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Inleiding 
 
Het Twentse coulisselandschap is afwisselend en kent bossen, kabbelende beekjes, dorpen en steden. Ook onder 

onze voeten is er sprake van een grote veelzijdigheid, al is die vaak niet direct zichtbaar. De ondergrond is het vaste 

deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen. De 

ondergrond biedt vele benuttingsmogelijkheden. We kunnen er op bouwen, grondstoffen uit delven, voedsel op 

verbouwen, water aan onttrekken, energie uit halen en nog veel meer. Hiermee draagt de ondergrond bij aan de 

maatschappelijke opgaven, zoals de drinkwatervoorziening, energietransitie en klimaatadaptatie. De ondergrond 

kan (letterlijk en figuurlijk) ruimte bieden en dat gebeurt in de praktijk ook al. 

 

Het benutten van de ondergrond kan veel effect hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen bovengronds. 
Bovendien spelen de effecten van ingrepen in de ondergrond een rol op lange termijn en op verschillende 
schaalniveaus. De ondergrond wordt in toenemende mate gebruikt. De veelheid aan mogelijke opgaven kan 
ertoe leiden dat er op bepaalde plekken sprake is van conflicterende belangen. In de complexe wereld onder 
onze voeten zullen steeds vaker prioriteiten, afwegingen en verbinding van voorwaarden aan gebruik nodig 
zijn. Het gebruik en de bescherming van de ondergrond moeten in balans zijn, anders beschadigt het 
ecosysteem en nemen de benuttingsmogelijkheden op termijn af. De ondergrond vormt een onlosmakelijk 
onderdeel van het ruimtelijke domein. Met andere woorden: we kunnen de ondergrond niet los zien van 
bovengrondse ontwikkelingen en vice versa. 
 

 

Doelstelling van de factsheets ondergrond 
 
De relatie tussen ingrepen in de ondergrond, het bovengronds ruimtegebruik en de maatschappelijke 
opgaven is complex. Het doel van de voorliggende ‘Factsheets ondergrond, bouwstenen voor de lokale 
omgevingsvisie’ is om informatie te geven over de verschillende thema’s in de ondergrond en deze thema’s te 
verbinden met maatschappelijke opgaven. 

 

De factsheets ondergrond richten zich op de gemeenten en de lokale opgaven waarvoor zij aan de lat staan. 
Daarmee vormen deze factsheets een aanvulling op de ‘Feitelijke informatiebasis ondergrond’ die de 

provincie Overijssel heeft opgesteld.1 Dit rapport richt zich met name op de diepe ondergrond van Overijssel. 
 
De Twentse gemeenten kunnen de factsheets ondergrond gebruiken bij het opstellen van hun 
omgevingsvisie en de aanpak van de maatschappelijke opgaven. Dit document is niet bedoeld als beleidsstuk. 
 

 

Totstandkoming en eindresultaat 
 
De Twentse portefeuillehouders hebben de Werkgroep ondergrond opgedragen de voorliggende factsheets op te 
stellen. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers bodem, ruimtelijke ordening en milieu van de gemeenten Almelo, 
Enschede, Hengelo, Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen, Wierden en het waterschap Vechtstromen.  
Daarnaast hebben medewerkers van provincie Overijssel en Regio Twente de totstandkoming van dit 
project ondersteund. 

 

Het voorliggende eindresultaat is op 27 oktober 2016 voorgelegd aan de Twentse portefeuillehouders. 
Daarnaast zijn de factsheets ondergrond onder de aandacht gebracht van de Twentse colleges van 
burgemeester en wethouders. Tevens is de voorliggende informatie ondergebracht op de website 
www.ondertwente.nl. Ter afsluiting van het project zijn afspraken gemaakt over het beheer en actualisatie 
van de website.  
 
 
 
 

1 http://www.overijssel.nl/thema's/bodem/ 
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Leeswijzer 
 
Het volgende hoofdstuk beschrijft de achtergrond van de factsheets ondergrond en legt de relatie tussen dit project 
en (beleids)ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau. Medewerkers van gemeenten die zich bezighouden 
met het opstellen van de lokale omgevingsvisie vinden in dit hoofdstuk aanknopingspunten voor de wijze waarop 
de ondergrond als integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving kan worden beschreven. 

 

Vervolgens komen de lokale maatschappelijke opgaven aan bod. Per opgave wordt beschreven welke 
ondergrondthema’s een relevante bijdrage kunnen leveren. In de factsheets ondergrond worden de 
ondergrondthema’s inhoudelijk toegelicht. De factsheets hebben betrekking op de onderwerpen: 

 

1. Draagkracht en stabiliteit 
2. Ondergronds bouwen 
3. Kabels en (buis)leidingen 
4. Bodemenergie  
5. Geothermie 
6. Schone en veilige bodem 
7. Ondergrondse opslag 
8. Voorraad delfstoffen 
9. Archeologische waarden 
10. Landschappelijke en ecologische waarden 
11. Bodemvruchtbaarheid 
12. Voorraad grondwater 
13. Waterfilterende bodem 
14. Waterberging  

 

 

De factsheets ondergrond zijn opgesteld in het voorjaar van 2016. Door nieuwe kennis, inzichten en 

ontwikkelingen kan de inhoud van de factsheets verouderen. Ziet u een onvolkomenheid? Geef het door via 

de website www.ondertwente.nl. Zo zorgen we er samen voor dat de informatie uit uw vakgebied up-to-

date blijft en dat de factsheets ondergrond bijdragen aan de lokale omgevingsvisie! 
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Integrale benadering van de boven- en ondergrondse ruimte 
 
De drijfveren voor een betere afstemming tussen het gebruik van de boven- en ondergrondse ruimte en een 
bewustere omgang met de ondergrond, zijn ontwikkelingen die zowel op nationaal als regionaal niveau 
plaatsvinden. Het Rijk wil samen met andere overheden een samenhangend beleid ontwikkelen voor 

activiteiten in de ondergrond. Dat doen ze in het brede Programma Bodem en Ondergrond.2 Een onderdeel 
van dit programma is de Rijksstructuurvisie Ondergrond. Naar verwachting komt in het najaar van 2016 de 
ontwerp-Rijksstructuurvisie Ondergrond gereed. De provincie Overijssel werkt aan een herziening van haar 
omgevingsvisie waarin ook de provinciale visie op de ondergrond verwerkt is. 

 

In de Omgevingswet wordt de bodem gezien als onderdeel van de fysieke leefomgeving en de 
verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving komt zoveel mogelijk bij de gemeenten te liggen. De 
gemeenten beschrijven in de integrale omgevingsvisie hun visie op de fysieke leefomgeving en zullen hierin 
ook hun ambities ten aanzien van de bodemkwaliteit vastleggen. Daarnaast wordt de regelgeving over 
bodemverontreinigingen fundamenteel herzien en verschuiven hierbij ook taken naar de gemeenten. Deze 
ontwikkeling geeft uitdrukking aan de afronding van de bodemsaneringsoperatie en de verschuiving in het 
beleid ten aanzien van bodemverontreinigingen, waarover de overheden afspraken hebben gemaakt in het 
bodemconvenant (2010 t/m 2015) en het convenant bodem en ondergrond (2016 t/m 2020). Centraal in deze 
afspraken staat de overgang van saneren naar beheren die uiteindelijk moet leiden tot duurzaam en efficiënt 
beheer en gebruik van bodem en ondergrond. 
 

 

Visie van Rijk 
 
Het Rijk ziet in het slimmer gebruik maken van de ondergrond een kans om invulling te geven aan 
maatschappelijke opgaven op het gebied van bijvoorbeeld voedsel- en drinkwatervoorziening, 

energievoorziening en klimaatadaptatie.3 Om aan de toenemende vraag naar energie te kunnen voldoen, zijn 
hernieuwbare energiebronnen noodzakelijk, zoals bodemenergie en geothermie. Te meer vanwege de 
klimaatproblematiek die samenhangt met het gebruik van fossiele energiebronnen. De ondergrond speelt 
daarnaast een rol in de adaptatie van klimaatveranderingen, door te zorgen voor de opvang van regenwater 
en het bergen van neerslag ten behoeve van de zoetwatervoorziening. Zorgvuldigheid bij afwegingen over het 
gebruik van de ondergrond zorgt daarnaast voor zo groot mogelijke opbrengsten uit ecosysteemdiensten. 
Daarom moeten in de ondergrond steeds vaker afwegingen tussen verschillende functies gemaakt worden. Er 
moet een balans gevonden worden tussen het gebruik en de bescherming van de ondergrond. Dit is samen te 
vatten als het duurzaam beheren en doelmatig gebruiken van de ondergrond. 
 

 

Visie van provincie 
 
De provincie Overijssel heeft in 2009 een visie op de ondergrond vastgesteld, als bijlage van de Omgevingsvisie 
Overijssel 2009. Hierin is beschreven hoe vanuit de ondergrond een bijdrage geleverd kan worden aan het 
realiseren van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de provincie Overijssel. Momenteel wordt gewerkt aan 
de revisie van de provinciale omgevingsvisie. Provinciale Staten heeft met haar besluit van 17 februari 2016 
2015 (PS/2015/867) hiervoor de kaders meegegeven. Wat betreft de ondergrond is hierbij het uitgangspunt de 
integrale 3D-benadering van de ruimte. Ondergrondse ruimteclaims worden afgewogen in samenhang met 
bovengrondse functies en oplossingsmogelijkheden. De mogelijkheden hiervoor worden in eerste instantie 
bepaald door de natuurlijke eigenschappen en processen in de ondergrond en de interacties tussen functies in 
de ondergrond.  
 
 
 
 
 

 
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-ondergrond/inhoud/ruimtelijke-ordening-ondergrond 
 
3 ‘Opgaven voor de ondergrond. Probleemstelling van het Programma STRONG’, juni 2014.
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Afwegingen over het gebruik van de ondergrond moeten integraal, transparant en gebiedsspecifiek 
worden gemaakt. Het gebruik van de ondergrond moet duurzaam, veilig en efficiënt zijn. Allereerst zullen 
nut en noodzaak van gebruik van de ondergrond aangetoond moeten worden  
De provincie past de integrale 3D-benadering van de ruimte niet alleen toe op provinciale opgaven, maar ook 
op adviezen aan het Rijk geven over het gebruik van de diepe ondergrond. Het Rijk is immers op grond van 
de Mijnbouwwet het bevoegd gezag als het gaat om activiteiten in de diepe ondergrond. 
 

 

De mogelijke rol van gemeenten 
 
Ook binnen Twente kunnen maatschappelijke opgaven worden benoemd waarbij de ondergrond een rol kan 
spelen. Zo kan de ondergrond een grote bijdrage leveren aan het streven naar een klimaatbestendig Twente 
met een veerkrachtig watersysteem, als bewust wordt gekozen daarvoor boven- en ondergrondse ruimte te 
reserveren. Dit levert een win-win situatie op als deze ruimte ook bijdraagt aan een aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving in de Twentse dorpen en steden. Maar er kunnen ook juist conflicten tussen beoogde functies 
ontstaan op regionale of lokale schaal. Het benutten van de mogelijkheden om ondergronds stoffen te winnen 
of op te slaan, kan bijvoorbeeld bijdragen bij het bewerkstelligen van een economisch aantrekkelijke Twentse 
regio. Hierbij moet echter afgewogen worden dat ook wordt gestreefd naar een mooie natuur en een 
aantrekkelijk landschap, waarbij de bij deze activiteiten behorende bovengrondse bedrijvigheid verstorend 
kan werken. Dergelijke situaties vragen om een visie vooraf. 

 

Soms zien we het gebruik van de ondergrond als karakteristieke kenmerken van de Twentse economie en 
het Twentse landschap en soms juist als bedreigingen daarvan. Denk hierbij aan gas- en zoutwinning en aan 
de recente discussies over de winning van schaliegas en de opslag van stoffen in de lege gasvelden en 
zoutcavernes. Deze gebruiksvormen kunnen veel effect hebben op mogelijkheden voor ruimtelijke 
ontwikkelingen bovengronds, het landschap en de economische ontwikkeling. De controversiële 
schaliegaswinning wordt al uitgesloten juist om deze redenen. 
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De gemeente heeft in haar alledaagse praktijk al te maken met de benutting van de ondergrond en de 
gevolgen daarvan. Het integraal meenemen van de ondergrond in de visieontwikkeling helpt om betere 
afwegingen te kunnen maken over het (ondergrondse) ruimtegebruik en om ervoor te zorgen dat het gebruik 
van de ondergrond kan bijdragen aan de maatschappelijke opgaven waar de gemeente voor staat. 
 

 

Lokale maatschappelijke opgaven 
 
De werkgroep ondergrond heeft in beeld gebracht welke maatschappelijke opgaven op lokaal niveau spelen. 
Uit de verschillende gemeentelijke structuurvisies, ruimtelijke plannen en coalitieakkoorden van de Twentse 
gemeenten zijn zes maatschappelijke opgaven gedistilleerd waaraan de ondergrond een bijdrage kan 
leveren. Er is natuurlijk sprake van verschillen tussen gemeenten en accentverschuivingen vanwege meer of 
minder stedelijk en landelijk gebied, maar door de bank genomen streven de gemeenten naar:  

▪ Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Twentse dorpen en steden 

▪ Een economisch aantrekkelijke Twentse regio 

▪ Mooie natuur en een aantrekkelijk landschap (met recreatievoorzieningen) 

▪ Een klimaatbestendig Twente met een veerkrachtig watersysteem 

▪ Duurzaam Twente op het gebied van energie en hergebruik van materiaal 

▪ Een goed bereikbaar Twente  
In de bijlage van de factsheets ondergrond is een puntsgewijze toelichting op deze maatschappelijke opgaven 
opgenomen. 
 

 

Relatie maatschappelijke opgaven en ondergrondthema’s 
 
In de factsheets worden de ondergrondthema’s (of functies) gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven. 
Het geheel van alle verbanden die onderscheiden kunnen worden is complex. Er is sprake van directe en 
indirecte relaties tussen maatschappelijke opgaven en ondergrondthema’s en de ondergrondthema’s 
hangen ook onderling samen. De werkgroep ondergrond heeft ervoor gekozen om het ingewikkelde geheel 
van verbanden terug te brengen tot relaties tussen maatschappelijke opgaven en ondergrondthema’s waar 
de gemeente invloed op kan uitoefenen. In het onderstaande schema zijn de gebruikte relaties tussen 
maatschappelijke opgaven en ondergrondthema’s weergegeven. 
 

Maatschappelijke opgave Ondergrondthema’s 

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in ▪ Draagkracht en stabiliteit 

Twentse dorpen en steden ▪ Ondergronds bouwen 

 ▪ Kabels en (buis)leidingen 

 ▪   Schone en veilige bodem 

 ▪   Landschappelijke en ecologische waarden 

 ▪ Voorraad grondwater 

 ▪ Waterberging 

Een economisch aantrekkelijke Twentse regio ▪ Kabels en (buis)leidingen 

 ▪ Ondergrondse opslag 

 ▪ Voorraad delfstoffen 

 ▪ Archeologische waarden 

 ▪ Bodemvruchtbaarheid 

Mooie natuur en een aantrekkelijk landschap (en ▪ Landschappelijke en ecologische waarden 

recreatievoorzieningen) ▪ Bodemvruchtbaarheid 

 ▪ Waterfilterende bodem 

Een klimaatbestendig Twente met een veerkrachtig ▪ Bodemvruchtbaarheid 

watersysteem ▪ Voorraad grondwater 

 ▪ Waterfilterende bodem 

 ▪ Waterberging 
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Duurzaam Twente op het gebied van energie en ▪ Bodemenergie 

hergebruik van materiaal ▪ Geothermie 

 ▪ Ondergrondse opslag 

 ▪ Voorraad delfstoffen 

 ▪ Bodemvruchtbaarheid 

Een goed bereikbaar Twente ▪ Draagkracht en stabiliteit 

 ▪ Ondergronds bouwen 

 ▪ Kabels en (buis)leidingen  
 

 

De factsheets ondergrond zijn opgesteld door de leden van de Werkgroep ondergrond: 
 

Inge Boers (gemeente Wierden), Moniek Brill (Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen), Jan Dijk (gemeente 
Enschede), Annemieke van Es (gemeente Hengelo), Lydia Plant (gemeente Almelo), Judith Rouweler (gemeente 
Almelo), Jaya Sicco Smit (provincie Overijssel) en Peter van der Werf (waterschap Vechtstromen). 

