
Werksessie:
Van Nota/BKK naar OW

21 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
09:00 – 09:10 Welkom, toelichting programma, doel bijeenkomst
09:10 – 10:00 Plenair deel: college BKK/Nota onder de OW
10:00 – 10:10 Pauze
10:10 – 11:40 Deelsessie: ruimte voor individuele vraagstukken
11:40 – 11:55 Wrap up (geleerde lessen) & afsluiting
11.55 – Einde



Doel van vandaag
 Welke afwegingen maak je bij het overzetten van de nota bodembeheer onder de Ow?
 Antwoorden geven op de vragen die er zijn
 Regio’s/gemeenten 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  code 8744 9068 in
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Deel 1: plenaire toelichting
van Nota/BKK naar OW
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Inhoud plenaire toelichting
 Huidige situatie: kaarten en nota bodembeheer
 Nieuwe stelsel: kerninstrumenten binnen / buiten Ow

 Omgevingsvisie
 Programma
 Rijksregels
 Omgevingsplan (incl. Transitie)
 Beleidsregels

 Transitie nota bodembeheer naar de Ow: de theorie
 Nota ontrafelen: de praktijk
 Ruimte voor vragen



Bodemfunctie/kwaliteitskaart onder huidig stelsel

 Bodemfunctieklassekaart (art 55 Bbk)

 Bodemkwaliteitskaart
 Milieuhygiënische verklaring ontvangende bodem (art 57 Bbk)
 Milieuhygiënische verklaring toe te passen grond (art 57 Bbk)
 Toepassingseisen op kaart weergeven (art 59 Bbk)
 Gebiedsspecifiek beleid (art 44-48 Bbk): 

o.a. onderbouwing, grens beheergebied, Lokale Maximale waarden (soms 
ook voor PFAS)

 na 5 jaar actualisatie bodemkwaliteitskaart (milieuhyg. verklaring), na 10 jaar 
herziening beleid

 Maar ook: basis voor andere beleidsafwegingen
 Maar ook: belangrijk bij uitvoeren vooronderzoek



Nota bodembeheer onder huidig stelsel (1)

 Term ‘nota bodembeheer’ komt niet voor in de regelgeving
 Wel genoemd in NvT van het Besluit bodemkwaliteit t.b.v. motivering gebiedsspecifiek

beleid
 Beschrijving bodemkwaliteit en bodemfuncties
 Beschrijving van de maatschappelijke opgaven
 (motivering van de) Lokale Maximale Waarden
 (motivering van) afwijkende percentages bodemvreemd materiaal
 Beschrijving van de uitvoering, toezicht en handhaving en de evaluatie van het 

bodembeleid

 Bodemkwaliteitskaart (totstandkoming, voorwaarden voor gebruik)



Nota bodembeheer onder huidig stelsel (2)

 Bijzondere situaties bij het toepassen van grond en baggerspecie, bijvoorbeeld:
 Afwijkende eisen aan aard en percentage bodemvreemd materiaal
 Invulling zorgplicht rond niet genormeerde stoffen (omgang bepaalde stoffen zoals 

chloride en PFAS)
 Verdergaande eisen zoals visueel geen asbest, geen resten invasieve exoten, etc
 Uitleg van de rijksregels uit het Bbk en Rbk
 Nadere duiding/interpretatie begrippen en toepassingskaders (bijv. tijdelijke uitname)

 NB: niet altijd duidelijk welke status de bepalingen uit nota hebben: 
direct werkend, beleidsregels, beleid, informatief

 NB: uit jurisprudentie blijkt dat handhaving op nota bodembeheer niet altijd stand houdt:
zie o.a.: ECLI:NL:RVS:2021:590 en …..

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:590


Nota bodembeheer onder huidig stelsel (3)

Soms ook andere bodembeleidsonderwerpen in nota bodembeheer:
 Bodemonderzoek
 Bodemsanering (bijv. lood)
 Bouwen op verontreinigde bodem
 Meewegen bodemkwaliteit bij ruimtelijke ordening
 Bodemenergie
 ……..

