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Inleiding 
De bodem en ondergrond zijn het fundament van de gebouwde omgeving: voor onze gebouwen, netwerken en 

vormt de basis voor ons landgebruik. Daarom is de samenhang met bodem en ondergrond essentieel bij het 

toepassen van klimaatadaptatie maatregelen.  

Met de komst van de Omgevingswet hebben gemeenten de kans en de opdracht om ruimtelijke opgaven in 

samenhang op te pakken. Een van de instrumenten daarvoor is het omgevingsplan. Bij gemeenten blijkt een 

grote behoefte om inzicht te krijgen in de mogelijk regels in het omgevingsplan die recht doen aan de opgaven 

voor bodem, ondergrond en klimaatadaptatie.  

Deze bouwsteen klimaatadaptatie helpt gemeenten bij het opstellen van deze regels in het omgevingsplan. We 

lichten toe waarom bodem en ondergrond belangrijk zijn voor klimaatadaptatie, hoe de Omgevingswet omgaat 

met regulering en hoe gemeenten regels vormgeven. Dit doen we door de vertaling te maken van visie en 

strategie, naar concrete regels voor bodem/ondergrond en klimaatadaptatie. We maken gebruik van goede 

voorbeelden die al beschikbaar zijn.  

Het belang van bodem en ondergrond bij klimaatadaptatie 

Van nature zijn landschappen dynamisch. Het bodem-, water- en ecosysteem bewegen mee met veranderingen 

in het klimaat. De mens heeft het landschap ‘vastgelegd’ en zodanig ingericht dat de natuurlijke dynamiek 

verstoord is1. Het functiegebruik is leidend geweest bij ruimtelijke planning, ten koste van het natuurlijke 

systeem. Hierdoor zijn landschappen kwetsbaarder geworden voor klimaatverandering. Denk aan wijken die op 

de diepste punten van polders zijn gebouwd of hooggelegen wijken waar water snel wordt afgevoerd waardoor 

later droogte ontstaat.2. Wateroverlast en droogte hangt sterk samen met hoe het landschap is ingericht en wat 

de wisselwerking is met de bodem en het omliggende landschap. De sleutel voor de klimaatadaptatie opgaven 

schuilt in deze wisselwerking3 en het kunnen identificeren van de aandachtspunten voor kwetsbaarheden. 

De bodem heeft grote potentie bij het realiseren van klimaatmaatregelen. De bodem biedt kansen voor het 

verbeteren van infiltratie, waterberging, de groeiomstandigheden van bomen, de kwaliteit van grondwater en 

een versterking van de biodiversiteit. Duurzaam bodemgebruik helpt bij het tegengaan van erosie, verdroging, 

hittestress en verzilting.  

 

 

 

 

 

 

De routekaart 

 

1 https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/basiskaart-natuurlijk-systeem-nederland 

2 https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/178206/009-011_bod02_art02.pdf  

3 https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/basiskaart-natuurlijk-systeem-nederland 

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/basiskaart-natuurlijk-systeem-nederland
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/178206/009-011_bod02_art02.pdf
https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/basiskaart-natuurlijk-systeem-nederland


Het inzetten van het omgevingsplan om tot de juiste maatregelen te komen voor klimaatadaptatie door 

benutting en tevens bescherming van de bodem en ondergrond gebeurt via drie stappen. Deze stappen lichten 

we toe in de volgende hoofdstukken.  

• Stap 1: doel en maatregelen bepalen 
Wat wil je bereiken vanuit de bodem? Welk kwetsbaarheden kan je i.r.t. de bodem en ondergrond 

identificeren en wil je controleren en eventueel opheffen. Welke maatregelen passen daarbij? 
 

• Stap 2: methode bepalen 
Hoe organiseer je de regelgeving zo licht mogelijk, zonder dat het behalen van de doelen in gevaar 

komt? 

 

• Stap 3: regels kiezen 
Welke regels passen het beste bij doelen, maatregelen en methode van regelgeving die in stap één en 

twee zijn bepaald?  
  



 

 

 

 

 

Doel en maatregelen bepalen 
Om Nederland aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering moeten we slimmer omgaan met een 

wateroverschot- of tekort. Beter vasthouden, of juist beter afvoeren. Om de doelen en maatregelen voor 

klimaatadaptatie, bodem en ondergrond te bepalen heeft Rijkswaterstaat de DNA-aanpak ontwikkeld.  

