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Inhoud presentatie 

• Kerninstrumenten Omgevingswet 

• Bodem in de Omgevingswet / drie pijlers 

• Inzoomen op de regels 

– Activiteiten graven, saneren,  
toepassen en opslaan 

– Beheer grondwater 

– Decentrale regels 

• Afsluiting en aandachtspunten 



Kerninstrumenten Omgevingswet 

• Omgevingsvisie 

• Programma 

• Algemene rijksregels (BAL, Bbl) 

• Decentrale regels 
– Omgevingsplan (gemeente) 

– Omgevingsverordening (provincie) 

– Waterschapsverordening (waterschap) 

• Projectbesluit 

• Omgevingsvergunning 
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Bodem in de Omgevingswet (1) 

Herziening bodembeleid: wat veranderen? 

 

• Minder sectoraal, meer in verbinding met andere domeinen 

• Na voltooien spoedopgave geen zelfstandige saneringsplicht 

• Niet meer uitgaan van geval maar van bodemkwaliteit i.r.t. 
gewenste functie 

• Meer ruimte voor decentraal beleid 

• Eenvoudiger regels, minder vergunningen 

19 oktober 2017 



Bodem in de Omgevingswet (2) 

• Ow biedt goede basis voor gewenste verandering 

• Bodem wordt onderdeel van de Ow, dat betekent o.a.: 

– Gemeente primair verantwoordelijk voor de leefomgeving, 
inclusief de bodemkwaliteit 

– Provincie blijft verantwoordelijk voor algemene 
grondwaterkwaliteit 

– Waterschap geeft uitvoering aan (grond)waterbeleid 

– Rijk is terughoudend met nationale regels 

 



Leefomgeving integraal 

Bodemkwaliteit in relatie tot de functie 

Eenvoudiger regels activiteiten 

Gebruik OW-instrumenten 

Overheidsrol decentraal 

Sectorale wetgeving met eigen instrumenten 

Geval van verontreiniging 

Aanspreken veroorzaker 

Gedetailleerde nationale regels 
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Bodem in de Omgevingswet (3) 



Beleidsdoel bodem: de 3 pijlers 

MvT Aanvullingswet: beschermen, benutten en beheren  

 

Het waarborgen van de gebruikswaarde van de bodem (vaste bodem 
en grondwater) en het faciliteren van het duurzaam gebruik van de 
functionele eigenschappen van de bodem, door het in onderlinge 
samenhang:  

1. beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en 
aantastingen;  

2. evenwichtige toedelen van functies aan locaties, rekening houdend 
met de kwaliteiten van de bodem; 

3. duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische 
verontreinigingen en -aantastingen.  

 

 



Pijlers van het bodembeleid 

PIJLER 1: 
Voorkomen 

verontreinigingen 

PIJLER 2: 
Ordenen en 
faciliteren 
gebruik 
bodem 

PIJLER 3: 
Historische 
verontrei-
nigingen 

- preventieve bepalingen 
(reeds in BAL) 

- zorgplicht en 
ongewoon voorval 

- Overgangsrecht (Wbb) 
- Toevalsvondst 
- Verbod bouwen op 

verontreinigde grond 
- Algemene regels 

activiteiten graven, 
saneren, opslaan en 
toepassen 

- Bodemonderzoek 



Activiteit graven 

Kwaliteit grond 
< drempelwaarde 

Kwaliteit grond 
> drempelwaarde 

Omvang beperkt  
< 25 m3 - NIBM 

Geen regels Geen regels 

 
 

Grotere omvang: 
> 25 m3 

 
• Vooronderzoek en evt. 

bodemonderzoek doen 
• Zorgvuldig graven incl. 

opslag op locatie* 
• Onttrekken en lozen van 

vrijkomend afvalwater* 

• Vooronderzoek en evt. 
bodemonderzoek doen 

• Melding start (5 werkdagen) 
en afmelden activiteit 

• ‘zorgvuldig’ graven incl. 
opslag op locatie* 

• Onttrekken en lozen van 
vrijkomend afvalwater* 

• Kwaliteitsborging 
(erkenningsplicht uitvoering, 
milieukundige begeleiding) 



Saneringsplicht? 

• Geen zelfstandige saneringsplicht meer  

• Gemeente kan verbetering kwaliteit opleggen in omgevingsplan 
(toedelen functies, betrekken bodemkwaliteit), gekoppeld aan activiteit 

• De gemeente moet (instructie in BKL) eisen stellen aan  bodemkwaliteit 
bij realisatie van een bodemgevoelig gebouw indien sprake van 
onaanvaardbare humane risico’s. 

• Gemeente mag een (lagere) decentrale triggerwaarde vaststellen 

• Gemeente kan sturen op onderzoeksverplichtingen, gebruiksadviezen 
en vaststellen terugsaneerwaarden 

• Standaard aanpakken in BAL geformuleerd:  

– saneren tot terugsaneerwaarde of afdekken (leeflaag of verhardingslaag) 

– Maatwerk mogelijk (maatwerkregels en/of maatwerkvoorschriften) 

– Verplichte erkenning milieukundige begeleiding en uitvoering  

– Aanvullende maatregelen bij mobiele verontreinigingen 

 



Toepassen van bouwstoffen, grond & bagger 

• regels uit Bbk beleidsneutraal overzetten 

• inclusief oogst vanuit verbetertraject Bbk (2012),  

• maar passend qua terminologie, instrumenten en structuur van Ow 

 

via Aanvullingsbesluit bodem: 

• verantwoordelijkheden ‘toepasser’ toevoegen aan BAL: milieubelastende 
activiteiten toepassen van bouwstoffen en toepassen van grond & bagger 

