Webinar
Grondwaterkwaliteit in het
omgevingsplan
18 november 2021

Let op: vergeet niet de webinars op te nemen

Inleiding
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Programma
13.00 – 13:10 Welkom, toelichting programma
13:10 – 13:30 Deel 1: toelichting bouwsteen ‘Grondwaterkwaliteit in het Omgevingsplan’
13:30 – 14:20 Deel 2: beantwoording praktijkvragen
14:20 – 14:30 Wrap up & afsluiting
Webinar wordt opgenomen, is dat akkoord?
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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

PPS Bodembeheer van de Toekomst

Gerd de Kruif
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Optionele sheet en aan te passen naar eigen wens

Praktisch

Presentaties

Interactief

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.

Hou je telefoon klaar (mentimeter) in deel 2
Zet je microfoon uit tijdens de
presentatie

Surf naar menti.com en vul de 5276 1295 in

Zet camera uit bij slechte
verbinding

Het plenaire deel wordt opgenomen en
op onze website gepubliceerd

6

Deel 1: Toelichting op
producten bouwsteen
Grondwaterkwaliteit
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Informatieproduct Grondwaterkwaliteit in het
omgevingsplan
Grondwater houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen, regionale overheden moet dus
samen invulling te geven aan grondwaterkwaliteitsbeheer!
Grondwaterkwaliteitsbeheer: het opstellen van beleid, uitvoering en evaluatie hiervan
Drie informatiebladen:
1. Proces grondwaterkwaliteitsbeheer
2. Invulling geven aan instructieregels provincie
3. Grondwaterkwaliteit reguleren in het omgevingsplan
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(1) Proces grondwaterkwaliteitsbeheer
Situatie van het
grondwater

pa
h
c
s
Maat jke
peli
ie s
t
i
b
am

Stap 1

…

Huidige
kwaliteit

Bodemenergie

Infiltraties

Historische
verontreiniging

Lozingen

Verdroging

Verzilting

Stap 2

Stap 3
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Stap1: Weet wat je zelf wilt met grondwater
▪ Grondwaterkwaliteit is geen doel op zich →
stel vast of de kwaliteit van het grondwater
relevant is voor maatschappelijk ambities
▪ Hulpmiddel hiervoor zijn de visuals en
handreiking op Hulpmiddelen voor
grondwater - Informatiepunt Leefomgeving
(iplo.nl)
▪ Grondwater gebruiken en beheren doe je
niet alleen: ga in gesprek met regiopartijen
over hun ambities (provincie, waterschap,
buurgemeenten)
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Stap 2: Kansen en knelpunten
▪ Bepaal de huidige kwaliteit van het
grondwater en confronteer deze met de
regionale ambities

▪ Stel vast waar ambities vragen om
kwaliteitsverbetering, waar bestaande
kwaliteiten moeten worden beschermd en
waar beheer volstaat voor de invulling van
ambities. Dit kan verschillen per gebied!

Ambitie

▪ Hulpmiddel om de gewenste kwaliteit bij een
functie te bepalen is de risicotoolbox
grondwater

Verbeteren

Beschermen

Beheren
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Stap 3: Invulling van het grondwaterbeheer
▪ Bepaal gezamenlijk wat je wilt
bereiken en op welke manier
(reguleren, stimuleren)

Instrumenten ↓↓
Omgevingsvisie
Verplicht programma (EU)

▪ Gebruik de instrumentenmix om te
bepalen waar je dit het beste kunt
regelen

Onverplicht programma

▪ Eerste versies worden lean en mean,
maar bedoeling is te groeien naar
breed grondwaterkwaliteitsbeheer
▪ Beheer is nooit klaar, zorg voor
ruimte om gezamenlijk te evalueren
en aan te passen

