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Term

Omschrijving

Aquifer
BCM
Carbonaat
Carboon
Cavernes
CO2
Debiet
Diapier
Doorlatendheid
Drukdepletie
Eolisch
Fluviatiel
GJ
GWe
H2S
ha
Haliet
Kussengas

Een ondergrondse waterhoudende laag
Miljarden kubieke meters (Billion Cubic Meters)
Kalksteen
Geologisch tijdvak, 354 - 290 Miljoen jaar geleden
Holruimtes (hier in het zout)
Koolstofdioxide
Hoeveelheid verpompt water per tijdseenheid
Zoutpilaar/zoutkolom
Geeft aan hoe snel een vloeistof door het gesteente kan stromen
Verlaging van de druk t.o.v. de oorspronkelijke druk
Door de wind afgezet
Door rivieren afgezet
Giga Joules, eenheid voor energie, 109 Joules
Giga Watt elektrisch, maat voor elektrisch vermogen
Waterstofsulfide
Hectare = 10.000 m²
zout bestaande uit 100% NaCl
Gas dat aanwezig is om de druk in het reservoir op peil te houden
zodat het voldoende kan functioneren
Geeft aan met wat voor soort gesteente men te maken heeft
Mega Joules, eenheid voor energie
Mega ton
Mega Watt elektrisch, maat voor elektrisch vermogen
Nederlands Olie en Gas Portaal, www.nlog.nl
Het tijdelijk in de ondergrond brengen van stoffen met als doel ze
weer te onttrekken
Het verwachte moment waarop een gas- of olieveld geen produceerbaar gas/olie meer bevat
Geologisch tijdvak, 290 - 248 Miljoen jaar geleden
Zie doorlatendheid
Peta Joules, eenheid voor energie, 1015 Joules
Afgesloten
Het percentage van kleine openingen (poriën) in het gesteente
Herwinbare deel
Gesteente wat olie of gas kan bevatten
Risico op aardbevingen
Volgorde van opeenvolgende gesteentelagen
Zie haliet
Ondergronds gasopslag (Underground Gas Storage)
De aanwezigheid van de laag

Lithologie
MJ
Mton
MWe
NLOG
Opslag
Peiljaar
Perm
Permeabiliteit
PJ
Plugged
Porositeit
Recovery factor
Reservoir
Seismisch risico
stratigrafie
Steenzout
UGS
Verbreiding
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Term

Omschrijving

Verwijderen

Het definitief in de ondergrond brengen van stoffen. Opgemerkt
moet worden dat de stoffen in het kader van het LAP wel terugneembaar moeten zijn
Het gas wat tijdens de opslag daadwerkelijk opgeslagen en herwonnen kan worden
Het volume gas wat tijdens de opslag daadwerkelijk gebruikt wordt,
het totale volume minus het volume kussengas
Het onttrekken van stoffen uit de ondergrond
Vorm van een zoutpilaar
Beweging van het zout

Werkgas
Werkvolume
Winning
Zoutkoepel
Zoutkruip
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Bijlage 2
Geologische tijdschaal
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Geologische tijdtabel
met stratigrafische kolom van Nederland

Kenozoïcum

Tijd [MJ] Hoofdtijdperk Periode
2.4
Kwartiar

Tijdvak
Neogeen

Groep of Formatie

Productieve eenheden

Boven-Noordzee

Formaties van Maassluis,
Oosterhout, Breda
Voortzand, Veldhoven,
Bergzand

Midden-Noordzee

Tertiair
Paleogeen

Onder Noordzee

65

Laat-Krijt

Brusselssand, Meerssand

Ommelanden
Texel

Krijt

Holland

143

Mesozoïcum

Vroeg-Krijt

Rijnland

Vlieland Zandsteen

Schieland
Laat-Jura
Jura

Midden-Jura
Altena
Vroeg-Jura

208
Laat-Trias
Trias

Boven-Germaanse Trias
Midden-Trias

245
251

Vroeg-Trias

Onder-Germaanse Trias
Zechstein

Laat-Perm

271

Z3 Carbonaat
Z2 Carbonaat

Perm
Boven-Rotliegend
Vroeg-Perm

290

Onder-Rotliegend

Carboon

Silesian

Paleozoïcum

Stephanien
Westphalien

Limburg

Namurien
Dinantien

Devoon
409
Siluur
439
Ordovicium
510
Cambrium
570
Precambrium
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Kolenkalk

