
Het gesprek over toepasbare 
regels voor bodem

18 november 2021

Dit webinar wordt opgenomen.



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 1081 7231 in



Programma

13:00 – 13:10 Welkom en introductie

13:10 – 13:25 Opbrengst bouwsteen tot nu toe

13:25 – 13:40 Casus 1 (Drechtsteden)

13:40 – 14:00 Casus 2 (ODNZKG / Nazca IT Solutions)

14:00 – 14:25 Discussie en break-outs op 4 onderwerpen

14.25 – 14:30 Afronding webinar



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
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Gerd de Kruif

PPS Bodembeheer van de Toekomst



Doel van vandaag

▪ Toelichting op opbrengsten voor bouwsteen toepasbare regels

▪ Presentatie van twee casussen uit de praktijk om ervaringen en inzichten te delen

▪ Discussie over invulling en implementatie van toepasbare regels voor fase 3



Toelichting op opbrengst 
bouwsteen 

‘Toepasbare regels’
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Toepasbare regels

Toepasbare regels

▪ Waarom, waar, wat, hoe?

Wat levert het Rijk?

Resultaten bouwsteen

▪ Vragenboom Gesloten bodemenergiesysteem

▪ Vragenboom Voedselbossen



Waarom?

Goede toepasbare regels = betere dienstverlening



Waar?



Wat  is een toepasbare regel?

Juridische regel Toepasbare regel

Heb ik een vergunning nodig om op 
locatie X een gesloten 

bodemenergiesysteem aan te leggen?



Wat is het resultaat?

Informatie
plicht

Meldplicht
Vergunning

plicht
Plichten

vrij
Verbod

Formulieren
 ---
 ---
 ---
 ---

Conclusies



Hoe?

▪ Analyse juridische regels en maken toepasbare regels

▪ Vragenboom maken

▪ Stel een multidisciplinair team samen

Ondersteuning

Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO)

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/ondersteuning/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/regionale-ondersteuning-
implementatievraagstukken/

https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/ondersteuning/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/regionale-ondersteuning-implementatievraagstukken/


Toepasbare regels Rijk



Vragenboom Gesloten bodemenergiesysteem

▪ Werkzaamheid: Bodemenergiesysteem aanleggen, gebruiken of veranderen

- gesloten bodemenergiesysteem

- open bodemenergiesysteem

▪ Voorbeeldregels:



Basis Gesloten bodemenergiesysteem
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Gaat u een gesloten 
bodemenergiesysteem aanleggen of 

gebruiken?

Geen regels beschikbaar

Gaat u een gesloten 
bodemenergiesysteem aanleggen in 

een interferentiegebied?

Gaat het om een gesloten 
bodemenergiesysteem met een 

bodemzijdig vermogen van 70 kW of 
meer?

Geen regels beschikbaar

Vergunningplicht

Vergunningplicht



Variant  1
vervallen vergunningplicht specifiek gebied zonder geometrische begrenzing
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Gaat u een gesloten bodemenergiesysteem 
aanleggen of gebruiken?

Geen regels beschikbaar

Gaat u een gesloten bodemenergiesysteem 
aanleggen in een interferentiegebied?

Gaat u een gesloten bodemenergiesysteem 
aanleggen in een gebied waarvoor op basis 

van het bodemzijdig vermogen geen 
vergunningplicht bodemenergie geldt?

Geen regels beschikbaar

Gaat het om een gesloten 
bodemenergiesysteem met een 

bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer?

Geen regels beschikbaar

VergunningplichtVergunningplicht



Variant  2
vervallen vergunningplicht specifiek gebied met geometrische begrenzing
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Gaat u een gesloten bodemenergiesysteem 
aanleggen of gebruiken?

Geen regels beschikbaar

Gaat u een gesloten bodemenergiesysteem 
aanleggen in een interferentiegebied?

Gaat u een gesloten bodemenergiesysteem 
aanleggen in een gebied waarvoor op basis 

van het bodemzijdig vermogen geen 
vergunningplicht bodemenergie geldt?

Geen regels beschikbaar

Gaat het om een gesloten 
bodemenergiesysteem met een 

bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer?

