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Wat is jouw idee over de bruidsschat?

De bruidsschat, dat is voor mij…..

A. een zak met geld van het rijk aan de gemeente

B. een set regels waar ik de komende jaren mee vooruit kan

C. leuk voor even, maar ik ga ze snel aanpassen!

D. geen idee wat ik ermee moet



Bruidsschat: wat en waarom?

• Regels die het rijk nu regelt en straks niet meer (decentraal tenzij)

• Van rechtswege onderdeel omgevingsplan + waterschapsverordening

• Voorkomen rechtsvacuüm, continuïteit in beschermingsniveau

• Beleidsneutraal maar gelijkwaardig aan rijksregels 
(begrippen, specifieke zorgplicht)

• afkomstig uit huidige regelgeving, o.a.

– Activiteitenbesluit/regeling en Besluit omgevingsrecht

– Besluit lozen buiten inrichtingen en Besluit lozing afvalwater huishoudens

– Woningwet en Bouwbesluit 2012

– Wet bodembescherming, Besluit uniforme saneringen

• Afdeling 7.1 van Invoeringsbesluit 
(en aangevuld door Aanvullingsbesluit bodem / geluid)

• Aanpassen en schrappen mogelijk



Inhoud bruidsschat Omgevingsplan

• Begrippen

• voorrangsbepaling

• Specifieke zorgplicht

• Milieubelastende activiteiten en 
vervallen vergunningplichten

• Lozen op de bodem en riool 
(o.a. bij sanering en onttrekken)

• Inmissieregels (geluid/geur)

• Vervallen rijksregels Wbb

• Bouwen, slopen, gebruiken

• Vergunningvrij bouwen

• Indieningsvereisten decentrale 
vergunningen



Inhoud bruidsschat Waterschapsverordening

• Begrippen

• voorrangsbepaling

• Specifieke zorgplicht

• Lozen van stoffen op regionaal water 
(voor niet in hst 2-5 Bal 
gereguleerde activiteiten)

• Indieningsvereisten en 
beoodelingsregels decentrale 
omgevingsvergunning

• Meldplicht vergunningvrije
grondwateronttrekking en infiltraties



Transitie omgevingsplan: van nu naar 2029

Op 1-1-2022

1-1-2022



Transitie omgevingsplan: van nu naar 2029



Bodemregels in het stelselRegels activiteiten 
graven, saneren, 

opslaan en 
toepassen;  

bodemonderzoek

Instructieregels 
bouwen op 

verontreinigde 
bodem en nazorg

Bruidsschat 



Bruidsschat bodem in omgevingsplan (1)

onderwerp Paragraaf voorwaarden

Toelaten bouwen op 
bodemgevoelige locaties

§ 22.2.7.2 - Bodemonderzoek onderdeel aanvraagvereisten
- Omgevingsvergunning alleen verlenen als 
waarde niet overschreden wordt of na sanering
- Toelaatbare waarde = IW in omvang > 25 m3
- Ingebruikname na infoplicht einde sanering

Nazorg na saneren § 22.3.7.1 Nazorg na sanering o.b.v. Bal, omgevingsplan,  
omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift:
Eigenaar verplicht instandhouding maatregelen

Kleinschalig graven > IW § 22.3.7.2 Locaties beschikking ernst + diffuus > IW:
Informatieplicht, tijdelijke opslag, milieukundige 
begeleiding bij herstellen nazorg afdeklaag

Activiteiten locaties 
(beschikt ernst-niet spoed)

§ 22.3.7.3 Locaties beschikking ernst + geen spoed:
Redelijkerwijs maatregelen ter voorkoming ver-
ontreiniging of ongedaan maken verontreiniging



Bruidsschat bodem in omgevingsplan (2)

onderwerp Paragraaf voorwaarden

Lozen van grondwater bij 
sanering of ontwatering

§ 22.3.8.1 - Bij sanering, grondwater, onderzoek voor 
grondwatersanering en onttrekking

- Informatieplicht
- Lozingsroutes en emissie-eisen

installeren gesloten 
bodemenergiesysteem

§ 22.3.26
(art. 22.255)

- Verbod aanleg/gebruik zonder vergunning 
a. in een interferentiegebied (aangewezen 
in omgevingsplan, gemeentelijke 
verordening of omgevingsverordening); of 
b. met een bodemzijdig vermogen > 70 kW.

- Aanvraagvereisten + beoordelingsregels

Waterschapsverordening: lozingen (o.a. grondwater bij 
grondwatersanering, graven, sanering en ontwatering (afd. 2.2)



Overgangsrecht omgevingsplan

Overgangsrecht via Aanvullingswet / aanvullingsbesluit bodem:

• Bodemfunctieklassekaart
-> van rechtswege onderdeel tijdelijk deel omgevingsplan

• Gebiedsspecifiek beleid (LMW + afw. eisen bodemvreemd materiaal)
-> van rechtswege onderdeel tijdelijk deel omgevingsplan

• Bodemkwaliteitskaart als milieuhygienische verklaring
-> bkk vastgesteld onder Bbk blijft geldig als milieuverklaring 
bodemkwaliteit (tot max. 5 jaar na moment vaststelling)

Let op: volledige nota bodembeheer is dus niet aangewezen 
via overgangsrecht. 
Ga dus na voor welke onderdelen je zelf maatwerkregels of 
decentrale regels moet stellen in het omgevingsplan!



