
Juridisch frame voor het Omgevingsplan 
 

1/5  60%-versie op basis van Voorjaarsversie Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (maart 2020) 

 Nog niet goedgekeurd door de Reflectiekamer, laatst bijgewerkt 6 juli 2020 

Voorafgaand bodemonderzoek 

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   

    

Omgevingsverordening   

    

2. Zijn er bruidsschatregels meegegeven voor het omgevingsplan?   

   Behouden Aanpassen Schrappen 

Invoeringsbesluit (bruidsschat)   

     

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   

§ 5.2.2  Voorafgaand bodemonderzoek

Art. 5.7a  (vooronderzoek bodem)  Maatwerkregels mogelijk Mogelijkheid om op basis van beschikbare (historische) informatie voor gebieden aan te geven of 

bodemonderzoek wel/niet nodig is ter vermindering van onderzoeks- en administratieve lasten. 

Ga terughoudend om met het afwijken van verwijzen naar NEN-normen. 

Art. 5.7b  (verkennend bodemonderzoek)  Maatwerkregels mogelijk Mogelijkheid om op basis van beschikbare (historische) informatie voor gebieden aan te geven of 

bodemonderzoek wel/niet nodig is ter vermindering van onderzoeks- en administratieve lasten. 

Ga terughoudend om met het afwijken van verwijzen naar NEN-normen. 

Art. 5.7c  (verkennend bodemonderzoek asbest)  Maatwerkregels mogelijk Mogelijkheid om op basis van beschikbare (historische) informatie voor gebieden aan te geven of 

bodemonderzoek wel/niet nodig is ter vermindering van onderzoeks- en administratieve lasten. 

Ga terughoudend om met het afwijken van verwijzen naar NEN-normen. 

Art. 5.7d  (nader bodemonderzoek)  Maatwerkregels mogelijk Mogelijkheid om op basis van beschikbare (historische) informatie voor gebieden aan te geven of 

bodemonderzoek wel/niet nodig is ter vermindering van onderzoeks- en administratieve lasten. 

Ga terughoudend om met het afwijken van verwijzen naar NEN-normen. 

Art. 5.7e  (nader bodemonderzoek asbest)  Maatwerkregels mogelijk Mogelijkheid om op basis van beschikbare (historische) informatie voor gebieden aan te geven of 

bodemonderzoek wel/niet nodig is ter vermindering van onderzoeks- en administratieve lasten. 

Ga terughoudend om met het afwijken van verwijzen naar NEN-normen. 

Art.l 5.7f (water: lozing bij voorafgaand 

 bodemonderzoek)

 Maatwerkregels mogelijk Andere lozingsroute dan vuilwaterriool toestaan 

Omgevingsverordening 
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Besluit activiteiten leefomgeving 

§ 5.2.2 Voorafgaand bodemonderzoek 

Toelichting artikelsgewijs 

Deze paragraaf bevat bepalingen over het verrichten van voorafgaand bodemonderzoek. Het gaat om het 

vooronderzoek bodem, het verkennend bodemonderzoek, het verkennend bodemonderzoek asbest, nader 

bodemonderzoek en het nader bodemonderzoek asbest. Een voorafgaand bodemonderzoek is verplic ht als in 

hoofdstuk 4 een bepaling met die strekking is opgenomen. Zie voor meer toelichting op deze onderzoeken en de 

samenhang ook paragraaf 5.3 (informatie over bodemkwaliteiten) van het algemeen deel van de toelichting.  

 

Deze onderzoeken vallen doordat  ze in het Besluit activiteiten leefomgeving zijn opgenomen en toegepast moeten 

worden bij de aangewezen milieubelastende activiteiten ook onder de specifieke zorgplicht van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. Voor deze onderzoeken zijn geen andere eisen opgenomen dan dat ze voldoen aan de 

in de artikelen genoemde NEN-normen en dat het veldwerk en uitvoering van chemische analyses moeten 

worden uitgevoerd volgens de in de artikelen aangewezen Beoordelingsrichtlijnen en protocollen en door 

daarvoor erkende ondernemingen. Ook zijn lozingsroutes voor afvalwater dat vrijkomt bij bodemonderzoek 

opgenomen. 

Artikel 5.7a (vooronderzoek bodem) 

1. Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 of 4 wordt een vooronderzoek bodem verricht 

om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. 

2. Het vooronderzoek bodem voldoet aan NEN 5725. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Voordat een activiteit wordt uitgevoerd in de bodem, dient eerst te worden onderzocht of de locatie verdacht is 

op het voorkomen van een bodemverontreiniging en bodemonderzoek nodig is. Hiertoe wordt een zogenoemd 

vooronderzoek bodem verricht. 

