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• activiteiten graven en saneren

(Marcel Cassee)

• activiteiten toepassen grond,
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(Michiel Gadella)

Deel 3: 

• Grondwatersanering
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Aanvullingsspoor bodem: waar staan we?

Aanvullingswet Bodem. 
Aangenomen TK in december 2018 en EK februari 2020

Gepubliceerd in Staatsblad (maart 2020, 87)

Aanvullingsbesluit Bodem. 
Parlementaire behandeling afgerond februari 2020
Momenteel ter advies bij Raad van State

Voorjaarsversie Aanvullingsbesluit op omgevingswetportaal.nl

Aanvullingsregeling bodem, 
Consultatie afgerond, technische notificatie loopt 

Wijziging Regeling bodemkwaliteit afzonderlijk traject met geplande 
consultatie in september 2020
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Bevoegd gezag activiteiten

Bodem wordt onderdeel van de Omgevingswet dat betekent:

• Gemeente primair verantwoordelijk voor de leefomgeving, 
inclusief de bodemkwaliteit 
-> bevoegd gezag voor milieubelastende activiteiten

• Provincie blijft verantwoordelijk voor algemene 
grondwaterkwaliteit (-> bevoegd gezag complexe bedrijven 
en aantal wateractiviteiten)

• Waterschap geeft uitvoering aan (grond)waterbeleid
(-> bevoegd gezag voor wateractiviteiten)

• Rijk is terughoudend met nationale regels
(-> bevoegd gezag voor wateractiviteiten)

VTH-basistakenpakket: Omgevingsdienst: 
VTH milieubelastende activiteiten hst 3 incl. maatwerkvoorschriften

Handhaving kwalibo: Inspectie Leefomgeving & Transport
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Inhoud – Graven en saneren

1. Wat verandert er (en wat niet)?

2. Overgangsrecht Wbb

3. Activiteit graven

4. Activiteit saneren (+ relatie met bouwen)

5. Decentrale regels in het omgevingsplan
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Wat verandert er (en wat niet)?

Belangrijkste verschillen:

• Noodzaak aanpak bodemkwaliteit bepaald door decentrale 
overheden

• Aansluiten bij taakverdeling en instrumenten Ow

• Meer afwegingsruimte voor decentrale overheden (maatwerk)

• Van geval naar activiteit; van beschikking naar algemene regels

• Onderscheid graven vs saneren

Belangrijkste overeenkomsten:

• Zorgplicht / ongewoon voorval

• Overgangsrecht: Wbb blijft voor sommige locaties van toepassing

• Verwijzing naar NEN normen en BRL’s

• Standaard regels uit BUS (zorgvuldig graven, standaard aanpakken) 

• Aanpak historische verontreinigingen bij ruimtelijke ontwikkelingen
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Overgangsrecht Wet bodembescherming

Eerbiedigend overgangsrecht voor o.a.:  

(zie Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

• Beschikking ernst én spoed 

• Ingediend (deel)saneringsplan

• BUS-melding

• …….

Wet bodembescherming blijft van toepassing

Bevoegd gezag = Bevoegd gezag Wbb
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Graven & saneren binnen stelsel

Regels activiteiten 
graven, saneren;  

bodemonderzoek, 

Instructieregels 
bouwen op 

verontreinigde bodem
en nazorg

Bruidsschat 
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Activiteiten: graven in de bodem 

Kwaliteit grond
< Interventiewaarde

Kwaliteit grond
> interventiewaarde

Omvang < 25 m3 geen regels* geen regels* of bruidsschat**

Omvang: > 25 m3 mba graven < IW (§4.118 Bal) mba graven > IW (§4.119 Bal)

Melding/informatie Informatieplicht (1 week) Melding (4 weken), m.u.v. tijdelijke 
uitname (1 week)

Bodemonderzoek Volgens NEN normen (§5.2.2 Bal) Volgens NEN normen (§5.2.2 Bal)

Bodemvoorschriften gescheiden graven, opslag, tijdelijke 
uitname

Gescheiden graven, tijdelijke opslag, 
tijdelijke uitname

Kwaliteitsborging - BRL 6000 / BRL 7000
Informatieplicht na afloop

Lozen afvalwater Op rijkswater of Noordzee (hst 6 en 7 Bal); 
op riool/bodem/regionaal oppervlaktewater (bruidsschat)

*   Mogelijkheden voor decentrale regels in omgevingsplan

**  Bruidsschat Kleinschalig graven boven de interventiewaarde bodemkwaliteit (§ 22.3.7.2)
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Belangrijkste veranderingen graven

