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1. Welkom en spelregels sessie 
Marilou, de gespreksleider van deze special, heet iedereen welkom bij de Vervolgspecial ‘Bouwen, 
saneren en nazorg’ van het project ‘Bodembeheer van de Toekomst’. In totaal 23 deelnemers 

nemen deel aan deze sessie, de meesten daarvan hebben ook deelgenomen aan de voorgaande 

sessie op 31 januari 2020. De organisatoren en sprekers worden voorgesteld. 
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2. Doel van de sessie en toelichting producten 
Marielle legt het doel van de sessie uit (informeren en suggesties ophalen) en geeft een 

omschrijving van de producten die binnen het Aanvullingsspoor van het project Bodembeheer van 

de Toekomst worden ontwikkeld: 
 Links en presentaties: links naar andere websites, bijvoorbeeld 

aandeslagmetdeomgevingswet.nl of vng.nl, webinars of nog te geven presentaties over 

onderwerpen waaraan behoefte bestaat; 

 Specials: sessies over onderwerpen waaraan behoefte is, met na afloop een verslag; 
 Vragen en antwoorden: deze worden gedurende de looptijd van het project aangevuld; 

 Informatiebladen: onderwerpen als zorgplicht, Wkpb, DSO, toepasbare regels, VTH-

basistakenpakket, etc (nog in ontwikkeling) 
 Juridische frames: saneren, bouwen en nazorg (gereed), graven, opslaan, toepassen van 

bouwstoffen, toepassen van grond en baggerspecie (eindconcept gereed) 

 Staalkaart bodembeheer (het hoofdproduct) 
Alle producten komen op de website: https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/ 

 

 
De juridische frames bestaan uit drie onderwerpen: 

- Instructieregels uit het BKL 

- Bruidsschatregels 

- Algemene regels (waarover maatwerkregels stellen mogelijk is) 
In de frames staan hyperlinks naar de volledige tekst van de betreffende artikelen, zodat je de 

artikelen en toelichting kunt bekijken. Via de navigatie (bladwijzers) kun je door het document 

navigeren. De juridische frames over bouwen, saneren en nazorg zijn vrijwel gereed (80% versie) 
en nu dus met jullie gedeeld en op de website beschikbaar. Deze documenten worden binnenkort 

aan de ‘Eerste Kamer’ aangeboden. De Eerste Kamer is een soort commissie met deskundigen uit 

het werkveld die de producten beoordeeld op juridische correctheid en uitvoerbaarheid voor de 
praktijk. 

 

N.B. Op de dag van deze special, dus op 16 april 2020, is een nieuwe versie van het 
Aanvullingsbesluit bodem bekendgemaakt: 

https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2020/04/16/voorjaarsversie -

aanvullingsbesluit-bodem-omgevingswet 
 

Tot nu toe hebben wij gewerkt met de voorhangversie van het Aanvullingsbesluit bodem van juli 

2019. Wij zullen de juridische frames aanpassen aan de nieuwe versie van het Aanvullingsbesluit 
bodem van dit voorjaar. 

 

De aangepaste versies van de juridische frames zullen wij vervolgens op de website plaatsen.  

https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2020/04/16/voorjaarsversie-aanvullingsbesluit-bodem-omgevingswet
https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2020/04/16/voorjaarsversie-aanvullingsbesluit-bodem-omgevingswet
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Vraag 1: Is er een overzicht van onderwerpen waarvoor informatiebladen en 

staalkaarten worden gemaakt? 

Antwoord: Overzicht van informatiebladen komt op de website. Als deze klaar zijn komen 
deze op de website. We werken aan één staalkaart bodembeheer waarin de verschillende 

onderwerpen en thema’s moeten komen. Tenzij het handiger blijkt om bepaalde 

onderwerpen (bijvoorbeeld grondwater of  voedselbossen) in een aparte staalkaart op te 
nemen of op andere wijze uit te werken. 
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3. Oogst voorgaande special (31 januari) 
Marielle vertelt dat op 31 januari 2020 een eerste Special heeft plaatsgevonden over het 

onderwerp saneren. De in deze sessie gestelde vragen zijn opgenomen in een document met 

vragen en antwoorden. Tijdens de sessie zijn diverse suggesties opgehaald die we inmiddels 
hebben verwerkt in de concept-staalkaart of die we nog gaan verwerken. 