 

De volgende personen hebben op basis van hun deskundigheid bijgedragen aan de koppeling van de 
ondergrondthema’s aan de maatschappelijke opgaven en de inhoud van de factsheets ondergrond: Anja ter 
Beek (gemeente Twenterand), Bart ter Beek (gemeente Enschede), Adriaan Ballast (gemeente Wierden), 
Adriaan Bennen (provincie Overijssel), Els Boerrigter (waterschap Vechtstromen), Daniëlle Bonenkamp 
(Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen), Jolanda Bolink (gemeente Hof van Twente), Enrico van den Bogaard 
(Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen), Debbie Bouwhuis (gemeente Hengelo), Wietse Burger 
(gemeente Enschede), Gerard Davina (Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen), Gert-Jan Grievink (gemeente 
Wierden), Jorrit Haaker (gemeente Wierden), Nicole Hardon (Rijkswaterstaat Bodem+), René Hazenkamp 
(gemeente Hof van Twente), Mark Hendriks (gemeente Almelo), Rein Jonkhans (provincie Overijssel), Agnes 
Koopman (regio Twente), Elsbeth Luning (Witpaard), Bert Meijer (gemeente Hengelo), Jan Noordijk 
(gemeente Wierden), Hans Oude Rengerink (Het Oversticht), Henk Puylaert (H2Ruimte), Jan Reefhuis 
(gemeente Wierden), Marcel Roordink (gemeente Almelo), Peter Salverda (Vitens), Arjan Slim (gemeente 
Almelo), Frans Stam (provincie Overijssel), Karin Tempelman (gemeente Hof van Twente), Karin Verhagen 
(gemeente Wierden), Anne Voorpostel (Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen), Henk Werksma (COB) en 
Anne Witteveen (H2Ruimte). 
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Factsheet 1: Draagkracht en stabiliteit 
 
Versie 27 oktober 2016 

 

Toelichting op het onderwerp 
 
De bodem is altijd in beweging. De mate waarin deze beweegt is afhankelijk van de samenstelling van de 
bodem. Natuurlijke processen, de ruimtelijke inrichting en activiteiten van de mens spelen een grote rol bij 
deze (mate van) beweging. Echter, de ondergrond biedt ook draagkracht om op te bouwen. Draagkracht 
duidt op de mate waarin de ondergrond gevoelig is voor zetting of inklinking. Zetting is het zakken van het 
maaiveld wat optreedt als gevolg van belasting op de ondergrond door het gewicht van bouwwerken. 
Inklinking daarentegen is de verzakking van de ondergrond als gevolg van grondwateronttrekking in gebieden 
waar veel klei of veen aanwezig is. Door grondverzakking kunnen gebouwen, wegen, rioleringen en 
buisleidingen verzakken waardoor schade ontstaat. 
 
Hoe zit het met de draagkracht en stabiliteit in de regio Twente?  
Vroegtijdig rekening houden met de draagkracht en stabiliteit van de bodem voorkomt schade aan gebouwen 
en infrastructuur. De bodem kent een grillige, heterogene opbouw. Hier en daar kunnen kleilagen en 
leemlenzen voorkomen. Over het algemeen is de draagkracht in Twente goed omdat er veel zandgronden zijn. 
In het oosten van Twente is een stuwwal aanwezig. Het midden van Twente kenmerkt zich door 
dekzandruggen en stuwwalglooiingen. Dit zijn de meest stabiele bodems. In het Noordwesten van Twente 
komen ontgonnen veenvlaktes en veenrestvlaktes voor. Dit zijn de minder stabiele gronden. De oxidatie van 
veengronden en de rijping van klei veroorzaken bodemdaling. De stabiliteit van de bodem is te verbeteren 
door deze op te hogen met zand, al moet hier wel rekening gehouden worden met de specifieke 
eigenschappen van de bodem aangezien het zand storten in sommige gevallen een averechts effect kunnen 
hebben op het bestrijden van de bodemverzakking 
 
Bodemdaling heeft een ook sterke relatie met waterbeheer. Verlaging en verhoging van de grondwaterpeilen 
(bijvoorbeeld voor landbouwkundig gebruik of bij bouwrijp maken) is samen met grondwaterstroming en –druk 
de voornaamste veroorzaker van bodemdaling. Kweldruk (onder andere door bodemdaling) kan bij 
vermindering van dikte van de deklaag tot openbarsten leiden. Het gevolg is wellen en stroming vanuit de 
watervoerende lagen naar het oppervlak met nadelige gevolgen voor de waterhuishouding. Indien het 
grondwater verontreinigd is kan dit ook in milieu hygiënisch opzicht een risico vormen. Ook kan het 
veranderen van de grondwaterstand effect hebben op ondergronds bouwwerken zoals mestkelders. 

 

Zout- en gaswinning kunnen de mate van bodemdaling verhogen. Ondergrondse zoutwinning kan tot 
verzakkingen in het oppervlak zorgen. Ondergrondse functies kunnen de bodemstabiliteit ondermijnen. 
 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Maatschappelijke opgaven  
• Aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Twentse dorpen en steden  
• Een goed bereikbaar Twente. 

 

Gelijkmatige daling van de bodem veroorzaakt, met uitzondering van indirecte schade door het 
toegenomen overstromingsgevaar, geen schade, maar ongelijke daling en zettingen wel. Door dit 
vroegtijdig mee te nemen in de planvorming zijn hoge bouw- en beheerskosten te voorkomen evenals lange 
bouwtijden, hoge aanlegkosten en hoge uitvoeringsrisico’s. 
 

Kansen  
Breng stabiliteit van de bodem (lokale bodemopbouw en grondwaterstanden) vroegtijdig in beeld en stem het 
bovengrondse ruimtegebruik hierop af. Bouw bij voorkeur op hoge en droge gronden. Voorkom wateroverlast 
in de gebruiksfase door extra aandacht te besteden aan het bouwrijp maken van gronden. 
 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 
Er zijn geen specifieke wetten en regels voor draagkracht en stabiliteit.  
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen bijvoorbeeld de volgende wetten en regels van belang zijn. 
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Bouwbesluit Eisen met betrekking tot functionaliteiten en constructieve veiligheid van (op te richten) 
(Wabo) gebouwen. 

Waterwet De Waterwet geeft een aantal instrumenten om de waterkwantiteit te regelen 
 (bijvoorbeeld peilbesluiten). 

Mijnbouwwet De zorg voor de goede uitvoering van activiteiten die onder de wet vallen om onder andere 
 te voorkomen dat schade door bodembeweging wordt veroorzaakt. Daarnaast stelt deze 

 wet eisen ten aanzien van de winning van grondstoffen. 

 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden? 
 

Er is geen generiek landelijk of provinciaal beleid. Als dit onderwerp lokaal speelt kan het handig zijn om 
lokaal beleid te ontwikkelen. 

 

Welke rol heb je als gemeente? 
 

Als gemeente kun je verschillende rollen hebben. Met betrekking tot dit thema kan de gemeente sturen 
door de kennis over de stabiele bodem te gebruiken bij de visievorming en ruimtelijke planontwikkeling, 
bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe woningbouwlocaties of uitbreiding van bedrijfsterreinen. Verder toetst 
de gemeente bouwplannen, waarbij de stabiliteit en draagkracht van de bodem samenhangen met de 
constructie. 

 

Voorbeeldprojecten 
 

• Gemeente Hengelo hanteert een protocol hoe om te gaan met de gevolgen van bodemdaling door zoutwinning 
http://www.hengelo.nl/Pdf_internet/BestuurOrganisatie/Raad/2011/Stukken_Corsanummer/11G200447_ 
Protocol_bodemdaling.pdf 

 

• Stabilisatie zoutcavernes 

https://www.akzonobel.com/hengelo/projecten/pilot_stabilisatie_cavernes_twente/ 

 

Meer informatie 
 

• Provinciale bodematlas Overijssel (kaart met bodemopbouw) 
http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/bodematlas/v1 

 
• VRODO (Voorbereiding Ruimtelijke Ordening Diepe Ondergrond) 

www.nlog.nl/modellen-kaarten-en-datasets 
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Factsheet 2: Ondergronds bouwen 
 

Versie 27 oktober 2016 

 

Toelichting op het onderwerp 
 

Met ondergronds bouwen creëren we ruimte onder het maaiveld die toegankelijk is voor de mens en waar 
activiteiten verricht kunnen worden zoals amusement, winkelen, werken, leren en verplaatsen. 
Voorbeelden zijn fitnesscentra, bioscoopzalen, parkeergarages en spoor- en autotunnels. Ondergronds 
bouwen kan een belangrijke impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied of een gebouw door 
bijvoorbeeld storende elementen uit de bovengrond weg te halen en ondergronds te plaatsen (bijvoorbeeld 
geparkeerde auto’s in een aantrekkelijk centrumgebied of in een gebied waar de openbare ruimte intensief 
en veilig gebruikt moet kunnen worden). 

 

Echter, ondergronds bouwen is duur. De ondergrond wordt alleen benut als er hoge eisen zijn aan de ruimtelijke 
kwaliteit en de leefomgevingskwaliteit van de bovengrond, er bovengronds geen of onvoldoende ruimte is en 
wanneer de grondprijzen zo hoog zijn dat het renderend is om de ondergrond te gebruiken. 

 

Hoe zit het met ondergronds bouwen in de regio Twente?  
In Twente wordt beperkt gebruik gemaakt van ondergronds bouwen. Met name de hoge kosten en het ontbreken 
van ruimtegebrek zijn hier de oorzaak van. Mogelijk worden er in de toekomst meer ondergrondse bouwwerken (in 
de vorm van tunnels) gerealiseerd in verband met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Daarnaast worden 
zoveel mogelijk hoogspanningslijnen in woongebieden ondergronds gebracht (verkabelen). 

 

Maatschappelijke opgaven en kansen 
 

Ondergronds bouwen kan een rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en 
de bereikbaarheid van Twente. In de steden wordt over het algemeen meer gebruik gemaakt van 
ondergronds bouwen dan in de plattelandsgemeenten. Het belang van ondergronds bouwen is de bijdrage 
aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bovengronds. Zo is het bijvoorbeeld aangenamer dat auto’s 
ondergronds worden geparkeerd en dat transformatorhuisjes en afvalcontainers niet in de openbare ruimte 
staan maar grotendeels ondergronds zijn gesitueerd. 

 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 

Wet ruimtelijke ordening (Wro)  Voor ondergronds bouwen zijn op nationaal niveau geen beleidslijnen 
  ingevuld die randvoorwaarden stellen. In de Wet ruimtelijke ordening 
  (Wro) wordt geen onderscheid gemaakt tussen boven- en ondergronds 
  bouwen. Dat geldt ook voor bestemmingsplannen. Met het 3D- 
  bestemmingsplan zijn nog nauwelijks ervaringen opgedaan.   
    

Besluit bodemkwaliteit  Bij de realisering van ondergrondse ruimten kan men stuiten op 
  uiteenlopende sectorale wet- en regelgeving. Voor gebiedsontwikkeling 

  zijn met name regels op het gebied van grondverzet opgenomen in het 

  Besluit bodemkwaliteit relevant. 

Wet bodembescherming  Omdat ondergronds bouwen voornamelijk in stedelijke gebieden voor 
  komt is het goed om te onderzoeken of de bodem verontreinigd is en er 
  eventueel maatregelen genomen moeten worden om de verontreiniging 

  niet te verplaatsen. 

Waterwet  De Waterwet bevat onder andere bepalingen over het onttrekken van 
  grondwater. 

 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden? 
 

Het Rijk wil bestaande hoogspanningslijnen in woongebieden gedeeltelijk onder de grond brengen of 
verplaatsen. Voor woningen die recht onder een hoogspanningsmast staan, bestaat vanaf 2017 zelfs 
een uitkoopmogelijkheid. 
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Welke rol heb je als gemeente? 
 
Ondergronds bouwen omvat veel verschillende soorten bouwwerken en functies en de gemeente kan dan 
ook verschillende rollen hebben. Zo zal de gemeente initiatiefnemer zijn als het gaat om het aanleggen van 
ongelijkvloerse kruisingen om de verkeersdoorstroming te vergroten. De gemeente kan ook participeren in 
grote (woningbouw)projecten waarbij ondergrondse parkeergelegenheid gerealiseerd wordt. Daarnaast is de 
gemeente plantoetser en bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit. 

 

Bij ondergronds bouwen moet rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van niet-
gesprongen explosieven. De gemeenten die in de Tweede Wereldoorlog regelmatig werden getroffen door 
afwerpmunitie of waar grondgevechten plaatsvonden, hebben vaak een risicokaart opgesteld waarop de 
gebieden zijn aangewezen die verdacht zijn op het voorkomen van blindgangers. Soms kan het wenselijk 
zijn om ondergronds bouwen expliciet te regelen in het bestemmingsplan. 

 

Op de website www.ruimtexmilieu.nl is een checklist opgenomen.4 Positieve beantwoording van een van de 
onderstaande vragen betekent dat het wenselijk is ondergronds bouwen in het bestemmingsplan expliciet 
te regelen: 
 
• Bestaat er een dusdanige relatie tussen de boven- en ondergrond dat inpassing van het boven-

en ondergronds ruimtegebruik afgestemd moet worden in het bestemmingsplan? 
 
• Heeft het ondergronds ruimtegebruik direct of indirect invloed op de gebruiksmogelijkheden van 

bovengelegen (naburige) percelen?  
• Is er sprake van bovengrondse bedreigingen van ondergrondse functies die daarom 

bescherming verdienen door een veiligheidszone? 
 
• Is er sprake van ondergrondse bedreigingen van bovengrondse functies die daarom 

bescherming verdienen door een veiligheidszone? 
 
• Is er sprake van waardevolle functies van de ondergrond zoals natuurlijke of cultuurhistorische functies, 

de funderingsfunctie van de ondergrond of ondergronds ruimtegebruik, die bescherming via een aparte 
bestemming verdienen? 

 

Voorbeeldprojecten  
Combiplan Nijverdal 
 
Minder files, stank en geluidsoverlast, betrouwbaarder treinverbindingen 
en een veiliger en beter bereikbaar stationsgebied. Dat zijn de doelen 
van het project Combiplan Nijverdal, waaraan Rijkswaterstaat en ProRail 
gezamenlijk werken. Belangrijk onderdeel van het project is de realisatie 
van de Salland-Twentetunnel. Deze combitunnel van ongeveer 600 meter 

lang biedt plaats voor zowel het spoor- als wegverkeer.5 

 

Almelo Verdiept   
Gelijkvloerse spoorwegovergangen zorgen voor onveilige situaties. In de 
binnenstad van Almelo is het spoor daarom over een lengte van ruim 
één kilometer verdiept aangelegd. Bovendien is het leefklimaat in de 
directe omgeving van het spoor hierdoor ook verbeterd. De 
barrièrewerking neemt af, evenals het geluid van de treinen. Rijen auto's 

voor gesloten overwegbomen behoren tot de verleden tijd.6 
 
 
 
 

 
4 http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ondergrondlaag/Ondergrondse-bouwen  
5 https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/nieuws/combitunnel-nijverdal-binnenkort-open-voor-treinverkeer/  
6 http://www.vhbinfra.nl/nl/projecten/detail/almelo-verdiept 
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Meer informatie  
• Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik www.cob.nl  
• Ruimte x milieu http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ondergrondlaag/Ondergrondse-bouwen  
• De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem heeft in 2003 het rapport ‘Breed 

Afwegingskader Gebruik Ondergrond’ uitgegeven 
http://www.soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/SV-
046%20Verkenning%20breed%20afwegingskader%20gebruik%20ondergrond/SV-046_eindrapport_en.pdf 
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Factsheet 3: Kabels en (buis)leidingen 
 

Versie 27 oktober 2016 

 

Toelichting op het onderwerp 
 

Kabels en (buis)leidingen liggen voor het overgrote deel ondergronds. Ze worden met name onder trottoirs en 
wegen gelegd, zodat ze bij calamiteiten relatief makkelijk toegankelijk zijn. De reden om ze onder de grond aan 
te leggen is vooral de leveringszekerheid. Ondergronds liggen de kabels beschermd tegen wind, vorst, 
zwiepende boomtakken en andere mogelijke schade. Ook is het onder de grond meestal koeler dan boven de 
grond wat van belang is voor drinkwater en elektriciteit. Naast veiligheid en betrouwbaarheid is de belevening 
van de bovengrondse ruimte een belangrijke reden om kabels en leidingen onder de grond te leggen. 

 

Het belang van kabels en (buis)leidingen is gelegen in de leveringszekerheid van voorzieningen voor 
primaire levensbehoeften, zoals drinkwater, elektriciteit, gas en warmte en koude. Riolering heeft een 
belangrijke functie in de afvoer van (regen-, huishoudelijk en toilet) water. 

 

Vooral in stedelijk gebied kunnen conflicten ontstaan tussen de nutsinfrastructuur en andere ondergrondse en 
bovengrondse functies. Denk daarbij ook aan boomwortels. Aan riolering, kabels en leidingen is regelmatig 
onderhoud noodzakelijk. Veelal zijn deze gelegen in de openbare ruimte. Bij activiteiten ter plaatse of in de 
nabijheid van kabels en (buis)leidingen, kan graafschade ontstaan. Dit levert risico’s en hinder op, zoals 
vrijkomend gas en uitval van elektriciteit. Het belang van het goed inpassen van kabels, leidingen en riolering 
is dus het voorkomen van ongewenste conflicten met andere ondergrondse functies en een goede openbare 
ruimte waarbij in de gebruiksfase de hinder van graafwerkzaamheden geminimaliseerd wordt. 

 

Hoe zit het met kabels en (buis)leigingen in de regio Twente? 
Deze informatie is sterk lokaal. Bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) kan via een zogenaamde  
KLIC-melding digitale informatie over kabels en leidingen worden verkregen. Het KLIC is een onderdeel van het  
Kadaster. Zie hiervoor https://www.kadaster.nl/klic-wibon. 

 

Ook via Basis Grootschalige Topografie is informatie te verkrijgen. De Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) is de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten 
zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. 

 

Relatie met de maatschappelijke opgaven  
Maatschappelijke opgaven  
• Een goed bereikbaar Twente;  
• Een aantrekkelijk woon- en leefomgeving in Twentse dorpen en steden;  
• Een economisch aantrekkelijke Twentse regio. 

 

Kansen  
• Integrale aanpak inrichting openbare ruimte in combinatie met kabels-leidingen:  
• Vroegtijdig en in samenwerking met alle partijen;  
• Ondergronds bouwen biedt kansen voor wegnemen belemmeringen (bijv. bundelen kabels en leidingen);  
• Stop visueel storende leidingen zoveel mogelijk onder de grond;  
• Aanleg glasvezelnetwerk;  
• Uitbreiden warmtenet Hengelo-Enschede. 

