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Aanleiding
Na het convenant “aanpak spoedlocaties en bodemontwikkelingsbeleid 2010-2015” (1e 
bodemconvenant) is er in 2015 een 2e convenant afgesloten tussen Rijk (I&W), IPO, VNG 
en UvW, namelijk het Convenant “Bodem en Ondergrond 2016-2020”. Het 1e convenant was 
voornamelijk gericht op de aanpak van humane spoedlocaties (bodemsaneringen). Dit is in 
Fryslân (en landelijk) succesvol afgerond. In het 2e convenant zijn voor de periode 2016-
2020 afspraken gemaakt voor de aanpak van verontreinigde locaties met risico’s voor 
verspreiding en ecologie, de overgang van saneren naar beheren en de transitie naar de 
fase van beschermen en benutten van de bodem vanuit een bredere context (fysisch en 
biologisch). Dit vanuit de hoofddoelstelling “een effectief gebruik en beheer van de bodem en 
ondergrond”. De aanleiding hiervan is de maatschappelijke dynamiek waarbij bodem steeds 
vaker als basis en voorwaarde dient voor andere opgaven zoals bijv. klimaatadaptatie, 
energietransitie en duurzame landbouw. 

Een belangrijk onderdeel van het huidige convenant is de transitie van bodem naar deze 
integrale (maatschappelijke) opgaven. De aanzet van deze transitie is door de provincie 
opgenomen in de Friese agenda Bodem en ondergrond 2017-2020. 

Transitie
De transitie is landelijk en zo ook in Fryslân volop in beweging maar heeft wel een langere 
uitontwikkeling gehad. Dit is een landelijke trend. Daarom zijn de convenantpartners bezig 
met het maken van nieuwe (herijkte) afspraken voor de periode na 2020. Deze afspraken 
(verwoord in een intentieverklaring) liggen voor een groot deel in het verlengde van de 
doelen uit het bodemconvenant en hebben betrekking op zowel afronding van de 
bodemsaneringen, duurzaam bodembeheer maar voornamelijk ook over de verbreding van 
het bodembeleid. De bestuurlijke afspraken waarborgen dat het belang van bodem en 
grondwater bij alle relevante maatschappelijke opgaven wordt meegewogen en dat er een 
antwoord is op de vragen die er binnen deze maatschappelijke opgaven leven over het 
functioneren van het bodem-grondwatersysteem. De afspraken hebben ook tot doel om door 
middel van een adaptieve en programmatische aanpak, invulling te geven aan de 
gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het bodem-grondwatersysteem van de 
convenantspartners1. 

Bodemconvenant 
Het convenant is in eerste instantie gericht op het succesvol verlopen en afronden van de 
sanering van locaties met risico’s voor verspreiding en/of ecologie en het vormgeven van 
een duurzaam en effectief beheer van resterende bodemverontreinigingen. 

De stand van zaken is dat het saneren van de resterende locaties op schema ligt en de 
verwachting is dat de convenantdoelstelling op dit gebied wordt behaald. De sanering van 
humane spoedlocaties is in de vorige convenantperiode reeds afgerond. Met de aanpak van 
de laatste spoedlocaties op het gebied van verspreiding en ecologie is de 
bodemsaneringsoperatie waarvoor de overheid verantwoordelijkheid heeft, in Fryslân 
afgerond. Het is echter niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog nieuwe spoedeisende 
verontreinigingen naar voren komen. Dit is theoretisch mogelijk door gebiedsontwikkelingen, 
maatschappelijke dynamiek of als gevolg van het proces overdracht bodemtaken naar 
gemeenten in kader Omgevingswet. Op dit moment worden in het kader van die overdracht 
nog een aantal locaties door de provincie opgepakt waarvoor de provincie op grond van de 
huidige wetgeving verantwoordelijkheid draagt. 

Daarnaast heeft een belangrijk deel van het convenant tot doel, invulling te geven aan de 
transitie naar duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond in de 

1 Convenantspartners zijn: staatssecretaris IM, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW). 



toekomst. Dit onder meer door sterk in te zetten op kennis- en innovatieontwikkeling. 
Hierdoor verschuift de focus langzaam van de nalatenschap uit het verleden 
(bodemsanering) naar eigenaarschap (bestuurlijke verantwoordelijkheid) voor actuele 
maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie, landbouw, klimaatadaptatie en een 
circulaire economie. 

