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1 Inleiding
Steeds meer gemeenten en omgevingsdiensten bereiden
zich op de Omgevingswet voor. De Omgevingswet betekent niet
alleen nieuwe wet- en regelgeving, maar vraagt ook een andere
manier van werken. Bij het werken met de Omgevingswet hoort ook
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waarin lokale en landelijke
informatie systemen op elkaar zijn aangesloten.
Vanuit het beleidsthema bodem komen er steeds meer vragen over
hoe je het beste op de komst van de Omgevingswet kunt voorbereiden. Daarom heeft Rijkswaterstaat Bodem+ in afstemming met de
werkgroep Bodem van de VNG, enkele gemeenten en omgevingsdiensten deze wegwijzer opgesteld. De wegwijzer maakt zoveel
mogelijk gebruik van bestaande informatie en verwijst ook door
naar die informatie en hulpmiddelen.
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Deze wegwijzer is met name bedoeld voor de bodemspecialist die
werkzaam is bij een gemeente of omgevingsdienst. In deze
wegwijzer is voor het thema bodem aangegeven welke implementatie stappen een gemeente in ieder geval moet uitvoeren ter
voorbereiding op de Omgevingswet. Deels zijn deze stappen ook
van toepassing op omgevingsdiensten, voor zover het gaat om
zogenaamde basistaken voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH). En voor sommige omgevingsdiensten ook voor
andere VTH- of beleidsondersteunende taken die zij uitvoeren
namens gemeenten en provincies. Dit zal per organisatie verschillend zijn, omdat dit afhangt van de opdrachtverlening tussen
gemeenten en omgevingsdiensten.

Monitoring en evaluatie

Toelichting en handhaving

Omgevingsvisie/
omgevingswaarden
Omgevingsvergunning/projectbesluit

Instructieregels

Programmatische
aanpak

U
i
t
vo
e
Bron: Aan de slag met de Omgevingswet
4 | Wegwijzer bodem in de Omgevingswet

ing
erk
rw

g
rin

Algemene regels

Bele
i
d
s
do
o

Programma’s

Deze wegwijzer is geen blauwdruk, maar helpt bij het vormgeven van
de afspraken en het proces om klaar te zijn voor de uitvoering van de
bodemtaken onder de Omgevingswet. Het gaat enerzijds om zaken
die juridisch verplicht zijn. Anderzijds zijn er ook zaken die juridisch
gezien niet verplicht zijn, maar wel noodzakelijk vanuit bedrijfsmatig
opzicht of die van belang zijn om bodem een goede plaats te geven in
de omgevingsvisie. De wegwijzer bevat ook daarvoor tips.
Waarschijnlijk zijn meerdere in de wegwijzer genoemde stappen
inmiddels al opgestart of zelfs afgerond. Niet alle stappen hoeven
tegelijkertijd en door de bodemspecialist zelf gedaan worden. Veel
van de stappen doe je namelijk samen: binnen de eigen organisatie
of soms ook met andere organisaties. Soms volstaat het om contact
te leggen met degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is
voor de betreffende taak.
De wegwijzer heeft betrekking op de gehele beleidscyclus. Dus zowel
beleidsvoorbereiding (bijvoorbeeld de Omgevingsvisie) als het maken
van het omgevingsplan en uitvoerende VTH-taken komen aan bod.
Deze wegwijzer kan gezien worden als een aanvulling en verdere
uitwerking van de door de VNG vastgestelde Minimale acties
Omgevingswet, maar dan specifiek gericht op de bodem en
ondergrond. Deze wegwijzer geeft daarmee deels ook duiding aan
de minimale actie 21 voor de uitvoering van gedecentraliseerde
bodemtaken.
Dit is een eerste versie van de Wegwijzer. Aan de hand van feedback
van mensen uit de praktijk, is het mogelijk om de wegwijzer verder
te verbeteren. Rijkswaterstaat Bodem+ wil lezers en gebruikers van
de wegwijzer uitnodigen om hun feedback door te geven. Dit kan
door contact op te nemen met het Informatiepunt Omgevingswet
De implementatiestappen die de gemeente en/of omgevingsdienst
moet uitvoeren zijn:
Omgevingsvisie en programma's onder de Omgevingswet
• Verdiep je in het systeem van de Omgevingswet. Maak kennis met
de instrumenten en hun onderlinge samenhang.
• Bepaal je eigen doelen en ambities t.a.v. bodem en ondergrond
en haak binnen je eigen organisatie aan op het proces voor het
voorbereiden en maken van de omgevingsvisie.
Bodem in het omgevingsplan
• Verdiep je voor inwerkingtreding in hoe het tijdelijk deel van het
omgevingsplan er bij inwerkingtreding van de Omgevingswet uit
ziet.
• Weet welke verplichtingen de gemeente heeft na inwerkingtreding van de Omgevingswet (instructieregels rijk en provincie) bij
het maken en aanpassen van het omgevingsplan.

• Breng in kaart op welke punten het tijdelijk deel van het
omgevingsplan aangepast of aangevuld moet worden en welke
prioriteiten daarbij horen. Maak daarbij onderscheid tussen
moeten en mogen.
• Zorg ervoor dat het tijdelijk deel van het omgevingsplan tijdig
wordt omgezet naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.
Geef daarbij invulling aan instructieregels en zet de bruidsschat.
Zet desgewenst ook huidige decentrale regelgeving om in regels
in het omgevingsplan. En houd daarbij rekening met toepasbare
regels voor het DSO.
Uitvoering VTH-taken
• Weet voor welke milieubelastende activiteiten de organisatie
bevoegd gezag is en welke taken tot het basistakenpakket horen.
• Zorg voor kennis over de nieuwe regelgeving binnen de eigen
organisatie, zodat je in staat bent de rol als bevoegd gezag te
kunnen uitvoeren.
• Maak een duidelijke taakomschrijving van de activiteiten die je
helpt in je rol als opdrachtgever (gemeente) of opdrachtnemer
(omgevingsdienst) voor de uitvoering van VTH-taken; Bedenk als
opdrachtgever of je naast het basistakenpakket ook nog andere
taken inbrengt bij de omgevingsdienst als plustaak.
• Zorg ervoor dat het onderwerp bodem een plaats heeft in de
handhavingsstrategie.
• Maak afspraken met de Omgevingsdienst over de uitvoering van
VTH-taken en bedenk of je naast het basistakenpakket ook nog
andere plustaken wil onderbrengen. Pak je rol als opdrachtgever
goed op (toets aan de kwaliteitscriteria) en lever zo nodig input
aan de handhavingsstrategie.
• Zorg ervoor dat de VTH-systemen en werkprocessen zijn aangepast op de Omgevingswet om de (nieuwe) bodemtaken te kunnen
uitvoeren. Wees voorbereid op het (tijdig) kunnen nemen van een
besluit over (een verzoek om) een maatwerkvoorschrift.
• Maak afspraken met bevoegd gezag Wbb over situaties waarbij
sprake kan zijn van samenloop met het overgangsrecht Wbb
(bijvoorbeeld bij activiteiten op een locatie waarbij sprake is van
nazorg van een onder de Wbb uitgevoerde sanering).

Deze hierboven genoemde stappen worden in de volgende
hoofdstukken uitgewerkt en toegelicht. Hoofdstuk 2 gaat over de
omgevingsvisie en het programma onder de Omgevingswet en de
rol die bodem daarin kan hebben. In hoofdstuk 3 staat het
omgevingsplan centraal en geeft handvaten om de komende jaren
stapsgewijs het omgevingsplan op te bouwen. Hoofdstuk 4 gaat
over de uitvoering van VTH-taken rond diverse milieubelastende
activiteiten waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. In dit
hoofdstuk staat ook een tabel die een overzicht geeft van alle taken
en een tabel die de vergelijking maakt met de huidige regelgeving
(wordt-was-tabel). In hoofdstuk 5 staat het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) en het belang van bodeminformatiebeheer
centraal. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op participatie en de relatie
met andere regelgeving buiten de Omgevingswet.

Bodeminformatiebeheer en Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Zorg voor uitwisseling van aanvragen en gegevens met de
landelijke voorziening van het DSO.
• Stel de juiste behandeldiensten voor aanvragen en meldingen in
het DSO in.
• Zet Juridische regels (voor zover nodig) om naar toepasbare regels
en annoteer de regels uit het omgevingsplan zodat ze worden
verbonden aan geografische werkingsgebieden.
• Draag zorg voor de overdracht en het beheer en gebruik van
bodeminformatie i.r.t. overgangsrecht, warme overdracht,
beleidsvorming, enz.
Overige aandachtspunten
• Wees je ervan bewust dat de Omgevingswet breder is dan de
juridische inhoudelijke regels met betrekking tot bodem. Denk
aan participatie, Arbowetgeving en Besluit bodemkwaliteit.
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2	Bodem in omgevingsvisies en programma’s onder
de Omgevingswet
Check 1:
A: Verdiep je in het systeem van de omgevingswet. Maak
kennis met de instrumenten en hun onderlinge samenhang.
B: Bepaal je eigen doelen en ambities t.a.v. bodem en
ondergrond en haak binnen je eigen organisatie aan op het
proces voor het voorbereiden en maken van de omgevingsvisie. Bereid je hierop voor aan de hand van het stappenplan
uit paragraaf 2.2.

2.1	Bodem en ondergrond in de
beleidscyclus
De Omgevingswet heeft betrekking op de fysieke leefomgeving.
Bodem maakt onderdeel uit van die fysieke leefomgeving. Bodem
en ondergrond is daarmee een onderwerp om rekening mee te
houden in de gehele beleidscyclus.
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De kerninstrumenten omgevingsvisie en programma’s zijn onder de
Omgevingswet dé instrumenten voor de gemeente om beleid mee
vorm te geven. Een omgevingsvisie komt voort uit een samenwerking tussen verschillende beleidsvelden. Inzicht in de ondergrond
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de
maatschappelijke opgaven. Het is daarom zaak om inbreng te
leveren aan het omgevingsvisietraject. Zodat ook bodem als
integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving meegenomen
wordt in de samenhangende langetermijnvisie op die fysieke
leefomgeving van de gemeente (omgevingsvisie).

Monitoring en evaluatie

Toelichting en handhaving
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Een goede voorbereiding betekent ook een inventarisatie van het
huidige beleid. Breng in beeld welke plannen en programma’s er
lopen binnen de gemeente. Kijk daarbij ook naar andere
beleidssporen.
Hoewel het ontwikkelen van bodembeleid niet geheel nieuw is voor
gemeenten, krijgt deze met de Omgevingswet wel een bredere
invalshoek. De impact van maatschappelijke opgaves op de bodem,
zoals klimaatadaptatie en energietransitie, is groot. Daarom is het
van belang dat gemeenten nadenken over het gebruik, herstel dan
wel bescherming van de bodem en ondergrond binnen hun
grondgebied. Dit gaat dus verder dan alleen de milieu hygiënische
kwaliteit van de bodem.

2.2	Stappenplan opgaves en ambities
bodem
“Wat is de rol van bodem in onze omgevingsvisie? Hoe haak ik aan
op het traject voor de totstandkoming van de omgevingsvisie in
mijn gemeente? Wat breng ik in vanuit bodem?” Dit zijn veel
gehoorde vragen uit de praktijk. Het antwoord op die vragen zal
voor elke gemeente anders zijn, maar aan de hand van een
stappenplan kan de gemeente stappen zetten in het bepalen van de
eigen opgaves en ambities. Voor dit stappenplan is onder andere
dankbaar gebruik gemaakt van de ‘huiswerk klaar’ kaarten die zijn
gemaakt in het kader van het project “Samen de diepte in”1.
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Algemene regels

Een goede voorbereiding is het halve werk. Het is nodig om je te
verdiepen in de nieuwe systematiek van de Omgevingswet. Neem
kennis van de rol van de verschillende instrumenten in de beleidscyclus en hun onderlinge samenhang. Naast kennis over het nieuwe
stelsel en de instrumenten, moet je weten waar je de verschillende
regels kunt vinden. Voor bodem zijn de regels verspreid over de
verschillende besluiten (AmvB’s) die onder de Omgevingswet
hangen. Het Aanvullingsspoor bodem grijpt in op alle lagen van het
stelsel. Wees je ervan bewust dat er ook onderdelen zijn waarvoor
overgangsrecht van toepassing is. In paragraaf 4.1 is een overzicht
opgenomen van de regelgeving.

U
i
t
vo
e

1

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet
6 | Wegwijzer bodem in de Omgevingswet

Alle 8 kaarten en een uitgebreide toelichting zijn te vinden op
https://samendedieptein.nl/huiswerk-klaar-kaarten/

GEBIED KENNEN

STRATEGIE & PLAN

NETWERK OP ORDE

Bodem(opbouw)
Cultuur
Economie

Doelen
Imago ‘bodem’
Argumenten
Eigenschap

Intern & extern
Ambtelijk
Bestuurlijk

MIDDELEN
BESCHIKBAAR
Geld
Capaciteit
Kennis
Instrumenten

+

€ %

OPGAVEN IN BEELD

BODEM IN BEELD

Energie
Voedsel
(Drink)water
Landbouw
Grondstoffen
Ruimte

Data op orde
Bodeminfosysteem
Warme overdracht
Visualisatie

X

=

ORGANISATIE
& SAMENWERKING

PERSONELE INVULLING
& COMPETENTIES

Taakverdeling
Bevoegdheden
Vertrouwen

Verbinden
Ontwikkelen
Groeien

WIJSHEID
KENNIS
INFORMATIE
DATA

formaat (poker)kaarten: 63 x 88 mm

Bron: Project “Samen de diepte in”
In 8 stappen heb je een beeld van de lokale (bodem)opgaven
en -ambities binnen je gemeente.
Stappenplan:
1. Werking Omgevingswet en de (kern)instrumenten kennen
Het verdient aanbeveling om grip te krijgen op de verschillende
regels en instrumenten uit de Omgevingswet. Daarnaast moet
ook gewerkt worden met het nieuwe instrumentarium. Binnen
de beleidscyclus hebben de instrumenten hun eigen rol. Er zit een
duidelijke link tussen beleid en uitvoering. Op de website staat
meer informatie over de kerninstrumenten.
Er zijn een groot aantal webinars en webcolleges ontwikkeld die
op een laagdrempelige manier tekst en uitleg geven.
2. Huidig beleid in kaart brengen
Maak een inventarisatie van je bestaande beleid, bijvoorbeeld de
nota bodembeheer, milieubeleidsplannen, etc. Wat wil je
behouden? Voor deze verkenningsfase kunt u gebruik maken van
de wegwijzer vrijwillig programma. Hierin zitten handvaten voor
het proces om je beleid in kaart te brengen.

3. Gebied kennen
Breng de bodemopbouw, geohydrologie, bodemkwaliteiten etc
in kaart en visualiseer deze. Bijvoorbeeld door het maken van een
bodematlas. Veel data en visualisaties (modellen zoals GeoTOP)
zijn ook beschikbaar in de Basisregistratie Ondergrond (BRO)
Deze visualisaties kunnen gebruikt worden als ‘praatplaat’ over
het belang van de bodem, grondwater en ondergrond bij
gesprekken over de inbreng van bodem en de ondergrond in de
verschillende instrumenten in de beleidscyclus. Zie verder op de
website van Samen de diepte in.
4. Netwerk op orde
Weet wie er binnen én buiten de organisatie aan de omgevings
visie werken (weten bij wie je moet zijn) en/of daar een bijdrage
aan kunnen leveren of input kunnen leveren (stakeholders).
Neem ook vanuit bodem en ondergrond je bestuur mee: welke
wethouder is verantwoordelijk of bezig met maatschappelijke
opgaven waaraan bodem en ondergrond een bijdrage kunnen
leveren. Zie verder op de website van Samen de diepte in.
5. Middelen beschikbaar
Zie verder op de website van Samen de diepte in. Voor informatie
over leges zie paragraaf 4.3.3 van deze wegwijzer.
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6. Opgave in beeld
Breng in kaart (bijvoorbeeld ook door middel van stresstesten)
• Welke opgaven in de gemeente hebben een relatie met bodem,
grondwater en ondergrond?
• Breng de huidige activiteiten in relatie tot bodem, grondwater
en ondergrond in kaart;
• Verzamel kennis over de kwaliteit van het bodem- en
watersysteem
• Zie verder op de website van Samen de diepte in.
7. Bodemdata op orde
Om je ondergronddoelen te bereiken en kennis en wijsheid over
de ondergrond te creëren, zijn data en informatie onmisbaar. Zie
paragraaf 5.5.waarin de rol van bodeminformatie wordt
geschetst. Zie verder op de website van Samen de diepte in.
Inzet instrumentarium Ow
In paragraaf 2.3 wordt kort de samenhang tussen visie-programma
en omgevingsplan beschreven. Bekijk of je vanuit de omgevingsvisie
aanvullende bodem-gerelateerde programma’s nodig hebt.
Ga na wat de sturingsfilosofie van de organisatie (rol overheid) is.
Dat kan per onderwerp verschillen. De sturingsfilosofie bepaalt mede

Maatschappelijke opgaves

de inzet van het type instrumentarium. Denk daarbij aan meer
reguleren via algemene regels of faciliteren via stimuleringsregelingen en programma’s. Het gaat daarbij uiteindelijk om het geheel van
alle instrumenten tezamen die passend en geboden zijn om de doelen
te kunnen bereiken en te behouden.
In onderstaande figuur is weergegeven hoe de maatschappelijke
opgaves en, aanvullend daarop, lokale ambities invulling geven aan
de omgevingsvisie (wat en waarom). Uit de omgevingsvisie of het
proces daar omheen, volgt welke inzet van juridische en niet-juridische instrumenten nodig zijn om de gestelde doelen te behalen (hoe).
De Wegwijzer opstellen programma helpt bij het formuleren van
(sub)doelen en inrichten proces.

