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Publiekssamenvatting 

Inventarisatie Toets- en Rekeninstrumenten 
 
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke toets- en rekeninstrumenten vergun-
ningverleners kunnen gebruiken om de effecten van ruimtelijke plannen op onze 
leefomgeving te beoordelen. Hierbij lag de nadruk op de instrumenten die re-
gelmatig worden gebruikt en die juridische gevolgen kunnen hebben. Het toets- 
en rekeninstrumentarium kan onder andere worden vereenvoudigd als de toet-
singscriteria en de regelgeving beter op elkaar worden afgestemd. Ook zijn een-
voudige screeningtools gewenst. Hierdoor kan het lokale omgevingsbeleid effec-
tiever worden uitgevoerd. 
 
Verder blijkt er een groot aantal verschillende toets- en rekeninstrumenten be-
schikbaar te zijn. Vaak zijn de rekenvoorschriften in wet- en regelgeving vastge-
legd. Dit geldt in een enkel geval ook voor de te gebruiken data. Naarmate de 
wet- en regelgeving minder specifiek voorschrijft hoe de beoordeling moet wor-
den uitgevoerd, ontstaat meer ruimte voor interpretatie en discussie. Soms be-
perkt de wet- en regelgeving zich alleen tot de doelen en criteria waaraan moet 
worden voldaan. 
 
Voor enkele beoordelingsdomeinen, zoals lucht en bodemsanering, zijn al een-
voudige screeningtools beschikbaar waarmee snel de effecten kunnen worden 
beoordeeld. Voor andere beoordelingen zouden ook screeningtools ontwikkeld 
moeten worden. Bij lucht geldt dat wanneer er geen of nauwelijks effecten op-
treden in de leefomgeving, er voor de beoordeling geen complexe berekeningen 
noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om dit principe ook bij de ontwikkeling van 
screeningtools voor andere beschermingsdoelen, zoals waterkwaliteit of de ge-
luidsbelasting, te hanteren. 
 
Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van de 'Laan van 
de Leefomgeving’, het digitale stelsel dat de uitvoering van de nieuwe Omge-
vingswet gaat ondersteunen. 
 
Trefwoorden:  
Omgevingswet, gegevensvoorziening, leefomgeving, toetsinstrumenten  
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Abstract 

Inventory of assessment and computation tools 
 
The RIVM has made an inventory of the assessment and computation tools that 
authorities use to assess the effects of spatial plans on our living environment. 
The emphasis was on those tools that are used frequently and may have legal 
consequences.The assessment and computation tools can be simplified by align-
ing regulations and assessment criteria. Also, simple screeningtools are needed. 
As a result, environmental policies may be implemented more effectively. 
 
Furthermore, it turns out that there is a large number of assessment and com-
putation tools available. Often the computational requirements are laid down in 
the law and regulations. In some cases the regulations also define the data to be 
used. As the legislation becomes less specific on how the assessment should be 
carried out, more room for interpretation and discussion arises. Sometimes the 
legislation is restricted to the goals and criteria to be met.  
 
For some assessments, such as air quality or soil sanitation sites, simple screen-
ing tools to quickly assess the effects are available. Similar screening tools need 
to be developed for other assessments. To improve the application of screening 
tools for air quality, specific criteria have been defined for the selection of plans 
with no or hardly any effect on the environment, thereby avoiding more costly 
and complex computations. It is recommended to develop comparable (selec-
tion) criteria for other environmental objectives, such as water quality protection 
and noise. 
 
The RIVM has conducted this research for the development of the so-called ‘Av-
enue of the Environment’, the digital information system that will be developed 
to support the execution of the new environmental code. 
 
Keywords: 
Omgevingswet (Environmental Planning Act), data provision, living environment, 
assessment tools 
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Samenvatting 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bezig met de ontwikkeling van de 
Omgevingswet. Deze wet gaat de omgevingsrechtelijke elementen uit 40 wetten  
integreren. Om de invoering van deze wet te ondersteunen wordt vanuit het 
programma GOAL (Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in de 
Leefomgeving) een goed werkend digitaal stelsel ontwikkeld: de ‘Laan van de 
Leefomgeving’. Dit stelsel zal bestaan uit een centrale gegevensinfrastructuur en 
informatiehuizen voor lucht, water, bodem, natuur, et cetera. Deze informatie-
huizen zullen de toets- en rekeninstrumenten beheren die nodig zijn om de (po-
tentiële) effecten van plannen en initiatieven op mens en leefomgeving te be-
oordelen, samen met de gegevens die voor deze beoordeling noodzakelijk zijn. 
Deze studie geeft een eerste inventarisatie van de huidige toets- en rekenin-
strumenten die leiden tot ‘besluiten met rechtsgevolgen’ en die regelmatig ge-
bruikt worden in de vergunningverlening, bij bestemmingsplannen, tracé- en 
projectbesluiten. Deze studie bouwt daarbij voort om de eerder studie van het 
RIVM: Uitwerking Gegevensvoorziening Omgevingswet (De Nijs et al., 2013).  
Voor zover mogelijk is de opzet van de verschillende toets- en rekeninstrumen-
ten gerelateerd aan de opzet van de beoordeling van luchtkwaliteit in het Natio-
naal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL). Hiertoe wordt per instrument op 
hoofdlijnen het wettelijk toetsingskader beschreven, het toets- of rekeninstru-
ment en de gegevensvoorziening beschreven, inclusief organisatorische inbed-
ding van de instrumenten en de gehanteerde protocollen. 
Het digitaal stelsel moet ervoor zorgen dat een initiatiefnemer aan het begin van 
het proces zo snel en goed mogelijk (zonder uitgebreide onderzoekslasten) 
wordt geïnformeerd of zijn plannen mogelijk zijn of niet. Om dit te bewerkstelli-
gen, brengt deze inventarisatie ook de opties voor de ontwikkeling van zoge-
naamde vuistregels en screeningtools in beeld. Eenvoudige tools die snel kunnen 
aangeven of een plan of initiatief ergens wel of niet mogelijk is of die aangeven 
welk nader onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast tracht deze rapportage een 
beeld te schetsen van de opties voor stroomlijning en standaardisatie van infor-
matie over de domeinen heen.  
Uit deze studie blijkt dat er in de verschillende domeinen een groot aantal toets- 
en rekeninstrumenten wordt gebruikt om de besluitvorming te ondersteunen. De 
toets- en rekeninstrumenten die in deze studie worden beschreven zijn door 
betrokkenen in het domein als de belangrijkste geselecteerd. Naast de beschre-
ven instrumenten omvat de huidige wet- en regelgeving nog een flink aantal 
andere toetsingskaders die veelal niet of slechts in beperkte mate relevant zijn 
voor burgers en bedrijven. 
Op basis van deze inventarisatie kunnen onderstaande conclusies worden ge-
trokken en aanbevelingen gemaakt: 
- Er kunnen verschillende type toets- en rekeninstrumenten worden onder-

scheiden: rekeninstrumenten zoals voor lucht, geluid en externe veiligheid, 
toetsinstrumenten zoals voor natuur en cultureel erfgoed en procesinstru-
menten zoals de watertoets.  

- De mate waarin de instrumenten juridisch zijn verankerd verschilt sterk. Zo 
worden voor lucht zowel de berekening als de te gebruiken gegevens voor-
geschreven, voor geluid alleen de berekening en voor sommige instrumen-
ten alleen de te beoordelen doelen. De ruimte voor interpretatie neemt 
daarbij af naarmate de wet eenduidiger aangeeft hoe de toetsing uitgevoerd 
moet worden. 

