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Grip op de Ondergrond: Samenwerken onder de 
Omgevingswet (deel 2)

Pionieren in Twente

VAN INCIDENTEN NA AR MA ATSCHAPPELI JKE OPGAVEN

Na diverse incidenten rondom mijnbouwactiviteiten in de regio 
Twente werd duidelijk dat gemeenten, vanuit hun rol en wettelij-
ke taken, vaak aan de zijlijn staan bij mijnbouwactiviteiten. Door 
te laat betrokken te worden in besluiten en communicatie in ge-
val van incidenten, verloren de gemeenten hun grip op de onder-
grond. In 2017 besloten de Twentse bestuurders dat het tijd was 
om meer regie te voeren en de rol van gemeenten bij activiteiten 
in de ondergrond vorm te geven. De Twentse gemeenten sloegen 
de handen ineen en ‘Onder Twente’ werd geboren. De aanstaan-
de Omgevingswet en het besef dat de bodem een rol heeft in het 
realiseren van maatschappelijke opgaven, maakten dat Onder 
Twente al bij de opstart het gehele bodemsysteem, van diep tot 
ondiep, tot werkgebied verklaarde.

BEGIN BI J HET VERHA AL , BOUW HET MET JE NETWERK

Om meer grip op de ondergrond te krijgen zijn de Twentenaren 
begonnen met het bouwen aan een gezamenlijk verhaal. Dit ver-
haal is tot stand gekomen met een netwerk van bedrijven (van 
MKB tot grote spelers als mijnbouwbedrijven), belangengroepen, 
gemeenten, provincie en kennisinstellingen. De aanpak bestond 
uit vier sporen: een leerspoor, een netwerkspoor, een governan-
cespoor en een communicatiespoor. In het leerspoor werd met 
het netwerk door middel van symposia, excursies en workshops 
kennis ontwikkeld, gedeeld en opgedaan, zoals over de betekenis 
van stuwwallen, smeltwaterstromen en zoutwinning voor het 
Twentse landschap, de identiteit en de economie. Het leerspoor 
gaat ook over de kansen en uitdagingen van de ondergrond, bot-
sende belangen, afwegingen en het verbinden aan maatschappe-
lijke opgaven. Dit gezamenlijke leertraject en de gevoerde dialo-
gen helpen om een netwerk op te bouwen en elkaar beter te 
begrijpen. Om een breed netwerk te ontmoeten werd het 

‘Twentse Bodemcafé’ in het leven geroepen. Dit bleek een schot 
in de roos. Deze Bodemcafés creëren een informele sfeer waarin 
kennis en ervaringen uitgewisseld worden door middel van pit-
ches, presentaties, gesprekken en een borrel. De doelgroep is 
breed en niet beperkt tot professionals; ook inwoners, politici en 
actiegroepen zijn welkom. Het bestuurlijk kernteam van Onder 
Twente zorgt voor sturing en boring. De betrokken wethouders 
spreken zich uit tijdens symposia, Bodemcafés en in de pers. Zij 
zijn dan ook het gezicht van het samenwerkingsverband gewor-
den. De eerste termijn van Onder Twente werd afgesloten met 
een opleversymposium en een diner voor alle 14 gemeenten en 
het waterschap, wat zorgde voor een informele gedachtewisseling 
over de samenwerking en het vervolg in Twente. 

AFBEELDING 1: ONDER TWENTE MAAKT HAAR VERHAAL VISUEEL IN EEN PRENTEN-

BOEKJE MET AFBEELDINGEN EN KORTE TEKSTEN. ZOALS DEZE PRENT OVER DE ENER-

GIETRANSITIE EN DE MOGELIJKHEDEN OM OUDE INFRASTRUCTUUR TE HERGEBRUIKEN 

VOOR BIJVOORBEELD ENERGIEOPSLAG OF GEOTHERMIE (BRON: DENKSCHETS, PREN-

TENBOEKJE, 2019).

