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^ Onderwerp: B&W-advies: regionale samenwerking ondergrond Twente 

Advies: 

Instemmen met het procesplan om te komen to t een regionale samenwerking ondergrond. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Reeds in 2015 en 2016 hebben de Twentse gemeenten een gezamenlijk standpunt ingenomen over meer 
gemeentelijke zeggenschap met betrekking tot activiteiten in de diepe ondergrond. Dit onder meer naar 
aanleiding van de ontwerp structuurvisie ondergrond van het Rijk. De Twentse gemeenten willen meer regie 
voeren en de touwtjes steviger in handen hebben dan nu het geval is met betrekking tot activiteiten in de 
ondergrond. Activiteiten in de ondergrond kunnen bovendien helpen bij het realiseren van maatschappelijke 
opgaven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, veiligheid en meervoudig ruimtegebruik. Daarom gaan de 
Twentse gemeenten - mede in het kader van de nieuwe Omgevingswet - samenwerken om de gemeentelijke 
rol bij activiteiten in de ondergrond vorm te geven. Voorgesteld wordt om als Hellendoorn aan dit project deel te 
nemen. Het is niet de bedoeling om een gezamenlijke visie op de ondergrond op te stellen. 

Aanleiding: 
Op 15 december 2016 hebben de Twentse portefeuillehouders milieu, duurzaamheid en afval een voorstel 
omarmd om te komen tot een regionale samenwerking om de gemeentelijke rol bij activiteiten in de ondergrond 
vorm te geven. De Twentse gemeenten willen meer regie voeren en de touwtjes steviger in handen hebben dan 
nu het geval is. Dit mede als antwoord op de recente incidenten in de Twentse ondergrond, maar ook als 
voorbereiding op de veranderende rol van gemeenten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze 
wens tot zeggenschap is onder meer ook aangegeven in de zienswijze die in ingebracht op de ontwerp-

structuurvisie ondergrond van het Rijk (16UIT10902). 

Het gaat in het voorliggende voorstel tot regionale samenwerking ondergrond niet om het ontwikkelen van een 
ruimtelijk instrument, zoals structuurvisie of omgevingsvisie, maar om een gezamenlijke beschouwing op de 
betrokkenheid van gemeenten bij (nieuwe) activiteiten in de ondergrond, als invulling van bevoegdheden, taken 
en samenwerking tussen overheden mede in de context van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het 
regionale proces kan daarnaast input opleveren voor het opstellen of aanpassen van de eigen gemeentelijke 
omgevingsvisie. Dit laatste behoort niet tot het project en wordt door de individuele gemeenten zelfstandig 
opgepakt. 

Relevante eerdere besluiten: 
In het college van B&W is niet eerder een besluit genomen over deelname, wel is oa. in de annotatie bij de 
Twentedag 8-3-17 het voornemen om deel te nemen opgenomen. 
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Doelstelling: 
Het project heeft tot doel om in de regio gezamenlijk een strategie te ontwikkelen om de gemeentelijke rol bij 
activiteiten in de ondergrond vorm te geven. Deze samenwerking leidt niet zozeer tot nieuw beleid, maar het 
betreft vooral het in gezamenlijkheid vormgeven van de veranderende rol van de gemeente door de komst van 
nieuwe regelgeving en andere actuele ontwikkelingen. 

Oplossing: 
Deelnemen aan dit regionale project. 

Inhoudelijke toelichting I Effecten: 
'Regionaal wat kan, lokaal wat moet' 

Gezamenlijk wordt informatie verzameld, maatschappelijke opgaven en scenario's verkend en de nieuwe 
gemeentelijke rol in het kader van de Omgevingswet verkend en beschouwd. De wens om meer regie te kunnen 
voeren over de eigen gemeentelijke ondergrond vormt daarbij een leidraad. Het gezamenlijke regionale traject 
iaat de verantwoordelijkheden voor het formuleren en vaststellen van beleid liggen waar dat hoort: bij de 
individuele gemeenten. Nogmaals wordt opgemerkt dat er géén regionale visie wordt opgesteld. 

Zelfsturing met steun van Rijk en provincie 
Centraal bij de voorgestane aanpak staat het samenwerken, (bijvoorbeeld) in een gezamenlijke leergemeenschap. 
De betrokken gemeenten geven zelf het traject vorm, nemen zelf initiatieven en verantwoordelijkheid en leren 
van eikaars ervaring. Eventuele inhoudelijke kennis wordt zo nodig georganiseerd of krijgt een plek in een 
separaat deelproject. Het regionale proces wordt mede ondersteund door de VNG en het landelijke 
Uitvoeringsprogramma Bodem 81 Ondergrond. In dit kader zal onderzoeksinstituut Deltares specifieke 
informatieproducten en scenario's opstellen. 

Ook de provincie Overijssel heeft ondersteuning toegezegd in de vorm van inhoudelijke ondersteuning door de 
n i j k s u i i i v e i S i i e i i . G f u n i n y e i i e n a í ö l e n i m i ľ i y mei . CÎē pľOvuiCiä ie a i w e y n i y s s y S L e n i a i i e k vūūf ā C u v i t ō í î ē f ì 111 u ē d i e p e 
ondergrond. Daarnaast bestaat de provinciale steun uit een financiële bijdrage aan het samenwerkingsverband 
(op basis van een 'coalition of the will ing') vanuit de Rijksmiddelen die zijn verkregen voor uitvoering van het 
bodembeleid. Deze bijdrage wordt niet verstrekt aan de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo omdat deze 
gemeenten, zijnde bevoegd gezag Wet bodembescherming, al Rijksmiddelen hebben ontvangen. De provincie 
verstrekt haar financiële bijdrage alleen als de gemeente zich committeert aan het proces. Dit wordt aangetoond 
middels het beschikbaar stellen van de benodigde ambtelijke capaciteit. 

