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• Milieutaken in de hele regio: 
• Bodegraven-Reeuwijk 

• Boskoopse gedeelte Alphen a/d Rijn 

• Gouda 

• Krimpenerwaard 

• Waddinxveen 

• Zuidplas 

 

• Bouw- en woningtoezichttaken in: 
• Bodegraven-Reeuwijk 

• Gouda 

• Waddinxveen 

• Zuidplas 

 

• Zwemwatertaak in Zuid-Holland  

Omgevingsdienst Midden-Holland 



Inhoud 

• Omgevingswet, algemeen 

• Bodem in de Ow 

• Bodem en bouwen 



Wetsvoorstel Omgevingswet 

 

Art. 1.3: m.h.o.o. duurzame ontwikkeling en in onderlinge 
samenhang: 

“Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit”  
en 
 “maatschappelijke functies” 

 

• Bereiken impliceert verbeteren 

 
 

 



Waarom stelselherziening: verbeterdoelen 

Samenhangende 
benadering beleid, 
besluitvorming en 
regelgeving 

Inzichtelijkheid, 
voorspelbaarheid en  
gebruiksgemak 

Bestuurlijke 
afwegingsruimte 

Versnellen en 
verbeteren 
besluitvorming 



1. inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, 
gebruiksgemak 

 
• 26 wetten: één Omgevingswet 

• 100 Amvb’s: 4 Amvb’s 

• Projectbesluit i.p.v. 5 varianten 

• Integrale omgevingsvisie i.p.v. diverse sectorale varianten 

• Gemeente: één omgevingsplan – samenvoeging van vele 
bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen 

• Inzicht in onderzoeksdata: Laan van de Leefomgeving 

• Gebruiksgemak: digitale kenbaarheid en ontsluiting gegevens. 
Eindbeeld: één druk op de knop…. 
 

6 



2. Integrale benadering leefomgeving 



Integraal omgevingsplan 

• Slimme combinaties, win-winoplossingen 

• Geen tegenstrijdigheden 

• Alle relevante belangen van meet af aan op tafel 

• Uitnodigingsplanologie, organische groei 

• Boost voor globale planvormen 
 

 

• Stelling: juist bodem heeft veel baat bij integrale aanpak 
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3. Bestuurlijke afwegingsruimte   

• Decentraal, tenzij… 

 

• Omgevingsvisie en omgevingswaarden 

 

• Programmatische aanpak 

 

• Omgevingsplan (meer dan alleen r.o.) 

 

• Lokaal en regionaal maatwerk 

 

• Experimenteerartikel 23.3 



 

 
 

 
 

Uitvoeringsregelgeving 





Concept planning inbouw bodem in Ow 

Awb 

Abb 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ow 
vastgesteld 

door TK 
(1/7) 

Publicatie 
Ow (1/11) 

Iw 
vastgesteld 

door TK 
(1/12) 

Ow data: 
RvS versie 

AMvB’s 
(1/7) 

Voorbereiding 
1/1/14-
1/8/14 

Toetsversie 
Iw (1/11) 

Schrijven  
1/8/14 – 1/11/15 

Toetsing en 
consultatie 
1/11/15-

1/7/16 

RvS 
1/7/16

-
1/11/1
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NR 
1/1/16

-
1/3/17 

TK 
1/3/17-
1/12/17 

EK 
1/12/17-

1/7/18 

Voorbereiding 
1/1/14-1/7/15 

Schrijven  
1/7/15 – 1/7/16 

RvS 
1/1/1
81/5/

18 

Verw. 
1/5/18

-
1/9/18 

Vh& cons. 
1/8/17-
1/1/18 

Toets.
1/1/1
71/5/

17 

Publicatie 
Ur (1/8) 

Aanpassen  
1/7/16 – 
1/1/17 

Opmerkingen: 
- Consultatie & toetsing (Awb) en Voorhang & consultatie (Abb) is inclusief verwerking en MR 
- Eventuele notificatie parallel aan RvS 

1 jan 

Publicatie 
Iw (1/6) 

Publicatie 
Ib (1/8) 



Stand van Zaken Bodem 

• Concept wettekst Aanvullingswet 

– Gedoogplichten 

– Ongewoon voorval van toepassing bij onaanvaardbare 
bodemrisico’s voor mensen 

• Concept Memorie van Toelichting 

– Doorkijkje naar de AMvB’s 

• Ter vaststelling intern I&M 

 



Beleidsdoelstelling bodem in MvT 

De beleidsvernieuwing bodem ziet op het verlaten van de sectorale 
benadering van de bodem en richt zich op waardecreatie door het zoeken 
van combinatie met gebiedsontwikkeling of het duurzaam inzetten van 
bodemdiensten. 
  
De beleidsvernieuwing wordt gekenschetst door de volgende 
verschuivingen:  
• Gebiedsaanpak en regulering van activiteiten in plaats van sanering 

van het geval. 
• Omgevingsplan gericht op activiteiten in plaats van het saneringsbevel 
• Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte in plaats van centraal 

gereguleerde aanpak. 
• Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten  

door onder meer het verminderen van het aantal bodemonderzoeken 
en het reguleren met zoveel mogelijk algemene regels. 
 



 



Uitwerking 

• Alle gemeenten bevoegd gezag 

• Zorgplicht blijft 

• Zoveel mogelijk algemene regels voor 
saneren/verbeteren bodemkwaliteit (> BAL) 

• Ruim overgangsrecht 

 

 



Vragen? 