Herijkte bodemafspraken convenantpartners
Aangezien de transitie landelijk een langere aanlooptijd heeft gehad en het convenant aan 
het laatste jaar is begonnen, hebben de convenantpartners afgesproken om nieuwe (herijkte) 
afspraken te maken. Deze nieuwe afspraken hebben naast het afronden van spoedlocaties 
en nieuwe stoffen problematiek (bijvoorbeeld: PFAS) betrekking op de verbreding van het 
bodembeleid, kortom de systeembenadering waar bodem(beleid) in verbinding staat met een 
aantal belangrijke wettelijke en/of maatschappelijke opgaven. In grote lijnen is dit een 
effectuering en het in lijn komen van de afspraken uit het convenant 2016-2020. 

Inzake de nieuwe bodemafspraken is toegezegd dat het ministerie van I&W de begroting van 
bodem in zal zetten voor de nieuwe periode t/m 2025. Aangezien de gemeenten bevoegd 
gezag worden voor bodemverontreiniging zal het budget verdeeld worden over een groot 
aantal gemeenten. Ook de provincies krijgen budget toegekend. Hierin is inmiddels duidelijk 
geworden dat provincies budget krijgen toegekend voor de afhechting van spoedlocaties, 
nazorg en grondwaterbeheer (inclusief PFAS en ZZS). Voor de opgaven binnen het verbrede 
bodembeleid is het budget beperkt aangezien hiervoor in het convenant 2016-2020 al 
middelen voor waren toegekend. De begroting inzake de verbreding van het bodembeleid is 
overigens nog onderdeel van de onderhandelingen met het Rijk. In IPO verband staat 
hiervoor in september 2020 nog een inhoudelijke slag voor gepland om de brede opgaven 
landelijke voldoende in kaart te krijgen en in positie te brengen ten aanzien van de begroting.

De doelen van het convenant in relatie tot verbreding
Zoals hierboven al kort aangegeven bevat het convenant naast de meer traditionele 
bodemtaken2 ook afspraken die gericht zijn op andere (meer omvattende) taken. Het beleid 
inzake bodem en ondergrond is onlosmakelijke verbonden met andere bestuurlijke taken en 
verantwoordelijkheden op het terrein van energievoorziening, de drinkwatervoorziening, 
grondwaterreserves, landbouw, cultuurhistorie, natuur, klimaatmitigatie en – adaptatie. 
Investeringen in bodem en ondergrond dragen bij aan de het realiseren van 
maatschappelijke doelen op deze terreinen. 

In het convenant is de afspraak vastgelegd dat de partijen (in- en extern) de bijdrage vanuit 
de bodem aan deze maatschappelijke doelen optimaal aanwenden. Er wordt daarom ingezet 
op een innovatieve wijze van werken die recht doet aan de natuurlijke kwaliteiten van het 
bodem- en watersysteem en de (beoogde) boven- en ondergrondse functies. Ze zetten zich 
in voor de verdere ontwikkeling naar een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de 
bodem en ondergrond (voor de periode na 2020).

Dit uitgangspunt past in de convenantsafspraken om meer aan te sluiten bij 
gebiedsontwikkelingen. Hierdoor moet het bodembeleid noodzakelijkerwijs in verbinding 
worden gebracht met prioriteiten die in gebieden spelen. 

Met het convenant wordt invulling gegeven aan deze transitie. Om die reden is in het 
convenant afgesproken in te zetten op:
 Onderzoek naar het instrumentarium voor duurzaam en efficiënt beheer en gebruik 

(juridisch en financieel). Deze actie ligt vooral bij het rijk.

2 Op grond van de Wet bodembescherming (Wbb)



 Ontwikkeling, verspreiding en borging van kennis over bodem en ondergrond:
o In beeld brengen aan welke kennis behoefte bestaat (de “kennisagenda”)
o Maatschappelijk gewenste ontwikkelingen en innovaties in de praktijk worden 

geïnitieerd met concrete en rendabele “business cases” waarin bedrijfsleven, 
overheden en onderzoeksinstellingen bij elkaar worden gebracht om initiatieven in 
de praktijk haalbaar te maken. 

