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Inhoudsopgave
Op 16 juni 2022 heeft programma Bodembeheer van de Toekomst een 
verdiepingssessie georganiseerd over grondwater in het omgevingsplan met een 
omgevingsdienst, provincie en enkele gemeenten uit één regio. Doel is de deelnemers 
op weg te helpen met vragen en meer inzicht te geven in het invullen van het 
grondwaterbeleid in het omgevingsplan. 

De sessie ging over het bepalen van grondwaterambities en hoe deze in de regelgeving 
– specifiek het omgevingsplan - verwerkt kunnen worden. Belangrijke vragen zijn: wat 
gaat er mis als gemeenten voorlopig niks regelen? Met welke onderbouwing ga je 
wel/niet iets regelen? Voldoen we aan het KRW-doel? 

Het algemene gevoel van de gemeenten is om op korte termijn weinig tot niks extra te 
willen regelen, en beleidsneutraal willen overgaan naar de situatie van Ow.

Besproken onderwerpen:

▪ (Gemeentelijke) ambities grondwaterkwaliteit

▪ Concrete regels omgevingsplan

▪ Conclusies en bespiegelingen
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Bepalen gemeentelijke ambities 
grondwaterkwaliteit
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Van visie / ambities naar regels 
voor activiteiten

Het omgevingsplan is een verordening,
die activiteiten regelt.
Die regels over activiteiten moeten in balans zijn (evenwichtige toedeling 
van functies aan locaties). 

Stap 1 

Typering gebied

Stap 2 

Doelen en 
ambities

Stap 3 

Kaders 

Stap 4
Voorbeeldregels



Hoe bepaal je je ambities
▪ Omgevingsvisie

▪ Maatschappelijke opgaven:
▪ Klimaat

▪ Energie

▪ Woningbouw

▪ …

▪ Beschermen en benutten

▪ Gebiedskennis
▪ Bodemopbouw

▪ Bodemkwaliteit

▪ Bodem in beeld

▪ BIS
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Speelkaarten met huiswerkopgave voor gemeente 
uit Samen de diepte in 
(https://samendedieptein.nl/huiswerk-klaar-
kaarten/)

https://samendedieptein.nl/huiswerk-klaar-kaarten/


6.

Bron: Klimaatadaptatie in de 

Omgevingswet. Citydeal Klimaatadaptatie

Welke rol kies je als overheid



Verschijningsvorm van regels
• Activiteit ‘absoluut’ verbieden

• Activiteit verbieden zonder vergunning

• Activiteit verbieden zonder voorafgaande melding 

• Activiteit toestaan met maatwerkvoorschrift-

bevoegdheid 

• Activiteit toestaan, onder voorwaarden

• Activiteit niet regelen (dus toegestaan)



Bouwsteen Klimaatadaptatie: voorbeeld 
nieuwbouw en bestaande bouw



Toelichting dia’s
▪ Kijken naar omgevingsvisie. Maatschappelijk opgaven. Vanuit functies kijken 

beschermen/benutten. Huidige bodemopbouw en kwaliteit weten. Ambities botsen met 
huidige situatie. 

▪ Welke rol kiezen als gemeente? Presterend of samenwerkend, rechtmatig of responsief. 
Meer/minder proactief bijv. met programma’s

▪ Keuze in verschijningsvorm van regels, van niets regelen tot verbod. Veel keuze. Zie voorbeeld 
bouwsteen klimaatadaptatie.

▪ Grondwaterkwaliteitsbeheer is samenwerking tussen 3 overheden. Kan niet afzonderlijk. Door 
planningsdruk ingaan Ow is samenwerking / proces wellicht nu nog niet optimaal, maar moet 
in toekomst wel goed zijn.

▪ Halen van KRW doelen ligt vooral bij provincie. Gemeente hoeft daar dus niks extra’s voor te 
regelen. Maar vanuit ambities mag je wel iets extra doen. Teksten uit waterprogramma en POV. 
Lopende saneringen en Ggb. Onbekende verontreiniging heeft informatieplicht, daarna 
bekijken wat overheden ermee doen. 
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Grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Ow
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Voorlopige teksten waterprogramma en POV

Tekst waterprogramma

Voor puntbronnen is in Nederland sinds de jaren ‘80 van de vorige 
eeuw veel aandacht. Nieuwe verontreiniging wordt voorkómen 
(zorgplicht) en voor de aanpak van historische verontreinigingen 
loopt een landelijk programma. 