• Ondergrens rijksregels t.a.v. omvang grondverzet 25 m3 

• Expliciet onderscheid in regels < IW en > IW

• Algemene regels (met mogelijkheid maatwerkvoorschrift/regels)

• Verplicht onderzoek expliciet; vooronderzoek vaak voldoende

• Geen onderscheid mobiel/immobiel

• Zeven toegestaan onder algemene regels

• Geen goedkeuring vooraf en achteraf (via beschikking Wbb)
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Activiteit: Saneren van de bodem

• Standaard aanpak bij verplichting uit omgevingsplan

• Saneren van de landbodem, m.u.v. grondwatersanering

• Inhoudelijke regels in §4.121 Bal:

• Melden 4 weken voor aanvang

• Vooronderzoek en bodemonderzoek volgens §5.2.2

• Keuze twee standaardmethodes (verwijderen of afdekken)

• Maatregelen voor uitdampen verontreinigingen

• Erkenning voor aannemer en milieukundig begeleider

• Mededeling einde werkzaamheden (evaluatieverslag)

• Maatwerkvoorschrift en/of maatwerkregels mogelijk
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Rijk regelt niet wanneer gesaneerd wordt, dat bepaalt de 
gemeente: toedelen functies aan locaties, betrekken bodemkwaliteit

Instructieregel BKL: toelaten bouwactiviteit op bodemgevoelige locatie

o Waarde voor bodemkwaliteit vastleggen in omgevingsplan

o Grenswaarde: maximaal toelaatbaar risico

o Meldingsplicht bij vergunningvrij bouwen

o Bodemonderzoek: bij vergunningaanvraag bouwen /melding 

o ingebruikname na maatregelen

• Bruidsschat bouwen op 
bodemgevoelige locaties: 
interventiewaarde is default

Instructieregel bouwen bodemgevoelige locatie
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Decentrale regels: “Bruidsschat”

• Algemene regels die het Rijk onder de Ow niet meer regelt.

• Van rechtswege in omgevingsplan/waterschapsverordening

• Toelaten bouwen op bodemgevoelige locaties 

• Kleinschalig grondverzet (>IW)

• Lozingen op riool, bodem en regionaal water

• Informatieplicht en regels locaties beschikking ernst niet spoed

• In het tijdelijk deel van het omgevingsplan

• Opdracht om voor 2029 te plaatsen in het nieuwe deel van het 
omgevingsplan

• Denk na: aanpassen, behouden of schrappen!
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Decentrale regels: bodem in omgevingsplan

• Instructieregels:

• Toelaten bouwactiviteit op 
bodemgevoelige locatie

• Nazorg na saneren

• Instructieregels provincie 
(omgevingsverordening)

• Deels ingevuld via bruidsschat: 
overnemen, schrappen of aanpassen?

• Maatwerkregels 
(afwijken op rijksregels indien gewenst)

• Decentrale regels 
(andere zaken, indien gewenst)

Invulling 
instructie

regels Rijk

Omzetten 
bruidsschat

regels

Invulling 
instructie

regel 
provincie

Maatwerk op 
algemene 
rijksregels

Eigen regels 
tbv bodem

kwaliteiten

Aanvullende 
zorgplicht 
bepaling

Evenwichtige 
toedeling 

van functies
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• Door én voor gemeenten (en OD’s)

• Drie brillen: 
• filosofie Omgevingswet
• Maatschappelijke opgaven
• Het natuurlijke bodemsysteem

• Juridische frames, informatiebladen, 
Q&A’s en sessies (specials)

• Voorbeeldregels omgevingsplan 
-> staalkaart bodembeheer

Meer info: www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/
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Webinar Bodem in de 
Omgevingswet 9 juni 
2020

Deel 2: activiteiten toepassen 

grond, baggerspecie en 

bouwstoffen (Michiel Gadella)
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Inhoud – Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie

1. Van Bbk naar BAL en Bbk

2. Van gebiedspecifiek beleid naar maatwerk

3. Van 5 hoofdvragen naar 5 hoofdvragen

4. Van iets naar niets en van niets naar iets (welke regels vervallen
en welke zijn nieuw)

5. Van huidig naar oud recht: overgangsrecht

Webinar bodem in de 
Omgevingswet – 9 juni 2020

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie



Van Bbk naar BAL en Bbk

BESLUIT BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Van Bbk naar BAL en Bbk

