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• Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit Bodem 
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Verminderen 
risico’s 

Noodzaak door 
gemeente/prov. 

Criteria sanering en 
saneringsregels door 
Rijk bepaald 

Omgang met 
bodemkwaliteit 

Graven, opslaan 
en toepassen 

Rijksregels met 
mogelijkheden lokaal 
beleid 

Rijksregels, meer  
maatwerk 

Standaardaanpak met 
maatwerk 

Scheiden drie 
activiteiten 
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Verminderen 
risico’s 

Wbb+BUS+circulaire 

Omgang met 
bodemkwaliteit 

Graven, opslaan 
en toepassen 

BUS, Bbk, … 

BAL MBAs graven, 
saneren en toepassen 

BKL instructies 
BAL MBA saneren 
Bruidsschat 
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Stroomlijning, maat-
werk, diepe plassen 

Toevalsvondst 
Andere instrumenten 
Overgangsrecht 
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Toevalsvondst 

• Aanvullende voorziening op wetsniveau 

• Gaat om onaanvaardbare humane risico’s 

• Doel is wegnemen risico, niet definitieve aanpak 

• Vanwege haast gericht op eigenaar, kostenverhaal op veroorzaker 
mogelijk 

• Voor ecologie en grondwater zijn andere instrumenten van de Ow te 
gebruiken 
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Overgangsrecht 

• Beschikking ernst met spoed 

• Goedgekeurd saneringsplan 

• Maatregelen opgelegd ex art 37 4e lid Wbb 

• Gebiedsplan ex art. 55d Wbb 
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Bruidsschat 

• Onderdeel van het overgangsrecht in Invoeringsbesluit en 
Aanvullingsbesluiten 

• Aan elk omgevingsplan wordt een set regels toegevoegd over de 
onderwerpen die het Rijk loslaat. Dit is ook voor bodem aan de orde 

• Hiermee wordt een rechtsvacuüm voorkomen en krijgen decentrale 
overheden de tijd om zelf een afweging over deze onderwerpen te 
maken. 

• Ook voor de waterschapsverordening komt een bruidsschat. Voor de 
provinciale omgevingsverordening is geen bruidsschat nodig.  

• Bruidschatregels voorzien voor: 

– bouwverbod op verontreinigde grond 

– lozingsregels graven 
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Grondwaterkwaliteit 

• Taakverdeling is versnipperd, ook onder de Ow 

• Voldoende geborgd met regels en instructies? 

• KRW en grondwaterrichtlijn zijn de basis. Deze zijn al 
volledig geïmplementeerd in de Ow + besluiten 

• Provincie is beleidsmatig verantwoordelijk voor behalen 
doelen van deze richtlijnen, waterschappen geven 
uitvoering en gemeenten werken waar nodig mee 

• Bronaanpak kan worden verplicht via omgevingsplan. 
Aanvullende maatregelen door overheid kan door 
programma, omgevingsplan/verordening, wanneer nodig 
gebruik makend van gedoogplichten 
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Consultatie Aanvullingsbesluit 

• 59 reacties 
internetconsultatie 

• Reacties van VNG, 
IPO, UvW, VNO-
NCW/MKB-NL, 
VEWIN 
Uitvoeringstoets 
RWS, 
handhavingstoets 
ILT 
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Reacties op hoofdlijnen 

• Overheden:  

– versterk de informatiepositie van de toezichthouder door 
uitbreiding van informatie- en meldverplichtingen 

– controle door de overheid bij div. activiteiten blijft nodig 

• Bedrijfsleven:  

– beperk het maatwerk 

– geen/minder regels handelingen met schone grond/baggerspecie 

– Netbeheerders: minder regels aan tijdelijke uitname 

• Knip bodem en grondwater onlogisch 

• Grondwaterbeleid complex en onduidelijk 

• Veel vragen en opmerkingen over MBA graven 

• Zorgen over decentralisatie van taken naar gemeenten (kennis en 
financiën) en beschikbaar houden/maken van bodeminformatie 
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Indicatieve planning 
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Meer informatie 

• Programma Aan de slag met de Omgevingswet  
Informatiepunt Omgevingswet 
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl  

 

• www.omgevingswetportaal.nl 

 

• Digitale discussiegroep Rom-netwerk: 
romnetwerk@vng.nl  

 

• Ambtelijk koepeloverleg bodem 
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