 Bestaande en nieuw verworven kennis behouden en delen:
o Investeren in opleidingen, instroom en inzet van ervaring;
o Door het opzetten en onderhouden van kenniskringen, netwerken, ateliers, etc. 
o Door het opzetten van een bodempool waaruit partners capaciteit ter beschikking 

stellen aan elkaar.
 Het actief meewerken aan nieuwe ontwikkelingen om bodem- en ondergrondinformatie in 

brede zin te verzamelen, beheren en ontsluiten. Zodanig dat de info voor iedereen 
toegankelijk wordt. De te ontsluiten informatie draagt op een positieve wijze bij aan de 
doelstellingen van een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de ondergrond 
(kennisdeling).  

Belang verbreding bodembeleid
Er zijn uiteenlopende maatschappelijke opgaven waarbij gebruik gemaakt wordt of invloed 
wordt uitgeoefend op het bodem-grondwatersysteem. Voorbeelden zijn de energietransitie, 
klimaatadaptatie, stikstof, duurzaam bodembeheer in de landbouw, de inzet naar circulaire 
economie en de zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving met daarin bijvoorbeeld de 
aanpak van opkomende en zeer zorgwekkende stoffen in het milieu. Vanuit al deze 
maatschappelijke opgaven is er behoefte aan kennis over bodem en grondwater en een 
goede governancestructuur die het mogelijk maakt een afweging te maken tussen belangen 
om bodem en grondwater optimaal te benutten en het bodem-grondwatersysteem te 
beschermen en waar nodig op orde te brengen. Dat zal zodanig moeten gebeuren dat 
huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven het bodem- en grondwatersysteem 
duurzaam (op langere termijn) kunnen benutten. 

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) / PFAS 
In het kader van de chemische bodemkwaliteit is het belangrijk om (waar mogelijk) beleid te 
formuleren ten aanzien van ZZS. Het is waarschijnlijk dat naast PFAS er nog meerdere 
(nano) stoffen naar voren komen die schadelijk zijn voor het milieu. De insteek is om deze 
problematiek integraal op te pakken (lucht, water, etc.). De provincie zal hierin naast 
wettelijke bevoegdheden, de rol vertolken vanuit haar overstijgende verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van bodem en grondwater. Dit sluit aan bij de doelstelling van het 
huidige bodemconvenant in het kader van beleid formuleren voor nieuwe bedreigingen. 
Aangezien het RIVM nog bezig is met een bronanalyse en onderzoek doet naar andere 
zorgwekkende stoffen die door het milieu moeilijk tot niet afbreekbaar zijn, is het nu nog niet 
mogelijk om de gevolgen te overzien van de inzet die dit onderwerp vereist voor de 
provincie. Het is mogelijk dat er nog een spoedlocatie opdracht vanuit het ministerie komt om 
dergelijke gevallen op te sporen dan wel te saneren.  

Wettelijk en bestuurlijk kader
De verantwoordelijkheden van de provincie t.a.v. bodem en ondergrond zijn gebaseerd op 
een diversiteit aan wettelijke taken, bestuurlijke afspraken, richtlijnen, provinciale ambities, 
omgevingsvisies (provinciaal en NOVI) en regelingen. 
 De Wet bodembescherming (Wbb). 
 De wettelijke verantwoordelijkheden van de provincie op terreinen die niet specifiek op 

bodem- en ondergrond gericht zijn maar waarmee wel een directe relatie bestaat: de 
Kaderrichtlijn Water (KRW), de grondwaterrichtlijn, Waterwet, Basisregistratie 
ondergrond en regelgeving ter bescherming van bijzondere waarden. 

 Het beschermen en benutten van de bodem is als ambitie van de provincie Fryslân 
expliciet geborgd in de ontwerp-omgevingsvisie.   



 De afspraken van het Bodemconvenant waaraan de provincie Fryslân zich bestuurlijk 
heeft gecommitteerd. De aan het convenant verbonden middelen zijn toegekend op 
grond van een zgn. decentralisatie-uitkering. Bij besluit van PS in 2015 zijn deze 
middelen tot en met 2020 verbonden aan de doelen en afspraken van het convenant. De 
besteding van deze middelen wordt jaarlijks gemonitord door het ministerie. 