Zeer veel diversiteit in nota’s bodembeheer



Kerninstrumenten van de Omgevingswet
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Omgevingsvisie

 Strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving
 Eén visie per bestuursorgaan (rijk, provincies, gemeenten) voor hele 

grondgebied
 Zelfbindend, rekening houdend met relevante onderdelen fysieke 

leefomgeving en daarbij rechtstreeks betrokken belangen
 Bevat hoofdlijnen

• kwaliteit fysieke leefomgeving
• voorgenomen ontwikkelingen, gebruik, beheer,  bescherming, behoud 

gebied
• het te voeren beleid

 Vraag: zitten er elementen in de nota bodembeheer  die input kunnen zijn 
voor de omgevingsvisie?
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Omgevingsvisie



Programma
 Uitwerking beleid ontwikkeling, gebruik, beheer en bescherming en behoud van de fysieke 

leefomgeving
 Bevat maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen en/of maatregelen om een of meer 

andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken
 Verplichte en onverplichte programma’s,
 Zelfbindend, inhoud kan bestaan uit:

 de inzet van communicatie- of informatie-instrumenten, bv voorlichting, best practices
 de inzet van financiële instrumenten, bv beschikbaar stellen van subsidie, heffing
 afspraken met organisaties, bestuurlijk overleg
 feitelijke/fysieke maatregelen, bv aanleggen damwand
 aankondiging juridische maatregelen, bv regels voor activiteiten, het aanscherpen van 

bestaande omgevingsvergunningen

 Vraag: welke onderdelen uit de nota bodembeheer kunnen plaats krijgen in een onverplicht 
programma? 18



Algemene (rijks)regels
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Regels voor graven, 
toepassen, saneren, 

opslaan

Instructieregels (o.a. 
toewijzing bodemfuncties)

Besluit & regeling 
bodemkwaliteit
- kwalibo
- bouwstoffen in de

keten
- milieuverklaringen
- toetsregels
- normen

Omgevingsbesluit en Invoeringsbesluit

Bruidsschatregels

Ruimte voor 
maatwerk

in
omgevingsplan



Omgevingsplan

 Digitale verordening (bestaande uit artikelen en
artikelsgewijze toelichting)

 Regels voor gehele fysieke leefomgeving uit hele 
grondgebied

 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 Van visie naar regels
 Rekening houden met instructieregels van het rijk en provincie
 Gemeente krijgt bruidsschat mee bij inwerkingtreding
 Uiterlijk 2030 nieuwe deel omgevingsplan gereed
 Meer afwegingsruimte voor de gemeente - o.a. via maatwerkregels en aanpassing 

bruidsschatregels
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Transitie omgevingsplan (1)
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Geen onderdeel 
van tijdelijk deel 
omgevingsplan 
per 1-7-2022

Tijdelijk deel 
omgevingsplan 
per 1-7-2022



Transitie omgevingsplan (2)

 Omgevingsplan tijdelijk deel bij in werking treden Omgevingswet
 Vervolgens (stapsgewijs opbouwen via) wijzigen omgevingsplan
 Uiterlijk 31-12-2029 nieuw deel omgevingsplan volledig opgebouwd

 Aandachtspunten:
 Bij eerste wijziging: structuur in beeld
 Gebruik online tool ‘ontwerpvragen omgevingsplan’
 Aflopen van overgangsrecht
 Continueren (updaten) van huidig beleid
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Transitie omgevingsplan (3)

Omgevingsplan
nieuwe stijl

tijd1-7-2022 31-12-2029

transitieperiode

Plaatselijke 
verordeningen

Bestemmings
plannen

transitie

Tijdelijk deel 
omgevingsplan 

op 1-7-2022

Bruidsschat
transitie

Gebiedsspec. beleid
Bodemfunctiekl.kaart

Overzetten 
bruidsschatregels 

Invulling geven aan 
instructieregels

Maatwerkregels

decentrale regels

Huidig lokaal beleid 
(nota bodembeheer) 



Transitie omgevingsplan (4)
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Gebiedsspec.beleid

Bodemfunctiekl.kaart



Beleidsregels (1)

 Voorwaarde: er is beslisruimte voor het bestuursorgaan
 Deze ruimte kan het bestuursorgaan invullen met beleidsregels
 Zo is vooraf duidelijk hoe het bestuursorgaan omgaat met de beslisruimte
 Dit draagt bij aan voorspelbaarheid

 In de beleidsregels geeft het bestuursorgaan aan hoe het
 belangen tegen elkaar afweegt,
 feiten vaststelt of
 wettelijke voorschriften uitlegt (bijv. begrippen, criteria)

artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zie ook titel 4.3 Awb
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Beleidsregels (2)

 Beleidsregels zijn gericht tot een bestuursorgaan
 Een beleidsregel kan niet rechtstreeks verplichtingen aan burgers of bedrijven opleggen
 Beleidsregels gaan altijd over een wettelijke bevoegdheid
 Een beleidsregel verwijst naar het wettelijk voorschrift waaruit de bevoegdheid voortvloeit
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Overgangsrecht Status na inwerkingtreding 
Ow

Actie gemeente voor 
inwerkingtreding Ow

Geen overgangsrecht. Mogelijk verwijst de 
beleidsregel naar verkeerde 
wettelijke bepalingen.

