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Inleiding

De doelstelling van dit onderzoek is om vast te stellen of de 
aandacht van alles met betrekking tot het onderwerp ‘bodem’ is 
toegenomen.

In overleg met Basisregistratieondergrond zijn een aantal 
zoektermen vastgesteld. Deze zoektermen zijn over een periode 
van 7 jaar (2015-2021) geanalyseerd, op basis van verschenen 
artikelen in online nieuwsmedia.

Deze analyse wordt respectievelijk per onderwerp en jaartal 
gepresenteerd in dit rapport.



Overzicht thema’s 2015-2021

In de data zien we een geleidelijke toename
van het aantal nieuwsberichten dat schrijft
over thema’s rondom de Nederlandse bodem
in periode van 2015-2021. In Q1 2015
verschijnen er 2.602 nieuwsberichten, in Q4
2021 zijn dat er 6.633. Het betreft een
gemiddelde toename van 144 nieuwsitems per
kwartaal.

De meeste berichten (10.052) worden
gepubliceerd in Q3 2020. Het onderwerp
waterstof is in deze periode zichtbaar, dit
betreft met name marktvoorspellingen voor de
energiesector op kleinere websites.
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Overzicht aantal artikelen 2015-2021
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Verloop berichtgeving per thema 2015-2021
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Overzicht 2015-2021

Het onderwerp waterstof heeft de sterkste
stijging in aantal gepubliceerde artikelen over
de jaren 2015-2021. In 2015 was het
onderwerp nog beperkt zichtbaar in de media
met 304 artikelen, in 2021 is dit opgelopen tot
6.225 artikelen.

Waterstof als alternatieve brandstof voor gas
is in toenemende mate zichtbaar gedurende
deze periode. In deze periode is er veel
geschreven over gasleidingen die worden
omgebouwd naar waterstofleidingen (27-11-
2018, Nos.nl), over de koppeling tussen
windenergie en waterstofproductie (21-10-
2021, Nos.nl) en over de mogelijkheden
omtrent de opslag van waterstof als duurzame
energiedrager (6-6-2018, Volkskrant.nl).

https://nos.nl/artikel/2261104-zeeuwse-gasleiding-wordt-waterstofleiding-eerste-stap-naar-landelijk-netwerk
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402565-reactie-ministerie-van-economische-zaken-op-waterstofverhaal-van-nieuwsuur
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-nam-wil-duurzame-energie-opslaan-en-dat-is-nieuw-voor-het-olie-en-gasbedrijf~b99fafc5/


Overzicht 2015-2021

Een ander terugkerend thema is gaswinning
in Groningen. De houding ten opzichte van
gaswinning in Groningen wordt door de jaren
heen steeds kritischer belicht.

In 2015 schrijft de media over de risico's van
gaswinning naar aanleiding van een rapport
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (3-3-
2015, Volkskrant.nl), in 2017 over het
terugschroeven van de gaswinning in verband
met de drukafname in de bodem (18-4-2017,
Volkskrant.nl), in 2019 over de grote aantallen
schademeldingen in Groningen na een
aardbeving (22-5-2019, Trouw.nl) en in 2021
over het dichtdraaien van de gaskraan en de
relatie tussen de NAM en het Rijk (1-4-2021,
Volkskrant.nl).

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-te-verwachten-van-het-zoveelste-gasdebat~bc15f9a7/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamp-verlaagt-gaswinning-groningen-na-waarschuwing-voor-meer-bevingen~b0a7a74b/
https://www.trouw.nl/nieuws/het-regent-klachten-na-nieuwe-aardbeving-in-groningen~b629201e/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nu-de-gaskraan-dichtgaat-dreigt-een-vechtscheiding-tussen-de-nam-en-het-rijk~b765a903/


Overzicht 2015-2021

Vanaf 2019 schrijven de media schrijven veel
over windmolens en windmolenparken. Er
zijn hoopvolle berichten over de
mogelijkheden van wind- en zonne-energie in
de toekomst. Echter ook kritische noten over
de locaties van onshore parken, omdat dit
veel weerstand oproept bij omwonenden(29-
1-2015, Trouw.nl).

