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Bodem in de 
Omgevingswet  



•  het vergroten van de inzichtelijkheid, de 
voorspelbaarheid en het gebruiksgemak; 

•  het bewerkstelligen van een samenhangende 
benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, 
besluitvorming en regelgeving; 

•  het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte 
door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te 
maken voor het bereiken van doelen voor de 
fysieke leefomgeving; 

•  het versnellen en verbeteren van besluitvorming 
over projecten in de fysieke leefomgeving. 

Verbeterdoelen Ow 



Decentraal, tenzij 
•  maatschappelijk vraagstuk van nationaal belang vereist 

het treffen van landelijk uniforme maatregelen;  
•  uit het oogpunt van efficiency, eenheid in regelgeving en 

transparantie is het gewenst een vraagstuk landelijk te 
regelen;  

•  EU-richtlijn of internationaal verdrag noopt tot het 
stellen van algemene regels op nationaal niveau; 

•  het mogelijke nadelige gevolgen van activiteiten  betreft 
die aantoonbaar de grenzen van het territorium van de 
gemeente, waterschap of provincie (kunnen) 
overschrijden. 
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AMvB’s 
•  Het Omgevingsbesluit: bevat algemene en procedurele 

bepalingen voor burgers, bedrijven en overheden. 
•  Het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL): stelt inhoudelijke 

normen aan het handelen van bestuursorganen. 
•  Het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL): stelt algemene, 

rechtstreeks werkende regels in de leefomgeving; gericht op 
iedereen die deze activiteiten uitvoert 

•  Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL): stelt algemene, 
rechtstreeks werkende regels aan bouwwerkgerelateerde 
activiteiten in de leefomgeving, gericht op iedereen die deze 
activiteiten uitvoert. 
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Doelstellingen Omgevingswet 

Omgevingsplan/verordening 

OB/BAL/BKL/BBL 

Aanvullingsbesluit 
Bodem 



•  Komen in beheerfase: 40.000 gevallen 
bodemverontreiniging aangepakt; afspraken 
over aanpak spoedlocaties 

•  Stroomlijnen regels: nog meer richten op wat 
echt nodig is gezien gebruik 

•  Vrijheid en veiligheid: meer mogelijkheden, wel 
waarborgen 

Bodem is klaar voor de Ow 



Sectorale wetgeving 
Geval van verontreiniging 
Aanspreken veroorzaker 
Gedetailleerde nationale regels 

Leefomgeving integraal 
Bodemkwaliteit in relatie tot de functie 
Eenvoudiger regels activiteiten 
Overheidsrol decentraal 
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Bodem onder de Omgevingswet 

Hoofdspoor Decentraal Aanvullings
spoor 

Wet 

Ob 

Bkl 

BAL 
Bbl 

MR’n 

Aanv.wet 

Aanv.besluit 

? 

Omg.ver. 

Omg.plan 

Ws.ver. 



Rijk 
AMvB 

Prov. 
Omg.v. 

Gem. 
Omg.pl 

Waters. 
Ws.Ver. 

Toedeling functies (x) (x) x - 
Regels aan 
activiteiten 

x x x x 

Omgevingswaarde x x x - 
Programma x x x x 
Toedelen van taken x x - - 
Instructies x x - - 
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Regels aan overheden, 
burgers en bedrijven 



Preventie en nieuwe 
gevallen 

•  Eisen aan bodembedreigende 
activiteiten 

•  Zorgplicht 
•  Ongewoon voorval 

Spoedgevallen en 
lopende saneringen 

Overgangsrecht 

Historische 
verontreinigingen 

•  Regulering activiteiten graven, 
toepassen en saneren 

•  Eisen aan bodemonderzoek en 
bodeminformatie 

Bodemverontreiniging 
naar grondwater 

Onaanvaardbare risico’s 
Op wetsniveau middels toevalsvondst, 

gedoogplichten en programma 

•  Grondwater regelgeving kader 
(KRW, grondwaterRL, waterwet) 

•  Aanvullende instructies 
•  Bepalingen bij onttrekkingen 

Rijksregels Bodem in de Ow 



•  Is ecologie dan niet belangrijk meer? 
•  Wie gaat er dan precies over grondwater? 
•  Stellen die gemeenten dan straks geen onmogelijke 

eisen? 
•  Gaan we dan al die niet-spoed gevallen niet meer 

opruimen? 
•  Wat gebeurt er met de normen? 
•  Heeft provincie / waterschap /  gemeente voldoende 

deskundigheid? 

Gaat dat wel goed? 
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Verwerking 



Dank voor jullie aandacht! 
 
 
martin.van.gelderen@minienm.nl 
 
Andere sessies: 
Sessie 1.2  Aanvullingsbesluit bodem 
Sessies X.3  Diverse sessies over omgevingsvisie, 

grondwater en bodeminformatie 


