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Samen de diepte in is een samenwerking tussen 

 

Een extra duwtje in de rug: gebiedsgenese voor Drenthe 
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De Omgevingswet geeft ons de uitdaging dat bodem, ondergrond, water, natuur en erfgoed 
nadrukkelijk onderdeel moeten worden van omgevingsvisies en plannen. Er wordt 
verantwoordelijkheid gevoeld en heeft het project Samen de Diepte er mede voor gezorgd dat partijen 
elkaar versneld zijn gaan opzoeken en met elkaar hebben afgesproken in Drenthe gezamenlijk op te 
trekken. Het project moet leiden tot een plan van aanpak met de stappen die nodig zijn zodat straks 
als de Omgevingswet in gaat taken en verantwoordelijkheid goed zijn overgedragen. Het plan van 
aanpak is eind december gereed en is de leidraad voor het vervolg. 
 
Het merendeel van de Drentse gemeenten heeft in interviews aangegeven de verankering van bodem 
en ondergrond in ruimtelijke processen het wenselijk te vinden dit nadrukkelijk mee te wegen, allen de 
wijze waarop nog niet helder te vinden.  Er is behoefte om hiermee proef te draaien. Dit is voor de 
RUD Drenthe en de provincie Drenthe aanleiding geweest om hiervoor een extra aanvraag te doen bij 
het UP. Het is een impuls als het gaat om het opereren in (kennis)netwerken en regionale 
samenwerking. 
 
Het doel van het project is uiteindelijk het ontsluiten van kennis over het regionale bodem en 
ondergrondsysteem - - de gebiedsgenese - en dit vertalen naar informatie (kaarten, beelden, 
visualisaties, verhalen) met beleidsmatige relevantie en het proces wat nodig is om dit tot stand te 
brengen. Hierbij sluiten we aan bij de ervaringen die al zijn opgedaan bij het opstellen van 
stadsgenese uit de Alliantiebenadering. In regionaal verband op gebiedsniveau met elkaar 
samenwerken is daarbij een belangrijke uitdaging. De ervaringen en resultaten die we in het project 
opdoen gaan we uiteraard delen. De werkgroep Kennis van het Uitvoeringsprogramma Bodem en 
Ondergrond heeft het voorstel positief beoordeeld. De betrokkenen van dit project zijn Provincie 
Drenthe (opdrachtgever), RUD Drenthe (projectleiding), de 12 Drentse gemeenten, Waterschap WDO 
Delta en mogelijke andere waterschappen. De uitvoering gebeurt door het consortium ‘Samen de 
diepte in’ met GrondRR. 

 

 
 

https://www.linkedin.com/groups/8717217/