 Provinciale ambities vastgelegd in Friese Agenda Bodem en Ondergrond 2017-2020. 
 Regelgeving inzake Natuur: Wet Natuurbescherming en Europese Richtlijnen 

(Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). 
 Politiek bestuurlijke ambities/afspraken op diverse beleidsterreinen die verbonden zijn 

met het bodembeleid (Landbouw, Veenweide, Natuur, Energie, etc. Zie verder 
hieronder).

Het beschermen en benutten van de bodem is als ambitie van de provincie Fryslân expliciet 
geborgd in de ontwerp-omgevingsvisie (op basis van de Omgevingswet)3.   

Proces en Bestuursakkoord
In de afgelopen maanden hebben we voor onze provincie de mogelijkheden 
geïnventariseerd hoe we vanuit een verbinding tussen de ruimtelijke opgaven en het beleid 
inzake bodem en ondergrond bij kunnen dragen aan de realisatie van bestuurlijke prioriteiten 
op dit gebied. Het vertrekpunt daarbij geweest het Bodemconvenant, de Friese Agenda 
Bodem en Ondergrond 2017-2020, de nieuwe (herijkte) afspraken tussen de 
convenantpartners (voor na 2020) en de bestuurlijke prioriteiten uit het bestuursakkoord die 
een raakvlak hebben met het bodembeleid (in brede zin). Deze inventarisatie heeft de 
volgende onderwerpen opgeleverd:

 Regionale Energie Strategie (RES). Met name voor wat betreft geothermie (resultaat 1). 
 Geothermie. In het Bestuursakkoord wordt Geothermie genoemd als een vorm van 

duurzame energieopwekking die weinig of geen effect op het landschap heeft (resultaat 
5). 

 Biodiversiteitsherstelprogramma. Bodem wordt gezien als randvoorwaardelijk voor 
biodiversiteit (resultaat 9). 

 Water speelt ook een rol bij waterberging t.b.v. klimaatadaptatie (resultaat 13)
 Veenweide. Vanuit het perspectief van het convenant liggen hier kansen m.b.t. innovatie 

op het gebied van bodemverbetering (resultaat 15). 
 Bijdragen aan de mogelijkheden voor boeren om het organische stofgehalte in de bodem 

te vergroten (resultaat 18).
 Bijdragen vanuit het bodembeleid bij de landbouwagenda (o.a. biodiversiteit) (resultaat 

21)
 Onderzoek van mogelijkheden tot bijdragen aan de circulaire economie (resultaat 22). 

In al deze (deel)opgaven en beoogde resultaten uit het coalitieakkoord is het bodem-
grondwatersysteem onderdeel en kan en zal in belangrijke mate inhoudelijke versterking 
bieden aan de uiteindelijke realisatie van de doelen. Voor de resultaten 1, 5 13 en 18 is geen 
investering opgenomen. Voor de overige resultaten is alleen voor opgave zelf een 
reservering opgenomen maar niet specifiek voor het bodembeleid binnen deze opgave. 
Hierin kan mogelijk vanuit het budget van het convenant worden voorzien. 

3 De romte diele; Ontwerp-Omgevingsvisie Provincie Fryslân (PS; 25 september 2019): “Een karakteristieke en 
gezonde fysieke leefomgeving bestaat uit deze samenhangende onderdelen: …… Goede bodem-, water- en 
luchtkwaliteit (incl. geur), vruchtbare landbouwgronden, kenmerkende natuurgebieden, en biodiversiteit binnen 
en buiten deze natuurgebieden. ….”



Integraal beleid
Het bodembeleid als geheel heeft een veel ruimere betekenis voor diverse beleidsdoelen 
dan we binnen de provincie op dit moment inzetten. Als voorbeeld hiertoe de onderstaande 
visualisatie waarin de relatie tussen bodemkunde en een breed scala aan duurzame 
ontwikkeldoelstellingen van de Verenigde Naties is weergegeven4. Dit beeld is illustratief 
voor de relatie tussen het bodembeleid en een breed scala aan maatschappelijk relevante 
doelen zoals we die ook in Fryslân kennen. 