Geen regels beschikbaar

VergunningplichtVergunningplicht



Vragenboom Voedselbossen

▪ Werkzaamheid: Boom planten of beplanting aanbrengen

▪ Trefwoorden: o.a. voedselbos, natuurinclusieve landbouw, agroforestry, boslandbouw

▪ Voorbeeldregels:



Aanleg voedselbos
functietoedeling, aanduiden en programmagebieden
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 ? Valt het voedselbos geheel binnen gronden 
waaraan een functie is toebedeeld waarbij 

het gebruik van voedselbossen is 
toegestaan ?

Valt het  voedselbos binnen een gebied 

met de aanduiding voedselbos ?

Aanleg voedselbos niet toegestaan

Valt het voedselbos in een ecologisch rijke 
omgeving

Is de oppervlakte van het bos 

groter dan 20 hectare ?

Aanleg voedselbos niet toegestaan

Meldplicht

Is de oppervlakte van het bos 

groter dan 0,5 hectare ?

Aanleg voedselbos niet toegestaan

Meldplicht

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



Waar zijn we tegenaan gelopen
▪ Gebruik dynamische kaarten

▪ Dubbelingen vragenbomen Rijksregels en gemeentelijke regels

▪ Onduidelijke conclusies

▪ Keuze werkzaamheid/activiteit
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Gebruik dynamische kaarten

▪ Wijziging kaart door wijziging van het Omgevingsplan

▪ Verwachtingen frequentie wijziging Omgevingsplan lopen sterk uiteen

▪ Wijziging  Omgevingsplan is bevoegdheid gemeenteraad
▪ Kan gedelegeerd worden naar college van B&W

▪ Kan niet gedelegeerd worden naar Omgevingsdienst

▪ Vastleggen algoritme juridisch niet mogelijk
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Dubbelingen vragenbomen
Rijksregels en gemeentelijke regels
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Onduidelijke conclusies
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Keuze werkzaamheid/activiteit
▪ Werkzaamheid: Boom planten of beplanting aanbrengen

▪ Trefwoorden: o.a. voedselbos, natuurinclusieve landbouw, agroforestry, 
boslandbouw
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Informatieblad ‘Toepasbare regels’
▪ Informatieblad ‘Toepasbare regels’ voor Bodem & Ondergrond’ opgesteld

▪ Alle deelnemers ontvangen na afloop deze versie in de e-mail

▪ Informatieblad wordt beschikbaar gesteld op de website
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“Met OZHZ naar toepasbare 
regels voor graven”

Anne-Marie Bruggert (Drechtsteden)
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Omgevingswet:

17-11-2021

Met OZHZ naar toepasbare regels 
voor graven



Anne-Marie Bruggert

• projectleider implementatie 
digitaal omgevingsplan & 
toepasbare regels 
Drechtsteden

• consultant Telengy

Jolanda Wiers 

• Adviseur bodem bij OZHZ

Carla Bok-Kamermans

• Adviseur Bodem bij OZHZ

Aan tafel



Van topactiviteit bomen naar graven















Overgangs
recht

Alleen bij 
25m3 of 
minder

Alleen bij 
meer dan  

25m3 

Verschillende 
termijnen en 
indieningseisen 



De klant centraal …
• Onderscheid tussen overgangsrecht situatie en Omgevingswet-situatie

• Je gaat graven, weet bij de start niet of het onder of boven de interventiewaarde 

bodemkwaliteit is

• Waar vind je informatie over de bodemkwaliteit – hoe kun je het bepalen

• Er komen allemaal conclusies in beeld die alleen door ander bevoegd gezag 

kunnen worden beïnvloed



De basis: kennistabel





Doorpraten?
• Anne-Marie Bruggert

a.bruggert@telengy.nl

06 31969034

mailto:a.bruggert@telengy.nl


BISslisboom
Bart van Impelen (ODNZKG)  & 

Marie-Claire Eichhorn (Nazca Solutions)
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BISslisboom

Bart van Impelen (ODNZKG)  & 
Marie-Claire Eichhorn (Nazca Solutions)



Aanleiding

• DSO
• Innovatie



Aanvraag/Melding
OLO/AIM

MPBK/WEBSITE(BUS)

Deel- en 
vervolgzaken

Zaaksysteem

Bodemdata (BIS)

Proces

DSO

Registraties



Wat registreer je in welk systeem/applicatie?