In nieuwsartikelen wordt aangehaald dat
offshore windmolenparken voor minder
overlast zorgen (31-3-2021, Ad.nl), maar
offshore windmolenparken blijken slecht te
zijn voor het onderwaterleven (19-7-2019,
Ad.nl).

https://www.trouw.nl/nieuws/bijna-alle-stroom-kan-van-wind-en-zon-komen~b76255e8/
https://www.ad.nl/woerden/megawindmolens-in-het-landschap-bewoners-zijn-fel-tegen-zet-die-apparaten-op-zee-neer~a9b5c83b/
https://www.ad.nl/zeeland/het-is-alarmfase-1-voor-de-noordzee-die-windmolens-maken-alles-kapot~abe395bd/


Overzicht 2015-2021

Stikstof is ook een onderwerp dat duidelijk in
toenemende mate beschreven wordt in de
media. In november 2018 oordeelde het
Europees Hof dat de Nederlandse overheid
vergunningen alleen nog mag verlenen op
basis van daadwerkelijke milieuwinst. Vanaf
dan is een duidelijke toename te zien in de
berichtgeving.

Eind van 2019 wordt in de media geschreven
over vertragingen bij bouw- en infrabedrijven
in verband met problemen rondom stikstof en
PFAS (6-11-2019, Nos.nl). In 2019 zijn er
verschillende protesten rondom de
beperkingen vanwege de stikstof- en PFAS-
normen (30-10-2019, Nos.nl).

https://nos.nl/artikel/2309364-duizenden-banen-op-de-tocht-door-stikstof-en-pfas-problematiek
https://nos.nl/artikel/2308348-26-arrestaties-na-bouwprotest-in-den-haag-concrete-toezeggingen-blijven-uit


Overzicht 2015-2021

De bodemverzakking in Nederland is ander een
veelbesproken onderwerp (18-4-2017, Ad.nl). Op NPO
wordt een documentaire getoond over de gevolgen van
de bodemdaling (23-11-2017, Npo.nl). Om de
bodemdaling tegen te gaan start een pilot in de Stichtse
Rijnlanden met gebruik van subirrigatie (4-8-2021,
Binnenlandsbestuur.nl).

De PvdA vreest dat door droge zomers in combinatie
met bodemactiviteiten de bodemverzakking steeds
vaker schade aan gebouwen kan veroorzaken en
suggereren deelname aan een nationaal
funderingsherstelfonds (21-5-2021, Rtvdrenthe.nl).

De bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum
voor Geodesie en Geo-Informatie gepubliceerd in 2018
toont dat de bodem in Nederland sneller zakt dan
verwacht. Ramon Hanssen van de TU Delft zegt dat het
de historische binnensteden bedreigt (27-11-2018,
Vastgoedactueel.nl).

https://www.ad.nl/alphen/bodemdaling-in-groene-hart-moet-op-de-landelijke-agenda~ad36f94d/
https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu/23-11-2017/VPWON_1274738
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/waterschappen-steunen-experiment-tegen-bodemdaling
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/13683716/pvda-wil-nationaal-fonds-bodemdaling-en-funderingsherstel
https://vastgoedactueel.nl/versnelde-bodemdaling-bedreigt-historische-binnensteden/


Overzicht 2015-2021

In de zomerperiodes gaan veel nieuwsartikelen
over de aanhoudende droogte en de
drinkwatervoorraad, met name vanaf
2018. De aanhoudende droogte leidt er zelfs
toe dat Waterschap Rijn en IJssel in 2018 het
gebruik van oppervlaktewater verbiedt (12-7-
2018, Nos.nl).

De aanhoudende droogte en de eerder
benoemde bodemdaling hebben ook gevolgen
voor de bebouwde omgeving. Er is een
toename te zien in het aantal schademeldingen
aan woningen in heel Nederland (5-4-2021,
Nos.nl). De zorgen over de gevolgen van
klimaatverandering voor het grondwaterpeil op
de lange termijn maakt dat er oplossingen
moeten komen om het waterniveau op peil te
houden (26-5-2021, Ad.nl).

https://nos.nl/artikel/2241188-waterschap-in-achterhoek-verbiedt-gebruik-van-oppervlaktewater
https://nos.nl/artikel/2375471-droogte-leidt-tot-grote-schade-aan-woningen-in-hele-land
https://www.ad.nl/zutphen/blij-met-regen-maar-het-droogteprobleem-van-de-achterhoek-is-nog-lang-niet-opgelost~a682bb9d/


