
Omgevingswet in de praktijk 

Sessie 5.2 



Project nieuwbouw Onderhoudsbedrijf 
NedTrain Leidschendam 



Opzet presentatie 

• Toelichting project nieuwbouw onderhoudshal  
NedTrain Leidschendam 

• Greep uit benodigde vergunningen 

• Knelpunten 

 



Project NedTrain Leidschendam 

• Uitbreiding onderhoudshal NedTrain 

• Aanbesteding, contractvorm, planning  

• Hoofdaannemer Strukton Worksphere 

• Rol Strukton Milieutechniek 

 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Bodemsaneringswerkzaamheden 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Sloopwerkzaamheden 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Grondwerk 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Realisatie onderbouw 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Realisatie bovenbouw 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Realisatie luifel 



Activiteiten NedTrain Leidschendam  
 Civieltechnische werkzaamheden 



Activiteiten van Strukton Milieutechniek 

• Opstellen uitvoeringsontwerp en projectvoorbereiding; 

• Uitvoering van de bodemsaneringen, incl. mkb; 

• Realisatie van grondwerk in en rondom de damwand; 

• Realisatie hemelwaterafvoer uitpandig; 

• Realisatie vuilwaterafvoer uitpandig; 

• Realisatie verhardingen. 

 



Greep uit benodigde vergunningen 

• Beschikking op Raamsaneringsplan; 

• Goedkeuring werkplannen RSP; 

• Omgevingsvergunning bouw; 

• Watervergunning; 

• Sloopvergunning; Kapvergunning; 

• Toestemming waterschap Delfland; 

• Toestemming Gemeentes Den Haag en Leidschendam; 

• Diverse BUS-meldingen; 

• Meldingen Besluit Bodemkwaliteit; 

• Toestemming bouwplaats en bouwweg; 

• Meldingen verwijderen asbest. 



Belangrijkste knelpunten bij 
vergunningen en meldingen 

• Raamsaneringsplan was niet beschikt bij opdracht 
en sloot onvoldoende aan op aanpak 

• Aparte / nieuwe procedure (BUS) voor onverwachte 
zaken buiten gebied RSP  

• Omgevingsvergunning bouw benodigd voor 
aanpassing bestaand hekwerk 

• Realisatie OBAS en pompput onderdeel van 
omgevingsvergunning 

• Uitgevoerde werkzaamheden conform BUS-melding 
werden niet goedgekeurd door ODH 

 

 

 



 
De vraag (en wens) die nu bij ons als aannemer naar 
boven komt: 
 
Kan de Omgevingswet in de toekomst dit soort 
problemen, die ontstaan tijdens uitvoering, voorkomen 
(of beperken)? Dit geldt zowel tijdens het 
voorbereidingsproces (onderzoek en planvorming) als 
tijdens de realisatiefase. 
 
 
 
 
 



Omgevingswet in de praktijk  

Sessie 5.2 



Plan Groenewoud 
 
bodemsanering – projectontwikkeling – natuurontwikkeling 



Opzet presentatie 

 Toelichting plan Groenewoud en planproces tot nu toe 

 

 Knelpunten  

 

 Hoe kan het beter? 

 
 



• Sanering 
 

• Natuurontwikkeling 
 

• Waterwoningen / infrastructuur 
 

• Recreatie 
 

• Duurzaamheid 

Onderdelen plan Groenewoud 





 

 2012-2013: Start planproces: vastgesteld Masterplan in 2013. 

 

 2014-2017: Diverse deelonderzoeken voor Provincie Noord-Holland. 

 

 2017: Stedenbouwkundig Ontwerp en beeldkwaliteitsplan (gemeente). 

 

 2017: Provincie Noord-Holland akkoord ->  gemeente aan zet. 

 

 2018: Ontwerp Bestemmingsplan vastgesteld door college BenW. 

 

 Definitief bestemmingsplan en saneringsplan najaar 2019? 

 

 Start voorverkoop waterwoningen en sanering najaar 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces 



Masterplan december 2013 



Aanwijzingen provincie NH 

• Sanering stort en opknappen oostrand (Emmaweg) is dringend. 
 

• Ambitie: geen woonwijk maar een nieuw landschap met hier en daar  
 waterwoningen, ‘verborgen ligging’. Alle woningen in 1 richting.  
 Eenheid gewenst voor wonen in het landschap.  

