
Webinar
BOUWSTEEN stortplaatsen

30 November 2021
Gerd de Kruif, Willem Jan Langenbach, Renate van Dijk



Inleiding
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Programma

13.00 – 13:15 Welkom, toelichting programma
13:15 – 13:50 Deel 1: toelichting producten BOUWSTEEN Stortplaatsen
13:50 – 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
 Grond, bodem, grondwater en ondergrond in Omgevingsplannen
 Doel: gemeenten en omgevingsdiensten te informeren en faciliteren bij het opnemen

van regels over de kwaliteit

 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 gemaakte produkten voor bouwsteen stortplaatsen

 Wat staat er in? 
 Hoe te gebruiken?
 Waar te vinden?  

 Beantwoording van uw vragen
 Gemeenten/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 ….. in



Deel 1: Toelichting op 
producten bouwsteen 

stortplaatsen
www.Samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-stortplaatsen/
- Juridisch kader
- Informatieblad
- Voorbeeldregels 

8

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


Waarom regels voor voormalige 
stortplaatsen?

 4.000 in Nederland/8.000 ha
 Specifieke milieu hygiënische problematiek (knelpunten en zorgen)
 Maatregel, nazorg en beheer: matig
 Bevoegdheid gaat naar gemeenten, beperkte centrale regels, ruimte voor lokale invulling
 Kansen voor maatschappelijke opgaves
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Enquete Cocoon als input
 Drie doelen:

1. Overzicht huidige stand van zaken en warme overdracht
2. Inzicht in hoe gemeenten willen omgaan met deze voormalige stortplaatsen en 

herontwikkeling
3. Ophalen behoefte aan kennis en ondersteuning
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Wat zeggen gemeenten?
Vragenlijst ingevuld door 111 gemeenten/bevoegd gezagen:
 Stortplaatsen zijn kanslocaties voor maatschappelijke 

opgaven:
 Energietransitie (zonnepanelen, windmolens)
 Woningbouw
 Natuurontwikkeling
 Materialen/circulariteit

 1/3 van de gemeenten ervaring met herontwikkeling. Kans!
 Knelpunten bij herontwikkeling:

 Gebrek aan capaciteit
 Negatief beeld bij stortplaatsen
 Niet meegenomen in plannen



Deelconclusies Cocoon

 Ongeveer 30% van de gemeenten en provincies zijn gestart met de warme 
overdracht, maar de dossiers zijn nog niet gereed. De opgave lijkt voor velen nog 
groot.

 Er liggen veel kansen in de herontwikkeling en afvalmining van voormalige 
stortplaatsen. Maar Slechts 7% gemeenten voert actief beleid op herontwikkeling of 
heeft praktijkvoorbeelden. 

 Merendeel van de gemeenten zijn zeer  welwillend om beleid op te nemen voor 
voormalige stortplaatsen in hun (ontwerp-)Omgevingsvisie en zoeken naar 
ervaringen van andere gemeenten met de herontwikkeling en afvalmining om van te 
leren.
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INFORMATIEBLAD STORTPLAATSEN
Inhoud
 Afbakening voormalige stortplaatsen
 Problematiek van voormalige stortplaatsen
 Beleid en wetgeving 
 Stortplaatsen onder de Omgevingswet =>  Extra product juridisch kader
 Wat te regelen in het Omgevingsplan?

 En daarbij: hoe de afweging te maken!
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Problematiek
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Beleid, wet- en regelgeving 
Nu afhankelijk van ligging, ernst 
bodemproblematiek en oude 
vergunningen:
 Wet milieubeheer
 Wet bodembescherming (Wbb)
 Waterwet (buitendijks, uiterwaarden)

Toekomst:
 Overgangsrecht Wbb
 Nog geldende besluiten Waterwet
 Omgevingswet!
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Wat is er geregeld onder de Omgevingswet
Juridisch kader
 Overgangsrecht Wbb, besluiten/beheerplannen 

Waterwet

 Bruidsschat activiteiten in historische 
bodemverontreinigingen (besluit ernst en spoed)

 BAL: toepassing van grond/baggerspecie als 
bovenafdichting stortplaats

 Regels ter bescherming grondwaterkwaliteit (prv
verordening)

 Omgevingsvisie (stortplaats hierin betrekken)

 Omgevingsplan: functie toekennen

 Omgevingsplan: aanvullende regels over omgaan met 
bodemvreemd materiaal

 (Omgevingswet/aanvullingswet Bodem 
Toevalsvondst: treffen van maatregelen en nazorg)

16



Wat nog te regelen in het Omgevingsplan?

In alle gevallen opgave voor de gemeente: 
De functie en het gebruik van de voormalige stortlocatie (ook op lange termijn) moet in 
overeenstemming zijn met de bodemkwaliteit ter plaatse en de fysieke status van de locatie

Onderscheid in 3 situaties met verschillende ambities
1. Stortplaatsen  zonder dynamiek
2. Activiteiten op een voormalige stortplaats
3. Een stortplaats in ontwikkeling

17



Stortplaatsen zonder dynamiek
 Kenmerk: geen ontwikkelingen, geen

ander gebruik dan de functie

 Doel: kenbaarheid en beheer, 
ongeschikt voor divers gebruik
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Activiteiten op een voormalige stortplaats
 Kenmerk

 Extra gebruiksvormen van een
voormalige stortplaats, die ook de 
stort zelf raken

