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Welkom!



Inhoud

• Spelregels online werksessie (door Marilou Das)

• Samen de Diepte in (door Marco Vergeer)

• Bodembeheer van de Toekomst (door Martijn Mekkink)

• Aanvullingsspoor bodem (door Marion Sibeijn)

• Implementatie Bodembeheer vd Toekomst (door Raymond Sonneveldt)

• Afronding



Spelregels voor vandaag

Special wordt opgenomen en mogelijk 
later (deels) gepubliceerd

Zet je microfoon uit tijdens de 
presentatie

Opmerkingen of vragen kunnen via chat, waar 
mogelijk beantwoorden we deze in de sessie.
Anders nemen we ze mee. Benoem duidelijk aan 
wie je de vraag stelt of onderwerp. 

InteractiefPresentaties

Zet camera uit bij slechte 
verbinding

Hou je telefoon klaar (mentimeter). 

Surf naar menti.com en vul de 87 38 94 0 in



Project ‘Samen de diepte in’

Doel: lokale overheden activeren om 

aan de slag te gaan met bodem & 

ondergrond in de Omgevingswet. 

Aanpak: DOEN-LEREN-OPSCHALEN!



Filosofie van de Omgevingswet
“Beschermen & benutten van de
fysieke leefomgeving”

➢ Integraliteit (verbinden aan andere opgaven)
➢ Benutten (voor opgaven/doelstellingen)
➢ Beschermen (van bodemkwaliteiten)

“Houdt rekening met samenhang van 
relevante onderdelen/aspecten binnen de 

fysieke leefomgeving
en daarbij rechtstreeks betrokken belangen”

Bereikbaarheid

Cultuur & Erfgoed

Defensie & Veiligheid

Economische ontwikkeling

Energietransitie

Gebouwde Omgeving

Gezondheid & Veiligheid

Natuur & Landschap

Natuurlijke hulpbronnen

Voedsel & Landbouw

Water

Bodem & Ondergrond



Andere werkwijze • (meer) integraal werken;

• (meer) gebiedsgericht werken;

• (meer) werken in regionaal 

samenwerkingsverband;

• (meer) werken met de omgeving / samenleving

• lokale besluitvorming



Huiswerk klaar?

• Gebaseerd op ervaringen en geleerde lessen in de 6 regio’s

• Huiswerk = breed (inhoud, organisatie, samenwerking, informatie)

• Alle kaarten moeten gespeeld worden!

• Let op de troefkleur (boer en 9 worden dominant)

• Uitvoeringplan Regionale Energie Strategie in de krant

• Oeps! PFAS / Bodemdaling / Verdroging/ Lood





• Welke opgaven vanuit de Omgevingsvisie 
raken de ondergrond?

• Wat is de rol van de bodem in deze 
opgaven? 

• Welke opgaven / plichten spelen er 
specifiek vanuit de ondergrond, waar ik iets 
mee moet in mijn beleid (visie / 
programma)?

• Hoe raakt dit mijn dagelijks werk?

Jack of Boer



• In hoeverre kennen we de eigenschappen 
van de ondergrond in een gebied?

• Is de data op orde?

• Kunnen we op basis van de data de juiste 
informatie destilleren en kennis generen?

• Welke data ontbreekt en wie moeten we 
inschakelen om het gat op te vullen?

• Hoe ontsluiten we de data?

• Hoe maken we de ondergrond inzichtelijk? 



Crisismanagement: de troefkleur verandert, en dan? 

• Opgaven:

• Energie

• Klimaat

• Circulariteit

• Woningbouw

• Landbouw

• Ondergrondse infrastructuur

• Vergroenen

• Bodem:

• Lood

• PFAS

• Biodiversiteit

• Vermesting

• Bodemdaling

• Zeer Zorgwekkende Stoffen

• Verdroging / wateroverlast



• Wat is kenmerkend voor het gebied?

• Welke kwaliteiten kent de ondergrond?

• Hoe wordt het gebied nu gebruikt?

• Wat is de samenhang (op 
systeemniveau) met andere gebieden?