 

Met welke wettelijke en beleidskaders moet ik rekening houden?  
Wet Informatieuit- Hierin staan eisen ten aanzien van informatie-uitwisseling tussen 
wisseling Ondergrondse netbeheerders en grondroerders ter voorkoming van graafschade. De KLIC- 
netten (Wion) melding komt hieruit voort en is hierin verplicht gesteld. 
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Telecommunicatiewet Hierin is de aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels 

 geregeld, waaronder begrepen ondersteuningswerken, schakelkasten 

 enzovoort; de gedoogplicht. 

Wet milieubeheer Verplicht gemeenten een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. 
 Echter na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de plicht om een 

 rioleringsplan op te stellen voor gemeenten en valt dit onder de zorgplicht 

 (uit de Omgevingswet) voor afval-, hemel- en grondwater. 

Keur van het De Keur is de verordening van het waterschap met de regels voor de 
waterschap bescherming van waterstaatswerken (waterkeringen, 

 oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en kunstwerken zoals stuwen 

 en gemalen) en voor het onttrekken van grondwater. 

 In de Keur is vastgelegd voor welke activiteiten een vergunning noodzakelijk 
 is. Voor specifieke, veel voorkomende activiteiten, bijvoorbeeld het leggen 

 van kabels en leidingen langs een watergang, heeft het waterschap algemene 

 regels. 

Structuurvisie De Structuurvisie Buisleidingen is een visie van het Rijk waarmee het Rijk voor 
buisleidingen de komende 20 tot 30 jaar ruimte wil reserveren in Nederland voor 

 toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om 

 ondergrondse buisleidingen voor het transport van aardgas, olieproducten en 

 chemicaliën, die provinciegrens- en vaak ook landgrensoverschrijdend zijn. In 
 de Structuurvisie wordt een hoofdstructuur van verbindingen aangegeven 

 waarlangs ruimte moet worden vrijgehouden, om ook in de toekomst een 

 ongehinderde doorgang van buisleidingtransport van nationaal belang 
 mogelijk te maken. 

 Voor deze leidingen, bestaand en nieuw, geldt dat het Besluit externe 

 veiligheid buisleidingen (Bevb) gemeenten verplicht deze leidingen op te 

 nemen in het bestemmingsplan met een belemmeringenstrook van 4 of 5 
 meter ter weerszijden van de leiding. Verder dient op grond van het Bevb 

 voor alle leidingen rekening te worden gehouden met de risiconormering die 

 voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen geldt. 

 

Welke rol heb je als gemeente? 
 

De gemeente heeft op basis van een verordening met vergunningen een middel om de ondergrondse 
ordening van kabels en leidingen te sturen. Daarnaast kan een gemeente ervoor kiezen om in beleid vast te 
leggen dat kabels en leidingen zoveel mogelijk gebundeld moeten worden in daarvoor bestemde sleuven. 

 

De Algemene verordening ondergrondse infrastructuur is een gemeentelijke verordening voor de aanleg, 
instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk 
gebied. Hierin is vastgelegd voor welke activiteiten een instemmingsbesluit moet worden aangevraagd en 
waaraan een aanvraag moet voldoen. Volgens deze verordening kan het college voorschriften en 
beperkingen verbinden aan het instemmingsbesluit. 

 

De relatie met andere factsheets  
• Ondergronds bouwen 

 

Meer informatie 
 

• Centrum voor ondergronds bouwen http://www.cob.nl/over-
ondergronds-bouwen/kabels-en-leidingen.html  

• Gemeentelijk platform kabels en 
leidingen http://www.gpkl.nl/ 
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Factsheet 4: Bodemenergie 
 

Versie 27 oktober 2016 

 

Toelichting op het onderwerp 
 

Deze factsheet heeft betrekking op bodemenergiesystemen en de mogelijkheden die er zijn om het gebruik 
van bodemenergie zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten verlopen. 

 

Een bodemenergiesysteem is een techniek waarmee men warmte en koude in de bodem kan opslaan en 
oppompen om te gebruiken voor de verwarming en koeling van gebouwen. Een bodemenergiesysteem kan 
tot een diepte van 500 meter onder maaiveld worden toegepast. Er zijn diverse soorten 
bodemenergiesystemen. Grofweg zijn er twee categorieën te onderscheiden:  
• Gesloten bodemenergiesystemen  

In deze bodemwarmtewisselaars circuleert een vloeistof welke in de zomer koude uit de bodem haalt en 
in de winter warmte. De warmte en koude uit het gebouw worden vervolgens weer opgeslagen in de 
bodem. Bodemwarmtewisselaars worden ook wel bodemlussen genoemd.  

• Open bodemenergiesystemen  
Deze warmte-koude opslagsystemen (WKO-systemen) pompen grondwater op waar in de zomer warmte 
uit het gebouw aan wordt toegevoegd. Dit opgewarmde water wordt in de bodem opgeslagen zodat het in 
de winter weer opgepompt kan worden om het gebouw te verwarmen. Het afgekoelde water wordt weer 
in de bodem opgeslagen en kan in de zomer worden opgepompt om het gebouw te koelen.  

 

 Gesloten systemen Open systemen 

Temperatuurbereik 5-30 graden Celsius 5-25 graden Celsius 
Ondergrens rendabele toepassing Vanaf 1 woning of kleinere Vanaf circa 50 woningen en voor 
in aantal woningen bedrijfsgebouwen grotere bedrijfsgebouwen 

Bevoegd gezag College van B&W Gedeputeerde Staten 

 

Het gebruik van de bodem voor energiesystemen is de laatste jaren in populariteit toegenomen. 
Bodemenergie is een vorm van duurzame energie. Je krijgt namelijk voor elke kW aan toegevoegde energie 
circa 4 kW terug. Duurzame energie draagt bij aan het reduceren van de uitstoot van koolstofdioxide en 
vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Een toename van het aantal bodemenergiesystemen 
kan echter ook tot problemen leiden. De energetische capaciteit van de bodem is gelimiteerd. Als de systemen 
te dicht bij elkaar liggen, kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden (interferentie). Dit kan ten koste gaan van het 
rendement en leiden tot ondoelmatig gebruik van de ondergrond. 

 

Duurzaam gebruik van de ondergrond  
Hoe drukker het wordt in de ondergrond, hoe minder ruimte er voor nieuwe bodemenergiesystemen of 
andere functies is. Een paar grote open bodemenergiesystemen kunnen een gebied al op slot zetten voor 
toekomstige initiatiefnemers. Het ruimtebeslag is afhankelijk van het vermogen van het systeem en de 
bodemopbouw (hoe grover het zand, hoe groter de warme en koude bellen). Gesloten 
bodemenergiesystemen leggen minder beslag op de ondergrondse ruimte. 

 

Bescherming van de bodem  
Bodemenergiesystemen worden vaak tientallen meters diep geplaatst. Onderweg kunnen watervoerende 
lagen en kleilagen doorboord worden. Goede afdichting is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
bijvoorbeeld bodem- en grondwaterverontreinigingen niet verspreiden naar dieper gelegen lagen. Gesloten 
bodemenergiesystemen bevatten vaak een mengsel van water met glycol (tegen bevriezing). Eventuele 
lekkages kunnen nieuwe verontreinigingen veroorzaken. Bij buiten gebruikstelling moeten de lussen worden 
leeggepompt en op de juiste manier worden afgedicht. 
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Hoe zit het met bodemenergie in de regio Twente?  
Het hangt van de lokale bodemopbouw af of je op een bepaalde locatie een bodemenergiesysteem al dan niet 
doelmatig kunt toepassen. Je kunt de bodemopbouw checken in de centrale database DINO  
(www.dinoloket.nl). Met name de dikte van de watervoerende zandlagen is van belang voor open  
bodemenergiesystemen. Gesloten bodemenergiesystemen kunnen in principe overal toepast worden maar nog 
steeds geldt hoe meer zand (en minder klei) hoe beter. Boorbedrijven moeten gecertificeerd zijn om een  
bodemenergiesysteem te mogen plaatsen. Tevens moet er een melding gedaan worden, dan wel vergunning  
worden aangevraagd. Als gemeente kun je de reeds geplaatste bodemenergiesystemen via het Landelijk  
Grondwater Register invoeren in de WKO-tool. Initiatiefnemers kunnen op www.wkotool.nl zien welke 
bodemenergiesystemen al geplaatst zijn en dienen daar rekening mee te houden. Dit geeft echter geen volledig  
beeld omdat er pas vanaf 1 juli 2013 geregistreerd wordt. 

 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Het stimuleren van bodemenergiesystemen draagt bij aan de realisatie van de maatschappelijke opgave 
‘een duurzaam Twente op het gebied van energie’. Het gebruik van bodemenergie leidt tot een 
energiezuinige woningvoorraad en vermindering van de CO2 uitstoot. 

 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 

Wabo Gesloten bodemenergiesystemen 
 De gemeente is het bevoegde gezag voor gesloten bodemenergiesystemen en geeft een 

 omgevingsvergunning af op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 (Wabo). Alleen nodig voor systemen groter dan 70kW. 

Waterwet Open bodemenergiesystemen 
 De provincie Overijssel is het bevoegde gezag voor open bodemenergiesystemen en 

 geeft indien nodig de watervergunning af op grond van de Waterwet. 

Wijzigingsbesluit Met dit besluit wordt beoogd de toepassing van bodemenergiesystemen te stimuleren. 
bodem- Het besluit wijzigt een aantal andere besluiten en maakt het mogelijk dat de toepassing 
energiesystemen bodemenergiesystemen gereguleerd wordt. 

 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden?  
Het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-20207 geeft aan dat er een verschuiving plaatsvindt in het 
bodembeleid. De nadruk komt te liggen op creatief, innovatief en integraal beheer en gebruik van de bodem. 
Daarnaast is er sprake van een verdere ontwikkeling naar een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van 
de bodem en ondergrond. Centraal in het nieuwe bodembeleid staat onder andere het benutten van de 
kansen van de ondergrond voor bijvoorbeeld bodemenergie. 

 

De provincie Overijssel heeft als ambities een betrouwbare en veilige energievoorziening met beperking van 
uitstoot broeikasgassen en het bevorderen van duurzame energieopwekking. Dit komt samen in de hoofdlijn van 
het beleid: bevorderen van de benutting van bodemenergie (warmte-koude opslag en geothermie).  
De provincie Overijssel stimuleert het benutten van de ondergrond voor bodemenergiesystemen, daar 
waar het mogelijk is. Bodemenergiesystemen kunnen niet overal zonder meer worden toegepast. 

 

Bodemenergiesystemen zijn niet toegestaan in de volgende gebieden:  
• Waterwingebieden  
• Grondwaterbeschermingsgebieden 

 

In zogenaamde boringsvrije zones mag een bepaalde bodemlaag niet doorboord worden. 
Bodemenergiesystemen zijn in deze gebieden alleen tot een bepaalde diepte toegestaan.  

 
 

 
7 Ondertekend door het Rijk, de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en 
het Interprovinciaal Overleg.  
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Welke rol heb je als gemeente? 
 
Als gemeente heb je diverse rollen op dit gebied. In de initiatieffase kun je een adviserende rol innemen. 
Samen met de initiatiefnemer kijk je naar de beoogde locatie en onderzoek je of er in de omgeving al andere 
bodemenergiesystemen zijn toegepast. Daarna komt de fase van melden en / of vergunning aanvragen 
(afhankelijk van de grootte van het systeem). Je hebt dan een toetsende functie. Vervolgens komt toezicht en 
handhaving. Naast de verplichte taken zoals het ontvangen en behandelen van meldingen en 
vergunningaanvragen en de handhaving daarop, kan gekozen worden voor een interferentiegebied en 
beleidsregels. De beleidsregels moeten doelmatig gebruik van bodemenergie bevorderen. Bij een 
beleidsregel kun je denken aan een vorm van ordening waardoor er meer bodemenergiesystemen kunnen 
worden toegepast in hetzelfde gebied. Op basis van een beeld van het huidige gebruik, de verwachte 
ontwikkelingen, de opbouw van de bodem en inzicht in de wijze waarop bodemenergiesystemen elkaar en 
andere bodemfuncties beïnvloeden, bepaalt het bevoegd gezag of en zo ja, hoe hij wil sturen. Het 
interferentiegebied geeft aan in welk gebied de beleidsregels van toepassing zijn. 
 
Vanuit het omgevingsbeleid zou een koppeling gemaakt kunnen worden tussen de ruimtelijke opgave en 
de keuze voor woningbouw- en bedrijfslocaties en de mogelijkheden die een plek biedt voor 
bodemenergiesystemen. 
 

Welke acties vraagt dit? 
 
Indien de gemeente ambities heeft op het gebied van duurzame energie kan bij een nieuwbouwproject vooraf 
onderzoek gedaan worden naar de geschiktheid van de bodem voor bodemenergiesystemen. Zoek uit of het 
nodig is om een interferentiegebied aan te wijzen en beleidsregels op te stellen voor een doelmatig gebruik 
van bodemenergie. Overleg ook met het team dat omgevingsvergunningen afgeeft. Nieuwe 
bodemenergiesystemen welke in het interferentiegebied vallen worden in plaats van meldingsplichtig 
vergunningplichtig. Dit levert dus extra lasten op voor de gemeente. Een andere optie is om een collectief 
bodemenergiesysteem te regelen waar meerdere huishoudens gebruik van kunnen maken. Het systeem moet 
dan optimaal worden ingericht voor een maximaal rendement. Als gemeente kan hier vooraf op gestuurd 
worden. 

 

De relatie met andere factsheets 
 
Bodemenergiesystemen leggen een beslag op de ondergrondse ruimte. Die ruimte kan, gedurende de periode dat 

het systeem in gebruik is (gemiddelde levensduur is 50 jaar), niet meer voor andere zaken gebruikt worden. Ondiep 

(eerste paar meter onder maaiveld) gaat het dan om de lussen van een bodemenergiesysteem. Die kunnen een 

belemmering vormen voor groen, kabels en leidingen en rioolwerkzaamheden. Dieper zijn het voornamelijk de 

warme en koude ‘bellen’ van bodemenergiesystemen onderling die elkaar in de weg kunnen zitten. Let er wel op dat 

eventuele (tijdelijke) bemalingen of ondergrondse bouwwerken niet te dicht bij de bronnen van het 

bodemenergiesysteem staan of de grondwaterbalans verstoren. Het toepassen van open bodemenergiesystemen in 

verontreinigd grondwater kan mogelijk een sanerend effect tot gevolg hebben.  
 

Voorbeeldproject 
 
Bij het nieuwe stadhuis van de gemeente 
Almelo is een open bodemenergiesysteem 
toegepast. Daarnaast wordt koude 
gewonnen uit het naastgelegen 
oppervlaktewater. Voor meer informatie 
hierover neem contact op met de 
gemeente Almelo. 
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Meer informatie  
• Atlas leefomgeving www.atlasleefomgeving.nl  
• Provinciale omgevingsvisie http://www.overijssel.nl/thema's/bodem/  
• Provinciale omgevingsverordening 

http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1  
• WKO tool www.wkotool.nl  
• Dinoloket https://www.dinoloket.nl/  
• Rijkswaterstaat Leefomgeving www.allesoverbodemenergie.nl  
• Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-112.html 
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Factsheet 5: Geothermie 
 
Versie 27 oktober 2016 
 

Toelichting op het onderwerp  
Geothermie (of aardwarmte) is energie in de vorm van warmte die in de bodem op een diepte van meer dan 
500 meter zit opgeslagen. In de praktijk zal het bijna altijd gaan om dieptes vanaf 1500 meter. Het is een 
duurzame, lokale bron van energie die een grote besparing levert op het gebruik van fossiele energie. De 
emissies van CO2 zijn verwaarloosbaar, evenals andere vormen van milieubelasting en hinder voor de 
omgeving. 

 

Overal op de aarde neemt de temperatuur in de diepte toe. Gemiddeld met ongeveer 30 C ̊per kilometer. 
De warmte uit de aarde wordt onttrokken door het oppompen van water van een diepte van enkele 
kilometers. Met een warmtewisselaar wordt de benodigde energie uit het opgepompte water gehaald dat 
vervolgens afgekoeld weer wordt teruggepompt in de bodem. 

 

De onttrokken energie kan gebruikt worden voor directe verwarming (zonder warmtepompen) van 
woningen en kassen en bij water vanaf circa 3 kilometer diepte ook voor de productie van elektriciteit. Op de 
meeste geothermiesystemen zijn vaak meerdere warmteafnemers aangesloten; naast bedrijven ook 
woningen of zwembaden. Grootschalig toepassing voor de verwarming van woningen komt momenteel nog 
nauwelijks voor. Toepassing van geothermie in de stad is complex vanwege de ruimtelijke inpassing van het 
benodigde warmtenetwerk. Bij nieuwbouwlocaties is dit relatief eenvoudig. Bij bestaande bouw is dit 
ingewikkelder en zijn de investeringen hoger. 

 

Hoe zit het met geothermie in de regio Twente?  
Geothermie wordt op dit moment nog niet toegepast in Twente en mogelijkheden in deze regio zijn beperkt. Uit 

onderzoek van TNO (2009) blijkt dat in Twente vooral de zandsteenlagen van de Tubbergen Formatie potentie 

hebben voor geothermie. De zandsteenlagen in de Tubbergen Formatie hebben een dikte van 5-100m, de diepte 
varieert van 750 -3000 meter en de verwachte tempratuur bedraagt 35-100 graden Celsius. Hierdoor is er slechts 

een beperkte potentie in Twente. Voor andere delen van de regio zijn te weinig gegevens bekend om een uitspraak 

te kunnen doen. TNO geeft via “thermoGIS” een beeld van de mogelijkheden. 

