
 

   

Q&A Inspiratie- en vragensessie over subsidieregeling 
Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet van 
provincie Gelderland (15 juli 2021) 
 
Contactpersonen: 
Annelies de Graaf – annelies.degraaf@buro38.nl 
Henk Driessen – h.driessen@gelderland.nl 
Henny Alink – h.alink@gelderland.nl  
 
Informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van provincie 
Gelderland: 
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Overdracht-bodemtaken-onder-de-Omgevingswet 
 
De volgende online sessie vindt plaats op dinsdag 21 september van 14 uur tot 15.30 
uur.  
 
I. Doel van de subsidieregeling 
Een impuls aan gemeenten om het nieuwe denken en doen dat nodig is voor de 
bodemtaken onder de Omgevingswet – zowel wat betreft bodemverontreiniging als wat 
betreft duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond voor maatschappelijke opgaven 
– op gang te brengen. 
 
Tip: Kijk ook naar de impact van de middelen (€ 50 k per gemeente)! 
Soms is het beter om eerst te investeren in draagvlak en kennis binnen de gemeentelijke 
organisatie. Als gevolg daarvan kan het makkelijker worden om je rol op te pakken en je 
taken uit te voeren of te beleggen. 



 

   

 
 
II. Voorwaarden en indieningsvereisten 
De voorwaarde is dat de gesubsidieerde activiteiten 1 jaar na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet afgerond moeten zijn, dus vooralsnog 1 juli 2023. 
Verlenging van deze periode is niet wenselijk, omdat het doel is om juist nu, nu de 
Omgevingswet er aan komt, een impuls te geven (zie I). 
 
In de voorstellen kunnen processtappen of producten beschreven worden. Van 
processtappen is op voorhand meestal niet te zeggen welke 
vervolgactiviteiten/producten in vervolg daarop opgesteld zullen worden. In die situatie 
hoeft niet vastgelegd te worden welke producten ontwikkeld zullen worden. Het is ook 
niet nodig om een deel van de processtappen al uit te voeren vóór het opstellen van het 
voorstel. 
Voorbeelden van processtappen voor betrekken van bodem en ondergrond bij de 
energietransitie zijn: 
* workshops bij de gemeente(n) over de rol van bodem en ondergrond in de 
energietransitie. 
* ontwikkelen ambities en regels en onderliggende instrumenten voor bodem en 
ondergrond in de energietransitie voor in omgevingsvisie en omgevingsplan. 
 
Als een er een gezamenlijk voorstel van een aantal gemeenten is, kan iedere gemeente 
hetzelfde voorstel indienen, en in de aanvraag aangeven voor welk % van de kosten men 
de aanvraag namens de betreffende gemeente doet. Bijvoorbeeld: Er is een gezamenlijk 
voorstel van vier gemeenten. De totale kosten worden geraamd op € 200.000,-.  Iedere 
gemeente dient het gezamenlijke voorstel in, en vraagt voor 25 % van de totale kosten 



 

   

subsidie aan (€ 50.000,- per gemeente). 
 
Tijdens de uitvoering is het toegestaan om te schuiven in de kosten tussen verschillende 
posten van de kostenraming. Als je achteraf maar kunt verantwoorden dat de 
subsidiegelden geheel zijn ingezet voor activiteiten die passen binnen het doel van de 
subsidieregeling. 
 
III. Ideeën die goed passen binnen de regeling omdat deze betrekking hebben op 
bodemtaken onder de Omgevingswet 
 
Ontsluiting data bodemverontreiniging 
Doorontwikkelen BIS voor loketfunctie OW: koppelen bodemrapporten (OVIJ). 
Voorbeelden: Van de aanwezigen gaven Peter Bouter van Gemeenten Arnhem en Ingrid 
van den Burg van OD Rivierenland aan dat dit ben hen al gerealiseerd is. Zij zijn bereid om 
hier uitleg over te geven aan andere gemeenten en omgevingsdiensten. 
Tip: Hiervoor kan de provinciale subsidieregeling ‘Data op orde’ worden gebruikt. 
 
BIS koppelen met bedrijvenbestand (ODR). 
 
BIS uitbreiden met data over asbestwegen (ODNV). 
Tip: zoek goed uit wat er al aan informatie is, zodat je geen dubbel werk doet.  
 
Ontwikkelen kaart voor onder omgevingsplan op basis waarvan vrijstelling voor 
bodemonderzoek kan worden verleend als uit historisch onderzoek blijkt dat de locatie 
overdracht is (Regio Arnhem). 
 



 

   

Omgevingsplan 
 
Regels uit onlangs herziene bodembeheernota vertalen naar teksten voor omgevingsvisie 
en omgevingsplan (Gemeente Aalten, samen met 9 andere gemeenten). 
 