 

 

 
 

4. Toelichting juridische frames Bouwen, Saneren en Nazorg (1)  
Marion geeft een toelichting over de juridische frames en begint met het plaatje over de AMVB’s. In 

het BAL staan de regels over saneren, in het BKL de instructieregels over bouwen en nazorg.  
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Hieronder staan welk soort regels allemaal in het omgevingsplan terecht komen. Bruidsschatregels 

die van rechtswege in het tijdelijk deel van het omgevingsplan komen. De bruidsschatregels 

moeten uiterlijk in 2029 omgezet worden naar regels in het nieuwe deel van het Omgevingsplan. 
Daarbij moeten de instructieregels uit het BKL gevolgd worden. Zie een overzicht van de 

instructieregels over bodem in het BKL: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem/instrumenten/omgevingsplan/instructiereg
els/. Eventueel kan de provincie ook instructieregels stellen. Daarnaast kunnen in het 

omgevingsplan maatwerkregels (bijv. m.b.t. een alternatieve saneringsaanpak) gesteld worden 

over algemene regels die het rijk in het BAL heeft opgenomen.  
 

 
  

 

Als voorbeeld bouwen van een woning met tuin op verontreinigde bodem.  

Er zijn twee mogelijkheden in het omgevingsplan: ruimtelijke omgevingsvergunning bouwen of een 
melding bouwen van een bodemgevoelig gebouw. Bij zowel de omgevingsvergunning als melding 

gelden indieningsvereisten waaronder ook een bodemonderzoek. In het omgevingsplan kun je 

gebieden aanwijzen waarvoor geldt dat bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw geen 
bodemonderzoek hoeft te worden overlegd omdat een overschrijding van de waarde toelaatbare 

kwaliteit bodem redelijkerwijs uit te sluiten is (is bijv. al gesaneerd of naar verwachting schoon). 

 

Vraag 2: Staan de regels over bouwen op bodemgevoelige locatie niet in het BBL?  

Antwoord: In het BBL staan algemene technische regels over het bouwen (technische 

bouwkwaliteit bouwwerk). De overige (ruimtelijke) regels voor bouwen (o.a .ruimtelijke 
omgevingsvergunning bouwen) en het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een 

bodemgevoelige locatie komen in het omgevingsplan terecht via de bruidsschat. De gemeente 

moet de instructieregels die in het BKL staan opvolgen bij het omzetten van de 
bruidsschatregels over bouwen naar het nieuwe deel van het omgevingsplan (uiterlijk 2029). 

Uitleg verschil technische bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit die bestaat uit bouwen 

(ruimtelijk bouwen) op website Aan de slag met de Omgevingswet: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-
bouwactiviteit/houdt/ 

De bouwactiviteit uit de Omgevingswet gaat over de technische bouwkwaliteit van een 
bouwwerk, zoals constructie-eisen die opgenomen zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl). We spreken dan ook van de technische bouwactiviteit. 

Het ruimtelijke bouwen, in stand houden en gebruiken van een bouwwerk is in 

het omgevingsplan geregeld. Te denken is aan de locatie van het bouwwerk, 
bebouwingsoppervlakte of uiterlijk. Als het omgevingsplan een vergunning vereist voor het 

ruimtelijk deel van het bouwen, dan is die ruimtelijke bouwactiviteit een 

omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen. Dit geldt ook als het ruimtelijk bouwen in 
strijd is met het omgevingsplan. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/instructieregel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/houdt/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/houdt/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/houdt/#begrip-inhoud-188746
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/houdt/#begrip-inhoud-214700
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/houdt/#begrip-inhoud-214698
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In het omgevingsplan moet je een waarde opnemen waarboven er sanerende maatregelen 

genomen moeten worden. De interventiewaarde is een default-waarde die via de bruidsschat is 

meegegeven. De gemeente mag deze waarde aanpassen maar dit mag nooit leiden tot 
onaanvaardbare risico’s (bijlagen VA en VB BKL, artikel 5.89j, tweede lid Bkl). Als deze waarde 

wordt overschreden, moeten sanerende maatregelen worden genomen. 

