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1. Beslispunten 
1. De startnotitie voor de nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond vast te 

stellen. 

2. Inleiding 
In 2009 is het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties 
(kortweg Bodemconvenant) ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Water
schappen. Aanleiding hiervoor was de decentralisatie van verantwoordelijkheden 
en uitvoering van rijkstaken op het gebied van de bodem/ondergrond naar de 
provincies. Belangrijk onderdeel van het Bodemconvenant is de transitie van 
bodemsanering naar integraal duurzaam gebruik van de ondergrond. 

Onder "ondergrond" wordt verstaan: alles wat zich onder het aardoppervlak of 
maaiveld bevindt, dus ook de bodem (O tot 2 meter onder maaiveld) en de diepe 
ondergrond (dieper dan 500 onder maaiveld). 

Met de decentralisatie van taken zijn rijksmiddelen naar de provincies uitge
keerd. Voor het onderdeel Duurzaam Gebruik van de Ondergrond beschikt Flevo
land voor de convenantperiode 2010-2015 in totaal over €2.500.000 aan gedecen
traliseerde rijksmiddelen. 

Om deze middelen te besteden is een kader nodig. Zo zijn in het Omgevingsplan 
specifieke ambities geformuleerd voor de ondergrond en daaruit volgt uitvoering. 
Maar niet alle ondergrondthema's hebben een beleidskader, bijvoorbeeld omdat 
die thema's destijds niet speelden. Het gaat dan om onderwerpen zoals geo
thermie, bodemkwaliteit, diepe delfstoffenwinning en ondergrondse afvalber-
ging, transitie naar integraal duurzaam gebruik van de ondergrond. 

Daarnaast werkt het Rijk aan een rijksstructuurvisie op de ondergrond (STRONG). 
In dit proces wordt ook de provincies om reactie en standpunt gevraagd op natio
nale opgaven, zoals schaliegaswinning, steenkoolgaswinning en geothermie. Een 
provinciaal standpunt ten aanzien van deze activiteiten ontbreekt momenteel, 
omdat genoemde activiteiten vallen onder de Mijnbouwwet (het Rijk is hiervoor 
bevoegd gezag). Maar deze activiteiten hebben wel bovengrondse ruimtelijke 
effecten en vanuit dat perspectief wordt nu een standpunt van de provincie 
gevraagd ten aanzien van deze activiteiten in de diepe ondergrond. 

Om adequaat in te spelen en te reageren op actuele ontwikkelingen en om de 
transitie naar het duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken, is het 
noodzakelijk dat er integraal beleid wordt ontwikkeld voor de gehele Flevolandse 
ondergrond. Dit beleid, dat zal worden vastgelegd in een nota Duurzaam Gebruik 
van de Ondergrond, zal gericht zijn op integrale visievorming, rol-, ambitie- en 
standpuntbepaling, uitvoering en indien nodig kaderstelling ten aanzien van de 
ondergrond. 
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De startnotitie die nu ter besluitvorming voorligt, schetst het proces om tot de beleidsnota Duur
zaam Gebruik van de Ondergrond te komen en de kaders waarbinnen dat gebeurt. 

3. Beoogd effect 
- Provinciale invulling geven aan de uitvoering van het landelijk bodemconvenant 2010-2015. 
- Duurzame en integrale benadering van de bodem en ondergrond, als onderdeel van het ruimtelijke 
en economische domein van de provincie. 

4. Argumenten 

1.1 Een provinciale beleidsnota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond is nodig omdat op onder
delen beleid mist. 
Op onderdelen ontbreekt een provinciaal standpunt of beleid voor de ondergrond. Nieuwe politieke 
en technologische ontwikkelingen vragen om provinciale standpunten over de ondergrond. Het gaat 
dan om onderwerpen zoals het boren naar schaliegas, het ondergronds opslaan van radioactief 
afval, geothermie, integrale, duurzame benadering van de ondergrond, bodemkwaliteit. Ook neemt, 
mede door die nieuwe ontwikkelingen, de drukte in de ondergrond toe. Dit brengt kansen voor 
synergie, maar ook risico's met zich mee. 
Integraal beleid voor de ondergrond is nodig om de kansen en bedreigingen van het gebruik van de 
ondergrond integraal af te wegen, waarbij de bovengrondse economische en ruimtelijke ambities 
nadrukkelijk worden meegewogen. 

