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Rijkswaterstaat 

Onderwerpen 

• Vormgeving 

– Verhouding Aanvullingswet en Besluit tot Ow 

 

• Materieel/inhoud 

– Het bodemperspectief 

 

– Historische verontreinigingen en de aanloop naar de Ow 

 

– Normstelling 

 

– Rijksregels en decentrale ruimte: kansen voor de bodem! 

 

• Wat betekent dit voor toezicht en handhaving 
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Rijkswaterstaat 

Wbb (incl. 

BUS, Bbk, 

etc.) 

Omgevingswet 

AMvB’s 

MR’n 

Bbk 

(bouwstoffen en  

kwalibo) 

Diverse wetten 

en regelingen 

Aanvullingswet 

Aanvullingsbesluit 



Omgevingswet 

Ob 

BAL 

BKL 

Aanvullingswet Aanvullingsbesluit ? 

? 
BBL 



Rijkswaterstaat 

Aanvullingsbesluiten bodem 

5 

 

• Omgevingsbesluit: algemene en 
procedurele bepalingen 

• Besluit Kwaliteit van de Leefomgeving 
(Bkl): materiële normstelling voor 
instrumenten in de Ow 

• Activiteiten in de Leefomgeving: 
algemene regels over milieu, bouw, 
enz. (Bbl en Bal) 

 



Rijkswaterstaat 

Aanvullingswet bodem: 6 
instrumenten van de 
Omgevingswet 

Belangrijke begrippen in de 
Ow: 

• Omgevingswaarde 

• Instructieregel 

 

1. Omgevingsvisie 

2. Programma 

3. Decentrale regels 
– Gemeentelijk omgevingsplan 

– Provinciale omgevingsverordening 

– Waterschapsverordening 

4. Algemene rijksregels  

5. Omgevingsvergunning 

6. Projectbesluit 



Rijkswaterstaat 



Rijkswaterstaat 

Sectorale wetgeving 

Geval van verontreiniging 

Aanspreken veroorzaker 

Gedetailleerde nationale regels 

Leefomgeving integraal 

Bodemkwaliteit in relatie tot de functie 

Eenvoudiger regels activiteiten 

Overheidsrol decentraal 
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Van 29 gemeenten en 

12 provincies gaan de 

bevoegdheden naar 

393 gemeenten! Kijk 

daarom extra goed 

naar overgangsrecht!! 



Rijkswaterstaat 

Bodemperspectief 
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De bodem heeft grote waarde 

voor de maatschappij! 
Doelen:  

– Beschermen gebruiker  

– Eerlijke verdeling natuurlijk kapitaal  

– Waarborgen weerbaarheid ecosysteem 

Door: 
– Bescherming tegen aantasting en verontreiniging 

– Evenwichtige toedeling van functies 

– Verantwoord beheer historische verontreiniging 

Beheer: 
– Ordening (3D) in relatie tot traag herstel van de bodem 

– Bodem geschikt voor gebruik 

– Opruimen altlast bij natuurlijk moment 

Governance: 
– Gemeente (alle) meer dan nu aan zet, Rijk regelt minder  

– Omgevingsvisie en omgevingsplan instrumenten om doelen en eigen beleid in vast te leggen 

– Kennis van bodem en watersysteem. 

 



Rijkswaterstaat 

Saneringsoperatie 

• Final countdown: 30 jaar beleid en aanpak. 40.000 locaties gesaneerd, 
humaan spoed afgerond, overig spoed geïnventariseerd 

• Convenant Bodem en bedrijfsleven en Convenant bodem en ondergrond 
(2016-2020), t.a.v. spoedlocaties (1383 locaties): 

– Spoedlocaties gesaneerd of de risico’s beheerst 

• Spoedlocaties vallen onder overgangsrecht (nog niet ontdekte uitzonderingen 
via toevalsvondst). 
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Rijkswaterstaat 

Zijn we klaar met saneren? 

• De grote pieken zijn geschoren 

 

• Beheerste situatie, natuurlijk moment afwachten, grotere rol 
initiatiefnemer 

 

• Veel inbreidingslocaties nog verontreinigd (contactrisico’s) 

 

• Nazorg, stabiele eindsituaties, niet-spoedlocaties vraagt om beheer 
grondwater in bebouwd gebied 

 

• Diffuse verontreiniging in bebouwd en landelijk gebied en nieuwe 
bedreigingen vragen om bodembeheer 
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Rijkswaterstaat 

Normen in Ow 

• Normen nodig voor: 

– Geschikt voor gebruik 

– Onaanvaardbaar risico 

– Hergebruik (verspreiden, waterbodem, diepe plassen, landbodem, GBT) 

– Preventief handelingskader 

– Grondwater 

 

• Voorkeurswaarde: duurzame geschiktheid voor functie (landbouw/natuur, wonen en industrie) 

 

• Triggerwaarde (huidige I-waarde): default wanneer bij een ontwikkeling de bodem geschikt moet worden 
gemaakt voor gebruik 

 

• Maximale waarde: onaanvaardbaar risico (m.b.v. Sanscrit) 
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Rijkswaterstaat 

altijd 

 geschikt voor 

gebruik 

risico 

onaanvaardbaar 
maximumwaarde 

gemeentelijk 

vastgestelde waarde 

voorkeurswaarde 

bouwen mogelijk 

maatregelen nodig 

bestuurlijke 

afweging 



Rijkswaterstaat 

Rijk en decentraal 

• Als Rijk in AMvB vastleggen: 

– Normen: VKW, TW en MW 

– Algemene regels voor graven, geschikt maken voor gebruik, 
toepassen van grond en baggerspecie en grondwateractiviteiten 
(onttrekken en infiltreren) 

– Onderzoekmethoden, meldplichten, kwalibo en registratie 

 

• Decentraal: 

– Gemeente en provincie kunnen alles regelen m.b.t. leefomgeving 

– Ambities bodem en ondergrond in Omgevingsvisie formuleren. 

