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INTRODUCTIE 
 

 

Kaders 

Op 1 januari 2020 is het programma Bodembeheer van de Toekomst gestart. Dit 

programma is een initiatief van de Werkgroep bodem (WEB) van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en is gefinancierd door het in 2020 afgeronde 

Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. Bij de uitvoering van het 

programma wordt samengewerkt met onder meer de voormalige partners van het 

Uitvoeringsprogramma. In het kader van het programma Bodembeheer van de 

Toekomst worden producten ontwikkeld over bodem en ondergrond voor 

gemeentelijke omgevingsplannen. Een van de producten is een staalkaart 

Bodembeheer.  

 

Casco 

Bij het ontwikkelen van deze staalkaart is aansluiting gezocht bij het project 

‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’ van de VNG. In het kader van 

dat project is een structuur uitgewerkt van het omgevingsplan. Dit wordt ook wel ‘het 

Casco’ genoemd. Ook zijn voor diverse onderwerpen staalkaarten gemaakt met 

voorbeeldregels die gemeenten kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van 

omgevingsplannen. Er is bijvoorbeeld een staalkaart voor het omzetten van lokale 

verordeningen naar een omgevingsplan en er is een gebiedsgerichte staalkaart 

‘Bestaande Woonwijk’ die ruimtelijke regels en milieuregels integreert in een 

omgevingsplan. De VNG heeft bovendien een hulpmiddel ontwikkeld voor het 

opstellen van omgevingsplannen (Handleiding ontwerptool omgevingsplan). Deze 

inleiding en handleiding zijn bedoeld voor de omgevingsplanmaker en geeft meer 

informatie over het Casco, de achtergronden, doelstellingen, doelgroepen en digitale 

aspecten van de staalkaarten. 

 

Staalkaart Bodembeheer 

De staalkaart Bodembeheer is modulair opgebouwd. Deze modulaire opbouw van de 

staalkaart heeft als voordeel dat informatie en voorbeeldregels over een bepaalde 

activiteit of onderwerp makkelijk vindbaar zijn. Bovendien kunnen er in de loop van 

de tijd nieuwe modules aan worden toegevoegd. 

 

  

Deze module (introductie en leeswijzer) is een onderdeel van de staalkaart 

Bodembeheer en dient daarom in samenhang met de overige modules te worden 

gelezen. 

https://vng.nl/publicaties/handleiding-ontwerptool-omgevingsplan
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LEESWIJZER 
 

De staalkaart Bodembeheer bestaat uit een aantal delen. De algemene introductie 

(bestaande uit modules I1 en I2) is voor alle thema’s van toepassing. Vervolgens is 

er per bouwsteen/onderwerp een apart deel opgesteld (deel A, B, etc.). Dit deel 

bestaat uit een toelichting op de varianten (de eerste module van deel A, B, etc.) en 

één of meerdere modules met voorbeeldregels. De modules met de voorbeeldregels 

moeten altijd in samenhang met de algemene introductie (I1, I2) en de eerste 

module van de betreffende bouwsteen (A1, B1, etc.) worden gelezen.  

 

Op het moment van schrijven (november 2021) bestaat de staalkaart Bodembeheer 

uit de volgende modules: 

 

• Algemene introductie: 

o Module I1: introductie en leeswijzer (voorliggend document) 

o Module I2: begripsbepalingen 

• Deel A - Aanvullingsbesluit:  

o Module A1: algemene toelichting op varianten  

o Module A2: bouwen op verontreinigde bodem 

o Module A3: graven in bodem 

o Module A4: opslaan van grond of baggerspecie 

o Module A5: saneren 

o Module A6: nazorg 

o Module A7: historische verontreiniging zonder onaanvaardbare risico 

(publicatie gepland in december 2021) 

o Module A8: toepassen van bouwstoffen 

o Module A9: toepassen van grond of baggerspecie  

• Deel B - Bodemenergie: 

o Module B1: algemene toelichting op varianten 

o Module B2: bodemenergie (publicatie gepland in december 2021) 

• Deel C - Voedselbossen:  

o Module C1: algemene toelichting op varianten 

o Module C2: voedselbossen 

 

De modules die gereed zijn, zijn gepubliceerd op de website van het programma 

Bodembeheer van de Toekomst: https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-

toekomst/ 

 

 

 

 


