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Utrechtse Bodemenergie Agenda 
 
 
 
Dit is de Utrechtse Bodemenergie Agenda van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. Deze 
agenda bevat een overzicht van opgaven en acties die in de jaren 2019 tot en met 2021 gezamenlijk 
worden uitgevoerd op het thema bodemenergie. Het is een vervolg op de Utrechtse Bodemenergie 
Agenda 2016-2018. De focus ligt op de volgende onderwerpen: 
 

1. Bodemenergie, zowel open systemen (WKO) als gesloten systemen 
(bodemwarmtewisselaars): verbeteren van het energetisch rendement van 
bodemenergiesystemen en het beter benutten van de ruimte in de ondergrond voor 
bodemenergie. 

2. Gevolgen voor bodemenergie van Gebiedsplan gemeente Utrecht1: monitoren van 
maatschappelijke gevolgen van het gebiedsplan op de groei van het aantal 
bodemenergiesystemen en het functioneren daarvan. 

3. Komst Omgevingswet: wij bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet om te 
zorgen dat doelen uit deze agenda ook na het in werking treden van de Omgevingswet 
gerealiseerd kunnen worden.  

 
Door ons op deze onderwerpen gezamenlijk in te zetten, kennis en ervaringen te delen en onze 
opgaven en ambities te koppelen, verwachten we effectiever en efficiënter gemeenschappelijke 
doelen te bereiken: 

- Transitie naar een duurzame energievoorziening, waaraan bodemenergie een bijdrage kan 
leveren; 

- Het optimaal aanpakken van grootschalige grondwaterverontreinigingen; 
- Het behouden van een goede grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening en voor 

industriële onttrekkers (voor menselijke consumptie). 
 
In deze samenwerkingsagenda spreken beide Colleges af om bovenstaande onderwerpen onder 1 tot 
en met 3 gezamenlijk te realiseren. De agenda is dynamisch. Wanneer de actualiteit daartoe 
aanleiding geeft, wordt de agenda geactualiseerd.  

 
Utrecht, XX maart 2019, 

 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Gebiedsplan gebiedsgericht grondwater beheer en visie op de duurzaam gebruik van de ondergrond is in 2016 

vastgesteld en bevat het gemeentelijk beleid voor het beheer van grondwaterverontreinigingen. Dit beleid maakt 
WKO mogelijk in de verontreinigde gebieden, maar stelt wel voorwaarden aan het toepassen van WKO.  

College van Burgemeester en Wethouders 
van gemeente Utrecht, 
 
namens hen, 
 
 
 
 
 
 
De heer V. Everhardt 

 

College van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, 
 
namens hen, 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw A.M.A. Pennarts 
 



Toelichting op de Utrechtse Bodemenergie Agenda 
 
 
 

1. Inleiding  
 
 

1.1 Het doel van de samenwerkingsagenda 
 
 

 
 
 
 
Concreet stellen wij de volgende doelen, voor zowel open als gesloten systemen: 

• Verbeteren energetisch rendement van bodemenergiesystemen; 

• Beter benutten van de ondergrond voor bodemenergie, zowel open als gesloten systemen. 

 
 
1.2 Beleidskaders 
 
Deze agenda is gebaseerd op bestaande beleidskaders van de gemeente Utrecht en de Provincie 
Utrecht. 
 
Gemeentelijke beleidskaders 
 

Utrechtse Energieagenda’s 2016-2020 
 
Deze agenda’s zijn een vervolg op het Energieplan ‘Utrecht: Energiek middelpunt van het land’ en de 
duiding daarop vanuit de gemeente. De Energieagenda’s beschrijven de doelen en activiteiten van 
de gemeente op het gebied van energie en duurzaamheid, de partners met wie wij willen 
samenwerken en de resultaten die wij samen met hen willen bereiken. 
 
Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Doelstellingen voor 2020 zijn: 

✓ 30% CO2-reductie ten opzichte van 2010 

✓ 20% van het totale energieverbruik wordt duurzaam opgewekt 

✓ 10% van de daken belegd met zonnepanelen 

 
Zoals meermaals aangegeven zijn deze doelstellingen zeer ambitieus en vergen grote inspanning om 
deze te realiseren. Ook het landelijk beeld is dat het op dit moment moeilijk is om de doelstellingen te 
halen (zie de recent gepubliceerde Nationale Energieverkenning). 30% CO2 emissie reductie per 
inwoner en 10% van de daken belegd met zonnepanelen in 2020 achten wij haalbaar in een stad die 
groeit naar circa 400.000 inwoners. Utrecht wil echter voorop blijven lopen en we blijven 
bovenstaande doelstellingen hanteren als onze ambities. 

 
Daarbij kijken we zowel naar energie besparen, de inzet van duurzame energiebronnen, de 
combinatie daarvan in smart grids, de uitfasering van fossiel gas en de mogelijke inzet van warmte. 
Hierbij horen ook verbeteringen en een toekomstbeeld van de stadsverwarming. 

 
 
Relevant beleid van gemeente Utrecht is verder vastgelegd in het Gebiedsplan gebiedsgericht 
grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond, dat op 26 november 2015 is 
vastgesteld. Hierin is onder meer de formele basis gelegd voor de aanpak van het verontreinigde 
grondwater in Utrecht (bodemsaneringsopgave) en bescherming van kwetsbare objecten, zoals de 
dieper gelegen schone en zoete grondwatervoorraad. Gemeente Utrecht heeft hierbij de rol van 
gebiedsbeheerder. Ook zijn in het Gebiedsplan de kaders voor duurzaam bodemgebruik en regie 
hierop aangegeven en een procedure voor ingrepen in de ondergrond met afstemming en verdeling 
van bevoegdheden. 

Het doel van de Utrechtse Bodemenergie Agenda is om door samenwerking effectiever en 
efficiënter te werken aan opgaven in de ondergrond die bijdragen aan de energietransitie en het 
behouden van een goede grondwaterkwaliteit. 

 



 
Provinciale beleidskaders 
Het beleid van de provincie voor de ondergrond is vastgelegd in het Bodem-, Water- en Milieuplan 
2016-2019. In de bijbehorende Uitvoeringsagenda Bodem-, Water- en Milieubeleid zijn diverse acties 
opgenomen die overeenkomen of sterke raakvlakken hebben met de onderwerpen van deze agenda. 
Daarnaast heeft Provinciale Staten op 19 september 2016 de Provinciale Energieagenda 2016-2019 
vastgesteld, waar WKO en geothermie ook een onderdeel van zijn (zie onderstaande toelichting). 

 
Provinciale Energieagenda 2016-2019 
 
De Energieagenda 2016-2019 “Klimaat voor energietransitie” beschrijft op welke wijze de provincie 
Utrecht invulling wil geven aan de  aanjaagrol voor de duurzame ontwikkeling van het Utrechtse 
energiesysteem. Om de nadelen van het huidige energiesysteem te verminderen, moet het gebruik 
van fossiele brandstoffen worden teruggedrongen. Dat kan enerzijds door energiebesparing en 
anderzijds door het stimuleren van het gebruik van alternatieve energievormen. In de provincie 
Utrecht ligt de focus op de gebouwde omgeving. De toepassing van warmte-/koudeopslag (WKO) is 
een belangrijke manier om in warmte- en koudevraag in de bebouwde omgeving te voorzien. Bij het 
produceren van duurzame energie ziet de provincie naast de meer traditionele vormen van duurzame 
energie door zon en wind de meeste potentie in zonnevelden en geothermie. De provincie zet zich in 
via bemiddeling, bevoegd gezag, financiering en beheer om te zorgen voor een goed klimaat voor 
energietransitie. Voor WKO-systemen betekent dit dat bij vergunningverlening meer aandacht dan 
voorheen wordt besteed aan de energetische aspecten en bij het toezicht wordt samen gewerkt met 
het bevoegd gezag voor milieu. 

 

  



2. Toelichting onderwerpen 
 
 
De acties in de samenwerkingsagenda richten zich op  

1. Optimaliseren van het gebruik van het eerste watervoerende pakket;  

2. Gemeenschappelijk verkenning naar mogelijkheden gebruik tweede watervoerende pakket 

voor WKO;  

3. Verbeteren en handhaven van energieprestaties bij aanvraag, aanleg en beheer van WKO- 

systemen.  