 
• Noodzakelijke openheid en zichtlijnen. Waterwoningen in het  
 middengebied verplaatsen naar oostzijde.  

 
• Alle drie de buurten ontsluiten via de Emmaweg. 

 
• Bewaak stoerheid en openheid polder: afwisseling van robuuste  
 beplantingsstructuren en grote open ruimtes. 

 
• Zet in op exclusief en autarkisch/zelfvoorzienend wonen. 



de zuidelijke waterwoningen oostwaarts verplaatsen 



de zuidelijke waterwoningen oostwaarts verplaatsen 



Ruimtelijk concept onderdeel stedenbouwkundig plan 

 Uitwerking: stedenbouwkundig plan 
  
  

 

 



Uitwerking: beeldkwaliteitsplan 





Plankaart stedenbouwkundig plan 



Knelpunten 
 
(waarom duurt het zo lang..?) 

• Wonen in buitengebied (deels NNN). 
 

• Veel verschillende eigenaren.  
 

• Tegenstrijdige belangen stakeholders.  
 

• Afwikkeling verkeer. 
 

• Sanering raakt uit beeld. 
 

• Wetgeving. 
 
 
 



Hoe kan het sneller? 
Wat hebben we aan de OW? 

• Gezamenlijke belangen beter benadrukken? 
• Maatschappelijk belang beter benadrukken? 
• Niet op elkaar wachten maar tegelijk werken? 
• Direct een breed projectteam inrichten? 
• .… 

 
 
 
 

Vraag: Hoe zouden dit soort integrale projecten sneller en soepeler 
kunnen verlopen? 

 
Tips? 

 
 

 



Bedankt! 
 
 
 
Jessica Thomas 
j.thomas@afvalzorg.nl 



Omgevingswet in de praktijk: 
Introductie bodemsanering onder de Omgevingwet 
  

Sessie 5.2 



Programma 

1. Omgevingswet en stelselherziening 

 

2. Herziening bodembeleid:  

• Doelen, bevoegdheden en pijlers 

• Aanvullingswet/besluit bodem  

• de regels voor bodemsanering 

 

3. De casuïstiek onder de Omgevingswet, knelpunten opgelost? 

 

 



Doel Omgevingswet 

• bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en 

• doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. 

 



Stelselherziening, maar met alleen de wet redden we het niet  







Aanleiding herziening bodembeleid 



Bodem in de Omgevingswet 

Bodem wordt onderdeel van de Ow, dat betekent o.a.: 

– Gemeente primair verantwoordelijk voor de leefomgeving, 
inclusief de bodemkwaliteit  
-> bevoegd gezag voor milieubelastende activiteiten 

– Provincie blijft verantwoordelijk voor algemene 
grondwaterkwaliteit (-> bevoegd gezag complexe bedrijven 
en aantal wateractiviteiten) 

– Waterschap geeft uitvoering aan (grond)waterbeleid 
(-> bevoegd gezag voor wateractiviteiten) 

– Rijk is terughoudend met nationale regels 
(-> bevoegd gezag voor wateractiviteiten) 

 



Drie pijlers van het (nieuwe) bodembeleid 



Aanvullingswet bodem 

• Overgangsrecht Wbb:  

• Beschikking ernst & spoed, saneringsplan en nazorg 

• Tijdelijke beheer / beveiligingsmaatregelen 

• BUS melding 

• Gebiedsgericht beheer: 4 jaar, daarna programma 

o Hoe zit het met een raamsaneringsplan? 

o Hoe zit het met voormalige stortplaatsen? 

 

• Toevalsvondst  

• Onmiddellijk maatregelen indien sprake is van risico’s 

• Kosten verhalen 



Aanvullingsbesluit bodem (1) - BAL 

- Milieubelastende activiteiten (aan hst 3 en 4 BAL toevoegen): 

- Meststoffen, zuiveringsslib, vernietigen graszoden 

- Graven in de bodem 

- Bodemsanering 

- Opslaan van grond en baggerspecie 

- Grondreiniging 

- Toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie 

- Bodemonderzoek (hst 5 BAL): verwijzing NEN normen 

- Lozing afvalwater op rijkswater en Noordzee (hst 6 en 7 BAL) 

- Begrippen en normen (bijlagen I en VI BAL) 
 



Aanvullingsbesluit bodem (2): BKL + overig 

- Instructieregels in BKL: 