Van belang voor het grondwatersysteem zijn de verontreinigingen 
die niet aan de bodem zijn gebonden en die zich kunnen verplaatsen 
via het grondwater. Deze zogenaamde ‘spoedlocaties met een 
onaanvaardbaar verspreidingsrisico’ worden gesaneerd of beheerst. 
Onderdeel hiervan is het monitoren van restpluimen (art. 5.5 van de 
Grondwaterrichtlijn). 

Het aantal van deze locaties zal in de komende jaren geleidelijk 
afnemen. Incidenteel kan er een nog niet-geïdentificeerde 
verontreiniging bij komen, bijvoorbeeld als uitkomst van lopend 
PFAS-onderzoek of vanwege nieuwe inzichten in stofgedrag en 
effecten op mens en milieu. Afhankelijk van de lokale situatie en de 
risico’s die de verontreiniging met zich meebrengt moet dan worden 
bepaald wat de aanpak is.

Tekst omgevingsverordening

Artikel 4.117 Informatieplicht toevalsvondst

Burgemeester en wethouders informeren terstond Gedeputeerde 
Staten bij het signaleren van een nog onbekende 
grondwaterverontreiniging met een volume van meer dan 6000 m3.

Artikel 4.118 Informatieplicht bij sanering historische gevallen van 
verontreiniging

Degene die een historische bodemverontreiniging saneert, 
informeert terstond Gedeputeerde Staten indien de 
grondwaterverontreiniging groter blijkt te zijn dan 6000 m3 en dit 
nog niet bekend is.

Artikel 4.119 Rapportageplicht grote gemeenten over aanpak van 
historische gevallen

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, 
Amsterdam, Haarlem en Zaanstad rapporteren jaarlijks voor 1 maart 
aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de aanpak van 
verontreinigingen met een onaanvaardbaar verspreidingsrisico.
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(Gemeentelijke) ambities 
grondwaterkwaliteit bepalen

• Verwijderen van grondwaterverontreiniging 
is geen doel op zich → stel vast of de 
verbeterde 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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https://iplo.nl/thema/water/grondwater/hulpmiddelen-grondwater/


Vraag: welke regionale ambities raken aan 
grondwaterkwaliteit
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Gestage 
verbetering 

grondwater b.v. 
bij ambitie 

gezonde 
leefomgeving in 
Omgevingsvisie

Minimale 
beperkingen 

voor toepassing 
bodemenergie-

systemen

Relatie met 
kwaliteit 

oppervlaktewater

Natuur-
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Verzilting in relatie 
tot bouwrijp 

maken (doorboren 
of doorgraven 

ondiepe kleilagen)



Proces grondwaterkwaliteitsbeheer
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Schaalniveau

Bodem & 
watersysteem

Maatschappelijke 
opgaven

Beleid voor grondwater: 
in omgevingsvisies en programma’s 

(uitwerking beleid)

Uitvoering grondwaterbeheer: 
in programma's (maatregelen) en regelgeving
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Wat is grondwaterbeheer

Kwaliteits- en kwantiteitsbeheer

• Grondwater gebruiken en beheren doe je 
niet alleen

• Nu eerste invulling van beleid en regels 
gemaakt

• Voor de toekomst in gesprek met 
regiopartijen over ambities

• Samen evalueren en doorontwikkelen van 
beleid



Inzichten over ambities en samenwerking
▪ Wat als Europese rechter vindt dat dit beleid niet KRW-proof is? 

▪ Dan eerst bij ministerie aankloppen, en die gaat met provincie bellen. Niet vooraf te zeggen wat er eventueel 
niet goed zou zijn. Zeker is ook dat in de tijd pas meer duidelijk wordt wat precies wel/niet goed is. Provincies 
hebben verschillend beleid. Wat moet provincie eigenlijk minimaal regelen? Bijvoorbeeld keuze voor regelen 
van alleen spoedgevallen. Voor incidentele situaties bewust geen aanpak geregeld, pas op dat moment 
afweging, wie doet wat en wie betaalt. Dat laatste is onzekerheid. Legitimiteit zit in waterprogramma. 

▪ Bij minimale aanpak van provincie (keuze van rol), die wel KRW-proof is, waarom zou je dan als 
gemeente meer doen? 

▪ Provincie doet nu ook voor gevallen onder 6.000 m3 iets, financiering. Dat gaat provincie nu loslaten, dus 
ruimere regels. Onder 6.000 m3 willen ze bij gemeenten leggen, maar in overdracht is hiervoor niks geregeld.