 

 
 

Nadat die sanerende maatregelen zijn genomen moet de gemeente geïnformeerd worden, 

gecombineerd met het indienen van het evaluatieverslag van de sanering. 
 

 
 
Hier kun je het juridische frame voor bouwen op verontreinigde bodem vinden. 

- Het frame begint met de instructieregels van het rijk. Daarin staat wat er moet gebeuren (in 

acht nemen), waarmee rekening moet worden gehouden en welke afwijkingsruimte er is 
(bandbreedte). Een gemeente moet bijvoorbeeld een waarde opnemen in het omgevingsplan, 

daarbij rekening houden met de default-waarde (interventiewaarde) en kan daarvan per gebied 

of functie afwijken. Een provincie kan ook instructieregels stellen, bijvoorbeeld over 
grondwaterverontreinigingen. Ga dus in gesprek met de provincie hierover. 

https://samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/03/Bouwen-op-verontreinigde-bodem-1.pdf
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- Voor bouwen op verontreinigde bodem zijn ook bruidsschatregels meegegeven die het 

juridische gat opvullen dat ontstaat door het vervallen van de oude regels, totdat de gemeente 

invulling heeft gegeven aan de instructieregels voor bouwen in het omgevingsplan. Deze 
bruidsschatregels landen automatisch in het tijdelijk deel van het omgevingsplan en zijn 

beleidsneutraal overgezet, inclusief het volumecriterium van 25 m3 uit de Wbb. Uiteindelijk 

(2029) moet de gemeente deze bruidsschatregels overzetten naar het nieuwe deel van het 
omgevingsplan (en daarbij dus rekening houden met de instructieregels uit het Bkl). De 

gemeente kan ook andere regels kiezen, bijvoorbeeld andere (sanerende) maatregelen dan de 

saneringsaanpakken uit het Bal. Helemaal schrappen van de regels voor bouwen op 
verontreinigde bodem kan niet. 

 

N.B. De bruidsschatregels en instructieregels voor bouwen zijn in de voorjaarsversie 2020 van het 
Aanvullingsbesluit bodem gewijzigd t.o.v. de voorhangversie van juli 2019. Het juridisch frame zal 

daarop worden aangepast. 

 
In de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet staan ook regels gerelateerd aan bouwen.  

 

 
 
Hier kun je het juridische frame voor saneren van de bodem vinden.  

 

N.B. De regels in het Bal voor saneren zijn in de voorjaarsversie 2020 van het Aanvullingsbesluit 
bodem gewijzigd t.o.v. de voorhangversie van juli 2019. Het juridisch frame zal daarop worden 

aangepast. 

 
Opvallende wijziging: 

Artikel 3.48h (aanwijzing milieubelastende activiteiten)  

1. Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het saneren van de 
bodem als het oogmerk saneren van de bodem is. 

 

Verder is onder meer de in de voorhangversie juli 2019 gebruikte termijn van vijf werkdagen in de 
voorjaarsversie 2020 veranderd in een week. 

 

Voor saneren van de bodem zijn geen instructieregels door het rijk gesteld. Wel zijn er algemene 
regels in het Bal opgenomen waarover maatwerk mogelijk is.  

Over het aanwijzen van de milieubelastende activiteit in het Bal is geen maatwerk mogelijk.  

Over de meldplicht is als hoofdregel geen maatwerk mogelijk. Wel kun je via een maatwerkregel 
een aanvullende meldingsplicht opnemen, bijvoorbeeld voor grondwaterbeschermingsgebieden.  

Voor het overige is maatwerk vanuit het Bal ruim opgezet.  

 
Over de Kwalibo-verplichtingen (erkenningsplicht) kan - naar algemeen wordt aangenomen - geen 

maatwerk gesteld worden. Deze maatwerkregels zouden strijd opleveren met het Besluit en de 

Regeling bodemkwaliteit, waarin de erkenningsplicht is geregeld en de werkzaamheden zijn  
aangewezen waarvoor een erkenning is vereist.  

