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VOORWOORD

Dat het netwerk rondom het Platform Slappe Bodem zeer 
flexibel is en snel kan omschakelen is wel bewezen in 2020. 
Het jaar was nog maar net begonnen of we kregen te maken  
met maatregelen die ons sterk in onze bewegingsvrijheid 
hebben beperkt. Desondanks kan ik met trots zeggen dat er 
in 2020 veel werk is verzet en veel is bereikt. Ons jaarlijkse 
hoogtepunt, het Nationaal Congres Bodemdaling, was inhoudelijk 
sterk en volledig online opgezet. Er is een serie van webinars 
over de levenscycluskostenmethode georganiseerd en er is een 
nieuwe nieuwsbrief gelanceerd speciaal voor de deelnemers van 
het platform. Ook nieuw is de Coalitie Stevige Steden, waarmee 
we de aanpak van bodemdaling in bebouwde gebieden extra aan-
dacht willen geven. Bodemdaling staat daardoor nog steeds hoog  
op de agenda bij veel organisaties en ook bij de politiek in Den Haag 
is het woord bodemdaling regelmatig gevallen. In het jaarverslag vindt 
u de nodige informatie.

2021 is al even onderweg en belooft veel goeds. Met een online  
campagne vestigen we de aandacht op de gevolgen van bodemdaling  
en de noodzaak van een nationale aanpak. We hopen de nieuwe Tweede 
Kamer en het kabinet mee te krijgen in ons pleidooi op basis van stevige 
argumenten, in samenwerking met onze partners. Aan het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling dragen we actief bij met onze nieuwe 
Kennisagenda als basis. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat de 
levenscycluskostenmethode kansen biedt om op een duurzamere manier 
om te gaan met de openbare ruimte en uiteindelijk kosten te besparen. We 
blijven de aangesloten organisaties voorzien van de nodige kennis en inspiratie  
om hiermee aan de slag te gaan. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 in aantocht liggen er ook weer kansen om de aanpak van bodemdaling 
op lokaal niveau te versterken.

Kortom, volle kracht vooruit. Ik heb er zin in, doe vooral mee!

Hilde Niezen, 
Voorzitter Platform Slappe Bodem
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Dit is een interactieve PDF. Klik op het onderwerp 
in de inhoudsopgave om naar de gewenste pagina 
te navigeren. Klik rechtsonder op de pagina 
(groen vlak) om terug te keren naar de 
inhoudsopgave. In de tekst zijn ook diverse
links aangegeven. Klik erop voor meer 
informatie.
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Op 21 februari brachten de Kamerleden 
Laura Bromet en Paul Smeulders (Groen-
Links) met de bestuurlijke kerngroep een 
werkbezoek aan Rotterdam Overschie. 
De gemeente Rotterdam heeft een rond-
leiding verzorgd om te laten zien wat bo-
demdaling doet in bebouwde gebieden en 
hoe de gemeente werkt aan oplossingen. 
In mei stuurde het kabinet de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede 
Kamer. Deze werd in november in de 
Kamer behandeld en vastgesteld. In de 
NOVI is bodemdaling opgenomen, waar-

mee bodemdaling een nationale opgave is 
geworden. 

Het voorjaar van 2020 was erg droog.  
Dit leidde in de Tweede Kamer tot diverse 
Kamervragen over verdroging van de 
veenweidegebieden en funderingsschade. 
De minister van LNV verwees in de beant-
woording van de vragen over droogte naar 
het Deltaprogramma en het advies van 
de beleidstafel Droogte dat eind 2019 is 
verschenen en waaraan het platform heeft 
bijgedragen.

De warme en droge zomer leidde tot 
aanhoudende aandacht voor droogte in de 
Kamer. In het AO Water van 16 juni kwam 
bodemdaling daarom aan de orde. Het 
platform heeft Kamerleden van tevoren 
hierover van informatie voorzien. 

Vlak voor het zomerreces heeft de mi-
nister van LNV de Kamer geïnformeerd 
over het Veenplan 1e fase, dat in samen-
werking met de koepels IPO, Unie van 
Waterschappen en VNG is opgesteld. Het 
Veenplan bevat de inzet en maatregelen 
die de minister voorgenomen heeft te 
nemen in de veengebieden. Deelnemers 
van het platform hebben via de koepels 
aan het veenplan meegewerkt.
Enkele televisieprogramma’s hebben  
in september aandacht besteed aan  
bodemdaling met nieuwe gegevens  
over funderingsschade en de nieuwe  
bodemdalingskaart van Nederland.  
Dit heeft nog eens extra druk gezet  
op het nemen van maatregelen en het  

ontwikkelen van nationaal beleid om droogte  
te bestrijden. Deelnemers en partners 
(KCAF en Deltares) van het platform  
hebben aan de programma’s meegewerkt. 

