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Ruud Cino (IenM), programmamanager STRONG

‘STRONG: drinkwatervoorziening 
veiligstellen’

De Structuurvisie Ondergrond (STRONG), onderdeel van het bredere 

Programma Bodem en Ondergrond, is bedoeld om de ondergrondse 

ruimte te ordenen en activiteiten op elkaar af te stemmen. De bodem is 

belangrijk voor de drinkwatervoorziening: zo’n 60% van ons drinkwater 

komt uit grondwater. Het gebruik van de ondergrond voor bijvoorbeeld 

mijnbouwactiviteiten is voor de waterbedrijven daarom een belangrijk 

aandachtspunt. Wat kan de sector hiervoor verwachten van STRONG?

De ondergrond wordt steeds meer ge-

bruikt voor uiteenlopende activiteiten. 

Naast grondwaterwinning gaat het daarbij 

onder andere om het winnen van olie en  

(schalie)gas, zout, aardwarmte (geo-

thermie) en bouwgrondstoffen, de opslag 

van stoffen zoals CO2, het gebruik van 

bodem energie voor warmte/koude-

opslag, of voor leidingnetwerken van bij-

voorbeeld telecomaanbieders.

De rijksoverheid wil samen met andere 

overheden een samenhangend beleid 

ontwikkelen voor activiteiten in de on-

dergrond, in het Programma Bodem en 

Ondergrond. Met als doel: de ondergrondse 
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ruimte ordenen en activiteiten op elkaar 

afstemmen. Het programma kent drie pij-

lers: Landelijke afspraken in Structuurvisie 

Ondergrond (STRONG), Regionale en 

lokale afspraken voor de ondergrond, 

Kennis over bodem en ruimtegebruik. 

Programmamanager STRONG, Ruud Cino 

(IenM), vertelt meer over de achtergronden 

van de structuurvisie.

Cino: ‘STRONG is een gezamenlijk 

programma van de ministeries van 

Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur 

en Milieu (IenM). EZ heeft de wens om bij 

vergunningverlening in het kader van de 

Mijnbouwwet eerder in het proces moge-

lijkheden tot ruimtelijke sturing te heb-

ben. De Mijnbouwwet is een marktorde-

nende wet, waaronder concessies worden 

uitgegeven door het ministerie. Pas later in 

het vergunningstraject voor een specifieke 

activiteit komen vragen van ruimtelijke 

ordening aan de orde, wat tot ongewenste 

effecten kan leiden, en daarin wilde EZ dus 

verandering brengen.’ 

Voor IenM spelen andere zaken: ‘Wij zien 

dat het steeds drukker wordt in de onder-

grond, ook in samenhang met bovengrond-

se activiteiten. Daarom achten wij het tijd 

voor meer inzicht in de ondergrond, het 

liefst in 3D en in samenhang met andere 

ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in de 

diepe ondergrond, als aan de oppervlakte. 

Dat heeft geleid tot het Programma Bodem 

en Ondergrond.’

Hoe hangt STRONG samen met de structuur

visie Infrastructuur en Ruimte, de structuurvisie 

Schaliegas en de Nationale Omgevingsvisie?

Cino: ‘Het traject naar een integraal 

bodembeleid is ooit begonnen met de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 

die eigenlijk de komst van STRONG aan-

kondigde door de ondergrond als nationaal 

belang te kenmerken. De Structuurvisie 

Schaliegas zal uiteindelijk volledig opgaan 

in STRONG; het gezamenlijke eindproduct 

zal terechtkomen in een overkoepelende 

Omgevingsvisie.’

In de probleembeschrijving voor STRONG 

wordt gesproken over ‘benutten en be-

schermen’ als het gaat om de ondergrond. 

Hoe gaat u de balans vinden tussen die twee? 

Wat zijn de uitgangspunten als het gaat om be

schermen, in relatie tot drinkwaterwinningen?

