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“Bodem en ondergrond vormen
het fundament van ons bestaan” 

• Eigenlijk een korte samenvatting van de steeds 
belangrijkere rol die de bodem en ondergrond
spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van ons
land. 

• Van drinkwatergrondstof tot bodemenergie en
ultradiepe geothermie, van waterberging in het 
kader van klimaatadaptatie tot de schragende
functie voor woningbouw, van bodemdaling tot 
huisvesting van buizen, kabels en leidingen, van 
natuurherstel tot delfstoffenwinning en
gasopslag. 

Tanja Klip‐Martin (Eerste Kamer):

Mevrouw Klip‐Martin (Eerste Kamer):

Debat 11 februari 2020  Aanvullingswet Bodem Omgevingswet



De leidraad is duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en 
ondergrond met een evenwichtige balans tussen nut en beschermen. 

Kernpunten hierbij zijn:

• Ondergrond en bovengrond verbinden: 3D integrale ruimtelijke 

ordening

• Klimaatadapatie:  toepassen van de watersysteembenadering 

• Goede samenwerking alle overheden, dialoog belanghebbenden 

• Onzekerheid als uitdaging (WRR)

• Monitoring van de effecten op de leefomgeving als onderdeel van de 

integrale benadering van gebruik versus bescherming 

• 4D ruimtelijke ordening: factor tijd 

• Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en toepassing in de praktijk.

Toekomstig 
gebruik bodem 
en ondergrond:

Balans tussen
Benutten

en
Beschermen



RUIMTELIJKE
ANALYSE



WOZ

NHR

BRI

BRV

BLAU

BRP

BRO BAG

BGT

BRK

BRT

Geo-Informatie Beleid
Stelsel van Basisregistraties 

DSO
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GEOGRAFISCH
GEBIED
WET BRO
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Geo
Informatie 
Beleid

HANDELINGSPERSPECTIEF OVERHEID
”ONZEKERHEID ALS UITDAGING”

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR REGERINGSBELEID-VOORZORGSBEGINSEL EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN ROND FYSIEKE VEILIGHEID
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Duurzame economische groei

Toekomstbestendig Landelijk gebied

Klimaatadaptatie en energietransitie

Sterke en klimaatbestendige steden en regio’s

Nederland werkt aan 4 grote opgaven:





INTEGRALE
RUIMTELIJKE
ANALYSE 3D



SCHEMATISATIE
ONDERGROND
3D  GEOLOGISCH
statisch



SCHEMATISATIE
ONDERGROND 
3D GEOTECHNISCH
statisch ‐‐> dynamisch



ONZEKERHEDEN 
ALS UITDAGING
&
RISICO
MANAGEMENT



Beleidskeuze 2: Noordzee:

• Windenergieopwekking op zee

• Aanlandingsplaatsen aan de kust 

• Conversie duurzame gassen

• CO2 en lege gasvelden



Duurzame economische groei

Toekomstbestendig Landelijk gebied

Klimaatadaptatie en energietransitie

Sterke en klimaatbestendige steden en regio’s

Praktijkvoorbeelden NCP Noordzee 2020 - 2021

Windparken op de Noordzee  - leverplicht -
CPT, BHR-GTGeotechnische modellering 

Strategie Noordzee2030- Ontmanteling en 
hergebruik van offshore-installaties en putten 

Strategie Noordzee2030- Strategische 
oppervlaktedelfstoffen reserves – DIS/DO

NOVI Gebiedsagenda Noordzee - Strategie 
Noordzee2030 en Noordzeeakkoord – IDON



Gebiedsagenda Noordzee 

• Ontmanteling & Hergebruik olie‐ en 
gasinfrastructuur

• National Platform Nexstep‐ EZK, EBN,  
NOGEPA en Sodm



MASTERPLAN NOORDZEE
ONTMANTELING EN HERGEBRUIK VAN OFFSHORE-INSTALLATIES EN PUTTEN 



MASTERPLAN NOORDZEE
ONTMANTELING EN HERGEBRUIK VAN OFFSHORE-INSTALLATIES EN PUTTEN 



























Beleidskeuze 2: Noordzee:

• Windenergieopwekking op zee

• Aanlandingsplaatsen aan de kust 

• Conversie duurzame gassen

• CO2 en lege gasvelden



Gebiedsagenda Noordzee
Strategie Noordzee2030 en Noordzeeakkoord
IDON ‐ pDG OW Erik Jan van Kempen

contactpersonen: Leo de Vrees en Kees Storm 
RWS ZD en Bert de Groot BZK NOVI



Vragen?
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Rijkswaterstaat 
Zee en Delta

