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Voorstel 

1. Kennisnemen van het rapport ‘Bodem en Ondergrond in de Gemeentelijke Omgevingsvisie 
Gooi en Vechtstreek’; 

2. Het rapport vaststellen als bouwsteen bij eventuele regionale vervolgstappen. 
 
Kernboodschap 
Door VNG en Deltares is onderzoek gedaan naar de bodem en ondergrond in Gooi en Vechtstreek. Net 
als bij de analysefase samenwerking omgevingsvisie (hierna: analysefase) gaat het om een feitelijk 
rapport, bedoeld om inzicht te geven en focus te kunnen aanbrengen. Het onderzoek maakt ook 
onderdeel uit van de analysefase voor de samenwerking omgevingsvisie.  
 
Aanleiding 
In verband van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken dat gemeenten de 
bodem en de ondergrond een plaats geven in hun omgevingsvisies en vervolgens de 
omgevingsplannen. De VNG ondersteunt daarbij door met Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut,  
in gemeenten of regio’s onderzoek te doen naar dit onderwerp. In het onderzoek wordt gekeken hoe de 
opgaven van de gemeenten de bodem en de ondergrond kunnen beïnvloeden. Vervolgens wordt 
getoond waar er kansen liggen, maar ook waar knelpunten ontstaan.  
 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de kennis van experts op verschillende disciplines, zoals 
bodem, grondwater, riool, kabels en leidingen, openbare ruimte,  beheerders van infrastructuur, 
gebiedsontwikkeling en projectleiders energietransitie en omgevingswet. Naast de gemeenten waren 
ook het Waterschap, Omgevingsdienst OFGV, provincie, netbeheerders, waterleidingbedrijven en 
gebiedspartijen betrokken.  
 
Doel 
Het doel is het bestuurlijke agenderen van het onderwerp en het rapport vast te stellen als bouwsteen 
voor een eventueel vervolg. 
 
Argumenten 
Het rapport geeft goed inzicht in opgaven met relatie tot de bodem en ondergrond.  
Uit het rapport komen opgaven naar voren die een duidelijke (boven)regionale component hebben. 
Deze zijn verwerkt in het rapport over de analysefase. Mocht aan de samenwerking omgevingsvisie 
een vervolg worden gegeven (separaat voorstel) dan kan dit rapport daartoe worden gebruikt. 
 
Daarnaast bevat het rapport ook zaken die geen onderwerp hoeven te zijn van regionale visievorming, 
maar mogelijk wel op gemeentelijk niveau of in andere vormen van samenwerking. Daarnaast heeft dit 
proces al geleid tot betere contacten partijen en tussen beleidsadviseurs en uitvoerders binnen 
gemeenten, die elkaar ook niet automatisch treffen. Dit levert een bijdrage aan de cultuurverandering 
die wordt beoogd met de Omgevingswet. 
 
Uitvoering 
 Regionale opgaven worden meegenomen bij een vervolg van de analysefase.  
 
Bijlage(n) 
 Rapport Bodem en Ondergrond in de Gemeentelijke Omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek 


