
Opzet deze ochtend

• Korte inleiding 10.05 uur

• Visie OD NZKG mbt Bodemdata (Michiel Eijndhoven) 10.10

• Platte Kaart OD NH Noord (Nico Kegelaar) 10.40

• Pauze + koffiemoment 11.00

• Toekomstvisie NAZCA (Marie-Claire Eichhorn) 11.10

• Discussie stellingen 11.30

• Afsluiting 12.00

• We zetten alle microfoons uit

• Heb je tussendoor een vraag, stel deze dan s.v.p. via de chat

• We nemen de sessie op en delen deze alleen op verzoek



Aanleiding

• Afronding bodemsaneringsoperatie, start bodembeheerfase

• Omgevingswet

• Interne/Externe wensen verbetering kwaliteit



Saneren

-bodemsaneringsoperatie

-landsdekkend beeld

-aanpak spoedlocaties

-bodemkwaliteitskaarten 

-1 locatielijst

Beheren

-actuele verontreinigingsituatie 
op orde brengen in BIS

-verontreiniging boven I 
integreren met BKK

- 1 klik op de kaart

Duurzaam gebruiken

- inzicht bodemkwaliteit bij 
realisatie maatschappelijke 
doelen (activiteiten/ 
ontwikkelingen)

- integratie met andere 
ondergrondthema's



De OD NZKG gaat voor

inzicht met één klik op de kaart: actueel, snel, grondig, compleet

Zetten alle milieuhygiënische bodemdata overzichtelijk in het 
bodeminformatiesysteem



BIS Bodemdata

NU STRAKS

Procesdata Wbb op locatieniveau
Locaties afronden 

bodemsaneringsoperatie 

Milieuhygiënische bodemdata Actuele Milieuhygiënische bodemdata

Contouren veelvoud 
Actuele verontreinigingscontour 

(+BKK)

Registratie rapporten/besluiten Registratie rapporten/meldingen



Procesdata bodemsaneringsoperatie

NU STRAKS

Locatie procesdata invoeren Locaties afronden bodemsaneringsoperatie

Vervolgactie Wbb Voldoende onderzocht, Voldoende gesaneerd
Anders: Overgangsrecht

Bevoegd gezag Wbb
Overgangsrecht Wbb

Bevoegd Gezag Omgevingswet via kaart

Asbeststatus
Niet meer gebruiken, evt

verontreinigingscontour aanmaken

Verontreiniging ontstaan voor/na 1987 op 
locatieniveau

Overzetten naar verontreinigingscontour



Milieuhygienische bodemdata

NU STRAKS

Invoer inkloppen boor- en analysegegevens  van 
rapport (deels XML)

Invoer via XML van boor- en analysegegevens 
van rapport

Geen actualisatie van bodemdata, alleen invoer 
conform proces Wbb

Onderscheid Actuele bodemdata
en historische bodemdata

Niet

Ook andere ondergrondinformatie uit rapport 
digitaal beschikbaar maken?

Bv vooronderzoek NEN 5725, zintuigelijke 
informatie, nieuw ontdekte ondergrondse tanks 

blijven registreren? Etc

Asbest-analyses Ook Asbest gewogen



BIS Bodemcontouren

NU STRAKS

Bodemkwaliteitskaart (BKK) als 
kaartlaag

Idem, als basis van verontreinigingsbeeld

Veelheid aan contouren met 
overlappende definities

Actuele verontreinigingscontouren, niet 
zijnde BBK

(zie volgende dia)

Registratie Verontreinigingcontouren en 
Nazorgcontouren in Kadaster

Registratie actuele verontreinigingscontour 
met 

gebruiksbeperkingen/nazorgmaatregelen in 
Omgevingsplan (Gebruiksbeperkingenkaart)

(zie volgende dia) 

Geen 3D, wel 2,5D contouren met 
dieptetraject

Idem, 3D-visualatie in andere viewer

Grondwatercontouren > I
Actuele Grondwatercontouren > 

Signaleringsparameters (=I)



Actuele verontreinigingscontouren
Basis Bodemkwaliteitskaart



Verontreinigingscontour met gebruiksbeperkingen en 
nazorgmaatregelen  



Overige zaken BIS

NU STRAKS

Rapporten (deels PDF) met rapportcontour Rapporten (PDF) met rapportcontour

Besluiten Wbb Besluiten/Meldingen/Informatieplichten Ow

Gebruik/activiteiten (UBI/HBB/Tankbestand) 
Als archief beschikbaar houden, samen met 

locatiedata Wbb



Vragen?

Na andere presentaties rond 11.30 discussie op 
basis van stellingen



Verdere agenda

• Platte Kaart OD NH Noord (Nico Kegelaar) 10.40

• Pauze + koffiemoment 11.00

• Toekomstvisie NAZCA (Marie-Claire Eichhorn) 11.10

• Discussie stellingen 11.30

• Afsluiting 12.00

• We zetten alle microfoons uit

• Heb je tussendoor een vraag, stel deze dan s.v.p. via de chat

• We nemen de sessie op en delen deze alleen op verzoek



Verdere agenda

• Pauze + koffiemoment 11.00

• Toekomstvisie NAZCA (Marie-Claire Eichhorn) 11.10

• Discussie stellingen 11.30

• Afsluiting 12.00

• We zetten alle microfoons uit

• Heb je tussendoor een vraag, stel deze dan s.v.p. via de chat

• We nemen de sessie op en delen deze alleen op verzoek



DISCUSSIE STELLINGEN

Indien u het met de stelling eens bent graag handje opsteken

Vragen/Opmerkingen via chat

De moderator zal een paar deelnemers vragen mondeling toe te lichten

Als de stelling is afgelopen handje naar beneden, kunnen we door naar 
volgende stelling



BIS-Locaties moeten nu worden 
afgerond in kader van de 
Wbb/Bodemsaneringsoperatie



Actueel verontreinigingsbeeld is 
noodzakelijk onder de Omgevingswet



Alleen verontreinigingscontouren naast 
de BKK



Verontreinigingscontouren en 
Nazorgcontouren 

samenvoegen naar 

Actuele Verontreinigingscontouren



•Activiteiten onder de Ow (MBA’s) 
registreren (incl contour) als 

–rapport (vgl BUS-meldingsformulier)

–besluit/melding

–alleen in zaaksysteem



•Alleen Grootschalige Bodem 
Toepassingen moeten geregistreerd 
worden in het BIS

•Of juist nu ook alle toepassingen?



•Toevalsvondst kan gewoon 
geregistreerd worden in het BIS 
worden als bodemlocatie.



BIS Status veld: 

Vervolgactie ander kader (SIKB-veld) 
uitbreiden met vervolgacties vanuit de 
OW



Uitwerking 1 klik op de kaart principe

Fase 1 (Voor 2022): 

- Rapport bodeminformatie met HBB/Wbb-data en 
contouren, BKK-zone en BG-informatie.

Fase 2 (Na 2021, bv bij vaststellen 
Omgevingsplan):

- Op basis van vragenbomen en toepasbare regels 
wordt met 1 klik op de kaart in DSO direct het BIS 
bevraagd en een uitspraak gedaan of activiteit 
mag of niet en onder welke voorwaarden. 


