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Handelingsperspectief Voormalig stortplaatsen  

Versie: 13-09-2022 

In onderstaand overzicht vindt u een handelingsperspectief voor voormalig stortplaatsen onder de Omgevingswet. Hierin is een toelichting van het 

instrument opgenomen en worden tips gegeven over hoe gestuurd kan worden op de voormalig stortplaatsen onder de Omgevingswet.  

Tabel 1 Toelichting van het handelingsperspectief per Omgevingswetinstrument 

Instrument Handelingsperspectief Artikelen Regels mogelijk 

Omgevingswet 
(Aanvullingswet bodem) 

Treffen van maatregelen bij een toevalvondst (toepassen afdeling 19.2a Ow)    
 
De Omgevingswet bevat een vangnet voor zogenaamde toevalsvondsten. Indien er 
sprake is van een toevalsvondst kan het bevoegd gezag een eigenaar op grond van 
de Omgevingswet verplichten om onmiddellijk tijdelijke beschermingsmaatregelen 
te treffen indien deze nodig zijn om onaanvaardbare risico's te voorkomen of 
beperken. Deze mogelijkheid bestaat alleen indien deze maatregelen redelijkerwijs 
van de eigenaar kunnen worden verlangd. Als een eigenaar de tijdelijke 
beschermingsmaatregelen niet of niet tijdig treft, kan het bevoegd gezag de 
maatregelen zelf treffen en kan het de kosten verhalen op de eigenaar. Onder een 
toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem wordt verstaan een 
onverwachte vondst van verontreiniging op of in de bodem met onaanvaardbare 
risico’s voor de gezondheid als gevolg van blootstelling aan die verontreiniging. 
Locaties waarvan bekend is dat zij diffuus zijn verontreinigd of waarvan dit 
redelijkerwijs kan worden verwacht, zijn om die reden dan ook geen 
toevalsvondsten. 

afdeling 19.2a 
Ow 

Nee 

Overgangsrecht voor 
beschikkingen Wet 
bodembescherming 

De regels van de Wbb blijven gelden voor voormalige stortplaatsen als daarvoor 
een beschikking ernst en spoed is afgegeven op grond van de Wbb. Als er sprake is 
van nazorg dan blijft daarop het nazorgplan waarmee het Wbb bevoegde gezag 
heeft ingestemd gelden. 

 Nee 



 

2 
 

Bruidsschat In paragraaf 22.3.7.3 van de bruidsschat zijn regels opgenomen over activiteiten 
op locaties met historische bodemverontreiniging. Bij een voormalige stortplaats 
kan daar sprake van zijn. Er moet dan voor de inwerkingtreding van de Ow een 
beschikking ernst en geen spoed zijn genomen. 

 Ja 

Besluit activiteiten 
leefomgeving 

Toepassen van grond of baggerspecie als bovenafdichting op voormalige 
stortplaats in het kader van functionele toepassing. 
 
 

artikel 4.1269, 
tweede lid, 
aanhef en onder 
d, Bal 

Ja 

Omgevingsverordening De provincie kan, indien uit een voormalige stortplaats verontreinigde stoffen 
lekken naar het grondwater, regels stellen ter bescherming van de 
grondwaterkwaliteit. 
 

 Afhankelijk van de 
ruimte die de 
omgevingsverorde-
ning biedt 

Omgevingsvisie; meenemen 
bij herinrichting gebied 

De gemeente kan bij herinrichting van een gebied een daarin gelegen voormalige 
stortplaats in haar omgevingsvisie betrekken. 

 Ja 

Omgevingsplan; functie 
toekennen 

De gemeente kan in haar omgevingsplan aan een bepaalde locatie de functie 
‘voormalige stortplaats’ toedelen en aan die functie voorschriften koppelen. 

 Ja 

Omgevingsplan; regels 
bodemvreemd materiaal  

De gemeente heeft de mogelijkheid om in het omgevingsplan aanvullende regels 
te stellen over het ontgraven van lagen met bodemvreemd materiaal, zoals in 
gebieden waar regelmatig lagen met bodemvreemde materialen worden 
aangetroffen, bijvoorbeeld bij voormalige stortplaatsen. 

 ja 

Omgevingsplan; 
maatregelen i.v.m. 
toevalvondst 

In de bruidsschat zijn in paragraaf 22.3.7.1 regels opgenomen over nazorg bij 
toepassing van tijdelijke beschermingsmaatregelen in verband met 
toevalsvondsten. In het omgevingsplan kunnen de maatregelen die voor nazorg 
moeten worden getroffen worden uitgewerkt. Dergelijke maatregelen moeten in 
stand gehouden worden en het is van belang dat deze maatregelen ook kenbaar 
zijn voor eenieder. Door het opnemen van de maatregelen in het omgevingsplan is 
kenbaarheid verzekerd van de beheers- of nazorgvoorzieningen die in stand 
gehouden moeten worden en van maatregelen als gevolg van een toevalsvondst in 
de bodem 

 Ja 

 


