
Bodembeleid met de omgevingswet en het nieuwe bodemconvenant  



Dansen op de tafel 

Jan Willem Strebus  24 september Ede 

Duurzaam verbinden van bodembeleid 
Dansen op de tafel  



Verbinden vanaf de regels op papier 
 organisatie; afstemming en verantwoording!  



De juiste man op de juiste plek  
organisatie; draagkracht, energie en …  
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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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Convenant 

Bodemontwikkelingsbeleid 

en aanpak spoedlocaties 

2010-2015 

Convenant bodem en 

ondergrond 2016-2020 

 

Convenant 

Bodemsanering in gebruik 

zijnde en blijvende 

bedrijfsterreinen 2001 

Convenant bodem en 

bedrijfsleven 2015 



Wbb (incl. 

BUS, Bbk, 

etc.) 

Omgevingswet 

AMvB’s 

MR’n 

Bbk 

(bouwstoffen en  

kwalibo) 

Diverse wetten 

en regelingen 

Aanvullingswet 

Aanvullingsbesluit 



Planning 

1/2016 1/2017 

Raad van State Consultatie Parlement 

Voorbereiding en toetsing Consultatie 
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Spreker:  Gerd de Kruif 

Datum:  24 november 2015 

 
“Beeld van de nieuwe afspraken en 
doorwerking”, waar staan we met afspraken 
en uitvoering van het bodembeleid? 
 



Terugblikken en vooruitkijken 



Afronding huidig bodemconvenant 2010-2015 

• Eindrapportage in maart 2016: transitie, spoed, gebiedsgericht 

• Op basis van informatie, enquête en rondje langs de velden 

• Tipje van de sluier, we komen afspraken na 



Manier van werken, evaluatie NSOB 



Ontwikkelingen, context 

Effect/
Capaciteit

2016 2020

 inzet overheden     eigenaarschap 



Nieuwe convenanten, samenwerking 

17 maart en 18 mei 



De inhoud van het overhedenconvenant 

Een aantal blokken te onderscheiden: 

1. Verbreding in de praktijk 

2. Spoedoperatie en gebiedsgerichte aanpak van 
grondwaterverontreinigingen, oranje gebieden 

3. Specifieke onderwerpen: waterbodems, diffuse verontreinigingen, 
nieuwe bedreigingen, nazorg, stortplaatsen 

4. Criteria voor extra financiële middelen 

5. Kennis 

6. Informatiebeheer 

7. Communicatie 

8. Programmering, monitoring en rapportage 

 



- wat willen we: convenantdoelen in de praktijk (helpen) halen 

- bevoegde overheden staan als eerste aan de lat 

- waarom: doen wat we beloven en de bodem is de 

ondergrond van ons bestaan. Dus voor een goede overheid 

en als basis voor circulaire economie, duurzame ontwikkeling  

- ontwikkeling naar meer eigenaarschap en andere rol 

overheden 

- een groeimodel: sommige onderwerpen lenen zich eerder 

dan andere voor eigenaarschap.  

- uitgangspunten bij werkwijze uitvoeringsprogramma: 

Betrokkenheid partijen, Adaptief (flexibel), Competent, 

Transparant, Efficiënt (kiss), Redelijk, neem Initiatief (pro-

actief), Empathie. Ook: geen bevoegdhedenoverdracht, geen 

rechtspersoonlijkheid.   

 

BIJ DE UITVOERING: VISIE, UITGANGSPUNTEN, WERKWIJZE, HOE 

DOEN WE HET 



Duurzaam, efficiënt beheer en gebruik ondergrond, 
transitie en integratie 



Spoedoperatie en gebiedsgerichte aanpak van 
grondwaterverontreinigingen 
 

- Artikel 4, aanpak spoedlocaties met verspreidings- of ecologische risico’s 
in 2020, inclusief KRW-locaties. Snel beschikken. Actief benaderen 
bedrijven. Afronden humane spoedaanpak. 

- Artikel 5, gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen, 
aanpak “oranje gebieden”, in 2020 hoofdlijnen van gebiedsgericht 
beheer vastgesteld.   

- Doorgaan  op de ingeslagen weg met werkgroep spoed   

- Hier concreet samenwerken met bedrijfsleven 

 

 

 

 



Specifieke onderwerpen: waterbodems, diffuus,  nieuwe 
bedreigingen, nazorg, stortplaatsen, implementatie Ow. 
 

 -    Artikelen 6 t/m 10, 12. Deze onderwerpen lenen zich voor een 
afzonderlijk, tijdelijk en kleiner project, deels met “eigenaarschap”.  