In de periode 2015 is er sprake van een politiek en maatschappelijk debat
omtrent de gaswinning in Groningen. De risico’s van gaswinning zijn in
2015 onderwerp van discussie. De media slaat een kritische toon aan ten
opzichte van de besluitvorming rondom de gaswinning en de houding
jegens de risico’s die het met zich meebrengt. De link tussen aardbevingen
en gaswinning lijkt steeds duidelijker te worden. Een aardbeving
veroorzaakt door gaswinning, zorgt voor schademeldingen (1-10-2015,
Nrc.nl).
De NAM heeft onderzoeken gedaan naar de risico’s van gaswinning en
concludeert dat er beperkte risico’s zijn, maar deze onderzoeken worden
door de bewoners van Groningen niet vertrouwd (26-12-2015, Nos.nl).

In februari 2015 verschijnt een kritisch rapport vanuit de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OVV) over de besluitvorming rond de gaswinning. Hierin
wordt geconcludeerd dat opbrengst van de gaswinning ten onrechte boven
veiligheid werd gesteld (18-2-2015, Nos.nl). In februari 2015 wordt door
minister Kamp bekendgemaakt dat de gaswinning teruggeschroefd moet
worden in het eerste halfjaar van 2015 (12-2-2015, Nu.nl). Later besluit de
Raad van State dat deze beperking nog onvoldoende is in verband met de
risico’s in het aardbevingsgebied (18-11-2015, Nrc.nl).

Een ander prominent onderwerp zijn windmolenparken. In maart 2015
stemt de kamer in met een windmolenpark bij Borssele op de Noordzee
(25-3-2015, Nu.nl). Hoewel veel mensen kritisch zijn tegenover een uitzicht
op windmolens vanaf de kust, blijkt echter uit een onderzoek onder Duitse
toeristen dat het voor toeristen niet uitmaakt dat er windmolens vanaf het
strand zichtbaar zijn (12-8-2015, Trouw.nl).

Overzicht 2015
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https://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/01/gaswinning-is-oorzaak-van-aardbevingen-in-hellum-en-emmen-gisteren-a1412728
https://nos.nl/artikel/2077249-experts-kraken-onderzoek-gaswinning
https://nos.nl/artikel/2019958-opbrengst-boven-veiligheid-bij-gaswinning
https://www.nu.nl/politiek/3991085/achtergrond-zal-bestuurder-kamp-zwichten-politieke-druk-gaswinning.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/18/gaswinning-in-groningen-voorlopig-beperkt-a1411413?t=1649767286
https://www.nu.nl/politiek/4018684/kamer-stemt-in-met-windmolenparken-noordzee.html
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/duitse-badgasten-komen-af-op-windmolens-sommige-althans~b5618f51/


Impressies 2015



Overzicht 2016
In 2016 is een toename van het aantal windmolens, maar ook een toename in het
aantal protesten tegen windmolens. Omwonenden en gemeentes verzetten zich
steeds vaker tegen de komst van nieuwe windmolenparken (5-1-2016, Nos.nl). VVD-
er Ed Nijpels maakt zich hard voor de komst van windmolenparken, maar wordt op de
vingers getikt door de Nationale Ombudsman, omdat hij de nadelen ten onrechte als
“gering” heeft bestempeld (3-11-2016, Nrc.nl). In de loop van 2016 verlegt de focus
zich naar windmolenparken op zee. De prijs van windenergie gewonnen op de
Noordzee zal dalen tot een punt waarop subsidie niet meer nodig is (22-10-2016,
Fd.nl).

Het ministerie wijst twee stroken in de Noordzee aan voor de aanleg van windparken
(8-12-2016, Nu.nl). Elektriciteitsbedrijf Tennet wil een eiland aanleggen in de
Noordzee waar tweeduizend mensen permanent kunnen verblijven, omringd door
zevenduizend windmolens van 2 meter hoog. Dit eiland zou rondom de Doggersbank
komen, een beschermd natuurgebied (10-6-2016, Bnr.nl).

