 

de gebruikers te transporteren.  

Verder is onbekend hoe dicht en hoog een zonneakker bedekt is met panelen en hoe veel schaduw 

dat geeft. Daarmee zijn de effecten op bodemleven ook onbekend, met als gevolg dat onbekend is 

hoe bruikbaar de akkers voor landbouwkundig gebruik op lange termijn zijn als ze uiteindelijk 

verlaten worden.  

Mogelijk kunnen de zonne-akkers ook al te combineren met ander gebruik. Mogelijke interferenties 

zijn er met landbouw, natuur, ruimtelijke ordening. 

Oppervlaktewater 

Deze energiebron heeft slechts lokaal potentie en waarschijnlijk kan het daar dan slechts op kleine 

schaal energie leveren. Het gebruik ervan zal langzaam toenemen en vervolgens stabiel blijven of 

licht blijven toenemen als de efficiëntie nog wat toeneemt. 

Nieuwe technieken 

Onbekend is wat nieuwe technieken zullen gaan opleveren. Het is dan ook niet verstandig hier alle 

hoop op te vestigen. Het verleden heeft echter uitgewezen dat er altijd nieuwe technieken om 

(duurzaam) energie op te wekken uitgedacht zullen worden. Na het uitvinden van een nieuwe 

techniek zal het gebruik ervan toenemen en na verloop van tijd afvlakken als deze optimaal benut is, 

waarna een andere nieuwe techniek dezelfde cyclus doorloopt.  

Besparing 

Het verleden heeft geleerd dat mensen pas echt energie gaan besparen als de prijs daartoe 

aanleiding geeft  (zie overstap van benzine naar hybride en elektrische auto’s en  het effect van 

fiscale maatregelen ervan op de verkoop van deze auto’s) of als men ertoe gedwongen wordt (zie 

overstap van gloeilampen naar energiezuinige lampen (spaarlampen, LED-lampen, etc)). Naar 

verwachting zal de energieprijs in de loop van de tijd langzaam blijven stijgen en zal ook wet- en 

regelgeving ingevoerd worden die min of meer dwingt tot het besparen van energie. 

De bodem en ondergrond zal hier niet veel van merken.. 

Algemeen 

Veel van de energie vanuit nieuwe/alternatieve energiebronnen zal lokaal in plaats van centraal 

zoals nu (energiecentrales) worden opgewekt. Deels zal de energie ook lokaal worden gebruikt 

direct door de opwekker, maar deels ook zal de energie getransporteerd moeten worden naar de 

afnemers. Dit betekent voor de ondergrond dat er nog meer kabels en leidingen aangelegd moeten 

worden die voor het transport van de energie moeten gaan zorgen. Dit zal een effect hebben op RO. 

 

  



 

 

Groep 4 Scenario gebruik ondergrond 

Onderstaand de uitgewerkte energievormen en of ze toe- af afnemen door de tijd. 

 

  



 

 

Gaswinning tot 2025, daarna stopt het. Gaslevering neemt af, ook door toename warmtepompen, 

dan komt er een toename door alternatieven (Waterstofgas). Een knikpunt voor gaslevering door de 

nutsbedrijven is de druk op de gasleiding. Is deze te laag dan stopt de levering. 

CO2 opslag zal nauwelijks plaatsvinden omdat weinig bronnen zijn in Twente. 

Geothermie is nu duur, indien het later goedkoper wordt dan neemt het toe. Kwestie van kosten en 

baten. Koppelen aan stadsverwarming 

Schaliegas is een politiek besluit. Nu een nee. Gezien de publieke opinie op gaswinning blijft dit 

mogelijk een nee.  

WKO: open systemen zijn grote projecten, dus groei langzamer dan gesloten systemen. Let op: 

interferentie & maximale capaciteit bepalen de groei. Eerst toename en dan daling. 

WKO’s kennen interferentie met grondwaterfuncties/verontreiniging (combinatie WKO 

grondwatersanering mogelijk) en ondergronds bouwen. Het is van belang de vraag en aanbod goed 

samen te brengen in de ruimtelijke ordening (geschiktheid – afzetgebied). Let ook op doorboren 

scheidende lagen. Na beëindiging van gebruik is het van belang om de systemen op te ruimen / af te 

dichten (Veiligheid).  

Het is van belang om een plan te hebben m.b.t. interferenties en zodat je optimaal gebruik kan 

maken van de WKO’s: daar waar je meeste rendement hebt in tremen van energietransitie. Het is 

daarom van belang samen te werken met de provincie (vergunningverlener). 

Biomassa stijgt eerst en neemt dan af tot een constante hoeveelheid (pallets productiebos / mest / 

olifantsgras). Capaciteit en voldoende aanvoer voor de vergisters en centrales zijn van belang. 

Biomassaproductie is afhankelijk van bodemvruchtbaarheid en heeft mogelijke gevolgen voor de 

bodem (minder organische stof gehalte in de bodem) en grondwater (nutriëntenuitspoeling) en 

concurreert met voedselproductie.  

Wind sterk omhoog tot maximale capaciteit (planologisch).  

Meer gebruik van windenergie betekent minder gebruik van ondergrond. De politiek is hierbij 

bepalend. Van belang is dat voor windmolens zijn funderingen (Relatie draagkracht) en 

infrastructuur nodig. Dat betekent dat ze niet zomaar weer te verwijderen zijn.  

Locatie langs de infrastructuur. 

Bij windmolens zullen de ondergrondmensen vaak reactief ingezet worden als er al een project / 

locatie is (rond locaties kabels en leidingen etc.). Provincie en Rijk zijn sturend. Grondeigenaren en 

omwonenden moeten betrokken worden. 

Zon, idem als wind, maar nog snellere toename. Zowel op daken als zonneweides. Parken 

verdwijnen mogelijk weer na 2040 door nieuwe technieken. Saldering / subsidies zijn hierbij 

belangrijk. Ook de ontwikkeling van accu’s en de netwerkcapaciteit zijn bepalend. Er zijn veel kabels 

en leidingen voor nodig. Landschappelijke inpassing is belangrijk. Daarnaast betekent dit wel wat 

voor de bodem. Mogelijke treedt verschraling op. Keuze voor ruimte voor voedselproductie, CO2 

binding of voor energiefunctie. Locaties: er zijn er diverse in Twente. Vaak zijn het afgewaardeerde 

gronden in bezit van de gemeente.  

Het is van belang om te weten wat zonneweides met de bodem doen pop lange termijn. Het is zaak 

om ook samen te werken met de nutsbedrijven i.v.m. de vele kabels en leidingen die nodig zijn. 

Oppervlaktewater. Minimaal. Er is 1 geschikte plas in Twente 

Waterkracht (verhang/stuw), zal mogelijk wat toenemen. 

Nieuwe technieken: neemt enorm toe 

Besparing bedrijven en huizen (ook minder productiekosten door minder verpakkingen etc.) neemt 

toe. 

Algemeen  

• Het zou handig zijn om zoekgebieden te bepalen voor functies en kansen om zo e.e.a. 

ruimtelijk in te kunnen passen. 

• Data (DSO/BRO/ LGR etc) moet toegankelijk zijn en actueel.  

• Weet welke programma er lopen en werk daarmee samen (TES, Mineral Valley Twente, 

Agenda Oost Nederland, interbestuurlijk programma etc) 



 

 

 


