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PROCES NAAR WARME OVERDRACHT 
 

 Waarom een warme overdracht? 
 
• Komst Omgevingswet (1-1-2021) zorgt voor 2 veranderingen 

tegelijkertijd: 
• Bodem               Omgevingswet: Aanvullingswet Bodem 

• Bevoegdhedenverandering 

• Bodemdossiers van provincie naar gemeenten 

• Interbestuurlijke afspraak in convenant bodem 

 

Resultaat:  

Afspraken tussen gemeenten en provincie  

over warme overdracht  
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BEVOEGDHEDENVERANDERING 

• Rollen en bevoegdheden gaan veranderen 

• Gemeenten bevoegd gezag bodem 

• Provincie heeft grondwater onder zijn beheer 

• Overgangsrecht 

 

Gevolg:  bodemtransitieproces 
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PROCES NAAR WARME OVERDRACHT 
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Bodem: Wat en hoe 
willen we het onder 
de Ow? 

BIS en het verhaal, 
het dossier 

Ondersteuning in de 
veranderende taken 

• Communicatie:  Gezamenlijk proces 
• Verwevenheid van de drie pijlers maakt het proces complex 



VANUIT DE GEMEENTE BEZIEN 

• Wat komt er op ons af en betekent dat voor ons? 

• Hoeveel tijd en welke competenties? 

• Kunnen we goed beoordelen wat er op ons afkomt? 

• Wat zijn voor ons de risico’s? 

• Wat heeft de provincie de afgelopen jaren gedaan? 

• Wat blijft er bij de provincie? 

• Komt er € mee? 
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VERTROUWEN 
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Samen kijken naar 
verleden 

Samen kijken  
naar de toekomst 



 

PROCES NAAR WARME OVERDRACHT 
 

 Onze uitgangspunten 
 

• Gezamenlijk zoektocht 
• (Provincie, Gemeenten, Omgevingsdiensten, …) 

• Denken vanuit de ontvanger: gemeentelijke opgaven 

• Gaat om het totaal beeld locaties 

• Wij willen de gemeenten ondersteunen bij de voorbereiding 
op de nieuwe taak 

 

• Leren door te doen: pilots 
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PILOTS: LEREN DOOR TE DOEN! 

 

Voordelen: 

• Maakt problematiek behapbaar 

• Praktijkgericht 

• Knelpunten komen snel aan het licht 

• Samenwerking met verschillende partijen 

• Gezamenlijk doel en zoektocht 

• Gedragen eindresultaat 

 

Nadeel: gericht op specifieke situatie 

 
22/10/18 

WARME OVERDRACHT 

10 



PIJLER 1: BELEID 

 

 

22/10/18 

WARME OVERDRACHT 

11 

• Beleidsverkenning /Transitieagenda 

• Pilot Utrecht  

• Huidige GGB straks onder de Ow 

• Pilot Woerden 

• Ontwikkeling Kwaliteitscan bodemdata 

• Puntbronnen en drinkwater winning 

 

• Bijeenkomsten gebiedsgerichte samenwerking 

• Bestuurdersconferentie 



PIJLER 2: BODEMINFORMATIE 

• Welke informatie is nodig? 

• Verschaffen van duidelijkheid 

• Nieuwe taken/bevoegdheden  

• Aanvullingswet bodem / overgangsrecht Wbb 

• Welke locaties (wel/niet overgangsrecht)   

 

• Ontsluiten en toegankelijkheid van informatie (BIS) 

• Project bodeminformatie 

• BIS is het instrument, voorkeur 1 BIS systeem 

 

• Beschikbaarheid informatie (digitale en papieren dossiers) 

• Archiefwet 

• Pilot Soest (afgerond): Hoe gaat de feitelijke dossieroverdracht in zijn werking? 
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PROJECT: BODEMINFORMATIE 

• I.s.m. omgevingsdiensten RUD Utrecht en de ODRU 

• Doel: Gericht op informatiebehoefte onder Ow 

• Strategisch niveau (Omgevingsvisie) 

• Tactisch niveau (Omgevingsplan) 

• Uitvoerend niveau (bijv. t.b.v. vergunningaanvragen 

 

• Activiteiten 
• Knelpunten analyse 

• Kwaliteitscan bodemdata 

• Koppelen van de verschillende BIS systemen 

• Hoe om te gaan met de 1 locatie lijst 
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PILOT RHENEN DIGITAAL OVERDRACHTSDOSSIER 

• Instrument BIS 
• BIS-en vergelijken met elkaar 

 

• Welke data hebben we, wat is kwaliteit ervan en wat is overtollig? 
• Aan de slag met locatielijsten 

• Welke locaties vallen onder overgangsrecht? 

 

• Data omzetten in bruikbare informatie voor de gebruiker 
• Wie is de gebruiker bij de gemeente en welke info nodig? 

• Hoe maken we info klaar voor de Ow? 

• Digitale kaarten / stoplichtenmodel 

 

• Vervolg sept/okt: Veenendaal en De Ronde Venen  
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PIJLER 3: VERANDERENDE TAKEN / ROLLEN 

• Inventarisatie verwachtingen / wensen gemeenten 

• Gesprekken met elke gemeente op het gemeentehuis 

 

• Inzichtelijk brengen wat zijn de nieuwe taken van de gemeenten 

onder de Ow  (bodemprofessional 2.0) 

 

• Spel gemeentelijke opgaven en het bodemsysteem 

 

• In voorbereiding: casusbehandeling voor gemeenten door 

gemeenten 
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             COMMUNICATIE 

• Kerngroep overleg Warme overdracht  

• Beide omgevingsdiensten (RUDUtrecht en ODRU)  en provincie 

• Deelnemers: Amersfoort, Veenendaal, Zeist 

• Maandelijks 

 

• Platform warme overdracht (Pleio, digitaal)) 

• Uitwisselen informatie 

 

• Nieuwsbrief Warme Overdracht 

 

• Bijeenkomsten 

• Informatief zoals de over de warme overdracht  

• I.k.v. beleidsverkenning en transitie agenda 

• Workshop taken gemeenten onder de Ow 

• Aanvullingsbesluit bodem   

 

 

 Hoe zit het met de warme ontvanger? 
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 

 

VRAGEN? 
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