Er is ook veel aandacht voor de daling van de veengrond en de kosten die hierbij
komen kijken. Er wordt geschat dat herstelkosten op meer dan 20 miljard euro komen
(24-11-2016, Nos.nl). Media schrijven hierover naar aanleiding van een publicatie van
het Planbureau voor de Leefomgeving (23-11-2016, Telegraaf.nl).

Tevens komt carbon capture & storage (CCS) ter sprake: er verschijnen een aantal
artikelen die CO2 opslag als (tijdelijke) oplossing bespreken gedurende de
energietransitie (28-11-2016, Duurzaamnieuws.nl). Media schrijven hierover naar
aanleiding van de publicatie Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (11-11-2016,
Rijksoverheid.nl).

Verder wordt geschreven dat 2016 een recordjaar was: het warmste jaar voor de
aarde sinds de start van de metingen in 1880 (30-12-2016, Nrc.nl).

Ook de discussie rondom de snelheid waarmee fossiele brandstoffen al dan niet
uitgefaseerd zouden moeten worden is zichtbaar. Shell geeft aan dat fossiele
brandstoffen voorlopig nog nodig zijn (21-5-2016, Nrc.nl).
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https://nos.nl/artikel/2078831-steeds-vaker-verzet-tegen-windmolens
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/03/ombudsman-nijpels-is-eenzijdig-over-windenergie-5127419-a1530076
https://fd.nl/morgen/1172015/land-in-zicht-voor-wind-op-noordzee-qld2cazNnqf1
https://www.nu.nl/duurzaam/4362317/ministerie-wijst-meer-ruimte-windmolens-zee.html
https://www.bnr.nl/incoming/10306505/tennet-wil-energie-eiland-in-noordzee-realiseren
https://nos.nl/artikel/2144782-daling-veenbodem-gaat-tot-2050-miljarden-euro-s-herstel-kosten
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1290247/bodemdaling-in-veengebieden-kost-miljarden
https://www.duurzaamnieuws.nl/toch-co2-opslag-in-nederlandse-bodem/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/11/ontwerp-structuurvisie-ondergrond
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/30/moeder-aarde-had-een-heel-gewoon-jaar-5965528-a1539036
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/30/moeder-aarde-had-een-heel-gewoon-jaar-5965528-a1539036


Impressies 2016



Overzicht 2017

Ook in 2017 zijn windmolenparken een terugkerend
thema in de media. Het tot dan toe grootste windpark
Gemini is geopend (08-05-2017, Nos.nl) en er wordt
gesproken over het eerste subsidievrije windmolenpark met
investeringen van Vattenfall en Statoil (15-12-2017, Fd.nl)
Ook wordt in dit jaar gesproken over de plannen rondom
een 'stroomeiland' in de Noordzee, om windenergie op te
wekken (18-11-2017, Nrc.nl). Dit onder aanvoering van
onder andere Havenbedrijf Rotterdam, Tennet en Gasunie
(13-09-2017 Nu.nl).

Waar in 2016 nog wordt gesproken over het afbouwen van
gaswinning (max 24 miljard kuub), geeft de Raad van
State in 2017 aan dat dit niet verder gereduceerd hoeft te
worden (05-01-2017 Trouw.nl).

In een definitieve uitspraak later dat jaar besluit diezelfde
Raad van State dat dit besluit opnieuw genomen dient te
worden (15-11-2017 Nos.nl). Eveneens is de tendens in de
media dat de schadeafhandeling voor gedupeerde
Groningers te lang heeft geduurd (29-03-2017 Nu.nl). Eric
Wiebes betuigt spijt aan de Groningers en spreekt van falen
van het kabinet (22-11-2017 Nos.nl).
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https://nos.nl/artikel/2172050-grootste-windmolenpark-van-nl-geopend-ten-noorden-van-schier
https://fd.nl/ondernemen/1232440/vattenfall-doet-mee-aan-subsidievrije-tender-voor-windpark-op-zee
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/nieuw-in-de-noordzee-een-stroomeiland-voor-windenergie-14260150-a1582805
https://www.nu.nl/economie/4920428/gasunie-sluit-zich-bij-consortium-energie-eiland.html
https://www.trouw.nl/nieuws/raad-van-state-gaswinning-hoeft-niet-omlaag~bc7e63d0/
https://nos.nl/artikel/2202919-besluit-gaswinning-groningen-moet-opnieuw
https://www.nu.nl/groningen/4575369/raadsman-gaswinning-vindt-afhandeling-bevingsschade-groningen-traag.html
https://nos.nl/artikel/2204082-wiebes-tegen-groningers-de-overheid-heeft-gefaald