1.2. De startnotitie Duurzaam Gebruik van de Ondergrond geeft aan hoe de beleidsnota Duurzaam 
Gebruik van de Ondergrond tot stand zal komen. 
Met de startnotitie geeft de provincie aan dat zij een Nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond 
willen opstellen en hoe deze nota zal worden opgesteld. 
In de nota zal aandacht besteed worden aan de provinciale visie, ambitie, rollen, standpunten, 
uitvoering, en op onderdelen kaderstelling ten aanzien van (kansen en bedreigingen in) de onder
grond. 

1.3 De Startnotitie biedt Provinciale Staten de mogelijkheid om haar kaderstellende rol uit te 
voeren 
Op 16 november 2011 is door PS de motie startnotitie (HB 1249849) aangenomen. Hierin geven PS 
aan dat zij startnotities ter besluitvorming voorgelegd willen krijgen, voorafgaand aan de totstand
koming van een beleidsnotitie. In de startnotitie moeten dan o.a. de aanleiding, procesgang, hoofd
lijnen, eventuele evaluatie van het huidige beleid, tijdsplanning, eindresultaten en de risico's 

+—' beschreven worden. 
l / ) Met de input van PS wordt het proces om te komen tot een nota Duurzaam Gebruik van de Onder-
Li— grond verder vorm gegeven. 
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5. Kanttekeningen 
De kosten om tot een nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond te komen, de projecten die wor
den opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond én de 
projecten die volgen uit reeds vastgesteld beleid (bijvoorbeeld het Omgevingsplan 2006) worden 
gefinancierd uit het budget Duurzaam Gebruik Ondergrond. 

f r < Verwacht wordt dat het opstellen van de nota ca. €150.000 euro kost (incl uit te voeren verkennin-
: , gen en communicatie), de uitvoeringsparagraaf van de nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond 

Q) 

QJ 

LO 



PROVINCIE FLEVOLAND Statenvoorstel 
Regfstrot/e 
1290892 
Bladnummer 
3 

zal €1.600.000 omvatten en voor projecten die volgen uit reeds vastgesteld beleid zal ca. €750.000 
nodig zijn. De genoemde bedragen zijn indicatief, omdat er nog geen offertes zijn aangevraagd. 

6. Vervolgproces 

PS Wat PS Wanneer(onder voorbehoud) 

Opinie en besluitvormingsron
de 

Vaststellen startnotitie Mei 2012 

Panorama-ronde fase 1 Kennis nemen van de resulta
ten uit de analyse 

September 2012 

Opinieronde fase 3 Opiniërende ronde over stand
punten, kaderstelling en uit
voering 

November 2012 

Besluitvormingsronde fase 4 Vaststellen nota Duurzaam 
Gebruik van de Ondergrond 

Februari/Maart 2013 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 
Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 maart 2012, nummer 1290892. 
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1. Inhoudelijke beschrijvins 

1.1. Inleiding 
In 2009 is het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties (kortweg 
Bodemconvenant) ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Aanleiding 
hiervoor was de decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering van rijkstaken op het 
gebied van de ondergrond^ naar de provincies. Belangrijk onderdeel van het convenant is de 
transitie van bodemsanering (reactieve houding) naar duurzaam gebruik van de ondergrond 
(pro-actieve houding). 

Met de decentralisatie van taken zijn rijksmiddelen naar de provincies uitgekeerd. Voor het 
onderdeel Duurzaam Gebruik van de Ondergrond beschikt Flevoland voor de convenantperiode 
2010-2015 in totaal over circa €2.500.000 aan gedecentraliseerde rijksmiddelen. 

