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Samenvatting
Er is een ondergrondvisie opgesteld. In deze visie wordt uitleg gegeven over de
verschillende functies die de ondergrond heeft. Er wordt op een aantal
thema's gefocust waar de ondergrond verder bij kan dragen aan bovengrondse
ontwikkelingen die vanuit water, energie of kabels en leidingen relevant zijn. De
ondergrondvisie bevat een uitvoeringsprogramma waarin acties voor de komende
jaren zijn opgenomen. De ondergrondvisie gaat nu de inspraak in en zal daarna
voor vaststelling aan de raad worden aangeboden.
1. Wat is de aanleiding?
De traditionele bodemsaneringsoperatie loopt ten einde en het sectorale
gemeentelijke bodembeleid is aan verandering onderhevig naar een integraal
bodemontwikkelingsbeleid. De opdracht werd gegeven voor het opstellen van een
onderg rondvisie.
De ondergrond biedt volop kansen, zoals de ontwikkeling van bodemenergiesystemen, ondergronds bouwen of slim omgaan met verontreinigde bodem. Het is
van belang om een goede integratie met de ruimtelijke ordening te leggen om de
ondergrond daadwerkelijk een bijdrage te geven in het behalen van economische
en duurzaamheiddoelstellingen.
De concept ondergrondvisie is gereed en gaat nu de inspraak in. Via deze
raadsinformatiebrief wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
2. Wat willen we bereiken?
Door het opstellen van een ondergrondvisie willen we inzichtelijk maken welke
thema's waar in Dordrecht spelen en welke beleidsmatige keuzes daarin gemaakt
worden. Met een ondergrondvisie is het eenvoudiger ondergrondzaken in
bovengrondse planprocessen mee te nemen, om uiteindelijk toe te werken naar
een totale integratie van bovengrondse en ondergrondse planning.
Met de ondergrondvisie willen we ook een focus aanbrengen in het brede scala van
ondergrondthema's. Niet alle thema's zijn interessant in Dordrecht. Er wordt
gekozen voor de thema's energie, water en ondergrondse infrastructuur, aangezien
deze concreet aansluiten bij geformuleerde ambities.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Met name de ontwikkel- en beheeropgaven vragen de komende jaren extra
kennisontwikkeling en uitwerking in een aantal vervolgplannen.
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Energie
Voor energie zijn er veel ondergrondse potenties, door grootschalige toepassing
van Warmte Koude Opslag (WKO) systemen of het winnen van geothermie uit
diepere bodemlagen. In de visie wordt vastgesteld dat er potenties zijn om gebruik
te maken van de natuurlijke warmte van de aarde. Het winnen van schaliegas is in
strijd met de duurzaamheiddoelstellingen van Dordrecht. Bovendien bevindt het
schaliegas onder Dordrecht zich op 4,5 km diepte in de zogenaamde Posidonia
Schalie Formatie. De winning hiervan is technisch moeilijker door de aanwezigheid
van olie en waarschijnlijk economisch niet rendabel.

Water
Het watersysteem is complex en samenhangend. Wateroverlast, waterveiligheid,
waterbeheer en grondwater kunnen nog meer in samenhang met elkaar worden
gebracht. De kennis van dit ondergrondse systeem en de effecten van bijvoorbeeld
ondergrondse bouwwerken op het systeem is iets wat verder ontwikkeld wordt.

Economische waarde van de ondergrond
De ondergrond heeft economische waarde (baten). Enerzijds door het gebruik van
de ondergrond (winning delfstoffen en gebruik bodemenergie) en anderzijds door
slim rekening te houden met de ondergrond (niet bouwen op slappe grond). Om
deze baten inzichtelijk te maken wordt de economische waarde van de ondergrond
van Dordrecht onderzocht

Kabels en Leidingen
Bij de ondergrondse infrastructuur ontstaan er steeds meer ruimteclaims in de
toekomst, bijvoorbeeld grotere kabels in gebieden met windmolens of het
realiseren van smart grids, waar meerdere aanbieders zoals huishoudens ook
energie aan het net kunnen leveren.

Beheren
In de beheervisie worden de kwaliteiten van de bodem die beschermt dienen te
worden beschreven, zoals de chemische bodemkwaliteit, archeologische waarden,
onontplofte explosieven, opbarstrisico en de drinkwatervoorziening. Een goed
beheer komt met name tot stand door bij planvorming beschikbare informatie en
kennis over deze thema's te gebruiken.
a. Inspraak en communicatie
Het college heeft de concept ondergrondvisie vrijgegeven voor inspraak. De
ondergrondvisie bestaat voor een groot deel uit feitelijke informatie en is relatief
beleidsarm. De inschatting is dat inspraak hierover door middel van het publiceren
van de visie en te vragen om zienswijzen weinig reacties zal opleveren. Er is voor
gekozen om daarom een aantal overlegpartners concreet te benaderen over de
acties voor de komende jaren.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Na de inspraak zal de ondergrondvisie worden aangeboden voor vaststelling. Met
het vaststellen van de ondergrondvisie wordt een eerste afbakening gegeven in de
ondergrondthemas.
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4. Wat mag het kosten?
Het opstellen van de ondergrondvisie is bekostigd uit het budget door het Rijk
beschikbaar gesteld voor het bodemsaneringsprogramma 2013. Ten behoeve van
het uitvoeren van de acties uit de visie wordt een uitvoeringsprogramma
bodem(sanering) en ondergrondbeleid 2014 opgesteld. Voor de uitvoering van dit
programma zijn ook rijksmiddelen beschikbaar. Ook voor de periode 2015-2018
zullen zeer waarschijnlijk rijksmiddelen beschikbaar komen.
5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Ondergrondvisie Denken zonder maaiveld.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris

M.M. van der Kraan
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