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Programma

10.00 – 10.15 Welkom, kennismakingsronde

10.15 – 10.35 Algemene introductie van het project Gerd

10.35 – 10.50 Toelichting op de bouwsteen Saneren en Bouwen Marielle, Marion, Raymond

10.50 – 11.00 Korte pauze

11.00 – 11.10 Introductie op de casus Marco

11.10 - 12.30 Casus bespreking in groepen

12.30 - 13.00 Terugblik en vooruitblik



Introductie project
- Concreet maken, bouwstenen leveren, behoefte
- Met elkaar, elkaar versterken, gebruiken wat er is
- Drie brillen
- Kerninstrument Omgevingswet
- Inhoud en proces, hoe kom je tot de juiste afwegingen en regels
- 60% versies



Introductie project, deel 2
- Eerste special, alle reflectie en input is zeer welkom
- Wat is volgens jullie nodig voor een succesvol programma?
- Drie fasen
- Helpt de Leidraad? Stappenplan?
- Helpt het overzicht van bestaande regels?



De Omgevingswet
Nog even de kernpunten langs lopen



Doel Omgevingswet

• Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving 

• … die ontwikkeling stimuleert 

• … en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

• … maar ook een betere overheid

Ruimtelijke 
ordening

Water

Natuur

Milieu

Bouwen

Infra



Wat de stelselherziening beoogt

20/2/20 Bodembeheer van de toekomst



Het gaat om meer



Zes kerninstrumenten

Sheet #Basisgids Omgevingswet; versie 1.05, mei 2017



Beleidscyclus Omgevingswet

• Alle bestuursorganen

• gebruiken in hoofdlijn

• dezelfde (kern)instrumenten

>  kenbaarheid

• ruimte voor ontwikkeling en aanpassing indien 
nodig > flexibiliteit

• Samenspel van instrumenten



Toelichting bouwsteen
Saneren en Bouwen



De Ow is uitgewerkt in 4 AMvB’s

BAL BKL

OB

MBA = Milieubelastende activiteit  saneren

instructieregels 
omgevingsplan 
bouwen, nazorg

BBL



Bruidsschat voor bouwen 
o.a. indieningsvereisten 
(bodemonderzoek) en 
beoordelingsregels aanvraag 
ruimtelijke 
omgevingsvergunning bouw 
(omgevingsplanactiviteit) Bruidsschat voor

bouwen op verontreinigde 
bodem, nazorg

Instructieregels Bkl voor 
bouwen op verontreinigde 
bodem, nazorg

Rijksregels saneren H3 Bal

Aanvullingsbesluit bodem

Hoofdspoor 

Bruidsschat landt op 1-1-2021 in 
omgevingsplan (tijdelijk deel)

Bodem



Vier verbeterdoelen stelselherziening:

1. Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, gebruiksgemak van het 
omgevingsrecht (bijv. opbouw Bal)

2. Mogelijk maken van een samenhangende benadering in beleid, besluitvorming en 
regelgeving, bijv. uniforme begrippen

3. Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte (zit nu al in Besluit bodemkwaliteit)

4. Versnellen en verbeteren besluitvorming 

verminderen 
onderzoekslasten



Maatschappelijke doelen 
artikel 1.3 Omgevingswet

Een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit bereiken en 
in stand houden*
= BESCHERMEN

De fysieke leefomgeving 
doelmatig beheren, gebruiken en 
ontwikkelen om er 
maatschappelijke behoeften mee 
te vervullen 
= BENUTTEN

Met het oog op
- duurzame ontwikkeling
- bewoonbaarheid
- bescherming / 
verbetering leefmilieu