2.3	Werking kerninstrumenten visie –
programma - omgevingsplan
De gemeente kan haar beleidsdoelen niet altijd bereiken met één
instrument. Juist een mix van (beleids)instrumenten bepaalt het
succes. Ook beïnvloeden de instrumenten elkaar. Zo werken
bepaalde instructieregels van het Rijk door naar het omgevingsplan
of kan de provincie aanvullende regels opnemen in haar verordening. Zie voor meer achtergrondinformatie de volgende pagina’s:

Lokale/ regionale ambities

Omgevingsvisie
• Beschrijving van de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving > historie gebied en aanwezige kwaliteiten
• Hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied
• Hoofdzaken voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid
• Lokale opgaven en doelen (en/of omgevingswaarden) voor de fysieke leefomgeving (WAT, WAAROM)
• Rol overheid

Inzet juridische en niet-juridische instrumenten (HOE)
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• Omgevingsvisie en beleidscyclus
• Samenhang in de omgevingsvisie
• Bewustwording: er zijn diverse beleidsinstrumenten en rollen

Gemeenten hebben tot eind 2024 de tijd om een omgevingsvisie
vast te stellen. Houd er rekening mee dat dergelijk trajecten vaak
door de collega’s van ruimtelijke ordening worden geïnitieerd.

De grens tussen een omgevingsvisie en een programma is in
algemene zin niet duidelijk te trekken. De gemeente bepaalt die
grens zelf. Die keuze zal mede afhangen van de concreetheid van
het onderwerp en de sturingsfilosofie van de gemeente. In tabel 1
zijn de verschillen en overeenkomsten tussen visie en programma
opgenomen.

Gemeenten geven verschillend invulling aan het thema bodem en
ondergrond in de omgevingsvisie. Dit verschilt per gebied/regio.
Het is namelijk afhankelijk van de maatschappelijke opgaven en de
lokale ambities van die gemeente. Er is geen blauwdruk en de
invulling kan meerdere verschijningsvormen hebben. Met andere
woorden, er hoeft niet per se een paragraaf in de visie te zijn. Zolang
de visie maar aansluit op de wensen en ambities in een gemeente.
Het streven is dat bodem en ondergrond worden meegenomen in
het begin van het beleidsontwikkelingsproces. Het gaat bij de
totstandkoming van de omgevingsvisie dan ook meer om het proces
dan om het uiteindelijk product, de vastgestelde omgevingsvisie.

De visie is naast het omgevingsplan bepalend voor het soort initiatieven dat mogelijk is. Voor initiatieven die niet passen binnen het
omgevingsplan biedt de omgevingsvisie een deel van het afwegingskader. Daarom is het van belang om tijdig het gesprek over bodem en
ondergrond in de omgevingsvisie te starten. In de praktijk zal het
vaker voorkomen dat parallel aan de omgevingsvisie wordt gestart
met het omgevingsplan. Ook in het omgevingsplantraject blijft het
nodig om aandacht te hebben voor de eigen doelen en ambities. De
regels in het omgevingsplan dienen een doel en er moet gemotiveerd
worden waarom deze regels nodig zijn. Om ook in de omgevingsplanfase van visie naar regels te komen is er in het project “Bodembeheer
van de toekomst” een leidraad gemaakt die helpt bij de totstand
koming van de regels voor activiteiten in het omgevingsplan.

Uitwerking beleid via programma’s
Door ontwikkeling van eigen beleid komen ook andere instrumenten van de Omgevingswet, zoals programma’s in beeld. Wees je er
van bewust dat de omgevingsvisie niet het enige beleidsinstrument
is. De uitwerking van beleid vindt voornamelijk plaats in programma’s onder de Omgevingswet. Uitdaging daarbij is om niet alleen
met sectorale programma’ s aan de slag te gaan, maar ook de
samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen te bewaken en
te benutten. Lees meer over het instrument programma.

Tabel 1: samenhang omgevingsvisie en programma

Omgevingsvisie

programma

Karakter

Strategisch, integraal, politiek-bestuurlijk

Uitvoeringsgericht, (multi-)sectoraal, strategische
elementen mogelijk

Inhoud

Ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming, en behoud
van de fysieke leefomgeving als geheel

Uitwerking beleid voor bepaalde sector of bepaald
gebied/opgave
Maatregelen

Samenhang tussen domeinen

Eén integraal ontwikkelingsbeleid voor de fysieke
leefomgeving

(Multi-)sectoraal, inzetten op afstemming, coördinatie
verschillende domeinen

Horizon

Lange termijn

Korte termijn

Werking

Basis voor het handelen van het visie vaststellend
bestuursorgaan en voor programma’s

Basis voor inzet maatregelen over het betreffende
onderwerp

Juridische status

Bindt enkel het vaststellend orgaan (zelfbindend)

Bindt enkel het vaststellend orgaan (zelfbindend)

Vaststelling

Gemeenteraad, Provinciale Staten, minister BZK

College van B&W, algemeen bestuur waterschap,
Gedeputeerde Staten, minister die het aangaat
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De Omgevingswet kent verplichte programma en onverplichte
programma’s. Vanuit de Omgevingswet zijn er geen verplichte
programma’s voor het thema bodem. Maar kan er wel sprake zijn
van onverplichte programma’s of interbestuurlijke programma’s
met een bodemcomponent. Lees meer over de rol van bodem in het
instrument programma. De waterbeheerders stellen verplichte
waterprogramma’s op, waarin grondwaterkwaliteit en kwantiteitsdoelen zijn opgenomen. Grondwater in het programma - Aan de
slag met de Omgevingswet

Beleidsregels zijn een bijzondere vorm van beleid (artikel 1:3, lid 4
van de Awb). Beleidsregels gaan altijd over het gebruik van een
bevoegdheid. Zij zijn dus gericht tot een bestuursorgaan. Met een
beleidsregel kan een bestuursorgaan niet rechtstreeks verplichtingen
aan burgers of bedrijven opleggen. Beleidsregels kunnen wel
onderdeel zijn van de uitwerking van beleid in programma’s. Zorg
daarbij dan wel dat deze beleidsregels duidelijk herkenbaar en
herleidbaar zijn. Een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is
dat de Omgevingswet een striktere scheiding tussen beleid en
normstelling beoogd.

2.4 Hulpmiddelen
Vaak wordt het nut van de kennis over het systeem van de
Omgevingswet onderschat. Maak gebruik van bestaande webinars
om je kennis over de instrumenten van de omgevingswet en hun
samenhang op te frissen.
De overheid kan haar beleidsdoelen niet altijd bereiken met één
instrument. Juist een mix van (beleids)instrumenten bepaalt het
succes. Zie voor meer achtergrondinformatie de volgende pagina’s:
• Omgevingsvisie en beleidscyclus
• Samenhang in de omgevingsvisie
• Bewustwording: er zijn diverse beleidsinstrumenten en rollen
Gemeenten moeten uiterlijk eind 2024 een omgevingsvisie hebben
vastgesteld.
• Het voorbereiden en vaststellen van een gemeentelijke
omgevingsvisie
• Bodem in de omgevingsvisie
• BRO 4 BRO waarin voorbeelden van omgevingsvisies zijn
opgenomen waar de ondergrond in is betrokken

In programma’s formuleren gemeenten, waterschappen provincies
en het Rijk ‘maatregelen’ die nodig zijn om tot de gewenste
kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken of in stand te
houden. De scope van die ‘maatregelen’ is ruim. Gemeenten
kunnen gebruik maken van algemene regels, beleidsregels en
financiële instrumenten. Maar ook communicatie, convenanten en
de uitvoering van projecten. Uit een programma kan dus volgen dat
regels in het omgevingsplan nodig zijn. Al deze verschillende
maatregelen tezamen zijn een middel om de doelstellingen uit
programma’s te bereiken. De navigator helpt decentrale overheden
hun beleidsinzet voor bodem en grondwater uit te werken in een
vrijwillig ‘programma’ op grond van de artikelen 3.4 en 3.5 van de
Omgevingswet. Het is een beleidsinstrument dat naar eigen
inzichten kan worden ingezet.

De Omgevingswet kent verplichte programma en onverplichte
programma’s.
• De kenmerken van de programma’s
• De Wegwijzer opstellen programma helpt bij het formuleren van
doelen en inrichten proces
• Navigator programma voor bodem en grondwater van provincies,
gemeenten en waterschappen
• In de Handreiking grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet
wordt ingegaan op de verschillende rollen en taken van overheden bij grondwaterkwaliteitsbeheer.

Programma’ s kunnen sectoraal, multi sectoraal, gebieds- of
opgavegericht zijn.

De website van bodemambities gaat uit van een brede kijk op
bodem en ondergrond, dit biedt kansen en aanknopingspunten
voor ruimtelijke ontwikkeling. Ben je benieuwd naar deze kansen,
bekijk dan de animaties van de vele activiteiten die in de bodem en
ondergrond plaatsvinden.
Ook als het gaat om de belangenafweging in relatie tot het bodem
en watersysteem kun je aan de hand van de ecosysteemdiensten
benadering verschillende activiteiten onderscheiden. Zie daarvoor
onder andere de micro learning grondwater.

Tabel 2: Bodemvoorbeelden voor typen programma’s

Type programma

Voorbeelden bodem irt
programma’s

Sectoraal programma

Programma (diffuus) lood

Multi sectoraal programma

verplicht regionaal waterprogramma
RWP samen met bodemprogramma
(provincie Utrecht)

Gebiedsgericht programma

Gebiedsgerichte grondwaterbeheerplannen. Een gebiedsgericht grondwaterbeheerplan dat is opgesteld onder de
Wbb wordt vier jaar na inwerkingtreding van de omgevingswet een
onverplicht programma

Opgave gericht programma

Programma klimaatadaptatie (zie
website Kennisportaal Klimaatadaptatie)
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Vanuit het project Samen de diepte in zijn acht speelkaarten
ontwikkeld die helpen bij het meer inzichtelijk maken van eigen
ambities en opgaves met betrekking tot de bodem en ondergrond.

3 Bodem in het omgevingsplan
3.1 Inleiding Omgevingsplan

Bij het maken van het omgevingsplan kunnen daarom verschillende
fasen onderscheiden worden:

3.1.1 Omgevingsplan op hoofdlijnen
Het omgevingsplan is het kerninstrument van de Omgevingswet
dat alle (lokale) regels over de fysieke leefomgeving bevat die de
gemeente stelt binnen haar grondgebied. Het omgevingsplan geeft
invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke
omgevingsvisie. De gemeente stelt in het omgevingsplan regels aan
activiteiten. Door het stellen van die regels ontstaat een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties. Het gaat daarbij om rechtstreeks
geldende regels, die voor iedereen gelden. Bij het maken van het
omgevingsplan moet de gemeente rekening houden met de
uitgangspunten van de Omgevingswet en in ieder geval invulling
geven aan instructieregels die het rijk (in het BKL) en de provincie (in
de omgevingsverordening) hebben gesteld. In het omgevingsplan
staan ook regels over bodem, ondergrond en grondwater.

3.1.2 Omgevingsplan van 2022 tot en met 2029
Vanaf 2022 heeft de gemeente in formele zin een omgevingsplan
van rechtswege: het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Van 2022
tot 2029 is er een overgangsfase om te komen tot een omgevingsplan dat geheel voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.

• Tot 2022 (voor inwerkingtreding):
In de periode tot 2022 kan een gemeente al voorbereidingen
treffen voor een omgevingsplan in de geest van de
Omgevingswet. Het omgevingsplan kan zelfs al vastgesteld
worden maar niet eerder dan 4 weken na inwerkingtreding
Omgevingswet in werking treden.
• In 2022 (direct na inwerkingtreding):
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, heeft een gemeente
een omgevingsplan van rechtswege. Dit heet het tijdelijk deel van
het omgevingsplan. Het tijdelijke deel bestaat uit oude ruimtelijke plannen, verordeningen, overgangsrechtbepalingen en de
bruidsschat.
• Van 2022 tot en met 2029 (overgangsfase)
Van 2022 tot en met 2029 is er een overgangsfase. In deze fase zet
de gemeente stapsgewijs (of in één keer) de regels uit het tijdelijk
deel van het omgevingsplan over naar het nieuwe deel van het
omgevingsplan. Gedurende die periode bouwt de gemeente het
nieuwe deel van het omgevingsplan dus steeds verder uit.
Lees verder over het tijdelijk deel van het omgevingsplan en de
overgangsfase naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Stappenplan

Stap 0

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Inventariseer

Wat zijn

Welke rol

Welke kaders

Integrale

Werkings-

Keuzemenu

Stap 7
Opstellen

huidig beleid

ambities en

wil je als

zijn er?

gebieds-

gebied

regels

concrete regels,

en regels voor

opgaven voor

gemeente

beschrijving

regels

een gebied

een gebied?

spelen?

waarden en
werkingsgebied

Deze stappen beïnvloeden elkaar en kunnen ook parallel gezet worden

Van visie

Naar regels

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet
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3.1.3 Stapsgewijs maken van het (nieuwe deel van het) omgevingsplan
Bij het maken van het nieuwe deel van het omgevingsplan kun je
per onderwerp waarover je overweegt regels te gaan opnemen een
stappenplan toepassen. Daarvoor zijn verschillende stappenplannen ontwikkeld. Startpunt hiervan is altijd welke kenmerken,
opgaven en ambities een gebied heeft.

c.	Breng in kaart op welke punten het tijdelijk deel van het
omgevingsplan aangepast of aangevuld moet worden en
welke prioriteiten daarbij horen. Maak daarbij onderscheid
tussen moeten en mogen.
Zie voor een nadere invulling het stappenplan in
paragraaf 3.2.1.

3.1.4 Hulpmiddelen
Om gemeenten te ondersteunen bij het maken van een omgevingsplan is de nodige informatie beschikbaar en zijn hulpmiddelen
ontwikkeld:
• Alles over het omgevingsplan (Aan de slag met de Omgevingswet)
• Het omgevingsplan van nu tot 2029 (Aan de slag met de
Omgevingswet)
• Omgevingsplan (VNG)
• Alles over de bruidsschat (Aan de slag met de Omgevingswet)
• Staalkaarten en casco omgevingsplan (Aan de slag met de
Omgevingswet)
• Staalkaarten omgevingsplan (VNG)

3.2 Aan de slag met bodem in het
omgevingsplan
Bij het maken van het omgevingsplan kun je onderscheid maken
tussen verschillende fasen. Fase 1 betreft de fase van voorbereiding,
die je al kunt starten voordat de Omgevingswet in werking is
getreden. Fase 2 is de overgangsfase die start na inwerkingtreding
van de Omgevingswet en doorloopt tot en met uiterlijk 2029. Je start
deze fase met een tijdelijk deel van het omgevingsplan waarin
onderdelen zijn opgenomen die van rechtswege onderdeel van het
omgevingsplan zijn geworden. Gedurende deze fase werk je toe
naar een nieuw deel van het omgevingsplan dat volledig aan de
uitgangspunten van de Omgevingswet voldoet.
Hieronder wordt voor bodem in het omgevingsplan nader ingegaan
op wat je in fase 1 en fase 2 kunt doen. Bedenk daarbij dat je niet alles
zelf hoeft te doen en ook niet zelf kunt doen. Het voorbereiden en
maken van het omgevingsplan doe je samen met collega’s die
verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en het maken van het
omgevingsplan. In het omgevingsplan komen alle lokale regels
samen en moet het omgevingsplan dus een integraal karakter krijgen.

