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Bevindingen uit zes bijeenkomsten CoP Zeeland ondergrond over de Omgevingswet 

Afgelopen anderhalf jaar hebben zes bijeenkomsten plaatsgevonden van de “Community of Practice (CoP) 

Zeeland ondergrond” over de komst van de Omgevingswet. In de CoP namen alle Zeeuwse gemeenten 

deel, evenals Waterschap Scheldestromen, de RUD Zeeland en de provincie Zeeland. De vaste kern van de 

deelnemers zijn medewerkers uit het werkveld ondergrond. Afhankelijk van de thematiek van de sessie 

schoven collega’s uit andere beleidsvelden aan. De CoP is ondersteund door het programma “Aan de slag 

met de Omgevingswet”. De facilitering is verzorgd door H2Ruimte en de Erasmus Universiteit.  

Doel van de CoP was om de deelnemers bewust te maken van de veranderingen voor de eigen praktijk 

door de komst van de Omgevingswet en zich voor te bereiden op werken in “de geest van de 

Omgevingswet”.  In zes sessie zijn verschillende aspecten van de Omgevingswet belicht zowel 

kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma) als actuele 

maatschappelijke opgaven (klimaatadaptatie en energietransitie) in het licht van de kerninstrumenten. 

Participatie en informatievoorziening speelden in twee sessies een belangrijke rol. De cultuurverandering 

vormt de rode draad. De onderwerpen zijn behandeld aan de hand van voorbeelden uit de Zeeuwse 

praktijk zoals Omgevingsvisie Sas van Gent, Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland, Omgevingsplan 

buitengebied Borsele, Bestemmingsplan met verruimde werking buitengebied Middelburg, het Waterplan 

Zeeland 2050, Warmteplan Zeeland en Bodemenergiebeleid in Goes.   

Onderstaande vat de lessen voor mensen werkzaam in ondergrond samen evenals de uitdagingen, die de 

komst van de Omgevingswet oplevert voor ondergrondprofessionals. Deze uitdagingen zijn tevens 

bruikbaar voor de kennisagenda “Bodem en ondergrond” en het thema Omgevingswet van de 

concurrentiegerichte dialoog beiden uit het Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond. Tot slot zijn 

aanvullende lessen geformuleerd, die meer op de ondergrondpraktijk in Zeeland gericht zijn, maar ook 

buiten Zeeland betekenis kunnen hebben.  

Lessen voor mensen werkzaam in “ondergrond” 

1. Wees ambitieus gericht op de creatie van maatschappelijke meerwaarde en stuur bewust op 

initiatieven, die meer kwaliteit opleveren voor de initiatiefnemer én de samenleving. 

 

2. Begin niet bij je eigen wereld van ondergrond maar kijk wat domein overstijgende opgaven zijn (de 

“maatschappelijke opgaven”)  en hoe je vanuit ondergrond kan bijdragen aan de oplossing. 

 

3. Deel je kennis binnen je eigen organisatie. Weet wat anderen weten, want er is veel kennis in huis; de 

grootste uitdaging is om informatie en kennis te delen en te combineren.  

 

4. Besef dat je vanuit ondergrond veel te bieden hebt (kennis, talenten, vaardigheden, etc) en toon lef 

door dat dienstbaar te maken aan de grote opgaven waar je organisatie voor staat.  

 

5. Oefen in de verbinding van ondergrond met zowel voor de hand liggende maatschappelijke thema’s, 

zoals energietransitie en klimaatadaptatie, als minder voor de hand liggende maatschappelijke 

thema’s voor ondergrond zoals demografie/volkshuisvesting, mobiliteit en gezondheid. Je ontwikkelt 

meer gevoel voor verbinding, gaat nieuwe kansen zien door slim te combineren en je leert andere 

collega’s beter kennen. 

 

 

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/kennisagenda/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/thema/kennis/uitvragen/uitvraag-2017/aanbestedingsvormen/#hc10cb0b1-ad02-4f0e-b522-1ef0248d1a7d
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/thema/kennis/uitvragen/uitvraag-2017/aanbestedingsvormen/#hc10cb0b1-ad02-4f0e-b522-1ef0248d1a7d
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Nieuwe uitdagingen voor de praktijk van ondergrond door de komst van de  Omgevingswet 

In de CoP Zeeland is gesnuffeld aan vragen, die de invoering van de Omgevingswet en in het bijzonder de 

gewenste cultuurverandering met zich meebrengt. De bedoeling was niet om definitieve antwoorden op 

vragen te geven, maar vooral te verkennen wat wezenlijke vragen, en daarmee veranderopgaven, zijn.  

Deze vragen zijn van belang in de bewustwording dat een andere praktijk aanstaande is en dat succesvolle 

verandering staat of valt met de inzet van ieder individueel. Natuurlijk wel gesteund binnen de eigen 

organisatie. Voor die organisatie is het belangrijk dat er mensen zijn die  het “vuur” voor verandering 

aanwakkeren!  