BESLUIT BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

BESLUIT ACTIVITEITEN LEEFOMGEVING
Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen (deels)

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

MBA toepassen bouwstoffen 
Eisen aan toepassen en melden (§ 3.2.25  §4.123)
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
MBA toepassen mijnsteen in Limburg (§ 3.2.27  §4.125)
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

MBA toepassen grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden (§ 3.2.26  §4.124)
Instructies voor maatwerk (BKL artikel 5.89o, 5.89p, 6.3)
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Van Bbk naar BAL en Bbk

BESLUIT BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Van Bbk naar BAL en Bbk

BESLUIT BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Van Bbk naar BAL en Bbk

BESLUIT BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

BESLUIT BODEMKWALITEIT - straks
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Bevoegdheden
Zorgplicht
Begrippen (deels)

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Erkenningsregeling
Verboden en verplichtingen
Delegatie aanwijzingen in Rbk

Hoofdstuk 3 – Afgifte milieuverklaringen
Eisen aan toepassen en melden 
Milieuverklaring
Importeren, opslaan en verhandelen (hoofdstuk 4)
Mijnsteen in Limburg
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Hoofdstuk 3 – Afgifte milieuverklaringen
Eisen aan toepassen en melden – generiek
Instructies voor gebiedspecifiek beleid
Milieuverklaring
Delegatie naar Regeling bodemkwaliteit

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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REGELING BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Aanwijzing werkzaamheden
Aanwijzing normdocumenten

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Bepaling karakter bouwstof
Meetvoorschriften
Milieuverklaringen, inhoudelijke voorschriften
IBC-vereisten
Aanwijzing mijnsteengebieden
Normen voor bouwstoffen

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Bepalen eigenschappen grond en bagger
Bodemtypecorrectie en toetsregels
Milieuverklaringen, inhoudelijke voorschriften
Regels rond samenvoegen
Bodemkwaliteitsklassen
Stoffenpakket
Bodemfuncties
Risicotoolbox
Normen voor grond en baggerspecie

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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REGELING BODEMKWALITEIT - NU
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Aanwijzing werkzaamheden
Aanwijzing normdocumenten

Hoofdstuk 3 – Bouwstoffen
Bepaling karakter bouwstof
Meetvoorschriften
Milieuverklaringen, inhoudelijke voorschriften
IBC-vereisten
Aanwijzing mijnsteengebieden
Normen voor bouwstoffen

Hoofdstuk 4 – Grond en bagger
Bepalen eigenschappen grond en bagger
Bodemtypecorrectie en toetsregels
Milieuverklaringen, inhoudelijke voorschriften
Regels rond samenvoegen
Bodemkwaliteitsklassen
Stoffenpakket
Bodemfuncties
Risicotoolbox
Normen voor grond en baggerspecie

REGELING BODEMKWALITEIT - Straks
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Begrippen

Hoofdstuk 2 - Kwalibo
Aanwijzing werkzaamheden
Aanwijzing normdocumenten

Hoofdstuk 3 en 4 – Bouwstoffen
Bepaling karakter bouwstof
Meetvoorschriften
Milieuverklaringen, inhoudelijke voorschriften
IBC-vereisten
Aanwijzing mijnsteengebieden aanvullingsregeling
Normen voor bouwstoffen

Hoofdstuk 3, 5 & 6 – Grond en bagger, bodem
Bepalen eigenschappen grond en bagger
Bodemtypecorrectie en toetsregels
Milieuverklaringen, inhoudelijke voorschriften
Regels rond samenvoegen  BAL, opslag § 3.2.24
Bodemkwaliteitsklassen  Bbk, nieuw artikel 29
Stoffenpakket
Bodemfuncties  BKL, artikel 5.89p
Risicotoolbox
Normen voor grond en baggerspecie

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Van Bbk naar BAL en Bbk

Toepassen = 

Activiteit met impact op

Fysieke leefomgeving

Opstellen milieuverklaring, andere handelingen met bouwstoffen = 

Activiteit zonder impact op

Fysieke leefomgeving

Voor toepassen moet wel uit 
een milieuverklaring blijken 
dat toe te passen materialen 
voldoen aan de toepassingseis

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Van gebied specifiek naar maatwerk

In Bbk was apart geregeld dat gemeenten en waterbeheerders gebiedspecifiek
beleid konden maken met daarbij veel instructies:

- Alleen voor algemene toepassing grond en bagger (niet voor GBT en 
verspreiden)

- Binnen aangewezen gebied, handhaven stand-still

- Bodemkwaliteitskaart verplicht

- Risicotoolbox verplicht

- Vaak vastgelegd in nota bodembeheer (samen met andere bodemzaken)

Ow kent ruime openstelling van maatwerk:

- Ook voor bouwstoffen, GBT en verspreiden

- Beperkte instructie: indien verslechtering dan beheergebied aanwijzen 
waaruit grond en bagger afkomstig mag zijn.

