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Inhoud presentatie 

• Inleidende presentatie (in sneltreinvaart) 

– Omgevingswet en nieuwe bodembeleid 

– Decentraal: omgevingsvisie en  
omgevingsplan/verordening 

– Veranderopgaven voor overheden 

 

• Voorbereiding thema visitatie: 
ophalen feedback en suggesties 



De Omgevingswet: beschermen én benutten 
Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving  

… die ontwikkeling stimuleert  

… en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt  

 

Ruimtelijke 
ordening 

Water 

Natuur 

Milieu 

Bouwen 
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 Decentraal tenzij 
 Van “nee, tenzij” 

naar “ja, mits” 
 Art 2.2 Ow 

samenwerken 



Kerninstrumenten Omgevingswet 

• Omgevingsvisie 

• Programma 

• Algemene rijksregels (BAL, Bbl) 

• Decentrale regels 
– Omgevingsplan (gemeente) 

– Omgevingsverordening (provincie) 

– Waterschapsverordening (waterschap) 

• Projectbesluit 

• Omgevingsvergunning 

 

 

Beleidsontw
ikkeling

Bele
id

sd
oorw

erk
in

g

Uitvoering

Teru
gk

oppelin
g

Omgevingsvisies

Instructieregels

Omgevingsplannen

Omgevingswaarden

Programma’s
Algemene regels

Projectbesluiten

Omgevings-
vergunningen

Toezicht en 
handhaving

Monitoring en 
evaluatie







Beleidsdoel bodem 

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 
- Alg. regels graven, 

saneren en toepassen 
- Bodemonderzoek en 

bodeminformatie 



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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Wat regelt het rijk en wat decentraal? 

• Wat regelt het Aanvullingsbesluit bodem op rijksniveau? 

• Normen (BAL/BKL) 

• Instructieregel voor bouwen op verontreinigde grond (BKL) 

• Algemene regels voor graven, saneren, toepassen en opslaan (BAL) 

• Voorschriften voor bodemonderzoek (BAL)  

• Overgangsrecht en wijzigingen van andere besluiten (bijv. hst 2 Bbk) 

     Internetconsultatie voorzien in voorjaar 2018 

• Grondwater is al geregeld via BKL (Instructieregels-> provincies) 

• Bodembescherming (bedrijfsactiviteiten) en bodemenergie al in BAL 

 

• Overige dient en/of kan decentraal geregeld worden? 

– Omgevingsvisie: ambities 

– Omgevingsplan/verordening: decentrale regels 

– Programma: maatregelen door eigen bestuursorgaan 
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Omgevingsvisie: Sluit aan bij ruimtelijke ontw; 
verbind bodem aan maatschappelijke opgaven 



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

• Ambities bodem en ondergrond in omgevingsvisie formuleren: 
Verbind de bodem met maatschappelijke opgaven: natuurlijk kapitaal en 
ecosysteemdiensten!! 

• 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 



Veranderopgave: veelomvattend vraagstuk 
• Politiek-bestuurlijk vraagstuk 

en 

• Juridisch vraagstuk en 

• Beleidsvraagstuk en 

• Organisatievraagstuk en 

• Samenwerkingsvraagstuk en 

• Participatievraagstuk en 

• Procesvraagstuk en 

• Informatiekundig vraagstuk 
en 

• HRM-vraagstuk en... 

 

 



Veranderopgaven 

 

• Meer/anders integraal werken 

 

• Meer/anders gebiedsgericht werken 

 

• Meer/anders in regionale samenwerking 

 

• Meer/anders in samenwerking met  
de samenleving 





Betekenis voor overheden: zoek samenwerking! (1) 

• Verschuiving van taken naar andere overheidslagen 

 

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

 

• Samenwerken rond thema grondwater essentieel 

 

• Meer algemene regels, (nog) minder vergunningen 

o risicogerichte toezicht en handhaving  

o samenwerking en informatie delen  

 



• Bodeminformatie op orde (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? 

o Wanneer gebruiksbeperkingen 

o Vaststellen (afwijkende) lokale waarden 

o Registratie beperkingen in omgevingsplan 

o Tip: project Handvatten omgevingsplan 
/ 

 

 

Betekenis voor overheden: zoek samenwerking! (2) 

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


• 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


POKB thema 1 (visitaties 2018-2019) 

Omgevingswet: integratie van bodem in omgevingsgericht 
werken, integraal werken 

• Zie notitie 

• In notitie onderscheid gemaakt tussen subthema’s: 

– Veranderopgaven (algemeen / relatie met bodem) 

– Overdracht van taken (warme overdracht) 

– Bodem en ondergrond in de omgevingsvisie 

– Decentrale regels (omgevingsplan/verordening/programma) 

– VTH-taken 

• Subthema’s en vragen te gebruiken door de verschillende 
organisaties (provincies, gemeenten en omgevingsdiensten) 

• Kwaliteitsregistraties: nog nader te bepalen 

• Beoordeling thema: volledig gereed - deels gereed - niet gereed: 
criteria nog nader te bepalen 

 



POKB thema 1 (visitaties 2018-2019) 

1. Op hoofdlijnen:  

 Gekozen voor de juiste subthema’s? Wat ontbreekt nog? 

 Zijn de vragen te gebruiken door alle organisaties 
(prov/gem/OD’s)? 

  

2. In detail: opmerkingen over de vragen: wat moet anders, wat mist? 

 

3. Suggesties voor kwaliteitsregistraties 

 

4. Suggesties voor criteria beoordeling thema (volledig/deels/niet) 

 

 