4 Bron: Actualisatie kennisagenda bodem en ondergrond; Maatschappelijke opgave en kennisbehoefte 2018: 
https://www.bodemplus.nl/publish/pages/125837/actualisatie_kennisagenda_bodem_en_ondergrond_20180
517.pdf 

https://www.bodemplus.nl/publish/pages/125837/actualisatie_kennisagenda_bodem_en_ondergrond_20180517.pdf
https://www.bodemplus.nl/publish/pages/125837/actualisatie_kennisagenda_bodem_en_ondergrond_20180517.pdf


Criteria voor afbakening
Ten behoeve van de bestuurlijke afspraken voor de periode na 2020 wordt gewerkt aan een 
afbakening door het ministerie I&W, IPO, VNG en UvW (convenantpartners), aan een 
afbakening waarmee wordt gewaarborgd dat het belang van bodem en grondwater bij alle 
relevante maatschappelijke opgaven wordt meegewogen en dat er een antwoord is op de 
vragen die er binnen deze maatschappelijke opgaven leven over het functioneren van het 
bodem-grondwatersysteem. Het directeurenoverleg waarin de convenantpartners zijn 
vertegenwoordigd bereidt de afspraken voor ten behoeve van het bestuurlijke overleg met de 
minister. De criteria voor de afbakening van het type opgaven zijn geclusterd rondom de 
tweeledige doelstelling beschermen en duurzaam benutten van het bodem-
grondwatersysteem.

Beschermen/beheren
Dit betreft opgaven op: 
 de bescherming van de fysische, ecologische en 

chemische kwaliteit van bodem en grondwater.
 het voorkomen dan wel beperken van emissies en 

immissies van schadelijke stoffen richting bodem en 
grondwater. 

 de beheersing van humane risico’s, 
verspreidingsrisico’s en/of ecologische risico’s 
gerelateerd aan het bodem-grondwatersysteem.

Voorbeelden van dergelijke opgaven: 
 Programma’s gericht op versterking van de VTH-keten (samenwerking)
 Ontwikkeling van een integrale aanpak milieucompartimenten, bijvoorbeeld opgaven op 

snijvlak van bodem en bescherming grondwater (Kaderrichtlijn Water)
 Samenwerking overheden bij de aanpak humane risicolocaties (klassieke Wbb-opgaven)
 Samenwerking overheden aanpak diffuse verontreinigingen PFAS, lood en opkomende 

stoffen

Aandachtspunt hier is dat het historisch gegroeide stelsel en instrumentarium van de 
bodembescherming en preventie vooral is ontwikkeld vanuit bescherming van de chemische 
bodemkwaliteit. Bescherming van bodem-en-grondwater tegen andere stressoren zoals 
afsluiting, verdroging, erosie, is minder ontwikkeld maar heeft wel grote raakvlakken met het 
in het balans zijn van het gebruik (benutten) van de bodem en daarmee met de verbreding. 
Hierbij valt te denken aan:

 Ontwikkeling van beleid gericht op bodemgebruik en/of landgebruik ter bescherming van 
de fysische en ecologische kwaliteit van de bodem 

 Opgaven gericht op het versterken van het adaptief vermogen van het bodem-
grondwatersysteem.

Wat niet:
Opgaven gericht op bescherming van landschappelijke, archeologische en aardkundige 
waarden van de bodem.

Benutten
Opgaven waarbij een duurzame benutting van het bodem-ondergrondsysteem centraal staat 
zijn opgaven die gebruik maken van het:
 productievermogen van het bodem-en-grondwatersysteem.
 regulerend vermogen van het bodem-en-grondwatersysteem.
 dragend vermogen van de bodem.



Voorbeelden:
 Productiecapaciteit (bodemenergie): Efficiënte en zorgvuldige inpassing van de 

exploitatie van bodemwarmte
 Productiecapaciteit (drinkwater): bewaken hydrologische balans bij drinkwaterwinning, 

bijvoorbeeld voorkomen verdroging natuurgebieden als gevolg van waterwinning.
 Regulerend vermogen: verbeteren van het waterbergend vermogen van het bodem-en-

grondwatersysteem als onderdeel van klimaatadaptatie.
 Regulerend vermogen: onderzoek naar de bijdrage van het bodem-grondwatersysteem 

bij het verbeteren van de gezonde leefomgeving (hitte stress, plaagdieren)
 Regulerend vermogen: aandacht voor grondwaterstromen bij de aanleg van 

ondergrondse infra
 Dragend vermogen: Integratie van (vitale) bodemaspecten in aanbestedingsbeleid 

overheden, zoals bescherming en optimalisatie ecosysteemdiensten van de bodem in 
beheer/aanleg van de openbare ruimte, wijkaanleg, aanleg (ondergrondse) infrastructuur 
etc.