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Maatwerk

Maatwerk staat open, kan in de vorm van maatwerkregels (in omgevingsplan, 
waterschapsverordening) of maatwerkvoorschriften (individuele gevallen)

Kan dan alles worden aangepast? Ja terughoudend en mits in lijn met doel van 
de wet en oogmerk waarmee aan te passen Rijksregels zijn gesteld

Bijvoorbeeld:

Met het oog op beschermen milieu, voldoen aan kwaliteitseisen

Met het oog op het zuinig gebruik van grondstoffen en het doelmatig 
beheer van afvalstoffen functionele hoeveelheid

Maar ook:

Zorg voor een goede belangenafweging

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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5 hoofdvragen bij toepassen blijven (1)
1. Is het een nuttige toepassing?

2. Welk kader is hier van toepassing? 

3. Voldoet de kwaliteit van het materiaal dat ik wil toepassen? 

4. Heb ik een geldige en correcte milieuverklaring waaruit dat blijkt?

5. Heb ik de juiste meldingen en informatie overgedragen naar het bevoegd gezag?

1. Is het een nuttige toepassing?
Voor bouwstoffen: zie artikel 4.1260, omschrijving werk

Voor grond en baggerspecie: zie artikel 4.1269, omschrijving toepassingen in een werk
(tweede lid) en toepassingen door verspreiden (derde lid)

Voor mijnsteen: zie artikel 4.1285 omschrijving toepassingen in een werk

In artikel 4.1261, 4.1270 en 4.1286 is telkens aangegeven dat het ook moet gaan om een
functionele hoeveelheid

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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5 hoofdvragen bij toepassen blijven (2)
2. Welk kader is hier van toepassing? 

Kader Type toepassing Kwaliteitseis

Bouwstof Alle Art. 4.1265

Grond en bagger Algemeen op/in de bodem Art. 4.1272

Grootschalig Art. 4.1274

Diepe plas Art. 4.1276

Verspreiden van bagger Art. 4.1278

Mijnsteen Algemeen op/in de bodem Art. 4.1288

Grootschalig Art. 4.1290

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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5 hoofdvragen bij toepassen blijven (3)
3. Voldoet de kwaliteit van het materiaal dat ik wil toepassen? 

Dat moet staan in de milieuverklaring die bij de toe te passen partij hoort

4. Heb ik een geldige en correcte milieuverklaring waaruit dat blijkt?

Is de milieuverklaring overeenkomstig Bbk/Rbk afgegeven, zijn de gegevens 
onder kwalibo-erkenning tot stand gekomen? 

5. Heb ik de juiste meldingen en informatie overgedragen naar het bevoegd 
gezag?

Bij elke MBA staat aangegeven wat je moet melden en welke
informatieverplichting geldt:

MBA Melden (toepassing) Informeren (partij)

Bouwstof Art. 4.1258

Grond en bagger Art. 4.1266 Art. 4.1267

Mijnsteen Art. 4.1282 Art. 4.1283

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Van iets naar niets en van niets naar iets

IBC-toepassingen: uitgefaseerd (opvolging green deal AEC bodemas 2012)

Informatieplicht voor AEC bodemas en immobilisaten

Verspreiden baggerspecie: nu ook op landbouwgronden tot 10 km afstand, 
strengere norm

Maatwerk mogelijk voor bouwstoffen (alleen strenger), GBT en verspreiden bagger

Vergunningplicht en MER-beoordeling diepe plassen

Specifieke categorie grond en bagger geschikt voor diepe plassen (normstelling
komt later)

Opslag, nu geregeld bij graven of specifieke MBA

Melden toepassing, informatieplicht per partij

Diverse instructies bij gebiedspecifiek beleid vervallen

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie
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Overgangsrecht
Vindplaats Onderwerp Termijn na inwerkingtreding

Aanvullingswet
bodem (via 
aanvullingswet
geluid)