 

Tweede lid 

Dit vooronderzoek wordt verricht in overeenstemming met NEN 5725. Aangesloten kan worden bij de 

verschillende onderzoeksaanleidingen die omschreven zijn in NEN 5725. 

 

Doel van het vooronderzoek bodem is om na te gaan of sprake is van een verdachte locatie wat betreft het 

voorkomen van een (puntbron) bodemverontreiniging waarbij de kans aanwezig is dat de bodemkwaliteit 

afwijkend is van de locatiegebonden kwaliteit (zoals uit een bodemkwaliteitskaart blijkt) en er sprake is van een 

bodemverontreiniging. 

 

Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van (digitale) informatiebronnen over de locatie waar de activiteit 

wordt verricht. Het vooronderzoek hoeft niet te worden uitgevoerd door een onderneming met een erkenning.  

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek bodem wordt duidelijk welke vervolgonderzoeken noodzakelijk 

zijn, bijvoorbeeld het verrichten van een verkennend bodemonderzoek of het verrichten van een verkennend 

onderzoek asbest. 

 

Als een al eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek beschikbaar is, wordt in het vooronderzoek bodem 

gemotiveerd in hoeverre het eerder uitgevoerde onderzoek voldoende actueel en representatief is. 

 

Overigens is het verrichten van een vooronderzoek bodem ook omwille van arbeidsomstandigheden (verplichting 

vanuit de arbo-wetgeving) van belang. In de CROW-publicatie 400 is aangegeven dat uit het vooronderzoek 

bodem de noodzaak voor vervolgonderzoek zal kunnen blijken, om vast te kunnen stellen of maatregelen of 

voorzieningen nodig zijn om veilig te kunnen werken. 

Artikel 5.7b (verkennend bodemonderzoek) 

1. Als uit het vooronderzoek bodem blijkt dat er een verdenking bestaat van de aanwezigheid van een 

verontreiniging van de bodem wordt een verkennend bodemonderzoek verricht.  

2. Een verkennend bodemonderzoek voldoet aan NEN 5740. 
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3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 

of een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie -instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Als de noodzaak daartoe blijkt uit het vooronderzoek bodem, namelijk dat er een verdenking bestaat van de 

aanwezigheid van een verontreiniging van de bodem, wordt een verkennend bodemonderzoek verricht. 

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het verkennend bodemonderzoek voldoet aan NEN 5740 en het veldwerk wordt uitgevoerd door een 

onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of door een laboratorium of inspectie -

instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het 

nemen van grond(water)monsters en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses 

worden uitgevoerd door een laboratorium of inspectie -instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 

3000. 

 

Een ‘erkenning bodemkwaliteit ’ is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit 2021. Het Besluit bodemkwaliteit 

2021 omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, 

waarbij wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit 2021 geldende voorwaarden. 

 

In de NEN 5740 is aangegeven wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het kan dan gaan om een nader 

bodemonderzoek (artikel 5.7d). 

Artikel 5.7c (verkennend bodemonderzoek asbest) 

1. Als uit het vooronderzoek bodem of het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er een verdenking bestaat op 

aanwezigheid van asbest in de bodem wordt een verkennend bodemonderzoek asbest verricht.  

2. Een verkennend bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707. 

3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of 

een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie -instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Uit het vooronderzoek NEN 5725 kan blijken dat een verkennend onderzoek asbest nodig is. Het gaat dan om 

specifiek onderzoek naar asbest in de bodem, in overeenstemming met NEN 5707. Een verkennend onderzoek 

asbest conform NEN 5707 kan gecombineerd uitgevoerd worden met een verkennend onderzoek NEN 5740. 

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het verkennend bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707 en het veldwerk wordt verricht door een 

onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of door een certificatie - of inspectie-

instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het 

nemen van grond(water)monsters en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses 

worden uitgevoerd door een laboratorium of inspectie -instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 

3000. 

 

Een ‘erkenning bodemkwaliteit ’ is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit 2021.  Het Besluit bodemkwaliteit 

2021 omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, 

waarbij wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit 2021 geldende voorwaarden. 
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In de NEN 5707 is aangegeven wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is. Het kan dan gaan om een nader 

bodemonderzoek asbest (artikel 5.7e). Soms wordt het nader bodemonderzoek asbest gelijktijdig uitgevoerd met 

het verkennend bodemonderzoek asbest . 

Artikel 5.7d (nader bodemonderzoek) 

1. Als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat een nader bodemonderzoek nodig is, wordt een nader 

bodemonderzoek verricht.  