- Misschien kunnen ook andere onderwerpen hierbij een plaats krijgen of 
eenzelfde aanpak: asbest, blindgangers 

“Warme overdracht” 



Kennis 

Artikel 13, ambitieus, drie pijlers 



Informatiebeheer 

- Artikel 14, betreft doelstelling voor behoud en ontwikkeling. 
Informatiebeheer is vaak een heikel, maar ook een cruciaal punt.  

- Het gaat enerzijds om milieu-hygiënische informatie en anderzijds om 
bredere informatie over de ondergrond. De relatie met andere 
ontwikkelingen, zoals Strong, BRO , Omgevingswet en de Laan voor de 
Leefomgeving is cruciaal.  

 



Programmering, monitoring en rapportage 
 

Artikel 17 

Programmering is belangrijk. In het kader van de uitvoering van het 
convenant moet vraaggestuurd geholpen worden.   

Monitoring en rapportage. Belangrijk is wat er wordt gemonitord. Een 
nulmeting moet hier inzicht geven. Een voorzet hiervoor wordt nu 
geformuleerd.  

Monitoring en rapportage zijn onderwerpen waar convenantpartijen 
gezamenlijk voor aan de lat staan. Mogelijk kunnen achterblijvers meer 
vanuit de eigen convenantpartij worden aangesproken.  

 

Artikel 15: communicatie: in eigen kring en daarbuiten 



En verder 



Op weg naar de nieuwe aanpak 

Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 
Provincie Gelderland 

 

 

 
Marja Gijsen 

Coördinator Ondergrond 

Provincie Gelderland 

24 november 2015 



Omgevingsvisie Gelderland (juli 2014) 

Samen werken aan opgaven die de provincie en haar partners delen 

Integraal 

In co-creatie: 
• Dialoog met stakeholders 

• Waterschappen penvoerder voor hoofdstuk Water en ondergrond 

Divers, dynamisch, mooi 
• een duurzame economische structuurversterking 

• Het borgen van de kwaliteit en de veiligheid van onze leefomgeving 

Bodemconvenant en STRONG ondersteunend om ondergrond 

op de agenda te krijgen: Ondergrond door PS als 

ontwikkelthema benoemd 

 



Omgevingsvisie Gelderland 
 
Ambitie voor water en ondergrond 

  

DUURZAAM GEBRUIK VAN BODEM EN ONDERGROND  

Vinden van balans tussen benutten van de kansen van de 

ondergrond en het behouden van de waarde voor 

toekomstige generaties 

Sturen op een veerkrachtig water- en bodemsysteem 

 

Verder uitwerken van de ambitie via dialoog met partners 



Gelders Meerjarenprogramma Bodem en 
Ondergrond 2015-2020 

Bodem als Natuurlijk Kapitaal 
 

Vraagt om: 

Afwegen en ordenen in ruimte en tijd 

Zorgvuldig beheer; herstellen van kringlopen 

Visie, kennis en balans 

 

Aanpak volgens kernbegrippen uit Omgevingsvisie: 

Integraal / op raakvlakken tussen beleidsvelden 

Samen met partners 

 



Duurzaam gebruik van bodem en 
ondergrond 
Gelders Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 

Waarborgen 
van 

gezondheid 
van mens en 
bodem- en 

watersysteem 

Duurzaam 
beheer van 
grondwater 

Werken aan 
gezonde 

toplaag voor 
landbouw, 
natuur en 
regulatie 

Transitie 

naar een 
duurzame 

energievoorz
iening 

Aansluiten bij de energieke samenleving 

Ruimtelijke 
inrichting met 
begrip voor de 

ondergrond 
 

 

Bodem als verbindende schakel in deze maatschappelijke opgaven 



Raamwerk 
Gelders Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 

In ruimtelijke inrichtingsprocessen worden b&o volwaardig meegewogen 

•Kennis: Karakteristieken en relaties 

•Doen:  Instrumenten en methodieken 

In de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening wordt de 
potentiële bijdrage van b&o duurzaam benut 

•Kennis: Potenties en beperkingen 

•Doen:  Duurzame inpassing 
Door duurzame benutting en beheer van b&o wordt de 
beschikbaarheid van grondwater van voldoende kwaliteit 
gewaarborgd 

•Kennis: Relatie (grond)watersysteem en andere functies 

•Doen:  Duurzame inpassing van maatschappelijke functies in de  
  waterdragende delen 

Gebruik van de toplaag draagt bij aan het behouden en/of bereiken 
van een afdoende kwaliteit voor verschillende maatschappelijke en 
ecologische functies 

•Kennis: Rol en potentie van de toplaag in relatie tot duurzaam beheer 

•Doen:  Vergroten bewustzijn     
   Stimuleren van innovaties en praktijktoepassingen 