Gebiedspecifiek beleid gemeente Tot uiterlijk 2029 (KB) in tijdelijk OP

Gebiedspecifiek beleid waterschap 2 jaar in tijdelijk deel WS verordening

Gebiedspecifiek beleid RWS 2 jaar als maatwerkvoorschrift

Functiekaart Tot uiterlijk 2029 (KB) in tijdelijk OP

Aanvullingsbesluit
bodem

Toepassen IBC bouwstof in reeds gemelde toepassing 6 maanden

Aangebracht houden Eeuwig

Toepassen grond en bagger in reeds gemelde diepe
plas

3 jaar

Verspreiden bagger aangrenzend perceel 2 jaar

Gebiedspecifiek beleid mijnsteen Tot uiterlijk 2029 (KB) in tijdelijk OP

Vergunning voor diepe plas 3 jaar

BKK - generiek 5 jaar

Melding toepassing grond en bagger en mijnsteen Gelijk gesteld

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie

Webinar bodem in de 
Omgevingswet – 9 juni 2020



Actuele onderwerpen
Definitief handelingskader PFAS

Nieuw milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe
plassen

Latere inbouw, in samenhang effecten
beschouwen. BAL/Bbk en Rbk zijn daar al op 
ingericht

Toepassen bouwstoffen, grond en 
baggerspecie

Webinar bodem in de 
Omgevingswet – 9 juni 2020



Webinar Bodem in de 
Omgevingswet 9 juni 2020

•   

Deel 3:

• Grondwatersanering 

(Nicole Hardon) 

Webinar bodem in de 
Omgevingswet – 9 juni 2020



Inhoud webinar

• Waar staan de regels en wat verandert er

• Wat verstaan we onder grondwatersanering

• Kwaliteitsverbetering grondwater

• Inzet instrumentarium

• Voorbeelden van decentrale regels

2



Grondwater (kwaliteits)
Beleid

historische verontreinigingen

Preventie &
Ongevallen

BUS, Bbk, …
Circulaires

Toevalsvondst
Overgangsrecht

Zorgplichten
Ongewoon voorval

Bal (milieubelastende 
activiteiten: mba’s)
Bkl
Bruidsschat

Zorgplicht en
ongewoon voorval (Wbb, 
Wm, Wtw)

Wbb (div. instr.)

Beheer historische
verontreiniging

Maats. Opgaven

Abm, Blbi, Waterbesluit, 
Bkmw, …

Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal)
Besluit kwaliteit leefomgeving 
(Bkl)

Waterplannen
Visies
Structuurvisie
Milieubeleidsplannen

Nat. omgevingsvisie  (NOVI)
Prov. Omgevingsvisie (POVI)
Gem. omgevingsvisie (GOVI)

Waterbeheerprogramma

Omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening (decentrale regels)

Bestemmingsplan

(on)verplichte (water)programma’s 



• Overgangsrecht

• Lozingen via Invoeringsbesluit
(bruidsschat)

• Instructieregel historische
verontreinigingen (art 4.12a Bkl)
- signaleringsparameter

beoordeling grondwatersanering
- signaleringsparameter = huidige

interventiewaarden grondwater
(IW)

- gekoppeld aan verplichte
waterprogramma’s

4

Wat regelt het Rijk?



Wat verandert er?

Belangrijkste verschillen:

• Van geval naar activiteit; van geval naar bodem en watersysteem

• Meer beleidsruimte voor decentrale overheden (ambities)

• ‘Grondwatersanering’ als er verplichting volgt uit omgevingsplan of 
omgevingsverordening, danwel waterschapsverordening

• Rijk bepaalt niet wanneer en hoe aanpak grondwaterkwaliteit nodig 
is



Grondwatersanering

• Uitwerking (wanneer en hoe) in 
decentrale regels

• Milieubelastende activiteit (mba) saneren 
sluit ‘grondwatersanering’ uit, maar mba
saneren wel toepasbaar op mobiele 
verontreiniging

• Grondwatersanering = het beheren, 
beperken of ongedaan maken van 
verontreiniging van het grondwater
(bijlage I Aanvullingsbesluit bodem)

• ‘Oogmerk’ kwaliteitsverbetering 
grondwater 

6

Grondwater:
Water dat zich onder 
het bodemoppervlak in 
de verzadigde zone 
bevindt en dat in direct 
contact met de bodem 
of ondergrond staat 
(bijlage bij art 1.1 Ow)



Grondwaterspiegel

Bodem (vaste en 
vloeibare delen)

Grondwater (verzadigde 
zone van de bodem)

Bodemsanering

Grondwater-
sanering

Pluim

Bronzone



Casus 1 grondwatersanering?