4/9/2020

Verordening/omgevingsplan

Provincie

Waterschap

Gemeente
Verplicht

Verplicht

X

Regionaal waterprogramma

Waterbeheerprogramma

X

✓

✓

✓

Omgevingsverordening

Waterschapsverordening

Omgevingsplan

•

(decentrale) Omgevingswaarden

✓

X

✓

•

Direct werkende regels

✓

✓

✓

•

Direct werkende regels + melden

✓

✓

✓

•

Gebods-/verbodsbepalingen

✓

✓

✓

•

Vergunningplicht + beoordelingsregels

✓

✓

✓

•

Programmatische aanpak

✓

✓

✓

•

Instructieregels

✓

X

X

•

Maatwerkregels: generiek

✓

✓

✓

•

Maatwerkvoorschriften: individuele
beschikkingen

✓

✓

✓

Bruidsschat

X

✓

✓

Voorbeschermingsregels

✓

X

X

Beleidsregels

✓

✓

✓
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(2) Invulling geven aan instructieregels provincie
▪ Provincie is verantwoordelijk voor strategisch grondwaterbeleid o.a. ter uitvoering
van Kaderrichtlijn water (Krw) en de Grondwaterrichtlijn (Gwr)
▪ Dit doet provincie in regionaal waterprogramma en omgevingsverordening
▪ Voor uitvoering zijn ook bevoegdheden gemeenten en waterschappen nodig
▪ Meer weten over taakverdeling: Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de
omgevingswet Hulpmiddelen voor grondwater - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
▪ Onderdeel van opgaven Krw en Gwr is beheer van historische
grondwaterverontreinigingen
▪ Hiervoor kán provincie instructieregels opnemen in omgevingsverordening
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(2) Invulling geven aan instructieregels provincie
▪ Instructieregel: algemene regel waarmee provincie of rijk aan een andere overheid
aangeeft hoe een bevoegdheid of taak uitgevoerd moet worden
▪ Als provincie instructieregels opneemt in verordening, ga dan in gesprek over:
▪
▪
▪
▪

Afwegingsruimte gemeente binnen instructieregel
Wat is het doel (of oogmerk) van de regel
Is er een duidelijke link met het provinciale kader
Binnen welke termijn moet de regel zijn verwerkt in het omgevingsplan
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(3) Grondwaterkwaliteit reguleren in
omgevingsplan
▪ MBA Saneren: bronverwijdering stimuleren of afdwingen door afdekken als
saneringsoptie te verbieden

▪ Aanvullende eisen aan activiteiten op locaties ‘ernst, niet spoed’ (aanvulling op
bruidsschat
▪ Bodemenergie:
▪ Maximale diepte gesloten systemen
▪ Eisen aan circulatievloeistof gesloten systemen

▪ Lozen op bodem: uitsluiten van deze voorkeurslozingsroute
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Deel 2: Praktijkvragen
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Doel en werkwijze
▪ Ingediende vragen zoveel mogelijk verwerkt in een casus, focus ligt daarbij op
grondwaterkwaliteit in relatie tot de activiteit bouwen
▪ We stellen vragen uit de casus via mentimeter
▪ Daarna in gesprek over het antwoord, waarbij we laten zien wat er in de basis door
het Rijk is geregeld en waar gemeenten en andere regionale overheden ruimte
hebben om eigen invulling te geven
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Menticode: xxxx xxxx
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Casus bouwen van een woning
Dit is een binnenplanse omgevingsvergunning
omgevingsplanactiviteit bouwwerken.
Voor bouwen van een bodemgevoelig gebouw
op een bodemgevoelige locatie gelden
aanvullende aanvraagvereisten:
-

Bodemonderzoek

-

Als de toelaatbare kwaliteit wordt
overschreden, de gegevens m.b.t.
sanerende of andere beschermende
maatregel
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Menti 1: Waar heeft de toets op de toelaatbare
kwaliteit betrekking op?
▪ Op kwaliteit bodem
▪ Op kwaliteit bodem en grondwater
▪ Op de uitkomsten van de risicotoolbox (Concrit)
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Menti 1: Ziet de toelaatbare kwaliteit
ook op grondwaterkwaliteit?
▪

Antwoord: op kwaliteit bodem

▪

Het doen van bodemonderzoek volgt uit de indieningsvereisten bij de bouwvergunning (zie art 22.29 bruidsschat gemeente)

▪

Bodemonderzoeken als bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

▪

Dit zijn de getrapte bodemonderzoeken volgens de bekende NEN normen

▪

Uit het bodemonderzoek moet volgen of er sprake is van overschrijding van de toelaatbare kwaliteit

▪

De toelaatbare kwaliteit van de bodem is de interventiewaarde bodemkwaliteit, bedoeld in bijlage IIA bij het Besluit activiteiten leefomgeving. (art 22.30
bruidsschat gemeente)

▪

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 (art 22.30 bruidsschat gemeente)

▪

Bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op een bodemgevoelige locatie wordt enkel met vluchtige stoffen rekening gehouden irt
gezondheidsrisico’s.

▪

Uit de rijksregels volgt dus niet dat er ook moet worden getoetst of de grondwaterkwaliteit voldoet aan (beschermings)doelen grondwater.