Check 2 (fase 1 voor inwerkingtreding Omgevingswet):
Bereid je voor inwerkingtreding van de Omgevingswet voor
aan de hand van het onderstaande stappenplan:
a.	Verdiep je voor inwerkingtreding in hoe het tijdelijk deel
van het omgevingsplan er bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet uit ziet;
b.	Weet welke verplichtingen de gemeente heeft na
inwerkingtreding van de Omgevingswet (instructieregels
rijk en provincie) bij het maken en aanpassen van het
omgevingsplan;
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Check 3 (fase 2: na inwerkingtreding Omgevingswet):
Zorg ervoor dat het tijdelijk deel van het omgevingsplan tijdig
wordt omgezet naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.
Houd daarbij rekeningen met:
a.	Het invulling geven aan instructieregels van het rijk en de
provincie en aan het omzetten van bruidsschatregels uit
het tijdelijk deel van het omgevingsplan (moeten);
b.	De eigen ambities die een gemeente heeft om regels te
stellen en/of huidige regelgeving te continueren (mogen);
c.	De randvoorwaarden die de Omgevingswet stelt aan het
omgevingsplan (juridisch) en de voorwaarden om
toepasbare regels te maken voor het DSO.
Zie verder paragraaf 3.2.2.

3.2.1 Fase 1 voorbereiding
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet hoeft de
gemeente nog geen omgevingsplan vastgesteld te hebben. Je kunt
echter wel al voorbereidingen treffen om na inwerkingtreding snel
invulling te kunnen geven aan het opbouwen van het omgevingsplan
in de geest en stijl van de Omgevingswet. Dit zodat je na inwerkingtreding niet verrast bent door de inhoud van het tijdelijk deel van het
omgevingsplan dat dan van rechtswege ontstaat (via overgangsrecht,
zoals gelijkstellingen en de bruidsschat) en/of door het wegvallen van
huidige lokale regels (bijvoorbeeld uit de nota bodembeheer).
Ter voorbereiding kun je in fase 1 het volgende doen:
1. Ga binnen de eigen organisatie na wie zich met het maken van
het omgevingsplan bezig houden en leg alvast contacten. Ga na
of de gemeente al een plan of visie heeft over het omgevingsplan
en of er een planning beschikbaar is.
2. Ga na wat er in de omgevingsvisie staat over bodem, ondergrond
en grondwater. Zie hiervoor hoofdstuk 2 uit deze wegwijzer.
3. Bestudeer de instructieregels die het rijk in het Besluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl) stelt en de bruidsschatbepalingen die daarbij
horen (zie tabel 3). Voor bodem zijn in het Aanvullingsbesluit
instructieregels opgenomen voor het toelaten van een bouw
activiteit op een bodemgevoelige locatie, nazorg na sanering en
het vaststellen van de bodemfunctieklassen en bodembeheergebieden voor het toepassen van grond of baggerspecie. Via de
bruidsschat of via overgangsrecht is ervoor gezorgd dat er bij
inwerkingtreding regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. Bestudeer ook deze bruidsschatregels (zie tabel 4) en
overgangsrechtbepalingen en vraag je voor de bruidsschatregels
af of je deze (op termijn) wilt behouden of wilt aanpassen. Ga
voor de overgangsrechtbepalingen na wanneer deze aflopen.

4. Ga na of de provincie in de (ontwerp) omgevingsverordening
instructieregels gaat stellen. Ga tevens na of voor die instructieregels door de provincie voorzien is in voorbeschermingsregels.
5. Ga na welke algemene regels het rijk aan activiteiten heeft gesteld
en stel vast op welke punten je maatwerkregels overweegt. In het
aanvullingsbesluit zijn de regels opgenomen voor de activiteiten
graven in de bodem, saneren van de bodem, opslaan van grond
of baggerspecie, toepassen van bouwstoffen en toepassen van
grond of baggerspecie. Daarnaast zijn in het Bal ook regels
opgenomen voor bodemenergiesystemen en andere milieubelastende activiteiten. Met maatwerkregels kun je (voor het hele
grondgebied of delen daarvan) afwijken van de rijksregels of daar
een nadere invulling aan geven.
6. Bekijk ook de bruidsschatbepalingen voor regels waaraan het
rijk nu wel regels stelt maar straks niet meer. Voor bodem gaat
het daarbij om de regels voor kleinschalig graven boven de
interventiewaarden, activiteiten op een locatie met historische
bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico en het lozen
van afvalwater bij saneren en ontwateren op de bodem of het riool.
7. Bestudeer de huidige lokale regels en het lokale beleid (bijvoorbeeld de nota bodembeheer, regionale saneringsbeleid,
bouwverordening, verordening aanwijzing interferentiegebied
bodemenergie, etc). En vergelijk deze met de regels die in het
tijdelijk deel van het omgevingsplan komen en/of de algemene
regels van het rijk (Bal) of de provincie (omgevingsverordening).
Welke lokale regels wil je behouden en terug laten komen in het
omgevingsplan? In de paragrafen 3.2.2.1 en 3.2.2.2 wordt nader
ingegaan op wat de gemeente in ieder geval moet doen en wat
daarnaast aanvullend mogelijk is.
8. Bedenk op welke punten het tijdelijk deel van het omgevingsplan
aanpassing behoeft en/of welke onderwerpen in het nieuwe deel
van het omgevingsplan moeten komen (als maatwerkregels of als
autonome decentrale regels). Stel vast welke onderwerpen of
regels prioriteit hebben.
Een aantal van de stappen kan ook in regionaal verband (dus met
meerdere gemeenten) gedaan worden. Bedenk je echter dat iedere
gemeente zelfstandig een omgevingsplan vaststelt en dat de
omgevingsvisie van de gemeente daarin richtinggevend is.

Een maatwerkregel is een lokale uitwerking van een algemene regel
van het Rijk of de provincie. Met de maatwerkregels kunnen
decentrale overheden de regels van hogere bestuursorganen
toespitsen op de lokale situatie.
Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) zijn aangewezen, gelden geen algemene
rijksregels. Voor die activiteiten kunnen decentrale overheden zelf
autonome decentrale regels stellen.

3.2.2 Fase 2: toewerken naar omgevingsplan nieuwe stijl
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente van
rechtswege een omgevingsplan: het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Hier hoeft de gemeente niets voor te doen. Er geldt
namelijk overgangsrecht voor het omgevingsplan. De Invoeringswet

en het Invoeringsbesluit (aangevuld door het Aanvullingswet en
Aanvullingsbesluit bodem) zorgen ervoor dat er regels staan in het
tijdelijke deel van het omgevingsplan. Het tijdelijke deel van het
omgevingsplan bestaat uit:
• bruidsschatregels: dit zijn regels die verhuizen van rijksniveau
naar gemeenteniveau
• ruimtelijke regels: bestemmingsplannen, wijzigingsplannen,
uitwerkingsplannen, beheerverordeningen, voorbereidingsbesluiten inclusief tracébesluiten die als voorbereidingsbesluit
gelden, inpassingsplannen, exploitatieplannen
• regels uit enkele gemeentelijke verordeningen: erfgoedverordeningen, geurverordeningen, verordeningen afvoer regen- en
grondwater.
Dit volgt uit artikelen 22.1 en 22.2 Omgevingswet, artikel 4.6, eerste
lid Invoeringswet Omgevingswet en artikel 7.1 Invoeringsbesluit
Omgevingswet.
De gemeente kan regels in het tijdelijke deel van het omgevingsplan
omzetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. Dat geldt
ook voor regels in gemeentelijke verordeningen die over de fysieke
leefomgeving gaan die niet via overgangsrecht onderdeel zijn
geworden van het tijdelijk deel van het omgevingsplan.
Onderstaande figuren illustreren hoe in de periode van inwerkingtreding Omgevingswet tot en met 2029 de transitie verloopt. Daarbij
wordt stapsgewijs het tijdelijk deel van het omgevingsplan steeds
kleiner en het nieuwe deel van het omgevingsplan steeds groter.
De regels die in het nieuwe deel van het omgevingsplan komen,
moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Ten eerste
moeten de regels ‘juridisch’ voldoen aan de eisen die de
Omgevingswet daaraan stelt. Daarnaast moeten de regels ook
geschikt zijn als toepasbare regels in het Digitaal Stelsel
Omgevingswet te zetten (bijvoorbeeld in vragenbomen).
Zie hiervoor ook de wegwijzer TPOD.
Na 2029 mogen er geen regels meer staan in het tijdelijke deel van
het omgevingsplan. De gemeente heeft dus tot dat moment de tijd
om de regels uit het tijdelijke deel te laten vervallen en om te zetten
naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. De gemeente mag bij
het omzetten die regels wijzigen. Het omzetten van regels naar het
nieuwe deel van het omgevingsplan kan per locatie of per gebied
plaatsvinden. Een gemeente kan er ook voor kiezen om het
omzetten per thema, onderwerp of activiteit te laten plaatsvinden
dan wel een combinatie van beide. Lees meer over de overgangsfase
van het geleidelijk omzetten van het tijdelijk deel van het omgevingsplan naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.
Bedenk voor het onderwerp bodem welke onderwerpen prioriteit
moeten hebben (dus welke eerst, welke later) en wanneer overgangsrecht afloopt. Daarnaast is van belang wat in ieder geval moet
(i.v.m. instructieregels) en wat de gemeente mag/kan doen.
Daarover gaan de paragrafen 3.2.2.1 en 3.2.2.2.
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Omgevingsplan

Gemeentelijke verordeningen
fysieke leefomgeving

Nieuw deel

Tijdelijk deel =

Bruidsschat
Ruimtelijke regels
Gemeentelijke erfgoedverordening
Gemeentelijke geurverordening
Gemeentelijk verordening afvoer regen- en
grondwater

Waar bestaat het tijdelijk deel van het omgevingsplan voor bodem uit?
1. Diverse bruidsschatregels, waaronder:
• Toelaten bouwen op bodemgevoelige locaties (§ 22.2.7.2)
• Nazorg na saneren (§ 22.3.7.1)
• Kleinschalig graven > IW (§ 22.3.7.2)
• Activiteiten locaties (zonder onaanvaardbare risico’s) (§ 22.3.7.3)
• Saneren van de bodem in het gebied De Kempen (§ 22.3.7.4)
• Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering (§ 22.3.8.1)
• installeren gesloten bodemenergiesysteem (§ 22.3.26)
•	zorgplicht voor milieubelastende activiteiten die niet onder hoofdstuk 3 vallen (art 22.44)
• wassen van voertuigen (§ 22.3.14)
2.	Overgangsrecht (via Aanvullingswet bodem Omgevingswet) waarmee de volgende onderdelen uit de nota bodembeheer gelijk gesteld worden
aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan:
• Bodemfunctieklassenkaart (art. 55 Besluit bodemkwaliteit)
•	Gebiedsspecifiek beleid vastgesteld onder artikel 44 Besluit bodemkwaliteit, oftewel lokale maximale waarden (inclusief kaarten met de
begrenzing van het bodembeheergebied en de kwaliteit van de bodem) en afwijkende eisen aan bodemvreemd materiaal)
NB 1: De bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring (artikel 57 Besluit bodemkwaliteit, generiek kader) kan ook na inwerkingtreding van
de Omgevingswet als milieuverklaring bodemkwaliteit worden gebruikt om de kwaliteit van een onder het Besluit activiteiten leefomgeving toe te
passen partij grond of de kwaliteit van de ontvangende bodem aan te tonen. Hiervoor was geen overgangsrecht nodig. De bodemkwaliteitskaart
blijft geldig tot uiterlijk 5 jaar na moment van vaststellen. Daarna moet de bodemkwaliteitskaart geactualiseerd worden.
NB 2: het overgangsrecht geldt dus alleen voor de onderdelen die hierboven staan vermeld en dus niet voor de volledige nota bodembeheer.
Kortom de volledige nota bodembeheer wordt dus geen onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Ga dus na voor welke
onderdelen je zelf maatwerkregels of decentrale regels moet stellen in het omgevingsplan! Lees meer hierover in het informatieblad Transitie
nota bodembeheer en bodemkwaliteits- en bodemfunctiekaarten naar het stelsel van de Omgevingswet, dat door het programma Bodembeheer
van de Toekomst ontwikkeld is.
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3.2.2.1 Wat moet de gemeente doen
De gemeente moet in ieder geval invulling geven aan de instructieregels die het rijk of de provincie aan de gemeente geven. Er zijn 3 typen
instructieregels: betrekken bij, rekening houden met en in acht nemen (van licht naar zwaar oplopend).
De instructieregels die het rijk in het Bkl voor bodem heeft opgenomen staan uitgelegd op deze webpagina en zijn opgenomen in tabel 3:
overzicht instructieregels en relatie met de bruidsschat.
Tabel 3: overzicht instructieregels en relatie met de bruidsschat

Instructieregel

Paragraaf Bkl

Bruidsschat of overgangsrecht

Aandachtspunt (zie ook stap 3 van fase 1)

Toelaten van een
bouwactiviteit op een
bodemgevoelige
locatie

5.1.4.5.1

bruidsschat
(§ 22.2.7.2)

Ga na of de bruidsschat voor de gemeente volstaat of
aangepast moet worden

Nazorg na saneren of
toevalsvondst

5.1.4.5.2

bruidsschat
(§ 22.3.7.1)

Ga na of de bruidsschat voor de gemeente volstaat of
aangepast moet worden. Maak deze zo mogelijk concreet en/of
koppel aan werkingsgebied

Indeling landbodem in
bodemfunctieklassen

5.1.4.5.3

Overgangsrecht

Bij het omzetten van de bodemfunctieklassen ook gebieden
indelen in functie landbouw/natuur (is onder huidig recht (art
55 Bbk niet verplicht)

Aanwijzing bodembeheergebieden

5.1.4.5.4

Overgangsrecht (in geval van
continueren gebiedsspecifiek beleid
volgens art 44 Bbk)

Omzetten naar nieuw deel omgevingsplan. Alleen relevant als
gebruik maakt wordt van de mogelijkheid van maatwerk om
een soepelere kwaliteitseis op te nemen voor het toepassen
van grond en baggerspecie

Weging waterbelang

5.1.3

Nee

Alle rechtmatige toegelaten activiteiten worden geëerbiedigd.
Dit staat in artikel 5.36 Bkl. De instructieregels gelden dus
alleen voor nieuwe situaties.

Daarnaast zal de gemeente voor de bruidsschatregels moeten nagaan of deze bruidsschatregels:
a. (ongewijzigd) overgenomen moeten worden (mits deze voldoen aan de uitgangspunten van de Omgevingswet)
b. geschrapt kunnen worden (rekening houdend met de instructieregels)
c. aangepast moeten worden (aanpassen aan situatie in gemeente, versimpelen regels, verbijzonderen, nader specificeren of koppelen aan
werkingsgebied)
In tabel 4 staat per bruidsschatregel aangegeven of schrappen mogelijk is en voorbeelden aangegeven van de mogelijkheden.
Tabel 4: Overzicht van bruidsschatregels en mogelijkheden voor aanpassing

Activiteit

Inhoudelijke regels

Schrappen mogelijk

Voorbeelden van aanpassingen

Toelaten bouwen op
bodemgevoelige locaties
(§ 22.2.7.2)

- Bodemonderzoek onderdeel aanvraagvereisten
- Omgevingsvergunning alleen verlenen als
waarde niet overschreden wordt
- Toelaatbare waarde = IW in omvang > 25 m3
(voor asbest geen volumegrens)
- Indien waarde wel overschreden wordt, moet
een sanering volgens paragraaf 4.121 van het
Bal worden uitgevoerd of andere beschermende
maatregelen genomen worden
- Ingebruikname na informatieplicht einde
sanering

Nee (Bkl)

- Houd rekening met voorwaarden Bkl
- Afwijkende waarde
- Vrijstelling bodemonderzoek voor
bepaalde gebieden (via werkings
gebied)
- Andere maatregelen dan saneren

Nazorg na saneren
(§ 22.3.7.1)

- Nazorg na sanering o.b.v. Bal, omgevingsplan,
omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift:
- Eigenaar, erfpachter en gebruiker verplicht
instandhouding maatregelen

Nee (Bkl)

- Gericht koppelen aan locaties
(werkingsgebied)
- Nader specificeren
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Activiteit

Inhoudelijke regels

Schrappen mogelijk

Voorbeelden van aanpassingen

Kleinschalig graven > IW
(§ 22.3.7.2)

- Alleen voor locaties beschikking ernst en geen
spoed of gebieden met vastgestelde bodemkwaliteitskaart diffuus boven interventiewaarden
- Regels bestaan uit informatieplicht, tijdelijke
opslag, milieukundige begeleiding bij doorgraven afdeklaag

mogelijk

- Schrappen regels (bijvoorbeeld als
gemeente geen verontreinigingen
boven de interventiewaarden kent)
- Aanvullen of concretiseren
- Vergroten werkingsgebied

Activiteiten locaties
(zonder onaanvaardbare
risico’s)
(§ 22.3.7.3)

- Alleen voor locaties met beschikking ernst en
geen spoed:
- Redelijkerwijs maatregelen ter voorkoming
verontreiniging of ongedaan maken verontreiniging

mogelijk

- Schrappen (geen locaties, specifieke
zorgplicht)
- Specificeren regels
- Definiëren werkingsgebied

Saneren van de bodem in
het gebied De Kempen
(§ 22.3.7.4)

- Alleen voor projectgebied De Kempen
- Specifieke bepalingen bodemonderzoek
(Zivestprotocol)
- Uitzonderingen voor kwaliteitseisen terugsaneerwaarden

mogelijk

- Schrappen (uitsluitend gebruik maken
van alg. regels Bal)
- Specificeren of aanpassen regels
- Aanpassen werkingsgebied (alleen
voor deel van de gemeente)

Lozen van grondwater bij
sanering of ontwatering
(§ 22.3.8.1)

- Informatieplicht
- Lozingsroutes en emissie-eisen

mogelijk

- Aanpassen regels (bijv. verplichten
lozingsroute of aanpassen lozingseisen)

installeren gesloten
bodemenergiesysteem
(§ 22.3.26)

- Verbod aanleg/gebruik zonder vergunning a. in
een interferentiegebied (aangewezen in
omgevingsplan, gemeentelijke verordening of
omgevingsverordening);
of b. met een bodemzijdig vermogen > 70 kW.
- Aanvraagvereisten + beoordelingsregels

mogelijk

- Specificeren regels
- Definiëren werkingsgebied

Let op: Denk bij het aanpassen van de bruidsschatregels ook aan het maken van toepasbare regels voor het DSO. Het rijk zorgt alleen voor
de toepasbare regels voor Rijksregels en bruidsschat. Lees meer over de planning toepasbare regels rijk bruidsschat.

