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Beste lezer,
Op dinsdagmiddag 5 april 2022 troffen zo’n 40 bodemcollega’s elkaar in Zutphen
om de GOO actualiteitenbijeenkomst bij te wonen. Hieronder lees je een verslag van
de bijeenkomst. De presentatie van de actualiteitenbijeenkomst vind je via deze link .

Sneak preview voorbeeldregels bodem voor omgevingsplan
door de werkgroep Voorbeeldregels
Margreet Lips van Omgevingsdienst Rivierenland vertelde in het kort over de werkgroep
Voorbeeldregels. Deze werkgroep is een van de drie werkgroepen die zich buigen over de
Warme Overdracht van bodemtaken en de gevolgen voor de gemeenten. Het overdragen
van bodemtaken van de provincie naar gemeenten levert vragen op als ‘Wat kan?’, ‘
Wat mag?’ en ‘Wat moet?’. De werkgroep bereidt een handreiking voor als service voor
de Gelderse gemeenten. Deze handreiking kan helpen bij het maken van keuzes voor
het gemeentelijk bodembeleid. Ook dient deze “soort van blauwdruk” de uniformiteit
daar waar het kan. Het concept van de handreiking is voor de zomer klaar en wordt
via het GOO gedeeld. Feedback is dan welkom!

Werkgroep Complexe gevallen
Gerd de Kruif (zelfstandig adviseur voor onder meer provincie Gelderland) is begeleider
van de drie werkgroepen Warme Overdracht. Een belangrijk thema van de werkgroep
Complexe gevallen zijn de voormalige stortplaatsen. De gemeenten worden hiervoor
bevoegd gezag na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanuit die optiek is dan ook
gekeken naar deze complexe materie. Deze materie vraagt om een specifieke aanpak.
Daarvoor wordt door OVIJ een checklist gemaakt. Op basis van deze checklist kan
een gemeente onder meer nagaan of een voormalige stortplaats (extra) risico’s met
zich meebrengt. Daarover kan dan het gesprek, mogelijk vanuit meerdere gemeenten
tegelijkertijd, worden aangegaan met de provincie Gelderland. Gerd roept, ook namens
de werkgroep op, om vooral verbinding onderling te zoeken. We kunnen veel van elkaar
leren en hoeven het wiel niet keer op keer uit te vinden. Ga oefenen met casussen en
de werking van Omgevingstafels en intaketafels. De komst van de Omgevingswet werd
aangekondigd met ‘eenvoudig beter’. Of het eenvoudig en beter is, weten we nog niet.
Door elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan (ook met organisaties als
RWS), komen we in ieder geval meer te weten!
In januari 2022 vertelden Trudy van den Berg (OVIJ) en Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
over de meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen. Het interview lees je
via deze link .

Werkgroep Data en informatie
In de werkgroep Data en informatie worden verschillende aspecten rond het digitale
stelsel van de Omgevingswet en de overdracht van informatie besproken. De werkgroep
verdiept zich nu in de mogelijkheden van openbaar ontsluiten van bodemonderzoeken
in relatie tot de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en buigt zich over
de vraag of een gezamenlijk invoerprotocol zinvol is. De inzet daarbij is om, als er een
landelijk initiatief hiervoor komt (en dat is nog niet helemaal duidelijk, overleg met
VNG web hierover loopt), daarbij aan te sluiten.
Vragen? Suggesties?
Neem contact op met Gerd de Kruif via gerddekruif@gmail.com

Rijksfinanciering bodemtaken en SPUK-regeling 2022
Paul Oude Boerrigter (tijdelijk projectleider bodem en ondergrond bij Provincie Gelderland)
vertelde over de SPUK-regeling 2022 die hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 mei tot en met
31 mei 2022 ‘open’ staat. Daarover volgt meer informatie via het GOO, zodra de regeling
definitief is. Ook aan de orde kwam de besteding van de SPUK-gelden 2021 die aan
de provincie Gelderland zijn toegekend voor het dossier ‘PFAS’. Provincie Gelderland wil
toe naar een programmatische aanpak voor dit dossier. Daarvoor heeft ze een aantal
acties geformuleerd. Deze lees je hierna. Ook de Rijksfinanciering van bodemtaken 2023
en verder kwam kort aan bod. Daarover is al vaak op bestuurlijk niveau gesproken, maar
er zijn nog geen bestuurlijke afspraken (Rijk-VNG-IPO) gemaakt. De komende periode
vinden er verdere verkenningen over de Rijksfinanciering bodemtaken 2023-2030 plaats.
Acties om te komen tot een programmatische aanpak in het PFAS-dossier:
1

Landelijke samenwerking PFAS-dossier
inclusief communicatie

3 jaar

2

Verrijken van de aandachtslijst uit
het PFAS bronnenonderzoek (250 locaties)

voorjaar 2022

3

Ontwikkelen prioriteringsmethodiek
ecologie + verspreiding

samen met 2.