 Dragend vermogen: optimalisatie van benutting van de ondergrond (3D-planning, aanleg 
warmtenetten).

Aandachtspunt is dat het bodem-grondwatersysteem een rol speelt in vrijwel alle ruimtelijke 
opgaven. Er is niet echt een grens aan te geven waar het belang van het bodem-en-
grondwatersysteem niet meer geraakt wordt. Het is niet de bedoeling zaken dubbel te doen 
of in het vaarwater te komen van andere maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd zijn er 
veel bodemaspecten die nu tussen de wal en het schip vallen in de grote ruimtelijke 
transitieopgaven. 

Friese opgaven in relatie tot bodem 
De opgaven gericht op beschermen/beheren vinden vooral hun beslag in de taken die sinds 
jaar en dag binnen de bodemopgave worden behartigd. Deze opgaven worden de komende 
jaren onverkort uitgevoerd. 

Op basis van de genoemde inventarisatie van de resultaten uit het bestuursakkoord is de 
verbinding gelegd met de volgende beleidsonderwerpen/opgaven: 

 Landbouw;
 Biodiversiteit;
 Water/klimaatadaptatie;
 Veenweide;
 Natuur;
 Energie.

Duurzaam bodemgebruik loopt door de diverse opgaven heen . In de opgave landbouw, 
biodiversiteit en veenweide gaat het daarbij voornamelijk om het belang van 
bodemvruchtbaarheid, droogtegevoeligheid en het producerend vermogen voor 
gewasopbrengsten (voedselvoorziening). 

Vanuit klimaat en energie lopen daar doorheen het waterbergend vermogen van de bodem 
en het verhogen van de organische stof, wat weer zorgt voor CO2 opname maar ook tot een 
hogere biodiversiteit. Ook het verziltingsvraagstuk in relatie tot beschikbaarheid van zoet 
grondwater speelt een belangrijke rol. Voor natuur is een goed werkend bodem-ecosysteem 
van essentieel belang alsook de bodemtypen versus de natuurdoeltypen (eutrofiering, 
fosfaat etc.). Bodem is binnen deze opgaven vaak de verbindende factor is en het is 



noodzakelijk de onderlinge verwevenheid tussen de opgaven (inclusief bodem) verder in 
samenwerking tot uiting te laten komen. 

Hieronder wordt in de tabel per opgave aan aantal voorbeelden gegeven van bestaande en 
nabije toekomstige projecten waar bodem inhoudelijk een bijdrage aan levert:

Opgaven 2020-
2021

Landbouw Veenweide Water/klimaat Biodiversiteit

Kaindorf Koufurderigge 
bodemverbete
ring

Freshem Regeling 
herstelprogramma

Bodemgezon
dheid in de 
landbouwpr
aktijk 

Innovatie klei 
op veen

KRW 
maatregelen

Burgerinitiatieven

Voedselbew
eging

Experimenten 
bodem en 
bedrijfsvoering

Bijdrage aan 
speerpunten 
biodiversiteitspro
gramma voor het 
onderdeel bodem

Kansen bagger 
op 
veen/bezanden

Kening van de 
Greide

Een voorbeeld hierbij uitgelicht is het project Freshem dat inzicht geeft in de zoet-zout 
verdeling in de ondergrond. Deze kennis is van belang om verzilting tegen te gaan dan wel 
daarop te kunnen anticiperen5. 

In het veenweideprogramma is bodem reeds integraal aangehaakt met projecten rond 
bodemverbetering in het kader van tegengaan van oxidatie van veen. 

In de landbouw is bodem voornamelijk aangehaakt in het kennis en innovatiespoor rond 
bodemgezondheid. Deze innovatie richt zich op microbiologisch niveau waarbij gekeken 
wordt naar het type bodem versus landbouwactiviteit en de mogelijkheid om de bodem 
dusdanig te verbeteren dat dit bijdraagt aan een beter bodemgezondheid maar tegelijkertijd 
ook een positief effect heeft voor de agrariër. Ook wordt binnen landbouw gewerkt aan het 
zogenoemde Kaindorfproject waarbij certificaten door akkerbouwers kunnen worden 
verdiend als het organische stof gehalte wordt verbeterd in relatie tot CO2 opname. 