Aan de hand van een stresstest kan de urgentie bepaald worden. Daarna wordt het juiste ambitieniveau voor 

elke opgave bepaald. Kijk of de opgave al is opgenomen in het gemeentelijk beleid. Zo ja, volg dit. Zo nee, bepaal 

dan zelf het gewenste ambitieniveau. Wat vooraf gaat is de stresstest om de urgentie te bepalen  

De ambitie kan zijn om alleen aan de basis te voldoen en toekomstige onbekende ontwikkelingen niet 

onmogelijk te maken, maar de ambitie kan ook zijn om klaar te maken voor de toekomst of zelfs verder te gaan 

dan dat. De ambitie kan ook zijn om integraler te werken met meervoudige doelen gericht op opgavegericht 

voorkomen van droogte i.r.t. groenbeheer en herstel natuur en biodiversiteit. Sterker nog, dit kan noodzakelijk 

zijn. Twee voorbeelden van doelen zijn 1) het versneld afvoeren van hemelwater bij hevige neerslag, of 2) het 

vergroten van de infiltratiemogelijkheden in de bodem om neerslag te laten infiltreren.  

Aan de hand van deze keuze bepaal je welke objecten toegevoegd aan- of weggehaald uit de bodem en 

ondergrond dienen te worden en hoeveel ruimte hiervoor nodig is 4.  

Wanneer de ambitie bepaald is, kun je grofweg drie stappen volgen (de zogenaamde ‘DNA-aanpak’) om bodem 

en ondergrond goed mee te nemen in klimaatadaptatie5: 

o Systeemanalyse. Voer een systeemanalyse uit. Deze analyse geeft inzicht in het DNA van de stad en 

omgeving: de eigenheid, werking en dynamiek van het natuurlijke systeem van bodem, ondergrond, 

landschap, water en cultuurhistorie. 

o Redeneerlijnen. Redenerend vanuit het DNA van de omgeving en de klimaatopgaven kun je met 

verhalende redeneerlijnen een vertaalslag maken naar de kansen en beperkingen van bodem en 

ondergrond voor klimaatadaptatie. 

o Kansenkaarten en ontwerpprincipes. Voor klimaatadaptatie op wijk- en straatniveau kun je gebruik 

maken van ontwerpprincipes of kansenkaarten. Ontwerpprincipes geven integrale oplossingsrichtingen 

voor klimaatadaptatie door een gebiedsgerichte uitwerking van de redeneerlijnen. Kansenkaarten 

geven de geschiktheid van bepaalde maatregelen aan op basis van de kenmerken van bodem en 

ondergrond. 

 

4https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/20210115_de%20straaDkrant

_5.pdf 

5 https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bodemconvenant/thema/kennis/uitvragen/@204671/bodem-ondergrond-dna-stad-omgeving/  

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/20210115_de%20straaDkrant_5.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202021/20210115_de%20straaDkrant_5.pdf
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/thema/kennis/uitvragen/@204671/bodem-ondergrond-dna-stad-omgeving/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemconvenant/thema/kennis/uitvragen/@204671/bodem-ondergrond-dna-stad-omgeving/


Bovenstaande onderdelen kun je na elkaar toepassen, maar ook los gebruiken. In figuur 1 zie je de schaal, 

toepassing en doelgroep van de losse onderdelen. Figuur 2 laat zien wat er nodig is voor de DNA-aanpak. 

 

 

Figuur 1 Toepassing van de DNA-aanpak 

 

 

Figuur 2 Wat heb ik nodig voor de DNA-aanpak? 

 

Wanneer duidelijk is welke doelen je nastreeft in een bepaald gebied is de volgende stap het selecteren van 

maatregelen die bijdragen aan deze doelen.  

In onderstaande tabel zijn veertien klimaatadaptatie maatregelen weergegeven die een relatie hebben met de 

bodem en de ondergrond, ter inspiratie.  