Cino: ‘Beschermen en benutten zijn twee 

kanten van dezelfde medaille. In STRONG 

wegen we nationale belangen tegen elkaar 

af: bijvoorbeeld mijnbouw en drinkwater-

winning. Beide wil je beschermen en beide 

wil je optimaal benutten. Voor beide wil 

je toekomstige voorziening veiligstellen. 

Het zijn immers gelijkwaardige nationale 

belangen, die essentieel zijn voor onze 

samenleving. We gaan dus eerst op natio-

naal niveau kijken wat nodig is en wáár in 

Nederland de betrokken activiteiten mo-

gelijk zijn. Vervolgens wordt een afweging 

gemaakt over wat de beste locaties zijn, 

in samenhang met allerlei randvoorwaar-

den, zoals andere (nationale) belangen, 

andersoortig gebruik, bewoning, natuur 

en ga zo maar door.’

‘We brengen dus ook een bepaalde volg-

orde aan, waarbij flexibiliteit qua locatie 
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een rol speelt. In het geval van olie- of gas-

winning is dat niet zo ingewikkeld: alleen 

daar, waar olie of gas in de bodem zit, is het 

zinnig om te proberen het eruit te halen. 

Dat beperkt je al flink in de gebieden die 

je voor een bepaalde functie kunt gebrui-

ken. Grondwater komt vrijwel overal in 

Nederland in winbare kwaliteit en kwanti-

teit voor, dus dan kun je iets flexibeler met 

winningslocaties omgaan: een paar kilo-

meter verderop, of iets dieper, of iets derge-

lijks. Maar ook daar zitten grenzen aan. Zo 

toetsen we continu wat de beste oplossing 

is om een functie adequaat te borgen, ook 

binnen verschillende toekomstscenario’s, 

bijvoorbeeld op het gebied van demografie, 

economie en klimaatontwikkeling.’

‘Overigens gaat STRONG niet zo ver dat 

er daadwerkelijk op sub-regionaal niveau 

invulling wordt gegeven aan functies: dat 

blijft de taak van provincies en gemeenten. 

STRONG zelf is nog het meest concreet in 

het op voorhand uitsluiten van activiteiten 

in bepaalde gebieden. Wij geven in grote 

lijnen aan welke geografische gebieden 

voor toekomstige activiteiten geschikt 

zijn. Dat kunnen overigens per gebied in 

principe best verschillende functies zijn. 

Later kan het bevoegde gezag dan concrete 

keuzes maken. Op die manier willen we 

bepaalde belangen dus voor de toekomst 

zeker stellen en zorgt STRONG ervoor dat 

de betrokken lokale of regionale overheden 

hun rug recht kunnen houden.’

Het gebruik van de ondergrond voor mijn-

bouwactiviteiten is voor de waterbedrijven 

een belangrijk aandachtspunt. Wat kan de 

sector hiervoor verwachten van STRONG? In wel

ke mate zullen hierover ook echte keuzes gemaakt 

worden in de structuurvisie?

Cino: ‘STRONG kijkt naar verschillende 

nationale belangen: naast drinkwater 

zijn dat de activiteiten die vallen onder de 

Mijnbouwwet: geothermie en de winning 

van zout, olie en gas. Van alle overige be-

langen in de bodem, bijvoorbeeld de kabels 

en leidingen, is nu gezegd: dat nemen we 

niet mee in deze structuurvisie. Wel is het 

zo dat we de gevolgen van de genoemde 

nationale belangen op die andere belangen 

meewegen in STRONG.’

Cino: ‘We stellen voorop dat de toekomstige 

drinkwatervoorziening of olie- en gaswin-

ning veiliggesteld moet worden. Daarbij 

bestaan wel enkele voorkeursvolgorden: zo 

willen we langzamerhand minder gaswin-

ning en hebben we graag drinkwater uit 

grondwater. Als we de functie ‘grondwater 

voor drinkwater’ centraal stellen, kijken 

we eerst naar de gebieden waar de zaken al 

goed geregeld zijn. Daarna stellen we een 

lijst op van regio’s waar we tekorten ver-

wachten, waardoor het verstandig zou zijn 

om bepaalde reserves aan te wijzen.’ 