Om deze middelen te besteden, is een kader nodig. In het Omgevingsplan zijn specifieke 
ambities geformuleerd voor de ondergrond, enerzijds om bodemeigenschappen of 
bodemfuncties te beschermen (aardkundige waarden, drinkwater) anderzijds om kansen van de 
bodem te kunnen benutten (bodemenergie, drinkwaterwinning) of bedreigingen te beperken 
(bodemdaling). Maar niet alle ondergrondthema's hebben een beleidskader, bijvoorbeeld omdat 
die thema's destijds niet speelden of omdat de provincie daar geen bevoegd gezag is. Het gaat 
om onderwerpen zoals geothermie, bodemvruchtbaarheid, diepe delfstoffenwinning en 
ondergrondse afvalberging, transitie naar integraal duurzaam gebruik van de ondergrond. 

Om in te spelen en te reageren op actuele ontwikkelingen en om de transitie naar het duurzaam 
gebruik van de ondergrond mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat er een integraal 
beleidskader wordt ontwikkeld voor de gehele Flevoland ondergrond. Dit beleidskader, vast te 
leggen in een nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond, zal gericht zijn op integrale 
visievorming, rol-, ambitie- en standpuntbepaling, uitvoering en indien nodig kaderstelling ten 
aanzien van de ondergrond. 

Deze startnotitie schetst het proces waarlangs de nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond 
gestalte zal krijgen. 

1.2. Aanleiding 
In de ondergrond van Flevoland spelen veel thema's, zoals warmte-koude opslag, 
drinkwaterwinning, bodemdaling, aardkundige waarden, buisleidingen en oppervlakte
delfstoffenwinning (bijvoorbeeld zandwinning). En het zal in de nabije toekomst steeds drukker 
worden in de ondergrond, omdat de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verder 
voortschrijden. 

Nieuwe politieke ontwikkelingen op landelijk niveau (rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG), 
convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties) vragen om provinciale 
standpunten over onderwerpen die tot nog toe niet in het Flevolandse politieke domein aan de 
orde waren. 
Zo zijn er in Flevoland op basis van de samenstelling van de ondergrond mogelijkheden voor 
ondergrondse activiteiten zoals geothermie en winning van schaliegas/steenkoolgas. Dit zijn 
activiteiten in de diepe ondergrond die vallen onder de Mijnbouwwet. Daarvoor is de provincie 
geen bevoegd gezag. Maar deze ondergrondse activiteiten en ontwikkelingen hebben ook in 
meer of mindere mate bovengrondse effecten en risico's. Hierdoor kunnen deze activiteiten de 
bovengrondse provinciale ruimtelijke en economische ambities positief dan wel negatief 
beïnvloeden en vragen dus wel om een standpunt van de provincie ten aanzien van de 
wenselijkheid van deze activiteiten. 

' In deze notitie wordt onder ondergrond het gehele ondergrondse domein verstaan, dus alles wat 
onder het aardoppervlak/maaiveld ligt. Er wordt dus in deze notitie geen onderscheid gemaakt tussen 
bodem (O tot 2 meter onder maaiveld), ondiepe ondergrond (2 tot 500 meter onder maaiveld) en 
diepe ondergrond (dieper dan 500 meter onder maaiveld), tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven. 



De toenemende drukte in de ondergrond heeft ook bovengrondse effecten. Gebruiksfuncties 
kunnen elkaar daarbij in de weg gaan zitten. 'Duurzaam gebruik van de ondergrond' is een 
beleidsopgave die om een integrale aanpak vraagt. De ondergrond raakt immers verschillende 
thema's zoals verstedelijking. Infrastructuur, duurzame energie, klimaat, cultuurhistorie, 
landbouw etc. 

Drukte in de ondergrond 
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1.3. Doelstelling 
De nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond kent een drieledige doelstelling: 

De nota geeft aan hoe de provincie duurzaam wil omgaan met de ondergrond, mede in 
relatie tot de ondergrondse gebruiksmogelijkheden en de ambities in het ruimtelijke en 
economische domein (visievorming); 
De nota geeft aan welke provinciale ambities en rollen daarbij noodzakelijk zijn (ambitie-
en rolbepaling); 
De nota geeft aan welke standpunten de provincie inneemt ten aanzien van het gebruik van 
de ondergrond en welk sturingskader en/of afwegingskader de provincie daarbij hanteert. 
De nota geeft aan op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan duurzaam gebruik van de 
ondergrond. 

1.4. Beoogd effect 
Duurzame en integrale benadering van het gebruik van de ondergrond, bij de ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van de provincie. 