- Daarnaast valt het op dat in sommige domein verschillen in wet- en regelge-
ving en toetsingscriteria aanleiding zijn tot een veelheid aan toets- en reken-
instrumenten. Door deze aspecten verder te stroomlijnen in de uitvoerings-
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regelgeving, kan het toets- en rekeninstrumentarium sterk vereenvoudigd 
worden. 

- De beschikbaarheid van de juiste en actuele gegevens is van primair belang 
voor de effectiviteit van het toets- en rekeninstrumentarium. De consistentie 
en doelmatigheid van het instrumentarium kunnen worden verbeterd door 
de generieke gegevens, zoals populatie, verkeer en landgebruik, tussen de 
domeinen beter op elkaar af te stemmen. 

- Voor de snelle screening van plannen en initiatieven zijn in verschillende 
domeinen al eenvoudige tools beschikbaar, soms zijn deze wettelijk vastge-
legd, soms niet. Dergelijke tools kunnen voor de meeste toets- en reken-
instrumenten op relatief eenvoudige wijze ontwikkeld worden. Om deze tools 
effectief toe te kunnen passen, wordt het aanbevolen om het begrip ‘niet in 
betekenende mate’ per domein te concretiseren en wettelijk vast te leggen.  

- Binnen deze studie wordt veelal op hoofdlijnen aangegeven welke databe-
standen en invoergegevens per instrument noodzakelijk zijn. Voor de ont-
wikkeling van de informatiehuizen wordt het aanbevolen om deze bestanden 
gedetailleerder in beeld te brengen, vergelijkbaar met het overzicht dat voor 
het NSL is ontwikkeld. De gegevens en bestanden die in meerdere domeinen 
gebruikt worden, zouden gemeenschappelijk ingewonnen, beheerd en be-
schikbaar gesteld moeten worden. 
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1 Inleiding 

Binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan de ontwik-
keling van de Omgevingswet. De Omgevingswet zal de omgevingsrechtelijke 
elementen uit 40 wetten integreren. 
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is opgenomen dat er een data-
bank voor ruimtelijke gegevens moet komen, waarmee informatie makkelijker 
wordt ontsloten. Ook door de Raad van State, bestuurlijke partners en organisa-
ties is gewezen op het belang van goede digitale voorzieningen. Daarom wordt 
ter ondersteuning van de invoering van de Omgevingswet een goed werkend 
digitaal stelsel ontwikkeld in het programma GOAL (Gegevensvoorziening Om-
gevingswet voor Activiteiten in de Leefomgeving). Op dit moment loopt de defi-
nitiefase van het programma GOAL, waarin het digitale stelsel verder wordt uit-
gewerkt: de Laan van de Leefomgeving (Figuur 1.1.).Het digitale stelsel zal be-
staan uit een centrale gegevensinfrastructuur waarop ICT-voorzieningen, zoals 
het Omgevingsloket online en Informatiehuizen voor Lucht, Water, Bodem, Na-
tuur, et cetera, worden aangesloten. Vooralsnog zullen deze informatiehuizen 
ontwikkeld worden op basis van de bestaande informatievoorzieningen, moni-
toringgegevens en toets- en rekeninstrumenten die nodig zijn om de (potentiële) 
effecten van plannen en initiatieven op mens en zijn leefomgeving te beoorde-
len. Deze toets- en rekeninstrumenten bepalen welke gegevens in het informa-
tiehuis opgenomen moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.1. Verbeelding van de Laan van de Leefomgeving 
 
Dit rapport geeft ten behoeve van de ontwikkeling van deze informatiehuizen 
een eerste inventarisatie van de huidige toets- en rekeninstrumenten die leiden 
tot ‘besluiten met rechtsgevolgen’. Het gaat voornamelijk om die wettelijke 
toets- en rekeninstrumenten die regelmatig gebruikt worden in de vergunning-
verlening, bij bestemmingsplannen, tracé- en projectbesluiten. Het gaat niet 
zozeer om de instrumenten die worden ingezet bij relatief weinig voorkomende 
projecten, zoals de uitbreiding van de 2e Maasvlakte of Schiphol. Deze rappor-
tage bouwt daarbij voort op de eerdere studie van het RIVM: Uitwerking Gege-
vensvoorziening Omgevingswet (De Nijs et al., 2013). 
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Voor zover mogelijk is de opzet van de verschillende toets- en rekeninstrumen-
ten gerelateerd aan de opzet van de beoordeling van luchtkwaliteit in het Natio-
naal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL). Het NSL is opgezet omdat het 
Nederland niet lukte om op tijd aan de normen voor fijnstof (PM10) en stikstofdi-
oxide (NO2) te voldoen. Het NSL wordt gekenmerkt door:  
- de programmatische aanpak waarbij een set generieke maatregelen is gede-

finieerd om de luchtkwaliteit te verbeteren waardoor nieuwe activiteiten die 
de luchtkwaliteit in meer of minder mate negatief beïnvloeden toch mogelijk 
worden; 

- de wettelijke verankering van de toets- en rekeninstrumenten inclusief de 
gegevensverzameling; 

- de wettelijke verankering van het gebruik van vuistregels en de screening 
van nieuwe activiteiten met het NIBM-tool ( ‘Niet in betekenende mate’). 

Daarom wordt in deze inventarisatie van toets- en rekeninstrumenten het wette-
lijk toetsingskader, het toetsingsinstrument en de gegevensvoorziening op 
hoofdlijnen beschreven, inclusief organisatorische inbedding van de instrumen-
ten en de gehanteerde protocollen. Voor de verdere ontwikkeling van de infor-
matiehuizen zullen de instrumenten die terugkomen in de Omgevingswet in sa-
menhang met de gegevensstromen gedetailleerder uitgewerkt moeten worden. 
 
Uiteindelijk is het doel van de Laan van de Leefomgeving dat een initiatiefnemer 
aan het begin van het proces zo snel en goed mogelijk, zonder uitgebreide on-
derzoekslasten, wordt geïnformeerd of zijn plannen mogelijk zijn of niet. Om dit 
te bewerkstelligen beschrijft deze inventarisatie opties voor de ontwikkeling van 
zogenaamde vuistregels en screeningtools. Eenvoudige tools die snel aan kun-
nen geven of een plan of initiatief ergens wel of niet mogelijk is of die aangeven 
welk nader onderzoek noodzakelijk is. Deze screeningtools dienen daarbij con-
sistent zijn met de ‘volledige’ toets- en rekeninstrumenten. Het kan niet zo zijn 
dat een screeningtool een locatie uitsluit, of juist aangeeft dat iets mogelijk is 
terwijl op basis van de volledige toets dit niet zo is. 
Daarnaast tracht deze rapportage een beeld te schetsen van de opties voor 
stroomlijning en standaardisatie van informatie over de domeinen heen. Ver-
keersgegevens spelen bijvoorbeeld een rol binnen de domeinen lucht, geluid, 
externe veiligheid en natuur. Kunnen daar als basis dezelfde gegevens voor ge-
bruikt worden?  
 