1. Sturen op of uitlokken van kansen leidend tot gewenst investeringsgedrag 

We zijn groot gebracht met een overheid die regels stelt wat niet kan en mag. Nu moeten we 

omdenken en initiatieven stimuleren. Dat vraagt om sturen op kansen, die ondergrond biedt. Dat 

betekent initiatiefnemers uitnodigen en stimuleren om zo met ondergrond om te gaan dat 

maatschappelijke meerwaarde ontstaat. Dit vereist de vaardigheid om signalen uit de samenleving op 

te pikken en te verbinden met ondergrond en vervolgens mee te denken om een strategie met 

bijbehorende acties te ontwikkelen die meerwaarde creëert voor initiatiefnemer én samenleving.  

 

2. Loslaten als kans 

Deregulering en verandering in de verhouding publiek en privaat met meer ruimte voor privaat 

initiatief is de inzet van de Omgevingswet. Wat van ondergrond kun je loslaten en overlaten aan 

initiatiefnemers en participanten in een gebied? Wat, waar en waarom wil je vanuit ondergrond nog 

sturen? Waar wil je vooral ondersteunend en dienstverlenend zijn en hoe ziet die ondersteuning er 

dan uit?   

 

3. Meer geïntegreerd werken in alle fasen vasthouden 

De Omgevingswet staat een integrale benadering voor. Volledig integraal is nog ver weg en erg hoog 

gegrepen, maar meer integratie tussen disciplines, onderwerpen, etc. is een haalbaar doel. Meer 

integratie op visieniveau is het meest eenvoudig. De grote uitdaging zal zijn om dat vast te houden 

richting uitvoering en beheer. Dat vraagt om de verbinding van beheerkennis en –opgaven met 

visieontwikkeling. In de praktijk is er een sterke scheiding tussen beleid en uitvoering zowel binnen als 

tussen organisaties (zie ook rol en taak van RUD/Omgevingsdiensten). Hoe kun je vanuit ondergrond 

beleidsontwikkeling vroeg laten profiteren van kennis en ervaring van uitvoering en beheer? Hoe 

verbind je die kennis in de opstelling van omgevingsvisie en –plan?    

 

4. Meervoudigheid en koppelen als kans 

Meervoudigheid en multifunctionaliteit van oplossingen voor complexe leefomgevingsvragen is een 

wenselijke strategie gezien schaarste aan middelen en (bovengrondse en ondergrondse) ruimte. Wat 

heb je vanuit ondergrond te bieden? Hoe kun je hierop sturen in een context waarop initiatiefnemers 

vaak gericht zijn op een enkelvoudig doel? Dat vraagt een koppeling van meerdere opgaven én 

oplossingen. Hoe koppel je ook met opgaven in het sociale domein? 

 

5. Participatie  

Participatie speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. De idee van een “energieke” samenleving  

ligt hieraan ten grondslag: de overheid moet veel meer gebruik maken van de energie en de 

creativiteit van de samenleving bij de aanpak van complexe vragen op het gebied van de 

leefomgeving. Maar hoe doe je dat? Hoe organiseer je vanuit ondergrond participatie en 

communicatie? Hoe zet je naar niet overheidspartijen participatie in als middel voor bewustwording 
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van het belang van de ondergrond? Hoe organiseer je vanuit ondergrond de relevante niet-

overheidspartijen? Hoe kom je zo vroeg mogelijk met een initiatiefnemer in gesprek? Hoe neem je 

daarin de buurt mee? Welke eisen stelt dit aan de (gedeelde) informatievoorziening? Hoe maak je 

ondergrondkaarten uitnodigend, ontwikkelings- en kansgericht? Hoe zorg je dat participatie in een 

omgevingsvisietraject niet louter eindigt in papier? Hoe beloon je vanuit ondergrond gezien 

participatie?  Hoe laat je participatie ook een rol spelen in de fase van handhaving en beheer, waarbij 

je recht doet aan de geest van de omgevingswet: ruimte voor initiatief, decentralisatie, minder 

regels? 

 

6. Ondergrond en afweging 

De Omgevingswet stelt meer afwegingsruimte op lokaal niveau in het vooruitzicht. De Omgevingswet 

kan zich met de zogenoemde “schuifjessystematiek” niet aan de indruk onttrekken dat deze 

“ouderwets” sectoraal ingestoken is en een sterke gelijkenis heeft met de actuele benadering van 

milieukwaliteiten. Het oogt als een technocratische aanpak, die relatief ver af staat van gangbare 

aanpakken binnen ruimtelijke en gebiedsontwikkeling. Het achterliggende idee van uitruil is wel 

interessant met als optiek om een zo positief mogelijk kwaliteitsaldo voor een gebied te behalen en 

op essentiële onderdelen in elk geval een voldoende te scoren. Benaderingen zoals het denkmodel 

van GGD Gelderland/Omgevingswijzer RWS zijn interessant. Hoe kan ondergrond een plaats krijgen in 

dit soort denkmodellen? Hoe agendeer je ondergrond operationeel in expliciete keuzemomenten? 