• instructieregels aan overheden toevoegen aan BKL 

• restant blijft achter in Bbk (aanpassing Bbk via Aanvullingsbesluit): 

• Kwalibo 

• Product gerelateerde bepalingen bouwstoffen, grond en baggerspecie 

• Verplichtingen andere normadressanten dan ‘toepasser’  

• milieuhygiënische verklaringen 

 

 



Opslaan van grond en baggerspecie 

• Nu splitsing binnen vs buiten inrichtingen (Bbk, Activiteitenbesluit) 

• Bij tijdelijke opslag onder Bbk vaak discussie over duur van de opslag, 
relatie met toepassinglocatie, onduidelijkheden samenvoegen 

 

• Via aanvullingsbesluit bodem toevoegen aan BAL:  

• milieubelastende activiteit opslaan van grond en baggerspecie  
(m.u.v. opslaan op locatie van ontgraven -> mba graven) 

• inclusief samenvoegen partijen en uitzeven bodemvreemde materialen 

• meldingsplicht, administratieve verplichtingen 

• eindsituatieonderzoek en/of bodembeschermende voorziening 

• Samenvoegen van partijen (huidig art 4.3.2 Rbk) 

• Lozen van vrijkomend water 

• Vergunningplicht voor opslaan van niet toepasbare grond/bagger 

 

 

 



Beheer grondwater (1) 

Provincie 

Gemeente Waterschap 

Regionaal 
waterprogramma 

Omgevingsverordening 

Instructieregels 

Waterbeheer-
programma 

Waterschaps-
verordening 

(onverplicht) 
Programma 

Omgevingsplan 

Uitvoering GWR 

Monitoringsprogramma 



Beheer grondwater (2) 

• Overgangsrecht voor spoedlocaties (afspraken Bodemconvenant) 

• Instrumenten zorgplicht en toevalsvondst 

• Beheer grondwater grotendeels al geregeld, slechts beperkt 
aanvullingen in aanvullingsbesluit nodig (o.a. regels aan lozingen) 

• Provincie ism waterschap verantwoordelijk voor uitvoeren Europese 
verplichtingen (GWR, KRW (o.a. drinkwater)) 
– Stellen van regels aan activiteiten die doelen grondwater kunnen beïnvloeden 

– Bronaanpak bij natuurlijke ontwikkeling kan maatregel zijn 

• Vereist samenwerking tussen verschillende overheidslagen 

• Gemeente houdt rekening houden met o.a. grondwaterkwaliteit bij 
toedelen van functies (bijv. grondwaterafhankelijke natuur) 

• Verbeteren kwaliteit, gebiedsgericht grondwaterbeheer of andere 
ambities met grondwater -> opnemen in (onverplicht)programma 

 

 

 



• Gemeente, provincie en waterschappen kunnen alles regelen m.b.t. 
leefomgeving 

• Verbind de bodem met maatschappelijke opgaven: natuurlijk kapitaal en 
ecosysteemdiensten!! 

• Ambities bodem en ondergrond in omgevingsvisie formuleren. 

• Vastleggen in omgevingsplan en omgevings/waterschapsverordening: 

– Toedelen van functies aan locaties / maatschappelijke functies aan gebieden en 
andere regels die daartoe nodig zijn 

– Specifieke zaken voor gebied (kwaliteiten, functies, vrijstelling onderzoek, 
gebiedsgerichte aanpak, gebruiksaanwijzingen, etc.) 

– Locatiespecifieke regels (beperkingen, saneringsverplichting bron) 

– Decentrale regels (voor niet door het rijk gereguleerde activiteiten) 

– Opstellen maatwerkregels (aanpassen normen, afwijking standaard aanpak) 

 

Decentrale regels 



Sluit aan bij de ruimtelijke ontwikkelingen, 

verbind de bodem aan maatschappelijke opgaven. 



Betekenis voor overheden: zoek samenwerking!  

• Verschuiving van taken naar andere overheidslagen 

• Samenwerken rond thema grondwater essentieel 

• Betrek bodem bij omgevingsvisie via maatschappelijke opgaven  
-> zoek je collega’s in het ruimtelijk domein op 

• Bodeminformatie: niet weggooien maar bruikbaar maken 

• Werk te doen voor het omgevingsplan (of verordening): 

o Mogelijkheden voor maatwerkregels  

o Mogelijkheden voor (eigen) decentrale regels 

o Koppeling bodemkwaliteit aan functie in omgevingsplan 

o wanneer is sanering nodig, vaststellen (afwijkende) lokale 
waarden, gebruiksbeperkingen 

o Tip: project Handvatten omgevingsplan 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/zelf-aan-de-slag/omgevingsplan/


Betekenis voor toezicht en handhaving 

• Wees betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie 

 

• Vraag aandacht voor uitvoeringsaspecten (opdrachtgeverschap) 

 

• Er komt een verschuiving van vergunningen naar algemene regels en 
naar decentrale regels 

 

• Er wordt veel verwacht van de informatievoorziening, maak slim 
gebruik van beschikbare informatie  

 

• Maak een toegesneden handhavingsstrategie. Maak die onderdeel 
van het contract tussen gemeenten en RUD. 

21 30-11-2017 



• Programma Aan de slag met de Omgevingswet  
Informatiepunt Omgevingswet 
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl  

 

• www.omgevingswetportaal.nl 

 

• Digitale discussiegroep Romnetwerk: 
romnetwerk@vng.nl  

 

• Ambtelijk koepeloverleg bodem 

 

• Contactgegevens: marcel.cassee@rws.nl  

Meer informatie 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.omgevingswetportaal.nl/
mailto:romnetwerk@vng.nl
http://www.bodemplus.nl/
mailto:Nicole.hardon@rws.nl


Afsluiting  
 