• Bodeminformatie systeem (BIS)
• Zaaksysteem (bv. besluiten)
• Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (zorgcontouren)
• Gegevensmagazijn (geodata)
• Overig

Wat is de kwaliteit c.q. (her)bruikbaarheid?

• Geometrie 
• Registratie vanaf…
• Feitelijke data of geïnterpreteerde data
• Metadata (bv. vaststelling en geldig tot..)

Beschikbare digitale data en kwaliteit



Meldingsplicht
Meldingsplicht 1 week - artikel 4.1225 Bal

(welke werkzaamheden en onderzoek)
Informatieplicht 1 week - art. 4.1226 Bal

(begrenzing,datum,duur,aanleiding/doel)
Informatieplicht 1 week voor start - artikel 

4.1227 Bal
(Gegevens aannemer/ MKB)

Informatieplicht  1 week na afloop – artikel 
4.1234 Bal  (evaluatiegegevens)

Schema Graven in de bodem - voor initiatiefnemer en toezichthouder (verticaal de keuze volgen)

Bodemkwaliteit boven of onder/gelijk Interventiewaarde?
Beoordeling / inschatting mate verontreiniging op basis van bodemonderzoek / BKK (bij bruidsschatregel kleinschalig graven: BKK-zone diffuus verontreinigd > I of beschikking ernst geen spoed)

Overgangsrecht Wbb?
Is er voor de werkzaamheden een Bus-melding  (< 1 jaar geleden) of saneringsplan ingediend? Gelden er gebruiksbeperkingen of nazorgmaatregelen o.g.v. evaluatieverslag en nazorgplan? Of is het een als spoed beschikte locatie?

Geen overgangsrecht
afhandelen onder Omgevingswet

Overgangsrecht
Afhandelen onder Wbb

Onder/gelijk Interventiewaarde 

Omvang ontgraving?
Is de gehele ontgraving groter of gelijk/kleiner dan 25m3

≤ 25m3

Omvang ontgraving?
Is de gehele ontgraving groter of gelijk/kleiner dan 25m3

>25m3

§ 3.2.22  en § 4.120 Bal - Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde 
bodemkwaliteit

≤ 25m3

Tijdelijk uitplaatsen of afvoer?
Wordt alle grond na afloop teruggeplaatst in ontgravingsgat?

Spoedreparatie Geen spoedreparatie

Spoedreparatie vitale infra?

Tijdelijk uitplaatsen Afvoer van grond

Informatieplicht 
achteraf

Onverwijld na 
spoedreparatie

Artikelen 4.1225, lid 5 en 
4.1228 Bal

(begrenzing, data, 
aanleiding/doel)

Meldingsplicht
Meldingsplicht 4 wkn- artikel 4.1225 Bal
(welke werkzaamheden en onderzoek)
Informatieplicht 4 wkn - art. 4.1226 Bal

(begrenzing,datum,duur,aanleiding/doel)
Informatieplicht 1 week voor start - artikel 

4.1227 Bal
(Gegevens aannemer/ MKB)

Informatieplicht  1 week na afloop – artikel 
4.1234 Bal  (evaluatiegegevens)

Algemene regels in Omgevingsplan 
(bruidsschat) EN 22.44

Paragraaf 22.3.7.2 Kleinschalig graven boven 
de interventiewaarde bodemkwaliteit 

(informatieplicht behalve bij TU of 
spoedreparatie vitale ondergrondse infra)

Tijdelijk uitplaatsen of afvoer?
Wordt alle grond na afloop teruggeplaatst in 

ontgravingsgat? 

Zorgplicht
zorgplichtartikel in Ow 1.6, 1.7 en 

1.7a(verbod)

Tijdelijk 
uitplaatsen

Afvoer van 
grond

Spoed reparatie vitale infra?

