
Werksessie BvdT:
Aanvullingsbesluit bodem

28 september 2021



Bodembeheer van de Toekomst
 Doel: gemeenten en omgevingsdiensten te informeren en faciliteren bij het opnemen

van regels over de kwaliteit van grond, bodem, grondwater en ondergrond in hun
Omgevingsplannen.

 Fase 1 en 2: productiefase
 10 bouwstenen
 Informatiebladen
 Juridische frames
 Voorbeeldregels
 Leidraad/overig

 Fase 3: implementatiefase



Programma

13.00 - 13:10 Welkom, toelichting programma
13:10 – 14:10 Plenair deel: college Aanvullingsbesluit bodem
14:10 – 14:20 Pauze
14:20 – 15:40 Deelsessies
15:40 – 15:55 Wrap up (geleerde lessen) & afsluiting
15:55 Einde
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Doel van vandaag
 Hoe ga je aan de slag met bodem in Omgevingsplan?
 Antwoord geven op vooraf gestelde vragen
 Regio's klaar om aan de slag te gaan



Praktisch
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Het plenaire deel wordt opgenomen en 
op onze website 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 7544 9559 in
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Deel 1: plenaire toelichting
Aanvullingsbesluit bodem
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Programma plenair deel

 Stappenplan voorbereiding omgevingsplan (Marcel Cassee & Corinne Koot)
 Praktijkvoorbeeld en gebruik aantekeningenformat (Marion Sibeijn & Marielle de Kok)
 Gebruik staalkaart: voorbeeldregels bodem (Robert Luinge)
 Ruimte voor vragen
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Stappenplan voorbereiding omgevingsplan
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Bodem en omgevingsplan: wat moet en wat mag?
Wat moet:
 Rekening houden met instructieregels rijk (Bkl)
 Rekening houden met instructieregels provincie (omgevingsverordening)
 Omzetten tijdelijk deel omgevingsplan (bruidsschat, bodemfunctiekaart, gebiedsspecifiek

beleid) naar nieuw deel omgevingsplan
 (Continueren van huidige lokale beleid)

Wat mag:
 Maatwerkregels over algemene regels Bal
 Eigen decentrale regels
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Stappenplan voorbereiding 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) 

14

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!



Stap 1: Netwerken 
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 Voor integrale benadering
 Om bodem goed mee te nemen in maatschappelijke opgaven

 Wie is bezig met Omgevingsvisie en wie met Omgevingsplan?
 Welke collega's werken aan aanpalende thema’s / bepaalde opgaven?
 Welke wethouder is verantwoordelijk voor opgaven met bodemcomponent?
 Extern: welke regionale/landelijke (kennis)netwerken komen van pas?

 Maak gebruik van bestaande netwerken en overlegstructuren: haak aan
 Blijven investeren!



Stap 2: Omgevingsvisie: welke aanknopingspunten?
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Stap 3: Instructieregels rijk en provincie: de randvoorwaarden

Instructieregels rijkoverheid (Besluit kwaliteit leefomgeving)
 Toelaten van bouwactiviteit op bodemgevoelige locatie

 Waarde vaststellen (art. 5.89i-5.89j Bkl)
 Welke maatregelen nodig (art. 5.89k Bkl)
 Meldingsplicht locaties niet vergunningplichtig (art. 5.89l Bkl)
 Ingebruikname bouwwerk (art. 5.89m Bkl)

 Nazorg na saneren (art 5.89n Bkl)
 Indeling landbodem in bodemfunctieklassen (art 5.89p)
 Aanwijzen bodembeheergebieden (in geval van maatwerk bij toepassen grond/bagger) (art 

5.89o Bkl)

Instructieregels provincie (omgevingsverordening):
 Bestudeer de (ontwerp) omgevingsverordening en/of ga in gesprek met de provincie
 Onderwerpen: grondwatersanering, …. 17

RTB

Maar wees gerust: bruidsschat en overgangsrecht voorziet in regels tijdelijk deel omgevingsplan



Stap 4: de bruidsschat: schrappen, behouden, aanpassen?

Bodem en de bruidsschat - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
18

onderwerp

Specifieke zorgplicht

Toelaten bouwen op 
bodemgevoelige locaties

Nazorg na saneren / in stand 
houden maatr. toevalsvondst

Kleinschalig graven > IW

Activiteiten locaties (beschikt
ernst-niet spoed)

installeren gesloten 
bodemenergiesysteem

onderwerp Schrappen?