Slochteren

Silverpit
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Op 25 september 2008 heeft het consortium van het SKB-project Diep en Duurzaam
een werkatelier georganiseerd over de interprovinciale beleidsvisie voor het gebruik
van de diepe ondergrond in Noord-Nederland. Deze interprovinciale beleidsvisie
wordt opgesteld binnen het SNN verband (Samenwerking Noord-Nederland).
Ambtelijk medewerkers van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland hebben
hiertoe een werkgroep opgezet. Deze werkgroep heeft aan IF Technologie en TNO
Bouw en Ondergrond de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van de
mogelijkheden voor het gebruik van de diepe ondergrond in Noord-Nederland. De
resultaten van deze inventarisatie waren een belangrijke bron van informatie voor het
werkatelier op 25 september 2008. Aan de hand daarvan hebben de deelnemers aan het
werkatelier een eerste aanzet gedaan voor het benoemen van gezamenlijke kansen
voor het gebruik van de diepe ondergrond in Noord-Nederland, in relatie tot
mogelijkheden en ontwikkelingen in de ondiepe ondergrond en de bovengrond.
Met betrekking tot de ‘lessons learned’ uit dit werkatelier gelden de volgende twee
aandachtspunten:
1. De verschillende manieren waarop de drie provincies Groningen, Friesland en
Drenthe denken over en zich bezig houden met het gebruik van de diepe
ondergrond in relatie tot de ondiepe ondergrond en de bovengrond;
2. Het feit dat een provincie is georganiseerd op verschillende organisatorische
schaalniveaus, zoals het ambtelijke en het bestuurlijke schaalniveau, en het
per provincies verschilt op welke manier deze schaalniveaus zijn / worden
betrokken bij het denken over het gebruik van de diepe ondergrond.
Het eerste aandachtspunt kunnen we toelichten door per provincie inzichtelijk te
maken op welke manier men het gebruik van de diepe ondergrond in relatie tot de
ondiepe ondergrond en de bovengrond betrekt in de beleidspraktijk.
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Het tweede aandachtspunt werkt door in de lessons learned die het consortium van het
SKB-project Diep en Duurzaam kan destilleren uit de resultaten van het werkatelier
van 25 september 2008.
Het denken over gebruik diepe ondergrond per provincie
De provincie Drenthe is reeds enkele jaren bezig om een visie te ontwikkelen over
het gebruik van de diepe ondergrond, steeds in relatie tot de ondiepe ondergrond en de
bovengrond. Vanuit het provinciale programma ‘klimaat en energie’ van de provincie
Drenthe zijn hiertoe verschillende initiatieven opgezet, waarvan enkele ook
beschreven zijn in het aangepaste projectvoorstel (d.d. 25 augustus 2008) van het
SKB-project ‘Diep en Duurzaam’.
Eén van de belangrijkste initiatieven om tot de visie voor het gebruik van de diepe
ondergrond voor de provincie Drenthe te komen, is het opstellen van het zogenaamde
Integraal Beleidsplan Ondergrond Drenthe. Een werkgroep bestaande uit ambtelijk
medewerkers van de provincie Drenthe heeft hiertoe samen met Royal Haskoning en
TNO een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden die de diepe ondergrond in de
provincie Drenthe biedt en deze mogelijkheden vervolgens vertaald naar scenario’s
voor het gebruik van die diepe ondergrond in relatie tot de ondiepe ondergrond en de
bovengrond. De resultaten van deze provinciale, ambtelijke werkgroep ondersteund
door Royal Haskoning en TNO zijn verwerkt in een zogenaamde ‘Beleidsnotitie Diepe
Ondergrond Drenthe’. In deze beleidsnotitie heeft de werkgroep ook een voorstel
gedaan voor gebruiksmogelijkheden in de diepe ondergrond die voorrang zouden
moeten krijgen en welke gebruiksmogelijkheden in de diepe ondergrond beter niet
toegepast zouden moeten worden. Dit voorstel wordt ook wel de ‘Ladder van Drenthe’
genoemd. Nadat de Beleidsnotitie Diepe Ondergrond was afgerond (ca. november