• Welke cultuurhistorische evolutie ligt 
ten grondslag aan het gebied?

• Welke economische drijfveren heersen 
er in het gebied?

AAS



Werken van onderop 
‘Bodem huiswerk klaar’

VERBINDEN MET

Werken van bovenaf
Thema’s uit de Omgevingsvisie

(maatschappelijke opgaven)
(filosofie Omgevingswet)



Stel jezelf de volgende vragen (voor gemeenten)

• Welk huiswerk heb ik al klaar, en welk huiswerk moet ik nog 
maken? 

• Per kaart: (onderwerp) wat is al bekend/geregeld, waar liggen 
de leemten ? 

• Willen we deze leemten opvullen: wat zijn de voor- en nadelen 
daarvan ? 

• Wie heb ik daarvoor nodig ?

• Welke acties ga ik ondernemen (korte termijn en middellange 
termijn) ?

Speel online in rooms met Mural





Kijk op www.samendedieptein.nl

• Daar vind je per kaart informatie over: 

• Waarom speel je deze kaart

• Hoe speel je deze kaart

• Hulpmiddelen en bronnen

• Producten

• Geleerde lessen uit de regio’s



Ga naar menti.com
Code: 87 38 94 0 

Welke kaart speel je 
het vaakst in je werk? 

Met welk huiswerk 
zie je jezelf de 
komende tijd aan de 
slag gaan? 



Wat is het?
Wat gebeurt er al?



Wat doen we in deze sessie?

1. Introductie van het programma (Martijn Mekkink, TAUW)

2. Focus: bouwsteen Aanvullingsspoor bodem (Marion Sibeijn, ODNZKG)

3. Implementatie bij gemeenten (Raymond Sonneveldt, ODMWB)



Bodembeheer van de toekomst is …

‘Versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten door het bieden van bouwstenen 
en praktijkimplementatie, gericht op het implementeren van bodemregels in 
gemeentelijke omgevingsplannen.’ 

▪ Informatie en voorbeeldregels voor het omgevingsplan

▪ 10 onderwerpen (“bouwstenen”)

▪ Bodem & ondergrond

▪ Hulp aan gemeenten bij implementatie ervan



Vraag / behoefte / aanleiding

▪ De Omgevingswet komt eraan, plannen moeten worden gemaakt

▪ Bodem en ondergrond zijn integraal onderdeel van de leefomgeving

▪ Er gaan taken en rollen bodem en ondergrond naar gemeenten

▪ Gemeenten zeggen hulp nodig te hebben: kennis en ondersteuning
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Uitvoerende teams

▪ Opdrachtgever: convenantspartijen, Bodem+

▪ Uitvoering: 2 consortia samengevoegd, publiek-private samenwerking

▪ TAUW, Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV, zelfstandigen, deskundigen van overheid

▪ Organisatie: kernteam + uitvoeringsteams

▪ Programmamanager Gerd de Kruif

▪ Gebruikers: alle gemeenten, omgevingsdiensten
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Verbindingen
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Programma in fases

▪ Programmamanagement, in contact met omgeving

▪ Fase 1 (tot medio 2020): opzetten programma, aanpak ontwikkelen, werken aan 
eerste producten

▪ Fase 2 (tot medio 2021): 10 bouwstenen uitwerken, uniformiteit

▪ Fase 3 (tot oktober 2021): hulp bij implementatie in de praktijk, leren van elkaar

▪ Delen van resultaten

▪ www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/

▪ Nieuwsbrieven

▪ Bijeenkomsten, presentaties

http://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/


Onderwerpen in uitvoering



Extra onderwerpen

▪ Keuzeproces: enquête brede doelgroep (68), selectie, besluit

7. Zeer Zorgwekkende Stoffen

8. Klimaatadaptatie

9. Toedeling ondergrondse functies

10. Vitale bodems

▪ Er is ook interesse in: 
▪ Omgang met bodemverontreiniging
▪ Aanleg kabels en leidingen
▪ Relatie met warmteplannen
▪ Bodemvruchtbaarheid, koolstof vastlegging
▪ Biodiversiteit 
▪ NGE
▪ Japanse duizendknoop
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Producten in een bouwsteen