• Ter plaatse van de verontreiniging met VOCL in het grondwater worden 

een aantal woningen geplaatst. 

• Voor de aanleg van de woningen moet gesaneerd en gebronneerd worden 

en geloosd op de bodem. 

• De verontreiniging valt niet onder een overgangsrecht situatie.



Casus 1 grondwatersanering? 

8/6/20

• Nee

• Bouwen op een bodemgevoelige locatie.

• Algemeen geregeld: Mba saneren + maatregels uitdamping.

• Bronnering bij waterschap. 

• De lozing van dit afvalwater is gereguleerd via de bruidsschat. De 

gemeente kan deze regels behouden, aanpassen of schrappen.

• NB De toets BG Wbb die volgt uit de melding ogv art 28 lid 3 en 4 Wbb
vervalt. Deze toets wordt verder geïntegreerd bij bevoegd gezag van die 
activiteit. Daarvoor hebben ze wel invulling van toetsingskader nodig. 
ACTIE VEREIST INDIEN GEWENST



Casus 2 grondwatersanering?

8/6/20

• Ter plaatse van de verontreiniging met VOCL in het grondwater worden 

een aantal woningen geplaatst. 

• Voor de aanleg van de woningen moet gesaneerd en gebronneerd worden 

en geloosd op de bodem.  

• Binnen het te ontwikkelen gebied is een bodem en grondwaterprogramma 

vastgesteld. 

• Uit dat programma volgt dat activiteiten in dat gebied op een positieve 

wijze moeten bijdragen aan het behoud en de verbetering van de 

grondwaterkwaliteit. 

• In de decentrale regel is opgenomen dat het verboden is om xx m3 

verontreinigd grondwater te verplaatsen, zonder deze geschikt te maken 

voor de functie van het gebied. 



Casus 2 grondwatersanering? 

8/6/20

• Ja

• Uit de decentrale regels blijkt wanneer er iets moet.

• Door functie en gebiedsgericht te kijken, kun je differentiëren in de 

kwaliteitsambities en zuiveringsinspanningen. 

• Gebruik van verschillende instrumenten 



Decentrale afwegingen

In het teken van kwaliteitsverbetering
grondwater

• Provincie aan zet vanuit behalen EU doelen
• Zowel provincie als gemeente aan zet bij

kwaliteitsverbetering vanuit lokale of regionale
ambities en behoeften

• Nadenken over kwaliteit die past bij de functies van
het bodem- en watersysteem

• Nadenken over activiteiten die negatief maar ook
positief effect op grondwaterkwaliteit kunnen hebben

• Risicotoolbox grondwater RIVM (RTB grondwater)

• Kwaliteitsverbetering te bereiken op meerdere
manieren en gezamenlijke inspanning van alle
overheden

12



Rijk Provincie Waterschap Gemeente

Omgevingsvisie X X X

Programma X X X X

Decentrale regels X X X

Alg. Rijksregels X

Omgevings
vergunning

X X X X

Stimulerings- en 
communicatiemiddelen, 
bestuurlijke afspraken

X X X X

Instrumenten voor duurzaam grondwaterbeheer



Programma ondergrond,
Ggb plan

15

Gemeente
Omgevingsvisie

Omgevingsplan

• Algemene regels
• Vergunning + beoordelingsregel
• Decentrale omgevingswaarde
• Instructieregel Rijk (art 5.37 Bkl)
• Bruidsschat



Programma ondergrond,
Ggb plan
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Gemeente
Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Provincie
Omgevingsvisie

Regionaal water programma 
(RWP)

• Maatregelen KRW/GWR

• Algemene regels
• Vergunning + beoordelingsregel
• Decentrale omgevingswaarde
• Instructieregel Rijk (art 5.37 Bkl)
• Bruidsschat



Programma ondergrond,
Ggb plan
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Gemeente
Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Provincie
Omgevingsvisie

Regionaal water programma 
(RWP)

• Maatregelen KRW/GWR

Prov
Programma ondergrond

Waterbeheer
Programma (ws)

• Algemene regels
• Vergunning + beoordelingsregel
• Decentrale omgevingswaarde
• Instructieregel Rijk (art 5.37 Bkl)
• Bruidsschat



Programma ondergrond,
Ggb plan
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Gemeente
Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Provincie
Omgevingsvisie

Regionaal water programma 
(RWP)

• Maatregelen KRW/GWR

Prov
Programma ondergrond

Waterbeheer
Programma (ws)