Tabel 1 Maatregelen op het snijvlak van bodem en klimaatadaptatie 

Wateroverlast Hitte  Droogte 

Bevorderen 

infiltratiecapaciteit 

van de bodem 

Beschaduwing 

van bodem 

Stopzetten van 

grondwateronttrekkingen 

Beperken 

verharding 

Aandacht voor 

groene levende 

bodem 

Benutting van de 

buffercapaciteit van de 

bodem 

Aanleg van 

waterberging en 

Ruimte voor 

boomwortels 

Bevorderen 

infiltratiecapaciteit van 

de bodem 



Wateroverlast Hitte  Droogte 

vertraagde afvoer 

via de bodem 

Afkoppelen van 

hemelwaterriolering 

Groene daken 

als tweede 

maaiveld/bodem 

Verbeteren 

grond/waterkwaliteit 

Wadi’s of 

infiltratiekratten 

toepassen 

 Actief grondwaterbeheer 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Methode kiezen 
Sturen op goed bodemgebruik kan grofweg op twee manieren. Via regelgeving, of door stimulering. De stok of 

de wortel. Afgelopen jaren is met beide methodes ervaring opgedaan.  

Afdwingen in het omgevingsplan 

Klimaatadaptief handelen kun je afdwingen met behulp van wet- en regelgeving. De Omgevingswet geeft 

(juridische) handvatten voor de integrale aanpak. Een doel van de Omgevingswet is echter om de regeldruk zo 

laag mogelijk te houden. De voorkeursvolgorde is weergegeven in figuur 3.  

 

Figuur 3 voorkeursvolgorde bij het kiezen voor methodes om klimaatadaptatie te verankeren 

Bij voorkeur houden stakeholders zonder regels rekening met bodem en klimaatadaptatie. Werkt dit niet, dan 

zijn steeds zwaardere instrumenten beschikbaar. Een voorbeeld van een algemene regel is de zorgplicht van 

iedere terreineigenaar om het hemelwater op het eigen terrein te verwerken. Leidt de algemene regel tot 

onvoldoende resultaat, dan kan de gemeente besluiten tot een vergunningplicht. Denk aan de 

hemelwaterverordening die toeziet op het treffen van maatregelen bij nieuwbouw of herontwikkeling.  

Andere instrumenten 

Het omgevingsplan is één instrument dat gebruikt kan worden om tot de juiste klimaatadaptieve maatregelen 

te komen voor de bodem en ondergrond. Maar zoals eerder aangegeven, stuurt de omgevingswet het liefst op 

minder regelgeving. Er zijn ook andere, minder dwingende instrumenten. We introduceren er hier vijf.  

Anterieure overeenkomst 

Gemeenten sluiten met projectontwikkelaars een anterieure overeenkomst over nieuwbouw-ontwikkelingen. 

Het kan zijn dat een gemeente eigen grond verkoopt, maar het kan ook zijn dat de grond in bezit is van de 



projectontwikkelaar(s). Ook is de anterieure overeenkomst een onderhandeling tussen gemeenten en 

ontwikkelaars. Tijdens het onderhandelingsproces kan klimaatadaptatie op basis van de bodem ingebracht 

worden. Bijvoorbeeld of en hoe het regenwater in de bodem kan worden geïnfiltreerd. Zodra de overeenkomst 

is afgesloten, is de inhoud afdwingbaar.  

Samenwerking tussen gemeente en projectontwikkelaar – kavelpaspoort 

Bij nieuwbouwprojecten is een kavelpaspoort een veelgebruikt instrument. In een kavelpaspoort leggen 

gemeenten eisen vast over een nieuw te ontwikkelen gebouw. Een kavelpaspoort wordt gebruikt als gemeenten 

eigen grond aanbieden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook als ontwikkelaars hun eigen 

gronden willen ontwikkelen. In het paspoort staan eisen voor de ontwikkelende partij over diverse thema’s. 

Hierin passen ook het verplicht aanbrengen van klimaatadaptatiemaatregelen, gekoppeld aan de 

bodemopbouw. Bijvoorbeeld minimaal percentage groen, minimale hoeveelheid waterberging of infiltratie van 

regenwater in de bodem.  

Koopcontract nieuwbouwwoningen 

Bij nieuwbouwwoningen is een koopcontract een instrument om afspraken met toekomstig eigenaars vast te 

leggen. Gemeenten kunnen projectontwikkelaars helpen of verplichten om hierin eisen vast te leggen, zodat 

kopers hun tuinen groen gaan inrichten. Denk bijvoorbeeld aan het percentage grond dat verhard mag worden. 

Dit is bijvoorbeeld in een nieuwbouwproject in Den Haag gedaan, waarbij koper maximaal 50% van hun tuin 

mogen verharden. 