Tot slot moet de gemeente nagaan welke andere regels in het
omgevingsplan opgenomen kunnen worden. Daarbij kan het gaan
om regels die onder de huidige regelgeving zijn opgenomen in
gemeentelijke verordeningen waarin regels staan die gaan over
activiteiten in de fysieke leefomgeving en die niet in tijdelijk deel
van het omgevingsplan zijn opgenomen. Check deze gemeentelijke
verordeningen in relatie tot bodem en stel jezelf de vraag of je het
huidige lokale beleid wit continueren of dat de rijksregels wellicht
volstaan. Denk daarbij onder andere aan de volgende verordeningen / beleidsdocumenten:

• (Regionaal) bodemsaneringsbeleid;
• Nota bodembeheer (m.u.v. onderdelen die onder overgangsrecht
Besluit bodemkwaliteit vallen en automatisch overgaan naar het
tijdelijk deel van het omgevingsplan). Lees meer hierover in het
informatieblad Transitie nota bodembeheer en bodemkwaliteitsen bodemfunctiekaarten naar het stelsel van de Omgevingswet,
dat door het programma Bodembeheer van de Toekomst
ontwikkeld is;
• Bouwverordening2: bijvoorbeeld het aanwijzen van gebieden
waar geen bodemonderzoek nodig is.

• Verordening aanwijzing interferentiegebied:
De grondslag om interferentiegebieden aan te wijzen verdwijnt.
Daarvoor in de plaats komt het omgevingsplan. De gemeente kan
met het omgevingsplan gebieden aanwijzen waarbinnen regels
voor bodemenergie gelden. De gemeente kan in het omgevingsplan een gebied ook 3-dimensionaal aanwijzen. Gemeenten
wijzen interferentiegebieden aan in een plaatselijke verordening.
Dit staat uitgelegd op een webpagina met een overzicht van
de belangrijkste veranderingen voor bodemenergie.
Overgangsrecht regelt dat deze verordeningen blijven gelden
totdat de regels in die verordening zijn omgezet naar het nieuwe
stelsel. Het omzetten van die regels kan tot uiterlijk 2029 (Artikel
8.2.11 Invoeringsbesluit);

3.2.2.2 Wat kan de gemeente doen: eigen decentrale regels
Het omgevingsplan geeft gemeenten ook meer ruimte om invulling
te geven aan het beleidsthema bodem. Dit heeft een sterke relatie
met de eigen ambities en maatschappelijke opgaves (die in de
omgevingsvisie zijn beschreven).
De gemeente kan daarom eigen decentrale regels stellen voor tal
van andere bodemonderwerpen zoals, fysische eigenschappen, 3D
ordening in ondergrond, ecologie, etc. Zie bijvoorbeeld de
verschillende ondergrondkwaliteiten die op de webpagina over
bodem en de omgevingsvisie staan vermeld.

2
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voorzover nog geen onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan
via de bruidsschat voor toelaten bouwen op bodemgevoelige locaties

De gemeente kan ook maatwerkregels stellen als aanvulling of
wijziging van rijksregels. Dit zijn aanvullingen of wijzigingen van de
rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving dat een groot
aantal bodemactiviteiten reguleert.

Voorbeelden en hulpmiddelen
Vanuit het programma Bodembeheer van de Toekomst worden
hulpmiddelen ontwikkeld om gemeenten bij bovenstaande stappen
te ondersteunen. Een deel van deze hulpmiddelen is al in concept
gereed. Andere producten komen in de loop van 2021 beschikbaar.
• Leidraad uitwerking van bouwsteen activiteiten: Van visie naar regels
• juridische frames Aanvullingsspoor bodem
• Juridische frames Bodemenergie
• Modules staalkaart bodembeheer
• het informatieblad Transitie nota bodembeheer en bodemkwaliteitsen bodemfunctiekaarten naar het stelsel van de Omgevingswet
• Informatieblad maatwerkregels in het omgevingsplan

3.2.2.3 Digitalisering
De regels in het omgevingsplan komen ook in het Omgevingsloket
in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiervoor publiceren
gemeenten hun omgevingsplan, vertalen ze juridische regels
in toepasbare regels en verbinden ze regels aan werkingsgebieden
(annoteren). Hierdoor is het voor initiatiefnemers duidelijk waar en
waarop welke regels van toepassing zijn, zie voor meer informatie
hoofdstuk 5 Bodeminformatiebeheer en het Digitaal Stelsel
Omgevingswet.
Bovengenoemde activiteiten zullen hoogstwaarschijnlijk centraal
binnen jouw organisatie georganiseerd worden. Neem daarover
contact op met jouw collega die over de digitalisering gaat.
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4 Uitvoering VTH-taken
Gemeenten zijn onder de Omgevingswet bevoegd gezag voor de
meeste milieubelastende activiteiten, waaronder ook die met het
onderwerp bodem te maken hebben. In de praktijk zal de vergunningverlening, toezicht en handhaving op deze activiteiten echter
door omgevingsdiensten uitgevoerd worden.
Op bestuurlijk niveau zijn namelijk afspraken gemaakt tussen
gemeenten, provincies het rijk over de uitvoering van taken op het
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij
milieutaken. Daarbij zijn afspraken gemaakt over taken die door
gemeenten en provincies ondergebracht moeten worden bij
omgevingsdiensten. Dit wordt ook wel het basistakenpakket (BTP)
genoemd. Het basistakenpakket is onder de huidige wetgeving
geborgd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In
samenwerking met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten is
onder de Omgevingswet een nieuw basistakenpakket vastgesteld.
Dit pakket heeft een plaats gekregen in het Omgevingsbesluit en is
op 28 oktober 2020 gepubliceerd in het Invoeringsbesluit.
De taken en aandachtspunten die in dit hoofdstuk genoemd
worden, worden dus gezamenlijk uitgevoerd door gemeenten én
omgevingsdiensten.

Check 4:
Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de
gemeente voorbereid zijn op de rol als bevoegd gezag voor
een aantal milieubelastende activiteiten, waaronder een
aantal aan het onderwerp bodem gerelateerde activiteiten.
Voor de omgevingsdienst geldt dat deze gereed moet zijn
voor de uitvoering van VTH-taken die bij deze milieubelastende activiteiten horen.
Zorg daarbij in ieder geval voor:
a.	bekend te zijn voor welke milieubelastende activiteiten
de organisatie bevoegd gezag is en welke taken tot het
basistakenpakket horen;
b.	voldoende kennis te hebben over de nieuwe regelgeving
binnen de eigen organisatie, zodat je in staat bent de rol
als bevoegd gezag te kunnen uitvoeren;
c.	een duidelijke taakomschrijving van de activiteiten die je
helpt in je rol als opdrachtgever (gemeente) of opdrachtnemer (omgevingsdienst) voor de uitvoering van
VTH-taken; Bedenk als opdrachtgever of je naast het
basistakenpakket ook nog andere taken inbrengt bij de
omgevingsdienst als plustaak;
d.	het onderwerp bodem een plaats heeft in de
handhavingsstrategie;
e.	VTH-systemen en werkprocessen die zijn aangepast op
de Omgevingswet om de (nieuwe) bodemtaken te
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kunnen uitvoeren. Wees voorbereid op het (tijdig)
kunnen nemen van een besluit over (een verzoek om)
een maatwerkvoorschrift, bijvoorbeeld bij een melding
voor een milieubelastende activiteit volgens het Bal;
f.	afspraken met bevoegd gezag Wbb over situaties waarbij
sprake kan zijn van samenloop met het overgangsrecht
Wbb (bijvoorbeeld bij activiteiten op een locatie waarbij
sprake is van nazorg van een onder de Wbb uitgevoerde
sanering).

4.1 Activiteiten en bevoegd gezag
4.1.1 Rijksregels voor milieubelastende activiteiten
Onder de Omgevingswet is de gemeente bevoegd gezag voor de
meeste milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten
leefomgeving (zie artikel 2.3 Bal). De Omgevingswet gaat namelijk
uit van het decentraal-tenzij-beginsel.
Ook bij de meeste milieubelastende activiteiten die met de bodem
te maken hebben (zoals graven, saneren en toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie), is de gemeente het bevoegd gezag.
Voor een deel zijn dit nieuwe taken voor de gemeente. Onder de
huidige regelgeving valt graven en saneren van de bodem namelijk
onder de Wet bodembescherming (Wbb) waarvoor de provincies en
29 grotere gemeenten het bevoegd gezag zijn.
In tabel 5 staan de bodemgerelateerde milieubelastende activiteiten
en taken vermeld en is aangegeven welke organisatie bevoegd gezag
is. In tabel 6 is per activiteit de vergelijking gemaakt met de huidige
wet- en regelgeving.
Uitzonderingen waarbij gemeente geen bevoegd gezag is
Er zijn een paar uitzonderingen, waarbij de gemeente geen bevoegd
gezag is voor de milieubelastende activiteiten uit het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal). Op deze webpagina staat beschreven in welke situaties de gemeente geen bevoegd gezag is
Een van de uitzonderingen is complexe bedrijven. Dit zijn bedrijven die
door aard en omvang grote gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Afdeling 3.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geeft
aan welke activiteiten onder de term complexe bedrijven vallen;
• Seveso-inrichtingen
• een aantal IPPC-installaties met bovengemeentelijke milieu
gevolgen of een hoog milieurisico
• een aantal andere activiteiten met bovengemeentelijke milieu
gevolgen of een hoog milieurisico,
Complexe bedrijven zijn vergunningplichtig voor meerdere
activiteiten. Ten eerste is er een vergunning nodig voor de milieube-

lastende activiteit zelf. Ook is er een vergunning nodig voor een
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam. Dit volgt uit
afdeling 3.3 van het Bal.
De vergunningplicht geldt ook voor functioneel ondersteunende
activiteiten. Dit kan dus aan de orde zijn als ter plaatse van een
complex bedrijf gesaneerd of gegraven moet worden. Het is goed
om in het kader van de vergunningverlening ook het thema bodem
in mee te nemen. Zie voor handvatten de Handreiking omgevingsvergunning 2.0.
Onder de Omgevingswet heeft de aanvrager de mogelijkheid om
zijn activiteit gelijktijdig of afzonderlijk te melden, een meervoudige dan wel enkelvoudige aanvraag. Vanuit de 1 loket gedachte kan
het in sommige situaties voorkomen dat daarmee ook het bevoegd
gezag verschuift. Een voorbeeld is een meervoudige aanvraag voor
het bouwen van een huis met een open bodemenergiesysteem. De
provincie behoud wel adviesrecht voor de milieubelastende
activiteit (artikel 4.25, 1e lid, Omgevingsbesluit.

4.1.2 Decentrale regels aan activiteiten
De gemeente stelt ook lokale regels in het omgevingsplan voor
bepaalde activiteiten. Deels komen die decentrale regels voort uit
instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (bijvoorbeeld voor bouwen op bodemgevoelige locaties of nazorg na een
sanering) of uit de provinciale omgevingsverordening (bijvoorbeeld
voor grondwaterkwaliteit of -sanering). Deels zijn het regels die de
gemeente stelt voor activiteiten die het rijk niet regelt, waaronder
ook regels die zijn opgenomen in de bruidsschat zoals voor
kleinschalig graven of lozingen op het riool en de bodem.

Deze bruidsschatregels komen bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet van rechtswege in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Gemeenten kunnen na inwerkingtreding van de
Omgevingswet bepalen of zijn de bruidsschatregels continueren,
aanpassen of schrappen. Ook deze bruidsschatregels staan vermeld
in tabel 5.
In onderstaande figuur is geïllustreerd hoe de algemene regels van
het rijk en de decentrale regels van provincies, waterschappen en
gemeenten zich tot elkaar verhouden. Niet alleen wordt in beeld
gebracht met welke regels de burgers en bedrijven te maken krijgen
bij activiteiten in de fysieke leefomgeving. Maar ook hoe regels van
het Aanvullingsspoor bodem doorwerken naar andere besluiten,
andere Omgevingswet instrumenten en burgers en bedrijven. Let
daarbij op dat regels voor bodem niet alleen volgen uit het
Aanvullingsspoor bodem.

4.1.3 Overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb)
Van belang is dat er sprake kan zijn van overgangsrecht, waarop de
Wbb ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing
blijft. Dit volgt uit hoofdstuk 3 van de Aanvullingswet bodem
Omgevingswet. Hiervan is onder andere sprake als een locatie
eerder onder de Wbb is beschikt als ernstig en spoedeisend of voor
locaties waarvoor vóór inwerkingtreding een saneringsplan of BUS
melding is ingediend of waarvoor al een beschikking op het
saneringsplan is verleend. De Wbb blijft gelden totdat het besluit
tot instemming met een evaluatieverslag of een nazorgplan
onherroepelijk is geworden. Ook blijft de Wbb gelden voor de
maatregelen of beperkingen, die in het evaluatieverslag of in het
nazorgplan staan.

BAL

Aanvullingswet en besluit bodem

Alegemene rijksregels
milieubelastende
activiteiten

Rijksregels
Overgangsregels
Bruidschatregels

Invoeringsbesluit
Overgangsregels
Bruidschatregels

BKL
Instructieregels

Omgevingsplan
•
•
•
•

Uitwerking instructieregels
Bruidschatregels
Maatwerkregels
Algemene decentrale regels

Waterschapsverordening
Omgevingsverordening
Instructieregels
Direct werkende regels

Omgevingsvergunning
Maatwerkvoorschriften
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Voor situaties die onder het overgangsrecht vallen, blijft het
bevoegd gezag Wbb het aangewezen bevoegd gezag. Omdat het
voorstelbaar is dat de provincie deze taak op een gegeven moment
wil beëindigen bestaat de mogelijkheid van delegatie van die taak
aan de gemeente. Immers op basis van de Provinciewet (artikel 107,
eerste lid) kunnen provinciale bevoegdheden worden gedelegeerd
voor zover de aard en de schaal van die bevoegdheden zich daartoe
lenen. Ook kan ervoor worden gekozen om de taakuitvoering door
de Omgevingsdienst te laten plaatsvinden. Voor de goede orde: Het
basistakenpakket is voor situaties die onder het overgangsrecht
vallen ongewijzigd ten opzichte van hoe het nu geregeld is.
Aandachtspunten zijn om in het kader van de zogenaamde warme
overdracht tussen provincies en gemeenten afspraken te maken over
toezicht en handhaving bij passieve nazorg (bijvoorbeeld gericht op de
instandhouding van een leeflaag) en bij handhaving van de zorgplicht
op grond van artikel 13 Wet bodembescherming bij verontreinigingen
die zijn ontstaan tussen 1 januari 1987 en het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tussen provincie, gemeenten en
omgevingsdiensten kunnen afspraken gemaakt worden wie hierop
toezicht houdt en/of handhavend optreedt.
In tabel 5 staan ook de meest voorkomende taken genoemd die
onder het overgangsrecht vallen. Zie daarnaast het overzicht van de
situaties die onder het overgangsrecht vallen. Of lees meer over de
flexibiliteitsregeling voor de overdracht van bevoegd gezag taken.
De flexibiliteitsregeling biedt ook de mogelijkheid om gemeentelijke bevoegdheden over te dragen aan de provincie.

bijvoorbeeld bij de milieubelastende activiteiten graven en saneren
waarop een deel van de taken die uit de Wbb voortkomen buiten
het BTP valt. In tabel 5 staat vermeld welke activiteiten en taken
onder het BTP vallen en in tabel 6 staan de verschillen met de
huidige regelgeving.
Het BTP is voor situaties die onder het overgangsrecht vallen
ongewijzigd ten opzichte van hoe het geregeld was.