4a

Uitvoeren vooronderzoek voor
de 250 (?) aandachtslocaties

voorjaar 2022 - najaar 2023

4b Uitvoeren bodemonderzoek naar PFAS
op 100 locaties

eind 2022 - begin 2024

5

Identificatie knelpunten woningbouw
in relatie tot hergebruiksnormen grond

vanaf begin 2023, na 4B.

6

Monitoring grondwater

3 jaar

7

Opstellen beleid/programmatische aanpak

3 jaar, parallel aan 1.

Uit de vragen bleek dat dit PFAS-project niet overal bekend was. Het is dus van belang
om snel dit project wat breder en duidelijk te communiceren naar de regio’s, omgevingsdiensten, waterschappen en gemeenten. Dus bij de 1e stappen mee te nemen en ook
een inventarisatie doen naar mogelijke nieuwe SPUK-aanvragen dit jaar.
Vragen? Suggesties?
Neem contact op met Paul Oude Boerrigter via Paul.Oudeboerrigter@sweco.nl

Wegbermen, OO, Aziatische Duizendknopen
en inspoelzones asbestdaken
Peter van Mullekom (trekker van het GOO thema ‘Bodem uitvoering en beleid)
praatte de collega’s bij over:
- het plan voor een bodemkwaliteitskaart voor gemeentelijke wegbermen;
- het aanbod werkgroep Ontplofbare Oorlogsresten: gezamenlijk opstellen risicokaart;
- het thema ‘Aziatische Duizendknopen en grondverzet’;
- inspoelzones asbestdaken.
Bodemkwaliteitskaart gemeentelijke wegbermen
Het doel van het idee van een bodemkwaliteitskaart voor gemeentelijke wegbermen
is het beperken van tijd en kosten bij eigen grondverzet en die door derden. Zoals bij
de aanleg van kabels en leidingen en de samenwerking met netwerkbeheerders.
De basis voor de bodemkwaliteitskaart gemeentelijke wegbermen zouden data uit BIS
en private data kunnen zijn. De kosten voor zo’n kaart zouden gezamenlijk gedragen
kunnen worden door de overheid en door marktpartijen. Alle betrokken partijen
kunnen baat hebben bij die bodemkwaliteitskaart. Peter van Mullekom wil graag
met een vertegenwoordiger van elke regio hier verder over praten.
Aanbod werkgroep Ontplofbare Oorlogsresten
Het doel van dit al lang lopende project is het komen tot een Gelderland dekkende
OO – verwachtingenkaart. Na de bijeenkomst over Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten in november 2021 is de werkgroep gestart met een inventarisatie onder Gelderse
gemeenten (zonder kaart) om te peilen welke gemeenten willen meedoen aan het opstellen
van de Gelderse verwachtingskaart. Nut en noodzaak voor zo’n kaart worden toegelicht
in de ‘Notitie uitvoeren van volledig historisch onderzoek’  (december 2021).
De inventarisatie vraagt tijd. De werkgroep denkt ondertussen na over het onderhoud
en beheer van de verwachtingenkaart.
Nuttige links naar GOO documenten over Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten
- Programma van Eisen Verwachtingskaart NGE – GOO versie 1.0 
- Handelingskader NGE – GOO versie 1.0 
- Provincie-dekkende indicatieve verwachtingenkaart OO 
- Flyer over de indicatieve verwachtingenkaart OO 
(met indicatie aantal oorlogshandelingen per Gelderse gemeente)

Aziatische Duizendknopen en grondverzet
Op 25 januari 2022 organiseerde het GOO een special over Aziatische Duizendknopen en
grondverzet. Dit was een drukbezochte online sessie. Het verslag, de Q&A, de presentaties
en de opname vind je terug via deze link . Het GOO wil graag weten of er animo is om
na te denken over hoe gemeenten en omgevingsdiensten gezamenlijk kunnen bijdragen
aan het voorkomen/terugdringen van de verspreiding van Aziatische Duizendknopen en
andere invasieve exoten. Het idee is om een werkgroep met een vertegenwoordiging uit
elke regio te formeren. Een punt op de agenda van de werkgroep zou dan ook zijn om
na te denken over opnemen van een regel in het Omgevingsplan om bij te dragen aan
het voorkomen van verdere verspreiding van de Aziatische Duizendknopen in de nota
Bodembeheer. Interesse? Laat het ons weten.
De discussie tijdens de kennistafel spitste zich toe op de haalbaarheid van het opnemen
van regels in een Nota bodembeheer. Toezichthouders zijn van mening dat dit niet kan
vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag. Met de Omgevingswet zijn er meer
mogelijkheden om regels in een Omgevingsplan op te nemen. Peter wil graag in gesprek
met vertegenwoordigers van elke regio om te bezien hoe dit te regelen.
Weet je dat er een provinciale subsidieregeling ‘Invasieve Exoten’ is?
Meer informatie lees je hier 