Werkwijze 
Voor de inventarisatie van de toets- en rekeninstrumenten zijn op 16 en 18 mei 
2014 werkateliers georganiseerd waarbij vanuit de verschillende domeinen de 
belangrijkste instrumenten zijn geïdentificeerd en besproken. De verslagen van 
deze werkateliers zijn in bijlage 1 en 2 toegevoegd aan deze rapportage. Vervol-
gens zijn de toets- en rekeninstrumenten die tijdens de werkateliers zijn gese-
lecteerd verder uitgewerkt. Deze selectie van instrumenten is een eerste inven-
tarisatie. Naast deze selectie wordt in de huidige wet- en regelgeving nog een 
groot aantal andere toetsingskaders beschreven. Deze kaders vallen buiten het 
bestek van dit onderzoek. 
De beschrijving van de verschillende toets- en rekeninstrumenten zijn per do-
mein gereviewed door deskundigen binnen en buiten het RIVM. 
 
Relatie met de Businesscase van GOAL 
Voor de verdere bestuurlijke besluitvorming over mogelijke ambitieniveaus voor 
digitalisering van de nieuwe Omgevingswet wordt in deze definitiefase van GOAL 
een business case c.q. kosten/batenanalyse uitgewerkt. Bijlage 3 geeft een 
overzicht van de verschillende toetsingskaders/instrumenten die beschreven 
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worden en hun relatie met de werkvelden in de business-case die voor de defini-
tiefase van GOAL wordt uitgewerkt. Hierbij valt het op dat de Programmatische 
Aanpak Stikstof vanuit het domein Natuur wordt beschreven en het bijbehoren-
de rekeninstrument, AERIUS, vanuit het domein Lucht. Grondwater komt aan de 
orde in zowel de domeinen Water en Bodem en de Bodem Toets en Validatie 
service (BoToVa) wordt beschreven in het domein Bodem terwijl de software een 
onderdeel vormt van de Aquokit in het domein Water. 
 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft enige achtergrondinformatie over de generieke structuur die 
in alle toets- en rekeninstrumenten is terug te vinden. Daarnaast wordt een 
stapsgewijze opzet van de toetsing toegelicht met screening tools die snel en 
met zo min mogelijk onderzoekslasten aan kunnen geven of een plan of initiatief 
ergens wel of niet mogelijk is. De toets- en rekeninstrumenten worden per do-
mein beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 9, waarbij specifiek is gekeken naar 
de basis, het toetsingskader, de opzet van het instrument alsook naar de gege-
vensvoorziening. Hoofdstuk 10 geeft de belangrijkste conclusies en aanbevelin-
gen die op basis van deze inventarisatie gemaakt kunnen worden. 
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2 Achtergrondinformatie 

Dit hoofdstuk geeft enige achtergrondinformatie over de generieke structuur van 
toestandsbeoordeling en de opzet van tools voor een snelle en eenvoudige 
screening.  
 

2.1 Generieke structuur van de toetsing 

Figuur 2.1 schetst het verband tussen de wetgeving, het toetsingskader, de 
toetsingsinstrumenten en de gegevens, zoals dat praktisch in alle domeinen is 
terug te vinden. De wet beschrijft het toetsingskader dat het uitgangspunt vormt 
voor de toetsingsinstrumenten. Daarnaast wordt het toetsingsinstrumentarium 
bepaald door de beschikbare en bruikbare gegevens. 
 

 
Figuur 2.1. Schematische weergave van de generieke structuur van de toetsing  
 
In de volgende hoofdstukken worden de toets- en beoordelingsinstrumenten 
beschreven aan de hand van deze generieke opzet. De beschrijving van ieder 
instrument begint met de beschrijving van het toetsingskader op basis waarvan 
de toetsing plaatsvindt, inclusief een omschrijving van de criteria, normen of 
doelen waaraan getoetst wordt. Daarna volgt een beschrijving van het toet-
singsinstrument, de benodigde gegevens en de betrokken organisaties. Ten slot-
te worden verschillende ontwikkelopties aangedragen om het toetsingsinstru-
ment te verbeteren of de benodigde gegevens te stroomlijnen en te standaardi-
seren.  
Voor de gegevens is het belangrijk dat ze beschikbaar, bruikbaar en bestendig 
zijn. Beschikbaarheid betekent hier de wijze waarop de gegevens zijn ontsloten: 
zijn ze gemakkelijk vindbaar? De bruikbaarheid wordt bepaald door het toet-
singsinstrumentarium: zijn ze geschikt om de besluitvorming te ondersteunen? 
Ten slotte speelt de bestendigheid van de gegevens een belangrijke rol: zijn ze 
bestendig, juridisch houdbaar en actueel? De bestendigheid wordt in belangrijke 
mate bepaald door de wijze waarop het gebruik van de gegevens in het toet-
singskader is vastgelegd.  
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2.2 Stapsgewijze opzet van de toetsing 

In het streefbeeld van de Laan van de Leefomgeving dienen de initiatiefnemer 
en vergunningverlener zo goed mogelijk geïnformeerd te worden of initiatieven, 
plannen of ontwikkelingen op bepaalde locatie mogelijk zijn of niet. Om dit te 
bewerkstelligen, geeft deze inventarisatie opties voor zogenaamde screening-
tools. Eenvoudige tools, vergelijkbaar met het NIBM-tool voor luchtkwaliteit die 
snel en met zo min mogelijk onderzoekslasten aan kunnen geven of een plan of 
initiatief ergens wel of niet mogelijk is. Deze screeningtools dienen daarbij con-
sistent te zijn met de ‘volledige’ toets- en rekeninstrumenten. Het kan immers 
niet zo zijn dat een screeningtool een locatie uitsluit of juist aangeeft dat iets 
mogelijk is terwijl dat op grond van uitgebreid(er) onderzoek niet zo is. Door 
voor de verschillende domeinen dergelijke screening tools te ontwikkelen, ont-
staat een ‘voorwasstraat’ voor plannen en initiatieven. 
 
Generieke opzet 
Bij de beoordeling van een initiatief spelen drie aspecten:  
- de locatie en aard en omvang van de activiteit of bron; 
- de aanwezige of vergunde activiteiten in de omgeving van de locatie die al 

een deel van de milieugebruiksruimte is beslag nemen; 
- de receptoren in de omgeving (mensen, natuurgebieden) die mogelijkerwijs 

negatief beïnvloed worden. 
In geval van een programmatische aanpak spelen daarnaast ook de mate waarin 
het initiatief past in het programma en de doelstellingen daarvan. 
 
 

 
 
Figuur 2.2. Schematische weergave van de verschillende stappen in de beoorde-
ling van een initiatief 
 
Figuur 2.2 geeft schematisch de verschillende stappen in de beoordeling van een 
initiatief weer. Initieel wordt aan de hand van de regelgeving beoordeeld of het 
initiatief wel of niet mogelijk is. Als dit geen duidelijkheid geeft, zal een 
screeningtoets uitgevoerd worden waarbij op basis van eenvoudige invoergege-
vens meer duidelijkheid wordt verkregen of een initiatief wel of niet mogelijk is. 
Mocht dit geen duidelijkheid geven, dan dient een volledige effecttoets uitge-
voerd te worden, waarbij zo nodig additionele onderzoeksgegevens noodzakelijk 
zijn. Mocht ook deze toets nog geen duidelijkheid geven, dan is specifiek nader 
onderzoek noodzakelijk op basis waarvan uitsluitsel gegeven kan worden of het 
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initiatief wel of niet mogelijk is. De ‘voorwasstraat’ omvat de eerste twee stap-
pen in de beoordeling. Uit de ervaringen met het NSL is gebleken dat een 
screeningtool het beste werkt als deze ook in regelgeving is verankerd.  
Bij de ontwikkeling van screeningtools kan aangesloten worden op het huidige 
gebiedenbeleid dat aangeeft welke bescherming bepaalde gebieden kennen (na-
tuurgebieden, drinkwatergebieden, et cetera.) en het beleid dat aangeeft of een 
bepaalde activiteit ergens wel of niet kan plaatsvinden.  
Voor de verschillende toets- en rekeninstrumenten is bekeken in hoeverre der-
gelijke screeningtools al beschikbaar zijn of ontwikkeld zouden kunnen worden. 
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3 Lucht 

