
  

 1 

Samen de diepte in is een samenwerking tussen 

 
Status document Definitief 
Contactpersoon Martijn Mekkink 
Datum   02-11-2020 
Kenmerk  N001-1274164EVF-V01-mfv-NL 
 
 
 
Samenvatting Workshop ondergrond Midden-Drenthe 

 
Datum bijeenkomst: 1-07-2020 
Aanwezigen: Frans van der Veen (gemeente Midden-Drenthe); Saco van Veen (gemeente Midden-
Drenthe); Theo Vlaar (gemeente Midden-Drenthe); Jeroen Visser (WDOD); Willem Heesen (WDOD); 
Mauro Smit (provincie Drenthe); Rodina Fournell (provincie Drenthe); Marcel van Vulpen (provincie 
Drenthe); Marceline Meindertsma (RUD); Anja van Ruitenbeek (RUD); Coert Fossen (RUD);  
Klaas van der Veen (RUD); Anja Verbers (Landschapsbeheer Drenthe); Remco Drewes (RHDHV); 
Erik Sijtsma (gemeenten Noordenveld); Jeroen Knopper (gemeente Assen); Joost Jansen (Rho); 
Vincent Grond (GrondRR); Gilbert Maas (WenR); Martijn Mekkink (Tauw); Floor van Elsacker (Tauw) 
Afwezigen: Marc Koenders (WMD Water) 
Kopie aan: Alle af- en aanwezigen 
 
Aanleiding en doel van bijeenkomst 
Er zijn 2 aanleidingen voor deze bijeenkomst, te weten: 

1. Vanuit het project ‘Samen de Diepte in’ wordt gewerkt aan het opdoen en delen van kennis 
over bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Binnen dit project is er een regioproject in 
Drenthe wat gericht is op samenwerking onder de Omgevingswet (warme overdracht) en 
inbrengen van ondergrond in de instrumenten van de Omgevingswet 

2. De gemeente Midden-Drenthe heeft de wens om ondergrond volwaardig mee te nemen in 
haar Omgevingsvisie 

 
Doel van deze bijeenkomst is: 

• Inventarisatie van de belangrijkste kansen en knelpunten voor de bodem, water en 
ondergrond in Midden-Drenthe 

• Deze kansen en knelpunten in samenhang beschouwen en benoemen 
• Doorkijk naar Drenthe: hoe representatief is de gemeente Midden-Drenthe voor de provincie? 

 
De sessie bestaat uit 2 onderdelen: 

1. Presentatie concept gebiedsgenese Midden-Drenthe door Vincent Grond en Gilbert Maas 
2. Interactieve sessie voor benoemen van kansen en knelpunten  

 
Voor verdere details, zie de hand-outs van de PowerPoint presentaties (bijlage). 
 
 
Presentatie concept Gebiedsgenese 
De gebiedsgenese is nog niet af. Tijdens de workshop zijn de eerste resultaten van de gebiedsgenese 
gedeeld. Hieruit blijkt dat er 4 deelgebieden gedefinieerd zijn en dat er 3 dwarsdoorsnedes van de 
bodem gemaakt worden. De gebiedsgenese is nog pas in concept gereed en wordt om deze reden 
alleen gepresenteerd tijdens de sessie. 
 
  

https://www.linkedin.com/groups/8717217/
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De volgende opmerkingen zijn gemaakt: 
• De Midden-Drentse bodem bestaat globaal uit keileemplateau met daaronder zand en potklei, 

een beekdalsysteem (met of zonder veen, op of in het keileem), oud hoogveen, essen en 
stuifzand. De bovenste paar meter van de bodem is onderscheidend, daaronder is de opbouw 
min of meer gelijk 

• Er wordt nu gebruik gemaakt van 3 profielen. De vraag is of dit representatief is voor de 
gehele gemeente en welke variatie er te verwachten is in de ondergrond. Er wordt beaamd 
dat er variatie in de ondergrond aanwezig is, maar dat deze dwarsdoorsneden wel zo zijn 
gekozen dat alle typen ondergrond vertegenwoordigd zijn. De keuze voor de locatie van de 
dwarsdoorsneden zijn op de volgende factoren gebaseerd: (1) doorsnijden van kernen om 
ook bij steden de ondergrond in beeld te hebben en (2) profielen haaks op landschap, zodat 
alle elementen vertegenwoordigd zijn 

• Er is gekozen om tot een diepte van 30 meter te gaan. Deze diepte wordt bediscussieerd. 
Voor een aantal opgaven, vooral de energieopgave is ook de diepere ondergrond namelijk 
van groot belang. Verder is de diepere ondergrond ook van belang voor bijvoorbeeld de 
waterhuishouding. Als laatste kunnen ook activiteiten in de diepere ondergrond, bijvoorbeeld 
gaswinning of onttrekken van grondwater, van invloed zijn op de ondiepere ondergrond. 
Aangegeven wordt dat dit bekend is en dat de diepere ondergrond wel symbolisch vertoond 
wordt in de gebiedsgenese, dus op een ander detailniveau 