Inspoelzones asbestdaken
Provincie Overijssel, het ministerie van IenW en UP Bodem hebben Geofoxx en LievenseCSO
opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar inspoelzones van asbestdaken.
In 2020 en 2021 zijn hierover de onderzoeksrapporten verschenen. Voor de beleidsinbedding van inspoelzones asbestdaken is een aantal aandachtspunten van belang:
- sanering toplaag wordt gekoppeld aan de verwijdering van het asbest dak;
- tot dat tijdsstip zijn er gebruiksadviezen nodig om blootstellingsrisico’s te voorkomen;
- initiatiefnemer mag zonder voorafgaand bodemonderzoek de toplaag verwijderen.
Het GOO is in gesprek met Bodem+ en het ministerie van IenW om te bespreken hoe
gemeenten straks als ze bevoegd gezag zijn onder de Omgevingswet met dit soort
situaties om kunnen gaan. Omgevingsdienst Regio Arnhem (Jantien Kruitbosch) zoekt
momenteel het een en ander uit over dit onderwerp. Zodra er meer bekend is, wordt
dit gedeeld met het GOO.

Ook bij deze thema’s is de oproep om vooral elkaar op te blijven zoeken. Samen weten
we meer. En in het geval van een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld bij het opstellen
van een gezamenlijke risicokaart OO, kan samenwerking tot kostenvoordeel leiden.
Check nog even de presentatie (sheet 22 tot en met 33) voor een puntsgewijze update
van de bovengenoemde onderwerpen.
Vragen? Suggesties?
Neem contact op met Peter van Mullekom via peter.vanmullekom@stantec.com

Stand van zaken onderzoek effecten Lozen van
huishoudelijk afvalwater op de bodem via IBA’s
(systemen voor individuele afvalwater behandeling).
Peter Bouter (Gemeente Arnhem) vertelde over het IBA-onderzoek dat voor
gemeente Arnhem is uitgevoerd. Het onderzoek had twee doelen:
- Vaststellen negatieve invloed op de bodemkwaliteit;
- Voldoen ze aan de voorwaarden uit de regeling ‘Lozing afvalwater huishoudens’.
De onderzochte IBA’s hebben een minimaal negatief effect op de bodemkwaliteit. Er is
geen sprake van een overschrijding van de interventiewaarde en of risicogrenswaarde.
Een aantal IBA’s voldoet aan de regels welke in Artikel 3 uit de ‘Regeling lozing afvalwater
individuele huishoudens’ worden gesteld. Een gedeelte ook niet. Voor die kijkt gemeente
Arnhem of er alsnog kan worden aangesloten op de riolering of toch een IBA kan worden
geplaatst die voldoet aan de regeling. Daarnaast wil gemeente Arnhem over 5 jaar nog
een keer monitoren om vast te stellen of er een verslechtering is opgetreden.
Na de zomer vindt er een vervolgspecial over IBA’s plaats (onder meer over de verbreding
naar wadi’s, permeo-riolen en infiltratieputten).
Handig: GOO informatieblad IBA’s 
Vragen? Suggesties?
Neem contact op met Peter Bouter via peter.bouter@arnhem.nl

Subsidieregeling Overdracht bodemtaken
onder de Omgevingswet
Annelies de Graaf, coördinator van het GOO, bracht de provinciale subsidieregeling
‘Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet’  onder de aandacht. Hierover
is al een aantal GOO-sessies, in samenwerking met de provincie, geweest. De Q&A over
de regeling lees je hier .
Het GOO zal in samenwerking met de provincie informatie over de aanvragen delen,
en wil ook bij de uitvoering van de activiteiten een verbindende rol tussen de gemeenten/
regio’s op zich nemen.

Annelies en Gerd sloten het plenaire gedeelte van de actualiteitenbijeenkomst af
met een update over de pilot ‘GOO als Regionaal Schakelpunt’.
De uitdagingen hierbij zijn:
- Kennisbasis voor bodem inbrengen in maatschappelijke opgaven. Samenwerking?!
- Financiering GOO
- Bestuurlijk draagvlak
Via de GOO nieuwsbrief houden we je op de hoogte.
Vragen? Suggesties?
Deel ze met Annelies de Graaf via annelies.degraaf@buro38.nl
Alles weten over onze kennisspecials van de afgelopen periode?
Check dan onze website ! Je vindt er opnames van specials, verslagen en Q&A’s.

GOO@gelderland.nl
Annelies de Graaf, netwerkcoördinator
linkedin.com/company/gelders-ondergrond-overleg
www.geldersondergrondoverleg.nl