4.2.2 Plustaken
De overige taken en activiteiten die voortkomen uit decentrale
regels vallen niet onder het BTP. Gemeenten zijn daarvoor niet
verplicht de VTH-taken onder te brengen bij omgevingsdiensten. Zij
kunnen er echter wel voor kiezen om deze taken als zogenaamde
plus-taken bij de omgevingsdienst onder te brengen. Voor sommige
activiteiten en taken kan dat wel voor de hand liggen omdat de
uitvoering van de activiteiten soms gecombineerd plaatsvindt met
milieubelastende activiteiten die wel onder het basistakenpakket
vallen of omdat dit vanuit oogpunt van ketentoezicht nodig is.
Bovendien beschikt de omgevingsdienst over de benodigde kennis.
Maak bij de uitvoering van plustaken ook afspraken over de
routering van meldingen en gegevens & bescheiden via het DSO.

4.2.3 Stellen van maatwerkvoorschriften

4.2.1 Basistakenpakket (BTP)

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag voor concrete
gevallen afwijken van algemene regels (en eventuele maatwerkregels) voor een activiteit. Een maatwerkvoorschrift kan worden
aangevraagd door de initiatiefnemer (bijvoorbeeld gelijktijdig met
een melding) maar kan ook ambtshalve worden opgelegd door het
bevoegd gezag (bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding). Het
bevoegd gezag neemt het maatwerkvoorschrift meestal op in een
apart maatwerkbesluit. Als voor een activiteit een omgevingsvergunning nodig is, dan staat het maatwerk in een vergunningvoorschrift.

Vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken)
voor milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal zijn onderdeel van het basistakenpakket (BTP).
Het BTP is onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. De
uitvoering van VTH-taken moeten door provincies en gemeenten bij
omgevingsdiensten worden belegd. Dit geldt dus ook voor
de bodemgerelateerde milieubelastende activiteiten. Bekijk ook
het webinar ‘het verhaal achter het basistakenpakket’.

Het nemen van een maatwerkbesluit bij een melding voor een
milieubelastende activiteit die is genoemd in hoofdstuk 3 van het
Bal valt onder het basistakenpakket en vindt dus plaats door de
omgevingsdienst. Dit geldt ook voor een maatwerkbesluit over een
functioneel ondersteunende activiteit, bijvoorbeeld bij het lozen
van afvalwater op de bodem of het riool bij de activiteiten graven in
de bodem of saneren van de bodem.

4.2 Basistakenpakket en kwaliteitscriteria

Indien door provincies en/of de gemeente maatwerkregels zijn
opgenomen in de omgevingsverordening en/of het omgevingsplan,
moet hier bij de uitvoering van toezicht en handhaving van de
milieubelastende activiteiten rekening mee worden gehouden.
Het toezicht en handhaving op deze maatwerkregels valt binnen
het bereik van het BTP. Het opstellen van maatwerkregels valt echter
buiten het BTP.
Gemeenten en/of provincies kunnen ook eigen decentrale regels
opnemen in het omgevingsplan respectievelijk omgevingsverordening. Deze regels vallen niet onder het BTP.
Het grootste deel van de bodemtaken wordt nu ook al uitgevoerd
door omgevingsdiensten. Er zijn echter enkele verschillen,
20 | Wegwijzer bodem in de Omgevingswet

Als het gaat om een maatwerkbesluit over regels uit het omgevingsplan, dan valt deze buiten het basistakenpakket. De omgevingsdienst
kan (in mandaat) het maatwerkvoorschrift opstellen indien dit
binnen het gestelde in het omgevingsplan blijft. Indien er niets in
het omgevingsplan geregeld is of als men soepeler wil zijn dan het
omgevingsplan dan is formeel de gemeente aan zet. Het is van belang
dat het bevoegd gezag en de omgevingsdienst hierover afspraken
maken. Dit valt dus niet binnen het reguliere BTP.

4.2.4 Kwaliteitscriteria
Er gelden kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH). De kwaliteitscriteria voor de kritische massa
(deskundigheid en ervaring) zijn verplicht voor VTH-taken van het

basistakenpakket van de omgevingsdiensten. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg
(IPO) hebben hiertoe een modelverordening opgesteld. Voor de
overige VTH-taken geldt er een zorgplicht. De invulling hiervan is
vrij. Lees meer over de kwaliteitscriteria vergunningverlening,
toezicht en handhaving.

4.3 Processen en strategie
4.3.1 Aanpassing werkprocessen
Bij de uitvoering van VTH-taken werken de meeste organisaties
volgens een kwaliteitssysteem en gelden ook procescriteria voor de
beleidscyclus voor de uitvoering van VTH-taken. Onderdeel van het
kwaliteitssysteem is het gebruiken van werkprocessen en –instructies. Het is van belang dat de beschrijving van de werkprocessen en
–instructies actueel zijn en dus ook aangepast zijn op het moment
dat de Omgevingswet in werking treedt. Het is belangrijk om deze
actualisatie al voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
Omgevingswet te hebben uitgevoerd. Zeker voor taken die nieuw
zijn of waarbij de regelgeving is gewijzigd.

4.3.2 Handhavingsstrategie
Bevoegde overheden stellen voor het eigen grondgebied een
handhavingsstrategie op. De bestuursorganen die deelnemen in een
omgevingsdienst stellen gezamenlijk een uniforme uitvoerings- en
handhavingsstrategie vast voor de uitvoering van de basistaken. Zie
de artikelen 13.5 en 13.6 van het Invoeringsbesluit. Daarin kan ook
worden opgenomen hoe omgegaan wordt met het beoordelen van
meldingen (steekproefsgewijs en/of risicogericht) en met het vrije
veld toezicht. Het kan van belang zijn om ook de ervaringen rond
toezicht en handhaving onder de huidige regelgeving te betrekken
bij het aanpassen en actualiseren van de handhavingsstrategie onder
de Omgevingswet. Vaak zullen handhavingsstrategieën die onder het
huidige recht zijn opgesteld ook onder de Omgevingswet bruikbaar
zijn. Lees meer over de landelijke handhavingsstrategie (LHS).

4.3.3 Heffen van leges
De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van
de Wet Kwaliteitsborging Bouw, zullen gevolgen hebben voor de
legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk
van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij
gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.
Het principe van legesheffing verandert niet. Ook de wettelijke
grondslag voor het heffen van leges verandert niet. Toch zijn er een
aantal zaken die wel gaan veranderen waaronder de mogelijkheid
om leges te heffen voor bepaalde milieugerelateerde activiteiten.
Het is aan de gemeente om de financiële (of bedrijfseconomische)
impact van de stelselwijziging in te schatten en in de verschillende
stadia van haar begrotingscyclus te verwerken. De VNG voorziet een
aantal onderwerpen, die mogelijk van materiële impact zijn, die
mogelijk al direct bij invoering van de stelselwijziging gaan spelen,
en die impact kunnen of zullen hebben op de leges.
Het nieuwe stelsel staat toe dat gemeenten leges gaan heffen over

milieuvergunningen. Dit verandert een aantal dingen: In de legesverordening kan worden vastgesteld dat ook leges over milieuvergunningen worden geheven (en wat de beprijzing hiervan is);
De gemeentelijke kosten die direct zijn toe te wijzen aan deze
milieuvergunningen mogen dan in de “in leges te betrekken kosten”
worden opgenomen;
Op basis hiervan kunnen dan leges geheven over
milieuvergunningen;
Als gemeente is het verstandig:
1. Om de wenselijkheid van het wel/niet heffen van leges na te gaan:
Vind het college en raad het wenselijk om leges te heffen?
Meegenomen kan worden een inschatting te maken of het heffen
van leges van invloed is op het naleefgedrag.
2. In kaart te brengen welke inzet er nodig is om een aanvraag te
beoordelen en welke service er wordt geboden. Deze zijn voor milieu
opgenomen in het BAL. Het is denkbaar dat de gemeenten
hun OD vragen hoeveel tijd hiermee gemoeid is. Immers een
dergelijke onderbouwing is nodig voor het maken van de grondslag.
Meer informatie is te vinden op de website van de VNG.
Meer specifiek:
• Wegwijzer 24 - Legesmodel, mandaatregelingen en verordening
planschade aangepast | VNG
• Discussie-leidraad leges en de stelselwijziging Omgevingswet
(incl. Wkb) | VNG
• Handreiking kostentoerekening leges en tarieven | Brochure |
Rijksoverheid.nl

4.3.4 Inrichting van VTH-systeem
Overheden wisselen gegevens en documenten uit met de landelijke
voorziening van het DSO. Dit doen ze via koppelingen met een
aantal lokale systemen waaronder het lokale zaak- en vergunningensysteem. Overheden ontvangen digitale vergunningaanvragen,
meldingen en informatie in het kader van een informatieplicht uit
het Omgevingsloket. Ze krijgen een notificatie als een aanvraag of
melding klaar staat. Het lokale vergunning- of zaaksysteem haalt de
aanvraag of melding daarna op uit het digitaal stelsel.
Als bij een vergunningaanvraag meerdere ketenpartners een rol
hebben kan gebruik gemaakt worden van de
Samenwerkvoorziening van het DSO. In de Samenwerkvoorziening
kunnen overheden gegevens van vergunningaanvragen delen,
documenten toevoegen en actieverzoeken uitzetten bij ketenpartners. Bijvoorbeeld bij andere overheden of veiligheidsregio’s.
Zie ook hoofdstuk 5 over Bodeminformatiebeheer en het DSO.
Voor de uitvoering van toezicht en handhaving is het belangrijk dat
organisaties de handhavingsgegevens met elkaar delen. De
Omgevingswet en het Omgevingsbesluit stellen hieraan eisen. Aan
deze eisen wordt in ieder geval voldaan door gebruik te maken van
de Inspectieview milieu. Het DSO heeft geen voorzieningen om het
toezicht en handhavingsproces te ondersteunen.
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Tabel 5: Overzicht VTH activiteiten bodem onder Omgevingswet

Activiteit / situatie

Regelgeving bij
inwerkingwtreding
Omgevingswet

Omgevingsvergunning Bal

Melding Bal

Gegevens &
bescheiden Bal

Instructieregel Bkl

Bevoegd gezag Basistaak

Aandachtspunten

Graven < 25 m3 in de bodem
(kleinschalig graven)

Geen rijksregels

-

-

-

-

Gemeente1

Nee

Meer informatie bruidsschat
Vooraf: gegevens en bescheiden (1
week voor de start, m.u.v. tijdelijke
uitname o.b.v. de bruidsschat
Tidens: evt T&H

bruidsschat
§22.3.7.2 in geval
bekende locaties
kwaliteit > interventiewaarde
Graven > 25 m3 in de bodem
met kwaliteit < interventiewaarde

§3.2.21, §4.119 en
§5.2.2 Bal

-

-

Vooraf:
1 week, m.u.v.
tijdelijke uitname

-

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Tidens: evt T&H

Graven > 25 m3 in de bodem
met kwaliteit > interventiewaarde

§3.2.22, §4.120 en
§5.2.2 Bal

-

Vooraf:
4 weken, bij tijdelijke
uitname 1 week

Vooraf:
4 weken, bij tijdelijke
uitname 1 week

Bal: 1 week na
einde activiteit

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Vooraf: evt. beoordelen onderzoek
en evt. opleggen maatwerkvoorschrift
Tijdens: evt. T&H
Achteraf: Registratie evaluatieverslag in bodeminformatie-systeem

Na afloop:
1 week na einde
activiteit
locatie met historische
Geen rijksregels;
bodemverontreiniging zonder Bruidsschat §22.3.7.3
onaanvaardbaar risico (onder
Wbb beschikt als ernst, geen
spoed)

-

-

-

-

Gemeente1

Nee

Meer informatie
Mogelijkheid om via maatwerk
nadere regels te stellen om
verdere verontreiniging te
voorkomen / te beperken of
ongedaan te maken aan eigenaar
of initiatiefnemer van een activiteit

Bouwen op een bodemgevoelige locatie

-

-

-

Ja

Gemeente2

Nee

Meer informatie instructieregel
Meer informatie bruidsschat
Omgevingsplan bepaalt of een
binnenplanse vergunningplicht
geldt voor het bouwen. anders op
grond van het omgevingsplan
meldingplichtig.
Vooraf: beoordelen voorafgaand
bodemonderzoek en toetsen aan
waarde uit omgevingsplan
Achteraf (indien sanering nodig):
controle maatregelen

Geen rijksregels;
§ 5.1.4.5.1 Bkl;
Bruidsschat §22.2.7.2)
(en mede irt §5.2.2 Bal)
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Activiteit / situatie

Regelgeving bij
inwerkingwtreding
Omgevingswet

Omgevingsvergunning Bal

Melding Bal

Gegevens &
bescheiden Bal

Instructieregel Bkl

Bevoegd gezag Basistaak

Aandachtspunten

Saneren van de bodem

§3.2.23, §4.121 en
§5.2.2 Bal

-

Vooraf:
4 weken

Vooraf:
4 weken

-

Gemeente1

Ja

Saneringsplicht volgt uit
omgevingsplan
Meer informatie
Vooraf: evt. beoordelen onderzoek
en evt. opleggen maatwerkvoorschrift
Tijdens: evt. T&H
Achteraf: controle saneringsresultaat; check of sprake is van nazorg
en registratie evaluatieverslag in
bodeminformatiesysteem

Na afloop:
4 weken na einde
activiteit

Nazorg na saneren van de
bodem of toevalsvondst

Geen rijksregels;
§ 5.1.4.5.2 Bkl en
bruidsschat omgevingsplan § 22.3.7.1

-

-

-

Ja

Gemeente1

Nee

Meer informatie instructieregel
Meer informatie bruidsschat
Toezicht en handhaving of
nazorgmaatregelen in stand
worden gehouden

-

-

-

-

Primair provincie

Nee

Regels zoals vergunning- of
informatieplichten volgen uit de
omgevings-verordening
(instructieregels of rechtstreeks
werkende regels) en/of uit het
omgevingsplan of waterschapsverordening:
kan bijv. gaan om aanvullende
maatregelen bij een uitgevoerde
sanering volgens §4.121 Bal

Lozen van vrijkomend
§6.2.7.5 en
afvalwater bij graven, saneren §7.2.7.5 Bal
en grondwatersanering –
lozing op rijkswater of Noordzee

-

Vooraf:
4 weken, m.u.v. bij
graven < IW of bij
graven > IW en
kortdurend (< 48 uur)

Vooraf:
4 weken, m.u.v. bij
graven < IW of bij
graven > IW en
kortdurend (< 48 uur)

-

RWS

Nee

Meer informatie

Lozen van vrijkomend
afvalwater bij saneren en
ontwatering – lozing op
regionaal water

Geen rijksregels;
Bruidsschat waterschaps-verordening
Afdeling 2.2

-

-

-

-

Waterschap

Nee

Meer informatie
Vooraf: o.b.v. bruidsschat:
gegevens en bescheiden 4 weken
voor activiteit, m.u.v. kortdurend
(< 48 uur)

Lozen van vrijkomend
afvalwater saneren en
ontwatering – lozing op de
bodem of op het riool

Geen rijksregels;
Bruidsschat omgevingsplan §22.3.8.1

-

-

-

-

Gemeente1

Ja, mits functioneel
ondersteunend aan
activiteit aangewezen
in hoofdstuk 3 Bal

Meer informatie
Vooraf: o.b.v. bruidsschat:
gegevens en bescheiden 4 weken
voor activiteit, m.u.v. kortdurend
(< 48 uur)

Uitvoeren grondwatersanering Geen rijksregels;
(mogelijk decentrale
regels in omgevingsverordening, omgevingsplan en/of
waterschaps-verordening)
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Activiteit / situatie

Regelgeving bij
inwerkingwtreding
Omgevingswet

Omgevingsvergunning Bal

Melding Bal

Opslaan van grond en
baggerspecie

§3.2.24, §4.122 en
§5.2.1 Bal

Ja, indien sterk
verontreinigd of
onbekende
kwaliteit

Grondbank of
grondreinigings-bedrijf

§3.5.8 i.c.m.
§4.39, §4.40, §4.50,
§4.122 en §5.4.1 Bal

Toepassen van bouwstoffen3
(op de landbodem)

Bevoegd gezag Basistaak

Aandachtspunten

Vooraf:
Achteraf: eindsituatie- 4 weken (voor opslag onderzoek (6 weken
van één partij 1
na activiteit)
week)

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Vooraf: beoordelen en afgeven
vergunning of evt. controle melding
Tijdens en achteraf: evt. toezicht en
handhaving en indien van
toepassing beoordeling eindsituatie
onderzoek en afdwingen herstel

Ja, indien sterk
verontreinigd

Vooraf:
Achteraf: eindsituatie- 4 weken (voor opslag onderzoek (6 weken
van één partij 1
na activiteit)
week)

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Vooraf: beoordelen en afgeven
vergunning of evt. controle melding
Tijdens en achteraf: evt. toezicht en
handhaving en indien van
toepassing beoordeling eindsituatie
onderzoek en afdwingen herstel

§3.2.25 en §4.123 Bal
en Bbk

-

-

Vooraf:
4 weken bij toepasssing immobilisaat of
AVI-bodemas

-

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Vooraf: evt. beoordelen gegevens &
bescheiden en milieuverklaring;
overwegen registratie in bodeminformatie-systeem
Tijdens: evt. toezicht en handhaving
NB: ILT houdt toezicht op kwalibo
en keten

Toepassen van bouwstoffen3
(in oppervlaktewater) 3

§3.2.25 en §4.123 Bal
en Bbk

-

-

Vooraf:
4 weken bij toepasssing immobilisaat of
AVI-bodemas

-

Waterschap of
RWS

Nee

Meer informatie
Vooraf: evt. beoordelen gegevens
& bescheiden en milieuverklaring;
overwegen registratie in
bodeminformatie-systeem
Tijdens: evt. toezicht en handhaving
NB: ILT houdt toezicht op kwalibo
en de keten

Toepassen van grond of
baggerspecie3
(op de landbodem)

§3.2.26 en §4.124 Bal
§ 5.1.4.5.3 Bkl
Besluit bodemkwaliteit

-

Vooraf:
1 week voor de
toepassing (behalve
enkele uitz.)

