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Kennisnemen van: 

Toekenning regiodeal bodemdaling Groene Hart met een volume van maximaal 10 miljoen euro. 

Inleiding: 

Op 4 september bent u op de hoogte gesteld van de aanvraag regiodeal bodemdaling Groene Hart middels 
RIB nr. 18r.00527 door een coalitie van Alphen-Gouda-Woerden (AGW), de provincies Zuid-Holland en 
Utrecht en de hoogheemraadschappen Rijnland, Schieland-Krimpenerwaard en de Stichtse Rijnlanden. Op 
vrijdag 16 november jongstleden heeft de ministerraad een besluit genomen over de toekenning van de 
regiodeals. De regiodeal bodemdaling Groene Hart is hierbij toegekend voor een volume van maximaal 10 
miljoen euro. Dit is een succes, aangezien er in totaal 12 aanvragen (met een volume van 215 miljoen 
euro) uit de 88 ingediende voorstellen (met een volume van 1,3 miljard euro) zijn goedgekeurd. In deze rib 
wordt kort 1) de totstandkoming van de aanvraag verhaald en worden 2) de inhoud en 3) het vervolg tot de 
uiteindelijke ondertekening van de deal in het voorjaar 2019 besproken. 

Kernboodschap: 

De gemeente Woerden zet al geruime tijd in op het ontwikkelen van methoden om met bodemdaling om te 
gaan. Woerden is hierdoor landelijk één van de koplopers op dit gebied. De urgentie van het probleem is 
genoegzaam bekend in Woerden en voor een verdere behandeling van deze urgentie verwijs ik naar de 
bovengenoemde rib. Woerden zal van deze regiodeal profiteren omdat de kennisontwikkeling rond de 
omgang met bodemdaling door deze regiodeal een flinke impuls krijgt, er een regionale coördinatie van 
projecten zal ontstaan (waarin Woerden een belangrijke stem krijgt) en er bovendien projecten door 
Woerden kunnen worden uitgevoerd met cofinanciering van het Rijk. Bodemdaling is ook een van de 
aandachtpunten in de netwerksamenwerking Alphen-Gouda-Woerden. In de context van deze 
samenwerking is besloten een aanvraag te doen voor de regioenvelop van het ministerie LNV. 

1) Totstandkoming van de aanvraag 
Een eerste stap in de totstandkoming van deze regiodeal was het werkbezoek van minister Schouten en 
staatssecretaris Van Veldhoven op uitnodiging van AGW en de provincie Zuid-Holland. Op 12 februari van 
dit jaar hebben deze bewindspersonen de bodemdaling met eigen ogen bezien op het platteland en in de 
Goudse binnenstad. Hoewel bodemdaling in de afgelopen jaren meer aandacht heeft gekregen op de 
agenda van het Rijk, heeft dit werkbezoek niettemin de bewustwording en betrokkenheid op het onderwerp 
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bodemdaling verbeterd. In het AD van 19 februari overwoog minister Schouten in een interview: Daarnaast 
is het belangrijk dat alle regio's die steun uit Den Haag willen, zich bij ons melden. Ik word nu al uitgenodigd 
door regio's om op werkbezoek te komen, om te zien waar ze mee bezig zijn. Vorige week was ik in de 
regio Gouda, waar ze te maken hebben met bodemdaling en wateroverlast. Boeren kunnen hun land niet 
meer op en woning raken beschadigd. Ik kan geen garanties geven, maar ik kan me voorstellen dat die 
regio een beroep doet op het fonds (Algemeen Dagblad, 19-02-2018 interview: 'Schouten houdt regio's een 
flinke worst voorde neus' als inzet bij het artikel '117 miljoen voor afvoer kernafval). 
Na dit werkbezoek is er intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest met AGW en de provincie Zuid-
Holland. De coalitie is hierbij bovendien verbreed met de provincie Utrecht en de waterschappen Rijnland, 
Schieland Krimpenerwaard en de Stichtse Rijnlanden, waardoor de regionale inslag van de opgave nog 
duidelijker over het voetlicht komt. In deze periode is er ook met het Rijk overlegd. De uiteindelijke deadline 
voor het indienen van de deal werd gesteld op 1 september 2018, zodat de definitieve aanvraag tijdens de 
zomer tot stand is gekomen. Een interdepartementale commissie heeft op 9 november een advies 
uitgebracht en dit advies is op 16 november in de ministerraad besproken. Bestuurlijk trekker Hilde Niezen 
(wethouder Gouda) is informeel op de hoogte gesteld door directeur generaal van LNV Johan Osinga en 
kort daarna heeft het Rijk het nieuws naar buiten gebracht: 
https://www.riiksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/16/ruim-200-milioen-euro-voor-12-reqio-deals 
Kort daarna hebben Woerden en partners het hier bijgesloten persbericht verzonden, waarvan u op 16 
november op de hoogte bent gesteld. Minister Schouten heeft bovendien de kamerbrief 'selectie reqiodeals' 
verzonden. Zij geeft hierin aan dat: Met deze deal beogen we de krachten van de betrokken overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen te bundelen om innovatieve oplossingen te vinden en 
handelingsperspectief te bieden in de transitie van het bodemgebruik. In de brief wordt uitgebreider 
ingegaan op de selectie criteria en de motivatie van het Rijk om de regiodeal bodemdaling Groene Hart te 
waarderen. 