▪ Welke ambitie zit achter de noodzaak voor verwijderen van verontreiniging? Hierover moet je nadenken.

▪ Welke regionale ambities raken grondwaterkwaliteit? 
▪ In enkele gemeenten is er nog geen omgevingsvisie, helft van punten komt sowieso voor: voldoende 

aandacht voor beschermen (?), verzilting/verdroging in kader van groenbeheer. 
▪ Wens kan zijn zo schoon mogelijk grondwater, invloed BES op doorboren afsluitende lagen en dan risico op 

verzilting. 
▪ Lastig: wie voert regie op de ondergrond? Thema’s zijn bij veel verschillende mensen belegd, op sommige 

thema’s is onderlinge afstemming. 
▪ Grondwaterkwaliteit bij bouwen wordt benaderd vanuit humane risico’s. 
▪ Conclusie: nog geen uitgesproken ambities, en logischerwijs dus ook nog geen onderlinge afstemming 

hierover. Bij elke gemeente kan ambitie uiteindelijk anders zijn, en daarmee ook regelgeving. 
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Concrete regels omgevingsplan
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Grondwaterkwaliteit reguleren in omgevingsplan
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1. Historische bronnen:
a) MBA Saneren: bronverwijdering stimuleren of afdwingen door afdekken als 

saneringsoptie te verbieden

b) Aanvullende eisen aan activiteiten op locaties ‘ernst, niet spoed’ (aanvulling op 
bruidsschat)

2. Bescherming grondwaterkwaliteit:
a) Bodemenergie:

▪ Maximale diepte gesloten systemen

▪ Eisen aan circulatievloeistof gesloten systemen

b) Lozen op bodem: uitsluiten van deze voorkeurslozingsroute 



Zijn aanwezige contouren een probleem?

▪ Kader uitwerken, gekoppeld aan ambitieniveau:
▪ Rekening houden met lokaal systeem en bodemopbouw, onderscheid in stoffen op basis van 

stofgedrag
▪ Invullen kosteneffectiviteit in relatie tot activiteiten en bepalen gewenste terugsaneerwaarde. Er 

zijn meer grondwaterverontreinigingen dan formeel geregistreerd, dus daar rekening mee 
houden bij formuleren van de regels (vooral bij bruidsschat ernst niet-spoed).

▪ Risicotoolbox gebruiken om gewenste kwaliteit per functie te bepalen. De risicotoolbox moet 
wel van toepassing verklaard worden. Als kwaliteit niet voldoet, dan moet gemeente zelf 
bedenken welke maatregelen nodig zijn. 

▪ Conclusie:
▪ Zonder concrete ambitie is het moeilijk om te bepalen welke aanvullende regels je wilt stellen

▪ Uitgangspunt was ‘beleidsneutraal’, maar wat betekent dit in de praktijk? 
▪ Het blijkt dat ieder daar eigen definitie aan geeft dus is het geen helder uitgangspunt.
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Locaties aanvraag bouwactiviteit 
bodemgevoelige locatie

▪ Zonder aanvullende regels geldt het BAL:
▪ Bij aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit bouwen wordt bodemonderzoek 

uitgevoerd

▪ Bij overschrijding toelaatbare kwaliteit bodem → sanerende maatregelen uitvoeren:

▪ Conform MBA saneren of 

▪ Maatwerk aanvragen

▪ Sanerende maatregelen conform MBA saneren zijn: 

▪ Verwijderen of afdekken

▪ Bij vluchtige stoffen specifiek aandacht voor voorkomen uitdamping

▪ Geen toets op verspreiding naar grondwater
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MBA Saneren
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▪ Je kunt regels MBA Saneren aanscherpen, zie informatieblad grondwater op 
https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-grondwater/. Bijv. 
afdekken onmogelijk maken, of aanvullende maatregelen i.r.t. grondwaterkwaliteit opleggen.

▪ Voorbeelden van aanscherping regels MBA saneren:

https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-grondwater/


Locaties ‘ernst- niet spoed’

▪ Zonder aanpassing:
▪ Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 22.131, verricht, 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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Locaties ‘ernst- niet spoed’

▪ Je kunt bruidsschat aanscherpen: zoals het nu is betekent het niks. 