Hoe zorg je dat ondergrond ook een rol speelt in de vele impliciete keuzen die planprocessen 

kenmerken? Welke (impliciete en expliciete) momenten zijn dan cruciaal? En wat vraagt dat voor de 

inbreng/voorbereiding vanuit ondergrond?   

 

7. Cultuurverandering bij private partijen 

De cultuurverandering, die de Omgevingswet vraagt van overheden, geldt ook voor private partijen. 

Hoe kun je vanuit ondergrond private partijen, waar je regelmatig mee van doen hebt,  helpen die 

cultuurverandering in gang te zetten?  

 

8. (Digitale) informatie vraagt om gesprek 

Er is veel informatie over ondergrond beschikbaar. In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet (DSO), inclusief de bijbehorende informatiehuizen, zijn zeer hoge ambities 

geformuleerd over digitale ontsluiting van informatie (zowel bestaande informatie als de wijze 

waarop nieuwe bronnen worden toegevoegd en ontsloten). Veel energie (tijd en geld) gaat zitten in 

de “techniek”. De vele beschikbare informatie vanuit ondergrond is alleen waardevol wanneer (in 

gesprek) deze op maat toepassingsgeschikt gemaakt wordt voor de opgaven in een gebied. Dat vraagt 

om de combinatie van informatie vanuit verschillende invalshoeken. Naast een digitale voorziening 

vraagt dit bovenal het aangaan van gesprek (face to face). Aan welke eisen moet informatie over 

ondergrond voldoen om impact te kunnen hebben in deze gesprekken (naar plaats in het proces, 

gesprekspartners, gebiedstype, opgave, etc.)?  

 

9. Ruimteclaims op de ondergrond 

Los van de Omgevingswet zullen grote opgaven als de energietransitie en klimaatverandering stevige 

ruimteclaims op de ondergrond leggen. Welke ruimteclaims (kwantitatief en kwalitatief) komen er af 

op de ondergrond? Hoe ga je daarmee om, ook naar type gebied? Wat is slim te combineren? Moet je 

ruimtelijk reserveren? Welke kerninstrumenten uit de Omgevingswet lenen zich hiervoor?  
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Aanvullende lessen en conclusies voor de CoP Zeeland deelnemers/Zeeuws bodemplatform 

1. Geef meer betekenis aan de beschikbare informatie 

Er is veel ondergrondinformatie aanwezig in de Zeeuwse praktijken. De uitdaging zit niet in de 

beschikbaarheid van informatie, maar in de verbinding van sociale en ruimtelijke informatie met 

informatie over het bodem-, water- en ondergrondsysteem. (Informatie over bodemopbouw in 

bestaand bebouwd gebied is wel een belangrijke lacune). 

 

2. Ondergrond is prima te verbinden met maatschappelijke opgaven 

In het oefenen met een integrale opgave (duurzame dorpsontwikkeling en klimaatadaptatie) lukt het 

goed om de kennis en expertise vanuit ondergrond in te brengen en te verbinden met ruimte, water, 

natuur, cultuurhistorie, et cetera. Dit past goed in de nieuwe werkwijze die de Omgevingswet beoogt. 

 

3. Samen kom je verder; stel de eigen praktijk open voor collega’s 

De Zeeuwse bodemcollega’s weten samen veel meer dan ieder afzonderlijk. Kennis en competenties 

verschillen en vullen elkaar uitstekend aan. Gemeentelijke praktijken zouden hiervan meer kunnen 

profiteren als ieder de eigen praktijk meer openstelt voor collega’s van andere gemeenten, de 

provincie, het waterschap en de RUD. Dat kan bijvoorbeeld door een of enkele collega’s gericht uit te 

nodigen, maar ook door proactief vragen en voorbeelden uit de eigen praktijk te agenderen in een 

bijeenkomst van CoP Zeeland.  

 

4. Zit kort op je ruimtelijke ordeningscollega’s die meestal de regie hebben 

Ruimtelijke ordening heeft in veel gemeenten de regie bij de opstelling van omgevingsvisie en –plan. 

Niet onlogisch gezien hun vaardigheid om zaken met elkaar te verknopen. In een gebied komt alles 

samen. Zit als ondergronddeskundige er dicht op. Wijs op het gewenste (en noodzakelijke) integrale 

karakter van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Besef wel dat dit nog een onvoldoende 

argument is om een rol van betekenis te spelen. Sterkere argumenten zitten in de bijdrage van de 

ondergrond aan de oplossing van de maatschappelijke opgaven.  

 

5. Maak “huisadviseurs” ondergrondbewust 

Als een extern adviesbureau (“ RO-huisadviseur”) de regie in handen neemt, kan het lastiger zijn om 

een entree te hebben vanuit ondergrond, de integrale onderlegger voor alle opgaven. Vanuit het 

Zeeuws bodemplatform kan het handig zijn om de RO-huisadviseur (veel Zeeuwse gemeenten 

hebben dezelfde huisadviseur) te benaderen en van gedachten te wisselen over “ondergrond en de 

kerninstrumenten van de Omgevingswet”. 