Specifieke zorgplicht Nee

Toelaten bouwen op 
bodemgevoelige locaties

Nee (Bkl)

Nazorg na saneren / in stand 
houden maatr. toevalsvondst

Nee (Bkl)

Kleinschalig graven > IW mogelijk

Activiteiten locaties (beschikt
ernst-niet spoed)

mogelijk

installeren gesloten 
bodemenergiesysteem

mogelijk

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 

geografisch werkingsgebied)
• Andere maatregelen dan saneren

Nazorg na saneren / in stand 
houden maatr. toevalsvondst

Nee (Bkl) • Houd rekening met voorwaarden 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

https://iplo.nl/thema/bodem/instrumenten/wetsinstrumenten/omgevingsplan/bodem-bruidsschat/


Stap 5: algemene regels: voldoende of maatwerk nodig? (1)
 In het Bal zijn algemene regels opgenomen voor milieubelastende activiteiten (hst 3/4):

 Graven in de bodem met kwaliteit beneden of gelijk aan de interventiewaarden (4.119)
 Graven in de bodem met kwaliteit boven de interventiewaarden (4.120)
 Saneren van de bodem (4.121)
 Opslaan van grond of baggerspecie (4.122)
 Toepassen van bouwstoffen (4.123)
 Toepassen van grond of baggerspecie (4.124)
 Gesloten bodemenergiesystemen (4.111)
 Open bodemenergiesystemen (4.112)
 En nog veel meer activiteiten waarbij bodembescherming een rol speelt

 Hoofdstuk 5: modules o.a. eindsituatie onderzoek (5.2.1) en voorafgaand bodemonderzoek (5.2.2)

 Vraag: zijn deze algemene regels voldoende of is lokaal maatwerk nodig?
 Maatwerk kan via maatwerkregels (omgevingsplan) of via maatwerkvoorschriften (nemen 

maatwerkbesluit) 19



Stap 5: algemene regels: voldoende of maatwerk nodig? (2)
 Maatwerkregel = lokale uitwerking algemene regel van Rijk (of provincie) in omgevingsplan
 Afwijken of nader invullen van algemene regels (Bal)
 Maatwerkregels komen in het nieuwe deel van het omgevingsplan terecht
 Geen maatwerk toegestaan op: 

 aanwijzing activiteit of vergunningplicht,  
 inperking meldplicht hst 4 Bal
 als expliciet in hst 3, 4 of 5 van Bal vermeld
 erkenningsplicht

 Rekening houden met doelen van de wet en de oogmerken van de artikelen uit het Bal
 Zie verder: 

 Informatieblad Maatwerkregels in het  omgevingsplan
 Maatwerkregels in relatie tot het Besluit activiteiten leefomgeving  (iplo.nl)
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https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/07/60-versie-Informatieblad-Maatwerkregels-aangepast-aan-stijl-BvdT.pdf
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/decentrale-regels-mba/maatwerkregels/


Stap 6: continueren (of aanpassen) lokaal beleid
Voorbeeld afpellen nota bodembeheer:  
 wat zit al in het ‘startpakket’? (= rijksregels Bal, Bbk/Rbk en bruidsschat)
 Waarvoor is overgangsrecht (gelijkstelling tijdelijk deel omgevingsplan): functiekaart, 

gebiedsspecifiek beleid
 Welk onderdeel gaat over bodemkwaliteitskaart als grondslag milieuverklaring 

bodemkwaliteit?
 Welke maatwerkregels op Bal zijn nodig? Of welke decentrale regels?
 Welke aanpassingen bruidsschat zijn nodig (binnen kaders instructieregels)
 Welke beleidsregels of voorlichting (website, etc.) is nodig?
 Zijn bepaalde onderdelen geschikt voor opname in omgevingsvisie?
 Zijn bepaalde onderdelen geschikt voor opname in programma?

(Bijv. diverse maatregelen bij aanpak lood zoals subsidie, voorlichting 
(instrumentenmix) naast regels in omgevingsplan
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Stap 7: Aanpassing omgevingsplan: wat en wanneer?

 Let op aflopen termijnen overgangsrecht/bruidsschat en geldigheid bodemkwaliteitskaart
 Let op randvoorwaarden uit instructieregels (rijk/provincie) en omgevingsverordening
 Voortzetten huidige beleids(regels) incl. bodemkwaliteitskaart is mogelijk, maar pas deze 

wel aan 
(houd het werkbaar voor uitvoeringspraktijk en eigen organisatie)

 Wat gaat er fout als je niets regelt? Hoe vaak komt het voor? Voorlopig oplossen met 
beleidsregels of maatwerkvoorschriften?

 Als regel aan initiatiefnemer noodzakelijk, dan (z.s.m.) regel in (nieuw deel) 
omgevingsplan!