 

Wanneer mag je wel of geen maatwerk stellen? 
In het Bal is nader geduid wanneer maatwerkregels wel en niet mogelijk zijn.  

 

https://samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/03/Saneren-van-de-bodem-1.pdf
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Vraag 7: Kun je als gemeente afwijken van de erkenningsplicht voor de uitvoering en 

milieukundige begeleiding bij saneren, om bijvoorbeeld kosten te besparen voor 

initiatiefnemers? 
Antwoord: Nee, dit is niet mogelijk. De erkenningsplicht voor de uitvoering en de 

milieukundige begeleiding is gekoppeld aan de milieubelastende activiteiten saneren en graven 

in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. Dit betekent dat 
als een gemeente in het omgevingsplan bij het bouwen op een bodemgevoelige locatie een 

bodemsanering voorschrijft, deze sanering ook onder erkenning moet worden uitgevoerd en 

milieukundig begeleid. Dit volgt uit de artikelen 4.1232, 4.1233, 4.1243 en 4.1244 van het Bal 
maar ook uit de aanwijzing van de erkenningsplichtige werkzaamheden in de Regeling 

bodemkwaliteit. De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gaat volgens planning in juni  

2020 in consultatie. 
 

Vraag 3: mag je afwijken van het 25 m3 criterium uit de bruidsschatregels voor 
bouwen op verontreinigde bodem? 

Antwoord: Ja, dat mag. Het volumecriterium van 25 m3 (omvang verontreiniging > 

nterventiewaarde) in de bruidsschat omgevingsplan (artikel 22.30a voorjaarsversie 2020 
Aanvullingsbesluit bodem) is beleidsneutraal overgezet uit de Wet bodembescherming. Maar de 

instructieregel voor bouwen op bodemgevoelige locaties (artikel 5.89i Bkl) staat er niet aan in 

de weg dat je dit volumecriterium schrapt of aanpast. Bijvoorbeeld voor een stof als lood kun 
je overwegen dit volumecriterium te schrappen. 

Vraag 4: Hoe zit dit in combinatie met asbest waarvoor geen omvangsbepaling geldt? 

Antwoord: In de bruidsschat staat voor asbest nu - net zoals in de Circulaire bodemsanering - 

geen volumecriterium opgenomen. Zie het 3e lid van artikel 22.30a van de bruidsschat 

omgevingsplan (voorjaarsversie 2020 Aanvullingsbesluit bodem):  
‘3. Het zinsdeel “in meer dan 25 m3 bodemvolume ” in het derde lid (noot: moet zijn: tweede 
lid) is niet van toepassing voor asbest.’ 

Vraag 5: Hoe zit het met lood. Komt er voor lood een nieuwe interventiewaarde en 

een nieuwe Sanscrit-berekening? 
Antwoord: Nee, de interventiewaarde voor lood wordt vooralsnog niet gewijzigd. De nieuwste 

inzichten over de humane risico's voor lood zijn wel verwerkt in Sanscrit. Een gemeente kan in 

het omgevingsplan dus een strengere waarde opnemen. 
 

Vraag 6: Versoepelen van de normen mag niet, maar strenger zijn wel? 

Antwoord: Dit klopt, je mag nooit een hogere (soepelere) norm vastleggen, dan de waarde 
waarboven risico’s kunnen optreden (MTR-humaan, TCL, geurdrempel volgens bijlagen VA en 
VB Bkl, artikel 5.89j, tweede lid, Bkl). Een lagere (strengere) norm mag wel. 
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Nazorg na saneren:  

Bij een saneringsaanpak waarbij je de verontreiniging verwijdert is geen sprake van nazorg. Bij 
een saneringsaanpak waarbij sprake is van het aanbrengen van een afdeklaag of het nemen van 

beschermingsmaatregelen die op andere wijze de blootstelling wegnemen (bij een toevalsvondst), 

is na afloop sprake van nazorg. De saneringsmaatregelen moeten in stand gehouden worden en zo 
nodig onderhouden en vervangen. 

