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CONTEXT



Waarom is het bodeminformatiesysteem (BIS) belangrijk?
Per 2022 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking.

De Ow wil een gelijke informatiepositie voor overheid en samenleving.

Het BIS levert een belangrijke bijdrage aan het verschaffen van verplichte informatie over 

de bodemkwaliteit.

Hoe wordt de Bodeminformatie inzichtelijk voor iedereen?
Gebruik van één informatiesysteem.

Gebruiksvriendelijke en kosteloze toegang voor iedereen.

Gestandaardiseerd proces voor alle betrokken partijen.

Gestandaardiseerde data-uitwisseling (SIKB).

Aansluitingsmogelijkheden DSO en ketenpartners.

Wat zijn belangrijke pijlers om dit te realiseren? 
Bodemdata: kwalitatief, betrouwbaar & eenvoudig te raadplegen.

Contouren & beslispunten: altijd actueel.

Extra informatieproducten/kaarten: op maat en snel geleverd.

Bevoegd gezag: in BIS staat wie welke locatie beheert.

Slimme koppeling: met DSO & geo-portalen van ketenpartners.

Waarom, hoe, wat
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Directe aanleiding voor dit visiedocument is de komst van de Omgevingswet en de 

aansluiting hierop van het BIS.

• Nu levert het BIS informatie in het kader van de Wet bodembescherming.

• dan is er de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving.

• Deze visie is een opmaat naar overzicht in de bodemkwaliteit met één klik op 

de kaart. Actueel, snel, grondig en compleet.

Aanleiding
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ONZE VISIE



Provincie

Noord-Holland

Utrecht

Flevoland

Provincie

Provincie

Haarlemmermeer

Aalsmeer

Uithoorn

Amstelveen

Amsterdam

Amsterdam

Zaanstad

Ouder-
    Amstel

Diemen

• Gaan voor inzicht met één klik op de kaart:  

actueel, snel, grondig, compleet

• Zetten alle milieu-hygiënische bodemdata van ons werkgebied  

overzichtelijk in het bodeminformatiesysteem

• Doen dit voor iedereen; voor maatschappelijke opgaven en  

voor alle activiteiten onder de Omgevingswet

• Creëren deze verandering vanuit verbinding met anderen en voor good 

governance

Wij



• Bij graven moet men het werk stilleggen • Het duurt vaak lang voordat de juiste data 

boven tafel komen, grondroerders moeten bij 

verschillende overheden (met verschillende 

werkwijzen) aanbellen
• Er is kans op gezondheidsrisico’s als je een 

bodemverontreiniging aantreft

• Er is alleen zicht op verontreinigde locaties en 

bodemsanering, die vormen de basis van het BIS

• Bodemdata worden pas actueel als zich een project 

aandient en lopen dus ‘achter de feiten aan’

• Het BIS is nu vooral een opslagdepot van 

bodemdata die fragmentarisch beschikbaar zijn 

en wisselend in kwaliteit

• Vooral begrijpelijk voor bodemexperts

• Veel handmatig werk, wel al gestart met XML-invoer

• Er is alleen sectorale toegankelijkheid • Er is geen aansluiting met andere ruimtelijke 

ondergrond-data

• Iedereen gebruikt 1 informatiebron (het BIS) en 

die is Omgevingswetproof 

• De invoer van bodemdata, van contouren én de 

informatieproducten zelf zijn zoveel mogelijk 

geautomatiseerd

• Bij graven is bodemverontreiniging vooraf 

bekend

• Bodemdata zijn integraal toegankelijk voor 

ruimtelijke processen en activiteiten via het DSO

• 1 loket en standaardprocedure  

voor grondroerders

• Het BIS biedt standaard kaarten en inzicht in 

uitzonderingslocaties

• De algemene bodemkwaliteit op gebiedsniveau is de 

basis van het BIS, er is zicht op de contouren

• Alles is op dezelfde manier opgeslagen; 1 standaard 

proces voor iedereen + uniforme kwaliteitscriteria 

+ standaard data-uitwisseling (SIKB) + transparant 

+  data-governance is geregeld

• Het BIS geeft een actueel beeld van de bodemdata

• Het BIS is 24/7 beschikbaar en compleet

• De data-governance is transparant

• Bodemdata zijn gebruiksvriendelijk, kosteloos, 

toegankelijk (platform-onafhankelijk) en 

begrijpelijk gepresenteerd

• We realiseren aansluiting met andere ruimtelijke 

ondergrondinfo via geoportalen

Bodemdata nu

Bodemdata straks
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• Draagvlak voor deze visie bij de regionale partijen 

• Goede organisatie van de data-governance

• Data actueel krijgen en houden

Kritieke succesfactoren



DRAAGVLAK



Met een enquête onder bodemspecialisten en informatieadviseurs hebben we 

draagvlak gezocht door middel van stellingen over het BIS.

Een groot deel van de enquêteresultaten, zoals de prioritering van onderwerpen 

(zie hieronder), kwam overeen met onze visie.

Over een aantal onderwerpen zijn de meningen verdeeld en die verdienen dan ook 

nog de nodige aandacht. Dit hebben we als actiepunt verwerkt in onze roadmap. 