Ewoud Kuin

BRO op de Noordzee:
Praktijkvoorbeeld kust 
bij IJmuiden

27 oktober 2020

RWS INFORMATIE 38
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Zandwinning op de Noordzee
• Zandwinning op de Noordzee vindt plaats in de strook tussen de 

doorgaande -20 m dieptelijn en de 12 mijlszone (opp. 5134 km2)
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Omvang van Zandwinning op Noordzee

• Zand voor suppleties om de Basis Kustlijn (BKL) in stand te houden
jaarlijks 13 tot 16 miljoen kuub zand

• MER suppletiezand 2018-2027: 160 miljoen kuub totaal
•

• Ophoogzand, industriezand, beton en metselzand
jaarlijks 12 tot 16 miljoen kuub zand

• Bij een windiepte tot 6 m is de ontgronding samen 60- 90 km2 in 5 jr
• De verwachting is dat herstelperiode van het bodemleven 4 á 6 jr is 
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Zandvoorraad en DIS

• Om de beschikbaarheid van zand te bepalen is het 
Delfstoffeninformatiesysteem (DIS) ontwikkeld (momenteel DIS 2.1)

• Het DIS is toepasbaar in het gebied tussen de doorgaande NAP- 20 
m dieptelijn en de 12-mijls grens. Het DIS reikt tot een diepte van 
12 meter onder de zeebodem. Daaronder zijn de gegevens over het 
sediment te schaars. 

• Het huidige DIS 2.1 wordt opgewerkt tot DIS 3.0. Hierbij worden 
enkele tekortkomingen van DIS2.1 verbeterd en wordt de verwerking 
van nieuwe (boor)gegevens efficiënter gemaakt.  Ook wordt beter 
gebruik gemaakt van seismische gegevens. Hierbij wordt ook de 
zeewaartse grens meer landwaarts gekozen, tot de NAP -15 meter 
dieptelijn.
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Zandwinstrategie

• Om de zandwinning in goede banen te leiden, is een zandwinstrategie opgesteld die uitgaat 
van evenwichtige afweging van alle relevante belangen. 

• Rijkswaterstaat Zee en Delta voert het strategisch beheer van de zandreserve uit door de 
planning van de wingebieden (in ruimte en tijd) beter aan te sturen.

• De gemiddelde diepte van de zandwinputten moet in principe meer dan 2 meter zijn, ook als 
het gaat om kleinschalige zandwinning.
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Prognoses zandbehoefte na 2030

• Onderzoek  naar de benodigde hoeveelheid zand in de toekomst en de effecten van 
zandsuppleties, maakt onderdeel uit van het meerjarige kennisprogramma Kustgenese II.

• Suppletiezand zal zeer waarschijnlijk oplopen vanwege zeespiegel stijging. Scenario’s 
variëren van 30 tot 66 miljoen kuub bij een zeespiegelstijging van 0,85 cm in 2100

• Ophoogzand zal zeer waarschijnlijk vrij constant blijven tot gestaag oplopend richting 20 
miljoen kuub per jaar

• Grootste afhankelijkheid zit daarbij in de conjunctuur
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De zandvoorraad

• in principe potentieel ruim genoeg zand aanwezig voor de komende eeuw, maar op 
specifieke locaties niet.

• De geschiktheid van het zand, de dikte van het zandpakket, de ligging van windparken, 
kabels, leidingen, wrakken, explosieven, schelpenbanken en ander gebruik verlagen de bruto 
hoeveelheid aanzienlijk. 

• Dan blijkt de hoeveelheid zand in bepaalde gebieden dicht bij de kust waar het nodig is, 
beperkt te zijn. Dit geldt met name voor de kust van Zeeland en Holland. Andere “hotspots” 
zijn  Vlieland en kop van Schouwen. 
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Case ondergrond: IJmuiden
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Routekaart windenergiegebieden 2030
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Afstemmen zandwinning en kabels in beleidsnota 
Noordzee 2016 - 2021

• Voor kabels en leidingen wordt achtereenvolgens gekeken of:

1. een tracé mogelijk is door een voor zandwinning uitgeput gebied, zo niet dan
2. een tracé mogelijk is in de reeds aangewezen voorkeurstracés voor kabels en leidingen, 

zo niet dan
3. een tracé mogelijk is waarbij de nieuwe kabels en leidingen worden gebundeld met 

bestaande kabels en leidingen, zo niet dan
4. een tracé alleen mogelijk is door een potentieel wingebied waarbij de initiatiefnemer het 

Rijk moet compenseren voor de extra kosten die gemaakt worden omdat de zandwinning 
moet uitwijken naar een andere locatie.
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Bovenlangs
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Onderlangs
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Lokale schaarste

• In principe dienen nieuwe leidingen voorkeurstracés te gebruiken bij doorsnijding van de 
zandwinzone

• In de praktijk blijkt dat alleen het hebben van een voorkeurtracé niet voldoende garantie 
biedt voor het duurzaam beheer van de zandvoorraad. 