 Afhankelijkheid van planning eigen organisatie (check bij projectleider omgevingsplan)
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Praktijkvoorbeeld en gebruik aantekeningenformat
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Stappenplan voorbereiding 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)
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NB: denk ook aan het maken van toepasbare regels (DSO)
Rijk zorgt voor vergunningcheck algemene regels Bal en bruidsschat; voor de rest ben je zelf aan zet!

Juridische 
frames

Aantekeningen
-blad



Nota ontrafelen
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Voorbeeld Bouwen op verontreinigde bodem
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Voorbeeld Graven > I én > 25m3
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Voorbeeld Kleinschalig graven
> I én ≤ 25m3
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Voorbeeld Saneren



Voorbeeld Toepassen bouwstoffen
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Voorbeeld Toepassen grond of baggerspecie



Samenvatting aanpassing omgevingsplan
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Samenvatting beleid(sregels)

33



Gebruik staalkaart: voorbeeldregels bodem
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Opzet

 Aansluiting bij project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van 
de VNG:
 opzet volgens casco
 aansluiting bij staalkaarten van de VNG

 verordeningen > omgevingsplan
 bestaande woonwijk



Casco 
VNG





Modulaire opbouw
 Module I: introductie en leeswijzer
 Module II: algemene toelichting op varianten
 Module III: algemene voorbeeldregels
 Module IV: bouwen van een bodemgevoelig gebouw op verontreinigde bodem
 Module V: graven in bodem
 Module VI: opslaan van grond of baggerspecie
 Module VII: saneren van de bodem
 Module VIII: nazorg na saneren van de bodem of bij tijdelijke 

beschermingsmaatregelen
 Module IX: activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging 

zonder onaanvaardbaar risico
 Module X: toepassen van bouwstoffen
 Module XI: toepassen van grond of baggerspecie



I INTRODUCTIE EN LEESWIJZER

 Introductie
 Toepassingsbereik:

 Bouwen op verontreinigde bodem
 Graven in bodem
 Saneren
 Opslaan van grond of baggerspecie
 Nazorg
 Activiteiten op historische bodemverontreiniging
 Toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie

 Leeswijzer



II ALGEMENE TOELICHTING OP VARIANTEN

 Beantwoording ontwerpvragen
 3 stappen:

1. Wat wil ik regelen in het omgevingsplan?
(omgevingsvisie, programma, doelen gemeente)

2. Wat moet en kan ik regelen in het omgevingsplan?
(regels van Rijk of provincie, 
regels in verordeningen, bruidsschat)

3. Hoe wil ik een activiteit regelen?
(via functietoedeling of regelen activiteiten, 
alleen zorgplicht, algemene regels, meldingsplicht, 
vergunningplicht, alleen verbod, wel of niet koppelen
aan werkingsgebied)



Varianten

 Verschillende varianten voor verschillende ‘typen’ van gemeenten
 Generieke variant: voor gemeenten waarvoor rijksregels prima passen > geen 

maatwerkregels en bruidsschatregels blijven ongemoeid
 Alternatieve variant 1: voor gemeenten die nadruk leggen op beschermen >wel 

maatwerkregels en wijzigen bruidsschatregels
 Alternatieve variant 2: voor gemeenten die nadruk leggen op benutten > wel 

maatwerkregels en wijzigen bruidsschatregels



VOORBEELDREGELS

 In kleuren zodat varianten herkenbaar zijn
 Soms teksten in kaders met verduidelijkingen en toelichting op te maken 

keuzes 



§ 5.3.1 Bouwen op verontreinigde bodem 
 
Artikel 5.3.1 (toepassingsbereik) 
Deze paragraaf is van toepassing op het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op 
een bodemgevoelige locatie. 
 
Artikel 5.3.2 (bodem: waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem)  
1. De waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem voor het bouwen van een 
bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie zijn de interventiewaarden 
bodemkwaliteit, bedoeld in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving.  
2. Er is sprake van overschrijding van de toelaatbare kwaliteit als voor ten minste 
één stof de gemiddelde gemeten concentratie in meer dan 25 m3 bodemvolume 
hoger is dan de interventiewaarde bodemkwaliteit.  
3. Het zinsdeel “in meer dan 25 m3 bodemvolume” in het tweede lid is niet van 
toepassing op asbest. 
4. In afwijking van het eerste lid zijn voor lood de waarden voor de toelaatbare 
kwaliteit van de bodem de waarden voor de verschillende gebruiksfuncties 
opgenomen in tabel 5.3.2a.  
 