 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Voor de gebieden waar geothermie technisch gezien tot de mogelijkheden behoort, kan het bijdragen aan een 
duurzame verwarming van woningen en utiliteitsbouw. Hoewel het in de praktijk ook in andere delen van het 
land nog niet veel wordt toegepast, kan geothermie in de toekomst een onderdeel zijn van de transitie van 
fossiele naar duurzame energie. 
 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 

Mijnbouwwet Dit is de geldende wetgeving voor diepe geothermie, met als bevoegd gezag het 
 ministerie van Economische Zaken. De Mijnbouwwet is in meer detail uitgewerkt in 

 het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. 

Wabo Er is een mijnbouwmilieuvergunning nodig en er gelden nog enkele lokale 
 vergunningen (bouwvergunning, aanlegvergunning, enzovoort). De Wabo is het 

 centrale aanspreekpunt of loket voor alle vergunningen. 

Warmtewet Regelt de voorwaarden voor de levering van warmte aan huishoudens onder 
 andere wat betreft prijsstelling en leveringszekerheid.  
 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden? 

Het kabinet wil 14% duurzame energie en 20% CO2-reductie in 2020 bewerkstelligen.8 Tevens wil zij de  

 

8 Energierapport, Transitie naar Duurzaam, d.d. 18-01-2016. 
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afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Geothermie kan daar een bijdrage aan leveren. Het 
ministerie van Economische Zaken heeft daartoe in 2011 het Actieplan aardwarmte opgesteld.  
In het huidige ruimtelijk beleid speelt de diepe ondergrond nauwelijks een rol. Dat verandert met de 
Rijksstructuurvisie ondergrond. De structuurvisie is een kader voor de ordening van ondergrondse activiteiten 
en dient er toe de schaarse ruimte zo goed mogelijk te benutten, tegelijkertijd aantasting van de ondergrond 
te voorkomen en afstemming met bovengrondse activiteiten te borgen. De Provincie Overijssel probeert het 
gebruik van geothermie (naast warmte-koude opslag) met haar Energiepact te stimuleren. Geothermie kan 
niet overal zonder meer worden toegepast. Geothermie is niet toegestaan in de volgende gebieden:  
• Waterwingebieden  
• Grondwaterbeschermingsgebieden  
• Boringsvrije zones 
 

Welke rol heb je als gemeente? 
 
De diepe ondergrond is in juridische zin het domein van het Ministerie van Economische Zaken vanuit de 
Mijnbouwwet, terwijl de provincie aan zet is bij grondwater. De gemeentelijke beleidsruimte voor de diepe 
ondergrond is beperkt. Gemeenten kunnen uiteraard wel de mogelijkheden voor geothermie verkennen om 
te kijken of het een bijdrage kan leveren aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld 
gekoppeld worden aan het lokale omgevingsbeleid. Voor een goede ordening van de ondergrond is de relatie 
met de bovengrond essentieel. Denk in dit verband aan de koppeling van clusters van warmtevragers en –
aanbieders. Geothermie is economisch rendabel bij een voldoende geconcentreerde warmtevraag (stedelijke 
gebieden, glastuinbouw, concentratie van bedrijven) en gemeenten kunnen daar een initiërende en 
verbindende rol vervullen. Vroegtijdig overleg en afstemming van belangen biedt de meeste kansen voor 
gemeentelijke sturing bij initiatieven. 

 

De relatie met andere factsheets?  
• Voorraad grondwater (in verband met drinkwaterbeschermingsbeleid)  
• Bodemenergie systemen  
• Voorraad delfstoffen 

 

Voorbeeldproject  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geothermie Koekoekspolder 

 

In Overijssel zijn goede potenties (vanuit de ondergrond) in het noordwestelijk deel van de provincie. 
Ook in Noordoost-Twente zijn er goede potenties. Hier zijn echter nu nog geen relevante warmteafnemers. 
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Links naar websites 
 
• Energierapport: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/18/energierapport-

transitie-naar-duurzaam  
• Infoblad aardwarmtewinning: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-en-

ondergrond/documenten/brochures/2012/09/20/infoblad-aardwarmtewinning  
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Factsheet 6: Schone en veilige bodem 
 
Versie 27 oktober 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 
Een schone en veilige bodem is een bodem zonder verontreinigingen in de grond en in het grondwater. Door 
(bedrijfs)activiteiten zijn in het verleden allerlei soorten bodemverontreiniging ontstaan. Sommige 
verontreinigingen veroorzaken risico’s voor de mens of het milieu. Op sommige plaatsen kan de goede 
kwaliteit van het grondwater voor de drinkwaterproductie bedreigd worden door bodemverontreiniging. In 
het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties en het Convenant bodem en ondergrond 
hebben de overheden afspraken gemaakt over het inventariseren en wegnemen van deze risico’s. Op grond 
van de convenantsafspraken kan gesteld worden dat de programmatische aanpak van de 
bodemsaneringsoperatie na 2020 beëindigd wordt. Dat wil niet zeggen dat de bodem dan schoongemaakt is. 
Er blijven in Twente dan nog veel verontreinigde locaties over. 

 

Bodemverontreiniging kan het (gewenste) gebruik van de bodem belemmeren. Daarnaast kan de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging leiden tot een complexe situatie, bijvoorbeeld omdat het onduidelijk 
is wie er verantwoordelijk voor is of omdat de saneringskosten hoog zijn in het te realiseren project. Bij 
ontwikkelingen moet er ook rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen 
explosieven in de bodem. 
 

Hoe zit het met de schone en veilige bodem in de regio Twente? 
 
Bodemverontreiniging is veroorzaakt door menselijk handelen. Daarom worden in stedelijke gebieden vaker 
bodemverontreiniging aangetroffen dan in het landelijk gebied. Het landelijk gebied in Twente is relatief 
schoon. Met name in oude binnensteden zijn verontreinigde ophooglagen te vinden, als gevolg van 
eeuwenlange bewoning. Daarnaast zijn in het verleden op veel bedrijfslocaties bodemverontreinigingen 
ontstaan. Grootschalige grondwaterverontreinigingen zijn veelal veroorzaakt door de textiel- en 

metaalindustrie die in de 19e eeuw opkwamen. Een specifiek bodemprobleem in Twente betreft 
verontreinigingen met asbest, vanwege het gebruik van het restafval van de asbestfabriek in Goor. Dit is 
een probleem is zowel stedelijk als landelijk gebied. 
 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Een schone en veilige bodem is belangrijk voor de woon- en leefomgeving. Als bodemverontreiniging risico’s 
voor de mens veroorzaakt, moeten er maatregelen worden genomen om deze risico’s weg te nemen. Dat kan 
door het saneren van de verontreiniging of door ervoor te zorgen dat er niemand (meer) in contact met de 
verontreiniging kan komen. Soms is het nodig om gebruiksbeperkingen op te leggen, bijvoorbeeld door aan 
te geven dat er in het gebied beter geen moestuinen kunnen worden aangelegd. 

 

Soms is het slim om werk met werk te maken en een bodemverontreiniging aan te pakken als er op de 
betreffende locatie ook andere werkzaamheden gaan plaatsvinden, zoals rioolvervanging of 
projectontwikkeling. Door in de planvorming vroegtijdig rekening te houden met de aanwezige 
bodemverontreiniging en functies op een slimme manier te combineren, kunnen de kosten worden 
verminderd. Een voorbeeld daarvan is het gebiedsgericht grondwaterbeheer, waarbij meerdere 
grondwaterverontreinigingen in een gebied gezamenlijk worden aangepakt. Door rekening te houden met 
bodemverontreinigingen bij de inrichting van een gebied kan de saneringsinspanning verkleind worden. Dit 
kan bijvoorbeeld door bebouwing slim te plannen waardoor de vloer van het gebouw contactrisico’s met de 
verontreiniging wegneemt. Ook kunnen de (relatief) schone delen van het terrein gebruikt worden voor de 
meest gevoelige functies, zoals tuin of speelplaats, zodat er minder saneringskosten hoeven te worden 
gemaakt voor de realisatie van deze functies. Voor de aanpak van spoedeisende verontreinigingen zijn soms 
rijksmiddelen beschikbaar. 

 

Daarnaast biedt het Rijk met de Bedrijvenregeling een subsidieregeling voor de bodemsanering 
van bedrijfsterreinen. 
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Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 

Wet bodembescherming De Wet bodembescherming bevat regels over het onderzoek naar en de aanpak 
 van bodemverontreinigingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
 historische bodemverontreinigingen en ‘nieuwe verontreinigingen’ die in of na 

 1987 zijn ontstaan. Onder de Wet bodembescherming hangen verschillende 

 besluiten en regelingen, zoals het Besluit bodemkwaliteit waarin onder meer 

 regels voor het (her)gebruik van bouwstoffen en grond zijn opgenomen. 

Besluit bodemkwaliteit Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan grondverzet en vormt de basis van het 
 gemeentelijke beleid over bodemkwaliteit. Een aantal Twentse gemeenten heeft 

 gezamenlijk de nota bodembeheer opgesteld. 

Wabo Op grond van artikel 6.2c van de Wabo treedt een omgevingsvergunning voor 
 bouwen niet eerder in werking dan nadat een bodemverontreiniging is onderzocht 

 en er indien nodig een saneringsplan is opgesteld. 

 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden?  
Het wettelijk kader wordt geboden door de Wet bodembescherming en de onderliggende regelgeving. De 
Twentse gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo en de provincie Overijssel zijn bevoegd gezag om de Wet 
bodembescherming uit te voeren. De Wet bodembescherming zal opgaan in de Omgevingswet. Hierbij wordt 
gewerkt aan een ingrijpende beleidsherziening. De bodemregelgeving wordt ingepast in de kaders van de 
Omgevingswet. Hierdoor verandert bijvoorbeeld de rolverdeling tussen overheid en maatschappij. In plaats 
van een door de overheid georganiseerde verbetering van de bodemkwaliteit (redenerend vanuit de 
bodemverontreinigingssituatie), zullen activiteiten in de fysieke leefomgeving (door derden) bepalen wanneer 
een aanpak van bodemverontreiniging nodig is. Hiervoor gaan zoveel mogelijk algemene regels gelden. De 
gemeente, in de eerste plaats de overheid die verantwoordelijk is voor de fysieke leefomgeving, krijgt 
daarnaast meer beleidsvrijheid om lokale keuzes te maken over de nodige onderzoeksinspanning en gewenste 
bodemkwaliteit. 

 

Welke rol heb je als gemeente?  
In het stelsel van de Omgevingswet ontstaat meer beleidsruimte voor gemeenten om hun ambities met 
betrekking tot bodemkwaliteit te bepalen en te verankeren in de geldende normen. De bevoegd gezag-
verdeling uit de Wet bodembescherming verdwijnt en alle gemeenten krijgen een taak op het gebied van 
bodemkwaliteit. Een gemeente kan in haar omgevingsvisie omschrijven hoe zij aankijkt tegen de 
bodemkwaliteit binnen haar grondgebied. De nota bodembeheer, waarin is omschreven hoe de gemeente 
omgaat met het toepassen van grond van verschillende kwaliteit, kan een onderdeel van de 
omgevingsvisie worden. 

 

In het omgevingsplan wordt vastgelegd wat de bodemkwaliteit in verschillende gebieden is en wat de 
gewenste ambities in dit gebied zijn. Het gaat er daarbij om of de bodemkwaliteit geschikt is voor de functie 
van de grond en het grondwater. Ook kunnen regels worden gesteld over het uitvoeren van 
bodemonderzoek voor een ontwikkeling. Voor sommige ontwikkelingen is een omgevingsvergunning nodig. 
Er zijn echter ook veel ontwikkelingen vergunningsvrij. In het omgevingsplan kan worden beschreven welke 
eisen er gelden ten aanzien van de bodemkwaliteit. Daarnaast kan een gemeente maatwerkvoorschriften 
opleggen. De Omgevingswet biedt zodoende vrij veel beleidsruimte. 

 

De grote Twentse gemeenten zijn bevoegd gezag Wet bodembescherming. Alle gemeenten zijn bevoegd 
gezag Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met bodemverontreiniging bij de 
uitvoering van hun beheertaken, zoals rioolonderhoud en wegvervanging. 

 

Voorbeeldproject  
Een aantal Twentse gemeenten hebben samen hun beleid ten aanzien van grondverzet vormgegeven. 
Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van de nota bodembeheer. Hierbij wordt ook onderzocht 
of het mogelijk is één regionale bodemkwaliteitskaart op te stellen. 
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Meer informatie  
• Provinciale bodematlas: http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/bodematlas/v1 
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Factsheet 7: Ondergrondse opslag 
 
Versie 27 oktober 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 
Steeds vaker wordt de diepe ondergrond gebruikt om stoffen op te slaan. Deze opslag vindt plaats in het 
natuurlijke bodemsysteem (bijvoorbeeld bij energie en water), of in lege olie- of gasvelden en andere holle 
ruimten (bijvoorbeeld zoutcavernes). Denk daarbij aan stoffen als gasolie, formatiewater uit oliewinning, 
afvalstoffen, perslucht, enzovoort. Opslag van stoffen kan permanent van aard zijn. De mogelijke opslag van 
CO2 en afvalstoffen zijn daar voorbeelden van. De opslag van stoffen als gas, gasolie, perslucht, en dergelijke 
is doorgaans tijdelijk van aard. Het dient ter “buffering” als tijdelijke voorraad of om pieken in gebruik op te 
vangen. Soms is Nederland vanuit internationale verdragen verplicht voorraden aan te leggen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij de opslag van een strategische olievoorraad. Het kan ook voortkomen uit keuzes 
van de rijksoverheid. Denk aan de plannen om van Nederland een “gasrotonde” te maken, met de 
bijbehorende opslag van aardgas. 

 

Opslag van stoffen in de ondergrond biedt, mits goed uitgevoerd, kansen, maar kan ook risico’s met zich 
meebrengen. Groot voordeel is de veel kleinere ruimtelijke invloed, vergeleken met bovengrondse opslag. 
Bovendien is ondergrondse opslag ook veiliger voor invloeden van buitenaf (zoals terroristische aanslagen) 
en kan soms een betere ruimtelijke spreiding in het land worden gerealiseerd.  
Tegenover de kansen staan ook risico’s. Indien niet goed uitgevoerd, kan het leiden tot bodem- en 
grondwaterverontreinigingen, die op hun beurt risico’s voor mens of milieu tot gevolg kunnen hebben. 
Bovendien worden stoffen vaak over grote afstanden aangevoerd. Zeker als dat over de weg gebeurt, 
ontstaat een veel groter invloedgebied dan alleen de opslaglocaties zelf. 

 

Hoe zit het met ondergrondse opslag in de regio Twente? 

Op een aantal plaatsen in de Twentse ondergrond worden 

stoffen opgeslagen of zijn daarvoor vergevorderde plannen. 

In Enschede wordt sinds 2016 gasolie opgeslagen in een 

aantal uitgeproduceerde zoutcavernes onder 

bedrijventerrein de Marssteden. Daar bestonden ook 

plannen voor een proefproject om potentieel instabiele 

zoutcavernes te stabiliseren met reststoffen van 

afvalverbrandingsinstallaties. De proef is beëindigd, maar er 

wordt nu onderzoek naar alternatieven gedaan.   
In Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal gebruikt de 
NAM lege aardgasvelden voor de opslag / injectie van 
formatiewater uit de oliewinning. 
 

Relatie met de maatschappelijke opgave 
 
Eén van de vertrekpunten bij initiatieven kan een rechtvaardiger verdeling van baten en lasten zijn. De 
baten voor de een moeten niet leiden tot slechts lasten voor de ander. Verder:  
• Door stabilisatie van cavernes worden beperkingen voor bovengronds gebruik opgeheven. 
 
• De voorbereidingsactiviteiten voor de opslag van stoffen is wellicht te combineren met ruimtelijke 

ingrepen (natuurontwikkeling, recreatie, aanleg infrastructuur). 
 
• Voor transport van stoffen kan versterking of verbetering van infrastructuur nodig zijn 

(buisleidingen, elektriciteitsnetwerk, wegen en spoor). 
 
• Versterking regionale economie door inzet regionale bedrijven bij aanleg en beheer en daarmee creëren 

van extra werkgelegenheid.  
• In geval van instabiele cavernes kan door opslag bodemdaling worden voorkomen / verminderd 

en daarmee kan de veiligheid toenemen. 
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Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 

Mijnbouwwet Regelt het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen, zoals olie, gas en 
 zout en alle overige activiteiten met betrekking tot de mijnbouw. De wet is ook 

 van toepassing op de opslag van stoffen in de diepere ondergrond. 

Wet bodembescherming Stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb maakt duidelijk dat 
 grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden de sanering 

 van verontreinigde bodem en grondwater door middel van de Wbb geregeld. 

 Voor het ontstaan van nieuwe verontreinigingen geldt een zorgplicht op grond 

 waarvan de veroorzaker verantwoordelijk is voor het ongedaan maken van de 

 nieuwe verontreiniging. 

Wet ruimtelijke ordening Van toepassing als een bestemmingsplan moet worden gewijzigd om opslag 
 van stoffen mogelijk te maken. Tenzij een rijksinpassingsplan gemaakt wordt, 

 zijn gemeentent bevoegd gezag. 