1.5. Beoogd resu Itaat 
In de nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond is vastgelegd: 

welke visie de provincie heeft op het duurzaam gebruik van de ondergrond, 
welke ambities de provincie heeft ten aanzien van het duurzaam gebruik van de ondergrond 
welke rol(len) de provincie wi l , kan en moet spelen ten aanzien van een duurzaam gebruik 
van de ondergrond 
welke standpunten de provincie inneemt ten aanzien van mogelijke activiteiten in de 
ondergrond 
welke sturingskader gewenst is om duurzaam om te gaan met de ondergrond. 
Welk (financieel) uitvoeringskader gewenst is om duurzaam om te gaan met de ondergrond. 



1.6. Status 
De nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond wordt vastgesteld door Provinciale Staten en is 
daarmee een sturingsinstrument voor de koers en inzet van het provinciale beleid en middelen 
ten aanzien van de ondergrond. 
De nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond dient als bouwsteen voor de Omgevingsagenda en 
0PF3. 

1.7. Afbakening 
Als uit de nota blijkt dat aanpassing van bestaande kaders (Omgevingsplan, Verordening 
Fysieke Leefomgeving) noodzakelijk is, zal dat besluitvormingstraject buiten de scope van 
dit project vallen. 
Naar verwachting zal het rijk op basis van de Mijnbouwwet bevoegd gezag blijven voor 
activiteiten in de diepe ondergrond (geothermie, winning schaliegas etc). De provincie kan 
wel een standpunt ten aanzien van activiteiten in de diepe ondergrond bepalen, maar zal 
geen doorzettingskracht krijgen op dat vlak. De adviseursrol die de provincie in het kader 
van de Mijnbouwwet heeft, kan beter worden ontwikkeld en actiever worden ingevuld. 

1.8. Randvoorwaarden en risico's  
Randvoorwaarden 

Inzet van financiële middelen duurzaam gebruik ondergrond gedurende de 
convenantsperiode (2010-2015), inclusief de nog resterende middelen uit 2010 en 2011. 

Risico's: 
Ontwikkelingen in de ondergrond zijn vaak laag-dynamisch en betrekkelijk onzichtbaar. 
Effecten van ingrepen of bijvoorbeeld bodemdaling worden vaak pas op langere termijn 
merkbaar. Dit ogenschijnlijke gebrek aan urgentie maakt het bestuurlijk en ambtelijk 
draagvlak en commitment ten aanzien van ondergrond wellicht beperkt. Het risico is dat de 
provincie door gebrek aan daadkracht in een reactieve rol komt te zitten. 
De kennis over de Flevolandse ondergrond is enigszins beperkt, doordat er weinig geologisch 
onderzoek in Flevoland heeft plaatsgevonden. Op het strategische niveau van deze nota is 
de kennis van de Flevolandse ondergrond naar verwachting wel voldoende aanwezig. Maar 
op projectniveau (bijvoorbeeld de kansen van winbare hoeveelheden schaliegas, 
steenkoolgas en aardwarmte) kan aanvullende detailkennis noodzakelijk zijn. 
Het Rijk voert studies uit die ook informatie kunnen leveren voor standpuntbepaling in 
Flevoland. Het gaat dan om het onderzoek naar de effecten van boren naar schaliegas op 
mens en milieu en om het traject OPERA (ondergrondse opslag radioactief afval). Deze 
onderzoeken zijn respectievelijk 2^ helft 2012 en 2014/2015 afgerond. De resultaten hiervan 
kunnen naar verwachting niet (volledig) in het provinciale besluitvormingsproces worden 
meegenomen. 