▪ Leidraad: hulpmiddel bij goede afwegingen

▪ Juridische kaders (frame): overzicht van bestaande regelgeving

▪ Informatieblad en/of Q&A: informatie bij het onderwerp

▪ Voorbeeldregels (staalkaart): per gebied, activiteit, ambitie

▪ Activiteiten door uitvoeringsteams

▪ Werkplan

▪ Werksessies met deskundigen en netwerk

▪ Juridisch uitzoekwerk

▪ Evt. pilots, praktijktoetsen
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Juridische frames

Leidraad

Voorbeeldregels
Vragen en 

antwoorden

Informatiebladen



Voorbeelden uit fase 1

▪ Leidraad

▪ Juridische frames
▪ Bouwsteen Aanvullingsspoor

▪ Bouwsteen Bodemenergie

▪ Voorbeeldregels (staalkaart)
▪ Bouwsteen Aanvullingsspoor

▪ Informatiebladen, Q&A

▪ Website, nieuwsbrieven
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Voorbeeld: bouwsteen Bodemenergie
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Wat is er al opgeleverd (op de website)? Waar wordt aan gewerkt?

Juridische frames
• Gesloten systemen

Informatiebladen
• sturen op bodemenergie (hierin is beschreven hoe 

de bestaande bodemenergieplannen en interferentiegebieden in het 
omgevingsplan worden verwerkt)

Een leidraad bodemenergie voor het afwegen van belangen en juridisch verantwoorden 
van regelgeving in het omgevingsplan. In de leidraad worden de stappen gezet om van 
een omgevingsvisie tot een omgevingsplan met daarin concrete regels voor 
bodemenergiesystemen te komen.
Juridische frames

• Open bodemenergiesystemen;
Informatiebladen met achtergrondinformatie over:

• Sturen op bodemenergie. Hierin is beschreven hoe de bestaande 
bodemenergieplannen en interferentiegebieden in het omgevingsplan 
worden verwerkt.

• Samenloop van milieubelastende activiteiten. In dit informatieblad is 
beschreven hoe de procedure verloopt als er één vergunning wordt 
aangevraagd voor meerdere milieubelastende activiteiten, bv. het aanleggen 
van een bodemenergiesysteem en saneren.

• Registratie en DSO (kenbaarheid). Hier wordt de relatie met het digitale 
stelsel van de BRO en DSO met de WKO tool en het LGR behandeld.

• Warmteplan. In dit informatieblad wordt de relatie van het warmteplan met 
het omgevingsplan beschreven. Er wordt een link gelegd met restwarmte.

Vraag en antwoord
• Overgangsrecht.
• Vragen en antwoorden die opkomen tijdens de behandeling van deze 

bouwsteen worden zo goed als mogelijk beantwoord en op de website van 
‘Samen de diepte in/Bodembeheer van de Toekomst’ geplaatst.

Voorbeeldregels. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden worden voorbeeldregels 
opgesteld die zouden kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan.

https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/06/60-versie-juridisch-frame-Bodemenergie-gesloten-systemen-versie-24-juni.pdf
https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/07/Informatieblad-sturen-op-bodemenergie-V2.2.pdf


Vragen over nieuwe bouwstenen

1. Zeer Zorgwekkende Stoffen

2. Klimaatadaptatie

3. Toedeling ondergrondse functies

4. Vitale bodems

Vragen per bouwsteen (gebruik nummer voor onderwerp)

▪ Welke vragen en aanbevelingen wil je ons meegeven? Wat is er al en beveel je ons 
aan te gebruiken? Bijv. praktijksituatie, experiment, …

Ga naar menti.com
Code: 87 38 94 0 



Bouwsteen 
Aanvullingsspoor bodem
• Welke producten zijn of worden gemaakt in deze bouwsteen?