Subsidies  

Gemeenten, waterschappen en provincies in Nederland kiezen er regelmatig voor om bewoners te stimuleren 

met behulp van een subsidie of bewustwording te creëren door bewoners te informeren. Deze manier is 

minder dwingend dan regelgeving en stelt mensen in staat om hun gedrag aan te passen6. Subsidie kan ingezet 

worden om hemelwater af te koppelen van het riool, een groen dak aan te leggen of tuinen te ontharden. De 

subsidies betalen vaak een deel van de kosten: via een bijdrage per m2 of een percentage van de totale kosten.  

Een routewijzer specifiek gericht op het klimaatbestendig maken van privaat terrein is hier (klik) beschikbaar. 

Voorbeeldfunctie 

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Met haar eigen gedrag kan het inwoners en stakeholders stimuleren 

en informeren om klimaatadaptief te handelen. Dit kan de overheid bijvoorbeeld doen door klimaatadaptieve 

maatregelen uit te voeren op haar eigen bezit, zoals groene daken aanleggen en verharding verminderen in de 

openbare ruimte. Bij rioolvervanging in woonstraten kunnen gemeenten ook de drempel voor eigen 

woningbezitters voor afkoppelen verlagen door een afkoppeloptie aan te bieden. De aannemer van de 

gemeente zorgt voor afkoppelen, de bewoners hoeven alleen te betalen voor het deel op hun eigen terrein.    

Onderstaande routekaart (figuur 4) laat zien hoe je door de stappen van het toepassen van het omgevingsplan 

loopt. De tabel is geordend op basis van de methodes in kolom twee. In de bijlage is een overzicht van 

beschikbare regels opgenomen. In oktober 2022 komt de Handreiking Decentraal Klimaatadaptief en 

Natuurinclusief Bouwen’  beschikbaar, waar meer informatie te vinden is over de lokale implementatie. 

 

6 https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/stimuleer-bewoners-klimaatadaptatie-hva-

onderzoek/  

https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/191230/beleidsmixer_alliantie-financiele-prikkels_juni-2021.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/stimuleer-bewoners-klimaatadaptatie-hva-onderzoek/
https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/stimuleer-bewoners-klimaatadaptatie-hva-onderzoek/


Routekaart 

 

Figuur 4 voorbeeldregels nieuwbouw en bestaande bouw per methode 

 

Voorbeeldtoepassing routekaart in project 

Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt de toepassing van de routekaart uitgelegd. Een gemeente in het 

Groene Hart wil een kleine woonwijk aan de rand van de bestaande woonkern ontwikkelen. Het gaat om 

ongeveer 100 woningen die op (veen)grond in eigendom van de gemeente worden ontwikkeld. De gemeente 

gaat de ontwikkeling aanbesteden en legt de eisen aan de ontwikkeling vast in een anterieure overeenkomst 

met de winnende projectontwikkelaar. Omdat het gaat om nieuwbouw wil de gemeente zorgen voor de 

volgende doelen: 

1. Wateroverlast voorkomen 

2. Bodemdaling minimaliseren 

3. Hittestress beperken 

4. Droogtebestendig inrichten 

Als mogelijke middelen heeft de gemeente het omgevingsplan, de aanbesteding en de anterieure 

overeenkomst. De gemeente kiest ervoor doel 1 af te dwingen in het omgevingsplan (1), doel 2 af te dwingen in 

de overeenkomst (2) en doel 3 en 4 te stimuleren in de aanbesteding (3): 

1. Regels in Omgevingsplan voor NAP hoogte van vloerpeilen en straatpeilen voor voorkomen van 

wateroverlast in woningen en op straat. Hierbij zijn het waterpeil en bodempeil in het gebied sturend. 

2. Eisen over maximale restzetting van de bodem in centimeter in 30 jaar na oplevering van het bouwrijp 

maken van het gebied in de anterieure overeenkomst 

3. Klimaatbestendigheid voor hitte en droogte is een gunningscriterium in de aanbesteding: de ontwikkelaar 

moet voldoen aan minimale eisen en kan extra beoordelingspunten verdienen op percentage schaduw, 

percentage groen en percentage onverhard 



Bijlage 1 Overzicht van regels 
Het inzetten van regelgeving om doelen voor bodem, ondergrond en klimaatadaptatie te bereiken is niet nieuw, zoals ook te zien is in onderstaande tabel. 