2008), hebben de ambtelijk medewerkers uit de werkgroep verschillende initiatieven
ondernomen om de bestuurders van de provincie Drenthe te informeren en laten
meedenken over de visie voor het gebruik van de diepe ondergrond en de prioritering
van gebruiksmogelijkheden in de diepe ondergrond die de ambtelijk medewerkers uit
de werkgroep voorstellen. Zo heeft één van de ambtelijk medewerkers uit de
werkgroep, tevens trekker van het provinciale programma ‘Klimaat en Energie’ van de
provincie Drenthe en ook consortiumpartner van dit project, Enno Bregman, over de
inhoud van de beleidsnotitie een presentatie gehouden tijdens een bijeenkomst van
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. De inhoudelijk betrokken
gedeputeerde, Tanja Klip, denkt met Enno Bregman mee over de manier waarop ook
Provinciale Staten in Drenthe geïnformeerd en betrokken kunnen worden over de
inhoud van de beleidsnotitie en de ‘Ladder van Drenthe’.
Vanuit de ervaringen die de werkgroep in Drenthe heeft opgedaan met het opstellen
van de Beleidsnotitie Diepe Ondergrond voor Drenthe heeft het dagelijks bestuur van
het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) aan de provincie Drenthe
gevraagd om samen met de provincies Friesland en Groningen een interprovinciale
visie voor het gebruik van de diepe ondergrond in Noord-Nederland te ontwikkelen.
Om tot deze te visie te komen is een kleine werkgroep opgericht met ambtelijk
medewerkers van de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Deze werkgroep
heeft aan IF Technologie en TNO de opdracht gegeven om een inventarisatie te maken
van de technische mogelijkheden voor het gebruik van de diepe ondergrond in Noord-
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Nederland. Dit heeft geleid tot de ‘Technische potentieelstudie diepe ondergrond
Noord Nederland’. Op basis van deze studie zijn enerzijds een aantal actiepunten
geformuleerd voor gezamenlijke (interprovinciale) uitvoering; anderzijds vindt bij elke
provincie afzonderlijk uitwerking van de resultaten plaats in het kader van de op te
stellen ILG-bodemvisies. M.b.t. de visie voor de ondergrond per provincie is gesteld
dat de drie provincies deze zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. De werkgroep diepe
ondergrond Noord-Nederland heeft hierin een coördinerende rol.
De provincie Groningen is medio 2008 gestart met het opstellen van een visie over
de opslag van CO2 in de (diepe) ondergrond. Daarnaast werkt de provincie Groningen
aan het opstellen van een ILG-bodemvisie. Eén van de ambtelijk medewerkers van
deze provincie, Josée Woertman, coördineert de totstandkoming van de ILGbodemvisie en zorgt voor brede deelname en betrokkenheid vanuit verschillende
disciplines uit het ambtelijk niveau van de provincie. Het derde traject waaraan de
provincie Groningen participeert, is het opstellen van de interprovinciale visie voor het
gebruik van de diepe ondergrond in Noord-Nederland. Zoals eerder genoemd maakt
een van de ambtelijk medewerkers van de provincie Groningen, Desmond de Vries,
deel uit van de werkgroep die belast is met het opstellen van de interprovinciale visie.
De coördinator van de ILG-Bodemvisie is voornemens om de resultaten van de
interprovinciale ‘Beleidsvisie Diepe Ondergrond Noord-Nederland’ mee te nemen
binnen de ILG-Bodemvisie, zodat daarin zowel het gebruik van de ondiepe
ondergrond als de diepe ondergrond wordt meegenomen.
De medewerkers van de provincie Groningen die betrokken zijn bij deze trajecten zijn
afkomstig van het ambtelijke niveau. De bestuurlijke top van de provincie Groningen
wordt in een later stadium actiever betrokken.
De provincie Friesland is op ambtelijk niveau al enige tijd bezig met het opstellen
van de ILG-Bodemvisie (Sikke Roosma). Ook deze provincie participeert in het
opstellen van de interprovinciale visie voor het gebruik van de diepe ondergrond in
Noord-Nederland (Albert Hahn). Ook de provincie Friesland is voornemens om de