• Aanvullingsspoor bodem Omgevingswet – hoofdlijnen

• Inzoomen omgevingsplan – van tijdelijk naar nieuw deel

• Tips voor de voorbereiding

• Transitie nota bodembeheer

https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-aanvullingsspoor/

https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-aanvullingsspoor/


Juridische frames per activiteit

▪ Links naar artikelen Aanvullingsbesluit bodem (+ toelichting)

▪ Instructieregels omgevingsplan (Bkl), algemene regels (Bal) en 

bruidsschatregels omgevingsplan (Invoeringsbesluit)

▪ Lokale afwegingsruimte en (on)mogelijkheden voor maatwerk

▪ Bruidsschat: behouden, aanpassen of schrappen?

https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-aanvullingsspoor/

https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-aanvullingsspoor/
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Juridische frames - 60%-versies

▪ Graven in de bodem met een kwaliteit >I (> 25m3)
incl. de bruidsschatregel voor kleinschalig graven >I (< 25m3)

▪ Graven in de bodem met een kwaliteit <I (> 25m3)

▪ Saneren van de bodem

▪ Bouwen op verontreinigde bodem

▪ Nazorg (na saneren van de bodem)

▪ Bruidsschatregel Historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico*

▪ Toepassen van grond of baggerspecie

▪ Toepassen van bouwstoffen

▪ Opslaan van grond of baggerspecie

▪ Voorafgaand bodemonderzoek

*N.B. Dit frame is nog niet beschikbaar als 60%-versie

N.B. voor alle frames geldt: update nodig naar definitieve versie Aanvullingsbesluit bodem



Informatiebladen / V&A – 60%-versies

N.B. voor alle teksten geldt: update nodig naar definitieve versie Aanvullingsbesluit bodem

• Maatwerkregels in het omgevingsplan

• Transitie Nota bodembeheer en bodemkwaliteits- en 
bodemfunctiekaarten onder de Omgevingswet

• Graven

• Saneren

• Opslaan (binnenkort op website)

• Toepassen (binnenkort op website)

• Bouwen op verontreinigde bodem

• Aandachtsgebieden bodemonderzoek

• Wkpb-registratie / DSO / toepasbare regels

• (Keten)toezicht en handhaving



Voorbeeldregels omgevingsplan

▪ Aanvulling maken voor bestaande staalkaarten

(bijv. VNG-staalkaart bestaande woonwijk)

▪ staalkaart Aanvullingsbesluit bodem (concept)
▪ Stappenschema:

▪ Wat zijn de kaders?

▪ Wat wil ik regelen en waarom?

▪ Hoe wil ik het regelen?

▪ Uitwerking van de stappen per activiteit m.b.v. varianten:

▪ Generieke var. alternatief 1 en alternatief 2

▪ Voorbeeldregels per activiteit



Voorbeeld varianten: graven > Interventiewaarde (≤ 25m3 en > 25m3 grondverzet)

Voorbeeldregels omgevingsplan graven

Regels zijn nog in concept, 
gaat hier om de structuur



Aantekeningenformat beleidsruimte
gemeente

▪ Nieuw product, nog in ontwikkeling (pilotfase)

▪ per activiteit een tabblad, bijv. graven, saneren, bouwen, etc.

▪ in combinatie met juridische frames en informatiebladen

▪ keuze gemeente vastleggen t.a.v. maatwerk- en beleidsregels en bruidsschat

▪ Leidt tot lokaal wensenlijstje --> input beleidsmakers en omgevingsplanmakers
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Aantekeningenformat - concept
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Hoofdlijnen Aanvullingsspoor bodem

▪ Aanvullingswet bodem (gedoogplichten nazorg, ongewoon voorval/ zorgplicht, toevalsvondst)

Staatsblad (Let op: aanvulling overgangsrecht via wijziging Aanvullingswet geluid)

▪ Aanvullingsbesluit bodem (o.a. regels initiatiefnemer Bal, instructieregels Bkl, bruidsschat bodem 
toegevoegd aan Invoeringsbesluit, wijziging Besluit bodemkwaliteit)