Het advies van de Raad voor de Leefomgeving  
en Infrastructuur (Rli) over de aanpak van 
bodemdaling in het Groene Hart is in de 
Tweede Kamer besproken. Het platform 
heeft naar aanleiding van het verschijnen 
van dit advies een reactie opgesteld en 
gepubliceerd, waarin we ervoor pleiten 
ook bebouwde gebieden te betrekken bij 
het door de Rli geadviseerde nationale 
programma. 

Diverse aangenomen moties, onder meer 
van de Kamerleden Geurts en Nijboer, 
vragen de minister van BZK om actie te 
ondernemen rondom funderingsschade. 
Ook zijn er moties aangenomen die de 
minister van I&W vragen om het waterbe-
heer van veenweidegebieden aan te passen 
om oxidatie van het veen tegen te gaan.

BODEMDALING/SLAPPE BODEM IN POLITIEK EN BELEID

Een van de belangrijkste doelen van het Platform Slappe Bodem is om 
de duurzame omgang met bodemdaling in de politiek blijvend te agen-
deren en in beleid te verankeren. In 2020 stond bodemdaling regelma-
tig op de politieke agenda en leidden de inspanningen van de afgelopen 
jaren tot resultaat in beleid en onderzoek. Het platform richt zich 
daarbij voornamelijk op bodemdaling in bebouwde gebieden, omdat 
de aandacht daarvoor achterblijft bij de aandacht die er is voor bo-
demdaling in landelijke gebieden.

https://slappebodem.nl/nieuws/201/nationale-aanpak-bodemdaling-is-niet-compleet-zonder-onze-dorpen-en-steden
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De politieke partijen zijn begin 2020 gestart met het samenstellen 
van de verkiezingsprogramma’s. Het platform heeft een position 
paper ontwikkeld over de nationale aanpak van bodemdaling in 
de nieuwe kabinetsperiode. Deze position paper is aangeboden 
aan de programmacommissies van de landelijke partijen.  
Bij de presentaties van de verschillende (concept-)programma’s  
bleek dat dit effect heeft gehad: de programma’s van D66, 
GroenLinks, CDA en VVD besteden aandacht aan bodemdaling.  
Daarbij hebben D66 en CDA specifiek aandacht voor  
bodemdaling in bebouwde gebieden.

Op basis van de position paper is een campagne ontwikkeld  
die tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling is gelanceerd.  
De online campagne is in januari 2021 van start gegaan.

Klik op de button om naar de campagnepagina te gaan.

CAMPAGNE VERKIEZINGEN 
TWEEDE KAMER 2021

https://slappebodem.nl/bodemdaling-kost-nederland-een-fortuin
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CAMPAGNE VERKIEZINGEN
Klik op de afbeeldingen om naar de posts te gaan.

https://www.linkedin.com/company/platformslappebodem/posts/?feedView=ads
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:activity:6750364392795205633,urn:li:sponsoredCreative:124250223)
https://www.linkedin.com/company/platformslappebodem/posts/?feedView=ads
https://www.linkedin.com/company/platformslappebodem/posts/?feedView=ads
https://www.linkedin.com/company/platformslappebodem/posts/?feedView=ads
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:activity:6750365267232092161,urn:li:sponsoredCreative:124250373)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:activity:6750363919577034752,urn:li:sponsoredCreative:124250163)
https://www.linkedin.com/company/platformslappebodem/posts/?feedView=ads
https://www.linkedin.com/company/platformslappebodem/posts/?feedView=ads
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:activity:6750363138689908736,urn:li:sponsoredCreative:124250123)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:activity:6750364200587030528,urn:li:sponsoredCreative:124250203)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:sponsoredContentV2:(urn:li:activity:6750364784958435328,urn:li:sponsoredCreative:124250243)
https://www.linkedin.com/company/platformslappebodem/posts/?feedView=ads
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KENNISAGENDA 
PLATFORM 
SLAPPE BODEM

In 2015 heeft het platform voor het eerst 
een kennisagenda opgesteld. Hieruit bleek 
dat er bij  de destijds aangesloten gemeenten 
veel vraag was naar kennis over bodemdaling 
en manieren om bodemdaling tegen te gaan. 
De kennisagenda was voor het platform de 
basis om kennisontwikkeling en het delen 
van kennis te stimuleren, onder meer door 
het met partners opzetten van het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling. 