Spoedreparatie
Geen spoed-

reparatie

Informatie-
plicht achteraf
Artikelen 4.1220 lid 4 en 

4.1228  Bal

Informatie-
plicht

Artikel 4.1220 lid 1 Bal

geen 
meldingsplicht 
of informatie-

plicht
Artikel 4.1220 lid 3 Bal 

Wel voldoen aan 
uitvoeringsartikelen 
paragraaf 4.119 Bal

Boven Interventiewaarde

> 25m3

§ 3.2.21 en § 4.119 Bal - Graven in bodem met een kwaliteit 
onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit

Zorgplicht 2.11 BALZorgplicht 2.11 BAL

https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/06/60-versie-juridisch-frame-Graven-in-bodem-met-een-kwaliteit-boven-de-interventiewaarde-bodemkwaliteit-aangepast-aan-stijl-BvdT.pdf
https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/06/60-versie-juridisch-frame-Graven-meer-dan-25m3-in-bodem-met-een-kwaliteit-onder-of-gelijk-interventiewaarde-aangepast-aan-stijl-BvdT.pdf


Schema Graven in de bodem - voor initiatiefnemer en toezichthouder (verticaal de keuze volgen)

Bodemkwaliteit boven of onder/gelijk Interventiewaarde?
Beoordeling / inschatting mate verontreiniging op basis van bodemonderzoek / BKK (bij bruidsschatregel kleinschalig graven: BKK-zone diffuus verontreinigd > I of beschikking ernst geen spoed)

Overgangsrecht Wbb?
Is er voor de werkzaamheden een Bus-melding  (< 1 jaar geleden) of saneringsplan ingediend? Gelden er gebruiksbeperkingen of nazorgmaatregelen o.g.v. evaluatieverslag en nazorgplan? Of is het een als spoed beschikte locatie?

Geen overgangsrecht
afhandelen onder Omgevingswet

Overgangsrecht
Afhandelen onder Wbb

Onder/gelijk Interventiewaarde 

Omvang ontgraving?
Is de gehele ontgraving groter of gelijk/kleiner dan 25m3

≤ 25m3

Omvang ontgraving?
Is de gehele ontgraving groter of gelijk/kleiner dan 25m3

>25m3

§ 3.2.22  en § 4.120 Bal - Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde 
bodemkwaliteit

≤ 25m3

Tijdelijk uitplaatsen of afvoer?
Wordt alle grond na afloop teruggeplaatst in ontgravingsgat?

Spoedreparatie Geen spoedreparatie

Spoedreparatie vitale infra?

Tijdelijk uitplaatsen Afvoer van grond

Informatieplicht 
achteraf

Onverwijld na 
spoedreparatie

Artikelen 4.1225, lid 5 en 
4.1228 Bal

(begrenzing, data, 
aanleiding/doel)

Meldingsplicht
Meldingsplicht 1 week - artikel 4.1225 Bal

(welke werkzaamheden en onderzoek)
Informatieplicht 1 week - art. 4.1226 Bal

(begrenzing,datum,duur,aanleiding/doel)
Informatieplicht 1 week voor start - artikel 

4.1227 Bal
(Gegevens aannemer/ MKB)

Informatieplicht  1 week na afloop – artikel 
4.1234 Bal  (evaluatiegegevens)

Meldingsplicht
Meldingsplicht 4 wkn- artikel 4.1225 Bal
(welke werkzaamheden en onderzoek)
Informatieplicht 4 wkn - art. 4.1226 Bal

(begrenzing,datum,duur,aanleiding/doel)
Informatieplicht 1 week voor start - artikel 

4.1227 Bal
(Gegevens aannemer/ MKB)

Informatieplicht  1 week na afloop – artikel 
4.1234 Bal  (evaluatiegegevens)

Algemene regels in Omgevingsplan 
(bruidsschat)

Paragraaf 22.3.7.2 Kleinschalig graven boven 
de interventiewaarde bodemkwaliteit 

(informatieplicht behalve bij TU of 
spoedreparatie vitale ondergrondse infra)

Tijdelijk uitplaatsen of afvoer?
Wordt alle grond na afloop teruggeplaatst in 

ontgravingsgat? 

Zorgplicht
zorgplichtartikel in 

omgevingsplan of Ow

Tijdelijk 
uitplaatsen

Afvoer van 
grond

Spoed reparatie vitale infra?