 
Hiertoe worden de volgende projecten uitgevoerd. 
 
Project 1: Gebiedsgerichte aanpak, bodemenergieplannen  
Doel  Doelmatig gebruik van de ondergrondse potentie voor bodemenergie door 

optimaliseren van het gebruik van het eerste watervoerende pakket. 
Aanleiding  Gemeente en provincie streven naar duurzaam gebruik van de ondergrond en 

het optimaliseren van de bijdrage van bodemenergie aan de energietransitie.  
Dat vraagt om ondergrondse ordening, afgestemd op de bovengrondse 
ontwikkelingen. In drukke gebieden helpt een bodemenergieplan om de (nog 
beschikbare) ondergrondse potentie voor open en gesloten 
bodemenergiesystemen optimaal te benutten. In 2017/2018 heeft de gemeente 
in samenwerking met de provincie drie (concept) bodemenergieplannen 
opgesteld. Hierin zijn ordeningsregels voor de interferentiegebieden 
opgenomen. De gemeente toetst aanvragen voor gesloten 
bodemenergiesystemen hieraan. De provincie neemt de ordeningsregels voor 
open bodemenergiesystemen over en stelt ze vast als beleidsregels. De 
beleidsregels dienen als toetsingskader voor vergunningverlening. De komende 
jaren zullen, anticiperend op ruimtelijke ontwikkelingen, meer 
bodemenergieplannen worden opgesteld. Zo nodig worden ook nieuwe 
interferentiegebieden aangewezen. 

Uitvoering  Gemeente inventariseert voor welke ontwikkelgebieden een interferentiegebied 
en bodemenergieplan van toegevoegde waarde is. De plannen worden in 
samenwerking met de provincie en RUD Utrecht opgesteld.  

Resultaat  Bodemenergieplannen, interferentiegebieden en provinciale beleidsregels 
Planning  Provinciale beleidsregels voor drie al opgestelde bodemenergieplannen in 2019, 

meerdere nieuwe bodemenergieplannen in de looptijd van deze agenda – aantal 
afhankelijk van ontwikkelingen. 

Trekker  Gemeente  
 
  



Project 2: Collectief Beurskwartier  
Doel  Doelmatig gebruik van de potentie van bodemenergie in het Beurskwartier door 

te sturen op een collectief van bestaande en nieuwe open 
bodemenergiesystemen, waardoor meer warmte en koude vanuit de bodem kan 
worden geleverd en mogelijk ruimte ontstaat voor meer systemen en gebruikers 
dan wanneer dit individueel wordt opgepakt. Het collectief moet realiseerbaar en 
exploitabel zijn. 

Aanleiding  In het Beurskwartier zijn enkele grote open bodemenergiesystemen (Rabobank, 
Jaarbeurs, NS) actief. Er wordt de komende jaren veel extra vastgoed 
ontwikkeld, waarvoor bodemenergie een duurzame manier van verwarmen en 
koelen zou zijn. Er is in de huidige situatie echter onvoldoende ruimte in de 
ondergrond beschikbaar om de nieuwe panden van een eigen bodemenergie-
systeem te voorzien. Collectief gebruik van de bestaande en nieuwe 
bodemenergiebronnen zou kunnen leiden tot een beter benutting van de 
potentie van de ondergrond. Er zijn verschillende invullingen van een collectief 
of alliantie mogelijk. 

Uitvoering  De gemeente onderzoekt via drie sporen: samenwerking, techniek en 
instrumenten, o.a. gebruik makend van de resultaten van het SSD-project, of 
partijen bereid zijn tot het vormen van een collectief en welke vorm van 
collectiviteit wenselijk en haalbaar is. 

Resultaat  De drie sporen moeten uiteindelijk samenkomen en leiden tot een collectief. Elk 
spoor heeft een eigen deelresultaat: voor samenwerking in gesprek blijven met 
eigenaren in een gebied, voor techniek een programma van eisen opstellen, 
marktconsultatie houden en een basisontwerp voor een collectief 
energiesysteem, en voor instrumenten geldt dat contracten nieuwe 
vastgoedontwikkeling worden opgesteld om te komen tot een collectief. 