Deze tabel geeft een overzicht van regels die organisaties in de praktijk toepassen. Het schema is opgebouwd vanuit de drie stappen: Doel/middelen 

kiezen, methode bepalen, regels kiezen. Kolom vier is toegevoegd, om uitleg en aandachtspunten aan te geven bij het doel- of de werking van de regel.  

Tabel 2 Overzicht van regels 

Doel / maatregel Type regel Regel Uitleg 

Schaduwgevend 

groen, dat goed tot 
ontwikkeling kan 
komen 

algemene regel Artikel 1 Algemene regel schaduwgevend groen 

1. Met het oog op het beperken van hittestress 
en het verhogen van de biodiversiteit wordt 
bij nieuwbouw van een hoofdgebouw 
begroeiing aangeplant en in stand gehouden 
die <x> jaar na aanplant ten minste <y> m2 

schaduw biedt bij de hoogste stand van de 
zon. 

2. Bij het aanplanten en instandhouden wordt 
zorg gedragen voor: 
a. afstemming van het type beplanting op 

het bodem- en watersysteem; 

b. voldoende ondergrondse ruimte voor 
beworteling; en 

c. behoud of verbetering van de 
wateraanvoer naar de groeiplaats. 

3. Het bevoegd gezag kan 
maatwerkvoorschriften stellen over het 
tweede lid. 

Nieuwbouw en herinrichting in stedelijk 

gebied zijn het beste moment om 
maatregelen te nemen die hittestress in de 
toekomst voorkomen. In dit artikel is het 
creëren van voldoende schaduwgevend 
groen voorgeschreven. Dit zorgt voor 
verkoeling tijdens een hittegolf of andere 
warme perioden. Voorwaarde voor het tot 

wasdom komen van het schaduwgevend 
groen zijn onder meer voldoende 
ondergrondse groeigelegenheid in geschikte 
grond en voldoende (bovengrondse of 

ondergrondse) wateraanvoer. Een vuistregel 
is bijvoorbeeld dat een boom bovengronds 

minstens zoveel oppervlakte nodig heeft als 
ondergronds. Verder moet de keuze van het 
type begroeiing ook worden afgestemd op de 
lokale omstandigheden, waaronder de 
bodemsoort en de gemiddelde hoogste en 
laagste grondwaterstand.  

De initiatiefnemer heeft met dit artikel veel 
ruimte om zelf een keuze te maken over de 
inrichting van het schaduwgevend groen. Als 

het nodig is kan het bevoegd gezag bijsturen 
met een maatwerkvoorschrift. 

Voorkeursvolgorde 
hemelwater 

beoordelings-
regel vergunning 

Artikel 1 Aanvraagvereisten 
omgevingsvergunning 

Deze regels dwingen de initiatiefnemer om 
bij het ontwerp na te denken over de 
verwerking van het hemelwater. De 
voorkeursvolgorde vasthouden – bergen – 

afvoeren wordt hiermee duidelijker 



Doel / maatregel Type regel Regel Uitleg 

Bij ontwerp 
nadenken over 

beste keuze 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 
(voor bouwen van een gebouw) worden de 

volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 

a. een beschrijving van de wijze waarop 
opgevangen hemelwater wordt verwerkt; 

b. etc. 
 

Artikel 2 Beoordelingsregel omgevingsvergunning 

De omgevingsvergunning wordt alleen verleend 

als: 

a. het opgevangen hemelwater zo veel 
mogelijk wordt vastgehouden en gebruikt 
of geïnfiltreerd; en 

b. voor zover gebruik of infiltratie niet 
mogelijk is: het opgevangen hemelwater 
vertraagd wordt afgevoerd. 

vastgelegd dan in art. 10.29a Wm is gedaan. 
Het artikel zorgt er voor dat ontwerpers 

breder kijken dan alleen een technische 
oplossing in de vorm van waterberging op 
daken. Berging op daken heeft positieve 
effecten, maar draagt uiteindelijk niet bij aan 
het bestrijden van droogte of aanvullen van 
de grondwaterstand.  

Beperken 

opwarming 
drinkwaterleidingen 

Algemene regel Artikel 1 Ordening kabels en leidingen 

1. Met het oog op het beschermen van de 
gezondheid en een goede ondergrondse 
ordening worden: 
a. drinkwaterleidingen op een diepte van ten 

minste <x> m onder maaiveld gelegd; en 
b. elektriciteitskabels en leidingen voor een 

warmtenet op een afstand van minimaal 
<x> m vanaf een drinkwaterleiding 
gelegd. 

