
Strategische agenda 
Platform Slappe Bodem 2020-2024

Stevig fundament voor de toekomst

COLOFON
Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door 
lokale en regionale overheden, die aan bewustwording en  
agendering van bodemdaling binnen diverse beleidsvelden en 
agenda’s werkt. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem 
is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door 
bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.  
We laten ons daarbij voeden door de expertise van kennis- 
instituten en de ervaring binnen actuele praktijkprojecten.  
Het  Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt  
continu aan actuele thema’s en inventariseert praktijkprojecten.

Samen met Rijksoverheid, kennisinstellingen en marktpartijen willen 
we blijven investeren in onderzoek, kennis en innovatie.
 
Het Platform Slappe Bodem is er voor overheden. Wilt u ook profijt 
hebben van onze samenwerking? Mail ons dan voor meer informatie.

Contactpersoon 
Jeroen Mekenkamp
secretaris Platform Slappe Bodem
info@slappebodem.nl / www.slappebodem.nl

Beeldmateriaal 
Vincent Basler en Platform Slappe Bodem.

https://www.slappebodem.nl


INLEIDING

Het Platform Slappe Bodem is en blijft continu in ontwikkeling. De samenwerking 
van Midden-Hollandse gemeenten die rond 2000 is ontstaan, is in 2019 uitgegroeid 
tot een netwerksamenwerking van 20 gemeenten, 6 waterschappen en 1 provincie 
en strekt zich uit over een groot deel van West-Nederland. 

Het Uitvoeringsprogramma 2015-2019 heeft zijn vruchten afgeworpen. Een groot 
deel van de destijds gestelde doelen is in de afgelopen jaren gerealiseerd. Daarmee 
heeft het platform kracht ontwikkeld om een rol van betekenis te spelen op natio-
naal niveau. Bodemdaling is dankzij de inzet van de deelnemende organisaties een 
thema dat een rol speelt in beleidsstukken (Deltaprogramma, Nationale Adaptatie 
Strategie, Nationale Omgevingsvisie), in onderzoek (samenwerkende kennisinstitu-
ten, Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) en bij ondernemers en inwoners. 
De vroegere Slappebodemdagen zijn uitgegroeid tot het jaarlijkse Nationaal Con-
gres Bodemdaling met ruim 350 deelnemers. Ook krijgt bodemdaling met grote 
regelmaat aandacht in landelijke en lokale media (krant, tv, radio en online) en vak-
bladen. De centrale doelstelling die geformuleerd is in 2013 luidt in 2019 als volgt:

“ We zijn pas klaar met het Platform Slappe Bodem als de omgang met slappe  
bodem integraal onderdeel uitmaakt van beleid en beheer en nadelige effecten  
binnen aanvaardbare grenzen van duurzaamheid en betaalbaarheid zijn gebracht”

Uit gesprekken met bestuurders en ambtenaren betrokken bij het platform blijkt 
draagvlak voor een nieuwe periode. Het platform verzet de bakens enigszins: het 
agenderen van de problematiek is minder nodig maar zal niet verdwijnen, terwijl 
er meer behoefte is aan invulling van de aanpak van bodemdaling. De succesvolle 
agendering van de afgelopen jaren (het ‘wat dan?’) leidt steeds vaker tot de vraag 
‘hoe dan?’ en het platform streeft ernaar deze vraag te beantwoorden. Dat de 
aanpak van bodemdaling van groot nationaal belang is om in West- en Noord-Ne-
derland tegen aanvaardbare kosten te kunnen blijven wonen, werken en recreëren 
staat daarbij voorop. Het Platform Slappe Bodem is voor overheden de plek waar 
ervaringen, kennis en netwerk samenkomen. Het Nationaal Kennisprogramma 
Bodemdaling dat mede door het Platform is opgezet heeft hierbij een belangrijke 
en neutrale rol: de kennis die onafhankelijk wordt opgedaan wordt hier samenge-
bracht, bediscussieerd en toegankelijk gemaakt. Het Platform Slappe Bodem blijft 
het Kennisprogramma ondersteunen met middelen en zal ook zelf (aanvullend) 
onderzoek laten uitvoeren ter ondersteuning van de eigen (lobby-)activiteiten.
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HOOFDDOELEN EN -ACTIVITEITEN