Beoogd bijkomend resultaat van het proces is tevens een andere en meer integrale manier van werken, waarbij 
maatschappelijke opgaven centraal staan. Daarnaast zal het eindproduct mogelijk een advies bevatten aan de 
Twentse colleges over een (lokaal) vervolg. 

Om het proces in goede banen te leiden is in dit project voorzien in externe procesbegeleiding. 

Het procesplan 'Samen sterk met de ondergrond van Twente ' (17INT01296) is bijgevoegd. 

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen 
Gemeentelijke duurzaamheidsambities worden meegenomen in dit proces. Specifieke thema's die aan de orde 
zullen komen zijn onder meer de energietransitie en klimaatadaptatie. Doel van dit traject is niet het komen to t 
een energievisie. Daarvoor wordt er separaat in de regio wel een coalition of the willing project opgestart 
(Twentse energie strategie) maar daar heeft de gemeente Hellendoorn zich niet voor aangemeld. 

Planning: 
In februari is er in regionaal verband een startbijeenkomst georganiseerd. Op 17 maart is er in en voor onze 
gemeente aan een ambtelijke vertegenwoordiging uitleg gegeven over het proces, gevolgd door een overleg met 
de wethouders dhr. Walder en dhr. Beintema. 
In het bijgevoegde procesplan is onder 2.8 de regionale planning weergegeven. Het project is begin dit jaar 
gestart en eindigt december 2017. Wat Hellendoorn vervolgens met de opgeleverde informatie gaat doen 
(bijvoorbeeld vertalen in de lokale omgevingsvisie) zal lopende of na afloop van dit project worden bepaald. 

Financiële consequenties: 
De materiële kosten voor het regionale proces worden geraamd op circa 150.000 euro. 
Deze kosten worden gedekt door een financiële bijdrage vanuit de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo en 
de provincie Overijssel (namens de andere gemeenten). De provincie Overijssel draagt financieel bij voor elke 
actieve participerende kleinere Twentse gemeente. 
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Budgetraming Regionale Ondergrond Strategie Twente 2017 

UITGAVEN INKOMSTEN 

Onderdeel Bedrog Inkomsten Bedrog 

Werksessies, afstemming, organisatie c d Bijdragen 
- uren deelnemers ca 14 «t 150 uur - gemeente Hengelo C 50 000 

Onder steuning provincie. VNG, Rijk 4 • gemeente f n x h ť d * C 50,000 
- kosten externe procesbegeleiding ca. 650 
uur C 85 000 - gemeente Aimeto C 20.000 

-provincie Overijssel (10 x 3000 euro) CÎO.000 
Material budget, kennisontwikkeling btjàfafr per actxţpartKVtrttvk iksnett gemeente 
i externe advisering Oettares. RUG ItW.t 
- optioneel: externe advisering C 25.000 

iaathuur, catering vergoeding sprekers etc C 20 000 
. locatlebeĩoek. bushuur etc C 10.000 
- website, brochure, publiciteit C 10.000 

Totaal («Ml. BTW) C 150.000 Totaal (extl. 8TW) C 150.000 

Deelnemende gemeenten zullen personele capaciteit moeten inzetten om de actieve participatie en 
procesvoortgang te waarborgen. Dit wordt gemiddeld geraamd op 150 uur. 

Personele consequenties: 
Deelnemende gemeenten zullen dus personele capaciteit moeten inzetten om de actieve participatie en 
procesvoortgang te waarborgen; gemiddeld 150 uur. 
De gemeente Hellendoorn zal in het project geen kartrekkende rol op zich nemen. 
In het werkplan van het cluster Grondgebied is reeds rekening gehouden met dit project. Wie vanuit de 
ambtelijke organisatie echter gaat deelnemen zal gezien het vertrek van de technisch medewerker bodem en de 
verminderde inzet van de beleidsmedewerker die bodem in zijn pakket had ( i .v.m. generatiepact), afhangen van 
de invulling van de vacature beleidsmedewerker fysieke leefomgeving, welke ook bodembeleid in portefeuille zal 
krijgen. Totdat deze vacature is ingevuld zal Antal ten Hove namens Hellendoorn de contacten onderhouden en 
zonodig/zomogelijk deelnemen. 

Juridische consequenties: 
Deelname aan dit project heeft geen juridische consequenties. Er wordt geen juridisch document opgeleverd. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Het project bestaat uit vier sporen, te weten een leerspoor, netwerkspoor, governancespoor en een 
communicatiespoor. Onder meer in het netwerkspoor zijn er mogelijkheden voor dialoog met bedrijven, 
instanties en burgers. Ook raadsleden en bestuurders worden hierbij betrokken. Hoe e.e.a. lokaal verder in te 
richten/te vervolgen is nog niet bekend. 

Communicatie: 
Ten aanzien van de resultaten van het regionale samenwerkingsproces zullen de diverse gemeenteraden en 
besturen worden geïnformeerd, onder meer door middel van informatie- en kennissessies en een 
eindsymposium. Zoals bekend valt het formuleren van gemeentelijk beleid buiten dit regionale project. 

Overige consequenties: 
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