Vooraf:
1 week per toe te
passen partij (behalve
enkele uitz.)

Ja

Gemeente1

Ja

Meer informatie mba
Meer informatie instructieregel
Vooraf: evt. beoordelen melding en
evt. gegevens & bescheiden (o.a.
milieuverklaring)
Tijdens: evt. toezicht en handhaving
NB: ILT houdt toezicht op kwalibo
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Gegevens &
bescheiden Bal

Instructieregel Bkl

Activiteit / situatie

Regelgeving bij
inwerkingwtreding
Omgevingswet

Omgevingsvergunning Bal

Melding Bal

Gegevens &
bescheiden Bal

Instructieregel Bkl

Bevoegd gezag Basistaak

Aandachtspunten

Toepassen van grond of
baggerspecie3
(in oppervlaktewater)

§3.2.26 en §4.124 Bal
art 6.3 Bkl
Besluit bodemkwaliteit

Alleen voor diepe
plas i.c.m.
lozings-activiteit
en incl. MERbeoordeling

Vooraf:
1 week voor de
toepassing (behalve
enkele uitz.)

Vooraf:
1 week per toe te
passen partij (behalve
enkele uitz.)

Ja

Waterschap of
RWS

Nee

Meer informatie mba
Vooraf: evt. beoordelen melding
en evt. gegevens & bescheiden
(o.a. milieuverklaring)
Tijdens: evt. toezicht en handhaving
NB: ILT houdt toezicht op kwalibo

Aanleg, beheer en onderhoud §3.2.6 en §4.111 Bal;
van een gesloten bodem(mogelijk bruidsschat
energiesysteem
omgevingsplan artikel
22.255)

-

Vooraf:
4 weken

Vooraf:
4 weken
Tijdens:
jaarlijks verstrekken
gegevens
Achteraf:
4 weken voor einde

-

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Bruidsschat bevat bij iwt
vergunningplicht. art. 22.225

Aanleg, beheer en onderhoud §3.2.6 en §4.112 Bal
van een open bodemenergiesysteem

Ja, vergunningplicht

Vooraf:
4 weken tenzij
vergunning

Tijdens:
jaarlijks verstrekken
gegevens

-

Provincie

Ja

Meer informatie

Regels over bodembeschermings-maatregelen bij
andere milieubelastende
activiteiten uit hst 3 Bal

Zie diverse paragrafen
in hst 3 en 4 Bal

Afhankelijk van
activiteit

Afhankelijk van
activiteit

Afhankelijk van
activiteit

-

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Beoordelen bodem-beschermende voorzieningen
Boordelen bodemvoorschriften
BB-cvm

Nulsituatie onderzoek bij
milieubelastende activiteiten
(uit hoofdstuk 3 Bal)
waarvoor dit verplicht is

§5.2.1 Bal

n.v.t.

n.v.t.

Afhankelijk van
activiteit

-

Gemeente1

Ja

Meer informatie
Bij de meeste milieubelastende
activiteiten is een nulsituatie
onderzoek niet meer verplicht

Beoordelen eindsituatie
onderzoek bij andere
milieubelastende activiteiten
(uit hoofdstuk 3 Bal)

§5.2.1 Bal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afhankelijk van
activiteit

Gemeente1

Ja

Meer informatie

Zorgplichten

art 1.6, 1.7, 1.7a en
10.21a Ow
art 2.11 Bal
Decentrale regels

-

-

-

-

Als activiteit, dan
bevoegd gezag
voor activiteit

Ja, voor zover relatie Zorgplicht bodemverontreiniging
met mba aangewezen
in hst 3 Bal

Ongewoon voorval

Artikel 10.21a en
afdeling 19.1 Ow
Afdeling 2.7 Bal

-

-

-

-

Als activiteit, dan Ja, voor zover relatie Ongewoon voorval
bevoegd gezag
met mba aangewezen
voor activiteit;
in hst 3 Bal
anders gemeente, waterschap en
RWS

Toevalsvondst in de bodem

afdeling 19.2a Ow

-

-

-

-

Gemeente

Nee

Meer informatie
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1

2
3
4

5

Activiteit / situatie

Regelgeving bij
inwerkingwtreding
Omgevingswet

Omgevingsvergunning Bal

Melding Bal

Gegevens &
bescheiden Bal

Instructieregel Bkl

Bevoegd gezag Basistaak

Aandachtspunten

Overgangsrecht Wbb:
Saneringsplan, BUS melding,
evaluatieverslag, nazorgplan
en monitoring nazorg voor
locaties die vallen onder
overgangsrecht Wbb

Hst 3 Aanvullings-wet
bodem Ow;
Wbb en BUS

beschikking Wbb

Melding BUS

Vooraf:
Startmelding

n.v.t.

Bevoegd gezag
Wbb4

Overeenkomstig
basistakenpakket
Wabo5

Meer informatie overgangsrecht

Overgangsrecht Wbb:
Aanwijzing zorgplicht of
ongewoon voorval,
beheermaatregelen,
onderzoeksplicht en
kostenverhaal o.b.v. Wbb

Hst 3 Aanvullings-wet
bodem Ow;
Art 27, 30, 37, 4e lid, 43
en 75 Wbb

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bevoegd gezag
Wbb4

Overeenkomstig
basistakenpakket
Wabo5

Meer informatie overgangsrecht

Overgangsrecht Wbb:
Vastgesteld gebiedsgericht
grondwaterbeheer

Hst 3 Aanvullings-wet
bodem Ow;
Art 55d Wbb

instemming
gebiedsgericht
grondwaterbeheer

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bevoegd gezag
Wbb4

Overeenkomstig
basistakenpakket
Wabo5

Meer informatie overgangsrecht
Dit plan wordt vier jaar na inw. Ow
van rechtswege een programma

Achteraf:
evaluatie-verslag

In een beperkt aantal situaties is de gemeente niet het bevoegd gezag voor de milieubelastende activiteiten, bijvoorbeeld als de activiteiten zich voordoen op de locatie van complexe bedrijven (provincie is bevoegd gezag) of als sprake is van
een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit waar een andere organisatie bevoegd gezag is. Op de website staat meer informatie.
Als op dezelfde locatie de provincie een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit voor een complex bedrijf heeft verleend, is de provincie bevoegd gezag.
Het toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen in aangewezen gebieden In Limburg valt onder de milieubelastende activiteit toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen (paragraaf 3.2.27 en 4.125 van het Bal)
Bevoegd gezag Wbb zijn de provincies en 12 grotere gemeenten (Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond,
Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Venlo, Utrecht, Zaanstad en Zwolle).
overeenkomstig de afspraken over het basistakenpakket volgens de Wabo voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, namelijk het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater
bij bodemsanering en proefbronnering voor zover het die activiteiten betreft
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Tabel 6: Overzicht bodemactiviteiten/taken in vergelijking met huidige regelgeving (was-wordt)

Omgevingswet
Activiteit of taak

Huidige wet- en regelgeving
Regelgeving

Opmerkingen

Melding of
vergunning

Bevoegd
gezag

Basis-taak

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Bevoegd gezag

Basis-taak

Kleinschalig graven < Geen
25 m3 in de bodem
rijksregels
met kwaliteit <
interventiewaarde

-

Gemeente

Nee

Deels melding art. 28 Wbb

art 28 Wbb
(deels)

Melding
(deels)

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Onder de Wbb geldt een
meldingsplicht op grond van
art 28 bij handeling in een
vermoeden van geval van of
bij handelingen in een
omvang > 50 m3 (m.u.v.
tijdelijke uitname en enkele
andere uitzonderingen)

Kleinschalig graven >
25 m3 in de bodem
met kwaliteit >
interventiewaarde

Gegevens &
bescheiden
(bruidsschat)

Gemeente1

Nee

BUS melding of indienen
saneringsplan

Art 39 en 39b e.v. Melding of
Wbb, BUS,
beschikking
Circulaire bodemsanering

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Onder de Wbb gaat de
meldingsplicht op grond van
art 28 vergezeld van een
BUS melding of het indienen
van een saneringsplan,
indien sprake is van een
geval van ernstige
bodemverontreiniging.
Onder de Wbb wordt geen
expliciet onderscheid
gemaakt tussen graven
(zonder saneringsdoelstelling) en saneren (met
saneringsdoelstelling)

Gegevens &
bescheiden

Gemeente1

Ja

Deels melding art. 28 Wbb

art 28 Wbb
(deels)

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Onder de Wbb geldt een
meldingsplicht op grond van
art 28 bij handeling in een
vermoeden van geval van of
bij handelingen in een
omvang > 50 m3 (m.u.v.
tijdelijke uitname en enkele
andere uitzonderingen

Geen
rijksregels;
bruidsschat
§22.3.7.2

Graven > 25 m3 in de §3.2.21,
bodem met kwaliteit §4.119 en
< interventiewaarde §5.2.2 Bal

Melding
(deels)
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Omgevingswet
Activiteit of taak

Huidige wet- en regelgeving
Regelgeving

Opmerkingen

Melding of
vergunning

Bevoegd
gezag

Basis-taak

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Bevoegd gezag

Basis-taak

Graven > 25 m3 in de §3.2.22,
bodem met kwaliteit §4.120 en
> interventiewaarde §5.2.2 Bal

Melding

Gemeente1

Ja

BUS melding of indienen
saneringsplan

Art 39 en 39b e.v. Melding of
Wbb, BUS,
beschikking
Circulaire bodemsanering

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Bouwen op een
bodemgevoelige
locatie

§5.1.4.5.1
Bkl;
Bruidsschat
omgevingsplan
§22.2.7.2;
§5.2.2 Bal

Vergunning of
melding

Gemeente2

Nee

Bouwen met verblijfsfunctie

Woningwet,
Wabo, bouwverordening

Gemeente

Nee

Saneren van de
bodem

§3.2.23,
§4.121 en
§5.2.2 Bal

Melding

Gemeente1

Ja

BUS melding of indienen
saneringsplan

Art 39 en 39b e.v. Melding of
Wbb, BUS,
beschikking
Circulaire bodemsanering

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Nazorg na saneren
van de bodem

§ 5.1.4.5.2
Bkl
en bruidsschat
§ 22.3.7.1

Melding
(indirect)

Gemeente1

Nee

(passieve) nazorg na
sanering (o.b.v. nazorgplan
of BUS melding)

Art 39e Wbb en
art 15 BUS

Melding
(indirect) of
beschikking

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Uitvoeren grondwatersanering

Omgevingsverordening
of omgevingsplan

Volgt uit
Provincie of
Omgevingsgemeente
verordening of
omgevingsplan

Nee

Uitvoering grondwatersanering

Art 39 e.v. Wbb
Beschikking
Circulaire bodemsanering

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4
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Vergunning
of melding

Onder de Wbb gaat de
meldingsplicht op grond van
art 28 vergezeld van een
BUS melding of het indienen
van een saneringsplan,
indien sprake is van een
geval van ernstige
bodemverontreiniging.
Onder de Wbb wordt geen
expliciet onderscheid
gemaakt tussen graven
(zonder saneringsdoelstelling) en saneren (met
saneringsdoelstelling)

Onder de Wbb wordt geen
expliciet onderscheid
gemaakt tussen graven
(zonder saneringsdoelstelling) en saneren (met
saneringsdoelstelling)

Onder de Wbb wordt geen
expliciet onderscheid
gemaakt tussen de
uitvoering van een
bodemsanering, bronaanpak
en/of grondwatersanering

Omgevingswet

Huidige wet- en regelgeving

Activiteit of taak

Regelgeving

Onttrekken van
grondwater
(wateronttrekkingsactiviteit)

Hst 16 Bal,
Vergunning of
afd. 8.9 Bkl,
melding
omgevingsverordening,
waterschapsverordening
(bruidsschat
afdeling 3.1)

Lozen van vrijko§6.2.7.5 en
mend afvalwater bij §7.2.7.5 Bal
graven, saneren en
grondwatersanering
– lozing op rijkswater
of Noordzee

Melding of
vergunning

Melding

Bevoegd
gezag

Basis-taak

Activiteit of taak

Provincie,
waterschap,
RWS

Nee

RWS

Regelgeving

Opmerkingen
Melding of
vergunning

Bevoegd gezag

Basis-taak

Verplaatsen van verontreiArt 28, lid 3 en 4
nigd grondwater.
Wbb,
Voor waterschappen geeft
het Rijk gelijkluidende
beoordelingsregels mee via
de bruidsschat. Ook zij
hebben met verontreinigingspluimen rekening te
houden bij de beoordeling
van een vergunningaanvraag
(en het stellen van algemene
regels). In relatie tot
aanwezige verontreinigingspluimen betekent dit ook
dat een indirect effect als
gevolg van het verplaatsen
of verspreiden van een
verontreinigingspluim
meegenomen moet worden
in de belangenafweging. Bij
deze toetsing kunnen de te
nemen maatregelen
opgenomen in de waterprogramma’s wel betrokken
worden.

Melding

Bevoegd gezag
Wbb3

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Nee

Lozen van vrijkomend
Activiteitenbeafvalwater bij sanering op
sluit, Besluit
rijkswateren en de Noordzee lozen buiten
inrichtingen

Melding

RWS

Nee

Lozen van vrijkomend afvalwater bij
saneren en
ontwatering – lozing
op regionaal water

Bruidsschat
Gegevens &
waterschaps- bescheiden
verordening (bruidsschat)
Afdeling 2.2

Waterschap

Nee

Lozen van vrijkomend
afvalwater bij sanering op
regionaal oppervlaktewater

Activiteitenbesluit, Besluit
lozen buiten
inrichtingen

Melding

Waterschap

Nee

Lozen van vrijkomend afvalwater
saneren en
ontwatering – lozing
op de bodem of op
het riool

bruidsschat
omgevingsplan
§22.3.8.1

Gemeente1

Ja, mits
functioneel
ondersteunend bij een
activiteit uit
hoofdstuk 3
Bal

Lozen van vrijkomend
afvalwater bij sanering op
het riool of op de bodem

Activiteitenbesluit, Besluit
lozen buiten
inrichtingen

Melding

Gemeente

Overeenkomstig
basistakenpakket
voor inwerkingtreding Omgevingswet4

Gegevens &
bescheiden
(bruidsschat)
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Omgevingswet

Huidige wet- en regelgeving

Opmerkingen

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Bevoegd
gezag

Basis-taak

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Bevoegd gezag

Basis-taak

Opslaan van grond
en baggerspecie

§3.2.24,
§4.122 en
§5.2.1 Bal

Melding of
vergunning

Gemeente1

Ja

Opslaan van grond of
baggerspecie (buiten
inrichting of binnen
inrichting)

Bbk of Activiteitenbesluit

Melding of
vergunning

Gemeente (of
bevoegd gezag
voor inrichting)

Ja

Grondbank of grond- §3.5.8 i.c.m.
reinigingsbedrijf
§4.39, §4.40,
§4.50,
§4.122 en
§5.4.1 Bal

Melding of
vergunning

Gemeente1

Ja

Opslaan van grond of
baggerspecie en/of
bewerken van grond of
baggerspecie (binnen
inrichting)

Activiteitenbesluit

Melding of
vergunning

bevoegd gezag
voor inrichting)

Ja

Toepassen van
bouwstoffen
(op de landbodem)

§3.2.25 en
§4.123 Bal
Bbk 2021

Gegevens &
bescheiden
(deels)

Gemeente1

Ja

Toepassen van bouwstoffen
op de landbodem

Hst 3 Bbk en Rbk

Melding
(deels)

Gemeente (of
bevoegd gezag
voor inrichting)

Ja

Toepassen van
§3.2.25 en
bouwstoffen
§4.123 Bal
(in oppervlaktewater) Bbk 2021

Gegevens &
bescheiden
(deels)