Planning  2019 – 2020 onderzoek verkenning en haalbaarheid 

Trekker  Gemeente  

 
  
Project 3: Kennisontwikkeling   
Doel  Het ontwikkelen van kennis ten behoeve van doelmatig gebruik van de 

ondergrond voor bodemenergie en het zorgdragen voor doorwerking van deze 
nieuwe kennis in de eigen organisaties, naar andere overheden, adviesbureaus 
en marktpartijen.   

Aanleiding  Om in drukke gebieden de toepassing van bodemenergie te kunnen 
optimaliseren, is behoefte aan nieuwe kennis over onder andere het 
daadwerkelijke (thermische) ondergrondse ruimtegebruik en aan doorwerking 
van de opgedane kennis naar nieuwe (beleids)instrumenten. In dit kader nemen 
gemeente, provincie en RUD Utrecht deel aan twee lopende meerjarige TKI-
projecten op het gebied van 1) glasvezelmonitoring van ondergrondse 
temperatuur (project CRYSTAL) en 2) gebiedsgericht verdichten (project Hogere 
dichtheid). Daarnaast zal bij nieuwe onderzoeken worden aangehaakt, indien 
deze aansluiten op de doelstellingen van deze samenwerkingsagenda. 
Belangrijke voorwaarde is de doorwerking van nieuwe kennis. Zo worden de 
resultaten bijvoorbeeld gedeeld met het IPO Vakberaad bodemenergie. 

Uitvoering  1. Voortzetting van deelname aan onderzoeksprojecten CRYSTAL en Hogere 
dichtheid voor meer energiebesparing. 
2. Indien zich kansen voordoen, aansluiten bij nieuwe onderzoeken of zo nodig 
zelf onderzoek opzetten.   

Resultaat  Vergroting van kennis over o.a. onderlinge interferentie en (beleids)instrumenten 
opstellen voor het beter benutten van de ondergrond voor bodemenergie, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. 

Planning  2019 – 2021  
Trekker  Gemeente en provincie 
  
  



Project 4: Beperken of intrekken van Waterwetvergunning bij onderbenutting   
Doel  Doelmatig gebruik van de ondergrond voor bodemenergie door onnodig 

ruimtebeslag te beperken. 
Aanleiding  In vergunningaanvragen voor open WKO-systemen wordt een marge in het 

debiet (jaarhoeveelheden verpompt grondwater) aangehouden. Deze is vaak 
ruimer dan nodig. Ook zijn systemen vergund waar geen gebruik van wordt 
gemaakt. Deze situaties kunnen een belemmering vormen voor nieuwe 
systemen en daarmee voor doelmatig gebruik van de ondergrond.   

Uitvoering  RUD Utrecht voert namens de provincie VTH-taken voor open WKO-systemen 
uit. De provincie heeft de RUD opdracht gegeven de vergunde systemen te 
bekijken en daar waar mogelijk en zinvol, vergunningen in te trekken of te 
verkleinen. 

Resultaat  Vrijgekomen ondergrondse ruimte, geen onnodig grote claims op de 
ondergrond.  

Planning  Eind 2019 zijn er geen vergunningen voor open WKO-systemen ouder dan 3 
jaar die zonder goede reden nog niet in gebruik zijn genomen. Eind 2020 is 
voor alle vergunningen die gedurende tenminste 3 opeenvolgende jaren voor 
minder dan 50 % zijn benut, een proces/procedure gestart om de vergunde 
capaciteit te beperken. 

Trekker  Provincie/RUD Utrecht  
  
Project 5: Besluitvorming over mogelijkheden gebruik tweede watervoerende pakket voor 
bodemenergie 
Doel  Duidelijkheid over al dan niet vrijgeven van tweede watervoerend pakket 