3.1 Toetsingskader 

In deze paragraaf worden de belangrijkste kenmerken van de Europese wetge-
ving en de implementatie ervan in de Nederlandse wetgeving besproken. Deze 
kenmerken zijn van belang voor de systematische beoordeling van de luchtkwa-
liteit in Nederland en de daaruit voortvloeiende eisen. Naast luchtkwaliteit gaan 
we in dit hoofdstuk ook in op stikstofdepositie. Vanuit een natuurwetenschappe-
lijk perspectief hangen stikstofdepositie en luchtkwaliteit nauw samen. In de 
regelgeving voor luchtkwaliteit speelt de blootstelling van de mens een belang-
rijke rol, bij stikstofdepositie is dat het behoud van de kwaliteit van de natuur; 
de kaders voor de huidige regelgeving zijn daardoor verschillend. Luchtkwaliteit 
vindt zijn oorsprong in de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn, stikstofdepositie 
speelt een rol in de Natura 2000-richtlijn.  
 

3.1.1 Europese wetgeving 
In 2008 is er door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie 
een nieuwe richtlijn opgesteld betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 
voor Europa. Deze richtlijn is in werking getreden op 11 juni 2008 en diende 
vóór 11 juni 2010 te zijn geïmplementeerd door de lidstaten. Meer informatie 
over de implementatie van de luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG kunt u nalezen 
in paragraaf 2.2. 
 
De Europese luchtkwaliteitsrichtlijn  
De Europese luchtkwaliteitsrichtlijn (2008/50/EG) vereenvoudigt eerdere regel-
geving en bevat nieuwe beleidsinzichten. De luchtkwaliteitsrichtlijn kwam in de 
plaats van de oude kaderrichtlijn (96/62/EG), de eerste drie dochterrichtlijnen 
(1999/30/EG, 2000/69/EG en 2002/3/EG) en beschikking (97/101/EG). Van de 
oude regelgeving is alleen de vierde dochterrichtlijn (2004/107/EG) nog van 
kracht, maar ook deze zal naar verwachting bij de herziening van de luchtkwali-
teitsrichtlijnen in de toekomst worden ondergebracht in de luchtkwaliteitsrichtlijn 
(2008/50/EG).  
 
De normen en de criteria voor het aggregeren van gegevens en het berekenen 
van statistische parameters voor de verschillende stoffen uit de eerdere dochter-
richtlijnen zijn in de richtlijn 2008/50/EG vrijwel onveranderd gebleven. De 
grenswaarden en (plan)drempels geldend voor 2012 zijn per stofsoort weerge-
geven in Tabel 3.1.  
 
Naast de toevoeging van de informatie uit de oude kaderrichtlijn en de eerste 
drie dochterrichtlijnen, zijn er in 2008/50/EG normen en meetverplichtingen 
toegevoegd voor PM2,5. Bij het vaststellen van overschrijdingssituaties is daar-
naast ook de aftrek van fijnstofconcentraties afkomstig van natuurlijke bronnen 
vastgelegd in de huidige richtlijn. Ook is er een artikel opgenomen over waar de 
normen ter bescherming van de volksgezondheid moeten worden gehandhaafd, 
het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel. Hoofdregel is dat op plaatsen waar 
het algemene publiek geen toegang heeft, geen toetsing aan de grenswaarde 
hoeft plaats te vinden. 
 
Tot slot geeft de richtlijn de mogelijkheid om later aan de grenswaarden te vol-
doen als de lidstaat aannemelijk kan maken dat na afloop van de uitstelperiode 
(derogatie) wél wordt voldaan aan de grenswaarden. Voor fijnstof (PM10) was dit 
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uitstel mogelijk tot 2011 en voor stikstofdioxide (NO2) tot 2015. Nederland heeft 
gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. 
 

Derogatie 
Omdat het Nederland niet lukte om op tijd aan de normen voor fijnstof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2) te voldoen, is hiervoor, conform de mogelijkheden in de 
richtlijn 2008/50/EG, uitstel aangevraagd bij de Europese Commissie. De Com-
missie heeft hiermee ingestemd op basis van het programma aan maatregelen 
dat Nederland in gang heeft gezet met het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Het nieuwe tijdstip waarop aan de normen voor NO2 moet 
worden voldaan is 1 januari 2015. Een uitzondering hierop is de agglomeratie 
Heerlen-Kerkrade, waar voor NO2 vanaf 1 januari 2013 voldaan moest zijn vol-
daan aan de normen. De uitstelperiode tot 11 juni 2011 voor PM10 is inmiddels 
verlopen. Vanaf deze datum moet PM10 weer aan de wettelijke normen voldoen. 
 
Grens- en drempelwaarden 
De grenswaarden zijn concentratieniveaus die zijn vastgesteld om schadelijke 
gevolgen voor de volksgezondheid en ecosystemen te voorkomen of te vermin-
deren. Concentratieniveaus beneden dit niveau dienen binnen een gestelde ter-
mijn bereikt te zijn. Voor PM2,5 geldt voor een beperkt aantal jaar een over-
schrijdingsmarge. Dit is een jaarlijks dalende marge van de grenswaarde voor-
afgaand aan het jaar waarin uiterlijk aan de grenswaarde voldaan moet worden 
(Tabel 3.1).  
 
De regelgeving kent naast grenswaarden, waaraan een resultaatverplichting 
gekoppeld is, ook nog streefwaarden. Streefwaarden zijn net als grenswaarden 
vastgesteld om schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en ecosystemen 
te voorkomen of te verminderen. Anders dan de grenswaarden geldt voor 
streefwaarden slechts een inspanningsverplichting. Langetermijndoelstellingen 
kunnen beschouwd worden als streefwaarden voor de lange termijn (bijvoor-
beeld voor 2020). 
 
Naast de grenswaarden en streefwaarden zijn er in de Europese luchtkwaliteits-
richtlijn tevens informatie- en alarmdrempels gedefinieerd voor stoffen waarvoor 
geldt dat kortstondige blootstelling eraan boven de gestelde concentratieniveaus 
leidt tot risico’s voor de volksgezondheid. Er zijn alarmdrempels voor stikstofdi-
oxide, zwaveldioxide en ozon. Voor ozon is er ook nog een informatiedrempel. 
Bij overschrijding van deze drempels wordt de bevolking in samenwerking met 
de provincies en de GGD’en geïnformeerd en geadviseerd. 
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Tabel 3.1. Overzicht van Europese grenswaarden, streefwaarden en alarmdrempels 

S
to

f 

V
oo

r 
be

sc
he

rm
in

g 
(g

ez
on

dh
ei

d)
 v

an
  

M
id

de
lin

gs
tij

d 

M
ax

im
aa

l t
oe

ge
st

aa
n 

aa
nt

al
 o

ve
rs

ch
ri
jd

in
-

ge
n 

pe
r 

ja
ar

 
Pl

an
dr

em
pe

l &
 d

er
og

at
ie

 (
µg

/m
3 )

