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Inhoudsopgave
Op 7 juli 2022 hielden wij een sessie waarin verkend is hoe je een labelsysteem kunt toepassen als
middel om ondergrondambities te kwantificeren, en wat je dan in een omgevingsplan zou moeten
regelen. Deze presentatie bevat de gebruikte dia’s en een toelichting daarbij.
Besproken onderwerpen:
1. Voorbeelden van labelsysteem uit de praktijk
2. Doel van een labelsysteem. Welke ondergrondambitie verwezenlijk je ermee?
3. Hoe inpassen in het omgevingsplan?
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Praktijkvoorbeelden
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Label Duurzaam Bodembeheer
(2016)
▪ Ontwikkelaar: CLM Onderzoek en Advies
▪ Opdrachtgever: ASR Landelijk Vastgoed
▪ Doel: Duurzaam bodembeheer is een belangrijke voorwaarde om de waarde van de
grond te behouden. Dit stimuleert de (erf)pachter bodemmaatregelen uit te voeren
die de kwaliteit van de bodem in stand houdt of verbetert. ASR wil aandeelhouders
het vertrouwen geven dat op de beleggingsobjecten duurzaam bodembeheer
plaatsvindt.
▪ Scope: De bodemkwaliteit geeft de conditie van de bodem weer om te functioneren
als een veerkrachtig ecosysteem dat planten, mensen en dieren kan ondersteunen.
De belangrijkste ecosysteemfuncties van de bodem in landbouwgebieden bestaan uit
nutriënten-levering en retentie, ziekte-en plaagwering, een goede bodemstructuur en
organisch stofgehalte, en beperking van uitstoot van broeikasgassen.
▪ Als een agrariër alle genoemde maatregelen toepast, komt hij/zij in klasse A en dit
kan leiden tot bijvoorbeeld het krijgen van de hoogste financiële beloning
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Label Duurzaam Bodembeheer
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Open BodemIndex (2019)
▪ Ontwikkelaar: NMI, Wageningen University, FARMHACK
▪ Opdrachtgever: Rabobank, ASR, Vitens
▪ Doel: op een eenvoudige en betaalbare manier de kwaliteit te meten, te kijken hoe deze
verbeterd kan worden en deze door de tijd te volgen.
▪ Scope: De bodem is de basis van een agrarisch bedrijf en de motor van een gezonde en
productie landbouw. Daarom is een goede en levende bodem erg belangrijk. Zeker ook
om het boerenbedrijf voor toekomstige generaties in stand te houden. Dit betekent dus
ook dat boeren goed willen zorgen voor hun bodem. Om dat te doen is het belangrijk om
de bodem te kennen. Uitgangspunt: dat de bodem zo wordt beheerd dat er sprake is van
een duurzame landbouwproductie. Concreet betekent dit dat de bodem wordt
geëvalueerd met betrekking tot de wens om het bouwplan van de afgelopen tien jaar te
continueren.
▪ De OBI is een getal dat de kwaliteit van de bodem weergeeft. De index is gecorrigeerd
voor bodemsoort en het gebruiksdoel van de bodem. Op basis van metingen en
beheersmaatregelen komen de biologische, fysische en chemische indicatoren in beeld.
Per indicator worden beheersmaatregelen geadviseerd.
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Open BodemIndex
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Bodemindicatoren voor
Landbouwgronden (2019)
▪ Ontwikkelaar: Wageningen University (WUR)
▪ Opdrachtgever: Ministerie LNV
▪ Doel: Wat moet je nou wel meten, en wat niet, hoe vaak, en wat is dan de
streefwaarde die aangeeft dat de bodem duurzaam wordt beheerd
▪ Scope: bodemkwaliteit van landbouwbodems
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Labelsystematiek klimaatadaptatie
Labelsystematiek Zeeuws-Vlaanderen ca. huidige en gewenste situatie

Thema
Wateroverlast

E

D

C

B

A

Water op straat
(Herwijnen bui: 93 mm in 70
minuten)

Meer dan ca.
15 cm
waterdiepte
op straat

Max. ca. 1015 cm
waterdiepte
op straat

Max. ca. 8-10
cm
waterdiepte
op straat

Max. ca. 5-8
cm
waterdiepte
op straat

Max. ca. 0-5
cm
waterdiepte
op straat

Water tegen panden
(Herwijnen bui: 93 mm in 70
minuten)

Bij meer dan
ca. 30% van
de panden in
de straat

Bij max. ca.
20-30% van
de panden in
de straat

Bij max. ca.
10-20% van
de panden in
de straat

Bij max. ca. 010% van de
panden in de
straat

Bij ca. geen
van de panden
in de straat

Gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) in
openbaar terrein

Minder dan
ca. 20 cm –
maaiveld.

Tussen ca. 20
en 40 cm maaiveld

Tussen ca. 40
en 50 cm maaiveld

Tussen ca. 60
en 70 cm maaiveld

Meer dan ca.
70 cm maaiveld

Droogte

Gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) in
openbaar terrein

Meer dan ca.
250 cm maaiveld

Tussen ca.
180 en 250
cm –
maaiveld.

Tussen ca.
130 en 180
cm - maaiveld

Tussen ca.
100 en 130
cm - maaiveld

Tussen ca. 70
en 100 cm –
maaiveld
(vanwege
voorkeur GHG
meer dan ca.
70 cm-mv.,
mag vanuit
GLG ook
minder zijn.)