 

 
 
Voor nazorg is ook een juridisch frame gemaakt. Deze is hieronder weergegeven (komt later ook 

op de website). Voor nazorg geldt een instructieregel (artikel 5.89n Bkl) en wordt ook een 

bruidsschatregel meegegeven voor het omgevingsplan. Er zijn geen regels opgenomen in het Bal. 
 

 
 

Vraag 8: Geldt de bepaling over nazorg alleen voor de nieuwe saneringen of ook voor 
bestaande nazorgprojecten. Of geldt daarvoor het overgangsrecht en het 

goedgekeurde nazorgplan? 

Antwoord: De instructieregel voor nazorg (artikel 5.89n Bkl) geldt voor 'nieuwe saneringen' 
(oftewel de saneringen die na inwerkingtreding van de Omgevingswet onder het Bal worden 

uitgevoerd). Voor 'oude' saneringen (oftewel saneringen die onder de Wbb of BUS worden 

uitgevoerd) geldt ook voor nazorg het overgangsrecht uit de Aanvullingswet bodem 
Omgevingswet. Het is wel een overweging om ook de locaties met 'oude' nazorg in het 

omgevingsplan op te nemen. Dit zijn namelijk ook beperkingen die je voor iedereen zichtbaar 
wilt maken als gebruiksbeperkingen in het omgevingsplan. 
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N.B. De bruidsschatregel(s) voor nazorg is (zijn) in de voorjaarsversie 2020 van het 

Aanvullingsbesluit bodem gewijzigd t.o.v. de voorhangversie van juli 2019. Het juridisch frame zal 

daarop worden aangepast. 
 

De bruidsschatregels omgevingsplan voor nazorg luiden in de voorjaarsversie als volgt:  

 
22.3.7.1 Nazorg na saneren van de bodem  

Artikel 22.123 Toepassingsbereik  

Deze paragraaf is van toepassing op het verrichten van nazorg als sanering van de bodem heeft 
plaatsgevonden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, dit omgevingsplan, een 

omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift.  

 
Artikel 22.124 Nazorg na afloop van saneren van de bodem  

1. De eigenaar, erfpachter of gebruiker van een locatie treft de noodzakelijke maatregelen gericht 

op het voor onbepaalde tijd in stand houden en onderhouden of vervangen van een afdeklaag.  
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing voor tijdelijke beschermingsmaatregelen die de 

bron van verontreiniging niet wegnemen maar de blootstellingsroute blokkeren als bedoeld in 

artikel 19.9c van de Omgevingswet. 
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5. Bespreken staalkaart bodembeheer 
Robert geeft een toelichting over de staalkaart bodembeheer, waarmee we binnen het project 

Bodembeheer van de Toekomst gestart zijn. Het document is nog in bewerking. Er is gekozen voor 
een thematische indeling. In deze Special willen we verkennen of deze indeling aansluit op jullie 

wensen. De regels uit de Staalkaart zijn voorbeelden van regels die je kunt gebruiken. De 

vertrekpunten zijn hetzelfde als die voor de juridische frames: instructieregels uit Bkl (of 

instructieregels van de provincie), algemene regels uit het Bal met de mogelijkheid om 
maatwerkregels te stellen (soepeler of strenger) en bruidsschatregels (van rechtswege in het 

tijdelijk deel van het omgevingsplan). Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kun je als 

gemeente de bruidsschatregels intrekken, wijzigen of aanvullen (maar rekening houdend met de 
instructieregels uit het Bkl). 

 

 
 

De ontwerpvragen uit de Staalkaart zijn gebaseerd op het voorbeeld van de staalkaart voor het 
omzetten van de gemeentelijke verordeningen. De kaders zijn o.a. de instructieregels. Wat je wilt 

regelen volgt uit de ambities en de omgevingsvisie. Hoe je het wilt regelen gaat over de wijze 

waarop (alleen zorgplicht, algemene regels, vergunningplicht).  
 

Vooralsnog is gekozen voor een lijst van thema’s. Deze kan eventueel aangevuld worden. 