• Kenmerkend voor Midden-Drenthe zijn onder andere pingoruïnes. Uit de keileemkaart blijkt 
dat er gaten in het keileem zitten. Deze zijn van grote invloed op de waterhuishouding. 
Opgemerkt wordt dat de pingoruïnes wel meegenomen worden, maar nog niet op de kaart 
zichtbaar zijn. Dit heeft te maken met het feit dat het er zeel veel zijn die lastig op een 
overzichtskaart te visualiseren zijn 

• Kenmerkend voor Midden-Drenthe is het grote beekdal dat van noordoost naar zuidwest 
stroomt. Ook deze is van grote invloed op de waterhuishouding. Het beekdalsysteem bevat 
deels wel en deels geen veen 

• In Noordenveld zijn er problemen met de fundering van huizen wegens verdroging. Hoe kan 
een gebiedsgenese bijdragen aan een oplossing? Deze vraag sluit aan bij het doel van dit 
traject 

 

Benoemen van kansen en knelpunten 
In een interactieve sessie, in kleinere groepjes, zijn kansen en knelpunten van de ondergrond 
benoemd in via MURAL in digitale ‘geeltjes’ geplaatst. Het resultaat is in de bijlage zichtbaar. 
 
Opmerkingen de gemaakt zijn: 

• Keileemlaag is een belangrijk element in relatie tot de waterhuishouding. Hierbij dient wel 
gerealiseerd te worden dat de keileemlaag varieert in dikte en in zandigheid 

• Het natuurlijk bodem-watersysteem in relatie tot het gebruik is een belangrijk aandachtspunt 
in geheel Drenthe. Hierin kan gestuurd worden via planvorming en omgevingsvisies. Zo is het 
belangrijk om de beekdalen en droogdalen goed te gebruiken voor de waterhuishouding. 
“Functie volgt bodem” 

• Mogelijk knelpunt is dat het huidig gebruik niet altijd overeenkomt met wat vanuit het bodem-
watersysteem een logische functie zou zijn. Geopperd wordt dat de lager gelegen gebieden 
meer voor waterberging en natuur gebruikt dienen te worden, terwijl de landbouw op hoger 
gelegen gebieden hoort. Verder is het ook de vraag waar sommige typen bodemgebruik 
logisch zijn. Zo is bij de lelieteelt veel toevoer van water benodigd.  
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Hoort dit thuis in de hogere of de lager gelegen gebieden? De vraag is hoe hiermee om te 
gaan en wat daarin de rol van de gemeente is en wat bijvoorbeeld op provinciaal niveau 
geregeld wordt 

• Men ziet belang van gezond en vitaal bodemsysteem 
• Er zijn uitdagingen waar in de komende decennia aan gewerkt moet worden, bijvoorbeeld 

zorgen om verlies van organische stofgehalte in de bodem 
• Iedereen ziet meerwaarde in samenwerking, zowel tussen de overheden als met burgers en 

de landbouw 
• Er is behoefte aan een kennisnetwerk om de ondergronduitdagingen (succesvol) op te 

kunnen pakken. Hiervoor kan een oude structuur (Drents Bodemberaad) als basis dienen 
• Opgedane kennis kan ook voor gemeente Assen worden gebruikt, wegens zelfde type 

bodemopbouw 
• Watermaatschappij Drenthe was verhinderd voor tijdens de sessie, maar is vanwege de grote 

onttrekkingen en het effect op de bodem wel een belangrijke partner 

 

Bijlagen 
1. Hand-out presentatie 
2. Resultaat MURAL kansen en knelpunten ondergrond 

 

 

 

 



Samen de diepte in is een samenwerking tussen



Programma Workshop ondergrond Midden-
Drenthe 1 juli 2020

• 10:00 Welkom en toelichting project 

(Martijn en Frans)

• 10:15 De ondergrond van Midden-

Drenthe: alliantiebenadering en 

gebiedsgenese (Vincent)

• 10:35 Reacties

• 10:45 Pauze (10 minuten)

• 10:55 Inventarisatie kansen en knelpunten 

van de ondergrond in Midden-Drenthe

• 11:25 Discussieronde: hoe representatief 

is de inventarisatie voor geheel Drenthe?