1.9. Uitgangspunten 
Conformeren aan wet-en regelgeving, zoals: 

O Mijnbouwwet: het Rijk heeft een verantwoordelijkheid voor activiteiten in de 
diepe ondergrond 

O Wet Bescherming Bodem: de provincie heeft een verantwoordelijkheid ten 
aanzien van bodemsanering 

O Monumentenwet: de provincie (en gemeenten) heeft een verantwoordelijkheid 
voor bescherming archeologische en aardkundige waarden in de ondergrond 

O AMvB bodemenergie: de provincie en gemeenten hebben een 
verantwoordelijkheid voor ruimtelijk afstemmen van benutten van 
bodemenergie 

O Verdrag van Aarhus: overheden moeten informatie over ondergrond beschikbaar 
stellen aan elkaar en aan derden 

Conformeren aan convenant: 



O vormgeven integraal transitieproces ondergrond, in relatie tot provinciale 
bovengrondse en ondergrondse ambities. De provincie zal het transitieproces van 
een hoofdzakelijk reactieve houding ten aanzien van de ondergrond naar een 
proactieve houding (duurzaam omgaan met wat de ondergrond te bieden heeft) 
vorm geven. 
Belangrijk daarbij is om inzicht te verkrijgen in hoe de verschillende waarden en 
functies van de ondergrond tegen elkaar kunnen worden afgewogen, inclusief 
behoud en herstel van waarden en synergie-voordelen. De verdiepende en 
integrale benadering van de ondergrond geeft antwoord op de vraag hoe een 
meer ordenend en duurzaam bodembeleid inhoud en vorm kan krijgen. 
Daarnaast moet het transitieproces uitdagen tot een creatief zoekproces naar 
mogelijkheden/kansen van de ondergrond, mede in relatie tot provinciale 
ambities in het (bovengrondse) ruimtelijke en economische domein. 

De kennis over de diepe Flevolandse ondergrond is beschikbaar via: 
O DINO-loket en NLOG: boorgegevens beheerd door TNO geven inzicht in de 

samenstelling van de ondergrond 
O VRODO-kaarten: deze kaarten zijn gemaakt in het kader van het STRONG-traject 

en geven aan welke activiteiten in de ondergrond mogelijk zijn, op basis van de 
samenstelling van de diepe ondergrond. 



2. Proces 

2.1 Fasering en activiteiten per fase 

Fose 1. Verkenning en analvse 
Verkennen en analyseren van de opbouw van de Flevolandse ondergrond. 
Verkennen en analyseren van de kansen en bedreigingen van de ondergrond. 
Verkenning uitvoeren van het speelveld en krachtenveld: wet- en regelgeving, taken en 
standpunten van andere overheden/gebiedspartners. 
In beeld brengen van de samenhang met ander provinciaal beleid en provinciale 
programma's. 
Ontwikkelingen in de omgeving (nationaal en lokaal) zullen worden verkend, om te kijken 
waar sprake is van synergie en gedeelde opgaven of juist niet. 
Op basis van het voorgaande worden de opgaven voor de Flevolandse ondergrond 
gedefinieerd. 
PS worden geïnformeerd over de resultaten van deze fase door middel van een Panorama
ronde. 

Fose 2. Visievorming en rol- en ambitiebepalinq 
Op basis van de uitgevoerde analyse wordt een provinciale visie op de ondergrond 
ontwikkeld. 
De bijbehorende ambities worden verkend, mede in relatie tot bovengrondse ruimtelijke en 
economische ambities. 
De mogelijke provinciale rollen worden verkend, waarbij bestaande wet- en regelgeving 
uitgangspunt is. 
Het in te zetten instrumentarium wordt verkend. 
Mogelijke vitale coalities worden verkend. 

Fose 3. Standpuntbepaling en sturingskader en uitvoeringsparagraaf 
Op basis van de uitkomsten van fase 2 worden provinciale standpunten verkend. 
Op basis van de uitkomsten van fase 2 wordt het sturingskader ten aanzien van de diverse 
gebruiksmogelijkheden van de ondergrond verkend. 
Op basis van de uitkomsten van fase 2 wordt het verkend hoe de financiële middelen kunnen 
worden ingezet om concreet uitvoering te geven aan duurzaam gebruik van de ondergrond. 
Met PS zal een Opinieronde worden georganiseerd om de standpunten, het sturingskader en 
uitvoering te bespreken. 

Fose 4 Vaststellen nota inclusief uitvoeringsparagraaf 
Op basis van de uitkomsten van fase 2 en 3 vindt bestuurlijke besluitvorming door PS plaats. 
Er zal een Besluitvormingsronde worden georganiseerd. 