2. Het bevoegd gezag kan bij 
omgevingsvergunning afwijken van het eerste 

lid, onder b, als: 
a. een afstand van minimaal <x> m 

redelijkerwijs niet mogelijk is; en 
b. de opwarming van de drinkwaterleiding 

op een andere geschikte manier wordt 
voorkomen. 

Drinkwaterleidingen liggen vaak onder 

wegen. In de zomer kunnen deze door 
zonnestraling flink opwarmen. Een voldoende 

diepte van drinkwaterleidingen zorgt ervoor 
dat de opwarming van het drinkwater 
beperkt wordt, zodat er minder kans is op 
(bacteriële) verontreiniging. Om dezelfde 
reden moet er voldoende afstand tussen 
drinkwaterleidingen en andere ondergrondse 
leidingen worden aangehouden. Met name 

warmtenetten en elektriciteitskabels 
produceren de nodige warmte, die nadelige 
gevolgen kan hebben voor de 

drinkwaterkwaliteit en daarmee voor de 
gezondheid. 



Doel / maatregel Type regel Regel Uitleg 

Droogte bestrijden 
door verplichte 

infiltratie 

Algemene regel Artikel 1 Lozen van afvloeiend hemelwater 
(bewerking van bruidsschat art. 22.144) 

1. Met het oog op het doelmatig beheer van 
afvalwater kan afvloeiend hemelwater, in 
afwijking van de artikelen 22.268 en 22.269, 
worden geloosd op of in de bodem of in een 
schoonwaterriool. 

2. Afvloeiend hemelwater wordt alleen in een 

vuilwaterriool geloosd als het lozen op of in 
de bodem, in een schoonwaterriool of op een 
oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet 
mogelijk is. 

 

Artikel 2 Verplichting afkoppelen en infiltratie 

1. Het is, in afwijking van artikel 1, verboden 
binnen het <afkoppelgebied> afvloeiend 

hemelwater afkomstig van bouwwerken en 
verharding te lozen in een vuilwaterriool. 

2. Het afvloeiende hemelwater wordt 
geïnfiltreerd op het perceel waarop de 
bouwwerken en verharding aanwezig zijn. 

3. Dit artikel geldt met ingang van <x> 

maanden vanaf het moment waarop het 
eerste lid op de locatie van toepassing is 
geworden. 

 

Via de bruidsschat worden diverse 
lozingsregels aan het omgevingsplan 

toegevoegd. In artikel 1 is de 
bruidsschatregel over lozen van afvloeiend 
hemelwater bewerkt, zodat deze beter 
aansluit bij de voorkeursvolgorde voor 
omgaan met regenwater. Artikel 2 maakt het 
mogelijk om gebieden aan te wijzen waarin 
bestaande lozingen van afvloeiend 

hemelwater moeten worden beëindigd 
(“afkoppelen”). Dit is de opvolger van de 
mogelijkheid die artikel 10.32a Wet 
milieubeheer bood, om gebiedsgericht te 
verplichten tot afkoppelen. Het artikel is 
aangevuld met een verplichting om het 
afvloeiende hemelwater te infiltreren in de 

bodem. De verplichting om af te koppelen en 
te infiltreren geldt vanaf <x> maanden 
nadat het betreffende perceel is toegevoegd 
aan het werkingsgebied van dit artikel. Deze 
termijn geeft de eigenaar of gebruiker van 

het perceel voldoende tijd om de vereiste 

maatregelen te nemen. 

 

Anders dan in de oude model 

hemelwaterverordening, is in dit artikel geen 
mogelijkheid tot “ontheffing” opgenomen. In 
het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht 
bestaat die mogelijkheid generiek, in de 
vorm van een buitenplanse 
omgevingsvergunning voor een 

omgevingsplanactiviteit. 