resultaten van deze interprovinciale ‘Beleidsvisie Diepe Ondergrond NoordNederland’ te integreren in de ILG-bodemvisie, zodat daarin zowel het gebruik van de
ondiepe ondergrond als de diepe ondergrond wordt meegenomen. De medewerkers die
tot nu toe hebben meegedacht en –gewerkt aan zowel de interprovinciale Beleidsvisie
Diepe Ondergrond Noord-Nederland, als ook de medewerkers die zich bezighouden
met de ILG-bodemvisie voor de provincie Friesland spreken daarom ook liever van
een ‘bodem- en ondergrondvisie’, in plaats van over een ILG-bodemvisie.
Relatie tussen provincies en de diepe en ondiepe ondergrond en de bovengrond
Onderstaand figuur laat schematisch zien wat de relatie is tussen de verschillende
initiatieven en provincies in Noord-Nederland:
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De gearceerde laag in de figuur verwijst naar de interprovinciale beleidsvisie diepe
ondergrond voor Noord-Nederland. De “water- en leeflaag” oftewel de ondiepe
ondergrond is door de provincie Drenthe uitgewerkt in de zogenaamde ‘Beleidsnotitie
Diepe Ondergrond Drenthe’, welke als bouwsteen dient voor het omgevingsplan van
Drenthe. De provincies Friesland en Groningen werken deze ondiepe lagen verder uit
in de zogenaamde ILG-Bodemvisies. Hoe de gebruiksmogelijkheden voor de diepe
ondergrond geïntegreerd worden in deze provinciale ILG-Bodemvisies voor de
provincies Friesland en Groningen wordt momenteel nader verkend. In termen van
(horizontale) interferentie is dit een belangrijk punt. Een belangrijk aandachtspunt
hierbij is dat de inrichting van de diepe ondergrond voornamelijk onder de
bevoegdheid van het Rijk valt, terwijl de ondiepe ondergrond een provincieaangelegenheid is.
Betrokkenheid verschillende organisatorische schaalniveaus binnen provincies
Uit bovenstaande toelichting bij de wijze waarop de drie noordelijke provincies
denken over en zich bezig houden met het gebruik van de diepe ondergrond, blijkt dat
met name de provincie Drenthe actief is in het betrekken van de bestuurlijke laag in de
provincie Drenthe, in ieder geval wat betreft de inhoud van de ‘Beleidsnotitie Diepe
Ondergrond Drenthe’. Eind 2008 zijn de eerste resultaten van de gezamenlijke
interprovinciale beleidsnotitie diepe ondergrond door ambtelijk medewerkers van het
programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe diepe ondergrond
gepresenteerd aan de gedeputeerden van Drenthe. Naar aanleiding hiervan denkt de
gedeputeerde Tanja Klip actief met Enno Bregman mee over een volgende stap: het
betrekken van de leden van Provinciale Staten (PS) in Drenthe. Provinciale Staten
worden langs twee sporen geïnformeerd over de inhoud van de Beleidsnotitie Diepe
Ondergrond Drenthe’ en de interprovinciale beleidsvisie diepe ondergrond Noord
Nederland:
1) via de communicatie over het Klimaat en Energieprogramma an de provincie
Drenthe (stap voor stap informeren/ betrekken bij/ samen ontwikkelen);
2) bij de uitwerking van het nieuwe omgevingsbeleid Drenthe.
Voor Enno Bregman is het vanzelfsprekend dat deze twee sporen ook worden
afgestemd met de eerdere genoemde invulling van de bodemvisie. Ook Drenthe wil de
visie over de diepe ondergrond en de bodemvisie integreren; hoe dit moet gebeuren is
nog niet geheel duidelijk.
Voor de provincies Groningen en Friesland geldt dat het proces, om de inhoudelijk
betrokken / verantwoordelijke gedeputeerden te betrekken bij het denken over het
gebruik van de diepe ondergrond, nog bepaald moet worden. Medewerkers van het
programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe, als ook één van de
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gedeputeerden van de provincie Drenthe hebben aangeboden om de ambtelijk
medewerkers van de provincies Groningen en Friesland zoveel mogelijk te
ondersteunen in het bepalen van die route en informeren van hun bestuurders.

