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Nazorg 

Overzicht lokale afwegingsruimte 

 Onderwerp Geen afwegingsruimte Afwegingsruimte   

1.  Welke instructieregels gelden er o.g.v. het Besluit kwaliteit leefomgeving en de omgevingsverordening voor het omgevingsplan? 

  In acht nemen Rekening houden met Afwijken binnen bandbreedte 

Besluit kwaliteit leefomgeving   

§ 5.1.4.5.2 Nazorg Art. 5.89n (nazorg) - gemeente moet regelen op welke manier en binnen 
welke termijn een afdeklaag - aangebracht o.g.v. Bal, omgevingsplan, 
omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift - of maatregelen ter 
voorkoming van blootstelling in het kader van toevalsvondst bodem, in 
stand worden gehouden, onderhouden of vervangen. 

  

Omgevingsverordening   

Eventuele instructieregels voor 
nazorg bijv. na afloop van een 
grondwatersanering  
 
 

Afhankelijk van instructieregel*  Afhankelijk van instructieregel* Afhankelijk van instructieregel* 

* Eventueel in combinatie met voorbeschermingsregels. 
De regels kunnen verschillen per provincie. Check de regels in jouw provincie. 

2.  Zijn er bruidsschatregels meegegeven voor het omgevingsplan?   

   Behouden Aanpassen Schrappen 

Invoeringsbesluit (bruidsschat)   

§ 22.3.7.1 Nazorg na saneren van 
de bodem 

Art. 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. 
 

   

 Art. 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. 

 

Plicht tot het treffen van maatregelen gericht op 
instandhouding, onderhoud of vervanging van een 
aangebrachte afdeklaag of tijdelijke maatregelen ter 
voorkoming van blootstelling bij toevalsvondst. 

Eventueel andere nazorgmaatregelen voorschrijven 
of uitsluiten, bijvoorbeeld maatregelen bij bouwen 
die de blootstelling wegnemen (anders dan een 
afdeklaag), zoals mechanische ventilatie, 
dampdichte doorvoer van leidingen, dampdichte 
vloer. 

Kan niet helemaal geschrapt worden, er moet 
iets in het omgevingsplan over het in stand 
houden van maatregelen worden opgenomen 
zodat voldaan wordt aan de instructieregel van 
artikel 5.89n Bkl. 

3.  Welke algemene direct werkende rijksregels (Bal) of provinciale regels (omgevingsverordening) gelden er en zijn maatwerkregels in het omgevingsplan mogelijk? 

  Geen maatwerkregel mogelijk Maatwerkregel mogelijk Voorbeelden 

Besluit activiteiten leefomgeving 
  

    

Omgevingsverordening 
  

Eventuele direct werkende regels 
voor nazorg, bijvoorbeeld na een 
grondwatersanering 
 

Afhankelijk van regel Afhankelijk van regel  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/doorvertaling-rijksbeleid-provinciaal-beleid/
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Besluit kwaliteit leefomgeving 

§ 5.1.4.5.2 Nazorg 

Artikel 5.89n (nazorg) 

Een omgevingsplan bepaalt op welke manier en binnen welke termijn de volgende maatregelen in stand moeten 

worden gehouden, moeten worden onderhouden of vervangen: 

a) een afdeklaag die is aangebracht op grond van artikel 4.1241 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving, een omgevingsplan, een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift; 

b) maatregelen die de bron niet wegnemen maar de blootstellingsroute blokkeren, in verband met 
een toevalsvondst als bedoeld in artikel 19.9a van de wet. 

Toelichting artikelsgewijs 

Als een sanering van de bodem is uitgevoerd door het aanbrengen van een afdeklaag (een leeflaag van schone 

grond of een duurzaam aaneengesloten verhardingslaag) om blootstelling te voorkomen, dan is het voor de 

bescherming van de gezondheid van belang dat die afdeklaag in stand blijft. Door een bedoelde of onbedoelde 

handeling kan het resultaat van deze bodemsanering namelijk ongedaan gemaakt worden. Deze instructieregel 

zorgt ervoor dat het omgevingsplan regels bevat die de instandhouding, het onderhoud en het zo nodig 

vervangen van de afdeklaag en andere maatregelen die de blootstellingsroute blokkeren, garanderen. Het 

omgevingsplan geeft ook aan op welke manier en binnen welke termijn de maatregelen in stand gehouden 

moeten worden. Na afloop van de uitgevoerde sanering dient de initiatiefnemer gegevens en bescheiden te 

overleggen over de uitgevoerde sanering in de vorm van een evaluatieverslag volgens de BRL SIKB 6000. In dit 

evaluatieverslag worden – wanneer gekozen is voor de saneringsaanpak aanbrengen van een afdeklaag – de 

gebruiksbeperkingen en nazorgmaatregelen beschreven. Naar aanleiding van dit evaluatieverslag moet de 

gemeente het omgevingsplan aanpassen. 