• 11:40 Afsluiting en uitloop tot uiterlijk 12 

uur



Spelregels digitale workshop

• Allen microfoon uit

• Vragen tussendoor stellen via chat

• Gelegenheid voor vragen / discussie is 
ingepland – functie hand opsteken

• Interactieve werksessie: gebruik MURAL 
via webbrowser, indeling in groepjes, link 
beschikbaar in chat

• Nabranders per mail

• Dagvoorzitter: Martijn Mekkink

• Acute technische vragen: bel Floor



Aanleidingen

• Samen de diepte in – ondergrond en Omgevingswet
• kennis opdoen en delen www.samendedieptein.nl
• Financiering door Uitvoeringsprogramma bodem & ondergrond 

(bodemconvenant)
• Consortium Tauw, Witteveen+Bos, en Royal HaskoningDHV
• Regioproject Drenthe: samenwerking onder Ow (warme overdracht), 

gebiedsgenese, beleidsverkenning
• Opstellen omgevingsvisie gemeenten Midden-Drenthe

• Koersdocument
• Belang van ondergrond

http://www.samendedieptein.nl/
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Doel van deze workshop

• Inventarisatie belangrijkste kansen en knelpunten voor de bodem, water en ondergrond in 

Midden-Drenthe – inbreng van gebiedskennis!

• Deze kansen en knelpunten in samenhang beschouwen en benoemen

• Te benutten voor omgevingsvisie Midden-Drenthe

• Doorkijk naar geheel Drenthe



Proces tot Omgevingsvisie Midden-Drenthe

Van koersdocument (9-1-2020) naar Omgevingsvisie:

1. Afstemming koersdocument met betrokken partijen (2e participatieronde)

2. Bestuurlijke keuzes (mede) op basis van input die ontvangen is over het 

koersdocument

3. Conceptomgevingsvisie

4. Terinzagelegging

5. Definitieve vaststelling door de gemeenteraad



Belangrijke thema’s in de gemeente en de rol 
van de ondergrond
Thema’s uit het Koersdocument en de onderdelen waar de ondergrond een rol speelt

• Groen: Streven naar divers landschap met afwisselend ruimte voor landbouw, natuur en 
recreatie

• Biodiversiteit vergroten (langs oevers en wegbermen)
• Landschap zorgvuldig betrekken bij bouwontwikkelingen
• Behoud landschappelijke elementen
• Wateropgave

• Gezond: Streven naar een gezonde leefomgeving door het bevorderen en faciliteren van 
veiligheid, beweging en ontmoeting

• Een groene leefomgeving



Belangrijke thema’s in de gemeente en de rol 
van de ondergrond
• Leefbaar: Streven naar een leefbare omgeving in zowel dorpen als buitengebied. 

• Onderhouden en aanpassen infrastructuur
• Vergroenen van speeltuinen en schoolpleinen
• Bouwen van woningen

• Duurzaam: Streven naar een duurzaam toekomstbestendig Midden-Drenthe. Ook zetten 
we in op een vitale bodem, die in staat is om klimaatverandering het hoofd te bieden.

• Duurzame landbouw
• Zonneparken en windmolens
• Beperken verharding in openbare ruimte en tuinen
• Wateroverlast & overstromingen, droogte en hittestress
• Vitale klimaatbestendige ondergrond en bodem als ecosysteemdienst
• Warmtetransitievisie



De ondergrond van Drenthe: alliantiebenadering en 
gebiedsgenese (Vincent Grond & Gilbert Maas)



Reacties





Wat zijn de kansen en de knelpunten in de 
ondergrond bij de thema’s?

• Werkopdracht: vul op ‘geeltjes’ de kansen en knelpunten van de Midden-Drentse 

ondergrond in

• Per groepje (4) samen invullen, groepsindeling via aparte uitnodiging in Teams verstuurd

• MURAL: <link>

• Gerubriceerd naar thema’s uit koersdocument + overig

• Inbreng lokale kennis!

• Eventuele toevoegingen MURAL tot en met 10 juli mogelijk



Discussie

• Wat is de samenhang in kansen/knelpunten?

• Hoe representatief is de inventarisatie voor 

geheel van Drenthe?

• Wat kunnen/willen we bereiken met deze kennis?

• …



Afsluiting

• Afronden gebiedsgenese (Vincent)

• Vervolgstappen proces ondergrond (Martijn)
1. Confrontatie met doelen Omgevingsvisie en maatschappelijke opgaven in 

Midden-Drenthe
2. Eindbijeenkomst: Presentatie van werkwijze en resultaat Midden Drenthe en 

vertaling naar de provincie Drenthe

• Betrekken van erfgoed (Klaas)

• Samenloop beleidsinventarisatie (Remco)

• Conclusies voor Midden-Drenthe (Frans)



Genese, erfgoed en Omgevingswet 

De fysieke leefomgeving 
omvat in ieder geval:
a. bouwwerken,
b. infrastructuur,
c. watersystemen,
d. water,
e. bodem,
f. lucht,
g. landschappen,
h. natuur,
i. cultureel erfgoed,
j. werelderfgoed.