 

W
aa

rd
e 

Ty
pe

 

In
fo

rm
at

ie
dr

em
pe

l  

(µ
g/

m
3 )

 

A
la

rm
dr

em
pe

l 

(µ
g/

m
3 )

 

D
at

um
 w

aa
ro

p 
aa

n 
de

 g
re

ns
w

aa
rd

e 
m

oe
t 

zi
jn

 v
ol

da
an

 

SO2 Mens uur 24  350 µg/m³ Grenswaarde 350 (d) 500 (c) 1 januari 2005 

SO2 Mens dag 3  125 µg/m³ Grenswaarde   1 januari 2005 

SO2 Natuur jaar & winter   20 µg/m³ Grenswaarde    

NO2 Mens jaar  60 40 µg/m³ Grenswaarde   1 januari 2015 (i) 

NO2 Mens uur 18  200 µg/m³ Grenswaarde 200 (d) 400 (c) 1 januari 2010 

NOx Natuur jaar   30 µg/m³ Grenswaarde    

PM10 Mens dag 35  50 µg/m³ Grenswaarde 50 (d) 200 (d) 11 juni 2011 (i) 

PM10 Mens jaar   40 µg/m³ Grenswaarde   11 juni 2011 (i) 

PM2,5 Mens jaar  27 25 µg/m³(e) Grenswaarde   1 januari 2015 

PM2,5 Mens jaar   20 µg/m³(f) Grenswaarde   1 januari 2020 

PM2,5 Mens jaar   20 µg/m³ (g) Grenswaarde   2015 

Pb Mens jaar   0,5 µg/m³ Grenswaarde   1 januari 2005 
(h) 

Benzeen Mens jaar   5 µg/m³ Grenswaarde   1 januari 2010 

CO Mens 8 uur   10.000 µg/m³ Grenswaarde   1 januari 2005 

O3 Mens uur     180 240 (c)  

O3 Mens 8 uur 25(a)  120 µg/m³ Streefwaarde   1 januari 2010 

O3 Natuur AOT40 mei-

juli 

  18000 µg.uur/m³(b) Streefwaarde   1 januari 2010 
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As Mens jaar   6 ng/m³ Streefwaarde   1 januari 2013 

Cd Mens jaar   5 ng/m³ Streefwaarde   1 januari 2013 

Ni Mens jaar   20 ng/m³ Streefwaarde   1 januari 2013 

B[a]P Mens jaar   1 ng/m³ Streefwaarde   1 januari 2013 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

 

 

 

(f) 

 

 

(g) 

 

 

(h) 

 

 

(i) 

 

 

Per jaar gemiddeld over drie jaar. Langetermijndoelstelling is nul overschrijdingen van de streefwaarde. 

Gemiddelde over vijf jaar. De langetermijndoelstelling voor 2020 is 6 mg/m3 uur. 

Alleen bij een concentratieoverschrijding van minimaal drie achtereenvolgende uren. 

Geen EU-norm; drempelwaarde in Nederlandse smogregeling voor verspreiding van informatie. 

Grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie waaraan vanaf 2015 moet worden voldaan en die overal van 

toepassing is (fase 1). Analoog hieraan is een richtwaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM2,5 vastgesteld 

van 25 µg/m³, waaraan moet worden voldaan in 2010. Het halen van richtwaarden is een inspanningsverplich-

ting. 

Deze indicatieve grenswaarde wordt door de Europese Commissie in 2013 herzien in het licht van nieuwe infor-

matie over gevolgen voor gezondheid en milieu, technische haalbaarheid en ervaring die met de streefwaarde is 

opgedaan in de lidstaten (fase 2). 

De jaargemiddelde grenswaarde voor de gemiddelde blootstellingsindex (GBI), gedefinieerd als het gemiddelde 

van de stedelijke achtergrondconcentraties in Nederland via middeling over een periode van  

drie jaar. Deze grenswaarde, de zogenaamde blootstellingsconcentratieverplichting (BVC), geldt vanaf 2015. 

In de onmiddellijke omgeving (binnen een straal van 1 km) van specifieke industriële bronnen, die zich bevinden 

op locaties die verontreinigd zijn als gevolg van tientallen jaren industriële activiteit, moet vanaf  

1 januari 2010 voldaan worden aan deze grenswaarde. 

Vanwege de derogatie zijn de tijdstippen veranderd waarop aan de normen voldaan moet worden. Voor Neder-

land geldt dat voor NO2 vanaf 1 januari 2015 weer voldaan moet worden aan de norm. Uitzondering hierop is de 

agglomeratie Heerlen/Kerkrade, waar voor NO2 vanaf 1 januari 2013 aan de norm moest worden voldaan. Tot 

deze tijd gold een tijdelijke verhoogde grenswaarde, welke wordt weergegeven in de kolom ‘Plandrempel & 

derogatie’. Voor PM10 gold deze tijdelijke verhoogde grenswaarden tot 11 juni 2011. 
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Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium 
De Europese normen voor de luchtkwaliteit gelden overal in Nederland. De Eu-
ropese richtlijn kent echter een toepasbaarheidsbeginsel waarin wordt gesteld 
dat niet overal aan de normen hoeft te worden getoetst. De kern van het toe-
pasbaarheidsbeginsel is dat niet hoeft te worden getoetst op plekken waar het 
publiek formeel geen toegang toe heeft, zoals op rijbanen en middenbermen van 
wegen. In de richtlijn is tevens opgenomen dat toetsing aan de normen plaats-
vindt daar ‘waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking 
rechtstreeks of indirect kan worden blootgesteld gedurende een periode, die in 
vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde(n), niet verwaarloosbaar 
is’. Dit is het zogeheten blootstellingscriterium. Zowel het toepasbaarheidsbegin-
sel als het blootstellingscriterium is in de Nederlandse wetgeving geïmplemen-
teerd in de regeling beoordeling luchtkwaliteit.  
 
Meetintensiteit ingedeeld in regimes 
Om de meetintensiteit per stof te bepalen, wordt gebruikgemaakt van beoorde-
lingsdrempels. Dit zijn concentratieniveaus die zijn afgeleid van de grenswaar-
den. Aan de hand van de beoordeling van de luchtkwaliteit en de beoordelings-
drempels wordt de meetintensiteit van een component (met uitzondering van 
ozon) geclassificeerd in een van de drie mogelijke regimes.  
 
 Regime 1. De concentratie ligt boven de bovenste beoordelingsdrempel. 

Metingen zijn in deze situatie altijd verplicht. 
 Regime 2. De concentratie bevindt zich tussen de onderste en de bovenste 

beoordelingsdrempel. Er dient gebruik te worden gemaakt van metingen, in-
dien gewenst in combinatie met modellen.  

 Regime 3. De concentratie ligt onder de onderste beoordelingsdrempel. Me-
tingen zijn onder deze omstandigheden niet vereist. De luchtkwaliteit mag 
beschreven worden met modellen of aan de hand van objectieve ramingen. 

 
Als metingen verplicht zijn of als ze het enige instrument vormen om de lucht-
kwaliteit vast te stellen, is een bepaald minimumaantal meetstations per zone of 
agglomeratie vereist. Dit minimum wordt bepaald door het aantal inwoners of, in 
het geval van een grenswaarde voor de bescherming van ecosystemen, door het 
oppervlak. Overigens is het toegestaan additionele instrumenten in te zetten 
voor de beschrijving van de luchtkwaliteit, zoals emissie-inventarisaties of ver-
spreidingsmodellen voor luchtverontreiniging. 
 