De gemeente bekijkt of 
aanpassen en opnieuw
bekendmaken van de 
beleidsregels nodig is in 
verband met wijzigingen in de 
regelgeving.



Transitie nota bodembeheer naar Omgevingswet (1)

 Gebiedsspecifiek beleid (LMW, bodemvreemd materiaal, acceptatie bkk’s)
 van rechtswege onderdeel tijdelijk deel omgevingsplan (incl. kaart)
 omzetten naar nieuw deel omgevingsplan via maatwerkregels 

 Bodemfunctieklassekaart
 van rechtswege onderdeel tijdelijk deel omgevingsplan 
 omzetten naar nieuw deel omgevingsplan (ook toekennen Landbouw/Natuur, naast 

Wonen en Industrie)

 Bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring blijft geldig
 BKK vastgesteld onder Besluit bodemkwaliteit blijft geldig als grondslag voor 

milieuverklaring bodemkwaliteit
 Wel uiterlijk 5 jaar na moment vaststelling actualiseren!
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Transitie nota bodembeheer naar Omgevingswet (2)

Afpellen: 
 Wat zit al in het ‘startpakket’? (= rijksregels Bal, Bbk/Rbk en bruidsschat)
 Welk onderdeel is grondslag milieuverklaring bodemkwaliteit?
 Volstaan de rijksregels? 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

 Continueren of aanpassen van beleid(sregels)
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Transitie nota bodembeheer naar Omgevingswet (3)

Omgevingsplan
nieuwe stijl

tijd1-7-2022 31-12-2029

transitieperiode

Plaatselijke 
verordeningen

Bestemmings
plannen

transitie

Tijdelijk deel 
omgevingsplan 

op 1-7-2022

Bruidsschat
transitie

Gebiedsspec. beleid
Bodemfunctiekl.kaart

Overzetten 
bruidsschatregels 

Invulling geven aan 
instructieregels

Maatwerkregels

decentrale regels

Huidig lokaal beleid 
(nota bodembeheer) 

Bodemkwaliteitskaart als 
milieuverklaring bodemkwaliteit

Beleidsdocument bodem?? 

Beleidsregels (in lijn met 
terminologie Ow)



Transitie nota bodembeheer naar Omgevingswet (4)

Voorbereiding, hoe aan te pakken:
 ‘Afpellen’ huidige nota bodembeheer (m.b.v. aantekeningformat)
 Actualiseren gebiedsspecifiek beleid < 1-7-222 ('veilig stellen in tijdelijke deel 

omgevingsplan) en/of versneld maken maatwerkregels omgevingsplan
 Onderdeel bodemkwaliteitskaart als milieuverklaring bodemkwaliteit: 5 jaar 

na vaststelling actualiseren
 Voorbereiden artikelen/toelichting omgevingsplan (let ook op toepasbare regels DSO) 

en aanpassen beleid(sregels)
 T.z.t. door gemeente voorbereiden wijziging omgevingsplan en vaststellen (gewijzigde) 

beleid(sregels)
 Overweging: continueren apart bodembeleid in ‘nota bodembeheer nieuwe stijl’?
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Transitie nota bodembeheer naar Omgevingswet (5)

 Wanneer?
 Let op aflopen termijnen overgangsrecht en geldigheid bodemkwaliteitskaart
 Indien regel omgevingsplan noodzakelijk is, dan z.s.m. na inwerkingtreding
 Beleid(sregels) z.s.m. om werkbaar te houden voor uitvoeringspraktijk en eigen 

organisatie

 Per gemeente of in regionaal verband?
 Voorbereiding en actualiseren bodemkwaliteitskaart kan prima in regionaal verband
 Let wel op eigen ambities en opgaven gemeenten (o.a. omgevingsvisie)
 Vaststellen gewijzigd omgevingsplan en/of beleidsregels door de gemeente zelf (dus 

ook afhankelijk van eigen planning project omgevingsplan)
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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) 

32

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)
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Vragen?
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Einde deel 1

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

Informatiepakket:
Webinar Bodem in de Omgevingswet (27 mei 2021)
Informatieblad BvdT – transitienota bodembeheer

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

Informatiepakket:
 Webinar Bodem in de Omgevingswet (27 mei 2021)
 Informatieblad BvdT – transitienota bodembeheer
 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


Bedankt voor uw deelname!
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