Omgevings-
verordening

• Decentrale omgevingswaarde
• Algemene regels activiteiten
• Vergunning + beoordelingsregels 
• Programmatische aanpak
• Instructieregels 

• Algemene regels
• Vergunning + beoordelingsregel
• Decentrale omgevingswaarde
• Instructieregel Rijk (art 5.37 Bkl)
• Bruidsschat



Programma ondergrond,
Ggb plan

19

Gemeente
Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Provincie
Omgevingsvisie

Regionaal water programma 
(RWP)

• Maatregelen KRW/GWR

Prov
Programma ondergrond

Waterbeheer
Programma (ws)

Omgevings-
verordening

• Decentrale omgevingswaarde
• Algemene regels activiteiten
• Vergunning + beoordelingsregels 
• Programmatische aanpak
• Instructieregels 

• Algemene regels
• Vergunning + beoordelingsregel
• Decentrale omgevingswaarde
• Instructieregel Rijk (art 5.37 Bkl)
• Bruidsschat
• Uitwerking instructieregel 

provincie

waterschapsverordening



Decentrale regels in omgevingsverordening

a) instructieregels op het omgevingsplan e/o 
waterschapsverordening;

b) rechtstreeks werkende regels in de omgevingsverordening;

c) combinatie van instructieregels over omgevingsvergunningen 
en rechtstreeks werkende regels.

d) combinatie van instructieregels en rechtstreeks werkende 
regels (de rechtstreeks werkende regels kunnen vervallen op 
het moment dat gemeente de instructieregel heeft uitgewerkt 
in omgevingsplan);

Eventueel werken met voorbeschermingsregels (‘provinciale 
bruidsschat’)



Decentrale regels: work in progress

• Vormgeven aan ‘wanneer’ en ‘hoe’ 

Regels aan specifieke locaties:

• de optie ‘afdekken’ uitzetten bij de mba saneren

• aanvullende decentrale regels voor grondwater op de mba saneren

- onttrekken en zuiveren van grondwater tbv ontgraving

- kwaliteitseisen aan grondwaterkwaliteit

Regels aan activiteiten:

• Verbod op verplaatsing van xx m3 boven kwaliteitseis van grondwater

• Zuiveringsinspanning bij specifieke activiteiten (bv onttrekkingen/lozingen)

• Meer functie- en gebiedsgerichte benadering (middels programma)
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Aandachtspunten bij algemene regels 

• Verbinding met beleid (visie, (water) programma’s)

• Bruidsschat ernst niet spoed > gesprek tussen decentrale
overheden

• Neem termijn op in instructieregels > anders geldt datum 1-1-2022

• Voorbeschermingsregels > meer tijd om instructieregels uit te
werken



Meer informatie?

• Uitleg over instrumentarium Ow en bodem, ondergrond en grondwater

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem/

• Handreiking grondwaterkwaliteit onder de Ow (eindconcept)

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-
regelgeving/omgevingswet/grondwaterkwaliteit/handreiking-
grondwaterkwaliteitsbeheer/

• Project Bodembeheer van de toekomst: “Bouwsteen grondwater in het 
omgevingsplan”

https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/

• Vragen via de helpdesk Informatiepunt Omgevingswet

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/omgevingswet/grondwaterkwaliteit/handreiking-grondwaterkwaliteitsbeheer/
https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/contact/


Instructieregels van de provincie
• Een provinciaal belang en dat belang niet op een doelmatige en 

doeltreffende wijze door de gemeente kan worden behartigd of

• Nodig voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en 
bevoegdheden op grond van de Ow of de uitvoering van een 
internationaalrechtelijke verplichting (art 2.3 lid 2 Ow)

• Regels over hoe gemeente of waterschap haar taken en bevoegdheden 
moet uitoefenen

• Om te voldoen aan een (decentrale) omgevingswaarde of andere 
doelstelling voor de fysieke leefomgeving (art. 2.22 Ow)

• Regels gaan over de inhoud, toelichting of motivering van o.a. een 
programma, omgevingsplan of waterschapsverordening (art 2.23 Ow)

• Bij de regels kan een termijn worden gesteld waarbinnen uitvoering moet 
zijn gegeven aan de regels (art 2.23 Ow)

• Geen termijn? Gemeente per 1-1-2022 instructieregel verwerkt hebben 
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Voorbeschermingsregels
• Voor de periode tussen inwerkingtreding van het nieuwe stelsel en het 

moment waarop de gemeente het omgevingsplan heeft aangepast conform 
de instructieregels

• door een voorbereidingsbesluit te nemen. 

