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Geachte leden,
De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond is door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, in samenspraak met de decentrale overheden, opgesteld als afwegingskader van de nationale
belangen van drinkwatervoorziening en energievoorziening. Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen
van deze structuurvisie en de zienswijzeprocedure, waarin u inspraak kunt leveren op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.
De afgelopen jaren hebben we het drukker zien worden in de ondergrond. Het besef van het belang van
de ondergrond in maatschappelijke vraagstukken groeit; steeds meer partijen worden zich bewust van de
kansen die de ondergrond biedt op het gebied van drinkwatervoorziening en energievoorziening. Het gaat
bijvoorbeeld over grondwaterwinning, gaswinning, geothermie en het opslaan van CO 2. Daarom heeft het
Rijk een afwegingskader opgesteld om ‘veilig, duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond’ te kunnen
waarborgen: de Structuurvisie Ondergrond. In de Structuurvisie wordt aangegeven waar activiteiten in de
ondergrond ruimtelijk uitgesloten of gecombineerd kunnen worden, nog voorafgaand aan een concreet
initiatief.
De Unie van Waterschappen is in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van de Structuurvisie Ondergrond. Dit is onder andere terug te zien in de nadruk op de watersysteembenadering in de structuurvisie. In het wateradvies, dat in het kader van het watertoetsproces is uitgebracht en dat in de commissie watersystemen van 23 september jl. is vastgesteld, heeft de Unie dan ook positief gereageerd. De
Unie heeft benadrukt dat de open samenwerking tussen ministeries en decentrale overheden door de waterschappen op prijs is gesteld en dat het van belang is deze open samenwerking ook in de toekomst vast
te houden.
De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond ligt van 22 november 2016 tot 2 januari 2017 ter inzage op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bodem-enondergrond/documenten/rapporten/2016/11/11/ontwerp-structuurvisie-ondergrond. In deze periode
heeft iedereen de kans een zienswijze in te dienen. Vanuit de Unie zal er een zienswijze worden ingediend,
waarin positieve ervaring met het proces wordt uitgesproken. Hierin zullen vooralsnog geen inhoudelijke
punten naar voren worden gebracht. Hebt u een suggestie voor bovenregionale kwesties, die toch in de
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zienswijze van de Unie zouden moeten worden opgenomen, dan verzoek ik u vóór maandag 5 december
hierover contact op te nemen met het Uniebureau (contactpersoon: Daan Henkens). Wanneer er regionale
kwesties spelen in uw beheersgebied, waarover u een zienswijze wilt inbrengen, wil ik u vragen ons hiervan een afschrift te sturen.
De beleidsopgaven die in het voortraject zijn geïdentificeerd en die van direct belang zijn voor de waterschappen, zoals bodemdaling, vitale landbouwbodem en watervoorziening, komen niet aan bod in de
Ontwerp Structuurvisie Ondergrond, maar zijn ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma STRONG. Dit
uitvoeringsprogramma zit momenteel in de kwartiermakersfase en wordt door alle overheden gezamenlijk opgepakt. De Unie van Waterschappen zal (waar het voor waterschappen relevante onderdelen betreft) een actieve rol innemen in de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma.
Voor vragen over de Structuurvisie Ondergrond en het Uitvoeringsprogramma STRONG kunt u contact
opnemen met Daan Henkens via dhenkens@uvw.nl.

Hoogachtend,

ir.ing. A.J. Vermuë
Algemeen directeur