Bij het platform zijn inmiddels waterschappen  
en provincies aangesloten en een aantal 
nieuwe gemeenten. Bovendien is er veel 
onderzoek opgezet en is er geïnvesteerd in 
communicatie en het delen van kennis. Door 
Witteveen en Bos is daarom in opdracht  
van het platform in 2020 een nieuwe kennis- 
agenda opgesteld, op basis van interviews en 
een bestuurlijke sessie. Alle deelnemende 
organisaties hebben hieraan meegewerkt. 
 
De nieuwe kennisagenda laat een verschuiving  
zien van behoefte aan meer kennis over 
bodemdaling en mogelijke maatregelen  
naar kennis over de toepassing van die  
maatregelen in de praktijk. 

De kennisagenda is digitaal op te vragen 
bij Jeroen Mekenkamp, secretaris Platform 
Slappe Bodem via info@slappebodem.nl

mailto:info@slappebodem.nl
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NADERE VERKENNING 
KOSTEN BODEMDALING

Als vervolg op het rapport ‘Kosten in Beeld’ uit 2019 is in 
2020 door Sweco in opdracht van het platform een nadere 
verkenning uitgevoerd. In dit onderzoek zijn 3 gemeenten 
(Zaanstad, Woerden en Almere) uitgelicht. Daarbij is  
gekeken naar de kosten voor beheer en onderhoud ten  
gevolge van zettingen en de dekking van deze kosten uit  
het gemeentefonds. Het onderzoek bevestigt nog eens dat 
gemeenten met een slappe bodem ongeveer 2 keer meer 
kosten hebben aan beheer en onderhoud dan gemeenten op 
een stevige bodem, zelfs als gemeenten volledig overschakelen  
op de levenscycluskostenmethode en duurzame ophoog- 
technieken. De algemene uitkering van het gemeentefonds 
dekt in het geval van deze 3 gemeenten slechts 14 tot 33 
procent van deze meerkosten. Dat betekent dat gemeenten 
bezuinigen op de kwaliteit van de openbare ruimte, met als 
gevaar dat er grotere onderhoudsachterstanden ontstaan. 
Het onderzoek is een onderbouwing van de inzet van het 
platform in de herijking van het gemeentefonds. Het streven 
is om minimaal te ‘houden wat we hebben’, maar ook om 
de uitkering te verbeteren voor alle gemeenten die met een 
slappe veen- of kleibodem te maken hebben.

In samenwerking met Sweco zijn 4 webinars georganiseerd 
om de deelnemers van het platform in te lichten over de  
uitkomsten van het onderzoek en informatie te bieden over 
de levenscycluskostenmethode om kosten te besparen.  
Daarbij is ook geïnventariseerd waar in praktijk tegenaan 
gelopen wordt bij het toepassen van deze methode en  
lichtgewicht materialen. Een van de webinars was specifiek 
gericht op bestuurders en vond plaats tijdens het Nationaal 
Congres Bodemdaling.

JAARVERSLAG 2020

BIJ BODEMDALING
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Vanwege de COVID-19 pandemie hebben we voor het Nationaal  
Congres Bodemdaling in 2020 een andere vorm gekozen om 
mensen uit het bodemdalingsnetwerk bij elkaar brengen.  
Het programma was volledig online te volgen, uitgezonden 
vanaf Fort Wierickerschans. Onder leiding van Inge Diepman 
gingen Deltacommissaris Peter Glas, DG Omgevingswet 
Erik Jan van Kempen, gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, 
voorzitter Jan Jaap de Graeff van de Rli, hoogheemraad 
Sjaak Langeslag en voorzitter Hilde Niezen van het 
platform in gesprek over het advies van de Rli over de 
aanpak van bodemdaling in landelijk gebied en over de 
bodemdalingsproblematiek van het bebouwde gebied.  
In drie pitches werden belangrijke onderwerpen  
neergezet: levenscycluskosten, nationale informatie-
voorziening bodembeweging en de Coalitie Stevige 
Steden. De uitzending werd live en achteraf online 
goed bekeken; zo’n 800 keer. De middag was gevuld 
met deelsessies van het Nationaal Kennisprogramma  
Bodemdaling. Ook hier was de online belangstelling 
groot.  