(WVP) voor bodemenergie. 
Aanleiding  In het centrum van Utrecht komen in het eerste watervoerende pakket (WVP) 

grootschalige mobiele grondwaterverontreinigingen voor. Met gebiedsgericht 
grondwaterbeheer (gemeentelijk Gebiedsplan) is het mogelijk om in dit gebied 
toch bodemenergiesystemen en grondwateronttrekkingen te realiseren. Het 
rondpompen van grondwater stimuleert de afbraak van de aanwezige 
verontreinigingen in het 1e WVP in dit gebied. Er geldt een verbod op het 
doorboren van de scheidende laag tussen het 1e en 2e WVP om actieve 
verspreiding van verontreinigingen naar het 2e WVP te voorkomen. Met behulp 
van Bodemenergieplannen (project 1) en mogelijk collectieven wordt gewerkt 
aan optimale benutting van het 1e WVP in het centrum en omliggende wijken. 
De verwachting is echter dat mede door de energietransitie (met name ‘Van gas 
los’) de beschikbare ruimte in het 1e WVP onvoldoende zal zijn om alle 
initiatieven te kunnen voorzien. Binnen dit project beschouwen we de juridische 
en technische risico’s van het vrijgeven van het 2e WVP. 

Uitvoering  Advies aan bestuurders en besluitvorming op grond van resultaten van 
onderzoek naar technische/milieuhygiënische risico’s enerzijds en juridische 
aspecten rondom bodemenergie in het diepere pakket anderzijds. Hierbij wordt 
afstemming geborgd met het bredere toekomstige gemeentelijke en provinciale 
(grondwater)beleid onder de Omgevingswet. 

Resultaat  Duidelijkheid of gebruik van het 2e WVP voor bodemenergie zonder 
(onaanvaardbare) risico’s mogelijk is, en zo ja, waar en onder welke 
randvoorwaarden. Dit in afstemming met belanghebbenden (zoals Vitens). Zo 
nodig vastlegging hiervan in gemeentelijk en provinciaal beleid en regels. 

Planning  2019: bestuurlijk principebesluit 
2020 - 2021: indien gebruik 2e WVP: aanpassen beleid en regels, uitwerken en 
vastleggen randvoorwaarden (bijvoorbeeld in de vorm van een ladder, inclusief 
cascadering) 

Trekker  Gemeente en provincie 
  
  



Project 6: Betere energieprestaties  
Doel  Verbeteren van energieprestaties bij aanvraag en tijdens beheer van 

bodemenergiesystemen. 
Aanleiding  In de praktijk blijken veel systemen energetisch niet optimaal te werken en 

daarmee een beperktere bijdrage te leveren aan de energietransitie dan 
mogelijk. 

Uitvoering  Provincie en gemeente gaan meer nadruk leggen op goed energetisch 
functioneren van bodemenergiesystemen en daarmee het realiseren van hoge 
energie- en CO2-besparing. Hierbij worden ook de sturingsprincipes 
gehanteerd, zoals opgenomen in de gemeentelijke Warmtevisie. In het 
vergunningentraject voor open systemen wordt gestuurd op een hoge 

productiviteit (overeenkomend met een T van minimaal 4 oC). Bekeken wordt 
of het mogelijk en zinvol is om hieraan in drukke gebieden hogere eisen te 
stellen. Voor gesloten systemen wordt, in overleg met VTH, bekeken op welke 
wijze het energetisch functioneren kan worden verbeterd, waaronder het 
voorkomen van uitkoeling van de bodem. Bij toezicht en handhaving wordt 
extra aandacht besteed aan energieregels uit de vergunning en regelgeving op 
basis van de Waterwet en bouw- en milieuregelgeving. Toezichthouders van 
de verschillende domeinen stemmen af en benutten elkaars expertise. Waar 
geen formele verplichtingen zijn, zullen gemeente en provincie partijen 
stimuleren om te werken aan betere energieprestaties. Dit heeft gevolgen voor 
de capaciteit en kennis/vaardigheden van de vergunningverleners en 
handhavers, waar onder die op het gebied van energieadvies bij de 
gemeente.  

Resultaat  Afstemming van toezichts- en handhavingsactiviteiten en uitwisselen van 
expertise tussen gemeentelijke toezichthouder (Activiteitenbesluit) en 
handhavers RUD Utrecht (Waterwet). 
Nog uit te werken: ondersteunen eigenaren van bodemenergiesystemen via een 
WKO-scan? 