- Bouwen op verontreinigde grond en nazorg  

- Functiekaarten / beheersgebieden toepassen G&B  

- Normen risicobeoordeling (bijlage) 

 

- Intrekken regelgeving en wijzigingen in bestaande AMVB’s. o.a: 

- Besluit bodemkwaliteit (kwalibo, productie bouwstoffen, 
onderzoek en milieuverklaringen)  

 
 



De regels voor bodemsanering 

• Rijk bepaalt niet wanneer er gesaneerd wordt. Dat bepaalt de 
gemeente in het omgevingsplan (koppeling bodemkwaliteit aan 
functie; regels stellen aan ontwikkelingen en activiteiten).  

• Rijk geeft wel instructieregels aan gemeente voor bouwen op 
verontreinigde bodem [waarde opnemen in omgevingsplan] 

• Rijk geeft standaard regels voor graven / standaard aanpak voor 
saneren. Afwijken mogelijk via maatwerkregels/voorschriften 

• Provincie is verantwoordelijk voor grondwaterkwaliteit. 
Ambities in programma, regels in omgevingsverordening.  



Algemene regels saneren in BAL 

• Melden 4 weken voor aanvang 

• Voorafgaand bodemonderzoek doen (getrapt via NEN) 

• Keuze 2 standaardmethodes (scheppen of afdekken) 

• Afdekken: 1 meter met kwaliteit van de functieklasse (L/N,W,I) 

• Scheppen: tot kwaliteit van de functieklasse (L/N,W,I) 

• Regels voor graven (gescheiden ontgraven, tijdelijke opslag) en 
toepassen  (aanvulgrond, leeflaag) 

• Kwalibo erkenning voor aannemer en milieukundig begeleider 

• Maatregelen voor uitdampen verontreinigingen 

• Mededeling einde werkzaamheden (evaluatieverslag) 
 



Grondwater(sanering) 

• Provincie verantwoordelijk 
(KRW/GWR), maar samen met 
gemeenten en waterschappen 

• Bij onttrekken: ongewenste 
verspreiding voorkomen 

• Bronaanpak bij ontwikkeling? 

• Gebiedsger. grondwaterbeheer 
-> (onverplicht) programma 



Wat blijft hetzelfde? Wat anders? 

Zorgplicht / ongewoon voorval Rijk stelt geen saneringsplicht 

Locaties onder Overgangsrecht 

(zelfde bevoegd gezag, onder Wbb) 

Toevalsvondst (stok achter de deur) 

Bodemonderzoek  

(NEN en  SIKB protocollen) 

algemene regels / geen beschikking; 

gemeente bevoegd gezag  

Standaard aanpakken  Meer maatwerk en decentrale regels 

Erkenningsplicht BRL 6000/7000 Uitgangspunt is ontwikkeling/activiteit 

i.p.v. sanering van het geval 

Aanpak historische 

verontreinigingen bij ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Geen centrale aanpak grondwater; 

provincie verantwoordelijk samen 

met andere overheden 

Bodemsanering onder de Ow 



Casuïstiek onder de OW: herontwikkeling NedTrain 

• RO, slopen, graven en bouwen allemaal in Omgevingswet 

• één bevoegd gezag (en dus aanspreekpunt); wel afstemming nodig 
met andere overheden, bijv. waterschap (achter de schermen) 

• één omgevingsloket  

• Mogelijkheid gefaseerde aanvraag vergunningen; meldingen voor 
de uitvoering op een later moment met kort(er)e termijnen 

• Raamsaneringsplan bestaat niet meer; graven en saneren onder 
algemene regels; afwijken mogelijk via maatwerkvoorschriften 

• Afwijkende situaties graafwerk: melding wijzigen / nieuwe melding 

• OW verandert niets aan aanbesteding en contractuele afspraken 



Casuïstiek onder de OW: plan Groenewoud 

• Ambities van verschillende overheden (vooraf) 
vastgelegd in omgevingsvisies; en de regels aan 
functies / activiteiten in verordening/plan 

• Participatie niet vrijblijvend 

• Meer integrale besluitvorming 

• Optie: gefaseerd onderzoek en besluitvorming 

• Algemene regels voor graven, saneren en 
toepassen; met meer ruimte voor lokaal maatwerk 

• Gaan we onder de OW echt anders werken 
(integraal, samenwerken, vertrouwen, etc)? 

 