▪

waar is die norm voor grondwater dan wel opgenomen?

▪

Rijksinstructieregel historische verontreinigingen aan provincie (art 4.12a Bkl)

- signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering
- signaleringsparameter = huidige interventiewaarden grondwater (IW)
- gekoppeld aan verplichte waterprogramma’s (kader)
▪

RTB grondwater werkt met risicogrenswaarden (normen gericht op aantal beschermingsdoelen) en signaleringsparameter grondwater (oude IW gericht op
de dynamische situatie)

▪

Dit is de basisregeling. Aanvullend hierop kunnen ambities en doelen vanuit gemeenten e/o provinicie leiden tot aanvullende regels.
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Vervolg casus
Uit de bouwaanvraag blijkt dat er naast zware metalen ook
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) zijn aangetroffen, die
de toelaatbare kwaliteit van de bodem overschrijden.
De initiatiefnemer gaat saneren en geeft aan dat er
voldoende ventilatievoorzieningen in het gebouw worden
aangebracht om uitdamping van vluchtige stoffen tegen te
gaan.
Beoordelingsregel binnenplanse omgevingsvergunning
omgevingsplanactiviteit bouwwerken gemeente:
1°. de toelaatbare kwaliteit van de bodem niet wordt
overschreden;
of
2°. bij overschrijding van de toelaatbare kwaliteit van de
bodem: als aannemelijk is dat een sanerende of andere
beschermende maatregelen wordt getroffen.
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Menti 2: Moet de initiatiefnemer voldoen aan de
regels voor de MBA (milieubelastende activiteit)
saneren?
▪ Ja
▪ Nee
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Menti 2: Moet de initiatiefnemer de regels
voor de mba saneren volgen?
Nee, de initiatiefnemer kan altijd verzoek doen voor maatwerk. Het toepassen van de mba saneren heeft wel de
voorkeur.
Wat moet de gemeente doen:
▪ Instructieregels gemeente omgevingsplan:
- de waarde vaststellen waarboven maatregelen nodig zijn bij de realisatie van gebouwen op bodemgevoelige locaties (artikel
5.89i en artikel 5.89j Bkl)
- aangeven welke sanerende of andere beschermende maatregelen nodig zijn bij overschrijding van die waarde (artikel 5.89k
Bkl)
▪ Beoordelingsregel binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit bouwwerken gemeente:
- bij overschrijding van de toelaatbare kwaliteit van de bodem: als aannemelijk is dat een sanerende of andere
beschermende maatregelen wordt getroffen.
▪ Bij overschrijding toelaatbare kwaliteit: Gemeente moet een voorschrift ingebruikname aan vergunning verbinden (art
22.31). De vergunning voor het bouwen wordt pas verleend als aan het voorschrift is voldaan.
▪ Een sanerende of andere beschermende maatregel is in ieder geval een sanering overeenkomstig paragraaf 4.121 van het
Besluit activiteiten leefomgeving. Het evaluatieverslag kan dan tevens dienen als informatie tbv ingebruikname.
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Menti 3: Moet de gemeente in deze casus nog iets
regelen met betrekking tot grondwatersanering?
▪ Ja
▪ Nee
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Menti 3: Moet de gemeente in deze casus nog
iets regelen mbt grondwatersanering?
▪ Nee niks, tenzij gemeente een kader heeft of provincie instructieregels heeft
opgenomen in de omgevingsverordening
▪ Uitwerking (wanneer en hoe) in decentrale regels
▪ Primair vanuit de provincie (RWP en omgevingsverordening), maar ook als gemeenten
ambities hebben tav verbeteren grondwaterkwaliteit
▪ Grondwatersanering = het beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging
van het grondwater
(bijlage I Aanvullingsbesluit bodem)
▪ ‘Oogmerk’ kwaliteitsverbetering grondwater
▪ Verbetering moet bijdragen aan (beschermings)doelen voor grondwater
▪ De gemeente kan aanvullende (maatwerk)regels opnemen ten aanzien van
grondwatersaneringen of zogenaamde bronaanpak in relatie tot
grondwaterkwaliteitsverbetering. Voorbeeldregels zijn in informatieblad 3 opgenomen
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Vervolg casus
▪ In de omgevingsverordening zijn de volgende instructieregels opgenomen:
Art a.1
Als uit het nader bodemonderzoek blijkt dat de signaleringsparameter als bedoeld in artikel 4.12a van het
Besluit kwaliteit leefomgeving wordt overschreden én er risico’s zijn volgens de Risicotoolbox grondwater, dan
worden in het omgevingsplan regels opgenomen die erin voorzien dat de beoogde activiteit alleen wordt
uitgevoerd nadat er risicogericht en kosteneffectief is gesaneerd.
Art a.2
Het omgevingsplan bevat in ieder geval een verbod om zonder omgevingsvergunning een sanering van de
grond en het grondwater te verrichten, als uit het nader bodemonderzoek en de risicobeoordeling blijkt dat:
a.