Voor ozon geldt een afwijkende regeling ten opzichte van de andere stoffen uit 
de luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG. Voor ozon worden in verband met de 
vaststelling van het meetregime de niveaus getoetst aan de in de richtlijn ver-
melde langetermijndoelstelling. 
 
Zones en agglomeraties 
De zones en agglomeraties zijn deelgebieden binnen de grenzen van een lidstaat 
met een vergelijkbaar niveau van luchtverontreiniging. Vergelijking van de con-
centratieniveaus met de beoordelingsdrempels levert de benodigde meetinspan-
ning voor het betreffende gebied. De indeling van deze deelgebieden dient ten 
minste om de vijf jaar opnieuw bekeken te worden.  
Recentelijk is de indeling van de zones en agglomeraties aangepast naar aanlei-
ding van gemeentelijke herindelingen. 
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3.1.2 Implementatie EU-richtlijn in Nederlandse wetgeving 
Na het van kracht worden van de EU-richtlijnen dienen deze binnen een vastge-
stelde tijd in de nationale wetgeving van de lidstaten te worden geïmplemen-
teerd. Tabel 3.2 geeft een overzicht van deze data per (dochter)richtlijn. Sinds 
15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen 
opgenomen in de Wet milieubeheer. De wet die de nieuwe richtlijn implemen-
teert, te weten de Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer 
(implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen), is op 1 augustus 2009 in wer-
king getreden. 
Bepalingen over luchtkwaliteit worden behandeld in hoofdstuk 5, artikel 5.2 van 
de Wet milieubeheer. Daarnaast zijn specifieke onderdelen van de wet nader 
uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële rege-
lingen. Een van deze ministeriële regelingen is de Regeling beoordeling lucht-
kwaliteit 2007 (RBL), waarin de uitvoering van de Wet milieubeheer in het kader 
van luchtkwaliteit nader is vastgelegd. Op 21 november 2012 is de Regeling 
beoordeling luchtkwaliteit 2007 bijgewerkt naar de nieuwste inzichten, onder 
meer op het gebied van zeezoutaftrek. 
Verder is naar aanleiding van de richtlijn 2008/50/EG op 10 juni 2010 de Smog-
regeling 2010 (Staatscourant 2010, nr. 8386) in werking getreden. Deze rege-
ling, die de Smogregeling 2001 vervangt, bevat voorzieningen voor het geval er 
in Nederland smog voorkomt. De nieuwe richtlijn bevat een informatiedrempel 
voor ozon die geen deel uitmaakte van de Smogregeling 2001. Deze nieuwe 
informatiedrempel is wel opgenomen in de Smogregeling 2010, waardoor in het 
geval van matige smog een smogalarm zal worden afgegeven. Deze waarschu-
wingen worden op basis van verwachtingen afgegeven aan de hand van model-
berekeningen. Hierdoor kunnen mensen voor wie die informatie relevant is (zo-
als sporters, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen) daar rekening 
mee houden. 
 
Tabel 3.2. Overzicht Europese (dochter)richtlijnen 

EU-richtlijn Gerelateerde stof(fen) Besluitdatum 
Implementatiedatum 
in nationale wetgeving 

2004/107/EG Arseen, cadmium, kwik, nikkel en 
benzo[a]pyreen 

15 december 2004 vóór 15 februari 2007 

2008/50/EG 
 

Zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof  
(PM10 en PM2,5), lood, ozon, benzeen, 
koolstofmonoxide en samenstelling 
PM2.5 (EC/OC en diverse anionen en 
kationen) 

21 mei 2008 vóór 11 juni 2010 

 
Programmatisch aanpak stikstof  
Om de aantasting van de biodiversiteit tot stilstand te brengen, zijn op Europees 
niveau natuurdoelen vastgelegd die onder meer gerealiseerd moeten worden 
met het netwerk van Natura 2000-gebieden. In de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
zijn de kaders vastgelegd voor alle lidstaten en heeft Nederland deze kaders 
geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998. De lidstaten moeten de 
instandhoudingdoelen van de Natura 2000 (Natura 2000-doelen) realiseren. 
Voor het behalen van de Natura 2000-doelen is de gebiedscomponent essenti-
eel. Voor de Natura 2000-gebieden moet aangetoond worden dat de achteruit-
gang van de natuurkwaliteit wordt stopgezet en wordt gewerkt om op termijn de 
Natura 2000-doelen te realiseren. Om de achteruitgang van de natuurkwaliteit 
te stoppen en de voor stikstof gevoelige habitattypen en (leefgebieden van) 
soorten binnen afzienbare termijn in een goede staat van instandhouding te 
kunnen brengen, is in veel gevallen de hoge stikstofdepositie een belangrijke 
belemmerende factor. Daarom is het noodzakelijk om een pakket van maatrege-
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len uit te voeren. Naast emissiebeperkende maatregelen om een verdergaande 
daling in stikstofdepositie te realiseren, behoren hier zeker ook gebied specifieke 
herstelmaatregelen toe. Deze herstelmaatregelen zijn enerzijds gericht op het zo 
veel mogelijk teniet doen van het negatieve effect van stikstof (effectgerichte 
maatregelen). Ze zijn anderzijds gericht op het mitigeren van de effecten van 
stikstof door maatregelen te nemen die zijn gericht op het verminderen van 
vergelijkbare effecten, veroorzaakt door andere problemen (functioneel herstel). 
De stikstofbelasting wordt veelal veroorzaakt door bronnen buiten de Natura 
2000-gebieden, dichtbij en verderaf gelegen van de gebieden. De belangrijkste 
veroorzakers zijn in afnemend belang landbouw, buitenland, verkeer en vervoer 
en industrie. 
In Nederland worden ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen met de op-
gave om in deze gebieden verschillende Natura 2000-doelen te realiseren (in-
standhoudingdoelen). Van deze doelen zijn er 69 stikstofgevoelig. In 153 Natura 
2000-gebieden komen deze stikstofgevoelige habitats voor. Voor al deze 153 
gebieden is geanalyseerd of er een stikstofproblematiek speelt en of er maatre-
gelen getroffen moeten worden om deze het hoofd te bieden. Hieruit is in eerste 
instantie naar voren gekomen dat er in ca. 130 gebieden een te hoge stikstof 
depositie is.  
Natuurbeschermingswetvergunningen voor activiteiten die bijdragen aan de 
stikstofdepositie, kunnen slechts afgegeven worden als uitgesloten is dat deze 
leiden tot verslechtering of als die significant verstorende effecten hebben op de 
instandhoudingdoelen. In een situatie van stikstofoverbelasting is dat niet een-
voudig. Plannen en projecten kunnen alleen doorgang vinden indien aangetoond 
kan worden dat zij, in samenhang met alle andere activiteiten die invloed heb-
ben op het gebied, met zekerheid geen significant negatieve effecten hebben, 
niet leiden tot een onaanvaardbare verslechtering en passen binnen het beleid 
en de maatregelen om de gebiedsdoelstellingen te realiseren. Om economische 
activiteiten toe te kunnen staan, moeten er met voldoende zekerheid uitspraken 
kunnen worden gedaan over de effecten van getroffen en te treffen maatregelen 
op landelijk, regionaal en gebiedsniveau. Tevens moet er inzicht zijn in de effec-
ten van bestaande activiteiten en andere geplande ontwikkelingen die bijdragen 
aan de stikstofbelasting. De afgelopen jaren is in het kader van het opstellen 
van de Natura 2000-beheerplannen gebleken dat de stikstofproblematiek niet op 
het niveau van individuele beheerplannen kon worden opgelost, maar in een 
nationaal programma diende te worden aangepakt. In de Programmatische Aan-
pak Stikstof (PAS) staat het creëren van ruimte voor economische ontwikkelin-
gen tegenover een dalende stikstofdepositie én herstelmaatregelen gericht op 
behoud en verbetering van de natuur centraal. De PAS levert daarmee een bij-
drage aan de realisatie van de Natura 2000-doelen en creëert daarnaast ontwik-
kelingsruimte voor stikstof emitterende activiteiten. Een belangrijk instrument 
van de PAS is de monitoring: het voortdurend blijven volgen van de depositieda-
ling, de ontwikkelingsruimte, de uitvoering en het effect van herstelmaatregelen 
(maatregelen om het effect van stikstofdepositie te beperken of te mitigeren), 
brongerichte maatregelen (maatregelen om stikstofemissies te beperken) en het 
realiseren van instandhoudingdoelstelling voor habitats en soorten in Natura 
2000-gebieden. Om de vergunningverlening te ondersteunen en gelijktijdige 
bijsturing mogelijk te maken, wordt AERIUS ontwikkeld, als onderdeel van de 
monitoring PAS. 
Op grond van artikel 19kh, lid 1, onder f, van de Natuurbeschermingswet 1998 
moet in de PAS worden opgenomen: 
– wijze van rapporteren en frequentie; 
– voortgang en uitvoering van de getroffen of te treffen maatregelen; 
– effecten van deze maatregelen op de depositie. 
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In de herziening van de Natuurbeschermingswet, waarvan de parlementaire 
behandeling gaande is, wordt de juridische basis van AERIUS geregeld. Het is de 
bedoeling dat de Natuurbeschermingswet opgaat in de Omgevingswet wanneer 
deze in werking treedt.  
De doelen van de PAS zijn: 
– ruimte maken voor economische ontwikkelingen rond Natura 2000-