Binnen de opgave biodiversiteit wordt actief bijgedragen aan het speerpunt bodem. Dit 
aangezien de bodem aan de basis ligt voor een goede biodiversiteit zowel op maaiveld als in 
de bodem.   

Hieronder schematisch weergegeven de overlap en verbindende thema’s tussen bodem;

5 Dit project draagt ook bij aan de actielijn uit de Friese Bodemagenda inzake verbetering ontsluiting 
bodeminformatie voor de ondergrond.



T.a.v. Biodiversiteit, Landbouw, KRW en Veenweide is de samenhang zo groot dat 
gezamenlijk optrekken noodzakelijk is. Een gezonde bodem is voorwaarde voor 
biodiversiteit, waterkwaliteit, natuurinclusieve -en toekomstbestendige landbouw en 
veenbehoud. De lopende trajecten op dit vlak kennen gemeenschappelijke doelen die elkaar 
kunnen versterken en die cruciaal zijn voor het verbeteren van (bodem)biodiversiteit. 

Kadernota Stikstof
Gebleken is dat er deels een overlap bestaat tussen de concrete projecten die passen onder 
het bodembeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd binnen het programma 
Stikstof. Dit heeft voornamelijk betrekking op projecten die bijdragen aan het duurzaam 
bodembeheer in de landbouw. Hiervoor zal op korte termijn een inventarisatie plaatsvinden. 
Een gezonde bodem kan bijdragen aan stikstofbinding net als CO2. Ook hier raakt stikstof 
het integrale karakter binnen het bodembeleid. 
Om de activiteiten binnen het programma stikstof op korte termijn te kunnen uitvoeren 
worden de kosten hiervan voor gefinancierd uit het bodembudget. 

Cofinanciering Europese gelden
In de onlangs door de Staten vastgestelde Beleidsbrief Fryslân en Europa 2020-2023 wordt 
de ambitie uitgewerkt om € 130 miljoen aan Europese middelen binnen te halen die 
bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân. Dit is uitgewerkt in het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma. 

Het grootste deel van de binnen te halen middelen zijn GLB/ POP middelen. De komende 
twee jaar (2021 en 2022) komt als onderdeel van het Transitieprogramma POP jaarlijks € 12 
miljoen beschikbaar voor Fryslan inclusief cofinanciering.  De 50% cofinanciering die de 
provincie (en voor een deel ook het waterschap) hierin moet leveren, kan voor een deel 
vanuit het bodemconvenant komen. Met dien verstande dat deze middelen binnen co-
financiering Europa gelabeld blijven binnen de verantwoordelijkheid van het integrale 
bodembeleid. Voor  deze transitieperiode worden maatregelen opengesteld met de focus op 
drie doelen Klimaat, Biodiversiteit/Bodem en Kringlooplandbouw. Deze doelen matchen met 
de doelen van het bodemconvenant. Dit maakt het mogelijk de middelen uit het 
bodemconvenant in te zetten voor cofinanciering of anders benaderd:  de GLB middelen zijn 
een verdubbelaar voor de middelen in het bodemconvenant. ( en daarmee hoeven middelen 
uit het brede cofinancieringsbudget hier mogelijk minder voor ingezet te worden). Indien blijkt 
dat integrale bodemprojecten niet voldoen aan de criteria co-financiering Europa, zullen deze 
projecten binnen de eigen provinciale beleidskaders van bodembeleid worden uitgevoerd.

Overigens is een belangrijk deel van de doelen van het bodemconvenant ook benoemd in de 
plannen voor de Europese Greendeal. Ook in dat kader kunnen de middelen een bijdrage 
leveren aan het realiseren van deze plannen. 

Verschraling Afname soorten
Verdichting Flora/fauna
Afspoeling Micorobilogisch, bacterien etc. 
Fosfaat/Stikstof Schimmels
PH Stkstof
Organische stof
Droogteschade

Afspoeling Verdroging
Fosfaat/Stikstof Afname soorten
KRW Stikstof
Verzilting Fosfaat

PH

Duurzame Bodem

BiodiversiteitLandbouw/Veenweide

Water Natuur



Voor de periode 2021 tot en met 2023 is vanuit de convenantsmiddelen een bedrag van ca. 
€ 2,4 miljoen bestemd voor inzet als cofinancieringsmiddelen, gekoppeld aan integraal 
bodembeleid. 