Kaderrichtlijn water Stelt eisen aan de goede kwantitatieve toestand en de goede chemische 
 toestand van grondwater. 
 
 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden?  
De ondergrond wordt tot op heden hoofdzakelijk gebruikt voor de winning van drinkwater en voor 
delfstoffenwinning (zout, gas, olie, zand, klei en grind). Recentelijk is daar de winning van energie (warmte) bij 
gekomen. Met voortschrijdende technieken komen ook andere gebruiksmogelijkheden binnen bereik. Dat 
kan gaan wringen met bovengrondse functies.  
In het huidige ruimtelijk beleid speelt de diepe ondergrond nauwelijks een rol. Dat gaat veranderen met de 
komst van de Rijksstructuurvisie ondergrond. De structuurvisie is een kader voor de ordening van 
ondergrondse activiteiten en dient er toe de schaarse ruimte zo goed mogelijk te kunnen benutten, 
tegelijkertijd aantasting van de ondergrond te voorkomen en afstemming met bovengrondse activiteiten te 
borgen. 

 

Welke rol heb je als gemeente?  
Traditioneel is de diepe ondergrond het domein van het Ministerie van Economische Zaken vanuit de 
Mijnbouwwet. De provincie is aan zet bij grondwater. De beleidsruimte voor de diepe ondergrond is beperkt. 
Vaak zal er sprake zijn van meerdere bevoegde gezagen die elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
invloed op het gebruik van de ondergrond hebben. Vroegtijdig overleg en afstemming van belangen biedt de 
meeste kansen voor gemeentelijke sturing bij initiatieven. 

 

De relatie met andere factsheets?  
• Voorraad grondwater  
• Schone en veilige bodem  
• Archeologische waarden  
• Kabels en (buis)leidingen 

 

Voorbeeldproject  
• Gasolieopslag in Enschede  
• Formatiewaterinjectie in Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal  
• Stabilisatie zoutcavernes in Enschede en Hengelo 
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Factsheet 8: Voorraad delfstoffen 
 

Versie 27 oktober 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 

Op verschillende plaatsen in Nederland worden delfstoffen uit de bodem gehaald. De bekendste voorbeelden 
daarvan uit de diepere ondergrond zijn aardolie, aardgas en zout. Minder diep worden materialen als zand, 
grind, klei, leem, kalksteen en natuursteen gewonnen (oppervlaktedelfstoffen). Er wordt op uiteenlopende 
terreinen gebruikgemaakt van delfstoffen, onder andere als brandstof, als bouwsteen en als grondstof. Of een 
bepaald nuttig gesteente of mineraal economisch kan worden ontgonnen, hangt af van de waarde van de 
delfstof, de hoeveelheid en concentratie, de geologische wijze van voorkomen, de geografische ligging en de 
politieke en sociaal-economische omstandigheden bij de vindplaats. Een belangrijk probleem van delfstoffen 
is dat de voorraad ervan eindig is, en vele maar één keer gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat ze steeds 
moeilijker te winnen zijn en uiteindelijk niet meer (rendabel) ontgonnen kunnen worden.  

 

Hoe zit het met de voorraad delfstoffen in de regio Twente?  
Zout  
Sinds 1918 wint Akzo Nobel zout in Twente, met name in de omgeving 
van Enschede en Hengelo. Het zout wordt gewonnen door 
oplosmijnbouw uit afzettingen van het Röt-zout op 300 tot 450 meter 
diepte. De aanwezige winbare hoeveelheid zout is nog voldoende 
voor tientallen jaren. Akzo Nobel doet onderzoek naar nieuwe 
locaties. Er zijn vergevorderde plannen om in de omgeving van 
Haaksbergen te starten met de winning van zout. 

 

 
Zoutcavernes in Twente 

Zand, grind en klei 
 

Winning van zand, grind en klei is noodzakelijk voor de bouw, de aanleg van infrastructuur en voor 
industriële processen. Dit vindt onder andere plaats in het Rutbekerveld bij Enschede en de Oosterweilanden 
bij Vriezenveen. 

 

Conventioneel gas 
 

In Overijssel vindt op diverse plaatsen gaswinning plaats. Sommige gasvelden zijn (nog) niet ontwikkeld, terwijl 
andere gasvelden al uitontwikkeld zijn. Een aantal van deze uitgeproduceerde gasvelden worden ingezet als 
opslagmedium voor productiewater dat vrijkomt bij de gas- en oliewinning in Drenthe en Overijssel. In 
Overijssel zijn vier gasvelden met een onbekende status. Deze velden zijn ooit aangeboord, maar zijn niet 
ontwikkeld. Het gaat om de velden Staphorst, Lankhorst, Deurningen en Rammelbeek. Na het aanboren van 
de velden is gebleken dat het technisch of economisch niet interessant was om de velden te ontwikkelen. De 
meest voorkomende oorzaken zijn te weinig volume of een te lage doorlatendheid. De boring heeft echter wel 
aangetoond dat er gas aanwezig is. Op dit moment zijn bij TNO geen plannen bekend voor ontwikkeling van 
deze velden, maar het is waarschijnlijk dat ontwikkeling ooit zal plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het 
economische klimaat; bij hogere olie- en gasprijzen kan ontwikkeling wel interessant worden (TNO, 2015). 
Omdat deze velden niet heel geschikt zijn voor winning (anders was de winning direct wel gestart), is het 
aannemelijk dat de velden niet erg interessant zijn voor ‘hergebruik’. Dit hangt ook weer samen met de 
relatief ongunstige eigenschappen van de velden (TNO, 2012). 

 

Productiestatus van gasvelden in Overijssel  
Naam gasveld Productiestatus 

Coevorden Producerend 
Collendoorn Producerend 
Collendoornerveen Producerend 
De Blesse Tijdelijk verlaten 
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De Lutte Uitgeproduceerd 
De Wijk Producerend 
Den Velde Producerend 
Deurningen Niet producerend binnen vijf jaar 
Eesveen Producerend binnen vijf jaar 
Hardenberg Producerend 
Hardenberg-Oost Producerend 
Hoogenweg Verlaten 
Lankhorst Niet producerend binnen vijf jaar 
Nijensleek Uitgeproduceerd 
Oldenzaal Uitgeproduceerd 
Rammelbeek Niet producerend binnen vijf jaar 
Rossum-Weerselo Uitgeproduceerd, in gebruik voor opslag productiewater 
Tubbergen Uitgeproduceerd, in gebruik voor opslag productiewater 
Tubbergen-Mander Uitgeproduceerd, in gebruik voor opslag productiewater 
Wanneperveen Producerend 

 

Schaliegas  
In Overijssel (en de rest van Nederland) wordt geen schaliegas gewonnen. In de Ondergrond van Twente 
komen bodemlagen voor waaruit potentieel schaliegas gewonnen zou kunnen worden. Provincie Overijssel 
verleent geen medewerking aan de winning van schaliegas (Provinciale verordening). De besluitvorming van 
het Rijk over schaliegas is onderdeel van het besluit over de transitie naar een duurzame energievoorziening 
en wordt verwoord in het Energierapport - Transitie naar duurzaam (hierna Energierapport 2016). Op 18 
januari 2016 heeft het Rijk het Energierapport 2016 toegestuurd aan de Tweede Kamer. In het Energierapport 
2016 geeft het kabinet aan dat:  
• Commerciële opsporing en winning van schaliegas tot tenminste 2023 niet aan de orde is;  
• De bestaande vergunningen niet worden verlengd en nieuwe aanvragen worden afgewezen;  
• De optie voor de winning van schaliegas op lange termijn nu nog niet volledig kan worden uitgesloten; 

 
• Eerst een langjarig wetenschappelijk onderzoek wordt gestart, gevolgd door een zorgvuldige 

politieke maatschappelijk afweging  
• De keuze over schaliegas wordt verankerd in de Rijksstructuurvisie Ondergrond.  
Schaliegaswinning is derhalve vooralsnog niet aan de orde. 

 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Delfstoffen hebben een economische waarde. Allereerst voor het bedrijf dat de delfstoffen wint, maar ook 
verder in de keten, als (chemische) grondstof, brandstof, energie enzovoort. De winning van delfstoffen en de 
verwerking ervan brengt bovendien werkgelegenheid met zich mee. Maar de winning heeft ook invloed op 
de bovengrond. Dat kan ruimtebeslag van het winningsproces zijn, maar ook een beperkte benutbaarheid 
van de grond boven de winningslocaties. Denk aan mogelijke bodemdaling als gevolg van zoutwinning. 
Winning van delfstoffen kan milieurisico’s met zich meebrengen. Aan de winning dient dan ook strikte 
voorwaarden te worden verbonden. Winning van zand, grind en klei is altijd tijdelijk. Na beëindiging krijgt het 
gebied een andere functie. Er zijn combinaties mogelijk met natuurontwikkeling, recreatieprojecten en 
waterberging. Zoutcavernes waarbij de winning van zout beëindigd is, zijn in potentie geschikt voor de opslag 
van stoffen. Elders in Nederland wordt er aardgas in opgeslagen. De cavernes in Twente zijn daarvoor niet 
geschikt. Wel heeft het ministerie van Economische Zaken besloten in een aantal cavernes in Enschede 
gasolie op te slaan. Om dit veilig voor mens en milieu te laten plaatsvinden moeten omvangrijke 
veiligheidsmaatregelen worden genomen. 

 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 

Mijnbouwwet Het ministerie van Economische Zaken is het bevoegde gezag. De Mijnbouwwet 
 is in meer detail uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. 

Ontgrondingenwet De ontgrondingenwet geeft regels voor de winning van oppervlaktedelfstoffen.  
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 Het belangrijkste instrument is een vergunningenstelsel voor ontgrondingen. 

Wabo De Wabo bevat regels over bouwwerken en activiteiten. 

Wet ruimtelijke ordening De wet ruimtelijke ordening is van toepassing als een bestemmingsplan moet 
 worden gewijzigd voor een ontgronding op de landbodem. Gemeenten zijn 

 hiervoor bevoegd gezag. 

Wet milieubeheer Gedeputeerde Staten kunnen een vergunning afgeven op grond van de Wet 
 Milieubeheer voor een inrichting voor het winnen van zand of klei. 

 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden?  
Het Rijk 

 
Elk land moet vanwege Europese afspraken in zijn eigen behoefte naar oppervlaktedelfstoffen voorzien. 
Omdat delfstoffen niet evenredig over het land verdeeld zijn, heeft de overheid de winning aangemerkt als 
nationaal belang. Bij de uitvoering van een ontgronding dient rekening gehouden te worden met het beleid 
voor aardkundige waarden. 

 

De provincie  
Voor nieuwe ontgrondingen geldt dat deze multifunctioneel moeten zijn, passen binnen het bestaande 
netwerk van zandwinningen en bijdragen aan behoud en versterking van de gebieds-kenmerken. Indien 
uitbreiding van zandwinlocaties nodig is, vindt eerst uitbreiding plaats van bestaande ontgrondingen in 
overeenstemming met gebiedskenmerken. Mochten op enig moment toch nieuwe locaties nodig zijn, dan 
is daarvoor, wat Twente betreft, alleen nog ruimte in Zuidoost-Twente. 

 

Welke rol heb je als gemeente?  
Mijnbouw in de diepe ondergrond is het domein van het Ministerie van Economische Zaken vanuit de Mijnbouwwet. 

De provincie is aan zet bij grondwater. De beleidsruimte voor de diepe ondergrond is beperkt. De Mijnbouwwet 

biedt daarvoor weinig ruimte. Met de aanstaande wijzigingen van de Mijnbouwwet worden gemeenten betrokken 

bij de advisering bij opsporings- en winningsvergunningen. De meeste verantwoordelijkheden voor het faciliteren en 

reguleren van ontgrondingen / winningen liggen bij provincies en Rijkswaterstaat. De gemeente dient ontgrondingen 

wel door te vertalen naar hun bestemmingsplannen voor het realiseren van ontgrondingen op de landbodem. 

Gemeenten moeten zorgen voor een goede ruimtelijk inpassing.  
 

De relatie met andere factsheets  
Zoutwinning: een stabiele bodem. Zoutwinning kan leiden tot 
bodemdaling. Met name de winning van zand, grind en klei kan conflicteren 
met het behoud van archeologische en aardkundige waarden. Ook de 
waterhuishouding van een gebied kan ingrijpend beïnvloed worden. De 
ondergrond is een belangrijke leverancier van grond- en drinkwater. 
Kwaliteit daarvan dient maximaal te worden geborgd. 

 

Welke acties vraagt dit? 
 

Bij plannen voor delfstofwinning is gedegen vooronderzoek onmisbaar. Vaak zal er sprake zijn van meerdere 
bevoegde gezagen die elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid invloed op het gebruik van de ondergrond 
hebben. Vroegtijdig overleg en afstemming van belangen biedt de meeste kansen voor gemeentelijke 
sturing bij initiatieven. 
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Voorbeeldprojecten 

 

Zoutwinning in Enschede en Hengelo door 
Akzo Nobel  

 
 
 
 
 
 
Zandwinning in Rutbekerveld (Enschede) 
en Oosterweilanden (Vriezenveen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie 
 
• Staatstoezicht op de mijnen 

http://www.sodm.nl/  
• Energierapport 2016 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/18/kamerbrief-energierapport 
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Factsheet 9: Archeologische waarden 
 

Versie 27 oktober 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 

Archeologische waarden zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de ondergrond zijn 
achtergebleven. Deze waarden betreffen een onvervangbaar onderdeel van ons cultureel erfgoed. Het 
bodemarchief is een onmisbare bron voor de kennis van het verleden. Archeologisch materiaal in de bodem 
is onvervangbaar en daarom kwetsbaar: eenmaal vernietigd komt het niet meer terug. Het is dus zaak om 
zuinig te zijn op ondergronds aanwezige archeologische waarden. Behoud ter plekke, in situ dus, stelt het 
bodemarchief het beste veilig. Bovendien kan het archief zo altijd nog ‘gelezen’ worden op een moment dat 
kennis en onderzoeksmethoden meer informatie op zullen leveren dan met de huidige stand van zaken 
mogelijk zou zijn. 

 

De huidige Wet op de archeologische monumentenzorg is het eindresultaat van de implementatie in de 
Nederlandse wetgeving van het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed, beter 
bekend als het verdrag van Malta. Aanleiding van het verdrag was de toenemende druk op het archeologische 
erfgoed in Europa. Om een aantal redenen wordt dit erfgoed bedreigd. Niet alleen door natuurlijke processen 
of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook door ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. 

 

Hoe zit het met de archeologische waarden in de regio Twente?  
In heel Twente treffen we globaal dezelfde archeologische gebiedstypen aan. De reden daarvan zit in de regio 
brede aanwezigheid van essen, stuwwallen en dekzandruggen. Als gevolg daarvan hebben mensen zich door de 
eeuwen heen op de hoger gelegen delen gevestigd. Daarom worden archeologische vondsten aangetroffen uit 
de steentijd tot de middeleeuwen. Door hun lange periode van bewoning zijn dorps- en stadscentra per 
definitie gebieden met een hoge archeologische waarde. 

 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Door de archeologische waarden van een gebied in ruimtelijke plannen zichtbaar en beleefbaar te 
maken wordt kwaliteit toegevoegd. De ondergrondse kwaliteiten, in de vorm van de aanwezige 
archeologische waarden, bieden kansen voor ruimtelijke kwaliteit, recreatie en toerisme, educatie en 
cultuur en het versterken van identiteit. De aanwezigheid van archeologische waarden draagt dan ook 
bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en kan de economie van Twente versterken. 

 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 
 

Het Europese verdrag van Malta uit 1992 regelt de bescherming van het archeologisch erfgoed, de inpassing 
ervan in ruimtelijke ontwikkelingen en de financiering van het onderzoek. De afspraken uit het verdrag zijn in 
Nederland in 2007 in de ‘Wet op de Archeologische Monumentenzorg’ opgenomen. Met de inwerkingtreding 
van die wet zijn ook de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de 
Woningwet gewijzigd. Hiervoor is bewust gekozen. Op deze manier wordt het archeologische belang 
ingevlochten in de regelingen die betrekking hebben op ruimtelijke processen en de uitvoering daarvan.  

 

Wet ruimtelijke ordening in bestemmingsplannen moet rekening gehouden worden met vastgestelde en 

 te verwachten archeologische waarden door het opnemen van een 

 dubbelbestemming ‘waarden-archeologie’, inclusief bijbehorende regels, in 

 het bestemmingsplan (gemeenteraad). 

Monumentenwet (wordt voor die gebieden waar dit nog niet in het bestemmingsplan geregeld is, er 
Erfgoedwet) bepalingen in de monumentenverordening moeten worden opgenomen (door 

 de gemeenteraad). 

Wet milieubeheer bij het opstellen van milieueffectrapportages (voor plannen en besluiten) 
 archeologische waarden moeten worden meegenomen. 

Wet algemene bepalingen in voorkomende gevallen bij de omgevingsvergunningsaanvraag een 
omgevingsrecht (Wabo) archeologisch rapport moet worden overlegd en dat bij de verlening van de 
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omgevingsvergunning nadere voorwaarden gesteld kunnen worden 
ter bescherming van archeologische waarden (door het college van 
burgemeester en wethouders). 

 

De gemeente is bij het doen van archeologisch onderzoek in veruit de meeste gevallen het bevoegd gezag.  
Alleen bij rijksmonumenten (het rijk) en bij ontgrondingen (de provincie) is een andere overheid aan zet. 
 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden? 
 
