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Bijlage(n) 1

Onderwerp Nationaal programma bodemdaling: laat Nederland niet zakken!

Geachte mevrouw Hamer,
U bent gestart met de complexe en eervolle taak om inhoudelijk te verkennen waar een nieuw kabinet
zich in de komende periode op zou moeten richten en welke partijen dit kabinet zouden willen
vormen.
Complex, omdat een nieuw kabinet met grote en urgente opgaven te maken krijgt. Een van deze
opgaven is het tegengaan van bodemdaling van slappe bodems in West- en Noord-Nederland,
waarvoor naar overtuiging van het Platform Slappe Bodem een Nationaal Programma opgezet zou
moeten worden. Bij gelijkblijvend beleid zou de schade 22 miljard euro tot 2050 kunnen bedragen
(PBL, 2016), alle reden om in actie te komen om deze schade te vermijden!
Bijgevoegd treft u ons voorstel aan hoe een Nationaal Programma er uit zou moeten zien. Aan het
voorstel hebben veel partijen meegewerkt, het kan dan ook op breed draagvlak rekenen.
Een aantal politieke partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA) heeft de nationale aanpak van
bodemdaling onderkend in het verkiezingsprogramma. Dit biedt aanknopingspunten voor het
programma dat wij voorstellen. Bodemdaling in landelijke en bebouwde gebieden vraagt om een
nationale aanpak. Bottom up is veel opgezet door de decentrale overheden en partners, maar een
integrale top down aanpak ontbreekt nog. De rol van het rijk bestaat vooral uit het creëren van
randvoorwaarden en (mede) organiseren van gezamenlijke doelen en wensen die overstijgend zijn
voor decentrale overheden:
- Beleidsdoelstellingen
Naast het richtinggevende Veenplan zou een plan voor bodemdaling in de bebouwde
omgeving opgesteld moeten worden met langetermijndoelen, bijvoorbeeld als aanvulling op
de NOVI.
- Wet- en regelgeving
Beleidsdoelstellingen moeten waar nodig omgezet worden in wet- en regelgeving,
bijvoorbeeld in bouwnormen.
- Financiering van maatregelen
Voor herstel en preventie van funderingsproblematiek en openbare ruimte is financiering van
maatregelen nodig. Voor de openbare ruimte gaat het om circa 2,5 miljard. Deze investering
betaalt zich in circa 13 jaar terug. Voor de funderingsaanpak moet het Fonds Duurzaam
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Funderingsherstel grondig worden verbeterd. Ook voor maatregelen in landelijk gebied en de
transitie van de landbouw zijn langetermijninvesteringen nodig.
Gevalideerde kennis en informatie
Om beleid te maken en maatregelen te nemen moet kennis en informatievoorziening op orde
zijn. De Nationale Informatievoorziening Bodemdaling kan hierin voorzien. De startkosten
bedragen ca. 6 mln en de operationele kosten ca. 2 mln per jaar.
Samenwerken
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van bodemdaling ligt niet alleen bij de centrale en
decentrale overheden, maar ook bij inwoners en bedrijven. Met een nationale aanpak kunnen
banken, verzekeraars en koepels hun rol hierin nemen. Binnen de overheid is het belangrijk
om grenzen tussen beleidsterreinen op te heffen; de aanpak vergt een integrale aanpak.
Onderwijs
De aanpak van bodemdaling is een langetermijnaanpak. Het is daarom van belang om in
opleidingen meer aandacht te besteden aan kennisdoorwerking rondom bodemdaling.
Begeleiding, coaching, praktijktrainingen
Om het nationale programma te ondersteunen is continu aandacht nodig voor actieve
communicatie. Dit kan geborgd worden via het NKB en het in ontwikkeling zijnde
Kenniscentrum bodemdaling en funderingen.

In de bijlage worden belang, doel en inhoud van het nationaal programma bodemdaling nader
beschreven. Ik verzoek u vriendelijk om deze brief met bijlage te betrekken bij uw verkennende
gesprekken. De urgentie vraag erom.
Veel succes en wijsheid gewenst met uw opdracht.
Met vriendelijke groet,

Hilde Niezen
voorzitter Platform Slappe Bodem

--------------------------------------------------------------------------------------Het Platform Slappe Bodem is de netwerksamenwerking van 22 gemeenten, 6 waterschappen en 2 provincies
met als doel het onder controle krijgen van de bodemdalingsproblematiek ten gevolge van slappe bodems.