Klik op de button om het congres terug te kijken.

NATIONAAL CONGRES 
BODEMDALING

#ZODUS

https://vimeo.com/user/18581891/folder/2944881
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COALITIE STEVIGE STEDEN
Onder de vlag van het platform is de nieuwe Coalitie Stevige Steden in oprichting  
gepresenteerd tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling. De Coalitie Stevige  
Steden is een breed netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en  
belangenorganisaties dat zich richt op handelingsperspectief in het bebouwde gebied. 
Deze impuls en versnelling is nodig om zoveel mogelijk schade te voorkomen.  
Vanuit projectervaringen wil de coalitie vertellen en partijen bereiken met als doel 
bodemdaling in het stedelijk gebied maatschappelijk te agenderen en een game  
changer te vinden. Het verbinden met andere maatschappelijke partijen en opgaven  
zoals energietransitie, klimaatadaptatie, funderingen, droogte, of stadsvernieuwing  
staat hoog op de agenda.

https://slappebodem.nl/stevigesteden
https://slappebodem.nl/stevigesteden
https://slappebodem.nl/stevigesteden
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BRANDBRIEF 
SCHUIMGLAS

Ondanks goede ervaringen in het  
buitenland en in pilots in Nederland 
met de toepassing van lichtgewicht 
schuimglas als ophoogmateriaal is 
toepassing van het materiaal in de 
praktijk niet toegestaan. Via ambtelijke, 
bestuurlijke en politieke weg heeft het 
platform en diverse andere partijen 
geprobeerd om hierin verandering te 
brengen, zonder resultaat. Toch is de 
behoefte om het materiaal te kunnen 
toepassen groot; er zouden aanzienlijke 
kosten mee bespaard kunnen worden. 
Gemeente Schiedam heeft het voortouw 
genomen om een brandbrief met  
uitvoerige argumentatie op te stellen 
onder de vlag van het platform,  
onderschreven door een groot aantal 
overheidsorganisaties. De brief is 
verzonden naar de staatssecretaris van 
Milieu en de vaste Kamercommissie  
van Infrastructuur en Waterstaat.

https://slappebodem.nl/nieuws/204/brandbrief-schuimglas
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ORGANISATIE 

Het deelnemersveld van het platform is in  
2020 uitgebreid met de provincie Zuid-Holland.  
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra neemt deel aan  
de bestuurlijke kerngroep en in de ambtelijke  
kerngroep heeft Zuid-Holland ook een actieve rol. 

Vrijwel alle bijeenkomsten van de bestuurlijke en  
ambtelijke kerngroep hebben digitaal plaatsgevonden,  
evenals het ‘brede’ bestuurlijke overleg van het platform. 
Alle deelnemers hebben zich deze manier van vergaderen 
snel eigen gemaakt, waardoor de activiteiten van het  
platform doorgang hebben kunnen vinden. 

Speciaal voor deelnemers van het platform is een uitgebreide 
interne nieuwsbrief ontwikkeld die twee keer is verschenen  
onder de naam BodemBericht. Afgaande op de positieve reacties  
voorziet de nieuwsbrief in een behoefte bij de aangesloten  
organisaties.



  
In 2020 is er veel aandacht geweest voor bodemdaling in diverse media. Hieronder een greep uit de artikelen en uitzendingen. 
Klik op de onderwerpen om naar de desbetreffende artikelen te gaan.

IN DE MEDIA

16 DECEMBER 2020 
BODEMNIEUWS   

----------------------------------------
KENNISBASIS EN 

DIALOOG NODIG VOOR 
AANPAK STEDELIJKE 

BODEMDALING

6 OKTOBER 2020 
DE MONITOR 
(KRO/NCRV)   

----------------------------------------
“BELACHELIJK DAT JE 

AFHANKELIJK BENT VAN 
DE POLITIEKE WIL ALS JE 

EEN GROOT FUNDERINGS-
PROBLEEM HEBT”