Planning  Uitvoering gedurende gehele looptijd 2019 t/m 2021 
Trekker  Provincie/RUD Utrecht vanuit Waterwet, gemeente voor bouw- en milieutaken 
  
Project 7: Gevolgen Omgevingswet voor bodemenergie  

Doel  Voorbereid zijn op de overgang naar de Omgevingswet voor open en gesloten 
bodemenergiesystemen waardoor doelen uit deze agenda ook na het van kracht 
worden van de wet (naar verwachting 1-1-2021) kunnen worden gerealiseerd.    

Aanleiding  In 2021 vervangt de Omgevingswet vele wetten op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. Dit heeft gevolgen voor het wettelijk kader en de samenwerking 
tussen de gemeente en de provincie op het vlak van bodemenergie.   

Uitvoering  Met een notitie worden de gevolgen inzichtelijk gemaakt. Indien nodig worden 
de werkafspraken tussen gemeente en provincie geactualiseerd. Hierbij wordt 
de samenhang met en de inbreng in het bredere grondwaterbeleid en het 
energiebeleid bewaakt. 

Resultaat  Notitie met de gevolgen van de Omgevingswet voor bodemenergie. Hernieuwde 
werkafspraken tussen gemeente en provincie  
Doorkijk naar vastlegging in gemeentelijk omgevingsplan (in ieder geval regels 
voor gesloten systemen) en provinciale omgevingsverordening. 

Planning  Notitie: 2019  
Uitwerking (hernieuwde) werkafspraken: 2020  

Trekker  Provincie en gemeente 

 
  



De verlengde Utrechtse Bodemenergie Agenda heeft betrekking op ondiepe bodemenergie. Dit thema 
heeft natuurlijk raakvlakken met andere thema’s in de ondergrond en met de transitie naar een 
duurzame energievoorziening. Vanuit de UBA wordt afstemming en samenwerking gezocht met onder 
andere: 

• Aardwarmte, specifiek de projecten GOUD en LEAN, waar gemeente en provincie bij zijn 

aangehaakt en waarvoor een opsporingsvergunning is aangevraagd. 

• Thermische energie uit oppervlaktewater, o.a. onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor – in 

combinatie met WKO – in de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. 

• Andere innovatieve technieken en ontwikkelingen, zoals thermische energie uit afvalwater en 

opslag van warmte van zonnepanelen. 

• Ontwikkelingen rond de verduurzaming van het bestaande warmtenet. 

• Combinatie van WKO en diepe hemelwaterinfiltratie. 

• Opstellen en uitvoeren gemeentelijke warmteplannen. 

• Beleid voor bodem en grondwater onder de Omgevingswet 

  



3. Uitvoering 
 

 
Verantwoordelijkheden 
 
De bestuurlijk verantwoordelijken voor de Utrechtse Bodemenergie Agenda zijn:  

• Dhr. V. Everhardt, namens het college van B&W, wethouder Milieu en emissieloos vervoer; 

• Mw. A.M.A. Pennarts-Pouw, namens het college van Gedeputeerde Staten, de 
portefeuillehouder Bodem en Milieu. 
 

Beiden ondertekenen namens de Colleges de agenda en bekrachtigen hiermee de samenwerking om 
de afgesproken opgaven en acties te realiseren. 
 
Het ambtelijk opdrachtgeverschap van de Utrechtse Bodemenergie Agenda berust bij:  

• het management van de gemeentelijke ontwikkelorganisatie Ruimte; 

• het management van de provinciale afdeling Fysieke Leefomgeving, team Water en Bodem. 
 
Opdrachtnemers/coördinatoren: van zowel gemeente Utrecht als provincie Utrecht is een 
projectleider aangewezen. Zij delen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering en 
voortgang van de agenda. Hierbij wordt geen inbreuk gedaan op de taken en verantwoordelijkheden 
van de betrokken bestuurders en ambtenaren. 
 
Voor elke project is één trekker van gemeente en/of provincie benoemd. Zij zorgen voor de uitvoering 
en informeren betrokkenen. 
 
 

Financiële middelen 
Provincie en gemeente stellen budgetten beschikbaar voor de uitvoering van de agenda. De concrete 
uitwerking en vaststelling vindt plaats tussen de ambtelijke opdrachtgevers van de agenda.  
 
 

Monitoring 
De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met de bestuurlijke verantwoordelijken. 