In de Strategische Agenda worden de hoofddoelen van het  Platform Slappe Bodem 
voor de komende periode benoemd. Per jaar zal in het Activiteitenplan concreter 
worden benoemd welke doelen voor dat jaar worden nagestreefd en welke 
activiteiten van het  Platform Slappe Bodem daar bij horen. Uiteraard dragen de 
hoofddoelen en -activiteiten bij aan de realisatie van de centrale doelstelling.

HOOFDDOELEN
Verantwoordelijkheden en rollen van 
betrokken overheden helder krijgen en 
hier afspraken over maken.

Bodemdaling is geïntegreerd in 
nationaal beleid: Deltaprogramma, 
NOVI, etc.

 Realiseren van een Nationaal Programma  
Bodemdaling met een integrale aanpak 
(bodem, water, RO, klimaatadaptatie/ 
-mitigatie, wonen, energie, landbouw, 
etc.) en een coördinerende bewinds-
persoon.

 Realiseren van een Nationaal Kennis-
centrum Bodemdaling, verbonden aan 
een leerstoel en/of lectoraat en met 
langjarige financiering.

 Beheer en onderhoud van infrastruc-
tuur en overige openbare ruimte vindt 
bij alle overheden plaats met gebruik 
van duurzame technieken, volgens de 
levenscyclusbenadering.

 Nieuwe ontwikkelingen zijn klimaat-
adaptief/klimaatbestendig ontworpen en 
uitgevoerd.
 
Remmen of tot stilstand brengen van 
bodemdaling in het landelijke gebied 
door duurzaam landgebruik.

 De omvang van de funderingsproble-
matiek op slappe bodems is scherp in 
beeld en er is beleid voor de aanpak 
daarvan, met een strategie voor hulp 
aan eigenaren bij de aanpak.

 De bijzondere maatstaven voor slappe 
bodem in het gemeentefonds worden 
op zijn minst behouden.  Actief wordt 
uitgedragen dat de huidige verdelings-
systematiek een deel van de bodemda-
lingsgemeenten compenseert, maar dat 
niet alle gemeenten met grote bodem-
dalingsproblematiek in de huidige sys-
tematiek gecompenseerd worden voor 
de grote financiële en maatschappelijke 
gevolgen van bodemdaling.

ACTIVITEITEN
Actief verspreiden van kennis en 
informatie.

 Stimuleren van investeringen in 
experiment en innovatie.

 Belangenbehartiging in de Tweede 
Kamer en de betrokken departe- 
menten.

 Inspelen op sleutelmomenten,  
zoals verkiezingen, monitoren van  
ontwikkelingen.

 Creëren van aandacht in (vak-)media. 

 

Organiseren van werkbezoeken voor 
bestuurders en ambtenaren van diverse 
overheden.
 
Deelname aan relevante bijeenkomsten 
(bijvoorbeeld het Deltacongres).

 Agenderen van noodzaak tot langjarig 
en gericht onderzoek, beschikbaarheid 
van gevalideerde informatie.

 Tonen van voorbeelden van integrale 
aanpak van bodemdaling uit het eigen 
netwerk.

Beleid, Bestuur
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Communicatie

Netwerk

HOOFDDOELEN
  Aansluiting van alle overheden die met 
slappe bodem/bodemdaling te maken 
hebben.

  Versterken van de betrokkenheid van 
de deelnemende organisaties.  

Versterken van relaties met belangen-
organisaties zoals Kenniscentrum  
Aanpak Funderingsproblematiek 
(KCAF) en Vereniging Eigen Huis (VEH).

HOOFDDOELEN
 Versterken van de boodschap van  
het  Platform Slappe Bodem met  
actuele kennis/inhoud en deze  
effectief verspreiden.

Benutten van bijeenkomsten  
(congressen) ter positionering van  
het  Platform Slappe Bodem en  
versterking van het netwerk.