Vervolg 
De nota dient vervolgens als input voor het volgende Omgevingsplan Flevoland. 
Op basis van de nota wordt concreet invulling gegeven aan de uitvoering van de nota. 

2.2 Beoogde werkwijze 
Om te komen tot een Nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond wordt gebruik gemaakt van de 
expertise en kennis die binnen de provinciale organisatie aanwezig is. Daar waar de kennis en 
expertise ontbreekt wordt externe deskundigheid geraadpleegd. 



Voorts zullen gebiedspartners, zoals gemeenten en waterschap, in het proces betrokken 
worden. 
Daarnaast wordt een communicatieplan opgesteld, waar in zeker ook aandacht is voor meer 
mediagevoelige ondergrondonderwerpen, zoals ondergrondse opslag radioactief afval, winning 
schaliegas. De communicatiemomenten doen zich vooral voor gekoppeld aan de bestuurlijke 
besluitvorming. 

Voor het uitvoeren van de verkenningen wordt specifieke expertise ingehuurd. Daarbij wordt 
eveneens gebruik gemaakt van bij de provincie aanwezige kennis en expertise. 

De Staten zullen op de volgende momenten in het traject worden betrokken: 

PS Wat PS Wanneer (onder 
voorbehoud) 

Opinie en 
besluitvormingsronde 

Vaststellen startnotitie Mei 2012 

Panorama-ronde fase 1 Kennis nemen van de 
resultaten uit de analyse 

September 2012 

Opinieronde fase 3 Opiniërende ronde over 
standpunten, kaderstelling en 
uitvoering 

November 2012 

Besluitvormingsronde fase 4 Vaststellen nota Duurzaam 
Gebruik van de Ondergrond 

Februari/Maart 2013 



Bijlage 1 Hoofdlijnen huidige beleid 
Het provinciale integrale omgevingsbeleid is vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006. 
Het Omgevingsplan is een samenbundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: 
Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. 
Door de vier plannen in één Integraal plan samen te voegen, is de samenhang tussen de diverse 
beleidsterreinen gewaarborgd. 

Verankering duurzaam bodemgebruik in 0PF2 
Voor duurzaam bodemgebruik vormt het 0PF2 het vigerende provinciale beleidskader. Met het 
0PF2 heeft de provincie Flevoland beleid ten aanzien van diverse ondergrondaspecten 
vastgelegd. Het betreft de volgende aspecten: 

aardkundige waarden 
archeologie 
bodemdaling 
bodemverontreiniging 
drinkwatervoorziening (boringvrije zones) 
gebruik van de ondergrond voor warmte-koude-opslag 
grondwaterbeheer 
grondwateronttrekkingen 
ontgrondingen 
waterkwaliteit 

Ten aanzien van de ontwikkeling van duurzaam bodemgebruik stelt het 0PF2 (jT 5.7.2) de 
volgende doelstelling: 
"De provincie wil de komende jaren (vanaf 2006) een nadere invulling geven aan duurzaam 
bodemgebruik. Uitgangspint hierbij zijn de verschillende landelijke ontwikkelingen. In overleg 
met de gebiedspartners zal hieraan een regionale invulling worden gegeven. 
Om het mogelijk te maken dat alle maatschappelijke partijen bij hun plannen (zoals 
natuurontwikkeling, waterbeheer, stedenbouw en aanleg van infrastructurele werken) rekening 
houden met de mogelijkheden en beperkingen van de bodem, stelt de provincie via het 
Geoloket bodeminformatie ter beschikking." 

Duurzame ontwikkeling via lagenbenadering 
Uitgangspunt van het 0PF2 is dat behoud van kwaliteiten hand in hand gaat met de verdere 
ontwikkeling van de provincie. De provincie wil ruimte scheppen voor nieuwe activiteiten die 
nodig zijn om de bevolkingsontwikkeling te accommoderen. Tegelijkertijd heeft ze een rol bij 
de bescherming van bijzondere kwaliteiten, zoals op het gebied van archeologie, natuur en 
water- en milieukwaliteit. 