de verontreiniging negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft;

b.

de verontreiniging onaanvaardbare gevolgen kan hebben voor waterwingebieden en
grondwaterbeschermingszones ter bescherming van actuele drinkwaterwinningen;

c.

er sprake is van een dynamische situatie door de aanwezigheid van een drijflaag of zaklaag of
door nalevering vanuit een bodemverontreiniging in de vaste bodem naar de grondwaterpluim.
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Menti 4: Welke vragen roepen de instructieregels
op?
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Menti 4: Welke vragen roept
instructieregel op?
▪ Antwoorden/ aandachtspunten
▪
▪
▪
▪
▪

Afwegingsruimte gemeente binnen instructieregel
Wat is het doel (of oogmerk) van de regel
Is er een duidelijke link met het provinciale kader
Binnen welke termijn moet de regel zijn verwerkt in het omgevingsplan
Werkingsgebied: de gehele gemeente of alleen binnen grondwaterbeschermingsgebieden

▪ Zie informatieblad 2: INVULLING GEVEN AAN INSTRUCTIEREGELS PROVINCIE
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Vervolg casus
Bij de bouw van de woning moet er ook
water worden onttrokken. De bemaling
wordt gemeld bij het waterschap. De
initiatiefnemer wil het water lozen op de
bodem. Dit water kan verontreiniging
bevatten.
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Menti 5: Moet de gemeente in het omgevingsplan
regels stellen over lozingen?
▪ Ja
▪ Nee
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Menti 5 antwoorden
▪ Nee
▪ Hiervoor zijn in de bruidsschat § 22.3.8.1 regels opgenomen.
▪ Lozingen afkomstig van:
a. een bodemsanering of grondwatersanering;
b. een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering; en
c. ontwatering.
▪ De gemeente kan wel aanvullende eisen (maatwerk) stellen aan de lozing.
Voorbeeldregels zijn in informatieblad 3 opgenomen
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Vervolg casus
▪ Uit het DSO-LV blijkt dat de bruidsschatregel
ernst niet spoed van toepassing is.
▪ Artikel 22.132 Bodem: mitigerende
maatregelen Degene die een activiteit
verricht op een locatie waarvoor een
beschikking ernst niet spoed is vastgesteld
krachtens de Wet bodembescherming,
neemt in het belang van bescherming van
de bodem maatregelen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden verlangd om
verdere verontreiniging van de bodem te
voorkomen of te beperken of, als dat
redelijkerwijs mogelijk is in samenhang met
de activiteit die wordt verricht, ongedaan te
maken.
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Menti 6: Moet de initiatiefnemer nu toch een
grondwatersanering uitvoeren?
▪ Ja
▪ Nee
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Menti 6: Moet de initiatiefnemer nu toch een
grondwatersanering uitvoeren?
Antwoord: Nee in de basis niet, maar er kunnen wel aanvullende regels voor deze
locaties worden gesteld:

▪ De bruidsschatregel ernst niet spoed is nu geformuleerd als zorgplicht (ruim)
▪ Via de regels bouwen op bodemgevoelige locatie geef je daar al invulling aan
▪ Vanuit lokale of provinciale opgave kan deze regel nader gespecificeerd worden. Met
name locaties waar sprake is van een naleverende bron in de vaste bodem
▪ Informatieblad 3 bevat voorbeeldregels om hier nader invulling aan te geven. Denk
aan het ‘uitzetten’ van de saneringsaanpak afdekken, zodat afgraven van (en deel
van) de bron aan de orde is.
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Wrap up
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Resume van de sessie
▪ Wat neem je mee uit deze sessie?
▪ Zijn er al gemeenten/ regio’s die bezig zijn?
▪ Waar loop je tegenaan/ kun je hulp bij gebruiken?
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Doorkijk – vervolg 2022
• 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!
Fase 1: opstart
Fase 2: productie

Evaluatie en afronding

Fase 3: implementatie

Mei 2020

Nov 2020

Feb 2021

Regionale verdieping

Dec 2021

Juli 2022
39

Meer info?
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
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