gebieden; 
– tegelijkertijd zorgen dat de kwaliteit van de habitats en (leefgebieden van) 

soorten in ieder geval niet verslechtert en er een basis wordt gelegd voor 
het binnen afzienbare termijn bereiken van de Natura 2000-doelen. 

 Hiervoor moet aan twee voorwaarden worden voldaan: 
1. een verdere daling van de stikstofdepositie door het nemen van brongerich-

te maatregelen; 
2. het actief verbeteren van de natuurkwaliteit door herstelmaatregelen te 

nemen op basis van de zogenoemde ecologische herstelstrategieën. 
De PAS zal op 1 januari 1915 van start gaan. 

 
3.2 Toetsinstrument 

Voor het NSL en de PAS zijn rekentools ontwikkeld om na de gaan in hoeverre 
voldaan wordt aan de doelen van de programma’s. Voor het NSL is dit de NSL 
rekentool, voor de PAS AERIUS.  
 
Luchtkwaliteit 
Het NSL is verlengd tot 2017. Het kabinet heeft aangegeven dat elementen van 
het NSL daarna opgaan in de Omgevingswet. Voor alle Europese landen wordt 
beoordeeld op basis van metingen. Voor Nederland wordt in het NSL ook beoor-
deeld op basis van modelberekeningen.  
Metingen vinden plaats op ca. 60 locaties, de berekeningen voor het NSL op 
350.000 locaties. De metingen hebben uiteraard alleen betrekking op het verle-
den en de huidige situatie. Bij de berekeningen wordt ook de situatie voor de 
komende jaren in kaart gebracht. 
De Monitoringstool vormt een centraal onderdeel in het proces van de monito-
ring van het NSL en bestaat uit een website, een achterliggende centrale data-
base en een daaraan gekoppelde rekenkern. In Figuur 3.1. zijn de elementen 
van de Monitoringstool schematisch weergegeven. De gebruikte rekenmethode 
voldoet aan de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. 
– De invoergegevens bestaan uit twee typen gegevens. Het eerste betreft de 

gegevens die het ministerie van IenM vaststelt. Dit zijn wettelijk voorge-
schreven gegevens en die de generieke gegevens voor heel Nederland be-
treffen, bijvoorbeeld de emissiefactoren, meteorologische gegevens en de 
grootschalige achtergrondconcentraties. De gegevens zijn afkomstig van 
kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving, het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut, Wageningen Universiteit, TNO en het 
RIVM. Voor Schiphol is een detaillering op de Grootschalige Concentratie-
kaarten Nederland (GCN) aangeleverd door Rijkswaterstaat. 

– Schematische opzet: 
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Figuur 3.1. Schematische opzet van de NSL monitoringtool 
 
Naast de NSL monitoring bestaat er een screeningtool voor activiteiten die 
slechts beperkt bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, opgeno-
men in de AmvB NIBM. De afkorting NIBM staat voor ‘Niet in betekenende ma-
te'. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ruimtelijk project of (te vergunnen) activi-
teit, waarvan de bijdrage aan de luchtverontreiniging minder dan 3 procent aan 
de achtergrondconcentratie toevoegt. Bij deze geringe bijdrage is dan geen toet-
sing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit nodig.  
Het achterwege laten van toetsing is in deze gevallen mogelijk omdat de effec-
ten van NIBM-projecten zijn betrokken bij de berekening van de trendmatige 
ontwikkeling van de achtergrondconcentraties in Nederland. Het Nationaal Sa-
menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bevat voldoende verbetermaatre-
gelen om deze effecten te compenseren.  
De uitvoeringsregels voor NIBM staan in de algemene maatregel van bestuur 
‘Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling 
NIBM (Regeling NIBM).  
In de Regeling NIBM is een lijst opgenomen van situaties die naar aard of om-
vang niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. In andere 
gevallen kan met een rekentool worden nagegaan of het project of de activiteit-
niet meer dan 3 procent van de jaargemiddelde grenswaarde bijdraagt aan de 
concentraties fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). 
In de huidige praktijk wordt de afkapgrens van 3 procent ook gebruikt voor pro-
jecten die niet vallen binnen de vuistregels of het toepassingsgebied van de 
rekentool, zolang maar op een of andere manier aannemelijk gemaakt wordt dat 
een gepland project of activiteit minder dan 3 procent bijdraagt aan de achter-
grondconcentraties. Het is uiteraard niet de bedoeling om grote projecten op te 
delen in meerdere NIBM-projecten, daarom is in het Besluit NIBM een anti-
cumulatieartikel opgenomen.  
De Handreiking NIBM is in 2008 tot stand gekomen en in 2013 geactualiseerd. 
De handreiking geeft een toelichting op het Besluit NIBM en de Regeling NIBM, 
een stappenschema en praktische voorbeelden.  
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In november 2008 heeft het ministerie van VROM in samenwerking met InfoMil 
voor het eerst de NIBM-tool (en handleiding) gepubliceerd. Hiermee kan op een 
snelle manier worden bepaald of een project NIBM bijdraagt aan de luchtveront-
reiniging. Jaarlijks past InfoMil deze tool aan door het invoeren van de actuele 
emissiekenmerken. 
 
Stikstofdepositie 
Voor de monitoring van de PAS is het AERIUS instrument ontwikkeld. Figuur 3.2. 
toont de opzet van het instrument en de verschillende informatiebronnen die in 
AERIUS worden gecombineerd.  
 