– Vastleggen in Omgevingsplan/omgevingsverordening: 
• Invullen maatwerk rijksregels (aanpassen normen) 

• Specifieke zaken voor gebied (kwaliteiten, functies, vrijstelling onderzoek, 
gebiedsgerichte aanpak, gebruiksaanwijzingen, etc.) 

• regels voor niet door het rijk gereguleerde activiteiten 

• locatiespecifieke regels (beperkingen, saneringsverplichting bron) 

• aanwijzen van functies aan locaties 
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1. Is het 
initiatief een 
ontwikkeling? 

2. Is het een 
initiatief van enige 
omvang (NIBM)? 

3. Is de locatie 
verdacht op 

verontreiniging? 

4. Is er een 
geldige 
BKK? 

Basisregels voor graven 
Basisklasse voor ARBO (afstemmen met SZW) 
Vrijkomende grond  Grondbank BRL9335 

NEE NEE NEE NEE 

Basisregels voor graven 
Klasse voor ARBO op basis van BKK 
Vrijkomende grond  Hergebruik met BKK  ZIE 
BLAD 3 

JA 

Basisregels voor graven 
Klasse ARBO op basis van historie a-la calamiteit 
(afstemmen met SZW) 
Vrijkomende grond  Grondreiniger BRL7500 

JA 

3. Is de locatie 
verdacht op 

verontreiniging? 

4. Is er een 
geldige 
BKK? 

NEE JA 

JA NEE 

JA Basisregels voor graven 
Basisklasse voor ARBO op basis van BKK 
Vrijkomende grond  Hergebruik met BKK (*)  
ZIE BLAD 3 

5. Voer een 
bodemonderzoek 

uit 

6. 
< VKW 

 

7.  VKW 
- 

TW 

8.  TW 
- 

MW 

9. 
>MW 

 

Basisregels voor graven 
Basisklasse voor ARBO op basis van onderzoek 
Vrijkomende grond  Hergebruik (**)  ZIE 
BLAD 3 

Basisregels voor graven 
ARBO-klasse op basis van onderzoek 
Vrijkomende grond  Grondreiniger/stort (***) 

Plusregels voor graven 
ARBO-klasse op basis van onderzoek 
Vrijkomende grond  Grondreiniger/stort (***) 

Beheermaatregelen voorafgaand aan initiatief 
Plusregels voor graven 
ARBO-klasse op basis van onderzoek 
Vrijkomende grond  Grondreiniger/stort (***) 

GA NAAR 
BLAD  -2- 

JA 

LEGENDA 
1. Dit vraagt om een invulling van zowel het begrip 

initiatief als het begrip ontwikkeling (zie notitie) 
2. Dit vraagt om invulling van het begrip niet in 

betekenende mate (zie notitie) 
3. Dit vraagt om de uitvoering van een 

vooronderzoek (zie notitie voor specificatie) 
4. Zie handleiding BKK’s (bestaand), de BKK zelf 

wordt vastgelegd als onderdeel van 
omgevingsplan 

5. Dit vraagt om de uitvoering van een locatie 
onderzoek (zie notitie voor specificatie).  

6. VKW = voorkeurswaarde 
7. TW= triggerwaarde (bijv. interventiewaarde) 
8. MW = Maximale waarde 
9. Overschrijding van de maximale waarde volgt uit 

de berekening van sanscrit (RIVM) 
(*) De gemeente kan in haar omgevingsplan 

vastleggen dat in sommige gevallen naast de 
BKK aanvullend onderzoek voor hergebruik nodig 
is 

(**)  Voor het kunnen hergebruiken van de grond is 
aanvullend een partijkeuring of certificaat BRL 
9335 nodig 

(***)  Voor het storten is aanvullend een partijkeuring 
+ verklaring van B+ nodig, voor reinigen 
mogelijk een aanvullende keuring 

NB:  als een locatie na 1987 is verontreinigd kan los 
van het initiatief de zorgplicht gelden en worden 
gehandhaaft.  



Rijkswaterstaat 

Handelingsperspectief gemeente 

• Ambities bodem en ondergrond in Omgevingsvisie formuleren. 

 

• Vastleggen in Omgevingsplan: 
• Invullen maatwerk rijksregels (aanpassen normen) 

• Specifieke zaken voor gebied (kwaliteiten, functies, vrijstelling onderzoek, 
gebiedsgerichte aanpak, gebruiksaanwijzingen, etc.) 

• regels voor niet door het rijk gereguleerde activiteiten 

• locatiespecifieke regels (beperkingen, saneringsverplichting bron) 

• aanwijzen van functies aan locaties 

 

• Verbind de bodem met maatschappelijke opgaven: natuurlijk kapitaal 
en ecosysteemdiensten!! 
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Rijkswaterstaat 

Sluit aan bij de ruimtelijke ontwikkelingen, 
verbind de bodem aan maatschappelijke opgaven. 
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Rijkswaterstaat 

Wat betekent dit voor toezicht en handhaving 

• Wees betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie 

 

• Vraag aandacht voor uitvoeringsaspecten (opdrachtgeverschap) 

 

• Er komt een verschuiving van vergunningen naar algemene regels en 
lokale regels 

 

• Er wordt veel verwacht van de informatievoorziening, maak slim 
gebruik van beschikbare informatie  

 

• Maak een toegesneden handhavingsstrategie. Maak die onderdeel 
van het contract tussen gemeenten en RUD. 
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