SAMENWERKING VERDIEPEN EN VERBREDEN

Het traject Onder Twente had de belangstelling getrokken. Na de 
eerste termijn van Onder Twente spraken de bestuurders af om 
de samenwerking voort te zetten en deze niet alleen regionaal te 

Samenwerken loont! En samenwerken gaat onder de Omgevingswet 
écht wel veranderen. Dat waren de conclusies van het artikel ‘Zonder 
wrijving geen glans’ in Bodem 2020, nummer 3. Dit laatste deel van het 
tweeluik zoomt verder in op de praktijkervaringen van de netwerken 
‘Onder Twente’ en ‘Samen de Diepte in’. Beide netwerken zijn in 
Twente, elk op hun eigen wijze, aan het pionieren om op een andere 
wijze samen te werken.
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verdiepen, maar ook te verbreden. Daarop werd de samenwerking 
gezocht met nog twee andere netwerken die zich actief bezighou-
den met (een deel) van de bodem, namelijk Twents waternet 
(Tw) en Mineral Valley Twente (MVT). De Twentse netwerken 
werken ieder vanuit eigen invalshoeken en doelen aan maat-
schappelijke opgaven en het bodem- en watersysteem, zoals kli-
maatadaptie (Tw) en circulaire landbouw (MVT). Ook de 
Regionale Energie Strategie Twente is een regionale samenwer-
king die veel raakvlakken met de bodem heeft, zowel om duurza-
me energie te winnen als op te slaan, en de kabels in te herber-
gen. Rode draad door de verschillende samenwerkingsverbanden 
vormt de gemeenschappelijke uitdaging omtrent het opstellen 
van de gemeentelijke omgevingsvisies en de relatie van bodem 
met meerdere maatschappelijke opgaven. 

TWENTE ONDERSTEBOVEN, EEN COPRODUCTIE VAN 

TWENTSE NETWERKEN

Bestuurlijk werd de wens uitgesproken om deze netwerken te ver-
binden. Als eerste stap werken de netwerken momenteel samen 
aan de voorbereidingen van ‘Twente Ondersteboven’, een sympo-
sium met als doel kennis te verspreiden over de opgaven en toe-
komst van Twente en het bodem- en watersysteem zichtbaar en 
voelbaar te maken voor een breed publiek van professionals. Het 
samen toewerken naar een evenement zorgt ervoor dat de net-
werken elkaar beter leren kennen en een stevige basis voor toe-
komstige samenwerking ontstaat, mede door het samen formule-
ren van de doelstellingen, ambities en activiteiten. Het 
symposium creëert bovendien momentum om bestuurlijk stil te 
staan bij het samenspel van opgaven en het natuurlijk systeem in 
Twente. 

SAMENWERKING VAN DE TOEKOMST

De rol van bodem en ondergrond in de Omgevingswet-
producten, zoals de omgevingsvisie, stond al een tijd op de 
agenda van Onder Twente, maar bleek niet in de eerste termijn 
te realiseren. Toen vanuit het project ‘Samen de diepte in’ werd 
gezocht naar regio’s die met deze thematiek aan de slag wilden 
gaan, greep Twente deze kans direct aan. Eind 2018 is dit pro-
ject, dat door het consortium van Royal HaskoningDHV, Tauw 
en Witteveen+Bos wordt uitgevoerd in opdracht van het 
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, gestart in een 
zestal regio’s, waar Twente dus één van is. In iedere regio wordt 
samengewerkt aan de voorbereiding op de komst van de 
Omgevingswet. In Twente bestaat het traject uit een aantal in-
formatieve bijeenkomsten, waarin ruimte is voor kennisuitwis-
seling over specifieke thema’s zoals de energietransitie en bo-
dem, en netwerkvorming met collega’s uit andere domeinen en 
omgevingswetmanagers. De kracht van dit project is ook de uit-
wisseling tussen de regio’s. Zo heeft de regio Midden- en West-
Brabant het idee van het Twentse Bodemcafé omarmd en er zelf 
een aantal georganiseerd en is er kennisuitwisseling tussen een 
aantal regio’s geweest over de ‘warme overdracht’. 

