


Ontwikkelingen bij 
gemeenten in voorbereiding 
op de Omgevingswet 

Van rijksregels via Omgevingsvisie naar Omgevingsplan 



Wordt er al gewerkt aan bodem en 
ondergrond in omgevingsplannen?  

• Aanvullingsbesluit Bodem pas ‘net’ 
beschikbaar 

• Veel gemeenten hebben wel een visie in de 
steigers staan. 

• Weinig animo om iets op Bodembreed te 
vertellen over de volgende stap: het 
omgevingsplan 



Van Ambitie naar Omgevingsvisie en 
Omgevingsplan 

 

• Je moet de complexiteit van de Omgevingswet eerst 
in volle omvang ervaren voor je iets kunt 
opschrijven, maar je moet wat opschrijven. 
Vervolgens kom je steeds andere dingen tegen, en 
dan moet je opnieuw beginnen. 

• De omgeving mag best weten dat het een 
ontdekkingstocht is. Dat er nog veel moet worden 
gezocht en van gedachten gewisseld over hoe je het 
moet doen uw beginnen.  

• Het is zaak de hoog gespannen verwachtingen, niet 
nog hoger te maken. Dit is een proces van vallen en 
opstaan. Het is als de Processie van Echternach, drie 
stappen vooruit en twee achteruit.  



 



 



Staalkaarten: vol verwachting klopt ons hart 

• Verwacht geen inhoudelijke suggesties 

• Decentrale regels met betrekking tot 
functies en kwaliteiten van bodem zijn niet 
opgenomen in de staalkaarten 

• Geven wel hulp bij hoe je iets formuleert 

 

Gebiedsgericht  

• • Centrum stedelijk  

• • Buiten centrum stedelijk  

Thematisch  

• • Bedrijfsmatige activiteiten  

• • Energietransitie  

 



 



Wat voor soort regels kunnen opgenomen 
worden in het omgevingsplan? 

 
o Omgevingswaarde (niet rechtstreeks 

werkend) Specifieke zorgplicht  
o Algemene regels (gesloten normen, geen 

nader afwegingsmoment) 
o Gelijkwaardigheidsbepalingen 
o Maatwerkregels (als een gemeente daarvoor 

bevoegd is door rijk of provincie) 
o Bevoegdheid tot het opnemen van 

maatwerkvoorschriften  
o Verbodsbepalingen 
o Meldingsplicht 
o Vergunning omgevingsplanactiviteit inclusief 

beoordelingsregels  
o Voorwaardelijke verplichtingen  
o Positieve verplichtingen  



•Wendy Klein Douwel-Ogink 

•Meike Breedveld 

•Fred Goedbloed 

•Joost Martens 

 

•Stellingen 



Bouwstenen Omgevingsplan 

Procesaanpak binnen Overijssel 
Wendy Klein Douwel-Ogink 

 



Verdeling van bevoegdheden 
Ondergrond is samenwerken 

 
•   



25 gemeenten, 
waarvan 5 
rechtstreekse 
gemeenten: 
: 
• Zwolle 
• Deventer 
• Hengelo 
• Enschede 
• Almelo 

Vorming van 2 Omgevingsdiensten:  
• IJsselland 
• Twente 







Aan de slag in themagroepen 
(provincie - rechtstreekse gemeente - niet-rechtstreekse 
gemeente vanuit beide regio’s IJsselland en Twente) 

1. Afronding spoedlocaties en werkvoorraad overige locaties 

2. Doorloop na 2020: stortplaatsen, nazorg, langlopende 
grondwatersaneringen 

3. Bodemverontreiniging stedelijke ophooglagen (diffuus) 

4. Bouwstenen bodemkwaliteit gemeentelijke Omgevingsvisie en –
plan 

5. Bodeminformatie 

6. Organisatie, financiën en communicatie 



Wat hebben we gedaan? 

• Samenwerken qua proces en inhoud 

• Verkennen van bouwstenen en voor-/nadelen (2017) 

• Regionale bijeenkomsten met voorlichting 
aanvullingsbesluit bodem, gericht op kennis opdoen 

• Gezamenlijke reactie op aanvullingsbesluit bodem 

• stoeien met concrete situaties en ervaring opdoen, 
werken met en volgens omgevingswet  (2019/2020) 



Waar lopen we tegenaan? 

• Aanvullingsbesluit bodem pas net beschikbaar 

• Capaciteit (alle decentrale overheden) 

• Lokale verschillen/verscheidenheid in opvattingen, 
interesse en draagvlak 

• Bestuurlijke betrokkenheid beperkt 

• Onduidelijkheid rol omgevingsdiensten (wat kan/mag?) 



Verkennen bouwstenen (2017) 

• Bodemonderzoek 

• Normenkader 

• Grondverzet 

 

Per onderwerp scenario’s verkend en  

voor- en nadelen benoemd 



Voorbeeld bodemonderzoek 



Voorbeeld normenkader 



• Investeer in jezelf: Sta wat langer stil bij je 
toekomstig werk, er valt te kiezen 

• Doe het regionaal: benut de Noaberkracht  

• Benut het landelijk netwerk: kennis, voorbeelden 
(redeneerlijn VNG / motie van Velsen) 

 



Ondergrond in Omgevingsvisies  
gemeenten Midden-Holland 
 
Meike Breedveld 

Van rijksregels via Omgevingsvisie naar Omgevingsplan 



SUSREG – Europese subsidie 2013/2014 

• Stimulering gebruik duurzame energie  

• Stimulering duurzame gebiedsontwikkeling 

• Van 2D-ordening naar 3D-ordening 

• Samenwerking in de regio 

• Samenwerking met (kennis-)instituten 



Meike Breedveld  

• Https://tinyurl.com/ycchgdra 

 

 

 

https://tinyurl.com/ycchgdra
https://tinyurl.com/ycchgdra
https://tinyurl.com/ycchgdra




Waddinxveen 

• Afwegingskader voor optimaal afstemmen 
boven- en ondergronds gebruik  

• Maatschappelijke opgaven zijn uitgangspunt 

 

• En: ‘geen boekje in de la’ 

 

 



Waddinxveen 

• Inventarisatie maatschappelijke opgaven 

 

• Koppeling met ondergrondkwaliteiten 

 

• Op zoek naar interferentie: waar botst het 
gebruik en waar kan het elkaar versterken 
(meekoppelkansen) 

 

• Leidt tot een visie 

 







Geen boekje, maar wat dan?  