Door herstel en duurzaam beheer is een afdoende kwaliteit van b&o 
voor de gewenste maatschappelijke en ecologische functies 
gewaarborgd 

•Kennis: Locaties en effecten van (nieuwe typen van) verontreiniging 

• Doen:  Afronding spoedlocaties (bodemsanering) 

  Invulling geven aan filosofie Omgevingswet en 
Bodemconvenant  Aanpak voor samenloop veiligheids- en 
leefbaarheidsproblemen 

Provincie nodigt belanghebbenden uit tot gedeeld mentaal eigenaarschap 
van een duurzame benutting van bodem- en watersysteem 

•Kennis: Samenwerkingsvormen en verdienmodellen 

•Doen  Informatiebeheer en kennisuitwisseling    
   Faciliteren verdergaande dialoog    
   Communicatie 



Wat willen we bereikt hebben in 2020? 
Gelders Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 

Afronding spoedlocaties en inbedding omgang met bodem en ondergrond in 
Omgevingswet 

Met partners een flinke stap verder in realiseren ambities voor duurzaam gebruik 
ondergrond 

Co-creatie in de praktijk; Gedeeld eigenaarschap 

Volwaardig meenemen van bodem en ondergrond in ruimtelijke (gebiedsgerichte) 
inrichtingsprocessen 

 

Omslag van saneren naar het werken met partners aan duurzaam gebruik 
ondergrond 

 



Rol provincie 
Gelders Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 

Verbindend 
• Faciliteren dialoog en kennisuitwisseling 

• Ondersteunend onderzoek t.b.v. dialoog en kennisontwikkeling 

Stimulerend 
• Stimuleren bewustwording 

• Onderzoek en monitoring 

• Pilot projecten, kennisopbouw, experimenten 

Uitvoerend 
• Aanpak spoedlocaties en stimuleren aanpak door derden 

• Vergunningverlening (bodem en water) 

Kaderstellend 
• Via actualisatie Omgevingsvisie en/of Omgevingsverordening 

 



Uitvoering MJPBO 

Uitnodiging aan partners om samen invulling te geven aan uitvoering 

Open karakter; niet vol geprogrammeerd 

Biedt mogelijkheid om in te spelen op ontwikkelingen en behoeften 

Meekoppelen met andere (provinciale) programma’s 

Bodemmiddelen als hefboom voor inzet partners (ontwikkeling 

subsidieregeling) 

Aansluiting/integratie met platform Gelders Ondergrond Overleg 

 



Dialoog, kennisuitwisseling 
Voorbeelden 

• Gelderse platformdagen: 
• Gericht op praktijktoepassing 

• Ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven 

• Dialoog over samenwerking met de waterschappen op B&O 

• Dialoog over nationale / strategische grondwaterreserves (met 

drinkwaterbedrijf en Gelderse waterschappen) 

• Overleg samenwerking met WUR/Alterra (werking bodem- en 

watersysteem, monitoring) 

• Kennisuitwisseling uitmijnen en organische stof 

• Verkenning mogelijkheden permacultuur in Park Lingezegen  

 

 



Kennisopbouw en projecten 
Voorbeelden 

Natuurlijke alliantie Stedendriehoek in combinatie met Gelderse 

gebiedenatlas en gezondheidsprofiel 

Samenwerking grondwaterbeheer: 

• Streefbeeld watersysteem Apeldoorn 

• ENKA-pluim 

• Gebiedsontwikkeling Apeldoorns Kanaal 

Afstemming en samenwerking onderzoek en monitoring nieuwe 

verontreinigende stoffen in (grond)water 

Gebiedsprojecten landbouw – bodem - water: 
• Maatregelen waterkwaliteit gebiedsdossier Haarlose Veld 

• Maatregelen bodemherstel ‘Vruchtbare kringloop’ 

Steenmeeltoepassing Hoge Veluwe (bodemherstel t.b.v. natuur) 

Geothermie en warmtenetten 

 

 



Uitdagingen 

Omgevingsvisie Gelderland: Ruimte voor ontwikkeling versus voorwaarden 

leefomgevingskwaliteit 

Gelders MJPBO: Visie van de provincie of brede Gelderse visie 

Co-creatie vanuit verschillende beleidsvelden/partijen: overlap – afstemming 

Dialoog en samenwerking kost tijd  

 



Kansen in relatie tot Omgevingswet en Convenant 

Gezamenlijke (regionale) uitwerking van ambitie leefomgevingskwaliteit 

Verdere integratie van bodem- en waterbeleid 

Kennis delen, informatiebeheer 