Het nationale beleid voor de archeologische monumentenzorg staat in het teken van het behoud en het 
beheer van het archeologisch erfgoed. Op gelijke voet staat het streven naar het gebruik van het archeologisch 
erfgoed als inspiratiebron voor de ruimtelijke inrichting. Het rijksbeleid is beschreven in de Wet op de 
archeologische monumentenzorg. 

 

Welke rol heb je als gemeente?  
De gemeentelijke beleidsruimte wordt sterk ingeperkt door wetten en besluiten en regels over archeologische 
waarden door Europa, het rijk en de provincie. Gemeenten dienen dit beleid te vertalen naar eigen beleid en 
specifiek naar bestemmingsplannen. De gemeentelijke beleidsruimte is wettelijk vastgelegd in de 
Monumentenwet 1988. Daarin staat dat bij elke bodemingreep groter dan 100 m² rekening gehouden moet 
worden met aanwezige of te verwachten archeologische waarden. Gemeenten mogen hier wel van afwijken 
mits zij dit onderbouwd kunnen verantwoorden. Elke gemeente maakt zelf de keuze welke archeologische 
gebiedstypen zij belangrijk vindt en verankerd dit in gemeentelijk beleid. Om het gemeentelijk archeologisch 
beleid uit te kunnen voeren is het verstandig een gemeentelijke archeologische beleidskaart op te stellen. Op 
deze kaart staan gebieden aangegeven met te verwachten archeologische waarden en monumenten en waar 
derhalve bij welke oppervlakte en diepte van graafwerkzaamheden eerst archeologisch onderzoek uitgevoerd 
moet worden. Deze beleidskaart vormt de basis voor de doorvertaling naar de bestemmingsplannen. 

 

De relatie met andere factsheets?  
• Landschappelijke en aardkundige waarden en 
 
• Voorraad grondwater; bij archeologische monumenten mag ter 

bescherming niet zomaar water onttrokken worden.  
 

Voorbeeldproject  
Belevingsplek Laag van Usselo in Enschede. Met een modern kunstwerk 
worden de archeologische waarden van deze vindplaats zichtbaar gemaakt 
en wordt het een plek voor recreatie en educatie. Daarmee wordt invulling 
gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor het erfgoed. 
 
 
 
 
 
 

Belevingsplek Laag van Usselo 
 

Meer informatie  
• http://www.overijssel.nl/thema's/cultuur/cultureel-erfgoed/archeologie/  
• http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/cwk_discipline/v1  
• http://archeologieinnederland.nl/ 
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Factsheet 10: Landschappelijke en ecologische waarden 
 

Versie 27 oktober 2016 

 

Toelichting op het onderwerp 
 

Door de ontstaansgeschiedenis kent Nederland en grote diversiteit in aardkundige, landschappelijke en 

ecologische waarden. Zandgebieden, heuvelland, dekzandruggen, hoogveen en stuwwallen zijn door de tijd 

op verschillende manieren gebruikt en in cultuur gebracht. Dat heeft grote invloed gehad op het Nederlandse 

landschap en mede daardoor op de ecologische diversiteit. Hierdoor is er diversiteit in bodemtypen die heeft 

geleid tot grote voedselrijkdom en afwisselende kenmerkende vegetatie en fauna. Juist op plaatsen waar op 

relatief korte afstand de fysieke verschillen in de bodem groot zijn, kan de biodiversiteit groot zijn. 
 

Hoe zit het met landschappelijke en ecologische waarden in de regio Twente? 
 

Karakteristiek voor het Twentse landschap zijn de grote variatie en verwevenheid van het landschap en de 

cultuurhistorische waarden. Er is een grote landschappelijke diversiteit (gradiënten/overgangen) op korte 

afstand, die telkens opnieuw tot andere landschapstypen, ruimtelijke structuren en beelden leidt. Van grote 

openheid tot een bijzondere kleinschaligheid. Deze kwaliteiten zorgen voor een visueel, ecologisch en 

recreatief aantrekkelijk landschap, een landschap dat bovendien zeer aantrekkelijk is om in te wonen en te 

werken. Er is sprake van een hoge soortenrijkdom en er komen ook zeldzame plantensoorten voor. Van de 

160 Nederlandse Natura2000-gebieden liggen verscheidene in Twente, waaronder Engbertsdijksvenen, het 

Buurserzand - Haaksbergerveen, het Springendal en het Dal van de Mosbeek. 
 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Maatschappelijke opgaven  
• Aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Twentse dorpen en steden  
• Mooie natuur en een aantrekkelijk landschap (met recreatievoorzieningen) 

 

Het landschap is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Door bijvoorbeeld de veranderende rol van 
de landbouw, recreatieve ontwikkelingen en verstedelijkingsdruk verandert het landschap geleidelijk in een 
multifunctionele verblijfsruimte, waarin naast landbouw ook functies als recreatie en toerisme, natuur en 
landschapsbehoud en wonen belangrijker worden. 

 

De processen die aardkundige waarden vormen verlopen zeer traag. Eenmaal verstoord zijn de waarden niet 

meer terug te krijgen. Door bij gebiedsontwikkeling rekening te houden met de aardkundige waarden kunnen 

zij bijdragen aan een aantrekkelijker woonklimaat, en begrip voor en kennis over de eigen leefomgeving. Ze 

geven identiteit aan gebieden binnen het unieke Twentse landschap met steden, dorpen, landgoederen en 

het platteland met akkerranden en houtwallen leiden daarmee tot een grote toeristische belevingswaarde. 
 

Met welk wettelijke en beleidskaders moet ik rekening houden?  
Landelijk is weinig wettelijk vastgelegd ten aanzien van het behoud of gebruik van aardkundige waarden. 
Wel krijgt het provinciaal en lokaal meer aandacht omdat het bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Natuurbeschermingswet Deze is gericht op gebiedsbescherming. In de wet zijn de Natura 2000-gebieden,  

 Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands aangewezen en beschermd. De  

 bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de  

 Natuurbeschermingswet verwerkt. Voor activiteiten of projecten die schadelijk  

 zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. De provincies is  

 bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet.  

 Per 1 januari 2017 gaat de Natuurbeschermingswet, samen met de Flora- en  

 Faunawet en de Boswet, op in de Wet natuurbescherming.  

Flora- en Faunawet De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat  

 van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Het  
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  uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een 

  schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. De 
  Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Europees) is geïmplementeerd in deze wet. Ook 
    

  voor de Flora- en faunawet is de provincie het bevoegde gezag. 

  Per 1 januari 2017 gaat de Flora- en Fauanwet, samen met de 

  Natuurbeschermingswet en de Boswet, op in de Wet natuurbescherming. 

Nationale landschappen  Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en 
  nationaal kenmerken de landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee 

  bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. In het nationaal ruimtelijk 

  beleid zijn 20 nationale landschappen aangewezen waar landschappelijke, 

  cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven dan wel 
  versterkt worden. In samenhang hiermee zal de toeristisch-recreatieve betekenis 

  moeten toenemen. Voor de nationale landschappen geldt dat er geen 

  grootschalige ontwikkelingen (woningbouw, bedrijfsterreinen) plaats kunnen 

  vinden. 

Natura 2000  Voor de Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingdoelstellingen geformuleerd. 
  Hierin is aangegeven welke natuurdoelen en natuurdoeltypen in het gebied in 

  stand gehouden of gerealiseerd moeten worden. Natura 2000-gebieden zijn 

  aangewezen door het Rijk en wettelijk beschermt op het niveau van de Europese 

  Unie en nationaal via de Natuurbeschermingswet. 

Natuur Netwerk  De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van 
Nederland (Ecologische  belangrijke natuurgebieden in Nederland. De EHS, die door de provincie wordt 
Hoofdstructuur)  begrensd, bestaat grotendeels uit de bestaande natuur, nieuwe natuur 

  (gerealiseerd of nog te realiseren) en beheersgebieden. Het vormt de basis voor 

  het natuurbeleid waarbij per deelgebied natuurdoeltypen benoemd. 

  Ontwikkelingen kunnen allen plaatsvinden als aangetoond is dat het niet 

  schadelijk is voor de natuur. 

Omgevingsvisie  Op provinciaal niveau is de Omgevingsvisie vastgesteld. Als ambitie is gesteld de 
provincie  aardkundige waarden zoveel mogelijk te beschermen door het laten beleven door 

  mensen door informatie, gebruik en ontwikkeling. Ook wil men de grote regionale 

  variatie aan karakteristieke aardkundige waarden behouden en benutten in de 

  ruimtelijke planvorming. 

Aardkundige  Onderdeel van de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel. 
waardenkaart Provincie    

Overijssel     
 

Welke rol heb je als gemeente? 
 

De kaders worden gevormd door de geldende regelgeving op rijksniveau en het provinciale beleid, maar 

daarnaast hebben de gemeenten veel beleidsruimte om de ecologische diversiteit te behouden of 

verbeteren. De beleidsruimte om de ecologische diversiteit te versterken, wordt echter beperkt door de 

feitelijke situatie; het vergroten van de ecologische diversiteit en deze soortenrijkdom in stand houden, is 

alleen goed mogelijk als dit past bij de kenmerken van het gebied (natuur en gebruik). 
 
• Betrek vroegtijdig specifieke kernmerken van flora, fauna, landschap en bodem- en watersysteem, om 

tot een aantrekkelijke en duurzame woonomgeving te komen. 
 
• Maak bij nieuwe ontwikkelingen een juiste afweging tussen milieuaspecten (lucht, geluid, bodem, 

externe veiligheid) en de potentiële waarden in een gebied (landschap, ecologie, archeologie, 
cultuurhistorie, water). 

 
• Leg verbinding tussen initiatieven met economische bedrijvigheid door de vorming van arrangementen, 

samenwerking tussen ondernemers, en de verbinding tussen bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden en 
toerisme te bevorderen.  

• Ontwikkeling van een multifunctioneel buitengebied. 
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• Behoud van het buitengebied en de groene longen.  
• Behouden en versterken van de herkenbaarheid en diversiteit aan landschappen en landschapstypen. 
 
• Cultuurhistorie en landschap versterken. Twente groeit wat betreft aantal doorgebrachte vakanties. Benut 

en versterk deze ontwikkeling door voorwaarden te scheppen voor een prettig verblijf. 
 
• Agrarische sector maakt integraal onderdeel uit van het landschap maar mag hierbij geen negatieve 

invloed hebben door b.v. onacceptabele schaalvergroting.  
• Landgoederen inclusief verplichte natuurontwikkeling en openstelling voor het publiek.  
• Inzetten op overgang stedelijke landschap en natuurlijk landschap. 

 

Voorbeeldprojecten 
 
• Om weer water te laten stromen in de Rossumerbeek met als doel om de kwaliteiten voor natuur, water en 

landbouw te verbeteren.  
• Inrichting ecologische hoofdstructuur (EHS) voormalig vliegveld Twente 

 

Meer informatie 
 
• Provinciale bodematlas Overijssel (kaart met bodemopbouw) 

http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodembescherming/aardkundige-waarden/aardkundige-
waarden-in-de-provincie-overijssel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

http://www.noordoost-twente.nl/projecten/projecten-waterschap/rossumerbeek-stroomt/
http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodembescherming/aardkundige-waarden/aardkundige-waarden-in-de-provincie-overijssel
http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodembescherming/aardkundige-waarden/aardkundige-waarden-in-de-provincie-overijssel
http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodembescherming/aardkundige-waarden/aardkundige-waarden-in-de-provincie-overijssel


 
 

 

Factsheet 11: Bodemvruchtbaarheid 
 
Versie 27 oktober 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 
In een gezonde bodem leven allerlei organismen. Deze organismen dragen bij aan allerlei ondergrondfuncties. 
Bijvoorbeeld doordat zij zorgen voor de afbraak van organisch materiaal en andere (schadelijke) stoffen. Maar 
ook door het vrij maken van voedingsstoffen voor opname door planten en het weren van ziekten en plagen. 
De bodem maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van de koolstofkringloop, omdat het in staat is om 
koolstof vast te houden. Planten nemen kooldioxide (CO2) uit de lucht op en leggen het vast in de plant. Bij het 
afsterven van planten komt het dode plantenmateriaal als organische stof in de bodem terecht. Daarnaast 

komt ook door bemesting organisch stof in de bodem terecht.9 

 

Meststoffen leveren essentiële voedingsstoffen voor de groei van gewassen en spelen daarmee een 
belangrijke rol in de productie en kwaliteit van ons voedsel. Maar de kwaliteit en capaciteit van de bodem en 
het milieu spelen ook een rol. Een combinatie van chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen 
bepaalt de gewasproductiecapaciteit van de bodem. Verschillende bodemtypen zijn van nature beter geschikt 
voor bepaalde gewassen. 

 

Het gebruik van de bodem voor gewasproductie laat zijn sporen na. Zo kan intensief gebruik leiden tot 
uitputting van de bodem. Als het bodemleven verstoord wordt, heeft dat negatieve gevolgen voor andere 
ondergrondkwaliteiten. Dit kan ook gevolgen hebben voor andere functies van de ondergrond in de directe 
omgeving. Zo kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen het diverse bodemleven op den duur uitputten. 
Herstel komt maar moeizaam op gang en duurt lang. 
 

Hoe zit het met de bodemvruchtbaarheid in de regio Twente? 
 
De agrarische sector is in Twente van oudsher een belangrijke sector. In Twente wordt een relatief groot deel 
van het landschap gebruikt voor landbouw. Voor de landbouwproductie is een gezond bodemleven van 
belang, omdat het bodemleven zorgt voor de opname van voedingsstoffen door planten en een filterende 
werking heeft. Het belang van een gezond bodemleven is echter niet iets waar velen zich bewust van zijn of 
bewust mee bezig houden. 

 

Een relatief nieuwe trend is de toenemende aandacht voor ‘gezond voedsel’ en ‘streekeigen voedsel’. De 
gewasproductiecapaciteit van de bodem neemt daarbij een prominente rol in. De geschiktheid van de bodem 
voor gewasproductie is het aangrijpingspunt voor het plannen van geschikte landbouw- en natuurgronden. Een 
goede afstemming leidt tot hogere opbrengsten, beperkingen in het gebruik van meststoffen en voorkomt 
uitspoelen van (verontreinigde) stoffen naar het grondwater. 

 

Om de ondergrond te kunnen blijven benutten voor gewasproductie en andere functies, is het belangrijk dat 
er een juiste balans gevonden wordt met betrekking tot het gebruik van meststoffen en biociden. Te intensief 
gebruik van de ondergrond kan leiden tot verdichting. Daarnaast hebben gewasproductie en de 
waterhuishouding (grondwaterstand) een wederzijdse invloed op elkaar. Bij de ontwikkeling van de 
rijksstructuurvisie ondergrond is een gezonde bodem voor landbouw en natuur geformuleerd als een van de 

beleidsopgaven.10 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
9 Vee eet bijvoorbeeld gras en wordt in de maag / darmen door micro-organismen omgezet en komt het organische stof 
in mest weer vrij. 
10Opgaven voor de ondergrond. Probleemstelling van het programma STRONG (juni 2014). 
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Relatie met de maatschappelijke opgave  
Maatschappelijke opgaven  
• Een economisch aantrekkelijke Twentse regio  
• Twente: mooi natuur en een aantrekkelijk landschap (en recreatievoorzieningen) 
• Een klimaatbestendig Twente met een veerkrachtig watersysteem 

• Duurzaam Twente op het gebied van energie en hergebruik van materiaal 

 

Kansen  
Twente heeft een aantrekkelijk landschap wat zij graag wil behouden. Twente trekt veel toerisme en is een 
aantrekkelijke regio om te wonen en werken. Daarom willen we er voor zorgen, dat de bodem gezond 
blijft. Om dit te realiseren moet rekening worden gehouden met onderstaande aandachtspunten: 

 
• Stem de gewassenteelt af op de gewasproductiecapaciteit (eigenschappen) van de bodem. 

Bijvoorbeeld door het in beeld brengen van de gewasproductiekwaliteit onder andere via een 
mineralenonderzoek uitgevoerd in samenwerking tussen Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) , 
provincie, gemeenten en waterschap. 

 
• Maak een duidelijke keuze welk belang prevaleert: bijvoorbeeld drinkwater (grondwater), landbouw 

of natuur of andere functies (bijvoorbeeld bodemenergiesystemen).  
• Verbind natuur- en landbouwgebieden voor een goede ontwikkeling en verspreiding van het bodemleven. 

 
• Wees slim bij de toekenning van functies aan gebieden. Gebruik een vruchtbare bodem voor 

gewasproductie. Een nieuw park kan bijvoorbeeld beter worden aangelegd op een plek waar al groen is. 
 
• Sluit de (lokale) kringloop (zoveel mogelijk), bijvoorbeeld door organisch materiaal zo veel mogelijk 

te verwerken in de regio (mestverwerking).  
• Maak gebruik van groenbemesters voor een duurzamer bodemgebruik. 

 
• Het beter kunnen benutten van deze ondergrondkwaliteit begint bij bewustwording van het 

natuurlijke proces en welke bijdrage het koolstofbindend vermogen van de bodem levert aan de 
klimaatopgaven.  

• Inzicht geven waar bodemverdichtingsgevoelige gebieden liggen (regio). 
 
• Verstoor de bodem niet voortdurend (door bijvoorbeeld ploegen, harken en spitten). Het koolstofbindende 

vermogen van de bodem heeft het meeste effect als er zo weinig verstoringen plaatsvinden. 
 