Hitte

Gevoelstemperatuur
(PET - Physiological Equivalent
Temperature)

PET waarde
van ca.
> 46 0C

PET waarde
tussen ca.
41 en 46 0C

PET waarde
tussen ca.
35 en 41 0C

PET waarde
tussen ca.
29 en 35 0C

PET waarde
van ca.
< 29 0C

Hitterisico
(UHI- Urban Heat Island effect)

UHI meer dan
ca. 2,8 graden

UHI tussen
ca. 1,9 en 2,8
graden

UHI tussen
ca. 0,9 en 1,9
graden

UHI tussen
ca. 0,5 en 0,9
graden

UHI tussen ca.
0 en 0,5
graden

Percentage groen in openbaar
terrein

Minder dan
ca. 5 van de
straat

Tussen ca. 5 –
10% van de
straat

Tussen ca. 10
– 15% van de
straat

Tussen ca. 15
– 25% van de
straat

Ca. >25% van
de straat

Groene ruimte
(tegen wateroverlast,
hitte, droogte)
Overstromingsrisico
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Puntensysteem natuurinclusief
bouwen in Tilburg
De Omgevingswet […] biedt […] goede
mogelijkheden voor gemeenten om beter te
sturen op natuurinclusief bouwen: ‘Zo kan een
gemeente het puntensysteem bij gebleken
geschiktheid opnemen in de omgevingsvisie. De
omgevingsvisie wordt daarbij ingezet als
instrument om op gemeentelijk niveau
prioriteiten te benoemen op het gebied van
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit vormt de
basis voor de op te stellen omgevingsplannen.
Bron: Stad+Groen - 4/2021

https://nest-architect.com/natuurinclusiefpuntensysteem-tilburg/
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Conclusies
▪ Bekende bodemlabels vooral voor landbouwgrond
▪ Bodemlabels kosten veel tijd / geld / kennis om te ontwikkelen
▪ Alternatieve labels: lijken eenvoudiger, uitdaging om toepasbaar te maken

▪ Zijn voor eigen gebruik, m.u.v. natuurinclusief bouwen Tilburg
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Doel van een labelsysteem
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Inzichten
▪ Basiskwaliteit natuur (incl. bodem), gebiedsgericht, wellicht een minimumniveau
stellen. Je wil op doelen sturen, niet op middelen
▪ Lastig om het systeem tijdloos te maken. Enerzijds is een labelsysteem om te scoren
en anderzijds om opgavegericht iets te kunnen bereiken, een goed labelsysteem is
breder inzetbaar dan alleen in het omgevingsplan. Koppelen aan gebiedstypen:
natuurlijk systeem of actueel gebruik. Aan SDG’s koppelen, als houvast?
▪ Kan gebruikt worden als vertaling om ‘bodem en water als basis’ concreet te maken,
ook al lijken andere instrumenten beter geschikt te zijn om bodem en water als basis
te implementeren
▪ Zou kunnen gaan over ambities op circulair, klimaatadaptatie, gebiedsspecifieke
eisen.
▪ Uitdaging is alles bij elkaar te brengen, bodem is maar onderdeeltje ervan,
labelsysteem moet gebiedsspecifiek zijn.
▪ Bij genoemde voorbeelden is onderscheid in landelijk en stedelijk gebied te maken
qua ambities en manier van bereiken van deze ambities.
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Regelen in omgevingsplan
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Verschijningsvorm van regels
• Activiteit ‘absoluut’ verbieden
• Activiteit verbieden zonder vergunning
• Activiteit verbieden zonder voorafgaande melding
• Activiteit toestaan met maatwerkvoorschriftbevoegdheid
• Activiteit toestaan, onder voorwaarden
• Activiteit niet regelen (dus toegestaan)

Instrumenten in omgevingsplan
of -verordening
Middelvoorschriften voor nieuwe activiteiten
▪ Verplichting bepaalde concrete maatregelen te nemen (Standaard aanpak saneringen BUS/ MBA saneren).

▪ Geen eerste keuze voor vastleggen labelsysteem.
Doelvoorschriften voor nieuwe activiteiten (kwantitatief te meten doel)
▪ Gesloten normen of doelvoorschriften (signaleringswaarden bodemgevoelige gebouwen maar ook veiligheidsafstanden externe
veiligheid).
▪ Een labelsysteem kan je hangen aan activiteiten. Inschatting is dat het labelsysteem dan wel echt goed moet zijn en algemeen
erkend worden, daar lijken de bestaande labelsystematieken nu nog niet geschikt voor te zijn.
Open normen voor nieuwe activiteiten (kwalitatief omschreven doel)
▪

normen die beoordelings- of afwegingsruimte bevatten (voorbeeld uit bestemmingsplannen ‘voldoende stedenbouwkundige
kwaliteit’).

▪ Bijvoorbeeld als norm ‘een stap vooruit’ en dan verwijzen naar het labelsysteem in een beleidsdocument. Deze methode in het
omgevingsplan is nog in ontwikkeling, er is alleen op stedenbouwkundig niveau iets op geëxperimenteerd. Het makkelijkste is om
het juridische kader te stellen, de problemen (interpretaties, concreet maken, toetsen) zitten in de uitvoeringsfase.
Generieke normen, richten zich ook op de bestaande situatie
▪ Omgevingswaarde (bijv EU normen voor fijnstof luchtkwaliteit).
▪ Omgevingswaarde ‘bodemkwaliteit’ kun je benoemen. Dit instrument lijkt weinig toegepast te zijn, gemeenten zijn momenteel
meer conserverend in de omgevingsplannen.
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