 Verbetering interne communicatie  
ter versterking van het netwerk.

 Verbinden van informatiestromen  
met betrekking tot slappe bodem/
bodemdaling.

  Ontwikkelen van bewustwording bij 
inwoners en ondernemers op slappe 
bodem, marktpartijen en corporaties.

HOOFDDOELEN
  Realisatie van een leerstoel en/of  
lectoraat slappe bodem/bodemdaling.

  Continuïteit van het Nationaal  
Kennisprogramma Bodemdaling.

  Realisatie van een landsdekkend  
meet- en modelleersysteem voor 
bodemdaling.

  Ontwikkelen van duurzame handelings- 
perspectieven voor landelijke gebieden 
en bebouwde gebieden.

  

Uitbreiden van het kennisnetwerk met 
bedrijven en kennisinstellingen.

  Ontwikkelen van financierings- 
modellen (MKBA’s).

Realisatie van (basis-)cursussen voor 
bestuurders en ambtenaren.

  Ontwikkelen van handreikingen voor 
bodemdalingsbestendig bouwen/ 
ontwikkelen.

ACTIVITEITEN
  Organiseren van bijeenkomsten op 
locatie.

  Actief benaderen van nog niet  
aangesloten overheden.

  Aangesloten organisaties snel voorzien 
van meest actuele informatie.

  Samenwerking/projecten aangaan met 
partijen buiten het platform.

    Aangesloten organisaties in staat  
stellen kennisvragen te agenderen  
en beleggen.

Leggen van dwarsverbanden en  
stimuleren van integraliteit voor  
een bredere betrokkenheid (over  
vakgebieden/beleidsterreinen heen).

ACTIVITEITEN
  Stimuleren van duurzame innovatie bij 
de aangesloten organisaties met onder-
steuning en middelen, speciale aandacht 
voor communicatie en bewustwording 
bij inwoners en ondernemers.

 Lobby bij rijk en kennisinstellingen  
voor de realisatie van een leerstoel  
en/of lectoraat slappe bodem/ 
bodemdaling.

Intensiveren en verbreden van  
betrokkenheid van kennisinstellingen  
en marktpartijen.

 Stimuleren van betrokkenheid van  
onderwijs, bijvoorbeeld door het  
inzetten van het netwerk voor  
stage- en afstudeeropdrachten.

 Doorontwikkelen en actualiseren  
van de Kennisagenda Platform Slappe 
Bodem (2016).

ACTIVITEITEN
  Steunen van het Nationaal Kennis-
programma Bodemdaling met inhoud, 
kennisvragen en middelen.

 Uitvoeren van onderzoek ter 
ondersteuning van de eigen (lobby-)
activiteiten.

Kennis

ACTIVITEITEN
 Organisatie van jaarlijks Nationaal 
Congres Bodemdaling.

 Periodiek opstellen en verspreiden van 
een digitale nieuwsbrief.

 Jaarlijks opstellen en verspreiden van 
een jaarverslag en activiteitenplan.

Bieden van een actuele website met 
doorverwijzingen.

  Benutten van social media voor het 
verspreiden van informatie.

Het ontwikkelen van voorlichtings-/
communicatiemateriaal (zoals een info-
graphic) over het thema Bodemdaling.

Communicatieadvies en ondersteuning 
bij overige activiteiten van het   
Platform Slappe Bodem.



ORGANISATIE
Het Platform Slappe Bodem is een  
informeel georganiseerde netwerk- 
samenwerking, gefaciliteerd door de 
Regio Midden-Holland (coördinatie, 
advisering, communicatie, administratie). 
Voor specifieke doelen worden exter-
nen ingehuurd, zoals ten behoeve van 
communicatie en lobby/PR of onder-
zoeksprojecten ten behoeve van de 
belangenbehartiging.

Deelnemers leveren een bijdrage in 
de vorm van personele inzet en een 
financiële bijdrage aan de begroting van 
het Platform Slappe Bodem. Daarnaast 
bestaat het commitment uit het leveren 
van kennis en informatie uit een of meer 
praktijkprojecten. Het is aan de deel- 
nemers zelf om te bepalen hoe groot de 
bestuurlijke en ambtelijke inzet voor het 
Platform Slappe Bodem is.

