
 

Terugblik vragensessie ‘80% versie Voorbeeldregels bodem 
Omgevingsplan’ (12 september 2022) 

 
Na een welkom aan alle deelnemers aan de vragensessie door Gerd de Kruif en 
complimenten voor het werk dat door de werkgroep Voorbeeldregels is verzet, 

presenteert Ingeborg van Oorschot (Doorgrondadvies) op hoofdlijnen de ‘80% 
Voorbeeldregels bodem Omgevingsplan’. De presentatie van Ingeborg vind je via 

deze link. 

Er zijn binnen het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) algemene regels door 
het Rijk gesteld voor onder meer graven en saneren. Er zijn ook bodemregels 

benoemd in de ‘bruidsschat omgevingsplan’ en in de omgevingsverordening 
(grondwater/grondwaterkwaliteit) van de provincie. De werkgroep heeft al deze 
regels uitgeplozen om te kijken welke maatwerkregels nodig zijn om het huidige 

beleid te handhaven of kansen voor nieuw gewenst beleid te verzilveren. De 
Gelderse set van voorbeeldregels helpen gemeenten om bodemregels een plek in 

het omgevingsplan te geven. Voor de structuur is aangesloten bij het casco voor 
Omgevingsplannen van de VNG.  

De voorbeeldregels zijn een handreiking. Het is geen must deze 1-op-1 over te 
nemen. Al heeft de werkgroep ook uitgebreid gesproken over uniformiteit in 

beleid en hoe mooi het zou zijn als er waar mogelijkheden lijn binnen de 
provincie ontstaat. Samen staan gemeenten en regio’s sterker. Het is uiteindelijk 

aan de gemeenten om keuzes te maken en regels voor bodem in het 
omgevingsplan vast te leggen. De eigen afweging blijft cruciaal en de 
mogelijkheid voor gemeentelijk maatwerk blijft natuurlijk altijd bestaan.  

 
In de presentatie worden onder de kop ‘Onderwerpen in het GOO 

Omgevingsplan’ een aantal begrippen uiteengezet. Zoals over de zeer gevoelige 
bodemlocaties en de begrenzing van gebieden waar soepeler of juist strengere 

eisen gelden voor  bodemonderzoek.  
 
Hoe verder? 

De werkgroep Voorbeeldregels gaat de vragen die tijdens de sessie zijn gesteld 
en de schriftelijke reacties bespreken. De werkgroep stelt een uitgebreide Q&A 

op en maakt een aangescherpte versie van de voorbeeldregels. De werkgroep 
verwacht deze documenten eind oktober/begin november op te leveren. 
 

Er komt daarna waarschijnlijk weer een vervolg-sessie. Er is nog veel te 
bespreken en te leren van elkaar. Het is aan eenieder om ook de landelijke 

ontwikkelingen te volgen. Het hoeft niet allemaal in Gelderland uitgezocht te 
worden!  
 

We houden je op de hoogte! Vragen? Stel ze graag aan Gerd de Kruif via 
gerddekruif@gmail.com  

 
PS Op de website van Bodembeheer van de Toekomst staan ook voorbeeldregels. 
Zie: https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-

toekomst/voorbeeldregels/ 
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