• Verhoog het grondwaterpeil in natuurgebieden, zodat inklinking wordt tegengegaan. Hierdoor voorkom 

je dat er veel CO2 vrijkomt. 
• Stadslandbouw is ook een mogelijk duurzaam initiatief. Dit kan op een kleine schaal in de vorm van 

moestuinen, wat minder relevant is, maar ook op industriële schaal, waar gewassen verbouwd kunnen 
worden in kassen op verschillende verdiepingen. Dit bespaart ruimte, beperkt transportkosten en zorgt 
ook voor een gecontroleerde omgeving waar geen of minder pesticiden nodig zijn. 
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Met welk wettelijk kader of generiek beleid moet ik rekening houden?  
Er is geen specifiek wettelijk of generiek beleidskader voor bodemvruchtbaarheid.  
Afhankelijk van de omstandigheden kunnen bijvoorbeeld de volgende wetten en regels van belang zijn. 
 

Mestwetgeving Het beleid stelt grenzen aan de totale hoeveelheid dierlijke mest, stikstof en fosfaat die een 

 bedrijf gemiddeld per hectare op het land mag brengen.. 

Waterwet De Waterwet geeft een aantal instrumenten om de waterkwantiteit te regelen 
 (bijvoorbeeld peilbesluiten). 
 

 
Welke rol heb je als gemeente? 

 
De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om organisch materiaal (zoals bermmaaisel en bladafval) 
zoveel mogelijk te laten liggen. Ook het verminderen van verharding en vergroening dragen hieraan bij. 

 

De relatie met andere factsheets?  
• Waterberging  
• Waterfilterende bodem  
• Landschappelijke en ecologische waarden  
• Schone en veilige bodem 

 

Voorbeeldprojecten 
 
• Weerbare bodem bij Boomkwekerijk A. Leune, Vruchtboomkwekerij Guus van Montfort en 

Boomkwekerij Gebr. Roelands  
• Biologische grondontsmetting roos 

 

• Beheersing aaltjes door inzet groenbemester 
 

• Gezonde bodem met organisch materiaal-VICOE 
https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/themas/koepelproject-plantgezondheid/preventie-en-
weerbaarheid/ 

  
 

Meer informatie 
 
• Provinciale bodematlas Overijssel (kaart met bodemopbouw) 

http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/bodematlas/v1  
• Ruimte x milieu http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ondergrondlaag/levende-

bodem http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ondergrondlaag/koolstofbindende-
bodem 
http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ondergrondlaag/Gewasproductiecapaciteit// 
www.ruimtemettoekomst.nl/wiki/ondergrondlaag 
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Factsheet 12: Voorraad grondwater 
 
Versie 27 oktober 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 
Deze factsheet heeft betrekking op het belang van de hoeveelheid en een goed kwaliteit van het 
grondwater die zich in de ondergrond bevindt, nu en in de toekomst. De hoeveelheid grondwater wordt 
bepaald door klimatologische omstandigheden en de opbouw en samenstelling van de ondergrond, zoals de 
dikte van de gesteentelaag waarin het grondwater ingesloten zit. 

 

De grondwatervoorraad wordt voortdurend aangevuld. Zijwaarts en van onderaf gebeurt dit door 
toestroming van grondwater uit de wijde omgeving. De belangrijkste voeding komt echter van boven, in de 
vorm van neerslag. Het verschil tussen verdamping en neerslag is het neerslagoverschot. De jaarlijkse 
verdamping in Nederland bedraagt gemiddeld 501 millimeter, de neerslag is 792 millimeter en het 
neerslagoverschot is dus 291 millimeter. Het grootste deel van het overschot wordt via het oppervlaktewater 
naar zee afgevoerd. Naar schatting bijna tien procent van de neerslag wordt aan het grondwater toegevoegd. 

Dat is ruim 2600 miljoen m3 per jaar. Hiermee is grondwater een hernieuwbare grondstof. 

 

Grondwater vormt zowel een kans als een bedreiging voor onze samenleving. Het is de hoofdbron voor 
drinkwater en maakt plantengroei en een rijk bodemleven mogelijk. Verder zorgt het ervoor dat ons land 
niet verdroogt en het draagt bij aan de economische bedrijvigheid. Ook de agrarische sector en de industrie 
zijn afhankelijk van voldoende grondwater van goede kwaliteit. 

 

Het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning kent meestal een hoge kwaliteit doordat het 
grondwater in de loop van de tijd gefilterd is door de diverse klei, zand of andere aardlagen. Het is 
belangrijk dat deze kwaliteit zo goed mogelijk beschermd wordt. 

 

In Nederland wordt het water gewonnen uit vier typen bronnen: grondwater, oppervlaktewater, 
oevergrondwater en duinwater. De kwaliteit van de grondstof waarmee drinkwater wordt bereid moet 
aan hoge eisen voldoen. Om de kwaliteit van de grondstof te beschermen wordt gewerkt met 
verschillende beschermingszones (waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en / of boringsvrije 
zone) waar beperkingen of verboden gelden voor bodembedreigende maatregelen. 

 

Hoe zit het met de voorraad grondwater in de regio Twente? 
 
Grondwater en ondergrond zijn nauw met elkaar verbonden. Wie het gedrag van grondwater in Twente wil 
begrijpen, moet een goed inzicht hebben in de regionale en lokale geologische condities. Alle data over 
grondwater en geologie zijn verder samengevoegd in de centrale database DINO (www.dinoloket.nl). Het 
bevat alle gegevens over grondwater, bijvoorbeeld informatie over de plaats en diepte van meetpunten, 
administratieve gegevens en resultaten van grondwatermetingen. 

 

De grootste bron van drinkwater in Nederland is grondwater (ruim 65%) en voor Twente ook de enige bron. De 
voorraad schoon drinkwater is van essentieel belang voor de volksgezondheid. De goede kwaliteit en de 
hoeveelheid moeten daarom goed beschermd worden. Dat betekent voor Twente bescherming van de 
kwantiteit en de kwaliteit van het grondwater. In geringe mate wordt het drinkwater gebruikt als proceswater 
en voor de beregening van de landbouwgewassen. 

 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
Maatschappelijke opgaven  
• Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Twentse dorpen en steden  
• Een klimaatbestendig Twente met een veerkrachtig watersysteem 

 

Kansen  
• Duurzame landbouw (drink- en grondwater); 
 

38 

http://www.dinoloket.nl/


 
 

 

• Pauzelandschappen als kans benutten voor het (tijdelijk) verbeteren van de woon- en leefomgeving en 
de sociale samenhang (stadslandbouw, waterbuffer/berging, pluktuin);  

• Uitvoering ontwikkelingsagenda ‘Samen werkt beter’ om onderwerpen zoals landschappelijke 
diversiteit, drinkwater, grondwater etc. ten volle te benutten en te combineren;  

• Waterberging in het gebied zelf en dit kunnen gebruiken in droge tijden;  
• Water als sturend thema voor gebiedsontwikkeling en kostenverlaging voor beheer en onderhoud.  
• Grondwaterbeschermingsgebied maakt een groen landschap mogelijk (stadspark) en  
• Andere visie op drinkwatergebruik in combinatie met Natura 2000-bescherming en waterberging. 

 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 

Europese In de KRW is opgenomen dat maatregelen genomen moeten worden om de inbreng 
Kaderrichtlijn Water van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te beperken. Het 
(KRW) halen van deze KRW-doelstelling, een goede kwantiteit en kwaliteit van het 

 grondwater (het zo goed mogelijk benutten met zo min mogelijke zuivering), kent een 

 resultaatverplichting. Dat betekent dat provincies voor deze verplichting aan de lat 

 staan. Dit moet uiterlijk in 2027 klaar zijn. 

Waterwet De Waterwet regelt het beheer van de grondwatervoorraad. 
 Het waterschap is bevoegd gezag voor de vergunningverlening 

 grondwateronttrekking en infiltratie van water in de bodem. Daarop zijn drie 

 uitzonderingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is: openbare 

 drinkwatervoorziening, open bodemenergiesystemen en industriële onttrekkingen 

 van meer dan 150.000 m³ per jaar. 

 Het Rijk is bevoegd gezag voor de rijkswateren. De gemeenten zijn als beheerder van 

 de openbare ruimte en de riolering belast met de zorgplichten voor hemelwater en 
 grondwater. 

 Ook op grond van de Waterwet kent de provincie functies toe aan het watersysteem, 

 zoals bijvoorbeeld de drinkwaterfunctie. De provincie wijst daarvoor 

 grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden aan en stuurt via ruimtelijke 

 ordening en milieu op goede kwaliteit van het grondwater. 

Drinkwaterwet In de Drinkwaterwet is vastgelegd dat de duurzame veiligstelling van de openbare 
 drinkwatervoorziening een dwingende reden van groot openbaar belang is. 

 In het Drinkwaterbesluit staat weergegeven welke stoffen in welke mate in het 
 drinkwater mogen voorkomen. Ook de manier waarop de kwaliteit van drinkwater 

 gecontroleerd moet worden, is daarin vastgelegd. De bewaking van de 

 volksgezondheid is vanzelfsprekend het belangrijkste uitgangspunt, maar er zijn ook 

 normen voor de geur, kleur, smaak, en hardheid van het water. 

  

Wet De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb 
Bodembescherming maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden 

 de sanering van verontreinigde bodem en grondwater door middel van de Wbb 
 geregeld. Ook lozingen in of op de bodem kunnen op grond van de Wbb worden 

 gereguleerd. Het gaat hierbij dus om grondwaterkwaliteit. 

Provinciale De provincie stelt in de Omgevingsverordening voor aangewezen gebieden 
omgevingsverordening (beschermingszones) regels ter bescherming van het grondwater met het oog op de 

 waterwinning. Onder waterwinning wordt met name begrepen water bestemd voor 

 menselijke consumptie. 

 Er zijn verschillende beschermingszones: waterwingebieden, 

 grondwaterbeschermingsgebieden (veelal 25‐jaarzone), intrekgebieden (100‐ 
 jaarzones) of boringvrije zones. Van de verboden kan ontheffing worden verleend 

 indien het belang van het milieu zich daartegen niet verzet. Wanneer een 

 omgevingsvergunning voor een inrichting is vereist, worden daarin de 

 instructievoorschriften vanuit de verordening opgenomen. 
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 Grondwaterbeschermingsgebieden kunnen ook ruimtelijk worden beschermd. Via de 

 Waterwet kent de provincie functies toe aan het watersysteem (dus ook aan 

 grondwaterlichamen). Dit betreft onder meer de drinkwaterfunctie. De 

 functietoekenning van het watersysteem voor de openbare drinkwatervoorziening 

 gebeurt via het vaststellen van de grondwaterbeschermings- en intrekgebieden van de 

 winningen. De aanwijzing van deze functie van het watersysteem heeft via de 

 zonering van het intrekgebied, het grondwaterbeschermings- en het wingebied 
 echter ook een ruimtelijk gevolg. Dit is uitgewerkt in de provinciale structuurvisie. 

 In de structuurvisie kan duidelijk worden gemaakt dat drinkwaterbronnen adequate 

 bescherming verdienen. De bescherming van het grondwaterbelang in het algemeen 

 en het openbare drinkwaterbelang in het bijzonder zijn in provinciaal beleid ook altijd 

 terug te vinden. Omdat de structuurvisie alleen de provincie zelf bindt, is doorwerking 

 vanuit het beleid nodig naar de gemeenten. Op grond van de bestaande juridische 

 mogelijkheden verdient hier de inzet van (voor iedereen geldende) algemene regels 

 de voorkeur. 

Keur van het De Keur is de verordening van het waterschap met de regels voor de bescherming van 
waterschap waterstaatswerken (waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en 

 kunstwerken zoals stuwen en gemalen) en voor het onttrekken van grondwater. 
 In de Keur is vastgelegd voor welke activiteiten een vergunning noodzakelijk is. Voor 

 specifieke, veel voorkomende activiteiten, bijvoorbeeld het leggen van kabels en 

 leidingen langs een watergang, heeft het waterschap algemene regels. 

 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden?  
• Nationaal Waterplan  

• Nationaal Bestuursakkoord Water11 
• Provinciale Omgevingsvisie  
• Provinciaal op projectbasis, zoals Bestuursovereenkomst en werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-

Nederland (ZON), zoektocht waterwinning Twente. 
 
• Waterbeheerplan. Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader 

uitgewerkt in een Waterbeheerplan. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de 
Kaderrichtlijn Water en retentiecompensatie.  

• Gebiedsgericht grondwaterbeheer 

 

Welke rol heb je als gemeente? 
 

Vanwege het algemene belang dat wordt gediend met de drinkwatervoorziening is de beleidsruimte gering 
tot nihil. De provincie bepaalt in overwegende mate de bescherming van de winningen en de daarbij horende 
zones. 

 

Bij ontwikkelingen in grondwaterbeschermingsgebieden gaat de provincie uit van het zogenaamde 
stap-vooruit-principe. De ontwikkeling met maatregelen moet leiden tot een verbeterde situatie voor 
de drinkwatervoorziening. 

 

Gemeenten kunnen gebruiksvormen uitsluiten welke volgens de provinciale Omgevingsverordening niet 
verboden zijn maar door de gemeente toch als onwenselijk worden beschouwd. “Win-win water: drinkwater  

 

 
11 In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent 
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen 
overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet 
afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is 
hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het 
op orde brengen van het watersysteem. 
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voor nu en later!” is een inspiratieboek van de provincie om inzichtelijk te maken welke functies en 
initiatieven zich goed verhouden met een drinkwaterwinning. 

 

Gemeenten moeten een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan opstellen met daarin aandacht voor het 
afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het 
inzamelen en afvoeren van grond-, hemel- en vuilwater. Deze verplichting vervalt overigens met de komst van 
de Omgevingswet. Daarin valt deze verantwoordelijkheid onder de gemeentelijke zorgplicht voor afval-, 
hemel- en grondwater. 

 

De relatie met andere factsheets? 
 
Grondwater en oppervlaktewater samen vormen een uiterst belangrijke omgevingsfactor die veel 
ruimtelijke gebruiksfuncties mogelijk maakt; denk bijvoorbeeld aan landbouw, natuur en bebouwing. Een 
belangrijk deel van de inspanningen in het waterbeheer richt zich juist op deze dimensie van water. Deze 
vitale en soms tegengestelde belangen maken een adequaat beheer van het grondwater noodzakelijk. 

 

• Schone en veilige bodem  
• Landschappelijke en ecologische waarden  
• Bodemvruchtbaarheid  
• Waterfilterende bodem  
• Waterberging 

 

Voorbeeldproject 
 
• Waterwinning Ypelo in combinatie met waterberging Dakhorst (gemeente Wierden): Combinatie 

nieuwe put met waterberging ten behoeve van beheer grondwaterstand voor natuur. 
 

Meer informatie 
 
• Provinciale wateratlas 

http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/wateratlas/v1  
• Ontwikkelagenda ‘Samen werkt beter’ 

http://www.overijssel.nl/bestuur/samen-werkt-beter/  
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Factsheet 13: Waterfilterende bodem 
 
Versie 30 juni 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 
De bodem en het grondwater maken een belangrijk onderdeel uit van de waterkringloop. Voor een goede 
waterkwaliteit is het van belang dat water de mogelijkheid krijgt om te infiltreren. Daarbij ontdoet de bodem 
het water van lichte, veelal natuurlijke, verontreinigingen door de tocht door de diverse bodemlagen. Het in 
stand houden, dan wel uitbreiden van het filterende vermogen van de bodem is onder andere van belang voor 
de grondwatervoorraden die als drinkwater kunnen worden ingezet, maar ook voor een betere 
oppervlaktewaterkwaliteit door het afstromen van water via een bodempassage. Ingrepen in de bodem en 
bodemverontreinigingen kunnen tot gevolg hebben dat het filterende vermogen van de bodem afneemt. 
Bijvoorbeeld het verwijderen of doorprikken van bepaalde bodemlagen of verontreinigingen die het natuurlijke 
filterende vermogen tenietdoen. Beide vormen een bedreiging van de intrekgebieden voor drinkwater. 
 

Hoe zit het met de waterfilterende bodem in de regio Twente?  
Twente bestaat voornamelijk uit dekzand die doorkruist worden door enkele stuwwallen12, waarbij 
lokaal keileem is afgezet. Dit zorgt voor een afwisselend bodemopbouw en hoogteverschillen in Twente. 
Het filterende vermogen van de bodem verschil per bodemsoort en opbouw van de bodem. De 

filterende eigenschappen van bijvoorbeeld zandgronden zijn lager dan van bijvoorbeeld keileem13. De 
Twentse zandgronden zijn daarmee kwetsbaarder voor bodemverontreinigingen en kunnen daarmee de 
gebruikersfunctie (bovengronds), de kwaliteit van het oppervlaktewater en drinkwaterwinning 
(ondergronds) beperken. 
 

Maatschappelijke opgaven en kansen  
De water filterende bodem raakt een van de primaire basisbehoeften, namelijk de drinkwatervoorziening, 
waarvoor schone/veilige bronnen essentieel zijn. Bij functietoekenning aan gebieden in de ruimtelijke ordening 
is het van belang om rekening te houden met de filterende kwaliteiten van de bodem. Het voorkomen van 
verontreinigingen van het grondwater is noodzakelijk om op een rendabele manier dit grondwater te benutten 
voor menselijke consumptie. De belangrijkste maatschappelijk opgave voor de waterfilterende bodem is dat 
het bijdraagt aan een veerkrachtig watersysteem met een goede waterkwaliteit voor zowel oppervlaktewater 
als grondwater dat als drinkwater kan worden gebruikt (maatschappelijke opgave 4). 