2. Een nader bodemonderzoek voldoet aan NTA 5755. 

3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of 

een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie -instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Uit het verkennend bodemonderzoek NEN 5740 kan blijken dat een vervolgonderzoek van de bodem nodig is. Is 

dit het geval, dan wordt dit nader bodemonderzoek uitgevoerd in overeenstemming met NTA 5755. Dit is het 

onderzoek dat onder de Wet bodembescherming werd aangeduid als het nader bodemonderzoek. In het nader 

onderzoek kan, wanneer noodzakelijk, de omvang van een verontreiniging worden bepaald (bijvoorbeeld 

voorafgaand aan de activiteit saneren van de bodem in geval van de saneringsaanpak verwijderen van de 

verontreiniging) of de partij-indeling worden bepaald (bij de activiteiten graven in de bodem).  

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het nader bodemonderzoek voldoet aan NTA 5755 en dat veldwerk wordt verricht door een onderneming met 

een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een laboratorium of inspectie -instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het nemen van grond(water)monsters 

en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses worden uitgevoerd door een laboratorium 

of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 3000. 

 

Een ‘erkenning bodemkwaliteit ’ is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit 2021. Het Besluit bodemkwaliteit 

2021 omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, 

waarbij wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit 2021 geldende voorwaarden. 

Artikel 5.7e (nader bodemonderzoek asbest) 

1. Als uit het verkennend bodemonderzoek asbest blijkt dat er een nader bodemonderzoek nodig is, wordt een 

nader bodemonderzoek asbest verricht. 

2. Een nader bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707. 

3. Het veldwerk wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of 

een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. 

4. De laboratoriumanalyse wordt verricht door een laboratorium of inspectie -instantie met een erkenning 

bodemkwaliteit voor AS 3000. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Uit het verkennend bodemonderzoek asbest NEN 5707 kan blijken dat een vervolgonderzoek naar asbest in de 

bodem nodig is. Is dit het geval dan wordt dit nader bodemonderzoek asbest uitgevoerd in overeenstemming met 

NEN 5707. Met een nader onderzoek asbest kan per ruimtelijke eenheid een asbestgehalte worden bepaald en/of 

een in het verkennend onderzoek aangetoonde verontreiniging in horizontale of verticale richting worden 

afgeperkt. 

 

Tweede, derde en vierde lid 

Het nader bodemonderzoek asbest voldoet aan NEN 5707 en het veldwerk wordt uitgevoerd door een 

onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 2000 of een laboratorium of inspectie -instantie 

met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 2000. Het veldwerk bestaat onder andere uit het nemen van 

grond(water)monsters en het plaatsen van handboringen en peilbuizen. Laboratoriumanalyses worden uitgevoerd 

door een laboratorium of inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 3000. 
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Een ‘erkenning bodemkwaliteit ’ is in bijlage I van het Besluit activiteiten leefomgeving omschreven als een 

erkenning bodemkwaliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit 2021. Het Besluit bodemkwaliteit 

2021 omschrijft een erkenning bodemkwaliteit als beschikking afgegeven op grond van artikel g, eerste lid, 

waarbij wordt vastgesteld dat een onderneming voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens het 

Besluit bodemkwaliteit 2021 geldende voorwaarden. 

Artikel 5.7f (water: lozing bij voorafgaand bodemonderzoek) 

1. Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen afvalwater afkomstig van voorafgaand 

bodemonderzoek als bedoeld in de artikelen 5.7b, 5.7c, 5.7d, en 5.7e geloosd in een vuilwaterriool.  

2. Als een maatwerkvoorschrift is gesteld waarin een andere lozingsroute is toegestaan, wordt het te lozen 

afvalwater geloosd in een vuilwaterriool of via die andere route. 

Toelichting artikelsgewijs 

Eerste lid 

Bij het verrichten van een bodemonderzoek kan als gevolg het nemen van bodemmonsters of 

grondwatermonsters afvalwater vrijkomen. De samenstelling van dit afvalwater is vaak onbekend. Omdat niet 

uitgesloten kan worden dat dit afvalwater verontreinigende stoffen bevat, maar het daarbij geringe hoeveelheden 

betreft, is het vuilwaterriool de voorgeschreven lozingsroute. 

 

Tweede lid 

Het is mogelijk om met een maatwerkvoorschrift af te wijken van de voorgeschreven lozingsroute door een 

andere lozingsroute dan het vuilwaterriool toe te staan. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat er geen mogelijkheid is 

om nabij de locatie van het bodemonderzoek te lozen op het vuilwaterriool en het lozen op oppervlaktewater of 

op of in de bodem de voorkeur geniet. Een maatwerkvoorschrift met een andere lozingsroute is alleen mogelijk 

als er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. 
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