Verbreding: bodem en ondergrond/ natuurlijk systeem betrekken bij ruimtelijke 
afwegingen 
 
Communicatie belang natuurlijk systeem in ruimtelijke ontwikkelingen door toepassen 
van de beschikbare kaarten/atlas over bodem en ondergrond binnen de gemeentelijke 
organisatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. (Gemeente Nunspeet, Gemeente Putten). 
 
Tip: Het ervaring opdoen met het toepassen van de bodematlas/ themakaarten over bodem 
en ondergrond voor projecten of opgaven met betrokkenen binnen de gemeenten zou in een 
snelkookpansessie kunnen plaatsvinden. Het aanbod hiervoor is op 15 juli 2021 
rondgemaild. 
 
Verkennen voorbeelden van visies, aanpak en tools voor het betrekken van bodem en 
ondergrond bij maatschappelijke opgaven (OVIJ). 
Tip 1: Bodemplus heeft een zoekmachine voor het zoeken van instrumenten en 
documentatie over duurzaam gebruik van de ondergrond, bodem(beheer), 
klimaatadaptatie, stedelijke (her)ontwikkeling, waterbeheer en gebiedsontwikkeling. Zie 
www.bodemvizier.nl.  
Tip 2: Vermijd dat je heel veel tijd in dit soort inventarisaties investeert. Het is effectiever 
om de beschikbare tijd en middelen te investeren in gesprekken met collega’s van andere 
disciplines binnen de gemeente en omgevingsdienst om bewustwording te creëren over 
het belang van het vroeg betrekken van natuurlijk systeem bij ruimtelijke opgaven, de 



 

   

kansen die dit biedt en de problemen die je daarmee voorkomt. Start daarmee voor een 
concreet project/opgave/casus. Vanuit dat bewustzijn kun je samen bepalen wat er nodig 
is om dit verder te brengen in de organisatie. Dan kun je altijd nog zoeken naar welke 
tools hier in den lande al voor beschikbaar zijn. 
 
IV. Ideeën die niet goed passen binnen de regeling omdat deze ‘bestaand beleid’ 
betreffen, maar die in GOO-verband opgepakt kunnen worden: 
Het fenomeen van verhoogde gehalten metalen (o.a. arseen) in het grondwater is aan de 
orde rond de flanken van de Veluwe. Het uitgevoerde onderzoek geeft aan dat je geen 
voorspellingen kunt doen over de hoogte van de gehaltes in tijd en plaats. 
Een mogelijke vervolgstap is om beleidsregels te maken voor hoe er mee om te gaan als 
bij bodemonderzoeken in het gebied verhoogde gehalten aan metalen worden 
aangetoond. 
 
Bodembeheer gemeentelijke wegbermen – ontwikkelen van een provinciale 
bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota voor vereenvoudigen van hergebruik van 
bermgrond bij gemeentelijke wegen. Provincie Gelderland gebruikt de 
bodemkwaliteitsdata van wegbermen langs provinciale wegbermen die in Squit iBis zijn 
opgenomen om de V&G-klasse in het kader van de arbeidsomstandigheden te bepalen. 
Mogelijk kunnen ook de provinciale wegbermen bij dit projectidee worden betrokken. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

V. Overig 
De informatie van alle opdrachten die zijn uitgevoerd in het kader van de Warme 
Overdracht is te vinden op de GOO-pagina op Geldernet. 
 
Er is nu veel aanbod vanuit de provincie, het GOO, en landelijke programma’s zoals 
Bodembeheer van de Toekomst, het Expertise Centrum Ontplofbare Oorlogsresten, etc. 
Het GOO zorgt voor afstemming met landelijke initiatieven zodat we geen zaken dubbel 
doen. Het GOO zal een overzicht delen van alle lopende initiatieven. 
 
Er is behoefte aan inzicht in de geldstromen voor bodem onder de Omgevingswet. De 
gesprekken hierover op landelijk bestuurlijk niveau tussen het rijk en de koepels verlopen 
zeer moeizaam. Hierdoor is er nu nog geen zicht op de middelen die gemeenten gaan 
krijgen voor uitvoering van bodemtaken onder de Omgevingswet. Om hiervan op de 
hoogte te blijven wordt geadviseerd om je aan te melden voor de Werkgroep Bodem van 
VNG (VNG WEB) via forum.helpdesk@vng.nl (staat zowel open voor gemeenten als voor 
omgevingsdiensten). 
 
VI. Vervolgafspraken 
De sessie was nuttig voor de deelnemers. De online-vorm werkt goed bij het aantal 
deelnemers (14 in totaal). De volgende online sessie vindt plaats op dinsdag 21 
september van 14 uur tot 15.30 uur.  
 
 
 