2) De regiodeal zal bestaan uit een lijst met regionale projecten, waarbij er ruimte is voor projecten 
uitgevoerd door gemeenten of instellingen uit het gehele Groene Hart. Deze projecten spitsen zich toe op 4 
onderwerpen: 

« Kennisontwikkeling over bodemdaling, in samenwerking met kennisinstellingen 
» Omgang met bodemdaling op het platteland en de ontwikkeling van nieuwe agrarische 

verdienmodellen 
» Omgang met bodemdaling in de stad 
« Reductie van C02 uitstoot ten gevolge van oxidatie van het veen. 

Het totstandbrengen van de definitieve projectenlijst zal in de komende maanden plaatsvinden. 

3) De volgende stap in de totstandkoming van de deal zal bestaan uit een startnotitie. Op zeer korte termijn 
worden met het Rijk gesprekken opgestart om de kaders van deze startnotitie te bepalen. Elementen van 
deze startnotitie zullen ten minste bestaan uit een concrete projectenlijst en een governancestructuur voor 
de monitoring en verantwoording van de projecten. De uiteindelijke ondertekening van de deal, door Rijk en 
voornoemde parterns, vindt voor de zomer plaats. Onderling worden op verschillende niveau's (bestuurlijk 
niveau, directieniveau, strategisch- en beleidsniveau) bijeenkomsten belegd om de regiodeal verder vorm 
te geven. 

Financiën: 

De bijdrage van het Rijk aan de regiodeal bodemdaling Groene Hart bedraagt maximaal 10 miljoen euro. 
Hiervoor vraagt zij een cofinanciering van 500z0. Bij een inventarisatie van huidige en toekomstige projecten 
in het Groene Hart omtrent bodemdaling blijkt dat de regio een veelvoud van dit bedrag investeert (ca. 50 
miljoen euro) in projecten rond de bodemdalingsproblematiek, zodat de verwachting is dat gemakkelijk aan 
deze eis kan worden voldaan. De projecten rond bodemdaling die Woerden uitvoert, zullen in de 
programmabegroting voor bodemdaling worden meegenomen. 

Vervolg: 

In de kernboodschap is reeds over het vervolgproces gesproken. In de komende gesprekken, onderling en 
met het Rijk, zal ook dit proces moeten worden geconcretiseerd. U wordt geïnformeerd met een 
raadsinformatiebrief op het moment dat de startnotitie definitief is. 
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PERSBERICHT 
vrijdag 16 november 2018  

 

Groene Hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling  
 
Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe 
materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en andere partijen. Vandaag maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het 
voorstel van acht overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze 
bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart. Het Rijk investeert 10 miljoen in de 
aanpak van bodemdaling. 
 
In de startblokken 
Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de 
hoogheemraadschappen van Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard 
dienden het voorstel gezamenlijk in. De partijen zijn zeer verheugd over het sluiten van de zogeheten 
regiodeal. Hilde Niezen, wethouder in Gouda en bestuurlijk trekker van deze regiodeal: “Bodemdaling is 
een van de grootste uitdagingen in de regio. In het Groene Hart willen en kunnen we veel maar de 
Rijksoverheid is een essentiële partner. Niet alleen vanwege de financiële ondersteuning maar ook om 
het onderwerp landelijk en internationaal te agenderen en om belemmerende wet- en regelgeving aan te 
passen.”  
Volgens Niezen kijken de partijen uit naar de ondertekening van de regiodeal maar vooral naar de 
uitvoering. “Wij staan in de startblokken om aan de slag te gaan en zien kansen voor nieuwe projecten, 
bijvoorbeeld rondom innovatieve methoden voor nieuwbouw of het aanleggen van wegen, het opzetten 
van een kenniscentrum rondom bodemdaling, onderwaterdrainage in de landbouwsector of het 
experimenteren met nieuwe teelten.” 
 
Aanpak bodemdaling noodzaak  
Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem – op sommige 
plekken zakt de bodem zelfs met enkele centimeters per jaar. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor 
onder meer de funderingen van woningen en bedrijfspanden, voor het cultuurhistorisch erfgoed, voor het 
onderhoud van wegen en rioleringen, voor het niveau van de CO2-uitstoot en voor het gebruik van 
landbouwgronden. De kosten van bodemdaling zijn door het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd 
op miljarden. Complexe materie dus die vraagt om een gezamenlijke en lange-termijn inzet van 
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. 
 
Vervolgproces 
Gesprekken met het Rijk over de concrete invulling van de regiodeal gaan nu plaatsvinden. De 
ondertekening van de concrete deal wordt verwacht in het voorjaar van 2019.   
In totaal zijn er in Nederland 88 voorstellen ingediend voor een regiodeal. Daarvan zijn er 12 
geselecteerd voor het vervolg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.   
_______________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie  
Meer informatie bij Janneke Doornebal (strategisch communicatieadviseur), 06 25723581, 
doornebal.j@woerden.nl 
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