3 SEPTEMBER 2020 
VOLKSKRANT

----------------------------------------
IN STRIJD TEGEN 

BODEMDALING EN 
CO2-UITSTOOT 

OVERWEEGT HIJ 
VERNATTING VAN ZIJN 

VEENGROND

29 JUNI 2020 
NOS 

----------------------------------------
ADVIES: MEER ACTIE 

NODIG OM KWALITEIT
VAN BODEMS TE 

VERBETEREN

4 DECEMBER 2020 
EENVANDAAG 
(AVRO/TROS)   

----------------------------------------
GRONDWATERPEIL FRIESE 

VEENGEBIEDEN GAAT 
OMHOOG OM VERZAKKINGEN 

EN CO2-UITSTOOT TEGEN 
TE GAAN

3 OKTOBER 2020 
NIEUWSUUR

----------------------------------------
NEDERLAND VERDROOGT, 

MAAR REGEN IS NIET DE 
OPLOSSING

3 SEPTEMBER 2020 
VOLKSKRANT

----------------------------------------
WAAROM DOET

HET RIJK ZO WEINIG 
AAN BODEMDALING 
EN CO2-UITSTOOT IN 

VEENWEIDEGEBIEDEN?

25 MEI 
OMROP FRYSLAN

----------------------------------------
PROVINCIE TREKT

SUBSIDIE UIT VOOR 
LANDBOUWMACHINES 
IN VEENWEIDEGEBIED

22 NOVEMBER 2020 
NOS/ OMROEP WEST   
----------------------------------------

GOUDA GAAT BEGINNEN 
MET DE AANPAK 

WATEROVERLAST

2 OKTOBER 2020 
AD UTRECHT

----------------------------------------
MILJOENEN OM 

BODEMDALING IN 
UTRECHTS 

VEENWEIDEGEBIED 
TE REMMEN

3 SEPTEMBER 2020 
NRC

----------------------------------------
DE DALING VAN 

VEENGRONDEN IS 
‘ECOLOGISCH EN 

ECONOMISCH 
ONVERANTWOORD’

22 MEI 
THE CRANBERRY 

COMPANY
----------------------------------------

DE VEENBODEM STIJGT EN 
TRANSFORMEERT

3 NOVEMBER 2020 
KCAF

----------------------------------------
VERVROEGDE 

BEËINDIGING TESTFASE 
FUNDERINGSRISICO 

VIEWER, HET 
FUNDERINGSLABEL

30 SEPTEMBER 2020 
WNL   

----------------------------------------
FUNDERINGSPROBLEMEN 

DOOR DROOGTE JAGEN 
HUISEIGENAREN FLINK 

OP KOSTEN

22 AUGUSTUS 2020 
HET KONTAKT

----------------------------------------
MILJOENEN VOOR 

AANPAK BODEMDALING 
IN ALBLASSERWAARD

18 MEI
NIEUWE OOGST

----------------------------------------
MELKVEEHOUDER 

BESTRIJDT 
BODEMDALING MET 

ONDERWATERINFILTRATIE

20 OKTOBER 2020 
BINNENLANDS 

BESTUUR   
----------------------------------------
RIJK MOET REGIE NEMEN 

IN FUNDERINGS-
PROBLEMATIEK 

VINDT VNG

19 OKTOBER 2020 
RIJKSOVERHEID

----------------------------------------
100 MILJOEN 

BESCHIKBAAR VOOR 
VEENWEIDE AANPAK

19 OKTOBER 2020
 DE MONITOR 
(KRO/NCRV)   

----------------------------------------
HEEL HOLLAND ZAKT: 

WIE BETAALT 
DE REKENING?

13 SEPTEMBER 2020 
PAROOL

----------------------------------------
PIONIEREN MET 

LISDODDEN: ‘IK KOM 
MET M’N TREKKER HET 

MOERAS NIET IN’

3 SEPTEMBER 2020 
RLI

----------------------------------------
STOP BODEMDALING IN 
VEENWEIDEGEBIEDEN: 
HET GROENE HART ALS 

VOORBEELD

16 APRIL
VOLKSKRANT

----------------------------------------
WETENSCHAPPERS 

SLAAN ALARM:
 ‘DROOGTE IS EEN 

SLUIPMOORDENAAR’

8 SEPTEMBER 2020 
VOLKSKRANT   

----------------------------------------
HUIZEN VERZAKKEN 

SNELLER DOOR DROOGTE, 
SCHADE LOOPT IN DE 

TIENTALLEN MILJARDEN

16 APRIL 
CAPELLE A.D. IJSSEL
----------------------------------------

WERELDPRIMEUR
IN CAPELLE TEGEN 
WATEROVERLAST

20 JULI 2020 
AD (WOERDEN)

----------------------------------------
DERTIEN MILJOEN EURO 
OM BODEMDALING AAN 
TE PAKKEN: ‘WE WILLEN 

HIER STRAKS OOK 
LEKKER WONEN’