‘Lessons learned’
Onder de ‘lessons learned’ verstaan we de inhoudelijke inzichten van de deelnemers
tijdens het werkatelier op 25 september 2008 en daarnaast observaties van TNO en
Deltares tijdens het werkatelier. De ‘lessons learned’ zijn gebaseerd op feitelijke
gegevens en dusdanig verwoord dat ze algemeen bruikbaar zijn.
Verschillen tussen provincies in denken over diepe ondergrond
Eén van de belangrijkste inzichten uit het werkatelier op 25 september 2008 is dat de
drie provincies in Noord-Nederland op een verschillende manier bezig zijn om het
gebruik van de diepe ondergrond een plek te geven in de provinciale beleidspraktijk.
Zo verschilt bijvoorbeeld de periode waarin de drie provincies in kaart brengen wat de
(technische) kansen zijn voor het gebruik van de diepe ondergrond en de vertaling van
die kansen naar de beleidspraktijk. De ene provincie heeft hierover al een eigen visie
opgesteld. De andere provincie zit nog in de oriënterende fase. Een ander verschil is
dat het per provincie verschilt in hoeverre de verschillende organisatorische niveaus
van de organisatie betrokken zijn bij het onderwerp. Bij de ene provincie zijn het tot
nu toe vooral ambtelijk medewerkers geweest die hebben meegedacht over het gebruik
van de (on)diepe ondergrond. Bij de andere provincie zijn ook al de bestuurders
betrokken en geïnformeerd.
Gezamenlijk proces
De ambtelijk medewerkers van de drie provincies die samen de werkgroep diepe
ondergrond Noord-Nederland vormen, hebben zich voordat zij begonnen aan de
voorbereidingen voor de beleidsvisie diepe ondergrond Noord-Nederland niet
voldoende gerealiseerd wat de inhoudelijke en organisatorische verschillen tussen de
provincies betekenen voor het proces voor het opstellen van een visie over het gebruik
van de diepe ondergrond. Dit heeft tot gevolg gehad dat de drie medewerkers vanuit
de stand van zaken binnen de eigen provincie in het gezamenlijke proces zijn gestapt
voor de totstandkoming van de interprovinciale beleidsvisie diepe ondergrond NoordNederland. Bij de afronding van de inventarisatiefase waarin alle
gebruiksmogelijkheden voor de diepe ondergrond in kaart zijn gebracht (vanuit de
fysieke / technische mogelijkheden van die diepe ondergrond), heeft de werkgroep
zich gerealiseerd dat het van groot belang is om een gezamenlijke route te bepalen om
1) tot een inhoudelijke visie te komen voor het gebruik van de diepe ondergrond en 2)
de bestuurders uit elke provincie te betrekken bij het denken over het gebruik van de
diepe ondergrond.
In complexe processen zoals als het ontwikkelen van bodem(- en ondergrond)visies is
het onvermijdelijk dat de snelheid en mate van voortgang bij de verschillende partijen
ongelijk loopt. Bij het uitstippelen van een gezamenlijk proces voor de ontwikkeling
van een interprovinciale beleidsvisie over de diepe ondergrond is het van belang om
die verschillen te accepteren en mee te nemen in het gezamenlijke proces. Dit vraagt
van alle partijen begrip, flexibiliteit en bereidheid om te leren van elkaars ervaringen.