Overzicht 2017



Overzicht 2018

In 2018 is de discussie rondom gaswinning in Groningen nog steeds een
groot thema. De gaswinning moet volgens een advies van Staatstoezicht
op de Mijnen (SodM) verlaagd worden naar 12 miljard kuub. Gasunie
geeft aan dat het met een dergelijke verlaging niet aan de vraag kan
voldoen (1-2-2018, Nos.nl). De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
heeft een vergunning aangevraagd om tot 2027 door te gaan met
gaswinning in en om Vlaardingen. Volgens GroenLinks komt hiermee de
veiligheid van de Blankenburgverbinding in het geding (7-8-2018, Ad.nl).

In de zomer van 2018 gaan veel berichten over droogte en hoge
temperaturen (8-8-2018, Ad.nl; 8-8-2018, Nos.nl). Dit heeft gevolgen
voor de drinkwatervoorraad (8-8-2018, Ad.nl), de kwaliteit van het
natuurwater (25-7-2018, Nos.nl) en het niveau van het grondwater (28-
11-2018, Ad.nl)

Verzakking van veengronden is wederom een vraagstuk. De publicatie
van de Bodemdalingskaart Nederland laat zien dat het Groene Hart sneller
wegzakt dan gedacht (21-11-2018, Ad.nl). Klimaatverandering lijkt een
grote rol te spelen. Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen zoals
onderwaterdrainage (20-11-2018, Volkskrant.nl) of een laag klei op het
veen (19-9-2018, Ad.nl). De door boeren kunstmatig laag gehouden
waterstanden zorgen tevens voor uitdroging van het veen. Deze
uitdroging zorgt voor extra CO2 uitstoot (3-7-2018, Volkskrant.nl). De
daling heeft gevolgen voor het landschap en de bebouwing. In
verschillende gebieden in Nederland verzakken gebouwen. Bewoners
maken zich zorgen (30-8-2018, Ad.nl). Er ontstaat een dialoog over de
kosten van de schade aan funderingen veroorzaakt door bodemdaling
(20-7-2018, Nos.nl).
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https://nos.nl/artikel/2214823-hou-je-de-verlaging-van-de-gaswinning-tegen-dan-heb-je-een-probleem
https://www.ad.nl/waterweg/zorgen-over-veiligheid-blankenburgtunnel-gaswinning-heeft-desastreuze-gevolgen~a6b81f5b/
https://www.ad.nl/bergen-op-zoom/kalmthoutse-heide-kreunt-onder-de-droogte-al-15-hectare-bij-ossendrecht-totaal-afgestorven~aed3d71f/
https://nos.nl/artikel/2245146-einde-aan-droogte-in-zicht-het-wachten-is-op-twee-weken-lang-elke-dag-regen
https://www.ad.nl/eindhoven/brabant-water-geslaagd-voor-stresstest-tijdens-lange-droogteperiode~ab050a39/
https://nos.nl/artikel/2243110-hitte-en-droogte-kwaliteit-natuurwater-verslechtert-en-hondenpootjes-verbranden
https://www.ad.nl/breda/onderzoek-droogte-heeft-zorgwekkende-gevolgen-voor-west-brabant~a286d9b3/
https://www.ad.nl/groene-hart/bodem-zakt-sneller-weg-dan-gedacht~abd1293e/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/75-procent-bodem-zuid-holland-zakt-weg-provincie-zoekt-naar-oplossingen-op-maat~b3d68f97/
https://www.ad.nl/woerden/kleilaagje-op-veen-moet-bodemdaling-groene-hart-tegen-gaan~ad9d94c5/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/veenweiden-laten-massaal-hun-co2-los-en-dus-ligt-daar-een-grote-kans-voor-het-klimaat-maar-wordt-die-wel-gegrepen~b9b8368f/
https://www.ad.nl/woerden/wijkbewoners-vrezen-voor-schade-aan-huizen~a7cae8f3/
https://nos.nl/artikel/2242403-gemeenten-moeten-meer-doen-voor-huiseigenaren-met-funderingsproblemen