1 JULI 2020 
LIVING LAB FRYSLÂN

----------------------------------------
LANDELIJKE PRIMEUR 

VOOR FRYSLÂN: EERSTE 
GECERTIFICEERD 

CO2-REDUCTIEPROJECT 
VALUTA VOOR VEEN 

VAN START

8 JULI 2020 
HET KONTAKT

----------------------------------------
1 MILJOEN SUBSIDIE 
VOOR BOEREN DIE 
BODEMDALING IN 

POLDERS VLIST REMMEN

17 APRIL  
PROVINCIE UTRECHT
----------------------------------------

UTRECHTS 
INNOVATIECENTRUM 
ZOEKT OPLOSSINGEN 
OM BODEMDALING AF 

TE REMMEN
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https://nos.nl/r/65856
https://www.kcaf.nl/vervroegde-beeindiging-testfase-funderingsrisico-viewer/
https://bodemnieuws.nl/cms/23739-kennisbasis-en-dialoog-nodig-voor-aanpak-stedelijke-bodemdaling.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/grondwaterpeil-friese-veengebieden-gaat-omhoog-om-verzakkingen-en-co2-uitstoot-tegen-te-gaan/
https://nos.nl/l/2350774
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/rijk-moet-regie-nemen-in-funderingsproblematiek.14870497.lynkx
https://www.npostart.nl/de-monitor/19-10-2020/KN_1715960
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/belachelijk-dat-je-afhankelijk-bent-van-de-politieke-wil-in-je-gemeente-als-je-een-groot-funderingsprobleem-hebt
https://wnl.tv/2020/09/30/funderingsproblemen-door-droogte-jagen-huiseigenaren-flink-op-kosten/
https://www.volkskrant.nl/a-b9e59bc3
https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/stop-bodemdaling-in-veenweidegebieden-het-groene-hart-als-voorbeeld
https://www.livinglabfryslan.frl/landelijke-primeur-voor-fryslan-eerste-gecertificeerd-co2-reductieproject-valuta-voor-veen-van-start/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/19/100-miljoen-beschikbaar-voor-veenweide-aanpak
https://www.ad.nl/utrecht/miljoenen-om-bodemdaling-in-utrechts-veenweidegebied-te-remmen~a4d9d8a9/
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/230393/miljoenen-voor-aanpak-bodemdaling-in-alblasserwaard
https://www.ad.nl/woerden/dertien-miljoen-euro-om-bodemdaling-aan-te-pakken-we-willen-hier-straks-ook-lekker-wonen~ae40a5e3/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/229114/1-miljoen-subsidie-voor-boeren-die-bodemdaling-in-polders-vlist-r
https://www.parool.nl/amsterdam/pionieren-met-lisdodden-ik-kom-met-m-n-trekker-het-moeras-niet-in~be902966/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter&referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FIFrXEEBDWF
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/03/de-daling-van-veengronden-is-ecologisch-en-economisch-onverantwoord-a4010695
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-strijd-tegen-bodemdaling-en-co2-uitstoot-overweegt-hij-vernatting-van-zijn-veengrond~b3ccdaac/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-doet-het-rijk-zo-weinig-aan-bodemdaling-en-co2-uitstoot-in-veenweidegebieden~bdc5ab90/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
https://nos.nl/artikel/2338864-advies-meer-actie-nodig-om-kwaliteit-van-bodems-te-verbeteren.html
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/961726-provincie-trekt-subsidie-uit-voor-landbouwmachines-veenweidegebied
https://www.thecranberrycompany.nl/nieuws/de-veenbodem-stijgt-en-transformeert
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/18/melkveehouder-bestrijdt-bodemdaling-met-onderwaterinfiltratie
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/utrechts-innovatiecentrum-zoekt-oplossingen-om-bodemdaling-af-te-remmen
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wetenschappers-slaan-alarm-droogte-is-een-sluipmoordenaar~bc1b07f0/
https://www.welzijncapelle.nu/nieuws/wereldprimeur-in-capelle-tegen-wateroverlast-
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ACTIVITEITENPLAN 2021

 

In 2019 is de Strategische Agenda Platform Slappe Bodem  
2020-2024 vastgesteld. De strategische agenda vormt de 
leidraad voor de activiteiten van het Platform Slappe Bodem, 
met als centrale doelstelling:

“ 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 aanvaard-
bare grenzen van duurzaamheid en betaalbaarheid zijn 
gebracht.”