Datum
2 februari 2009
Onze referentie
TNO-034-DTM-2009-00390PSH-KLL-20400
Blad
5/7

Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek / Netherlands Organisation
for Applied Scientific Research

Een aanbeveling van TNO en Deltares voor de provincies is om over de genoemde
verschillen met elkaar in gesprek te blijven en met elkaar te waarborgen dat het
gezamenlijke proces niet wordt tegengehouden of gedwarsboomd door de snelheid /
ambities van de afzonderlijke provincies. De werkgroep beleidsvisie diepe ondergrond
Noord-Nederland heeft dit punt proactief opgepakt, en nadere afspraken gemaakt over
het gezamenlijke proces en de manier waarop de bestuurders van de drie provincies
worden geïnformeerd.
Kracht van de regio Noord-Nederland
Uit de inventarisatie naar de technische gebruiksmogelijkheden van de diepe
ondergrond die de interprovinciale werkgroep beleidsvisie diepe ondergrond NoordNederland heeft laten uitvoeren, blijkt dat de gebruiksmogelijkheden met de diepe
ondergrond grensoverschrijdend zijn. Een duurzaam en strategisch gebruik van de
diepe ondergrond in relatie tot mogelijkheden en ontwikkelingen in de ondiepe
ondergrond en bovengrond, vraagt dan ook om een bundeling van (provinciale)
krachten. Hoewel keuzes over het gebruik van de diepe ondergrond voornamelijk
onder de bevoegdheden van het Rijk (EZ) vallen, stellen de drie Noordelijke
provincies zich pro-actief op om de kans op een duurzaam en strategisch gebruik van
de diepe ondergrond te verhogen en om de ontwikkeling en versterking van de regio
Noord-Nederland een impuls te geven (SNN).
In de praktijk betekent dit dat de drie noordelijke provincies de kansen en belangen
voor de regio Noord-Nederland voorop zouden moeten stellen bij het (pro-actief)
ontwikkelen van een visie en maken van keuzes. Niet alleen vergroot dit de kans op
een duurzaam en strategisch gebruik van de diepe ondergrond, ook draagt dit bij aan
de ontwikkeling en versterking van de regio Noord-Nederland (vanuit de SNN
gedachte).
Afstemming vraag en aanbod
Eén van de mogelijkheden is het gebruik van de diepe ondergrond als bijdrage aan het
klimaatvraagstuk. Zo zijn er kansen voor geothermie, (tijdelijke) gasopslag, CO2opslag, opslag van afval, etc. De drie provincies in Noord-Nederland hebben hierin
nog geen prioriteiten gesteld of keuzes gemaakt.
De deelnemers van het werkatelier op 25 september 2008 gaven aan dat voor de
gebruiksfuncties in de diepe ondergrond het leggen van (provincie)
grensoverschrijdende koppelingen tussen aanbod (denk aan geschikte locaties voor
geothermie, gasopslag of CO2-opslag) en de vraag (bijvoorbeeld vanuit de
energiebehoefte vanuit bovengrondse activiteiten) kansen biedt. Deze koppeling is
nodig om voldoende rendement te kunnen behalen uit die diepe ondergrond, maar ook
om duurzame en strategische afwegingen te kunnen maken in relatie tot het gebruik
van de diepe ondergrond en (ruimtelijke) ontwikkelingen bovengronds.
Ten behoeve van de ontwikkeling (pro-actief) van een duurzame en strategische visie
over het gebruik van de diepe ondergrond in de regio Noord-Nederland door de drie
provincies gezamenlijk (via werkgroep diepe ondergrond Noord Nederland), zou een
dergelijke afstemming tussen aanbod en vraag nog moeten gebeuren. Grootschaligheid
(en dus vraag naar warmte en energie) van functies en activiteiten (bv. woonfunctie en
bedrijvigheid) lijkt hierin een bepalende factor te zijn.
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Dit betekent ook dat de uitdaging is om de gebruiksmogelijkheden van de diepe
ondergrond zoveel mogelijk te koppelen aan lopende (bv. ruimtelijke, economische of
maatschappelijke) opgaven en maatschappelijke thema’s. Op die manier kan het
gebruik van de diepe ondergrond een bewuste en strategische plek krijgen in
(ruimtelijke, economische, maatschappelijke) thema’s, beleid en de planning van
activiteiten en functies. Zowel op regionaal, als op provinciaal niveau. Zowel
ondergronds, als bovengronds.
Vanuit visie in dialoog
De werkgroep beleidsvisie diepe ondergrond Noord-Nederland streeft ernaar (op
verzoek van het dagelijks bestuur SNN) om voor de regio een duidelijke en heldere
visie te ontwikkelen over het gebruik van de diepe ondergrond, vanuit de fysieke
mogelijkheden die de diepe ondergrond biedt, en in relatie tot ontwikkelingen in de
ondiepe ondergrond en bovengronds. Deze ambitie komt voort uit de overtuiging dat
de regio Noord-Nederland zich vanuit een eigen visie kan profileren als een krachtige
en goed voorbereide gesprekspartner over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en
het gebruik van de (diepe) ondergrond in Noord-Nederland. Partijen die mogelijk in de
toekomst afspraken willen maken over het gebruik van de diepe ondergrond in NoordNederland zijn de Rijksoverheid (verantwoordelijk voor beleid over de diepe
ondergrond) en private partijen.
Het feit dat het gebruik van de diepe ondergrond relatief nieuw is en er op dit terrein
nog weinig beleid bestaat (afgezien van de mijnbouwwet), ziet de werkgroep
beleidsvisie diepe ondergrond Noord-Nederland als kans om proactief te werk te gaan.
Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau vindt men het belangrijk om die eigen
visie te ontwikkelen.
Tijd en Ruimte
Proactief keuzes maken heeft ook te maken met de tijdsfactor. Hoe verder men
vooruitkijkt en weet van de mogelijkheden die de diepe ondergrond te bieden heeft, nu
en op termijn, hoe beter men deze mogelijkheden kan koppelen aan ambities voor het
gebruik van de ondiepe ondergrond en ruimtelijke ontwikkelingen bovengronds. Als
nu niet wordt nagedacht over de lange termijn en impact van bepaalde activiteiten, is
de kans des te groter dat men te maken krijgt met interferentie, concurrentie en
uitsluiting van functies. Bovendien bestaat dan het risico dat kansen met de diepe
ondergrond onbenut blijven of dat schadelijke effecten kunnen optreden in de
toekomst (afwenteling in de tijd)
Bewust en strategisch keuzes maken betekent korte termijn plannen koppelen aan
lange termijn ontwikkelingen, mogelijkheden en ambities.
Ook dit is een van de drivers voor de werkgroep beleidsvisie diepe ondergrond NoordNederland en bestuurders van de drie provincies.
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