Om ruimtelijke veranderingen te laten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling hanteert de 
provincie, evenals het rijk, de lagenbenadering (de laag van natuurlijke systemen, de laag van 
infrastructurele netwerken en de occupatielaag), waarbij elke laag condities stelt aan de 
andere. Inde planvorming moeten de processen in de verschillende lagen meer met elkaar in 
verband gebracht worden. Toepassing van de lagenbenadering leidt er toe dat, met de 
ruimtelijke keuzen die in dit Omgevingsplan worden gemaakt, ook wordt bijgedragen aan de 
specifieke ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland op de lange termijn. 



Afbeeldins Lasenbenaderins (uit: Nota Ruimte) 

Huidige situatie en knelpunten daarin 

Ondergrondaspecten worden beperkt betrokken bij ruimtelijke keuzes en bij inrichtingsplannen. 
Voor initiatiefnemers die gebruik willen maken van informatie over de ondergrond blijkt deze 
informatie moeilijk toegankelijk. Daardoor worden bij locatiekeuzen en inrichtingsplannen 
kansen voor gebruik van de potenties van de ondergrond gemist. Tevens loopt men hierdoor de 
mogelijkheid mis om optimaal in te spelen op de eigenschappen van de ondergrond. Hierdoor 
kunnen onnodige kostenverhogingen bij de realisatie of het beheer van bebouwing en 
infrastructuur ontstaan. Bij de beoordeling van vergunningaanvragen door de provincie blijkt 
niet in alle gevallen de check op relevante ondergrondaspecten en het beleid daarvoor plaats te 
vinden. 

In het rapport van Buro 38 is in 2010 de conclusie getrokken dat nieuw beleid niet nodig was. 
Inmiddels is duidelijk dat er sinds 2006 nieuwe ondergrondthema's in Flevoland spelen waar het 
Omgevingsplan geen helder kader biedt (bijvoorbeeld geothermie) of waar de provincie geen 
standpunt heeft ingenomen (winning schaliegas, ondergrondse opslag radioactief afval) of waar 
het onduidelijk is of de provincie een rol heeft (bodemkwaliteit). Een integrale nota Duurzaam 
Gebruik van de Ondergrond is dus wenselijk, mede gezien het nieuwe Omgevingsplan dat op 
termijn opgesteld gaat worden. 

Uit: Ambities bodem en ondergrond Provincie Flevoland. Bureau 38. Rapportnummer 09-03-R004 (2010). 



Bijlage 2 Eerste impressie thematiek ondergrond en relaties met bovengrond 

Bovengrond 

Maaiveld 

Ondergrond 

Flevolandse ambi t ies op ru imte l i jk en economisch dome in in re la t ie t o t ondergrond: 
Infrastructuur (ondergrondse infrastructuur) 
Verstedelijking (ondergronds bouwen) 
Innovatie en Duurzaamheid (klimaatdoelstellingen realiseren in de ondergrond/bodemenergie) 
Water (grondwater benutten als drinkwater) 
Natuur en landschap (bodemkwaliteit) 
Delfstoffenwinning (zand- en grindwinning) 
Structuurversterking van de landbouw (bodemkwaliteit) 
Cultuurhistorie (aardkundige waarden en archeologie) 

Mogel i jke in te r fe ren t ies tussen bovengrondse ambit ies en ondergrondse on tw ikke l ingen (pos i t ie f /negat ie f ) 
(nog nader t e onderzoeken) 

!—Verstedelijking/glastuinbouw kan warmte en elektriciteit benutten die worden  
gewonnen door middel van geothermie 
Verstedelijking kan profiteren van warmte die wordt opgewekt door WKO-installaties 
Landbouw heeft een goede bodemkwaliteit nodig 
Verstedelijking kan ook ondergronds worden gerealiseerd (ondergronds bouwen) 
Bovengrondse identiteit wordt versterkt door aanwezige archeologie en aardkunde 
Wegen verzakken door bodemdaling 
In woonwijken kan wateroverlast en verzakkingen optreden door bodemdaling 
Het landschap en de cultuurhistorische identiteit worden aangetast door bovengrondse boorinstallaties 
De bodem en het grondwater kunnen vervuild raken door de winning schaliegas 
De stabiliteit van de dijken kan wellicht worden aangetast doordat aardschokken optreden door schaliegaswinning 
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