 

 
 
Een van de thema’s is inmiddels al uitgewerkt: bouwen op verontreinigde bodem. De basis 

daarvoor is het juridische frame voor bouwen op verontreinigde bodem. De onderwerpen zijn: 

- Waarde toelaatbare kwaliteit van de bodem: hanteren interventiewaarde (bruidsschat), maar 
hogere of lagere waarden stellen mag, binnen bepaalde kaders 

- Welke maatregelen moeten getroffen worden: dat kan verwijzen naar het Bal maar je mag ook 

andere maatregelen voorschrijven 
- Meldingsplicht bouwen op een bodemgevoelige locatie: in de staalkaart is een voorbeeldregel 

opgenomen. Deze regel treedt terug als er een (ruimtelijke) vergunningplicht geldt voor het 

bouwen. 
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- Je kunt ook nog andere onderwerpen opnemen, bijvoorbeeld aanvullende aanvraagvereisten en  

beoordelingsregels bij een vergunningaanvraag. Andere maatregelen kunnen bijvoorbeeld te 

maken hebben met het dampdicht maken van een fundering. 
 

Per onderwerp zijn de drie ontwerpvragen beantwoord (kaders, wat regelen we en waarom, op 

welke wijze regelen we het).  
 

Per onderwerp hebben we twee varianten uitgewerkt: een beleidsarme variant (veelal op basis van 

de bruidsschat) en een verdergaande variant (gebruikmakend van de Ow en op basis van de 
ambities).  

 

Bij de voorbeeldregels hebben we ook aangegeven op welke plek deze in het Casco komen. De 
toelichting bij de regels is nu nog niet gemaakt, maar die willen we ook nog maken.  

 

 
 

Er zijn enkele opmerkingen binnengekomen voorafgaand aan de Special, die we een plaats willen 
geven in de Special. In de inleiding willen we aandacht vragen voor afstemming tussen gemeenten 

binnen regionaal verband. Ook wordt een woordenlijst toegevoegd ter verduidelijking. 
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Vraag 9: Mag een gemeente in het kader van de specifieke zorgplicht maatregelen 

eisen bij graven vanwege risico’s voor passanten? Is dit niet al vanuit de 
Arbowetgeving geregeld? 

Antwoord: Hoewel dit deels via Arbeidsomstandigheden geborgd is, is het mogelijk om lokaal 

regels te stellen in het omgevingsplan via bijvoorbeeld een specifieke zorgplicht of via een 
concretere maatregel (plaatsen hekwerk).  

 

Vraag 10: Mag een gemeente de aanvraagvereisten en beoordelingsregels bij een 
omgevingsvergunning bouwen voor een bodemgevoelig gebouw in het 

omgevingsplan aanpassen?  

Antwoord: Ja, dat kan. Het is mogelijk om gemotiveerd voor bepaalde gebieden of locaties 
onderzoeken achterwege te laten. Bijvoorbeeld door aan te geven dat voor sommige gebieden 

of locaties alleen een vooronderzoek noodzakelijk is. 

 
Vraag 11: Loopt de gemeente een risico indien later blijkt dat er onaanvaardbare 

risico's zijn of ligt dat risico bij de bouwer? 

Antwoord: Vanuit de gedachte van de Omgevingswet heeft de initiatiefnemer een eigen 
verantwoordelijkheid (en het principe van vertrouwen). Aan de andere kant moet je van de 

gemeente ook kunnen verwachten dat de burgers goed beschermd worden en de gemeente is 

bovendien politiek verantwoordelijk.  
 

Vraag 12: Als het gebruik van een (bodemgevoelige) locatie gevoeliger wordt, moet 

dit toch in ieder geval gemeld worden? 
Antwoord: Dit is wettelijk niet geregeld, maar dit onderwerp willen we wel meenemen in de 

staalkaart. Bijvoorbeeld door een meld- of informatieplicht op te nemen in het omgevingsplan 

bij een wijziging in het gebruik (gevoeliger). Bijvoorbeeld bij het gebruik bedrijf naar 
kinderdagverblijf.  

 

Vraag 13: Mag je de definitie van een bodemgevoelig gebouw of locatie ook 
aanpassen? 