Waterschap
of RWS

Nee

Toepassen van bouwstoffen
in oppervlaktewater

Hst 3 Bbk en Rbk

Melding
(deels)

RWS of
waterschap

Nee

Toepassen van grond §3.2.26 en
of baggerspecie op
§4.124 Bal
de landbodem
Bbk 2021

Melding
Gemeente1
(toepassing) en
gegevens &
bescheiden
(partij) (deels)

Ja

Toepassen van grond of bag- Hst 4 Bbk en Rbk
gerspecien op de landbodem

Melding
(deels)

Gemeente (of
bevoegd gezag
voor inrichting)

Ja

Toepassen van grond §3.2.26 en
of baggerspecie in
§4.124 Bal
oppervlaktewater
Bbk 2021

Vergunning
Waterschap
(diepe plas);
of RWS
(toepassing) en
gegevens &
bescheiden
(partij) (deels)

Nee

Toepassen van grond of bag- Hst 4 Bbk en Rbk
gerspecie in oppervlaktewa- Circulaire diepe
ter
plassen

Melding
(deels)

RWS of
waterschap

Nee

Toepassen van
mijnsteen en met
grond en baggerspecie vermengde
mijnsteen op de
landbodem in de
voormalige
mijnbouwgebieden
in de provincie
Limburg

Melding
Gemeente1
(toepassing) en
gegevens &
bescheiden
(partij) (deels)

Ja

Toepassen van bouwstoffen
op de landbodem

Melding
(deels)

Gemeente (of
bevoegd gezag
voor inrichting)

Ja

§3.2.27 en
§4.125 Bal
Bbk 2021
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Hst 3 Bbk en Rbk

Onder de huidige regelgeving valt opslag voorafgaand
aan nuttige toepassing en
buiten inrichtingen onder
het Bbk. Opslag binnen
inrichtingen valt onder het
Activiteitenbesluit

Toepassen van mijnsteen
valt onder Bbk onder hst 3
(toepassen van bouwstoffen)
met daarbij mogelijkheid
gebiedsspecifiek beleid

Omgevingswet

Huidige wet- en regelgeving

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Toepassen van
mijnsteen en met
grond en baggerspecie vermengde
mijnsteen in
oppervlaktewater in
de voormalige
mijnbouwgebieden
in de provincie
Limburg

§3.2.27 en
§4.125 Bal
Bbk 2021

Aanleg, beheer en
onderhoud van een
gesloten bodemenergiesysteem

§3.2.6 en
§4.111 Bal;
Bruidsschat
omgevingsplan artikel
22.255

Basis-taak

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Bevoegd gezag

Basis-taak

Melding
Waterschap
(toepassing) en of RWS
gegevens &
bescheiden
(partij) (deels)

Nee

Toepassen van bouwstoffen
in oppervlaktewater

Hst 3 Bbk en Rbk

Melding
(deels)

RWS of
waterschap

Nee

Vergunning of
melding

Gemeente1

Ja

Aanleg, beheer en
onderhoud van een gesloten
bodemenergiesysteem

Wabo, Waterwet,
Activiteitenbesluit en Besluit
lozen buiten
inrichtingen

Vergunning
of melding

Gemeente

Ja

Aanleg, beheer en
§3.2.6 en
onderhoud van een
§4.112 Bal
open bodemenergiesysteem

Vergunning of
melding

Provincie

Ja

Aanleg, beheer en
onderhoud van een open
bodemenergiesysteem

Wabo, Waterwet,
Activiteitenbesluit en Besluit
lozen buiten
inrichtingen

Vergunning

Provincie

Ja

Boordelen
bodembeschermings-aspecten bij
andere milieubelastende activiteiten

Vergunning of
melding (afh.
van activiteit)

Gemeente1

Ja

Boordelen bodembescherActiviteitenbemings-aspecten bij andere
sluit, NRB
milieubelastende activiteiten

Vergunning
of melding
(afh. van
activiteit)

Bevoegd gezag
voor inrichting

Ja

Beoordelen
§5.2.1 Ball
nulsituatie
onderzoek bij andere
milieubelastende
activiteiten waarvoor
dat verplicht is

Vergunning of
melding (afh.
van activiteit)

Gemeente1

Ja

Beoordelen nulsituatie
Activiteitenbeonderzoek bij andere
sluit
milieubelastende activiteiten

Vergunning
of melding
(afh. van
activiteit)

Bevoegd gezag
voor inrichting

Ja

Beoordelen
§5.2.1 Ball
eindsituatie
onderzoek bij andere
milieubelastende
activiteiten

Vergunning of
melding (afh.
van activiteit)

Gemeente1

Ja

Beoordelen eindsituatie
Activiteitenbeonderzoek bij andere
sluit
milieubelastende activiteiten

Vergunning
of melding
(afh. van
activiteit)

Bevoegd gezag
voor inrichting

Ja

Divers

Bevoegd
gezag

Opmerkingen

Toepassen van mijnsteen
valt onder Bbk onder hst 3
(toepassen van bouwstoffen) met daarbij mogelijkheid gebiedsspecifiek beleid

In het Bal is bij de meeste
activiteiten geen verplichting
voor een nulsituatie
onderzoek meer opgenomen
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Omgevingswet

1

2
3

4

Huidige wet- en regelgeving

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Zorgplicht en
ongewoon voorval

Art 1.6 en 1.7 n.v.t.
Ow
Art 2.11 Bal
Decentrale
regels

Toevalsvondst in de
bodem

afdeling
19.2a Ow

n.v.t.

Bevoegd
gezag

Basis-taak

Opmerkingen

Activiteit of taak

Regelgeving

Melding of
vergunning

Bevoegd gezag

Basis-taak

Als activiteit, Deels (bij
dan bevoegd mba)
gezag voor
activiteit;
anders
gemeente,
waterschap
en RWS

Zorgplicht en ongewoon
voorval

Wbb, Wm, Bbk,
Waterwet en
Activiteitenbesluit

n.v.t.

Als activiteit, dan
bevoegd gezag
voor activiteit;
anders
gemeente,
provincie,
waterschap en
RWS

deels

Gemeente

Gedeeltelijk vergelijkbaar
Art 37, 3e lid Wbb
met Tijdelijke beschermingsmaatregelen

beschikking

gemeente

Nee

Nee

In een beperkt aantal situaties is de gemeente niet het bevoegd gezag voor de milieubelastende activiteiten, bijvoorbeeld als de activiteiten zich voordoen op complexe bedrijven (provincie is bevoegd gezag) of als sprake is van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit waar een andere organisatie bevoegd gezag is. Zie voor meer informatie: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/
bepalen-bevoegd-gezag-bal/milieubelastende/
Als op dezelfde locatie de provincie een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit voor een complex bedrijf heeft verleend, is de provincie bevoegd gezag.
Bevoegd gezag Wbb zijn de provincies en 12 grotere gemeenten (Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond,
Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Venlo, Utrecht, Zaanstad en Zwolle).
overeenkomstig de afspraken over het basistakenpakket volgens de Wabo voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, namelijk het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater
bij bodemsanering en proefbronnering voor zover het die activiteiten betreft
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5	Bodeminformatiebeheer en Digitaal Stelsel
Omgevingswet
Check 5:
Het DSO is een samenspel tussen het stelsel van landelijke
voorzieningen en lokale systemen van overheden. Zorg er
voor dat:
a.	Aanvragen en gegevens kunnen worden uitgewisseld
met de landelijke voorziening;
b.	De juiste behandeldiensten voor aanvragen en meldingen zijn ingesteld;
c.	Juridische regels (voor zover nodig) zijn omgezet naar
toepasbare regels;
d.	Regels uit het omgevingsplan worden verbonden aan
geografische werkingsgebieden door ze te annoteren.
e.	Zorg gedragen wordt voor de overdracht, het beheer en
gebruik van bodeminformatie i.r.t. overgangsrecht,
warme overdracht, beleidsvorming, enz

Overheden wisselen aanvragen en gegevens uit met de landelijke
voorziening van het digitaal stelsel. Het DSO heeft gevolgen voor
veel onderdelen van de organisatie van de gemeente en omgevingsdienst. Overkoepelende activiteiten zullen hoogstwaarschijnlijk
centraal georganiseerd worden. Neem hierover contact op met de
collega’s of afdeling die over digitalisering gaat.

5.1	Wat is het Digitaal stelsel
Omgevingswet (DSO)?
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de
landelijke voorziening (LV) samen met de lokale systemen van
overheden.
• Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt
de landelijke voorziening (DSO-LV).
• Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de lokale systemen.
De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de
achtergrond een aantal informatiesystemen. Deze onderdelen van
de landelijke voorziening zorgen ervoor dat informatie van
overheden op de juiste plek in het Omgevingsloket beschikbaar
komt. Overheden sluiten lokale systemen aan op de landelijke
voorziening van het DSO. Zo kunnen ze Omgevingswetbesluiten en
toepasbare regels aanleveren. Maar ook vergunningaanvragen en
meldingen ontvangen.
Het DSO is volop in ontwikkeling waardoor bepaalde inzichten nog
kunnen veranderen. Lees meer achtergrondinformatie over de
werking en de verschillende onderdelen van het DSO. Aan een
aantal specifieke aspecten wordt hieronder nader aandacht besteed.

5.2	Uitwisselen gegevens tussen lokale en
landelijke voorzieningen
Overheden wisselen gegevens en documenten uit met de landelijke
voorziening van het digitaal stelsel. Dit doen ze via koppelingen
met een aantal lokale systemen. Door deze systemen te koppelen
met de landelijke voorziening, ontstaat een complete (digitale)
keten. Deze koppeling zal hoogstwaarschijnlijk centraal binnen de
organisatie georganiseerd worden.
Tabel 7: Lokale systemen
Ruimtelijke plansystemen Overheden sluiten ruimtelijke plansystemen
aan om Omgevingswetbesluiten beschikbaar te stellen in het Omgevingsloket. Zo
kan iedereen de regels uit bijvoorbeeld
omgevingsplannen en omgevingsvisies
bekijken op een kaart in het loket
zaak- en vergunningen
systeem

Een zaak- of vergunningensysteem moet de
verzoeknotificatie van het digitaal stelsel
kunnen ontvangen. En moet daarna
vergunningaanvragen en meldingen kunnen
ophalen uit de werkmap.

Regelbeheersystemen

Overheden sluiten regelbeheersystemen
aan om toepasbare regels naar het
Omgevingsloket te sturen. Daar ziet
iedereen de toepasbare regels als vragenbomen in de vergunningcheck of bij het
opstellen van aanvragen en meldingen.

5.3	Behandelen van vergunningen,
meldingen en informatieplichten
Streven is om alle aanvragen voor vergunningen, meldingen en
informatieplichten (gegevens en bescheiden) via het DSO te laten
lopen bij inwerkingtreding van de Ow. Dat geldt ook voor de
meldingen en informatieplichten uit het Aanvullingsbesluit bodem
(zowel de algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving
maar ook uit bruidsschatregels uit het Invoeringsbesluit), zie
hoofdstuk 4.
Huidige meldingsformulieren die in het kader van het overgangsrecht nog gebruikt worden zullen niet ingebouwd worden in het
DSO. Denk daarbij aan de evaluatieverslagen voor BUS saneringen
en de bij de bevoegde overheden Wbb beschikbare formulieren
voor saneringen die onder het overgangsrecht vallen. Ook blijft het
meldpunt Besluit bodemkwaliteit beschikbaar voor het melden van
monitoringsgegevens bij IBC toepassingen die in het kader van
overgangsrecht gemeld moeten worden.
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Tabel 8: Aandachtspunten behandelen vergunningen, meldingen en informatieplichten

Type dienst

Omschrijving

Behandeldiensten:

Overheden kunnen het behandelen van verzoeken uitbesteden aan een behandeldienst. Zo kan een omgevingsdienst of
samenwerkingsverband namens de organisatie aanvragen en meldingen ontvangen en behandelen.
Een behandeldienst ontvangt dan de aanvragen, meldingen en ingediende informatie die voor die activiteit nodig zijn. Het is
niet verplicht om een behandeldienst in te stellen. Als overheden het niet doen, ontvangen en behandelen ze de verzoeken zelf.
Gemeenten hoeven geen behandeldienst in te stellen voor de basistaken die omgevingsdiensten doen voor gemeenten. Deze
instellingen worden landelijk geregeld voor gemeenten. Voor andere taken dan de basistaken (plustaken) moeten gemeenten
zelf een behandeldienst instellen.

Samenwerken met
andere overheden

Overheden of behandeldiensten moeten een vergunningaanvraag met de Omgevingswet in principe binnen 8 weken behandelen. Als ze daarbij moeten samenwerken met ketenpartners, dan kan dit via de Samenwerkvoorziening van het DSO. Hiervan
kan sprake zijn bij een combinatie van activiteiten zoals bouwen en het onttrekken van grondwater t.b.v. bouwen. Of voor
enkele mba’s zoals opslaan van grond of baggerspecie.
In de Samenwerkvoorziening kunnen ze gegevens van vergunningaanvragen delen, documenten toevoegen en actieverzoeken
uitzetten bij ketenpartners. Bijvoorbeeld bij andere overheden of veiligheidsregio’s. Overheidsorganisaties sluiten aan op de
Samenwerkvoorziening met een lokaal vergunningensysteem of zaaksysteem. Zo werken ze digitaal met elkaar samen via hun
eigen lokale systemen.
Adviesorganisaties kunnen via een web portal toegang krijgen tot de samenwerkvoorziening

Vragenbomen en
toepasbare regels

Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van juridische regels voor zowel de initiatiefnemer als voor software. In het
Omgevingsloket worden toepasbare regels gebruikt voor de vergunningcheck, indieningsvereisten en ‘maatregelen op maat’,
zie introductie toepasbare regels.
Overheden vertalen zelf hun decentrale juridische regels over de fysieke leefomgeving naar toepasbare regels voor gebruiksvriendelijke vragenbomen. Zo bepalen ze welke vragen een initiatiefnemer te zien krijgt. Maar ook hoe en wanneer de
initiatiefnemer deze vragen ziet.
Voor het onderdeel Aanvragen zijn gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk verplicht om toepasbare regels voor hun
lokale indieningsvereisten aan te leveren (Omgevingsbesluit, artikel 14.2 lid 3).
Voor de Vergunning check en Maatregelen op maat is dit niet verplicht. Wel is bestuurlijk afgesproken om het huidige dienstverleningsniveau te behouden
Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Via het Invoeringsbesluit zorgt
het Rijk ervoor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Deze regels heten ook
wel de bruidsschat. Het Rijk vertaalt deze regels naar toepasbare regels en zorgt ervoor dat deze regels als vragenbomen in het
Omgevingsloket komen. Als een gemeente wil afwijken van de bruidsschatregels en/of decentrale- of maatwerkregels wil
opnemen in het omgevingsplan, is de gemeente zelf verantwoordelijk voor opstellen of aanpassen van toepasbare regels.

Annoteren

Om Omgevingswetbesluiten zichtbaar en bruikbaar te maken in het DSO zijn er afspraken over het ordenen van de inhoud. Dit
gebeurt onder andere door de informatie in besluiten te annoteren. Annoteren is het toevoegen of markeren van gegevens in
(onderdelen van) Omgevingswetbesluiten en regelingen.
Hierdoor krijgt informatie in een besluit of de regeling kenmerken, waarop in het onderdeel ‘Regels op de kaart’ gefilterd kan
worden. En het zorgt ervoor dat werkingsgebieden en andere gegevens op een kaart getoond kunnen worden.
Hoe beter overheden juridische regels in Omgevingswetbesluiten annoteren, hoe beter ze vindbaar zijn in het Omgevingsloket.
Daarnaast is het annoteren noodzakelijk voor het kunnen aanleveren van toepasbare regels. Door in het Omgevingsplan bij de
regels aan te duiden over welke activiteit het gaat en op welk gebied van toepassing is, wordt de activiteit mét gebied in de
Registratie Toepasbare Regels opgenomen. Pas daarna kan het regelbeheerbestand (de vragenboom) aan de activiteit worden
gekoppeld.
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5.4	Koppeling met bestaande
‘informatieproducten’
In het Omgevingsloket onderdeel “Regels op de Kaart” kunnen in de
toekomst verschillende informatieproducten gecombineerd
worden. Informatieproducten geven feitelijke informatie over de
omgeving. Dit kunnen gegevens over de ondergrond in de BRO zijn,
maar ook ondergronden zoals de Basisregistratie Topografie en
kaartlagen met gebiedsinformatie die behulpzaam is bij de
uitvoering van de Omgevingswet. Bij kaartlagen met gebiedsinformatie kan je bijvoorbeeld denken aan bodemkwaliteitskaarten.
Het verschil met “gewone” ondergronden is dat deze kaartlagen ook
bevraagd kunnen worden via vragenbomen. Zo kan bij de vergunningcheck de vraag zijn of wel of geen bodemonderzoek nodig is bij
het realiseren van een gebouw op een bodemgevoelige locatie of
dat op een perceel publiekrechtelijke beperkingen gelden. Vanuit
deze kaartlagen of Informatieproducten kan deze informatie dan al
vooraf ingevuld worden.
Zo ver is het echter nog niet. Er is geen vaste planning afgesproken
voor het ontsluiten van deze informatiebronnen en er is ook geen
limitatieve lijst opgesteld van welke bronnen zich hiervoor lenen.
Afgesproken is dat de overheidskoepels (VNG, IPO, UVW, Rijk) zelf
aangeven wat zij nodig hebben en afspraken maken over het
aansluiten. De verwachting is dat de komende jaren de hoeveelheid
beschikbare informatie in het DSO steeds verder zal toenemen.
In de tussentijd kunnen overheden bij het ontwikkelen van
vragenbomen al wel op een minder vergaande manier informatie

aanbieden, bijvoorbeeld door in de toelichting bij een vraag naar
een website te verwijzen waar de juiste informatie te vinden is.