Aandachtspunten (1)

De bruidsschatregels staan niet op zichzelf. Bekijk de bruidsschat in 
samenhang met: 

• de instructieregels uit het BKL
(wat moet er, welke afwegingsruimte is er?)

• de algemene regels uit het BAL 
(bruidsschatregels staan er naast; maatwerkregels)

Betrek de bruidsschat op de eigen gemeenten via:

• de visie van de eigen gemeente op het omgevingsplan

• Welke huidige lokale regels wil ik continueren? 
(denk aan: nota bodembeheer, bouwverordening)



Aandachtspunten (2)

Ga na voor de eigen organisatie: 
Wat doen met de bruidsschat: overnemen, vervallen of aanpassen?

• Aanpassen aan situatie in gemeente

• Regels versimpelen

• Schrappen (als overbodig of activiteit niet voorkomt)

• Verbijzonderen / nader specificeren

• Koppelen aan werkingsgebied

Tip: betrek de omgevingsdienst, provincie en waterschap

Bedenk hoe het omgevingsplan op te bouwen en wanneer (stel prio’s) 
(fasegewijs van tijdelijk deel naar definitief omgevingsplan)

Denk ook aan het maken van toepasbare regels voor het DSO!

(Rijk zorgt voor toepasbare regels voor algemene regels en bruidsschat) 



Aandachtspunten (3) – voorbeeld voor bodem
onderwerp Schrappen? Voorbeelden van aanpassen

Toelaten bouwen op 
bodemgevoelige locaties

Nee (Bkl) • Houd rekening met voorwaarden Bkl
• Afwijkende waarde
• Vrijstelling bodemonderzoek voor bepaalde 

gebieden (via werkingsgebied)
• Andere maatregelen dan saneren

Nazorg na saneren Nee (Bkl) • Gericht koppelen aan locaties 
(werkingsgebied)

• Nader specificeren

Kleinschalig graven > IW mogelijk • Schrappen regels (geen noodzaak, lasten)
• Aanvullen of concretiseren
• Vergroten werkingsgebied

Activiteiten locaties 
(beschikt ernst-niet spoed)

mogelijk • Schrappen (geen locaties, spec. zorgplicht)
• Specificeren regels
• Definiëren werkingsgebied

installeren gesloten 
bodemenergiesysteem

mogelijk • Specificeren regels
• Definiëren werkingsgebied



Hulpmiddel (1): Bodembeheer van de Toekomst

• Juridische frames per activiteit: 
– samenhang instructieregels, algemene regels en bruidsschatregels

– Afwegingsruimte en ruimte voor maatwerk zichtbaar

– Links naar artikelen en toelichting uit Aanvullingsbesluit bodem

– Zie: https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-
aanvullingsspoor/

https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-aanvullingsspoor/
https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/bouwsteen-aanvullingsspoor/


Hulpmiddel (2): OD Rivierenland

• Handreiking bruidsschat en transitie naar omgevingsplan

• Xls-lijst met integrale bruidsschat

• Ambtelijke workshops



Meer informatie (1)

• Informatie over bruidsschat op Aan de slag met de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/

• Dossier bruidsschat op website VNG: https://vng.nl/artikelen/de-bruidsschat

• Webcollege bruidsschat door BZK en VNG (18 min): 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/cursus-en-
training/webcolleges-webinars/webcollege-bruidsschat/

• Artikel ‘De bruidsschat: voor een soepele overgang naar de Omgevingswet’: 
https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/infomil-perspectief/2018/27/de-
bruidsschat-voor-een-soepele-overgang-naar-de-omgevingswet

• Alles over het omgevingsplan: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/

• Themapagina bodem Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem/

• Informatiepunt Omgevingswet: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-
ons/informatiepunt/

• Of rechtstreeks met mij contact leggen: marcel.cassee@rws.nl

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/
https://vng.nl/artikelen/de-bruidsschat
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/cursus-en-training/webcolleges-webinars/webcollege-bruidsschat/
https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/infomil-perspectief/2018/27/de-bruidsschat-voor-een-soepele-overgang-naar-de-omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons/informatiepunt/
mailto:marcel.cassee@rws.nl


Meer informatie (2)



De uitsmijter

Welke regel passend is hangt af van locatie, 
dynamiek, en gewenste wijze van sturing  

De echte ‘schat’ is dus niet de bruidsschat 
maar de overdracht van regels naar 
het nieuwe deel van het omgevingsplan

© Nicole Fikke, ministerie van BZK



Tot slot

Wat ga jij met de bruidsschat doen?

(overnemen, schrappen, aanpassen)