Definitieve versie verwacht februari 2021

▪ Aanvullingsregeling bodem (Sanscrit gebruiken bij berekenen grenswaarde toelaatbare kwaliteit bodem 
bij bouwen bodemgevoelig gebouw, aanvraagvereisten vergunningen Bal, signaleringsparameters 
grondwater/risicotoolbox grondwater)

Internetconsultatie geweest

▪ Regeling bodemkwaliteit 2021

Internetconsultatie verwacht

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/omgevingswet-in-
ontwikkeling/hoofdlijnen-aanvullingsspoor-bodem/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-omgevingswet/omgevingswet-in-ontwikkeling/hoofdlijnen-aanvullingsspoor-bodem/


Instrumenten Omgevingswet
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Omgevingswet: 
- Toevalsvondst bodem
- Gedoogplichten
- Ongewoon voorval
- Zorgplicht

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):
- Graven > I > 25m3 grondverzet
- Graven ≤ I > 25m3 grondverzet
- Saneren van de bodem (i.r.t. bouwen)
- Opslaan grond of baggerspecie
- Toepassen bouwstoffen
- Toepassen grond of baggerspecie
- Mogelijkheid maatwerkvoorschriften en -regels

Besluit (en regeling) bodemkwaliteit blijft 
deels bestaan:
- Kwalibo
- Kwaliteitseisen
- Milieuverklaring bodemkwaliteit
- Ketenartikel bouwstoffen

Omgevingsplan:
- Bouwen op verontreinigde bodem
- Nazorg voor saneringen uitgevoerd onder Ow
- Kleinschalig graven > I < 25m3 grondverzet
- Activiteit op ernst, geen spoed-locatie
- Lozen op of in de bodem (of op het riool)
- Gesloten bodemenergiesysteem
- Maatwerkregels op de regels in het Bal

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
o.a. instructieregels omgevingsplan 
voor bouwen, nazorg, toepassen



Omgevingsplan: 1 van de 
kerninstrumenten Omgevingswet

maatwerkregels Bal
(bruidsschat)regels 

Maatwerkvoorschrift

Bal
Bkl
Ob
Bbl



Het omgevingsplan

▪ Alle regels over fysieke leefomgeving binnen grondgebied

▪ Per gemeente één omgevingsplan

▪ Invulling maatschappelijke opgaven (uit de omgevingsvisie)

▪ Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

▪ Invulling afwegingsruimte gemeente

▪ Regel gekoppeld aan werkingsgebieden

▪ Digitaal te raadplegen

▪ Omgevingsverordening provincie

▪ Waterschapsverordening



Digitale regels aan activiteiten



Werkingsgebied juridische regel

▪ Gebiedsgericht, locatiegericht, objectgericht

▪ Gebieden waar geen bodemonderzoek nodig is

▪ Gebruiksbeperkingen / nazorg
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Omgevingsplan en digitale stelsel

▪ vertalen juridische regels in toepasbare regels (vragenbomen)

▪ ontvangen meldingen via Omgevingsloket

▪ ‘regels op de kaart’

▪ verbinding met informatieproducten
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Tijdelijk deel omgevingsplan

• gebiedsspecifiek beleid Besluit bodemkwaliteit (+kaart +motivering +acceptatie andere BKK)

• bodemfunctieklassenkaart

• bruidsschat - algemeen, aangevuld met bodem

• planologische regels zoals bestemmingsplannen

• bepaalde gemeentelijke verordeningen

De gemeente heeft tot 2029 de tijd voor volwaardig ‘Ow-proof’ omgevingsplan



Bruidsschat bodem in omgevingsplan (1) 
Geconsolideerde voorjaarsversie bruidsschat omgevingsplan - Aan de slag met de Omgevingswet

Instand houden tijdelijke beschermings-
maatregelen bij Toevalsvondst

/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/geconsolideerde-voorjaarsversie-bruidsschat/


Bruidsschat bodem in omgevingsplan (2) 
Geconsolideerde voorjaarsversie bruidsschat omgevingsplan - Aan de slag met de Omgevingswet

22.260)

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/geconsolideerde-voorjaarsversie-bruidsschat/