‘Die reserves zijn er overigens al in vol-

doende mate: het gaat vooral om de mate 

van bescherming die we ze geven. Dat 

doen we door de provincie te vragen om 

er – in samenspraak met de drinkwater-

bedrijven  – over na te denken hoe ze dat 

gezamenlijk willen invullen. De gedachte 

achter STRONG is toch vooral dat de be-

trokken partijen blijven nadenken.’ 

Ruud Cino: ‘Beschermen en benutten zijn twee kanten van dezelfde medaille’.
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‘Om de randen van het speelveld in kaart te 

brengen, hebben we een aantal scenario’s 

door laten rekenen. Eén daarvan laat zien 

dat er onder bepaalde specifieke omstan-

digheden – vooral: een flinke economische 

en demografische groei én het niet-nemen 

van maatregelen – een kans bestaat dat er 

in sommige regio’s op termijn tekorten 

ontstaan. Het Deltaprogramma Zoetwater 

toont overigens aan dat mét maatregelen 

dit tekort niet gaat ontstaan.’

‘Met deze – en andere – scenario’s geven 

wij de provincies, gemeenten en drink-

waterbedrijven een beeld van de uitdagin-

gen waarvoor ze kunnen komen te staan. 

Vervolgens is het aan hen om zich daarop 

bewust en gezamenlijk voor te bereiden 

en onderbouwde besluiten te nemen. Wij 

leggen niets van bovenaf op, maar als de 

stakeholders onze hulp willen, dan zijn 

we er. En als alle partijen ons unaniem om 

iets vragen, bijvoorbeeld een extra bescher-

ming voor een bepaald gebied, dan zullen 

we zeker in actie komen.’

Bewuste keuzes
Om bewuste keuzes te maken, is kennis no-

dig. Daarom bevat STRONG de nodige kaar-

ten en beschrijvingen over hoe de functies 

in elkaar zitten, wat er voor nodig is en hoe 

zich dat regionaal vertaalt. Hier zit ook de 

koppeling met andere onderdelen van het 

Programma Bodem en Ondergrond, zoals 

de Basisregistratie Ondergrond en het 

Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en 

Ondergrond. 

Cino: ‘De basisregistratie wordt opge-

bouwd uit drie bestaande bestanden: de 

digitale informatie over de Nederlandse 

ondergrond (het DINO-loket van TNO), 

het bodem-informatiesysteem van Alterra 

en het landelijk grondwaterregister. Deze 

verschillende systemen moeten op elkaar 

worden aangesloten en dat gebeurt op dit 

moment. Dat moet gaan leiden tot een com-

pleet 3D-model van de ondergrond.’

‘De Tweede Kamer heeft in dit kader aan-

gegeven te denken aan een ondergronds 

kadaster. Dat is best ingewikkeld, als je 

bedenkt dat we bovengronds al zes basis-

registraties nodig hebben om alles in kaart 

te brengen, en dat is eigenlijk vrijwel al-

leen een plat vlak. Ondergronds praat je in 

3D, van het maaiveld tot zeer grote diepte: 

daarvoor is zeer veel informatie nodig, uit 

verschillende bronnen van uiteenlopende 

ouderdom en accuraatheid. Het zal dus 

even tijd kosten om dat operationeel te 

krijgen.’

Drinkwater is aangewezen als een nationaal be

lang. Hoe wordt dit belang in STRONG ingebed? 