Tabel 5.3.2a: waarden toelaatbare kwaliteit van de bodem voor lood per 
gebruiksfunctie 
 
Gebruiksfunctie 
 

Waarden (in mg/kg ds) 
 

Landbouw/natuur/buitengebied (…) 
Wonen met tuin (…) 
Plaatsen waar kinderen spelen en overig groen (…) 
Grote moestuin  (…) 
Industrie (…) 

 

Generieke variant: regels uit 
bruidsschat

Alternatieve variant 1: strengere 
eis voor lood ter bescherming 
van kinderen 



Alternatieve variant 1: dikkere 
leeflaag

Alternatieve variant 2: minder 
dikke leeflaag

Uitleg waarom afwijken van 
minimale dikte

§ 5.4.2 Saneren van de bodem 

Artikel 5.4.23 (saneringsaanpak: aanbrengen laag grond of baggerspecie) 
Met het oog op het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de kwaliteit van de 
bodem heeft, in afwijking van artikel 4.1240 in samenhang met artikel 4.1241, derde lid, onder b, 
van het Besluit activiteiten leefomgeving, een laag grond of baggerspecie die wordt aangebracht 
als afdeklaag de minimale dikte die in tabel 5.4.23 is aangegeven. 
 
Tabel 5.4.23: minimale dikte van de afdeklaag 

Minimale dikte leeflaag 
(in cm) 

Bodemgebruik 

(...) (...) 
130 Natuurgebieden, al dan niet met recreatieve nevendoelstelling 

Zandcunetten voor riolen en hoofdtransportleidingen 
 

 
In afwijking van artikel 4.1240 in samenhang met artikel 4.1241, derde lid, onder b, van het 
Besluit activiteiten leefomgeving heeft een laag grond of baggerspecie die wordt toegepast [op een 
‘locatie bijzondere saneringsaanpak leeflaag’ als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid,] een minimale 
dikte van 0,5 m. 
 

Het afwijken van de in het Bal voorgeschreven dikte van de afdeklaag, bijvoorbeeld 0,5 m in plaats 
van 1 m, kan aan de orde zijn vanwege een hoge grondwaterstand op een bepaalde locatie, 
bijvoorbeeld in de laag gelegen polders in het westen van Nederland. Deze gebieden kennen al 
beperkingen in het gebruik, waardoor het aanbrengen van een leeflaag met een standaarddikte van 
1,0 m niet noodzakelijk is. Aan de keuze voor een geringere dikte dan de standaarddikte ligt in de 
meeste gevallen een afweging ten grondslag, waarbij naast gebruiksbeperkingen ook eventuele extra 
nazorgverplichtingen een rol spelen. 



ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Zelfde systematiek als bij artikelen

< neutrale tekst zonder kleur

Artikel 5.4.23 (saneringsaanpak: aanbrengen laag grond of baggerspecie) 
 
In artikel 4.1240 in samenhang met artikel 4.1241, derde lid, onder b, van het 
Besluit activiteiten leefomgeving is bepaald dat een laag grond of baggerspecie een 
minimale dikte moet hebben van 1,0 m.  
 
In afwijking van die bepaling wordt in artikel 5.4.22 voorgeschreven dat de leeflaag 
een minimale dikte moet hebben van (…)_m. Deze dikte is nodig vanwege 
[toevoegen argumentatie]. 
 
In afwijking van die bepaling wordt in artikel 5.4.22 voorgeschreven dat de leeflaag 
een minimale dikte moet hebben van 0,5 m. Deze geringere dikte is nodig vanwege 
de hoge grondwaterstand op de locaties die op grond van artikel 4.7, eerste lid, zijn 
aangewezen en geometrisch begrensd. Daarnaast [toevoegen argumentatie]. 

Alternatieve variant 1: dikkere 
leeflaag



Vragen?
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Einde deel 1

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

Informatiepakket:
Webinar Bodem in de Omgevingswet (27 mei 2021)

Wegwijzer Bodem in de Omgevingswet (RWS/Bodem+)
BvdT - Aantekeningenformat
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http://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst


Pauze (10 min)
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Deel 2: deelsessies
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Doel en werkwijze deelsessies
 Ruimte voor jullie individuele vragen
 1 of 2 regio's / gemeenten per deelsessie
 Per sessie: een gespreksleider en één of meerdere inhoudelijke experts
 90 minuten
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Wrap up
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Rondje reflectie per regio
 Wat heb je geleerd / wat blijft je bij?
 Waar ga je nu mee aan de slag?

52



Relevante informatie
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www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst

Informatiepakket:
Webinar Bodem in de Omgevingswet (27 mei 2021)
Wegwijzer Bodem in de Omgevingswet (RWS/Bodem+)
 BvdT - Aantekeningenformat

Vragen?
corinne.koot@witteveenbos.com
marthe.grotenhuis@rhdhv.nl

http://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst
mailto:corinne.koot@witteveenbos.com
mailto:marhte.grotenhuis@rhdhv.nl
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