Dit visiestuk is een dynamisch document. We gaan hiermee langs onze 

opdrachtgevers om hem verder te verrijken. Heeft u ook een suggestie? Laat het 

ons weten! (onze contactgegevens staan op de laatste pagina)

Onderzoek naar draagvlak

positie Opties Eerste keuze Laatste keuze

1 Omgevingswet-gevalideerde  
brondata bodem en ondergrond 

2 Bodemkwaliteitskaarten 

3 Grondwater 

4 Informatieproducten DSO 

5 Koppeling/technische  
infrastructuur 

6 Grootschalig bodemtoepassingen  
(GBT)



ONZE ROL



Onze rol nu

WIJ

• Zijn gespecialiseerd in de interpretatie en het eenvoudig presenteren van data 

bij complexe situaties

• Doen Vergunningverlening & Toezicht & Handhaving (VTH)

• Wij hebben al 1 systeem en lopen hiermee voorop in Nederland

• Zien alle data en kunnen die ook verbeteren.

• Organiseren visiebijeenkomsten op regionaal & landelijk niveau



Onze rol straks

WIJ

• Faciliteren en stimuleren hechte samenwerking

• Roepen op om inzichtelijk te maken wat in de regio kan en wat landelijk nodig is om 

efficient gebruik van bodemdata mogelijk te maken

• Pleiten voor schaalvergroting, dit heeft kwalitatieve & financiële voordelen voor 

opdrachtgevers

• Zijn verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van bodemdata en voor het 

afleveren van outputproducten voor andere informatiesystemen

• Maken kaarten over de chemische kwaliteit van de bodem en het grondwater, onder 

andere over lood, pfas, pfos

• Zitten aan de Omgevingstafel om bodemgegevens in een vroeg stadium mee te 

wegen die zijn geïntegreerd met andere beleidsvelden

• Denken actief mee over het inregelen van het DSO, zodat er minder tijd nodig is om 

de situatie in te schatten, dit bespaart iedereen tijd 

• Werken continu verder aan inzicht met één klik op de kaart; actueel, snel, grondig, 

compleet



Het BIS 
nu en straks



BIS Bodemdata

nu straks
• Rapportdata + XML • Idem

• Milieuhygiënische bodemdata  
+ Procesdata Wbb

• Milieuhygiënische bodemdata

• Bodemdata (alle) • Actuele bodemdata

• Bevoegd gezag Wbb • Bevoegd gezag Ow (gemeente/
provincie) + overgangsrecht Wbb 

BIS Bodemcontouren

nu straks
• Bodemkwaliteitskaart (BKK) als 

kaartlaag
• Idem

• Veelheid aan contouren met 
overlappende definities

• Actuele contouren  (niet zijnde BBK en 
een beperkt aantal)

• Grondwatercontouren > I • Grondwatercontouren > 
Signaleringsparameters (=I)

• Verontreiniging- + Nazorgcontouren - 
link kadastrale registratie

• 1 contour over gebruiksbeperkingen + 
nazorg (kaart Omgevingsplan)



BIS Informatieproducten

BIS Archiefkoppeling

nu straks
• Bodemkwaliteitskaarten (kaartlaag) • Idem

• Regio Bodemkwaliteitskaart PFAS 
(kaartlaag)

• Idem

• Loodkaart (kaartlaag) • Idem

• Rapportagemodule makelaars • Idem

• - • Nazorgkaart (Registratie nazorg/
gebruiksbeperkingen Omgevingsplan)

• - • Werkingsgebied BR kleinschalig graven

• - • Grondwaterindicatiekaart

• - • GBT kaart

nu straks
• Meta informatie Besluiten/Rapporten • Idem

• Pdf rapporten deels te downloaden • Pdf rapporten compleet te downloaden

• Rapporten OD Wbb/Amsterdam G&O/
Waternet ingevoerd

• Alle Rapporten gemeenten/provincie/
waterschappen ingevoerd



BIS in relatie tot de 
DSO & Geoportalen

nu straks
• Nog niet van toepassing • (Kritieke) Informatieproducten 

aansluiten op het DSO (via gemeenten/
provincie)

- • BIS-data aansluiten op gemeentelijke/
provinciale geo-portalen met 
ruimtelijke informatie/ondergrond 
informatie

- • Bodemverontreinigingsdata inbrengen 
bij Omgevingstafels (specifieke 
gebiedskaarten)

- • De OD NZKG onderhoudt de 
afgesproken koppelingen met 
opdrachtgevers



DE WEG ERNAARTOE



Roadmap
OD NZKG
BIS in Ow09/2022

Doorontwikkeling als 
iteratief proces. Nieuwe 

stip op de horizon 
bepalen.

01/2022
Start omgevingswet, BIS 
inieuwe stijl operationeel.

10/2021
Aansluitingen 

DSO/gemeenten en 
Geoportalen realiseren.

05/2021
Informatieproducten 
formaliseren. Verrijken en 
actualiseren bodemdata. 
Opschonen contouren.

03/2021
Vastellen invoerprotocol 
2022. Werkwijze actuele 

data, werkwijze vaststellen 
bevoegd gezag, bepalen 
informatieproducten, etc. 12/2020

Pilot: aansluiting geo-
portalen.

09/2020
Visie delen. 

Gemeenschappelijkheid 
creëren. Ambitie bepalen.

05/2020
Visie bepalen. Visie aan 
papier toe vertrouwen.

03/2020
Projectplan vaststellen. 

Mijlpalen bepalen.

10/2019
Gezamenlijk richting 
bepalen.2019

2022



Met dank aan:

Danny van Zoen

Simone Mooij 

Michiel Eijndhoven

Bart van Impelen

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Simone Mooij 

via simone.mooij@odnzkg.nl.

Dit is een uitgave van de OD NZKG.  

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 