Antwoord: Dat kan maar er moet wel aan de instructieregels van het Bkl worden voldaan. Dat 

betekent dat meer gebouwen en locaties onder het toepassingsbereik kunnen worden gebracht 

maar niet minder. In een omgevingsplan kan dus wel worden geregeld dat de regels ook gelden 
voor gebouwen waar personen minder dan twee uur per dag aaneengesloten aanwezig zullen 

zijn. Maar het is niet toegestaan om het toepassingsbereik in te perken, bijvoorbeeld door te 

regelen dat het bij een bodemgevoelig gebouw alleen gaat om gebouwen waar personen meer 
dan vier uur per dag aaneengesloten aanwezig zullen zijn. 

Ten aanzien van bodemgevoelige locaties is er ook ruimte om het toepassingsbereik uit te 

breiden. Dat gebeurt eigenlijk al als een gemeente de definitie van ‘bodemgevoelig gebouw’ 
oprekt. Dat betekent namelijk dat er ook meer locaties onder het begrip ‘bodemgevoelige 

locatie’ komen te vallen (bodemgevoelige locatie is immers een locatie waarop een 

bodemgevoelig gebouw is toegelaten). Daarnaast maken de woorden ‘in ieder geval’ in artikel 
5.89h, aanhef, van het Bkl duidelijk dat de opsomming kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld tot 

de in de Nota van toelichting genoemde kinderspeelplaatsen, moestuinen en stadslandbouw . 

 
Voor het in gebruik nemen van kinderspeelplaatsen en moestuinen zonder dat daarbij een 

gebouw gerealiseerd wordt, kun je in het omgevingsplan regels stellen over het wijzigen van 

het gebruik van een locatie. 
 

Vraag 14: Moet in de staalkaart bij het onderwerp programma’s ook niet iets gezegd 

worden over gebiedsgericht grondwaterbeheer? 
Antwoord: Ja, dat zijn we wel van plan voor dit onderwerp. Een ander voorbeeld is lood. 

 

Vraag 15: Gaan jullie ook voorbeelden geven van vrije keuzes, bijvoorbeeld ecologie, 
of beperkingen tav aanbrengen van verharding als saneringsmaatregel ivm 

hittestress, etc. 

Antwoord: Ja, deze voorbeelden komen terug in de juridische frames en de staalkaart.  
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Vraag 16: Wat is het verschil tussen bruidsschatregels en instructieregels precies? 

Zijn de laatste een voorbeeld van het eerste? Of moet je aan instructieregels voldoen 

bij het stellen van regels, maar gelden ze niet van rechtswege? 
Antwoord: Instructieregels zijn instructies van het rijk of provincie  aan de gemeente, om in het 

omgevingsplan regels op te nemen (dus hoe een ander bestuursorgaan een taak of 

bevoegdheid moet uitvoeren). Bruidsschat zijn regels die automatisch in het omgevingsplan 
komen. zie uitleg over instructieregels: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/instructieregel/ en 

bruidsschat: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/instructieregel/  

 

Vraag 17: Komt het onderwerp bodembescherming en nul/eind onderzoek ook in de 
Staalkaart? 

Antwoord: bodembescherming bij de meeste andere milieubelastende activiteiten zit al in een 

andere staalkaart voor bedrijfsactiviteiten. In onze staalkaart komt wel iets over 
eindsituatieonderzoek bij de activiteit opslaan van grond en baggerspecie. T.a.v. de wijze van 

beoordelen van bodembescherming willen we wel een informatieblad maken. 

 
Vraag 18: In hoeverre is het nodig om in omgevingsplan regels te herhalen die als 

algemene rijksregels al in het Bal staan, bijv. wat in art. 5.3.4 (melding) staat? 

Antwoord: Het is niet nodig en juridisch ook niet mogelijk om de rijksregels uit het Bal te 
herhalen in het omgevingsplan. Alleen wanneer je iets afwijkends of aanvullends wilt, kun je 

dat in het omgevingsplan regelen. Wanneer je iets afwijkends regelt, dien je wel te verwijzen 

naar het artikel uit het Bal waarvan je wilt afwijken (in ieder geval als je versoepelt t.o.v de 
regel in het Bal, want anders blijft die strengere regel in het Bal ook gelden terwijl je een 

versoepeling wilt bewerkstelligen). T.a.v. meldingen kun je alleen aanvullend verbod om 

zonder melding een activiteit te verrichten in het omgevingsplan opnemen via een 
maatwerkregel. 