Uitvoeringsparagraaf
Voor de uitvoering van de in deze notitie benoemde prioriteiten wordt een pragmatisch op 
basis van samenwerking gericht model ingericht. De beschikbare middelen van het 
bodemconvenant (zie het bestedingsplan hieronder) wordt programmatisch ingezet 
gedurende de huidige bestuursperiode (2020 – 2023). Jaarlijks (voor het eerst voor de 
periode 2020/2021) wordt een portfolio opgesteld van projecten met maatschappelijke 
urgentie (vastgesteld op basis van het bestuursakkoord en vastgestelde (strategische) 
beleidsdocumenten en programma’s). 

Samenvatting besteding middelen bodemconvenant6

Nog beschikbaar per 1-1-2020 Wettelijke kader € 7.000.000,00  

Opgave Landbouw 
(natuurinclusieve kringloop 
landbouw)

KRW, 
klimaatafspraken

 
€ 880.000,00 

Opgave Veenweide Klimaatafspraken/ 
veenweidevisie

 
€ 665.000,00 

Opgave Water/Klimaatadaptatie KRW, Europese 
grondwaterichtlijn

 

€ 925.000,00 

Opgave Biodiversiteit/Natuur

Wet 
natuurbescherming/ 
habitatrichtlijn/natura 
2000

 € 1.215.000,00 

Opgave 
Bodemsanering/Verontreiniging/ 
Nieuwe stoffen

Wet 
bodembescherming/ 
aanvullingswet 
Bodem OW

 

€ 3.020.000,00 

Opgave Energie Klimaatafspraken  € 295.000,00 

Subtotaal:   € 7.000.000,00 
Voorstel Stikstof   € 2.400.000,00 
Rijksbijdrage Stikstof  € 2.400.000,00  

6 Van het oorspronkelijk bedrag van € 13.658.850,00 is in mei 2019 voor de dekking van het tekort bij POP3 
reeds € 4.000.000,00 uitgenomen.



Totaal geraamde besteding7   € 9.400.000,00 

Voor de periode 2021 tot en met 2023 is vanuit de convenantsmiddelen mogelijk een bedrag 
van ca. € 2,4 miljoen bestemd voor inzet als cofinancieringsmiddelen voor Europse 
middelen, gerelateerd aan integraal bodembeleid. Hierdoor kan het totaalbedrag beschikbaar 
voor de integrale programmatische aanpak nog toenemen. 

De planning en verantwoording van de aanpak naar de Staten vindt plaats via de reguliere 
P&C producten. 

Tot slot
Met de uitvoering van het beleid zoals in deze notitie is beschreven zal in belangrijke mate 
worden bijgedragen aan het in balans brengen en houden van de algemene bodemkwaliteit 
van de Friese bodem. Het resultaat zal zijn dat binnen de huidige en toekomstige 
maatschappelijke opgaven het bodem- en grondwatersysteem zoveel mogelijk duurzaam 
kan worden benut. Ook zal de provincie zijn voorbereid op bescherming van de bodem ten 
aanzien van nieuwe stoffen (zoals bijv. PFAS) binnen de chemische bodemkwaliteit. 
Daarnaast voldoet de provincie met de uitvoering van deze notitie aan de afspraken op het 
gebied van verbreding van het bodembeleid zoals tussen de convenantpartners is besloten 
en in het kader de herijkte bodemafspraken binnen de intentieverklaring. 

7 Hierbij is rekening gehouden met het uitgangspunt dat de te ontvangen Rijksmiddelen voor de 
stikstofmaatregelen in zijn geheel terugvloeien naar het bodembeleid. Indien de middelen niet terugvloeien 
heeft dit concequenties voor het uitvoeren van integrale projecten binnen landbouw, natuur, veenweide en 
biodiversiteit. Dit heeft ook invloed op de inzet van co-financiering in het kader van de Green 
Deals/Beleidsbrief Europa. Dit zal dan inhouden dat we de projecten in de laatste jaarschijven moeten gaan 
schrappen, terwijl ze wel binnnen de bestaande bestuurlijke en wettelijke kaders passen.