HUISWERK KLA AR

Een belangrijke constatering op basis van de ervaringen uit de 
verschillende regio’s is: er speelt veel in relatie tot bodem en on-
dergrond. Er zijn allerlei maatschappelijke opgaven die iets ver-
langen van en/of invloed hebben op het bodem- en watersys-
teem. Duurzaam bodemgebruik is niet alleen een inhoudelijk 
vraagstuk, maar ook (en misschien wel vooral) een systeem-, or-
ganisatie- en informatievraagstuk. Deze inzichten hebben uitein-
delijk geleid tot het product ‘Huiswerk klaar’, dat nu bijna af is. 
Het is een soort spel met een achttal speelkaarten, die allemaal 
‘gespeeld moeten worden’ om goed voorbereid te zijn op de 
komst van de Omgevingswet. Eén van de speelkaarten heet 
‘Organisatie en samenwerking’, wat onderschrijft dat samenwer-
ken een belangrijk aspect is in deze thematiek. 

TWENTSE TIPS OVER SAMENWERKEN 

Vanuit Onder Twente en Samen de diepte in, is ervaring opge-
daan over de succes- en faalfactoren bij effectief samenwerken. 
Hieronder delen we graag de Twentse tips voor soortgelijke sa-
menwerkingsverbanden: 
• Blijf je netwerk toetsen: ben je nog relevant, en zijn alle be-

langhebbenden nog aangehaakt? Bouw momenten van eva-
luatie en reflectie in. 

• Voer individuele, informele gesprekken met netwerkpartners 
om een verdiepende band op te bouwen en werk samen er-
gens naar toe, zoals een evenement. 

• Een aansprekend en visueel aantrekkelijk bodemverhaal 
helpt om het belang van de bodem te duiden buiten het bo-
demwerkveld en inzichtelijk te maken waar het schuurt of 
waar juist de kansen liggen. 

• Houd je bestuurders nauw betrokken. Om stappen te kun-
nen zetten is een bestuurlijke opdracht van essentieel be-
lang. 

• Houd rekening met de rol van kleine gemeenten. Vaak heb-
ben de ambtenaren die met bodem bezig zijn in kleine ge-
meenten een breed takenpakket en weinig capaciteit. 

• Informele, creatieve bijeenkomsten verlagen de drempel om 
mee te doen en trekken een breder publiek met een frisse 
blik. 

• Netwerken vraagt om vaardigheden als contacten leggen, 
een gesprek afstemmen op het (abstractie)niveau en de 
taal van je gesprekspartner en een duurzame relatie opbou-
wen. Dit is voor sommige bodemprofessionals nog relatief 
nieuw en onwennig, omdat zij gewend zijn om aan een vast 
takenpakket te werken binnen een afgebakend werkveld. 

• Betrek studenten: dit zijn de medewerkers van de toekomst, 
die opgevoed zijn met een integrale benadering. In Twente 
heeft de samenwerking met o.a. hogeschool Saxion er 
mede toe geleid dat zo’n 40 studenten van verschillende 
opleidingen interesse hebben gekregen in bodem en onder-
grond.

DE VOLGENDE STAP

Samenwerken met meerdere gemeenten, bedrijven, kennisinstel-
lingen en belangengroepen vergt een lange adem. Het Twentse 
verhaal is nog niet af, dat ontwikkelt zich alsmaar door. Het re-
sultaat kan bekeken worden in het prentenboekje en de aan-
staande Bodematlas. Houd de website van Onder Twente (www.
ondertwente.nl) hiervoor in de gaten. En als je meer wilt weten 
over het product ‘Huiswerk klaar’, bekijk dan de website 
www.samendedieptein.nl.

AFBEELDING 2: HET PRODUCT ‘HUISWERK KLAAR’ IS ONTWIKKELD OP BASIS VAN  

ERVARINGEN EN GELEERDE LESSEN IN DE 6 REGIO’S VAN HET PROJECT ‘SAMEN DE 

DIEPTE IN’. 