Cino: ‘Nationaal belang betekent alleen dat 

het rijk aandacht heeft voor iets, dat voor 

alle overheidslagen en alle inwoners van 

Nederland van belang is. Het is dus niet 

zo dat het rijk dan opeens alles regelt: de 

decentrale overheden blijven gewoon be-

voegd. Het etiket ‘nationaal belang’ voor 

de drinkwatervoorziening vertaalt zich 

in STRONG naar goede bescherming van 

de huidige drinkwaterwinningsgebieden, 

een streng regime voor de omliggende 

beschermingsgebieden en nadere afspra-

ken over de intrekgebieden, die nu soms 

al zijn beschermd met boringsvrije zones. 

Daarnaast gaan we kijken naar de nood-

zaak voor extra provinciale en nationale 

strategische reserves.’

Het RIVM heeft recentelijk een rapport 

gepubliceerd waaruit blijkt dat in het hoge 

groeiscenario van de drinkwatervraag in 

2040 een tekort kan ontstaan van 300 mil-

joen m3. Hiervoor zouden strategische re-

serves nodig zijn. Welke mogelijke oplossingen 

ziet u voor dit probleem? Gaan die reserveringen 

nu ook echt vastgelegd worden in STRONG? 

Cino: ‘In STRONG gaan wij dat niet vast-

leggen: wel bevat de structuurvisie een 

kader voor de decentrale overheden en de 

drinkwaterbedrijven om tot oplossingen 

te komen. Zij kunnen samen besluiten om 

een strategische reserve aan te leggen, of 

een alternatieve oplossing te kiezen, zoals 

verplaatsing van een put of het aanspreken 

van een andere bron, zoals oeverinfiltratie. 

En nogmaals: als de stakeholders op basis 

van een goede analyse gezamenlijk conclu-

deren dat er een extra landelijke reserve 

nodig is, zullen wij daar zeker op ingaan.’

Wat verwacht u van de drinkwaterbedrijven? 

Cino: ‘Ik vraag de drinkwatersector met 

nadruk met ons en de andere stakeholders 

te blijven meedenken, bijvoorbeeld over 

functie combinaties. Dat doen ze overigens 

in de volle breedte van hun belangen al 

lange tijd zeer goed. De drinkwaterbedrij-

ven geven er blijk van midden in de maat-

schappij te staan en mee te willen helpen 

om antwoorden te vinden op de vragen 

van vandaag en morgen. Dat zullen steeds 

vaker integrale oplossingen zijn voor 

ondergrondse problemen op het snijvlak 

van bijvoorbeeld water, energie, voedsel 

en grondstoffen. En daaraan kunnen de 

drinkwaterbedrijven vanuit hun enorme 

ervaring en kennis een zeer welkome bij-

drage leveren.’

Breed Programma Bodem 
en Ondergrond
In het Programma Bodem en 

Ondergrond werken de rijksoverheid 

en andere overheden aan:

-  Landelijke afspraken in 
Structuurvisie Ondergrond 

De Structuurvisie Ondergrond gaat 

over ruimtelijke activiteiten die 

voor Nederland van belang zijn. Met 

deze structuurvisie kunnen partijen 

bijvoorbeeld drinkwaterwinning af-

wegen tegen andere functies in een 

gebied, zoals aardwarmtewinning of 

gasopslag. 

-  Regionale en lokale afspraken 
voor de ondergrond 

Er zijn ook afspraken nodig over de 

ondergrond op regionaal en lokaal 

niveau. Dan gaat het bijvoorbeeld over 

kabels en leidingen en over bodem-

energie. Hiervoor maakt het rijk be-

stuurlijke afspraken met provincies, 

gemeenten en waterschappen.

- Kennis over bodem en ruimtegebruik 
Voor een samenhangend beleid voor 

de ondergrond is actuele kennis no-

dig over het ruimtegebruik en over 

de gevolgen van het gebruik voor 

de bodem. Hiervoor ontwikkelt het 

ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (IenM) een programma: het 

Kennis- en Innovatieprogramma 

Bodem en Ondergrond (KIBO). Met 

de Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

komt alle informatie over de onder-

grond op één plek samen.