 



Https://tinyurl.com/ycchgdra 

 

 

 

https://tinyurl.com/ycchgdra
https://tinyurl.com/ycchgdra
https://tinyurl.com/ycchgdra


Fred Goedbloed 

Van rijksregels via Omgevingsvisie naar Omgevingsplan 



Omgevingsvisie & gebiedsvisie 
Leiden Zuid-West 

Congres Bodembreed 

Fred Goedbloed 13 november 2018 



De aanleiding 

Lokale visie Omgevingsplan 

Regionale visie Omgevingsplan 



Van grof naar en fijn en weer terug 



De regionale agenda Hart van Holland 



Nieuwe 
opgaven voor 

de ondergrond 



Energietransitie 



Slim	ruimte	gebruikNieuwe netten 



Werk met werk 



Consequenties 
in Zuid-West 



Leidse invulling instrumentarium 



Rioolvervanging als motor? 



Naar een gescheiden stelsel? 



Effecten op hittestress 



Kansen cluster 2 



Naar bouwstenen 



Nieuwe ruimte 



Borging 



Opbouw Omgevingswet 



Leidse invulling instrumentarium 



Vragen?  



Joost Martens 

Van rijksregels via Omgevingsvisie naar Omgevingsplan 



13-11-2018 

 

Opsporing Conventionele Explosieven   

Tweede Wereldoorlog 

 

  

Joost Martens 
 

Stadsbeheer / Openbare Werken 

Adviseur beheer ondergrond 



13-11-2018 

Circa 10 tot 15% van alle tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte CE functioneerde niet 
en kwam als blindganger in de (water)bodem terecht.  

 

 

Vuistregel 

 

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

In Rotterdam-centrum en havengebied: vliegtuigbommen 

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

In Hoek van Holland: achtergebleven / gedumpte munitie  

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

Wat willen we te allen tijde voorkomen: 

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

München, 28 augustus 2012, blindganger, 500 pond, ontploffing in 

de binnenstad. 

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

 

Relevante wet- en regelgeving 

 

Arbowet (wordt aangepast, OCE-regels verdwijnen deels) 

 

Gemeentewet 

 

Werkveldspecifiek certificatieschema-OCE 

 

Vliegtuigwrakkenregeling 

 

 

 

 

 

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

Proces OCE is vastgelegd in het WSCS-OCE 

 

Deze richtlijnen zijn vanaf 2007/2012 opgenomen 

in de Arbowet 

 

62 

 

Proces Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) lijkt op 

bodemonderzoek en -sanering 

 

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

Bodembelastingskaart CE (afwerpmunitie) 

Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

Risicokaart CE Hoek van Holland  

Bodembreed sessie 4.2 



Wat zouden we willen regelen? 

Voor werkzaamheden in CE-verdacht gebied die mogelijk een 

risico vormen voor de openbare orde en veiligheid is vooraf 

toestemming nodig van de gemeente. 

 

Voorkomen dat grondroerende of trillingen veroorzakende 

werkzaamheden worden uitgevoerd in CE-verdacht gebied 

zonder dat de initiatiefnemer dat weet en passende 

maatregelen heeft kunnen nemen. 

 

Alle resultaten van detectieonderzoeken naar CE moeten aan 

de gemeente worden verstrekt. 

13-11-2018 Bodembreed sessie 4.2 



13-11-2018 

Kan dat via het omgevingsplan en zo ja hoe? 

Bodembreed sessie 4.2 



Stellingen 

 



 
Mijn organisatie bereidt zich al goed 
voor op het omgevingsplan volgens de 
Ow  

 



De omgevingsdienst heeft geen rol bij 
het omgevingsplan 
 

 



Je kan beter investeren in handhaving 
dan in lokale maatwerkregels 

 

Je kan beter investeren in handhaving dan in 
lokale maatwerkregels 



Je kan beter investeren in lokale 
maatwerkregels dan in handhaving 

 



Maatwerkregels in het omgevingsplan zijn 
alleen relevant voor de MBA toepassen 
grond en baggerspecie 

 



Het Omgevingsplan komt de 
ondergrond ten goede 

 



Het bodembelang wordt voldoende 
gewaarborgd zonder aanvullende 
decentrale regels 

 



Alle ambities binnen de Omgevingsvisie 
hadden we ook zonder de 
Omgevingswet kunnen realiseren 
 

 



Minder melden leidt tot meer 
milieucriminaliteit 
 

 



Afscheid van het saneringsplan doet 
‘geen pijn’ 

 



Het is logisch dat grondwater geen 
onderdeel is van de MBA’s graven 

 



Bodemplus moet kennis hebben van alle 
omgevingsplannen en – verordeningen 
in het land 
 

 



Zorgplicht is de oplossing voor alles 
 

 



Doorwerking in gemeentelijke 
opdrachten van de regels uit het 
omgevingsplan is de echte opgave 

 



Het opstellen van een omgevingsplan is 
zo ingewikkeld dat gemeenten vooral 
met zichzelf bezig blijven 

 