Het Platform Slappe Bodem kent een 
bestuurlijke kerngroep, die 4 à 5 keer 
per jaar vergadert over actuele on-
derwerpen en besluiten neemt over 
de koers en inzet van middelen van 
het Platform Slappe Bodem. Een van 
de deelnemers levert de voorzitter, 
die optreedt als woordvoerder na-
mens het Platform Slappe Bodem. Alle 
deelnemers kunnen lid worden van de 
bestuurlijke kerngroep. De bestuurlijke 
kerngroep besluit zelf over haar samen-
stelling, met als uitgangspunt het behoud 
of versterking van slagkracht. 

De bestuurlijke kerngroep wordt ge- 
adviseerd door de ambtelijke kerngroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers uit 
dezelfde organisaties. De secretaris 
(geleverd door Regio Midden-Holland) 
organiseert, faciliteert en adviseert de 
beide kerngroepen, coördineert de 
uitvoering van afgesproken acties en 
treedt op als ambtelijk aanspreekpunt of 
vertegenwoordiger namens het Platform 
Slappe Bodem.

Alle deelnemers van het Platform Slappe 
Bodem zijn vertegenwoordigd in het 
Bestuurlijk Overleg Platform Slappe  
Bodem en het Ambtelijk Overleg Plat-
form Slappe Bodem. Beide vergaderen  
tenminste een keer per jaar over voort-
gang, doelen en actualiteiten. Het Plat-
form Slappe Bodem stelt jaarlijks een 
inhoudelijk en financieel jaarverslag op 
en een activiteitenplan met begroting.

FINANCIËN
Het Platform Slappe Bodem heeft 
een eigen begroting, passend bij de  
activiteiten die worden ondernomen. 
Alle deelnemende organisaties leveren 
een bijdrage.
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Bijlage I - DEELNEMERS PLATFORM SLAPPE BODEM 2019

bron: Deltares

Totaal aantal inwoners van aangesloten gemeenten: 1.816.134

GEMEENTEN
•  Almere
•  Alphen aan den Rijn
•  Bodegraven-Reeuwijk
•  Capelle aan den IJssel
•  Diemen
•  Gouda
•  Kaag en Braassem
•  Krimpen aan den IJssel
•  Krimpenerwaard
•  Molenlanden

•  Nieuwkoop
•  Rotterdam
•  Schiedam
•  Stichtse Vecht
•  Voorschoten
•  Waddinxveen
•  Waterland
•  Woerden
•  Zaanstad
•  Zuidplas

WATERSCHAPPEN
•  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
•  Hoogheemraadschap van Delfland
•  Hoogheemraadschap van Schieland 

en de Krimpenerwaard
• Hoogheemraadschap van Rijnland
•  Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden
•  Hoogheemraadschap Hollands  

Noorderkwartier

PROVINCIE
• Noord-Holland



COLOFON
Platform Slappe Bodem is een samenwerking voor en door 
lokale en regionale overheden, die aan bewustwording en  
agendering van bodemdaling binnen diverse beleidsvelden en 
agenda’s werkt. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem 
is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door 
bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.  
We laten ons daarbij voeden door de expertise van kennis- 
instituten en de ervaring binnen actuele praktijkprojecten.  
Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt  
continu aan actuele thema’s en inventariseert praktijkprojecten.

Samen met Rijksoverheid, kennisinstellingen en marktpartijen willen 
we blijven investeren in onderzoek, kennis en innovatie.
 
Het Platform Slappe Bodem is er voor overheden. Wilt u ook profijt 
hebben van onze samenwerking? Mail ons dan voor meer informatie.

Contactpersoon 
Jeroen Mekenkamp
secretaris Platform Slappe Bodem
info@slappebodem.nl / www.slappebodem.nl

Beeldmateriaal 
Vincent Basler en Platform Slappe Bodem.

https://www.slappebodem.nl
https://www.slappebodem.nl
mailto:info@slappebodem.nl
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