Dit activiteitenplan geeft aan waar het Platform Slappe 
Bodem in 2021 aan gaat werken. Na het zeer actieve 
jaar 2020 wil het Platform Slappe Bodem de lijn  
voortzetten en vooral aandacht besteden aan het 
versterken en uitbreiden van het netwerk. Daarnaast 
blijft de inzet op kennisontwikkeling via het Nationaal  
Kennisprogramma Bodemdaling en de (politieke)  
agendering van het thema bodemdaling. In 2021 
gaat extra inspanning naar de voorbereidingen 
op de verkiezingen van de Tweede Kamer en de 
kabinetsformatie. Het activiteitenplan benoemt 
de thema’s die in 2021 prioriteit hebben. Dit 
wil niet zeggen dat het Platform Slappe Bodem 
andere activiteiten uit de Strategische Agenda  
2020-2024 zal laten liggen als zich kansen 
voordoen.

INLEIDING

https://slappebodem.nl/nieuws/142/strategische-agenda-platform-slappe-bodem-2020-2024
https://slappebodem.nl/nieuws/142/strategische-agenda-platform-slappe-bodem-2020-2024
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ACTIVITEITENPLAN 2021
DOELEN EN ACTIVITEITEN 2021

BELEID, BESTUUR

Bodemdaling geïntegreerd in 
nationaal beleid 
• Lobby en monitoring Tweede Kamer
• Versterken ambtelijk netwerk
•   Bijdragen aan nieuw beleid en wetgeving, 

zoals Omgevingswet en Deltaprogramma

Realisatie van een nationaal
programma bodemdaling en
coördinerend bewindspersoon
•  Versterken netwerk Nationaal  

Kennisprogramma Bodemdaling met 
rijkspartnersen bevorderen samen- 
werking met overige programma’s/beleid

•  Realisatie kenniscentrum bodemdaling en 
funderingen 

•  Organiseren van werkbezoeken voor 
bestuurders en ambtenaren (gekoppeld 
aan Bestuurlijk Overleg en Ambtelijk 
Overleg Platform Slappe Bodem) 

•  Agenderen noodzaak van onderzoek
•  Uitdragen van voorbeelden van integrale 

aanpak uit het eigen netwerk

Remmen of tot stilstand brengen van 
bodemdaling in landelijk gebied door 
duurzaam landgebruik 
•  Agenderen thema en kennis bij politiek, 

bijdragen aan relevante netwerken/ 
beleidsprocessen

Omvang van funderingsproblematiek 
op slappe bodems scherp in beeld  
hebben en beleid met strategie voor 
hulp aan eigenaren voor de aanpak 
•  Samenwerking met KCAF versterken
•  Verkennen mogelijkheden/wensen m.b.t.  

beleid en regelgeving

Bijzondere maatstaven voor slappe bodem in  
het gemeentefonds ten minste behouden, actief 
uitdragen dat de huidige verdelingssystematiek  
een deel van de bodemdalingsgemeenten  
compenseert, maar dat niet alle gemeenten met 
grote bodemdalingsproblematiek in de huidige 
systematiek gecompenseerd worden voor de 
grote financiële en maatschappelijke  
gevolgen van bodemdaling  
•   Politiek agenderen waar relevant
•  Resultaten van project ‘financiering bodem- 

daling’ benutten en (bestuurlijk) doorvertalen 
naar gemeenten en fondsbeheerder

•  Beheer en onderhoud van infrastructuur en 
overige openbare ruimte bij alle overheden 
met duurzame technieken, volgens de 
levenscyclusbenadering
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ACTIVITEITENPLAN 2021
DOELEN EN ACTIVITEITEN 2021

NETWERK

Aansluiten alle overheden die met slappe 
bodemdaling / bodemdaling te maken 
hebben 
•  Overheden werven

Versterken van de betrokkenheid van de 
deelnemende organisaties 
•  BO en AO combineren met werkbezoeken
•  Interne communicatie verbeteren;

deelnemers moeten een streepje voor
hebben, voordeel van deelnemerschap
duidelijker maken