Transitie omgevingsplan: 2029 voltooid
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Van afzonderlijke regelingen naar 1 
omgevingsplan

Bodemfunctiekl.kaart

Gebiedsspec.beleid



Bodem in omgevingsplan: wat moet

1. Omzetten bruidsschat naar nieuw deel omgevingsplan
▪ Schrappen (als overbodig of activiteit niet voorkomt)

▪ Versimpelen, verbijzonderen of nader specificeren

▪ Koppelen aan werkingsgebied

2. Omzetten overig tijdelijk deel omgevingsplan (Bfk, 
gebiedsspecifiek beleid) naar nieuw deel

3. Huidige lokale regels en beleid inpassen in nieuwe stelsel
om het te kunnen voortzetten (denk aan: nota 
bodembeheer, bouwverordening, interferentie 
bodemenergiesystemen)

4. Uitwerking geven aan eventuele instructieregels provincie

Invulling geven aan instructieregels rijk:

• Toelaten bouwactiviteit op 

bodemgevoelige locatie

• Nazorg en gebruiksbeperkingen na 

saneringen / toevalsvondst

• Bodemfunctieklassen indelen / 

aanwijzen bodembeheergebied 

(bij gebiedsspecifiek beleid)



Bodem in omgevingsplan: wat kan

5. Maatwerk op algemene rijksregels (Bal) 
(afwijken of aanvullen)

6. Eigen decentrale regels
(koppelen aan functies of aan activiteiten)

Leg relatie met de ambities uit 

de omgevingsvisie en benader het integraal!



‘Startpakket’ bodem – wat is er op 
datum i.w.t. Omgevingswet?

▪ Tijdelijk deel omgevingsplan met gebiedspecifiek beleid, Bfk en bruidsschat

▪ Rijksregels Bal – MBA’s graven, saneren, opslaan, toepassen

▪ Rijksregels Besluit en regeling bodemkwaliteit (Bbk gewijzigd, Rbk 2021)

▪ Rijk voorziet in toepasbare regels voor rijksregels Bal en bruidsschat in DSO



Stappenplan voorbereiding door 
gemeenten

1. Netwerken! Leg contacten binnen én buiten de eigen organisatie

2. Bestudeer de (concept) omgevingsvisie op onderwerp bodem en grondwater:
ga na voor welke onderwerpen het omgevingsplan een rol heeft of kan hebben

3. Bestudeer de instructieregels van rijk (Bkl) en provincie (ontwerp 
Omgevingsverordening): breng in kaart wat er moet gebeuren!

4. Bekijk de bruidsschat: behouden, aanpassen of schrappen?

5. Volstaan de algemene regels uit Bal of is (lokaal) maatwerk nodig?

6. Bestudeer het huidige lokale beleid en vraag je af wat te behouden (wel ‘omkatten’)

7. Breng in kaart op welke punten tijdelijk deel omgevingsplan aangepast moet worden 
en wanneer 

= stel prioriteiten 

NB: denk ook aan het maken van toepasbare regels (DSO)
Rijk zorgt voor algemene regels Bal en bruidsschat; voor de rest ben je zelf aan zet!

Hulpmiddel: 
Juridische frames 
Bb vd Toekomst

Hulpmiddel: Informatieblad 
Transitie Nota bodembeheer

Hulpmiddel: Aantekeningenformat invulling beleidsruimte bodem



Transitie omgevingsplan: 2029 voltooid
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Wat te doen met de bruidsschat?

onderwerp Schrappen? Voorbeelden van aanpassen

Specifieke zorgplicht Nee • Eventuele extra beschermingsmaatregelen

Toelaten bouwen op 
bodemgevoelige locaties

Nee (Bkl) • Houd rekening met voorwaarden Bkl
• Afwijkende waarde toelaatbare kwaliteit bodem
• Vrijstelling bodemonderzoek voor bepaalde gebieden (via 

werkingsgebied)
• Andere maatregelen dan saneren

Nazorg na saneren Nee (Bkl) • Gericht koppelen aan locaties (werkingsgebied)
• Nader specificeren

