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Omgevingswet 
&

Regeling bodemkwaliteit



› Bundeling van de 26 wetten over ruimte, wonen, infrastructuur, 
milieu, natuur en water.

› Eenvoudiger, samenhangend en meer ruimte voor decentraal 
maatwerk

› Voor de bodemregels via het aanvullingsspoor bodem

› Hoofdstuk 4 onder de OW bevat regels over activiteiten: 

– Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

De Omgevingswet
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Waar gaan we naartoe?
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Omgevingswet – Besluit 
activiteiten leefomgeving

Toepassen van bouwstoffen, 
grond en baggerspecie en 

milieubelastende activiteiten

Bevoegd gezag: gemeente, 
provincie (OD) of 
waterbeheerder

Wet milieubeheer – Besluit 
bodemkwaliteit

Andere handelingen met 
bouwstoffen, Kwalibo

werkzaamheden, Opstellen en 
afgeven van milieuverklaring 

bodemkwaliteit

Bevoegd gezag: Inspectie 
Leefomgeving en Transport



Milieuverklaring bodemkwaliteit
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Toezicht WM: de ILT

Toezicht OW: gemeente, 
provincie (OD) of 

waterschap



› Afstemmen op de Omgevingswet en gewijzigd Besluit 
bodemkwaliteit

– Opsplitsing tussen Ow en Wm

– Juiste verwijzingen

– In de geest van de Ow: Schrappen van instructies aan andere overheden

› Verbeteren van de structuur van de regeling

Herziening Rbk
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Terminologie kwaliteitsklassen (1/3) -
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Landbouw/
natuur

Wonen Industrie
Matig 

verontreinigd
Sterk 

verontreinigd

Achtergrond
waarden

Interventie
waarde 

landbodem

Achtergrond 
waarde

Wonen Industrie
Niet 

toepasbaar
Ernstig 

verontreinigd

Kwaliteitsklassen voor landbodem en grond



Terminologie kwaliteitsklassen(2/3)
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Landbouw/
natuur

Wonen Industrie

Achtergrond 
waarde

Wonen Industrie

Functieklassen voor landbodem



Terminologie kwaliteitsklassen(3/3)
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Kwaliteitsklassen voor waterbodem en baggerspecie

Niet verontreinigd 
(waterbodem)

Algemeen 
toepasbaar 

(baggerspecie)

Klasse A Klasse B
Ernstig 

verontreinigd

Achtergrond
waarden

Interventie
waarde 

waterbodem

Her-
Verontreinigings-

Niveau (HVN)

Niet verontreinigd 
(waterbodem)

Algemeen 
toepasbaar 

(baggerspecie)

Licht verontreinigd Matig verontreinigd
Sterk 

verontreinigd

Achtergrond
waarden

Interventie
waarde 

waterbodem

Her-
Verontreinigings-

Niveau (HVN)



› Terminologie van normdocumenten moet aansluiten bij nieuwe 
termen Rbk.

› Kader voor 'saneren' en werken in verontreinigde grond: de locatie 
leidend ipv de gehele verontreiniging

Normdocumenten naar nieuwe structuur
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Kader saneren
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→ Locatie geplande activiteit 

moet geschikt zijn

→ BG: gemeente

Locatie

→ Verontreiniging moet worden 

aangepakt

→ BG: provincie, grote gemeente

Nu

Verontreiniging

Locatie

Omgevingswet

Verontreiniging



› Ow: begin november wordt duidelijk of de Omgevingswet per 2023 
in werking treedt 

› De laatste juridische checks worden gedaan op de Rbk, daarna 
wordt deze gepubliceerd, treedt in werking met Omgevingswet.

› Ophanging bijlage C in de nieuwe Rbk begin 2023. Op korte 
termijn internetconsultatie.

› Bij uitstel Ow: in overleg oppakken urgente zaken mbt aanwijzing 
wijziging bladen in oude Rbk

Hoe ziet het proces er uit?
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