•  Congres organiseren
•  Interne nieuwsbrieven

Versterken van relaties met belangen- 
organisaties als KCAF en VEH 
•  Samenwerking met deze organisaties

verkennen, contacten leggen (VEH)
•  Uitnodigen voor congres

KENNIS

Realisatie van een leerstoel en/of  
lectoraat slappe bodem/bodemdaling
•  Onderzoek stimuleren, agenderen,

financieringsarrangement zoeken

Continuïteit van het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling 
(NKB) 
•  Financieren NKB en deelexpeditie(s)
•  Deelnemen/bijdragen aan

programmateam
•  Stimuleren betrokkenheid deelnemers

bij NKB
•  Kennisvragen agenderen

Realisatie van een landsdekkend 
meet- en modelleersysteem voor 
bodemdaling  
•  Agenderen, lopende initiatieven steunen,

verkennen mogelijkheden uitbreiding

Ontwikkelen van handelingsperspec-
tieven voor landelijke gebieden en 
bebouwde gebieden 
•   Ervaringen uit (praktijk-)projecten delen
•  (Ontwerpend) Onderzoek stimuleren

en resultaten in netwerk verspreiden

Uitbreiden van netwerk bij bedrijven 
en kennisinstellingen 
•  Innovatie en toepassing van kennis

stimuleren
•  Coalitie Stevige Steden opbouwen

Ontwikkelen van bewustwording 
bij inwoners en ondernemers op 
slappe bodem, marktpartijen en 
corporaties 
•  Betrokkenheid onderwijs

vergroten via NKB
•  Inzetten van netwerk voor

stageplekken en afstudeer- 
opdrachten i.r.t. bodemdaling

Realisatie van (basis-) 
cursussen voor bestuurders 
en ambtenaren 
•  Verkennen met NKB en

aanbieder
cursussen (bijv. Geoplan)

Ontwikkelen van 
handreikingen voor 
bodemdalingsbestendig 
bouwen/ontwikkelen
•  In samenwerking met

convenant klimaat-
adaptief bouwen en
NKB oppakken

•  Werken aan
standaardisering,
wet- en regelgeving
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ACTIVITEITENPLAN 2021
DOELEN EN ACTIVITEITEN 2021

COMMUNICATIE

Versterken van de boodschap van het 
Platform Slappe Bodem met actuele 
kennis / inhoud en deze effectief  
verspreiden
•  Benutten website en nieuwsbrief,  

organiseren congres, verbinden  
communicatie NKB

Verbetering interne communicatie ter 
versterking van het netwerk
•  BO en AO combineren met werkbezoeken
•  Interne communicatie verbeteren; 

deelnemers moeten een streepje voor 
hebben, voordeel van deelnemerschap 
duidelijker maken

•  Congres organiseren
•  Interne nieuwsbrieven

Benutten van bijeenkomsten ter  
positionering van het Platform Slappe 
Bodem en versterking van het netwerk
•  Deelnemen/bijdragen aan congres 

TISOLS, Kennisexpeditie, KCAF, etc.

Verbinden van informatiestromen
met betrekking tot slappe bodem/
bodemdaling 
•  Communicatie verbinden, benutten 

social media

Campagne Tweede Kamer  
verkiezingen en kabinetsformatie
De social media campagne 
‘Bodemdaling kost veel tijd en 
energie’ gericht op de nationale 
opgaven van bodemdaling loopt 
door in 2021. Hierbij richten we  
op de verkiezingen van de 
Tweede Kamer en de kabinets- 
formatie. Daarbij wordt ook 
actief publiciteit gegenereerd 
met landelijke media.



UITVOERING
De uitvoering van de activiteiten zal,
gecoördineerd door voorzitter en
secretaris, belegd worden in het netwerk
van het Platform Slappe Bodem en bij de
secretaris. Voor enkele specifieke taken
wordt kennis en capaciteit ingehuurd,
namelijk voor:
•  Communicatie en organisatie Nationaal 

Congres Bodemdaling
•  Advisering public affairs Tweede Kamer en 

monitoring Kameragenda
•  Uitvoering kennisagenda via een afstudeer-

opdracht en het Nationaal Kennisprogramma 
Bodemdaling
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COLOFON
Het Platform Slappe Bodem, een samenwerkingsverband 
van gemeenten, provincies en waterschappen, werkt aan  
een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale 
overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven 
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen op het 
gebied van bodemdaling.

Met dit jaarverslag en activiteitenplan toont het Platform Slappe 
Bodem een zeer actief netwerk dat al flink op dreef is met een 
grondige en praktijkgerichte aanpak van bodemdaling.
 
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, Platform Slappe Bodem en 
onder licentie van Ingram Publishing

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