• de provincie plaatst de voorbeschermingsregels (die voldoen aan de 
instructieregels) in de betreffende omgevingsplannen (vgl bruidsschat)

• Binnen 1,5 jaar moeten instructieregels (op te nemen in 
omgevingsverordening) bekend worden gemaakt (anders vervallen de 
voorbeschermingsregels). 

• Deze voorbeschermingsregels blijven gelden totdat de gemeente het 
omgevingsplan in overeenstemming heeft gebracht met de instructieregels.

• Provincie kan voor uitvoeren instructieregel termijn geven tot bijvoorbeeld 
1-1-2029. En tot die tijd blijft dan voorbeschermingsregel gelden. 



Overgangsrecht irt Ggb aanpak art 55d Wbb

• Wordt na vier jaar gelijkgesteld met onverplicht programma onder de Ow

• De huidige gebiedsbeheerder blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van 
dit programma

• Publiekrechtelijke vrijwaring ogv Wbb is vier jaar na inwerkingtreding niet 
in te zetten bij opname in ggb programma (voorheen ggb plan)

• Koppeling met andere (water)programma’s 

• Zie handreiking grondwaterkwaliteit onder de Ow voor aandachtspunten

Sheet #
Basispresentatie Omgevingswet augustus 
2018



Wat is het programma?

8/6/20

• Bevat een uitwerking van het beleid voor ontwikkeling, 

gebruik, beheer, bescherming en behoud van de fysieke 

leefomgeving en/of

• Bevat maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen 

en/of

• Bevat maatregelen om een of meer andere doelstellingen voor 

de fysieke leefomgeving te bereiken 

(art 3.5 Ow)

OpgaveGebiedSectoraal 
(thema)

Multi
sectoraal

Individueel Gezamenlijk



Lozen bij grondwatersanering

Route Rijkswater Regionaal 
water

Schoon en 
vuilwaterriool

Op/in bodem

Was Art 3.1 Act/Blbi Art 3.1 
Act/Blbi

Art. 3.1 
Act./Blbli

Art. 3.1 Act./Blbi

Wordt § 6.2.7.5 Bal Afd 2.2 Ib 
Bruidsschat
ws

§ 22.3.8 Ib
Bruidsschat 
gem

§ 22.3.8 Ib
Bruidsschat gem

Let op Geen onderscheid 
(niet) aangewezen
oppervlaktewater
lichaam

Bijlage XIX Bkl
(stoffenlijst uit 
Infiltratiebesluit ipv
streefwaarde 
circulaire bosa)



Wateractiviteiten en beoordelingsregels
• Beoordelingsregels art 8.83 ev Bkl
• Verenigbaar met het belang van (art. 8.84, lid 1 Bkl): 

- het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, 
wateroverlast en waterschaarste; 
- het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen; 
- de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

• Het verlenen van een omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat 
niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden zoals gesteld in hoofdstuk 2 van het Bkl
(art. 8.84, lid 3 Bkl). 

• Rekening houd met de waterbeheerprogramma’s, regionale waterprogramma’s, 
stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale 
waterprogramma (art. 8.84, lid 2 Bkl)

• Het verlenen van een omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de 
doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en kwantitatieve 
toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid Bkl, niet wordt 
bereikt.

• Voor waterschappen dezelfde regels via Invoeringsbesluit (zie afd. 1.2 Ib bruidsschat 
waterschappen)

• Voor vergunningplichten op grond van decentrale verordeningen, gelden de 
beoordelingsregels die voor de betrokken activiteit door het bestuursorgaan in de 
verordening zijn gegeven. 



KRW en Gwr doelstellingen 

1. Realiseren goede toestand (kwantiteit en kwaliteit) grondwaterlichamen

2. Geen achteruitgang toestand grondwaterlichamen

3. Ombuigen van significante en stijgende trends

4. Voorkomen en beperken inbreng van verontreinigende stoffen in het 

grondwater.

En specifiek voor water dat bestemd is voor menselijke consumptie:

1. Voorkomen van achteruitgang van de kwaliteit van water voor menselijke 

consumptie voor stoffen waarvoor zuivering nodig is;

2. Streven naar verbetering van de kwaliteit van het water voor menselijke 

consumptie teneinde de zuiveringsinspanning te verlagen



Informatiepunt Omgevingswet (incl helpdesk)
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/
bodem/

Meer informatie

Afsluiting
Webinar bodem in de 
Omgevingswet – 9 juni 2020

http://www.omgevingswetportaal.nl/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem/