Doel: het 
voorkomen van 
wateroverlast 

Maatregelen: 
toepassen van 

Algemene regel Artikel 1 (blauw-groen dak) Met het oog op het 
beperken van wateroverlast wordt bij 
(ver)nieuwbouw van een gebouw op locaties in 

het werkingsgebied “particuliere blauwgroene 
daken” voorzien in de aanleg en instandhouding 

Uitleg: In het omgevingsplan kan de 
verplichting worden opgenomen om bij 
nieuwbouw of vernieuwbouw van gebouwen 

een blauw-groen dak te realiseren. Blauw-
groene daken hebben een verkoelend effect 
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groen-blauwe 
daken 

van een blauwgroen dak met een 
bergingscapaciteit van ten minste  xx mm. 

en hebben daarnaast ook een waterbergende 
functie 

Aandachtspunt: Niet op alle type gronden is 
het gebruik van blauw groene daken 
efficiënt.  

Doel: tegengaan 
van droogte 

Maatregel: 
infiltreren 
bedrijfsafvalwater 

 Artikel 1 Maatwerkregel lozen gezuiverd 
bedrijfsafvalwater in de bodem  

1. Met het oog op de beperking van 

watertekorten en het doelmatig beheer van 
afvalwater, wordt < soort afvalwater > binnen 
[werkingsgebied], in afwijking van de bepalingen 
in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten 
leefomgeving over de voorgeschreven 
lozingsroute, geloosd in de bodem.  

2. Het < soort afvalwater > dat wordt geloosd in 
de bodem, wordt geleid door een 
zuiveringsvoorziening, die voldoet aan xxx.  

3. Het tweede lid is niet van toepassing op 
koelwater. 

Uitleg: Infiltratie van (relatief schoon) 
bedrijfsafvalwater. De aanschaf van een 

zuiveringsvoorziening die aan de eisen 
voldoet, vergt voor bedrijven een 
investering. [PM: aangeven waarom de 

kosten-baten afweging in dit werkingsgebied 
doorslaat naar de kant van baten voor het 
klimaat. Bijv. omdat verwerking van 
bedrijfsafvalwater in dat gebied leidt tot 
overbelasting van het drukriool, omdat de 
grondwaterstand er zorgwekkend laag is, 
omdat bedrijven in dit gebied subsidie 

konden krijgen voor een (collectieve) 
zuiveringsvoorziening etc.]  

Aandachtspunt: Gemeente zal hier een eigen 
toetsingskader moeten maken die voldoet 

aan de eisen van art 6 Gwr. Vergelijk met 
het risicobeheerplan bij hergebruik effluent 
rwzi. Waarschijnlijk in combinatie met 
financiële prikkels (subsidie 
zuiveringsvoorziening). 

Doel: voorkomen 
van wateroverlast 

Maatregel: 

toepassen van 
waterberging 

Algemene regel Artikel 1 

Met het oog op het beperken van wateroverlast 

wordt, op een perceel dat voor meer dan 50% 

bestaat uit verhard oppervlak, voorzien in een 
minimale waterbergingscapaciteit van 20 l per 
m2, gerekend over het aantal vierkante meter 
verhard oppervlak dat dit percentage 
overschrijdt. 
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Bij nieuwbouw 
sturen op 

maatregelen voor 
klimaat en 
biodiversiteit, via 
een puntensysteem 

Beoordelings-
regel 

Artikel 1 Beoordelingsregel klimaatadaptatie en 
biodiversiteit 

1. Bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor (ver)nieuwbouw 
van een gebouw staat vast dat maatregelen 
worden getroffen die een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de klimaatadaptatie en de 

versterking van de biodiversiteit. 

2. Bij de toepassing van het eerste lid nemen 
burgemeester en wethouders de beleidsregel 
“Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen” 
in acht. 

Dit artikel bepaalt dat bij (ver)nieuwbouw 
een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan 

klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. Wat 
hier precies onder wordt verstaan, wordt 
uitgewerkt via een puntensysteem in een 
beleidsregel. B&W stellen deze beleidsregel 
op en passen de beleidsregel zo nodig aan 
als daar aanleiding toe is. Uit jurisprudentie 
van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2021:2388) 

blijkt dat het werken met open normen en 
concretisering daarvan in een beleidsregel is 
toegestaan, mits het doel voldoende duidelijk 
in de planregels is opgenomen. Dat is in het 
eerste lid gedaan. 