• Lokale gebieden ontstaan met schaarstes in zandvoorraad (IJmuiden, Zeeland Zuid, Vlieland, 
Kop van Schouwen) die niet gecompenseerd kunnen worden door verder en naar dieper 
water te varen
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Ondergrond in de toekomst

Om zandvoorraad (lokaal) op peil te houden wordt gedacht aan:

• Dieper winnen
• Verder weg winnen
• Dichterbij winnen
• Meer onderzoek naar hoe om te gaan met explosieven
• Kabels (deels) verdiept aanleggen zodat er alsnog zandwinning kan plaatsvinden

• Vraagt al met al meer kennis over ondergrond
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Ondergrond in 2D: complex en abstract
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Alternatieven vergelijken lastig
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Bovengrond in 2D   vs Ondergrond in 2D

+  Leent zich goed voor overlap 
in gebruiksfuncties

+ Snel vergelijken verschillende 
scenario’s 

- Zodra het ook over 
ondergrond gaat is het lastiger 
om overzicht te krijgen

+ Vertelt het verhaal onder 
de bodem: faciliteert 
meervoudig gebruik van 
ondergrond

- Vergt specialistische blik

- Kost meer tijd en moeite 
om scenario’s inzichtelijk te 
maken
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filmpje
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Potentie en toepassingen

• 3D kan helpen bij verder onderbouwen en aantonen knelpunten in bijv langere termijn 
zandwinning: hoe druk is het onder de grond? En wat zijn de gevolgen van gemaakte 
keuzes?

• Sluit goed aan bij steeds groter wordend belang van goed beeld hebben van ondergrond van 
de Noordzee

• Faciliteert discussies en maakt specialistische kennis toegankelijker voor een breder publiek



Windmolens op Zee:
‐ Kavel V  Hollandse kust (Noord) – gereed 2023 
‐Kavel VI Hollandse kust (West) ‐ gereed 2024/25

RVO / Tennet / TNO/ Arcadis / Noordzeeloket

Geotechnische modellering Noordzee



DATA GEDREVEN WERKEN 
IN BELEIDSCYCLUS

POLITIEKE
BESLUITVORMING

MAATREGELEN 
BELEIDSANALYSE 

PASSENDE
INSTRUMENTARIUM

DIGITALE INFORMATIE 
FYSIEKE LEEFOMGEVING

IMPLEMENTATIE
MAATREGELEN

MONITORING
EFFECTEN



Nationale Omgevingsvisie en Regionale gebiedsontwikkeling

EZK
RES
Provincies

Netbeheerders
Gemeenten

Ruimtelijke
Opgave

Ruimtelijke 
Analyse

Voorkeur 
Scenario

Realisatie
Beheer

Alternatieve 
Scenario's

Omgevingsplan

Statistiek
Monitoring

Besluit

Maatregelen

Evaluatie

p‐MER

Duurzame economische groei

BZK
NOVI
Gemeenten

Netbeheerders
Provincies

IenW
MIRT HWBP

Waterschappen
RWS ProRail Schiphol

Netbeheerders

LNV

Provincies
Waterschappen

Kringlooplandbouw

LTO

Ruimte  claim boven en ondergrond (3D en tijd)
Benutten en Beschermen  (Effecten op de leefomgeving)

Stikstof en PFAS
Project of Plan MER



DATA 
GEDREVEN 
WERKEN &
DIGITALE
TWIN
LEEF‐
OMGEVING

Transparant, Overzichtelijk en Toegankelijk

Integrale ruimtelijke ordening boven en ondergrond

Beter en slimme besluitvorming

3D data en informatie infrastructuur

Innovatieve Instrumenten Digitale Dataroom en MER 
rapportage



BRO maakt het mogelijk om in gesprek 
te gaan met de ondergrond

• Transparant

• Overzichtelijk

• Toegankelijk
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Hartelijk dank voor uw aandacht en inbreng! 
Om 14.00 uur begint uw volgende sessie. Kijk in de Networkapp. Bezoek het inspiratieplein!