Impressies 2018



Overzicht 2019

In 2019 komt uit onderzoek van Eurotstat naar voren dat
Nederland, van alle EU-lidstaten, het verst verwijderd is
van het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Windmolenparken worden aangehaald om een inhaalslag te
realiseren (12-2-2019, Nos.nl)

De Raad van State heeft in 2019 een uitspraak gedaan over
het stikstofprogramma. Uitspraak: 'De Afdeling
bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis
mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten
die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de uitbreiding van een veehouderij, de
komst van een nieuwe woonwijk of de aanleg van een
nieuwe weg. Daarnaast oordeelde de Afdeling
bestuursrechtspraak dat het beweiden van vee en het
bemesten van percelen activiteiten zijn waarvoor een
natuurvergunning nodig is – Raad van State, 29 mei 2019.'

Vanaf dit moment is de 'stikstofcrisis' in de volksmond
ontstaan, met grote gevolgen voor de bevolking (20-10-
2019, Nos.nl). Verwacht wordt dat 18.000 projecten hier
de gevolgen van ervaren (5-9-2019, Nrc.nl).
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https://nos.nl/artikel/2271660-nederland-onderaan-eu-lijst-duurzame-energie
https://nos.nl/collectie/13799/artikel/2306987-stikstofcrisis-raakt-veel-meer-bedrijven-onze-frustratie-is-enorm
https://nos.nl/collectie/13799/artikel/2306987-stikstofcrisis-raakt-veel-meer-bedrijven-onze-frustratie-is-enorm
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/05/stikstofregels-raken-18000-projecten-a3972435
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/05/stikstofregels-raken-18000-projecten-a3972435
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Overzicht 2020
In 2020 is de landelijke subsidie voor CO2-reductie in gang
getreden. In de media wordt de vraag gesteld of
waterstoffabrieken hier in aanmerking voor zouden mogen
komen. Dit omdat gesteld wordt dat groene waterstof de
komende jaren meer CO2 uit zal stoten, dan zal reduceren
(15-10-2020, Nrc.nl).

Ook wordt project NortH2 dit jaar gepresenteerd, met de
ambitie om het grootste groene waterstofproject van Europa
te bouwen in Groningen (27-02-2020, Nos.nl).

De haven van Rotterdam, Gasunie en EBN (oftewel Porthos)
hebben in 2020 een akkoord bereikt voor opslag van CO2 in
de zeebodem. De Europese Commissie is bereid 102 miljoen
euro te subsidiëren voor dit project (02-10-
2020, Rtlnieuws.nl).

In september adviseert de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur het kabinet om meer te doen tegen
bodemdaling in veenweidegebieden (03-09-2020, Nu.nl). In
oktober maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit bekend 100 miljoen euro vrij te maken om
bodemdaling tegen te gaan (19-10-2020, Rijksoverheid.nl).
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/15/geld-uit-pot-voor-co2-reductie-mag-naar-waterstoffabrieken-die-juist-meer-co2-uitstoten-a4016221:~:text=aan%20deze%20printversie.-,Geld%20uit%20pot%20voor%20CO2%2Dreductie%20mag%20naar%20waterstoffabrieken%20(die,EZK%20er%20klimaatgeld%20voor%20beschikbaar.&text=Nog%20zes%20weken%2C%20dan%20gaat,voor%20CO2%2Dreductie%20open
https://nos.nl/artikel/2324772-plannen-voor-het-grootste-europese-waterstofproject-in-groningen
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5187743/porthos-rotterdam-co2-opvang-haven-industrie-eu-subsidie
https://www.nu.nl/klimaat/6074953/adviesraad-kabinet-moet-bodemdaling-in-veenweidegebieden-tegengaan.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/19/100-miljoen-beschikbaar-voor-veenweide-aanpak
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Overzicht 2021
Bebouwing en ontwatering worden als oorzaak genoemd voor bodemdaling. De
vraag wordt gesteld of bouwen in bepaalde regio's nog wenselijk is (10-08-
2021, Nu.nl). Daarnaast worden ook de kosten van bodemdaling onder de loep
genomen. Zo becijfert de provincie Utrecht dat het ongeveer 300 miljoen euro
gaat kosten om de uitstoot van broeikasgas uit veengronden tegen te gaan en om
de bodemdaling in Utrecht te verminderen (17-12-2021, AD.nl).