5.5 Inrichting bodeminformatiebeheer
Inrichting van bodeminformatiebeheer is een lokale aangelegenheid die (voorlopig) losstaat van het DSO omdat (nog) niet is
voorzien in het ontsluiten van die informatie binnen het DSO.
Bodeminformatiebeheer draagt wel bij aan goede besluitvorming
onder de Omgevingswet.
Goed informatiebeheer is essentieel voor een duurzaam beheer en
gebruik van de bodem en het toedelen van functies in de ondergrond. Bodem- en ondergrondgegevens worden namelijk binnen de
gehele overheid en in uiteenlopende sectoren, ook door bedrijven
en burgers, gebruikt.
Bodeminformatie kan betrekking hebben op:
• de toestand (fysische, biologische en chemische kwaliteit) van de
bodem (historische informatie, bodemonderzoek, landsdekkend
beeld, etc.) onder andere ter voorbereiding van een vergunningaanvraag of melding;
• de gevolgen van activiteiten voor de bodem (verontreiniging,
aantasting) en de besluitvorming daarover (bijvoorbeeld besluit
over ernst en spoed, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, gebruiksbeperkingen, saneringsplan, evaluatieverslag en nazorgplan);
• het toepassen van grond (bodemfunctieklassekaart, bodemkwaliteitskaart; informatie over de bestaande bodemkwaliteit maar
ook over de toepassingseisen in een bepaald gebied);
• het gebruik en de functie van de bodem (omgevingsplan).

Tabel 9: Rol bodeminformatie binnen de Omgevingswet

Rol bodem informatie

Actie

Overgangsrecht Wet bodembescherming

Informatiebeheer heeft onder andere betrekking
op informatie over de inventarisaties van
potentiële locaties met bodemverontreiniging,
informatie over locaties waar bodemonderzoeken en bodemsaneringen zijn uitgevoerd en het
registreren van gevallen van ernstige bodemverontreiniging in het kadaster. Voor locaties die
vallen onder het overgangsrecht blijft deze
functie van bodeminformatiebeheer(systeem)
behouden.

Onderhouden, gebruiken en toegankelijk maken van
informatie uit een Bodeminformatiesysteem

Warme overdracht

Door verdere decentralisatie wijzigt het bevoegd
gezag voor historische verontreinigingen. Onder
de Omgevingswet zijn gemeenten het bevoegd
gezag voor verontreinigingen in de vaste bodem.
De warme overdracht tussen provincies en
gemeenten bestaat uit het delen van (informatie
uit) digitale en/of analoge dossiers van (mogelijke) bodemverontreinigingen. Het betreft een
overdracht of het delen van de kennis en
ervaringen die de provincie in de loop der jaren
heeft opgebouwd.

- Inrichten kennisdeling tussen provincie en
gemeente
- “Overdracht” van informatie m.b.t. historische
verontreinigingen in de vaste bodem.

Wegwijzer bodem in de Omgevingswet | 35

Rol bodem informatie

Actie

Beleidsvorming

Feitelijke informatie over de fysieke leefomgeving
is een belangrijke basis voor beleidsontwikkeling
en besluitvorming (bijv. omgevingsvisie en
omgevingsplan)

Verzamelen en beheren relevante bodeminformatie
op het gebied van bijv. bodemopbouw, geohydrologie en bodemkwaliteit, bodemgerelateerde
activiteiten. Hiervoor kan onder andere gebruik
gemaakt worden van de BRO. Zie ook hoofdstuk 2
over omgevingsvisie en programma

Bodemkwaliteitskaart

Gemeenten kunnen bodemkwaliteitskaart
vaststellen voor een deel van de gemeente of
voor de hele gemeente. De bodemkwaliteitskaart
kan dienen als onderdeel van de milieuverklaring
bodemkwaliteit om elders grond te kunnen
toepassen en/of om de kwaliteit van de
ontvangende bodem aan te tonen. De bodemkwaliteitskaart kan ook dienen als informatie
waarop via maatwerkregels afwijkende
kwaliteitseisen worden vastgelegd (vergelijk met
het huidige gebiedsspecifieke beleid)

Bij een nieuwe bodemkwaliteitskaart:
- Verzamelen data uit bodemonderzoeken
- Analyseren data en maken van een indeling in
zones met bijbehorende waarden (o.b.v. bepaalde
percentielwaarden) en kwaliteitseisen
Bij het periodieke (minimaal na 5 jaar) actualiseren
van een bodemkwaliteitskaart:
- Inventariseren van nieuw beschikbare data uit
bodemonderzoeken en/of als gevolg van
activiteiten zoals (grootschalige) activiteiten
waarbij in de bodem gegraven is of grond is
toegepast
- Analyseren van data en zo nodig aanpassen van
de waarden per zone en kwaliteitseisen

Bouwen op bodemgevoelige locaties

Gemeenten kunnen aandachtsgebieden of locaties
aanwijzen waar bij een vergunningaanvraag voor
bouwen geen bodemonderzoek nodig is. Dit
betreft bijvoorbeeld gebieden waarvan het de
bodemkwaliteit bekend is, omdat in het verleden
uitgebreid bodemonderzoek heeft plaatsgevonden en waar nodig, de bodem is gesaneerd

- Analyse beschikbare bodeminformatie
- Aanwijzen aandachtsgebieden/locaties in
omgevingsplan;
- Geografische afbakening van gebieden opnemen
in het omgevingsplan;
- Onderhouden bodeminformatie t.b.v. periodieke
update

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers hebben behoefte aan duidelijke,
online toegankelijke informatie over de fysieke
leefomgeving. Voorbeelden zijn de gegevens van
grondwateronttrekking, de aanwezigheid van
verontreiniging, de aanwezigheid van bodemenergiesystemen en de mogelijke kans op een
bodemverontreiniging. Door goed en volledig
informatiebeheer kan flink bespaard worden op
de kosten voor bodemonderzoek. Bedenk daarbij
dat de gemeente zelf (één van) de belangrijkste
opdrachtgever(s) is voor het uitvoeringen van
bodemonderzoek bij projecten in de openbare
ruimte

Onderhouden en toegankelijk maken van beschikbare bodeminformatie

Er bestaan verplichtingen voor bestuursorganen om bodeminformatie openbaar beschikbaar te stellen, zoals in de BRO. Het verdrag van
Aarhus waarborgt openbaarheid van milieu-informatie en publieksparticipatie bij besluitvorming over het milieu. Het Verdrag van Aarhus
is vertaald naar diverse EU-richtlijnen. De voornaamste richtlijn over dit onderwerp is geïmplementeerd in de Wet openbaarheid van
bestuur, de Wet milieubeheer en de openbare voorbereidingsprocedure in de Algemene wet bestuursrecht.
Met behulp van welk systeem de bekendmaking van bodeminformatie dient plaats te vinden, is zowel onder de huidige wetgeving als onder
de Omgevingswet niet verplicht voorgeschreven.

5.6 Hulpmiddelen en instrumenten
https://www.wegwijzertpod.nl/omgevingsplan
https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/aanleveren-opvragen/gegevens-opvragen/
Informatieblad over bodem en DSO (in ontwikkeling ten tijde van opstellen wegwijzer)
Oefencasus op aandeslagmetdeomgevingswet.nl (in ontwikkeling ten tijde van opstellen wegwijzer)
Bodembeheer van de Toekomst – staalkaart voor het omgevingsplan thema bodembeheer (in ontwikkeling ten tijde van opstellen wegwijzer)

36 | Wegwijzer bodem in de Omgevingswet

6 Overige aandachtspunten
Check 6:
Wees je bewust van het feit dat de Omgevingswet breder is
dan de juridische inhoudelijke regels met betrekking tot
bodem. Zorg er voor dat:
a.	Bekend is welke invloed positie van participatie binnen
de Omgevingswet kan hebben op jouw werkzaamheden;
b.	Bekend is welke wetgeving (deels) achterblijft en wat
daarvan de gevolgen zijn op juridisch en organisatorisch
niveau.

Hieronder benoemen we aantal onderwerpen die meer thema
overstijgend zijn, maar wel een relatie kunnen hebben op de manier
waarop invulling wordt gegeven aan het thema bodem binnen de
Omgevingswet.

6.1 Participatie
Ten aanzien van participatie heeft een gemeente een rol in het
organiseren van participatie bij het opstellen van bijv. de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Burgers en bedrijven hebben een
rol als het gaat om initiatieven die ze willen realiseren binnen de
gemeente of een rol als belanghebbende bij een initiatief van een
ander. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen bij open bodemenergiesystemen. Veelal zal bodem – en ondergrond een onderdeel zijn van
een groter initiatief waarvoor thema overschrijdende participatie
plaatsvind. Lees meer over participatie onder de Omgevingswet.

6.2 Relatie met andere regelgeving
De Omgevingswet vervangt wet –en regelgeving die betrekking
heeft op de fysieke leefomgeving deels of geheel. Regelgeving die
een relatie heeft met werkzaamheden in de fysieke leefomgeving
maar daar niet direct op ingrijpt zoals de arbeidsomstandigheden
regelgeving valt echter buiten de Omgevingswet. Wees je ervan
bewust dat vanuit regelgeving buiten de Omgevingswet eisen
kunnen worden gesteld t.a.v. bijvoorbeeld het uitvoeren van
bodemonderzoek of het aanleveren/registreren van informatie.
Hieronder een overzicht opgenomen met voorbeelden van
regelgeving die een relatie heeft met bodem- en watersysteem,
maar geen onderdeel uitmaakt van de Omgevingswet:

6.2.1 Arbowetgeving
De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een wet die
regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de
veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers
te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door
het werk, te voorkomen. De regels van de Arbowet gelden ook bij de
uitvoering van projecten in de grond-, weg- en waterbouwsector.

Vanuit de arbeidsomstandighedenregelgeving is de opdrachtgever
verplicht te beschikken over informatie over de kwaliteit van de
bodem. Deze verplichting geldt naast de verplichtingen die de
Omgevingswet aan een initiatiefnemer stelt. Door het CROW is
richtlijn CROW 400-’Werken in en met verontreinigde bodem’
opgesteld. Indien in een door de Inspectie SZW goedgekeurde Arbo
catalogus naar CROW 400 is verwezen, wordt de werkwijze uit de CROW
400 door de Inspectie SZW geaccepteerd als de stand der techniek. De
richtlijn is bedoeld als hulpmiddel om de risico’s op blootstelling aan
gevaarlijke stoffen in te schatten. In deze richtlijn wordt een getrapte
wijze van verrichten van onderzoek voorgeschreven, waarbij minimaal
een vooronderzoek moet worden verricht en in geval van verdenking
op het voorkomen van een bodemverontreiniging ook een fysiek
bodemonderzoek. Vaak kunnen hiervoor dezelfde onderzoeken
worden gebruikt die ook in het kader van de Omgevingswet worden
verricht. Bij de regels voor bodemonderzoek in dit aanvullingsbesluit is
zoveel mogelijk aangesloten op de getrapte manier van onderzoek
verrichten en is verwezen naar dezelfde NEN normen.

6.2.2 Wet basisregistratie ondergrond
De Wet basisregistratie ondergrond (Wet BRO) is op 1 januari 2018 in
werking getreden. De BRO kent 4 plichten:
• bodem- en ondergrondgegevens aan te leveren volgens de
afgesproken standaarden
• ondergrondgegevens te gebruiken voor alle overheidstaken
• onjuiste gegevens terug te melden aan de bronhouder
• om terugmeldingen op BRO-objecten te onderzoeken; dit kan
leiden tot een mutatie of correctie op de gegevens die opgeslagen
zijn in de Landelijke Voorziening BRO.

6.2.3	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken (Wkpb)
Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de
overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.
Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening Wkpb en zorgt voor
de informatieverstrekking.
Voor de toepassing van de Wkpb op besluiten over bodemveront
reiniging onder de Omgevingswet betekent dit het volgende:
Enerzijds worden bij het Aanvullingsbesluit bodem als beper
kingenbesluit in de zin van de Wkpb aangewezen besluiten over
bodemverontreiniging op grond van de Omgevingswet die
voortvloeien uit die gewijzigde benadering. Het gaat hier om een
maatwerkvoorschrift op grond van het omgevingsplan of een
voorschrift verbonden aan een omgevingsvergunning dat strekt tot
het opleggen van een plicht gebruiksbeperkingen in acht te nemen
of nazorgmaatregelen te treffen na het saneren van de bodem. Bij
nazorgmaatregelen, die soms langdurig in stand moeten worden
gehouden, kan het bijvoorbeeld gaan om een aangebrachte folie,
een geïnstalleerde pomp of een aangelegde damwand.
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Anderzijds wordt bij het Aanvullingsbesluit bodem de aanwijzing
van de beperkingenbesluiten over bodemverontreiniging zoals die
geldt onder het recht voor de Omgevingswet gecontinueerd, maar
alleen voor zover die besluiten op grond van het eerbiedigend
overgangsrecht in de artikelen 3.1 en 3.2 van de Aanvullingswet
bodem blijven gelden of na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet nog nieuw kunnen worden genomen. Denk daarbij
aan de beschikking inzake ernst van de verontreiniging en spoed
van de sanering (de artikelen 29 en 37 Wet bodembescherming),
het bevel op grond van de artikelen 30, 43 en 49 Wet bodembescherming, de instemming met het verslag uniforme sanering (artikel
39b Wet bodembescherming) en de instemming met het nazorgplan (artikel 39d Wet bodembescherming).
Voor beperkingenbesluiten op grond van de Wet bodembescherming
die niet onder overgangsrecht vallen, geldt het volgende. Aangezien
de wettelijke grondslag vervalt voor het betreffende beperkingenbesluit vervallen de rechtsgevolgen van dat besluit van rechtswege. Dat
betekent dat het beperkingenbesluit uit het register zo snel mogelijk
na het vervallen ervan moet worden verwijderd, aangezien de
beperking niet meer geldt.
Volgens het systeem van de Wkpb is het uitsluitend aan het bevoegde
bestuursorgaan om dit te constateren en een zogenoemde vervallenverklaring ter inschrijving aan het Kadaster aan te bieden. Zie over de
vervallenverklaring nader artikel 15, derde lid, van de Wkpb. Artikel 2,
vierde lid, van de Wkpb regelt dit voor een besluit van het bevoegde
bestuursorgaan tot wijziging of intrekking en artikel 15, tweede en
derde lid, voor andere wijzen van vervallen van rechtsgevolgen. Het
bevoegde bestuursorgaan moet de vervallenverklaring ter inschrijving aanbieden binnen vier dagen na de dag waarop de rechtsgevolgen zijn vervallen of – in het geval van een andere oorzaak dan een
besluit of rechterlijke uitspraak – binnen vier dagen na het bekend
worden van het vervallen.
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6.2.4 Besluit bodemkwaliteit
Niet alle bepalingen van het huidige Besluit bodemkwaliteit zijn
onderdeel geworden van de Omgevingswet (de zogenaamde ‘knip’
tussen plaatsgebonden en niet plaatsgebonden regels). Alleen de
regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie
(de zogenaamde plaatsgebonden regels) zijn ingebouwd in
regelgeving onder de Omgevingswet. Deze regels richten zich tot de
initiatiefnemer en zijn als milieubelastende activiteiten opgenomen
in het Besluit activiteiten leefomgeving.
Eisen aan andere normadressanten en productgerelateerde eisen
vallen niet onder de scope van de Omgevingswet en blijven daarom
achter in het Besluit bodemkwaliteit en de onderliggende Regeling
bodemkwaliteit 2021. Het gaat om niet-plaatsgebonden regels die
zich richten tot de producent, importeur, transporteur, handelaar
van bouwstoffen en de regels die zich richten tot degene die
onderzoeken verrichten en milieuverklaringen afgeven voor
bouwstoffen, grond en baggerspecie. Daarnaast blijven ook de
regels voor de kwaliteitsborging (zogenoemde kwalibo-regels) in
het Besluit bodemkwaliteit staan.
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