*ook vanwege de intrinsieke waarde van de 
natuur (amendement)



maatwerkvoorschrift, 
gelijkwaardige 
maatregel

maatwerkregels

meld- en 
informatieplicht

Kerninstrumenten afgeleid van 
beleidscyclus



Instrumenten Omgevingswet
De visie is 
relevant / 

richtinggevend 
voor het 

omgevingsplan.
Ambities, 

maatschappelijk 
opgaven, lokale 
omstandigheden 

(per gebied),  
worden 

meegenomen / 
meewogen in 

omgevingsvisie

programma’s kunnen 
aanleiding vormen tot het 
opnemen van regels in het 

omgevingsplan
Besluit activiteiten 

leefomgeving
In het omgevingsplan 

kan worden 
afgeweken van 

algemene rijksregels 
voor een MBA* via 
maatwerkregels

Besluit kwaliteit 
leefomgeving

bevat instructieregels
voor omgevingsplan

Omgevingsverordening: 
kan instructieregels 

bevatten voor 
omgevingsplan

Onze focus is het 
omgevingsplan

*MBA = Milieubelastende activiteit, voor bodem: graven, saneren, opslaan, toepassen

Invoeringsbesluit
bevat bruidsschat
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Omgevingsvisie – Lange termijn 
doorkijk

met dank aan Nicole Hardon



Besluit activiteiten 
leefomgeving

In het omgevingsplan 
kan worden 

afgeweken van 
algemene rijksregels 
voor een MBA* via 

maatwerkregels

Besluit kwaliteit 
leefomgeving

bevat instructieregels
voor omgevingsplan

Omgevingsverordening: 
kan instructieregels 

bevatten voor 
omgevingsplan

Onze focus is het 
omgevingsplan

Invoeringsbesluit
bevat bruidsschat

Instrumenten Omgevingswet

*MBA = Milieubelastende activiteit, voor bodem: graven, saneren, opslaan, toepassen



Maatwerkregel

• Voor categorie gevallen of gebied - regeren is vooruitzien

• Voor (bodem-)MBA’s H3 Bal in omgevingsplan (behoudens lozing op opp.water)

• dus voor MBA saneren kunnen maatwerkregels in OP worden opgenomen

• Ruime bevoegdheid tot maatwerk in Bal (zie schema saneren)

• Procedure: maatwerkregels volgen voorbereidingsprocedure van omgevingsplan 
= afdeling 3.4 Awb

• Beroep bij Raad van State tegen alle onderdelen van het omgevingsplan



Randvoorwaarden maatwerkregels 
MBA Bal

Oogmerk en strekking rijksregels MBA

Hoepel waar je doorheen 
moet bij maatwerk



Randvoorwaarden maatwerkregels MBA artikel 4.6 Ow

Maatwerkregel moet passen binnen oogmerken rijksregels
MBA artikel 4.22 , eerste lid Ow en artikel 2.2 Bal  

Artikel 2.2 Bal (oogmerken)

1. De regels in de hoofdstukken 2 t/m 5 over milieubelastende activiteiten zijn gesteld met het oog op: 

a. het waarborgen van de veiligheid; 

b. het beschermen van de gezondheid; en 

c. het beschermen van het milieu, voor zover het gaat om: 

1°. het beschermen tegen milieuverontreiniging; 

2°. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen; 

3°. het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; 

4°. een doelmatig beheer van afvalstoffen; 

5°. het voorkomen of beperken van geluidhinder, trillinghinder, lichthinder en geurhinder; 

6°. het beperken van de kans op en het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld 
in artikel 19.1, eerste lid, van de wet;

7°. het beschermen van de doelmatige werking van voorzieningen voor het beheer van afvalwater; 

8°. het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; of 

9°. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.



Randvoorwaarden maatwerkregels 
MBA (2)

Maatwerkregel moet passen binnen strekking rijksregels MBA artikel 4.22 , tweede lid Ow

De regels strekken er in ieder geval toe dat:

a. Alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,

b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen,

c. de beste beschikbare technieken worden toegepast,

d. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt,

e. het ontstaan van afvalstoffen zo veel mogelijk wordt voorkomen en de ontstane afvalstoffen doelmatig 
worden beheerd,

f. energie doelmatig wordt gebruikt,

g. maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken,

h. bij de definitieve beëindiging van activiteiten maatregelen worden getroffen om significante nadelige 
gevolgen voor het 

i. milieu te voorkomen.