Kleinschalig graven > IW mogelijk • Schrappen regels (geen sterke verontreiniging aanwezig)
• Aanvullen of concretiseren
• Vergroten werkingsgebied

Activiteiten locaties (beschikt
ernst-niet spoed)

mogelijk • Schrappen (geen locaties, spec. zorgplicht)
• Specificeren regels
• Definiëren werkingsgebied

installeren gesloten 
bodemenergiesysteem

mogelijk • Specificeren regels
• Definiëren werkingsgebied

Sommige bevoegde gezagen Wbb
hebben een regeling voor 
kleinschalig grondverzet → kan naar 
verwachting vervallen vanwege deze 
bruidsschatregels (≤ 25m3 
grondverzet)



Transitie omgevingsplan: 2029 voltooid
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Transitie nota bodembeheer / BKK / Bfk

▪ Gebiedsspecifiek beleid (LMW + afw. eisen bodemvreemd materiaal + acceptatie BKK andere gemeente)

▪ van rechtswege onderdeel tijdelijk deel omgevingsplan incl. bijbehorende kaart

▪ omzetten naar nieuw deel omgevingsplan in de vorm van maatwerkregels MBA toepassen

▪ Bodemkwaliteitskaart als grondslag milieuhygiënische verklaring – blijft geldig

▪ BKK vastgesteld onder Bbk blijft geldig als milieuverklaring bodemkwaliteit 
(tot max. 5 jaar na moment vaststelling)

▪ Bodemfunctieklassenkaart

▪ van rechtswege onderdeel tijdelijk deel omgevingsplan

▪ omzetten naar nieuw deel omgevingsplan (ook landbouw/natuur indelen)

Let op: volledige nota bodembeheer is dus niet aangewezen via overgangsrecht. 
Ga na voor welke onderdelen maatwerk- of decentrale regels nodig zijn in het omgevingsplan!



Transitie nota bodembeheer - andere onderwerpen dan toepassen

▪ Soms ook andere onderwerpen dan toepassen opgenomen in nota bodembeheer
▪ Bijvoorbeeld beleid t.a.v. graven en saneren

▪ Bijvoorbeeld visie op omgang met grondstromen, balans beschermen en benutten, streven naar circulariteit

▪ Afpellen:

▪ Wat zit al in het startpakket? = rijksregels Bal, Bbk/Rbk en bruidsschat

▪ Welke maatwerkregels op Bal zijn nodig?

▪ Welke aanpassingen bruidsschat zijn nodig (binnen kaders instructieregels)

▪ Welk(e) beleid(sregels) of voorlichting (website, etc.) is nodig?

▪ Zijn bepaalde onderdelen geschikt voor opname in omgevingsvisie?

▪ Zijn bepaalde onderdelen geschikt voor opname in programma?



Hulpmiddelen



Bouwsteen Aanvullingsspoor

Vragen: 

▪ Waar wil je meer over weten? 

▪ Welke informatiebronnen en kanalen raadpleeg je naast BvdT voor informatie?

Ga naar menti.com
Code: 87 38 94 0



Fase 3: Implementatie

Doelen

• Uitleg geven over opgestelde producten en bouwstenen

• Op weg helpen bij het toepassen → o.a. gezamenlijk afleiden van implementatieplan

• Waar nodig (op afstand) coachen in uitwerkingstraject



Fase 3: Implementatie

Beoogde producten

▪ Flyer met informatie en aanmoediging gebruik producten

▪ Voucher-werkwijze voor concrete ondersteuning

▪ Ontwikkelcentrum

▪ Geholpen regio’s

▪ Overzicht hulpbronnen (‘landkaart’)



Nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte 
blijven van fase 3?

Geef je e-mailadres door op menti.com 



Afronding

• Kijk voor meer informatie op:

• www.samendedieptein.nl

• www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst

• Meld je aan voor de nieuwsbrief van BvdT (op de startpagina van de website)

Dank voor jullie aanwezigheid!

http://www.samendedieptein.nl
http://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst

