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(Beleidsopgaven) Programma Bodem & Ondergrond
Bodem & Ondergrond steeds meer ‘in beeld’
Levert belangrijke bijdragen aan maatschappelijke opgaven:
– Energievoorziening
• Winning, opslag, transport
• olie, (schalie)gas, geothermie, WKO
– Drinkwatervoorziening (strategische voorraden, nationale reserves)
– Voedselvoorziening (belang van goede landbouwgrond)
– Infrastructuur
 Transport (buizen, kabels, leidingen)
 Ondergronds bouwen
– beschikbaarheid van vaste delfstoffen
– cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed in de bodem
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Doelstelling :
“Duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond,
waarbij benutten en beschermen in balans zijn”

Visie & Uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenhang boven- en ondergrond in ruimte en tijd
Watersysteembenadering
Benut natuurlijke potenties (ecosysteemdiensten)
Zuinig omgaan met (strategische) voorraden
Bewust omgaan met risico’s
Omgaan met onzekerheden (door adaptief programmeren)
Weloverwogen keuzes (afwegingssystematiek)
Hoog rendement, meervoudig ruimtegebruik
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(Een greep uit) relevante thema’s / beleidsdossiers
1. Nieuw convenant Bodem en ondergrond
– verbreding bodembeleid, gebiedsgericht grondwaterbeheer
2. Beleidsnota Drinkwater
– veiligstellen drinkwatervoorziening (nationaal belang), grondwater
3. Energie & Klimaat
– toekomstvisie energiemix, doelstellingen duurzame energie
4. Deltaprogramma
– Zoetwatervoorziening, ruimtelijke adaptatie
5. Landbouw
– Goede grond voor landbouw en (grond)waterbeheer
– OS, fosfaat, peilbeheer, grond-teelt-combinaties (ruimtelijk sturen?)
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Producten Strong
Producten:
1. Beleidsnotitie brede Programma Bodem en Ondergrond
– Beleidsopgaven, visie, afwegingssystematiek
2. (Rijks)Structuurvisie Ondergrond
– Rijksverantwoordelijkheden (mijnbouw, drinkwater)
– NRD 9 februari, inspraak loopt t/m 23 maart
3. Uitvoeringsprogramma
4. Bestuurlijke afspraken met mede-overheden
5. Waar nodig afspraken met branche, NGO’s en kennisinstituten
6. Infrastructuur voor kennis & informatiebeheer
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Informatievoorziening
• Van groot belang
– Rijk, decentrale overheden, branches, NGO’s, kennisinstellingen
• Thema’s:
– bodemverontreinigingen
– kabels & leidingen, (restanten van) funderingen
– grondwaterstanden en –stromingen
– bodemopbouw en –samenstelling
– Bodemdaling
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Brede informatievoorziening
Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaat (DANK)
Basisregistratie Ondergrond (BRO) (incl. BIS)
Informatiehuis Bodem & Ondergrond (OW, L vd Leefomgeving)
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