Instructieregels 
artikel 2.24 en 2.25 Omgevingswet

Bottomline:

Hogere overheid vertelt lagere overheden dat / hoe ze iets moeten doen

Bijvoorbeeld over inhoud, toelichting of motivering van een omgevingsplan

in Bkl o.a. instructieregels bouwen en nazorg



Instructieregels: doorwerking

Basistypen (in oplopende zwaarte):

• ‘betrekken bij’ (aspect meenemen)

• ‘rekening houden met’ (gemotiveerd afwijken kan, vaak wordt bandbreedte 
aangegeven)

• ‘in acht nemen’ etc. (geen afwijking mogelijk)



Per 1-1-2021

(bouwen)

(bouwen, nazorg)



• Maatwerk op algemene rijksregels (afwijken of aanvullen)

• Eigen decentrale regels 

(gericht op activiteiten) 



Uitleg systematiek
Special saneren 31 januari 2020

Project Bodembeheer van de Toekomst



Schema’s saneren en bouwen

• VNG Online Tool – nuttig instrument gemeente

• Juridisch frame – overzicht juridische randvoorwaarden bouwsteen

Belangrijkste vraag vandaag: 

Volstaat ‘rijksbagage’ voor bouwen en saneren op 1-1-2021?

• Zijn maatwerkregels nodig (binnen oogmerk / strekking)

• Bruidsschat aanpassen?



Standaardsystematiek

• Combinatie leidraad en juridisch frame

• Bruikbaar voor ‘uitrollen’ andere bouwstenen?



Casus
In 3 groepen uiteen 

11:10 – 12:30 



Casus

Wat is de basisvariant en wat zijn mogelijke maatwerkregels?

A. De meest minimale en sobere variant is wat de Omgevingswet aan de gemeente oplegt (basisvariant). Waar moet je dan naar 
kijken en wat komt daar vervolgens uit?

• Ga na welke kaders er gelden voor de activiteit van vandaag: bouwen op verontreinigde grond en saneren. Wat moet je 
hebben gecheckt?

• Werk artikel 5.89i Bkl (de instructieregel voor bouwen op verontreinigde grond) uit.

B. Is deze basisvariant voldoende als praktische uitwerking? Of vinden we het verstandig om hier enkele elementen aan toe te 
voegen die de wetgever is vergeten of achterwege heeft gelaten? Uitgangspunt is dat we 80% van de gemeenten met een 
basisvariant dan wel een basis+-variant bedienen.

C. Wat zijn de triggerende vragen waardoor een gemeente een maatwerk-variant in overweging zou kunnen nemen, gebaseerd 
op lokale ambities (die zowel strenger als soepeler kunnen zijn). Zie voorbeelden in het kader. 

Hoe start je het traject van maatwerk?

Welke informatie heb je nodig en waar zou je op kunnen uitkomen?

Aan welke regels denk je dan en welke afwegingen moet je dan maken?

Werk art 5.89k Bkl uit. Houd daarbij rekening met de eigenschappen van het gebied.

Om 11:20 terugkoppelen



Groepsindeling

Voorzitter Gerd de Kruif Marco Vergeer Marilou Das

Aanvullingsspoor Marion Sibeijn (ODNZKG) Mariëlle de Kok (DCMR) Raymond Sonneveldt (OMWB)

Deelnemers Lex Stax (Delft) Josephine Paulussen (Haarlem) Wendy Klein Douwel (OD 
IJsselland)

Peter Bouter (Arnhem) Marike Wesseling (Nijmegen) Pim Middeldorp (OD Haaglanden)

Paul Oude Boerrigter (Prov NH) Warnier Thijs (prov. Limburg) Nicole Hardon (Bodem+)

Richard Welling (OMWB) Frank van Hage (Amsterdam) Remco Bruurs (Breda)

Nanda Sweres (Rotterdam) Francien Wigbers (Oldenzaal) Annette Griede (Sudwest Fryslan)

Melcher van Eerde (Leeuwarden) Marcel Cassee (Bodem+) Klaas van der Veen (RUD Drenthe)

René Smolders (UP / Breda) Kees de Vette (Rotterdam)





Terugkoppeling