In de beleidsregel zullen B&W de 
verschillende maatregelen schetsen die 
bijdragen aan dit doel en daarbij aangeven 
hoe die maatregelen (ook in onderlinge 
samenhang) worden gewaardeerd. Zo zullen 
natuurlijke maatregelen hoger scoren dan 

technische maatregelen, omdat natuurlijke 
maatregelen naar hun aard robuuster zijn. 
De beleidsregel biedt de initiatiefnemer 
ruimte om zelf een set maatregelen te 
kiezen, en geeft voldoende zekerheid dat het 
te bereiken doel wordt gehaald. 

Zorgplicht voor 
goede 
bodemkwaliteit 

Specifieke 
zorgplicht 

Artikel 1 Specifieke zorgplicht inrichting tuinen 

De specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 5.3, 

houdt voor het inrichten van tuinen in ieder geval 
in dat de natuurlijke eigenschappen van de 

bodem zo veel mogelijk worden hersteld en 
bevorderd. 

 

In de VNG staalkaart voor het 
omgevingsplan staat, net als in de algemene 
rijksregels, een specifieke zorgplicht voor 
activiteiten (art. 5.3). De specifieke 

zorgplicht is een basisnorm die altijd blijft 

gelden, ook naast de meer uitgewerkte 
algemene regels en naast 
vergunningvoorschriften. Per activiteit wordt, 
waar mogelijk, een nadere invulling gegeven 
aan wat er op grond van de specifieke 
zorgplicht van de initiatiefnemer wordt 

verwacht. Dit artikel bepaalt dat bij het 
(her)inrichten van een tuin het herstel van 
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de natuurlijke eigenschappen van de bodem 
moet worden nagestreefd, en die 

eigenschappen zo mogelijk moeten worden 
verbeterd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat 
verdichte grond moet worden losgewerkt, 
dat het aandeel organisch materiaal moet 
worden verhoogd en dat het bodemleven 
(waaronder insecten) moet worden 
teruggebracht tot een natuurlijk niveau. 

Deze eigenschappen van de bodem zorgen 
voor een betere verwerking van overtollig 
hemelwater, vermindering van de nadelige 
gevolgen van droogte en versterking van de 
biodiversiteit. 

Doel: het 
voorkomen en 
reduceren van 
hittestress. 

Opdracht aan 
B&W voor 

het opstellen van 

beleid waaruit 
diverse 

maatregelen 
volgen  
 

(hitteprogramma) 1. Voor het gehele 
gemeentelijke grondgebied wordt een 
hitteprogramma vastgesteld. 2. Het 
hitteprogramma bevat: a. maatregelen om de 
nadelige gevolgen van langdurige hitteperiodes te 

beperken; en b. maatregelen die met het oog op 

de gezondheid worden genomen tijdens een 
hitteperiode. 

Uitleg: De gemeenteraad kan met een regel 
in het omgevingsplan het college verplichten 
om een hitteprogramma vast te stellen en uit 
te voeren. Agendering van het probleem. 

Aandachtspunt: Geen direct werkende regel 

naar burgers of bedrijven, maar stimuleert 
gemeente om dit beleidsdossier actief op te 
pakken. Uit een hitteprogramma kunnen 
eventueel wel weer regels volgen. 

Doel: voorkomen 
van wateroverlast 

Maatregel: werken 
met 
omgevingswaarden 

omgevingswaarde Artikel 1 (omgevingswaarde wateroverlast) 

1. Bij een bui die maximaal 1 x per 100 jaar 

optreedt, staat niet meer dan 20 cm water op 
straat. 

2. Deze omgevingswaarde is een 
inspanningsverplichting. 

Of 

Artikel xxxx (omgevingswaarde wateroverlast) 

1. Meer dan 10 cm water op straat gedurende 
meer dan een half uur treedt niet vaker op 
dan vier keer per jaar. 

Een omgevingswaarde is een van de 
instrumenten waarmee overheden het beleid 
van een omgevingsvisie kunnen uitvoeren. 
Hiermee kan de gemeente de kwaliteit 

vastleggen die ze voor de fysieke 
leefomgeving wil bereiken. Deze kwaliteit 
moet objectief vast te stellen en meetbaar 

zijn. 

Wordt de waarde niet gehaald of dreigt niet 
te worden gehaald? Dan moet de overheid 
een zogenoemd programma bij (dreigende) 
overschrijding vaststellen. In dat programma 
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1. 2.   Deze omgevingswaarde is een 
inspanningsverplichting. 

staan dan de acties van de overheid om de 
omgevingswaarde alsnog te halen. 

 