 

De instructieregel voorziet in een harde, dwingende doorwerking. De gemeente moet bij het uitoefenen van de 

bevoegdheid om regels te stellen met het oog op een evenwichtige toedeling van functies en het beschermen van 

de gezondheid, zich aan deze instructieregel houden. De regels in het omgevingsplan hebben de vorm van een 

algemeen verbindend voorschrift, dat de eigenaar of erfpachter verplicht om een afdeklaag in stand te houden, te 

onderhouden of te vervangen, als het saneren van de bodem door middel van een afdeklaag heeft 

plaatsgevonden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, een omgevingsplan, een 

omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift. Zoals bij alle algemene regels in het omgevingsplan gaan er in 

de dynamiek van een gebied langzamerhand nieuwe situaties onder die algemene regel vallen. Door middel van 

registratie van meldingen en informatieplichten via de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen wordt de 

locatie van een dergelijke afdeklaag gekoppeld aan een locatie (kadastraal perceel). 

 

De verplichting tot nazorg is niet geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving, mede omdat de verplichting 

zich niet richt tot degene die de sanering uitvoert. Bestaande nazorgverplichtingen voor een isolatielaag of grond 

uit het voormalige Besluit uniforme saneringen vallen onder het overgangsrecht, zoals geregeld in het 

Aanvullingswet bodem. 

 

Daarnaast heeft deze instructieregel betrekking op tijdelijke beschermingsmaatregelen die zijn getroffen vanwege 

een toevalsvondst van verontreiniging met acute en ernstige gezondheidsrisico’s (afdeling 19.9a van de wet). Het 

omgevingsplan moet de instandhouding hiervan waarborgen, ook door anderen dan degene die de maatregel 

heeft getroffen. Zie de artikelsgewijze toelichting op artikel 19.9a en verder van de wet voor een nadere 

toelichting op de noodzaak en werking van de regeling voor de toevalsvondst. 
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Invoeringsbesluit (bruidsschat) 

§ 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. 

Toelichting artikelsgewijs 

Zie toelichting bij artikel 22.124 

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. 

Toelichting artikelsgewijs 

Deze artikelen regelen dat de eigenaar, erfpachter of gebruiker van een locatie, waarvoor onder het Besluit 

uniforme saneringen een isolatielaag is aangebracht alle maatregelen moet nemen om deze isolatielaag in stand 

te houden, te onderhouden en te vervangen. 

 

Door een bedoelde of onbedoelde handeling, kan het resultaat van deze bodemsanering ongedaan gemaakt 

worden, waardoor bij het dagelijkse gebruik van de locatie blootstelling en contactmogelijkheden met de 

verontreinigde bodem kunnen ontstaan. De maatregelen kunnen bestaan uit het herstellen van de afdeklaag als 

deze bijvoorbeeld door werkzaamheden op de locatie beschadigd is geraakt of een te geringe dikte heeft 

gekregen.  

Ook onder de Omgevingswet is het gewenst dat leeflagen in stand worden gehouden of dat gebruiksbeperkingen 

in acht worden genomen.  

 

Als een bodemsanering is uitgevoerd door het aanbrengen van een afdeklaag (een leeflaag van schone grond of 

een duurzaam aaneengesloten verhardingslaag) om blootstelling te voorkomen, dan is het voor de bescherming 

van de gezondheid van belang dat die afdeklaag in stand blijft. Het gaat in dit artikel om een afdeklaag, die is 

aangebracht als onderdeel van een sanering zoals bedoeld in paragraaf 4.121 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving, een omgevingsplan, een omgevingsvergunning of op basis van een maatwerkvoorschrift.  

 

De regels voor saneren komen in verschillende instrumenten en besluiten terug. Het Besluit activiteiten 

leefomgeving regelt de milieubelastende activiteit saneren waarbij saneren met een leeflaag/isolatielaag is 

toegestaan. Ook is het mogelijk dat gemeenten in hun omgevingsplan maatwerkregels stelt of een 

omgevingsvergunning verplicht stelt voor het saneren.  

 

Tweede lid  

Tijdelijke beschermingsmaatregelen die zijn genomen als gevolg van een toevalsvondst moeten eveneens in 

stand worden gehouden. Het zijn maatregelen die de bron van verontreiniging niet wegnemen, maar de 

blootstellingsroute (blijven) blokkeren. 
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