In 2021 komt nadrukkelijk naar voren dat het treinverkeer hinder ervaart van een
slappe bodem. Doordat 1/3e van de bodem onder het spoor slap is, gaan
vermoedelijk problemen ontstaan (14-12-2021, Nu.nl). De uitbreiding van het
aantal treinen komt mogelijk tot stilstand (14-12-2021, Nrc.nl).

Het datacentrum dat al dan niet in Zeewolde gebouwd zal worden, is een veel
terugkerend thema in 2021. Waar de gemeente Zeewolde de ambitie uitspreekt
een groot datacentrum te willen bouwen, geeft de Eerste Kamer eind 2021 aan
dat het kabinet geen grond dient te verkopen voor grootschalige datacenters,
omdat dit de druk op de energievraag zal verhogen (22-12-2021, Rtlnieuws.nl).

In december wordt bekend dat in het regeerakkoord 60 miljard euro voor de
aanpak van de stikstofcrisis wordt vrijgemaakt (15-12-2021, Rtlnieuws.nl). Dit
resulteert in een discussie bij onder andere boeren over de uitwerking van dit
stikstofbeleid (15-12-2021, Eenvandaag.nl).

In 2021 heeft het aantal berichten gerelateerd aan waterstof de piek bereikt.
Sinds 2019 heeft de berichtgeving een vlucht genomen. In 2021 maakt Tata steel
bekend kolen te willen vervangen door waterstof (15-9-2021, Volkskrant.nl. Ook
presenteert de ‘Waterstofcoalitie’ (Greenpeace in samenwerking met 39
industriële bedrijven) plannen waarin zij om 2,5 miljard subsidie voor
waterstofprojecten vragen (4-3-2021, Rtlnieuws.nl). Het IEA roept op meer te
investeren in waterstof (4-10-2021, Rtlnieuws.nl), terwijl Gasunie waarschuwt
voor de risico’s (21-10-2021, Nos.nl).
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https://www.nu.nl/klimaat/6150389/zeespiegel-stijgt-bodem-zakt-moeten-we-nog-wel-bouwen-in-het-groene-hart.html
https://www.ad.nl/woerden/aanpak-uitstoot-broeikasgas-in-veengebieden-en-bodemdaling-kost-300-miljoen~ab99e40e/
https://www.nu.nl/binnenland/6173046/treinverkeer-kan-in-de-problemen-komen-door-slappe-spoorbodem.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/14/zachte-bodem-zorgt-voor-problemen-met-treindienstregeling-a4068860
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5276093/datacenter-grond-datacenters-zeewolde
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5274172/klimaat-rutte-stikstof-regeerakkoord-crisis-boeren-lto-natuur
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/regeerakkoord-neemt-onduidelijkheid-bij-de-boeren-niet-weg-essentieel-dat-ze-weten-waarin-geinvesteerd-moet-worden/
https://www.volkskrant.nl/economie/tata-kiest-voor-productie-staal-met-waterstof-vraagt-wel-steun-overheid~b536c356/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5217663/waterstof-vraagt-om-miljardensubsidie#:~:text=De%20overheid%20moet%20de%20komende,havens%2C%20lokale%20overheden%20en%20wetenschappers
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5258136/waterstof-duurzaam-klimaat-nederland-productie-kosten
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402566-gasunie-waarschuwt-voor-risico-s-miljardeninvesteringen-waterstof
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Verloop totale berichtgeving

De totale berichtgeving op basis van de opstelde zoektermen, is in Q4 2021
meer dan verdubbeld ten opzichte van Q1 2015.
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Bij vrijwel ieder thema is een stijging in aantal nieuwsberichten waar te
nemen. Alleen het aantal berichten over gaswinning ligt in 2021 lager dan
in 2015 (met een piek in 2018).

Met name bij berichten met betrekking tot energietransitie, waterstof en
stikstof is een grote stijging waarneembaar.



https://goo.gl/maps/qKe62KU965G2
https://monalyse.com/
https://twitter.com/monalysetweet
https://www.linkedin.com/company/monalyse-b.v.
mailto:Service@monalyse.com



