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Motivatie voor agendering: Bodemkwaliteit heeft een relatie met ondermeer ruimtelijke 

functietoekenning en grondwaterbeleid. Concept bodemvisie wordt 
nu ter inzage gelegd, terwijl de grondwaternota naar verwachting 
begin 2013 aan PS zal worden voorgelegd. Beide onderwerpen 
kennen qua visieontwikkeling een wisselwerking op elkaar. Dit 
maakt het noodzakelijk om PS nu al in de gelegenheid te stellen 
zo nodig tijdig bij te kunnen sturen in het proces van 
visieontwikkeling van beide onderwerpen die apart in de tijd zijn 
uitgezet met betrekking tot de beleidsplanning. 
 
 
 
 
 

Visie van de fractie Het bodembeleid is sturend vanuit de lagenbenadering. De 
bodemkwaliteit staat ten dienste van functies in de ruimtelijke en 
economische ontwikkeling. Het zelfde geldt voor de waterkwaliteit. 
Kortgezegd (de structuur van)  bodem/water(peil) bepaalt in grote 
mate de functie, dit is het leidende hoofdprincipe van toedeling 
van functies in de fysieke ruimte. (voorbeeld: als de bodem 
geschikt is voor voedselvoorziening dan is de functie landbouw, 
deze functie bepaalt vervolgens het waterpeil.) Eeuwenlang werd 
de ruimtelijke ontwikkeling vooral 2 dimensionaal bepaald. Na de 
vondst van olie en gas in de Nederlandse bodem is het inzicht 
gegroeid dat het beter is om dat 3 dimensionaal te ontwikkelen. 
Gezien de gevolgen van klimaatveranderingen en het bereiken 
van de grenzen van intensieve landbouw in een dichtbevolkt land 
dringt zich de vraag op of het effectiever is om in bepaalde 
situaties dit leidende hoofdprincipe om te draaien. Bijvoorbeeld : 
waterpeil volgt functie, wordt dan functie volgt het waterpeil. Natte 
gebieden worden dan waterberging- natuur- gebied in plaats van 
landbouw.  

Vragen aan de overige 
fracties: 

1.  Het hoofdprincipe van “functie volgt structuur” kan in 
bepaalde situaties beter omgedraaid worden? 

2. Zo ja, in welke richting moeten we dan denken? Zo nee, 
waarom niet? 

 
 

Vragen aan het college van 1.   Het hoofdprincipe van “functie volgt structuur” kan in bepaalde 



GS: situaties beter omgedraaid worden? 
2 Zo ja, in welke richting moeten we dan denken? Zo nee, 
waarom niet? 
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Onderuerp: Concept-Bodemvisie

Geachte voorzitter/leden,

ln de door u op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie Drenthe is aangekondigd dat

het bodembeleid wordt uitgewerkt in een op te stellen Bodemvisie. Deze visie hebben

wij in concept opgesteld en leggen wij ter inzage.

De bodem is een belangrijke omgevingsfactor voor toegekende functies. Het bodem-

beleid is sturend vanuit de lagenbenadering. ln de Omgevingsvisie Drenthe hebben

wij onze driedimensionale benadering van het omgevingsbeleid ingezet, door integraal

zowel voor ondergrond als voor bovengrond in samenhang omgevingsbeleid te formu-
leren. Bodemkwaliteit heeft bijvoorbeeld een relatie met biodiversiteit, ruimtelijke func-
tietoekenning en grondwaterbeleid.

Het gaat in de Bodemvisie niet zozeer om nieuwe beleidskeuzes voor omgevingsbe-
leid, maar om een andere aanpak en visie. Een belangrijk aspect daarvan is het
accent op de functies van de bodem. Dat krijgt vorm bij de transitie van bodemsane-

ring en bodembescherming naar bodemontwikkelingsbeleid die is afgesproken in het
Bodemconvenant van 10 juli 2009. Wij richten ons op bodemkwalíteit ten dienste van

functies en de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Wrj geven met deze Bodem-
visie verdere invulling aan de driedimensionale benadering van het omgevingsbeleid.

Uiteraard is de beleidsinhoud in lijn met de Omgevingsvisie. ln de Structuurvisie

ondergrond is het beleid voor de ondergrond in samenhang met bovengrond verder
uitgediept. Deze Bodemvisie geeft in aanvulling daarop een totaalvisie op de bodem.

Met behulp van het advies van interne en externe deskundigen is het concept van de

Bodemvisie opgesteld door een breed ingestelde projectgroep. Het concept leggen wij

ter inzage, zodat belanghebbenden in de gelegenheid zijn hierop te reageren.



gedeputeerde staten van Drenthe,