 Doel: 
 Aandacht voor toetsing veiligheid bij

andere vormen van gebruik, 
voorkomen risico’s

 Voorkomen verstoren beheersituatie
 Voorkomen activiteiten in afdeklaag

en stortmateriaal zonder dat hiervoor
de regels van melden en vergunning
worden gevolgd
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NK wielrennen op de VAM-berg (VAM = Vuil Afvoer Maatschappij) in Drenthe. 
(Bron: NRC)



Stortplaats in ontwikkeling
 Kenmerk: 

 Andere functies en inrichting, 
grondverzet onvermijdelijk

 Vergunningaanvraag voor een 
binnenplanse of buitenplanse
omgevingsplanactiviteit op betreffende 
activiteit (bijvoorbeeld voor een 
bouwactiviteit)

 Doel:
 Toetsen of de veiligheid en de 

gezondheid van de toekomstige 
gebruikers is geborgd, grip krijgen op 
eventuele grond- en afvalstromen en de 
beheersituatie voor de toekomst borgen 
=> extra uitwerking vragen
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Voorbeeldregels voormalige 
stortplaatsen
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 Sluit aan bij structuur Casco-VNG 
 Regels voor het omgevingsplan: voorbeeldregels, afwijken is mogelijk
 Decentrale regels

 Functietoedeling
 Koppeling regels aan een bepaald gebied 



Beheren van een voormalige 
stortplaats (par. 5.3.1)

 Maatregelen en voorzieningen
 Beheerplan

 Goede motivatie van de regels 
(nut en noodzaak) 
 Partijen betrekken bij het 

opstellen van de regels
 Redelijke termijn voor uitvoering
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Gebruiken van een voormalige 
stortplaats (par. 5.3.2)

 Evenementen, 
hardloopwedstrijden, etc.
 Doorboren of afgraven

 Melding  (vier weken):
 Maatregelen en 

voorzieningen
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NK wielrennen op de VAM-berg (VAM = Vuil Afvoer Maatschappij) in Drenthe. 
(Bron: NRC)



Ontwikkelen van een voormalige 
stortplaats (par. 5.3.3)

 Aanleiding: kabels en leidingen, 
bouwen van een bouwwerk etc.
 Bodem, afdeklaag worden 

aangetast

melding:
 Rapport (effect gezondheid, 

bodemkwaliteit etc.)
 Maatregelen en voorzieningen
 Ontwikkelingsplan

 Omgevingsvergunning?
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Overige relevante voorbeeldregels
 Graven in de bodem

 Staalkaart Aanvullingsbesluit bodem/module V
 Vb regels: oa bodemonderzoek, tijdelijk uitnemen van grond, gescheiden houden van 

stormen, tijdelijke opslag, etc.

 Bouwen op verontreinigde bodem (BAL)
 Staalkaart Aanvullingsbesluit bodem/module IV
 Vb regels: kwaliteiten bodem, maatregelen, gebruiksbeperkingen

 Historische verontreiniging zonder onaanvaardbaar risico (IB/bruidsschat)
 Staalkaart Aanvullingsbesluit bodemmodule IX- nog niet beschikbaar
 Geen spoedlocaties art. 29 Wbb onder Ow, mitigerende maatregelen

25





Met de volgende pijlers
1. Bundelen van kennis en ervaring in een doorlopend, actieve 

Cop
2. Een programma dat ontzorgt in afbouw en nieuwe waarde 

creëert via financieringsarrangementen
3. Leren en kennisontwikkeling
4. Passend bij bestuurlijke afspraken en ambities
5. Lange termijn focus

Open programma met en voor alle partijen!

Informatie: Ron Nap RWS/Bodemplus





Deel 2: Praktijkvragen
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Vragen?
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 Via chat!



Wrap up
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Doorkijk – vervolg 2022
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• Producten: evaluatie en afronding
• Fase 4: regionale verdieping

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

• Meer info, een enquête en uitvraag volgen via website en nieuwsbrief

• Bent u al aan de slag en kunt u hulp gebruiken? Meld u dan alvast!

Mei 2020 Nov 2020 Feb 2021 Dec 2021 Juli 2022

Fase 1: opstart
Fase 2: productie

Fase 3: implementatie
Fase 4: 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

	Webinar�BOUWSTEEN stortplaatsen
	Inleiding
	��������Programma
	Bodembeheer van de Toekomst
	PPS Bodembeheer van de Toekomst
	Doel van vandaag
	Praktisch
	Deel 1: Toelichting op producten bouwsteen stortplaatsen
	Waarom regels voor voormalige stortplaatsen?
	Enquete Cocoon als input
	Wat zeggen gemeenten?
	Deelconclusies Cocoon
	INFORMATIEBLAD STORTPLAATSEN
	Problematiek
	Beleid, wet- en regelgeving 
	Wat is er geregeld onder de Omgevingswet
	Wat nog te regelen in het Omgevingsplan?
	Stortplaatsen zonder dynamiek
	Activiteiten op een voormalige stortplaats
	Stortplaats in ontwikkeling
	Voorbeeldregels voormalige stortplaatsen
	Beheren van een voormalige �stortplaats (par. 5.3.1)
	Gebruiken van een voormalige �stortplaats (par. 5.3.2)
	Ontwikkelen van een voormalige �stortplaats (par. 5.3.3)
	Overige relevante voorbeeldregels
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Deel 2: Praktijkvragen 
	Vragen?
	Wrap up
	Doorkijk – vervolg 2022
	Meer info?