▪ Mogelijke maatwerkvoorschriften:
▪ Via een maatwerkvoorschrift paragraaf 22.3.7.3 van de bruidsschat voor het 

omgevingsplan koppelen aan een locatie ‘beschikt ernst, geen spoed’

▪ Via een maatwerkvoorschrift voorschrijven dat tot (x) meter beneneden maaiveld op 
locatie (x) de bronnen van verontreiniging met (stof x) moeten worden verwijderd (met 
omschrijving wat als bron wordt beschouwd) bij het uitvoeren van (activiteit x); 

▪ Via een maatwerkvoorschrift voorschrijven dat bij het uitvoeren van (activiteit x) de 
verontreiniging met (stof x) moet worden verwijderd uit de vaste bodem tot waarde (x) 
behoudens verontreinigingen in de vaste bodem die aanwezig zijn op plaatsen die niet 
bereikbaar zijn met de in te zetten technieken, zoals onder gebouwen, 
hoofd(transport)leidingen en andere belangrijke (ondergrondse) infrastructuur; 

▪ Via een maatwerkvoorschrift voorschrijven dat het grondwater niet mag worden 
opgepompt
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Conclusies
▪ Gemeente hoeft niks te doen, maar als je het wilt moet je nadenken waarom 

(ambitie), en bij voorkeur in onderlinge afstemming. Meer stilstaan bij ambities is 
nodig. 

▪ Situatie van info in BIS, hiervoor is aanvullend werk nodig. 

▪ Beleidsneutraal is verschillend, vergt nog uitwerking. 

▪ Belangrijk te weten hoe gemeente en provincie nu verder willen, wie gaat het trekken 
(maar provincie wil vooral KRW doen). Hoe verder? Het moet samen, maar wie 
initieert? In regio wordt wel onderling gesproken over inhoud, maar niet over 
strategie en besluiten. Is wel nodig. 

▪ Bij gebiedsontwikkeling hoe afweging wel/niet verwijderen doen, wie zijn daar bij 
betrokken, nog geen antwoord hoe bestuur overtuigd moet worden welke regels 
gesteld moeten worden. Bij eigen ontwikkelingen kun je zelf de bodemkwaliteit 
beïnvloeden als opdrachtgever, maar vanuit welke ambitie? 

▪ Nu moet gemeente het zelf bedenken, onder Wbb kwam dat van andere overheid. 
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Bespiegelingen
▪ Beleidsneutraliteit is wel een punt in een situatie waarbij de verantwoordelijkheden 

verschuiven en over 3 partijen zijn verdeeld en de wetgeving verandert. De vraag is 
ook wie die beleidsneutraliteit heeft beloofd. Ik denk dat de lagere overheden niet 
verantwoordelijk zijn voor beloftes van hogere overheden die niet zijn vertaald in 
instructieregels. Als de gemeenteraad heeft benadrukt dat de overgang naar de Ow 
beleidsneutraal moet zijn levert dit een verplichting om te kijken hoe we daar 
invulling aan willen geven, afgezien van de vraag of de gemeenteraad tot in detail 
weet wat ze heeft gevraagd. 

▪ Redenen waarom je maatregelen zou willen nemen. Meestal heeft dat te maken met 
risico’s in de toekomst die je wil voorkomen:

▪ Verspreiding van verontreinigingen naar omliggende percelen waar ze alsnog een humaan 
risico  kunnen veroorzaken;

▪ Verspreiding naar oppervlaktewater;
▪ Uitdampingsrisico’s (zijn niet helemaal uit te sluiten door aanleg van dampdichte vloer)
▪ Overlast en blootstellingsrisico’s bij toekomstig graafwerk
▪ Meerkosten bij toekomstige werkzaamheden
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Bespiegelingen
▪ Zijn de instrumenten voldoende als wij er voor kiezen om bij projectontwikkeling de 

bronnen weg te nemen? Bouwrijp maken valt onder de MBA graven en/of toepassen, 
maar niet onder MBA saneren. Alleen op plekken waar later gebouwd gaat worden 
kan de MBA saneren aan de orde komen als de concentraties boven I zijn (of een 
andere vastgestelde waarde). De bruidsschat kan voor ernst-niet spoedlocaties 
worden toegepast, maar dat is alleen te verdedigen als er in het verleden een 
duidelijk beleid is geweest om alle bronlocaties te beschikken. Anders krijg je 
rechtsongelijkheid. Wij overwegen om bronverwijdering bij gebiedsontwikkeling 
intern als werkinstructie te regelen.
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