Spoedreparatie
Geen spoed-

reparatie

Informatie-
plicht achteraf
Artikelen 4.1220 lid 4 en 

4.1228  Bal

Informatie-
plicht

Artikel 4.1220 lid 1 Bal

geen 
meldingsplicht 
of informatie-

plicht
Artikel 4.1220 lid 3 Bal 

Wel voldoen aan 
uitvoeringsartikelen 
paragraaf 4.119 Bal

Boven Interventiewaarde

> 25m3

§ 3.2.21 en § 4.119 Bal - Graven in bodem met een kwaliteit 
onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit

Zorgplicht 2.11 BALZorgplicht 2.11 BAL

https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/06/60-versie-juridisch-frame-Graven-in-bodem-met-een-kwaliteit-boven-de-interventiewaarde-bodemkwaliteit-aangepast-aan-stijl-BvdT.pdf
https://www.samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2020/06/60-versie-juridisch-frame-Graven-meer-dan-25m3-in-bodem-met-een-kwaliteit-onder-of-gelijk-interventiewaarde-aangepast-aan-stijl-BvdT.pdf








Discussie
Samen in gesprek
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Samen in gesprek over toepasbare regels

▪ Het gesprek als startpunt voor de ontwikkeling en toepassing van toepasbare regels

▪ 4 break-out rooms om in 20 minuten (tot ca. 14:25) nader in te gaan op de 
onderstaande onderwerpen

▪ Onderwerpen om nader op in te gaan in een kleinere setting (moderator)

▪ Intelligentie kaartbevraging (René Bezuyen)

▪ Vergunningscheck voor activiteiten (Mariëlle de Kok)

▪ Belangrijkste toepasbare regels voor komende periode (Michiel Wolbers)

▪ Samenwerken bij ontwikkelen van toepasbare regels (Gerd de Kruijf)



Intelligentie kaartbevraging

▪ Een vereiste voor intelligente kaartbevraging is dat kaarten moeten kunnen worden 
'bevroren' per datum

▪ Voor goed gebruik moeten kaarten minimaal 1x per maand worden vastgesteld (én 
bijgewerkt)

▪ Intelligente kaartbevraging is niet nodig voor het gebruik van toepasbare regels
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Vergunningscheck voor activiteiten

▪ Zonder vergunningscheck voor activiteiten kunnen we niet van start bij in werking 
treden van Omgevingswet

▪ Om de vergunningscheck neer te zetten, moeten we niet wachten op het Rijk

▪ Gemeenten moeten zelf besluiten voor welke activiteiten de vergunningscheck moet 
worden ingericht

55



Belangrijkste toepasbare 
regels voor komende periode

▪ Voor alle beschikbare voorbeeldregels moeten er toepasbare regels komen

▪ De belangrijkste toepasbare regels voor de komende periode moeten centraal 
worden vastgesteld

▪ Gemeenten moeten zelf toepasbare regels gaan inrichten in het Omgevingsloket
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Samenwerken bij ontwikkelen 
van toepasbare regels

▪ Coördinatie voor het ontwikkelen van toepasbare regels is een vereiste om succesvol 
te zijn

▪ Iedere gemeente heeft de 'verplichting' om proactief kennis en ervaringen over 
toepasbare regels te delen met andere gemeenten

▪ Toepasbare regels die zijn ontwikkeld moeten door het Rijk in een database worden 
geplaatst die toegankelijk is voor alle gemeenten
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Wrap up
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Resume van de sessie
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Doorkijk – vervolg 2022
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• Producten: evaluatie en afronding
• Vervolg fase 3 - Regionale verdieping

• Aan de slag met regio’s die al begonnen zijn 
• Ondersteuning en verdieping bij concrete vraagstukken

• Meer info en een enquête volgen via website en nieuwsbrief

• Heeft u al concrete stappen gezet om dit onderwerp in het omgevingsplan te regelen? En heeft u 
verdiepende vragen en/of wilt u ervaringen delen? Meld u dan!

Mei 2020 Nov 2020 Feb 2021 Dec 2021 Juli 2022

Fase 1: opstart

Fase 2: productie

Fase 3: implementatie Regionale verdieping

Evaluatie en afronding



Meer info?
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www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst

→Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Andere webinars: 

▪ Zeer zorgwekkende stoffen: 30 November, 9.00 – 10.30

▪ Vitale bodem: 30 November, 10.30 – 12.00

▪ Voormalige stortplaatsen: 30 November, 13.00 – 14.30 

▪ Klimaatadaptatie: 30 November, 15.00 – 16.30 

▪ Ondergrondse functies: 7 December, 10.30 – 12.00 

▪ Aanvullingsbesluit: 7 December, 13.00 – 16.00 

→ Meld je aan via bodembeheervdtoekomst@samendedieptein.nl

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