 

Naast de drinkwatervoorziening heeft de filterende kwaliteiten van de bodem een meerwaarde bij natuur en 
landbouw vanwege het schone water (maatschappelijke opgave 3), waarbij combinaties kunnen worden 
gezocht met aantrekkelijk landschap en recreatie. 
 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 
 
Er is geen direct beleid in wetgeving ter bevordering van de waterfilterende eigenschappen van de bodem. Wel 
is in de Drinkwaterwet vastgelegd dat duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening een 
dringende reden van openbaar belang is. 

 

De grondwater bevoegdheden zijn verdeeld over diverse overheden. De provincie is het bevoegde gezag 
voor drinkwater en (grote) diepe onttrekkingen, Waterschap voor (kleinere) ondiepe onttrekkingen en 
gemeente/provincie voor Wet Bodembescherming. 
 

Met welk (nationaal/provinciaal) beleid moet ik rekening houden?  
• Nationaal Waterplan en Nationaal Bestuursakkoord Water  
• Provinciaal (Omgevingsvisie en waterplan)  
• Lokaal beleid bijvoorbeeld nota grondwaterbeheer nota bodembeheer  

 

12 opgestuwde aardlagen tijdens de ijstijd.  
13 met een groot verschil in doorlatendheid – keileem laat minder water door dan zand. 
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Welke rol heb je als gemeente? 
Water en bodem een plaats geven in het ruimtelijk planvormingsproces. Denk hierbij aan: 
 
• Stimuleer natuurontwikkeling door de overgangen in grondsoorten en kwelgebieden te 

benutten (bijvoorbeeld hoogteverschillen en natte/droge verschillen in het landschap). 
 
• Stimuleer een veerkrachtige bodem door eigenschappen als waterfilterende bodem, waterbergende 

bodem, levende bodem en schone/veilige bodem te combineren. Denk hier ook aan het toevoegen van 
recreatiemogelijkheden en ruimtelijke kwaliteiten.  

• Afstemmen functies m.b.t. bovengrondse waterkwaliteit en grondwaterkwaliteit. 
 
• Benut het filterend vermogen van de bodem door in bebouwd gebied zoveel mogelijk open bodem 

te creëren, open verharding en de ruimte te vergroenen. 
 
• Benut ruimtelijk (her)ontwikkeling van open ruimtes en gebouwen om afstromend regenwater van 

daken en verharding af te koppelen en lokaal in de bodem te infiltreren. 
 
• Versterk een gezond en levendig bodemleven in de openbare ruimten door groenvoorzieningen af te 

stemmen op de bodembiodiversiteit en het waterbergend/filterend vermogen van de bodem.  
• Combineer klimaatbestendige maatregelen met verbetering van de biodiversiteit. 
 

De relatie met andere factsheets?  
• Voorraad grondwater  
• Waterberging  
• Landschappelijke en ecologische waarden  
• Schone en veilige bodem  
• Bodemvruchtbaarheid 
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Factsheet 14: Waterberging 
 
Versie 30 juni 2016 
 

Toelichting op het onderwerp 
 
De bodem en het grondwater maken een belangrijk onderdeel uit van de waterkringloop. De bodem heeft een 
vermogen om water te bergen (te bufferen), waarbij het ook een filterende werking heeft. De grootte van het 
vermogen om water te bergen is onder meer afhankelijk van de bodemeigenschappen als de bodemsoort, de 
bodemopbouw, de hoeveelheid organische stof en de grondwatertrap. Ook ingrepen in de bodem kunnen tot 
gevolg hebben dat de waterbergende functie van de bodem afneemt. Denk hierbij aan verdichting (berijden of 
betreden) waardoor de ruimte tussen de bodemdeeltjes afneemt of bodemafdekking (bebouwing en 
bestrating) waardoor water de bodem niet kan bereiken en via het oppervlaktewater wegstroomt. Naast de 
bodemeigenschappen en ingrepen, is de gebruikersfunctie ook bepalend. Het verschil in waterpeilregime 
tussen bijvoorbeeld de functie landbouw en de functie natuur, zorgt ook voor een verschil in waterbergend 
vermogen. 
 

Hoe zit het met de waterberging in de regio Twente? 
 
Twente ligt op de hogere delen van Nederland en kenmerkt zich door kwalitatief goed, zoet grondwater. Deze 
gebieden kunnen slechts beperkt gebruik maken van wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem (IJssel, 
IJsselmeer, Maas en kanalen) en zijn daarom meer aangewezen op neerslag. De waterbergende bodem wordt 
als een reservoir gebruikt om in natte periodes regenwater in op te slaan en bij watertekorten er weer uit te 
halen. 

 

Onderstaande kaart geeft de potentie weer voor het vasthouden van water in de bodem (cm waterschijf). In 
hoofdlijnen is dit het verschil tussen het historisch grondwaterpeil en het huidige grondwaterpeil (GHG) 
vermenigvuldigd met de bodemsoort afhankelijk bergingscoëfficiënt. Het idee is dat in gebieden waar de 
grondwaterstand is gezakt, het weer ‘vullen’ technisch niet al te lastig kan zijn. Deze kaart houdt geen 
rekening met lokale omstandigheden die nadelig effect hebben op het bergingspotentieel, zoals bijvoorbeeld 
kwelgebieden.  
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Maatschappelijke opgaven en kansen 
 
De waterbergende bodem draagt bij aan een klimaatbesteding Twente met een veerkrachtig watersysteem 
(maatschappelijk opgave 4). Als gevolg van klimaatverandering nemen het aantal extreme regenbuien toe, 
alsook de natte en droge periodes. De kans op wateroverlast, droogte en hittestress neemt toe. Door water 
juist in de bodem te bergen, worden pieken tijdens natte en droge periodes afgevlakt. 

 

De aanpak van wateroverlast is (de trits) eerst het water vast te houden, dan te bergen en als laatste af te 
voeren. De bodem speelt hierin een grote rol, omdat de bodem water kan bergen en daarmee kans op 
wateroverlast benedenstrooms kan verlagen. 
 

Met welk wettelijk kader moet ik rekening houden? 
 
De waterbergende bodem is niet specifiek in een wet opgenomen. Wel moet de omgang, en dan met 
name peilbeheer, met de bodem overeenkomen met de doelstellingen van de Waterwet:  
Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang 
met bescherming en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervulling 
van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

De eerste stap in het voorkomen van wateroverlast is het vasthouden van water en waarin het 
waterbergende vermogen van de bodem een belangrijke rol vervult. Hierbij is de essentie dat water vanaf het 
begin een plaats heeft in het proces van ruimtelijke planvorming. De Watertoets is hierbij relevant. De 
grootste winst van de Watertoets ligt in het gezamenlijk commitment: de vroegtijdige, wederzijdse 
betrokkenheid tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, die uiteindelijk leidt tot het wateradvies van de 
waterbeheerder en de expliciete afweging van de wateraspecten in het plan. Bij de watertoets wordt niet 
uitgegaan van een bevoegd gezag, maar meer gewerkt vanuit adviseurschap van het waterschap. Het 
wateradvies kent wel een wettelijke grondslag. 

 

Met welk (nationaal/provinciaal) generiek beleid moet ik rekening houden?  
• Nationaal Waterplan en Nationaal Bestuursakkoord Water  
• Provinciaal (Omgevingsvisie en waterplan)  
• Waterbeheerplan  
• Zorgplicht gemeentebeleid 

 

Welke rol heb je als gemeente?  
Water en bodem een plaats geven in het ruimtelijk planvormingsproces. Denk hierbij aan: 
 
• Benut het waterbergend vermogen van de bodem door in bebouwd gebied zoveel mogelijk open bodem 

te creëren en de ruimte te vergroenen. 
 
• Benut ruimtelijk (her)ontwikkeling van open ruimtes en gebouwen om afstromend regenwater van daken 

en verharding af te koppelen en lokaal in de bodem te infiltreren.  
• Creëer meer ruimte voor waterberging door verruiming van waterpartijen en door een flexibel peilbeheer. 
 
• Water en groen (blauwe en groene infrastructuur) dragen als klimaatbestendige maatregelen bij 

aan verkoeling van de stad tijdens hete zomerdagen. 
 
• Versterk een gezond en levendig bodemleven in de openbare ruimten door groenvoorzieningen af te 

stemmen op de bodembiodiversiteit en het waterbergend/filterend vermogen van de bodem. 
 
• Combineer klimaatbestendige maatregelen met verbetering van de biodiversiteit, 

het toevoegen van recreatiemogelijkheden en ruimtelijke kwaliteiten.  
• Behoud van organische stof in de bodem om zo het bodemleven en waterbergend vermogen van de bodem 

te verbeteren. 
 
• Slim aanleggen van de bebouwde omgeving door maatschappelijke opgaven te combineren. Denk aan 

aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Twentse dorpen en steden, mooie natuur en een aantrekkelijk 
landschap met recreatievoorzieningen, een klimaatbestendig Twente met een veerkrachtig 
watersysteem en aantrekkelijke, herkenbare en vitale Twentse binnenstedelijke gebied en dorpskernen. 

 

 

45 



 
 

 

De relatie met andere factsheets  
• Voorraad grondwater  
• Bodemvruchtbaarheid  
• Landschappelijke en ecologische waarden  
• Schone en veilige bodem 

 

Voorbeeldprojecten  
ZON  
Vanuit het samenwerkingsproject Zoetwaterstrategie Oost Nederland (ZON) wordt de trits sparen, 
aanvoeren, accepteren als leidraad gebruikt: 
 
• Er wordt ingezet op voorraadvorming in het eigen gebied door een deel van het jaarlijkse 

neerslagoverschot op te slaan dat nu nog in het winterhalfjaar wordt afgevoerd;  
• In droge periodes is aanvoer van buiten een welkome aanvulling; 
 
• Er zullen vaker perioden zijn dat de eigen voorraad op is en onvoldoende water kan worden 

aangevoerd. Dat betekent tekorten accepteren en adapteren. 
 

KAS 
 
Met KlimaatActieve Stad (KAS) draagt bij aan leefbare steden waarin goed met water en klimaat wordt omgegaan. 
Met KAS werken gemeenten, waterschappen, burgers, bedrijven, kennisinstellingen aan steden en dorpen waar 
kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in de stad. Op die 
manier wordt ons bebouwde gebied voorbereid op de effecten van klimaatverandering. 

 

Meer informatie 
 
• Animatie van Natuur en Milieu Overijssel over de mogelijkheden en het belang van de Klimaat Actieve 

Stad: https://youtu.be/EUI9tpbYKmw  
• Animatie van waterschap Vechtstromen over KAS: https://youtu.be/-_KLJ9Qf2ac 
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Bijlage: Toelichting maatschappelijke opgaven 
 

 

Maatschappelijke opgave: 
 

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Twentse dorpen en steden 
 

Toelichting: 

▪ Verduurzaming en het levensloopbestendig maken van onze bestaande woningvoorraad. 
 

▪ Woningbouwopgave afstemmen op de vraag en behoefte van de verschillende doelgroepen. 
Collectief en zelfbouw stimuleren evenals vergroening van stedelijke woonmilieus. 

 
▪ Vrijkomende binnenstedelijke gebieden worden heringericht als duurzame 

woongebieden, inbreiding wordt verkozen boven uitbreiding.  
▪ Verbetering van de woon- en leefkwaliteit en beleving van de stad waarbij water en groen 

een belangrijke rol spelen.  
▪ Betrek vroegtijdig specifieke kenmerken van flora, fauna, landschap en het bodem- 

en watersysteem, om tot een aantrekkelijke en duurzame woonomgeving te komen.  
▪ Levendige dorpen, kernen en (binnen)steden met een beleefbare historische identiteit. 

▪ Aanwezigheid van het dorps karakter koesteren. 
 

▪ Bij nieuwe ontwikkelingen een juiste afweging tussen milieuaspecten (lucht, geluid, bodem, externe 
veiligheid) en de waarden in een gebied (landschap, archeologie, cultuurhistorie, water).  

▪ Inspelen op demografische en economische veranderingen: krimp en groei.  
 
 
 
 

 

Maatschappelijke opgave: 
 

Een economisch aantrekkelijke Twentse regio 

 

Toelichting: 

▪ Koesteren van gevestigde bedrijven. 

▪ Kans geven aan initiatieven ‘uit de markt’. 

▪ Durven investeren, in relatie tot maatschappelijk initiatief, in kansrijke of innovatieve projecten. 

▪ Ruimte bieden aan lokale ondernemingen en bedrijven. 

▪ Meer ruimte en minder regels voor het MKB; op zoek naar de grenzen van beleid en uitvoering. 
 

▪ Actieve boeren moeten kunnen blijven investeren en groeien. Inzetten op logistiek, 
handel, binnenvaart en havenontwikkeling.  

▪ Revitaliseren en herstructureren van bestaande terreinen. 
 

▪ Uitbreiding van bedrijventerreinen alleen bij bepaalde kernen. Realiseren van 
duurzame bedrijventerreinen.  

▪ Verbinding tussen initiatieven met economische bedrijvigheid. Wij bevorderen de vorming 
van arrangementen, samenwerking tussen ondernemers en de verbinding tussen 
bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden en toerisme.  

▪ Ontwikkeling van een multifunctioneel buitengebied. 
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Maatschappelijke opgave: 
 

Mooie natuur en een aantrekkelijk landschap (met recreatievoorzieningen) 

 

Toelichting: 

▪ Behoud van het buitengebied en de groene longen. 
 

▪ Behouden en versterken van de herkenbaarheid en diversiteit aan landschappen 
en landschapstypen.  

▪ Behouden en versterken van de (kern)kwaliteiten van het gebied (zoals het kenmerkende 
macro-en microreliëf, de kleinschalige variatie en het natuurlijke watersysteem).  

▪ Natuurbeheer in combinatie met bedrijfsvestiging. 
 

▪ Cultuurhistorie en landschap versterken. Twente groei wat betreft het aantal doorgebrachte 
vakanties. Op inspelen door voorwaarden te scheppen voor een prettig verblijf. 

 
▪ Ruimte bieden voor innovaties op het gebied van recreatie en toerisme en stimuleren 

van samenwerking en arrangementen in de vrijetijdseconomie.  
▪ Agrarische sector maakt integraal onderdeel uit van het landschap maar mag hierbij 

geen negatieve invloed hebben door bijvoorbeeld onacceptabele schaalvergroting.  
▪ Landgoederen inclusief verplicht natuurlijkontwikkeling en openstelling voor het publiek. 

▪ Inzetten op overgang stedelijke landschap en natuurlijk landschap. 

▪ Ruimtelijke kwaliteit en inpassing zijn leidend bij het toepassen van rood-voor-rood-regelingen.  
 
 
 
 

 

Maatschappelijke opgave: 
 

Een klimaatbestendig Twente met een veerkrachtig watersysteem 

 

Toelichting: 

▪ Het creëren van een gezond en veerkrachtig watersysteem en duurzame waterketen. 

▪ De trits vasthouden-bergen-afvoeren en schoonhouden-scheiden-zuiveren. 

▪ Waterberging combineren met natuurontwikkeling. 

▪ De beken krijgen meer ruimte en worden natuurlijker ingericht. 

▪ Het water bij hevige regenval bovenstrooms langer vasthouden.  
▪ Watertekort op de ene plek aanvullen door het oplossen van (grond)wateroverlast elders. 

▪ Afkoppelen van hemelwater en dit infiltreren in de bodem, zowel binnen als buiten de stad. 

▪ Voldoen aan de normen voor wateroverlast uit de Omgevingsvisie Overijssel. 

▪ Optimalisatie waterkwaliteit en –kwantiteit, maximale bijdrage aan een klimaatbestendig Twente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48 



 
 
 
 

 

Maatschappelijke opgave: 
 

Duurzaam Twente op gebied van energie en hergebruik van materiaal 
 

Toelichting: 

▪ Hergebruik van afvalstoffen als grondstof. 

▪ Toepassing van riothermie en/of gezamenlijke bodemenergiesystemen.  
▪ Bekijken mogelijkheden uitbreiden warmtenet. 

▪ Bevorderen van behoedzaak gebruik van beschikbare grondstoffen. 
 

▪ Beleid ontwikkelen gericht op gebruik van duurzame materialen en gebruik van 
duurzame energie (aardwarmte, zonne-energie, CO2-reductie).  

▪ Scheidingsgedrag van burgers en bedrijven belonen. 

▪ Optimalisatie van het huidige afvalophaalsysteem. 

▪ Richten op grootschalige duurzame energieopwekking.  
 
 
 

 

Maatschappelijke opgave: 
 

Een goed bereikbaar Twente 
 

Toelichting: 
 

▪ Voor een goede economie is een goede bereikbaarheid van belang. Doorstroming van verkeer 
en bereikbaarheid verbeteren.  

▪ Opwaarderen van wegen en het aanleggen van ontbrekende schakels. 

▪ Investeren in fietsverkeer en fietsroutes. 
 

▪ Koesteren van de landelijke fijnmazige structuur van netwerken fiets, wandelen en auto, 
geen grote doorgaande wegen.  

▪ Goede bereikbaarheid van voorzieningen en een grote mate van veiligheid waarborgen.  
▪ Zorgen voor een goede bereikbaarheid van platteland en de kernen. 

 
▪ Slechts aanleg van nieuwe (rand)wegen als het bestaande wegennet geen oplossingen meer 

biedt voor knelpunten in verkeersveiligheid of leefbaarheid.  
▪ De gemeente is aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Dit sterke punt benadrukken 

door wandel- en fietspadenstructuur te verbeteren.  
▪ Belangrijke wegen krijgen een hoogwaardige stedelijke uitstraling.  
▪ Bij nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de ontsluiting van het gebied. 
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