Stap uit VNG Omgevingsplan
ontwerptool

Tips en vragen vanuit de bodempraktijk

Ondersteunende documenten

Stap 0: voorbereiding

• Check binnen de eigen organisatie wat de huidige stand van zaken is m.b.t. het
opstellen van het OP. Wie zijn hier mee bezig, hoe ziet het vervolgproces er uit en wat
is de planning? Is de aansluiting op het DSO-LV geregeld?
• Leg contacten met de collega’s die betrokken zijn bij het omgevingsplan. Maak
afspraken: hoe borgen we integraliteit.
• Check wat er wel/niet over bodem, ondergrond en grondwater in het tijdelijk deel van
het omgevingsplan zit en in de algemene rijksregels.
• Verdiep je in het Ow instrumentarium. Snap het verschil tussen beleid en beleidsregels.

• Wegwijzer Voorbereiding op het thema bodem in de
Omgevingswet RWS WVL, versie 2.0, 14-05-2021)
• Gezamenlijke route 2022, Roadmap voor de invoering van de
Omgevingswet (Aan de slag met de Omgevingswet, aug 2021)
• Digitale pdf ‘Bodem in het omgevingsplan’ (RWS, ministerie
Infrastructuur en Waterstaat)
• BvdT Informatieblad Toezicht en Handhaving (zie bouwsteen
Aanvullingsspoor)
• Factsheet voorbereiden omgevingsplan (VNG

Stap 1: wat wil ik regelen?

• Ga na wat de ambities en doelen van de gemeente zijn op het gebied van bodem,
ondergrond en grondwater. Wat staat er over bodem in de omgevingsvisie?
• Is er een programma die van belang is voor het bodembeheer?
• Voor welke bodemthema’s en -activiteiten wil de gemeente regels stellen?

• Ontwerptool VNG
• Samen de diepte in Huiswerk klaar kaarten
• BvdT Informatieblad Transitie nota bodembeheer naar stelsel
van de Omgevingswet (zie bouwsteen Aanvullingsspoor)
• Wegwijzer Voorbereiding op het thema bodem in de
Omgevingswet RWS WVL, versie 2.0, 14-05-2021)

Stap 2: wat kan en moet ik
regelen?

•
•
•
•
•

Bekijk welk bestaand lokaal of regionaal beleid onder overgangsrecht valt
Wat moet ik minimaal regelen om te behouden wat ik nu heb?
Hebben Rijk of provincie regels gesteld over bodembeheer?
Zijn er delen in de lokale verordeningen die gaan over bodembeheer?
Bevat de bruidsschat regels over bodembeheer? Willen we deze behouden, aanpassen
of schrappen?

• Wegwijzer Voorbereiding op het thema bodem in de
Omgevingswet RWS WVL, versie 2.0, 14-05-2021)
• Minimale acties Omgevingswet voor gemeenten (VNG, versie
5.0, maart 2022)

Stap 3: hoe kan ik het regelen
(type regels)?

•
•
•
•
•

Van zorgplicht tot absoluut verbod: welk type regel kun je het beste gebruiken?
Zijn de regels voor het grondgebied uniform?
Is overgangsrecht noodzakelijk?
Ga na hoe de implementatie vanuit RO plaatsvindt: per gebied of gemeente breed?
Ga na hoe de vertaling naar digitale regels in het DSO in de gemeente is georganiseerd

• BvdT Aantekeningenblad afwegingsruimte (zie bouwsteen
Aanvullingsspoor)
• BvdT Staalkaart bodembeleid met voorbeeldregels (zie pagina
Voorbeeldregels)