 

Vraag 19: Waar kun je in het Omgevingsplan een verwijzing maken naar regels uit de 
huidige gemeentelijke nota bodembeheer (of moet je die geheel overnemen in het 

Op?). Zou dat in 'afdeling 5.4 Mba' zijn?  
Antwoord: Delen van de huidige nota bodembeheer worden via overgangsrecht na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege onderdeel van het tijdelijk deel van het 

Omgevingsplan. Er is overgangsrecht voor zowel gebiedsspecifiek beleid (huidig art 44 Bbk) als 

bodemfunctieklassekaart (huidig art 57 Bbk).  
Daarnaast is er overgangsrecht voor de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring. 

Echter deze komt niet in het omgevingsplan.  

Andere zaken die nu in de nota bodembeheer staan, komen niet automatisch in het 
omgevingsplan. Hiervoor zul je als gemeente zelf actief maatwerkregels moeten toevoegen aan 

het omgevingsplan. Andere tekst uit de nota bodembeheer kan juist een plaats krijgen in de 

omgevingsvisie of misschien wel in het onverplicht programma. Binnen het project 
Bodembeheer van de Toekomst willen we hierover een informatieblad of handreiking maken. 

 

Vraag 20: Wordt de suggestie overgenomen om iets te regelen over regionale 
afstemming om wildgroei aan regionale regels en administratieve lastenverzwaring 

voor OD's en bedrijven te voorkomen? 

Dit ligt genuanceerd. Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven en omgevingsdiensten (en 
misschien ook wel sommige plattelandsgemeenten) zijn eenduidige regels binnen regionaal 

verband een logische wens. Aan de andere kant vraagt de Omgevingswet een gemeente om 

rekening te houden met de specifieke lokale omstandigheden, en vanuit de eigen 
gemeentelijke ambities zoals opgenomen in (onder meer) de omgevingsvisie kaders en regels 

te stellen.  

 
Vraag 21: Wordt er nog verbinding gelegd met de verbreding bodemthema’s  

(energie, draagkracht, verzilting, etc), de kwaliteiten van de bodem? 

Antwoord: ja, naast de bouwsteen Aanvullingsspoor bodem zijn we ook bezig met andere 

bouwstenen zoals bodemenergie, grondwater, etc. Al deze bouwstenen volgen - voor zover het 
onderwerp zich daarvoor leent - dezelfde systematiek qua uitvoering en opbouw. Resultaten 
komen ook op https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/instructieregel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/instructieregel/
https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst
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6. Planning en vervolgstappen 
Marilou schetst de vervolgstappen en planning. De stukken zullen op de website beschikbaar 

komen. Verdere input vanuit de deelnemers aan deze sessie blijft welkom. Ook kun je jezelf of je 

collega opgeven voor de nieuwsbrief. Nagekomen opmerkingen of opgeven voor de nieuwsbrief kan 
via marilou.das@rhdhv.com. Alle deelnemers worden bedankt voor hun aandacht en bijdragen. 

  

 
 

 

Nagekomen opmerkingen in de chat 
In de chat zijn na afloop nog de volgende reacties op de sessie gekomen vanuit de deelnemers: 

 ik ben zó blij met dit initiatief!!!! 

 mijn complimenten met het resultaat. Geeft veel duidelijkheid. 
 heel blij met dit project en voortgang! 

 Prachtig initiatief, bedankt 

 Wat hebben jullie een werk verzet. Ben blij met de resultaten en deze zijn goed bruikbaar. 
 Zeer mooi werk team! 

 Dank. Ik word heel blij van alle resultaten en producten; daar kunnen we echt verder mee!  

 Komt de presentatie ook beschikbaar. Zou hier graag gebruik van maken om ook mijn collega's 
te informeren 

 Dank. Tot de volgende keer! 

 Bedankt voor het vele werk! 
 Ik zou de opname wel willen kunnen terug horen, er was soms een hoge informatiedichtheid.  

mailto:marilou.das@rhdhv.com