 
 
Figuur 3.2. Schematische weergave van de opzet AERIUS 
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Door middel van de AERIUS-modules is het mogelijk om de stikstofdepositie te 
berekenen en de voor de projecten benodigde ontwikkelingsruimte toe te ken-
nen en te registreren (Figuur 3.3.). Met de module Monitor kunnen de trends in 
de stikstofdepositie gevolgd worden.  
 

 
Figuur 3.3. Schematische weergave van AERIUS in relatie tot de Monitoring 
 
De AERIUS Calculator is het rekenkundige hart van het instrument. Met AERIUS 
Calculator is het voor iedereen mogelijk om (afzonderlijk) eigen depositiebere-
keningen uit te voeren. De resultaten van deze berekeningen kunnen worden 
gebruikt in de vergunningaanvraag. Na het verlenen van de vergunning worden 
deze resultaten opgenomen in de module AERIUS Register. 
Jaarlijks worden de gegevens in het AERIUS Register geactualiseerd. De gege-
vens die niet worden aangepast blijven geldig. Het AERIUS Register houdt bij 
hoeveel ontwikkelingsruimte is toegekend aan projecten en hoe veel ruimte er 
nog beschikbaar is voor nieuwe ontwikkelingen. Alle projectgegevens inclusief de 
jaarlijkse actualisaties worden in een centrale database opgeslagen.  
De lichtblauwe velden in Figuur 3.3. geven weer welke brongegevens op welke 
plek ingevoerd worden in AERIUS. Het gaat daarbij om de wettelijk voorge-
schreven gegevens en generieke gegevens voor heel Nederland zoals emissie-
factoren en meteorologische gegevens. Voor deze emissiegegevens baseert AE-
RIUS zich op de gegevens uit de ER (emissieregistratie) maar voegt daar speci-
fieke kennis en brondata aan toe, zoals verkeersgegevens, veehouderijen en 
ruwheidskaarten waarmee de achtergronddepositie kaarten verfijnd worden. 
Voorts bevat AERIUS ook alle natuurinformatie, zoals habitat-kaarten, locatie en 
de effectiviteit van herstelmaatregelen. Daarnaast dienen alle projectgegevens 
ingevoerd te worden Het vierde type invoergegevens betreft de projectgegevens 
afkomstig van de overheden. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe wegprojecten, uitbrei-
dingen van veehouderijen en industriële bronnen. De gegevens met betrekking 
tot rijksprojecten worden aangeleverd door het ministerie van IenM, EZ of De-
fensie. Gegevens met betrekking tot regionale en lokale projecten komen van 
provincies. De overheden zijn verantwoordelijk voor de aanlevering en de kwali-
teit en volledigheid van de lokale brongegevens. Bij brongegevens wordt er on-
derscheid gemaakt in een drietal type projectgegevens, namelijk: 
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– projecten onder de grenswaarde, de zogenaamde meldingen; 
– de prioritaire projecten (segment 1); 
– de overige projecten (segment 2). 

Dit wordt op schematische wijze weergegeven in figuur 3.4. 
 
 

 
Figuur 3.4. Schematische weergave van projecten onder de grenswaarde, de 
prioritaire en overige projecten 
 
Bij de verdere invulling van het wettelijk kader zal een analoge benadering van 
het begrip NIBM mogelijk verder worden uitgewerkt. Vooralsnog zijn bijdragen 
kleiner dan 1 mol/ha/a niet vergunningplichtig, wel wordt er een meldingsplicht 
voor deze activiteiten voorzien. 
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Organisatorische inbedding 
Zowel het NSL als de PAS is een samenwerkingsprogramma waarbinnen de 
overheidspartijen trachten de ontwikkelruimte zo goed mogelijk te verdelen. 
Voor het NSL is een bureau monitoring ingericht dat wordt bemand door RIVM 
en RWS leefomgeving. Zij doen dit in opdracht van het ministerie van IenM. De 
voor het NSL benodigde gegevens worden ingevoerd door het bevoegde gezag, 
het bureau monitoring organiseert de invoer. De rekentool van het NSL is eigen-
dom van het ministerie van IenM. 
De PAS gaat waarschijnlijk per 1 januari 2015 van start. Het beheer en onder-
houd van AERIUS worden in opdracht van IPO en het ministerie van EZ uitge-
voerd door RIVM en BIJ12. AERIUS® (ook als geregistreerd handelsmerk) is 
eigendom van het ministerie van EZ.  
 
Gebruikers 
Overheden, initiatiefnemers, belangenorganisaties en burgers. 
 
Ontwikkelingen 
Het NSL werd recent verlengd tot 2017. Het is de bedoeling dat de werkwijze 
van het NSL wordt overgenomen in de nieuwe omgevingswet. Het normatieve 
kader wordt voor een belangrijk deel bepaald door EU-richtlijnen. De toetsings-
instrumenten en de gegevensvoorziening zoals die binnen het NSL zijn opge-
bouwd zullen daarom grotendeels overgaan in het nieuwe stelsel voor gegevens 
en informatievoorziening van de omgevingswet.  
De PAS gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2015. Op dat moment moet ook AE-
RIUS volledig operationeel zijn. 
Omdat de berekening van de depositie en luchtkwaliteit op dezelfde emissie-
bronnen en processen berust, kunnen AERIUS en NSL-tool op termijn in elkaar 
worden geschoven. 
Ontwikkelingen in bronnen en scenario’s worden gekanaliseerd via het ‘Protocol 
nieuwe inzichten (GCN)’.  
De NSL-monitoringtool wordt uitgebreid met PM2.5 en Roet (EC) omdat deze 
stoffen effect hebben op de volksgezondheid. De modules van AERIUS zijn nog 
volop in ontwikkeling 
 
Opmerkingen wat gaat goed/slecht1 
Het berekenen van depositie en luchtkwaliteit heeft diverse risico’s. De resulta-
ten zijn gevoelig voor optimistische invoergegevens. Daarnaast kan de com-
plexiteit van het systeem met gepasseerde en toekomstige jaren leiden tot mis-
verstanden. De berekende concentraties en deposities worden inmiddels stan-
daard vergeleken met de beschikbare meetgegevens. Indien de berekeningen 
niet goed overeenstemmen met de meetresultaten, wordt de oorzaak achter-
haald en het systeem aangepast. 
Voordat het NSL operationeel werd, moesten gemeenten en initiatiefnemers zelf 
de luchtkwaliteit uitrekenen. Dat werd vaak uitbesteed aan adviesbureaus. We 
vermoeden dat deze inspanning aanzienlijk duurder was dan de huidige verplich-
ting om de invoergegevens te updaten. In de oude situatie was er ook al veel 
informatie beschikbaar, maar deze was vaak alleen terug te vinden als grijze 
literatuur of als referentie bij de luchtkwaliteitsplannen van het betreffende be-
voegd gezag.  

 
1 Resultaat van workshop met betrokkenen van NSL en AIRIUS  
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Voor de invoering van het NSL werd de onderbouwing van projecten als losse 
entiteit beoordeeld en de onderliggende gegevens en onderzoeken moesten 
juridisch stand houden. In het NSL wordt het programma en de monitoring als 
geheel getoetst waarmee het risico op juridische ongelukken wordt verminderd. 
Het NSL is een complex systeem en vraagt veel van alle betrokken partijen. Wij 
hebben de indruk dat partijen sterk betrokken zijn bij het NSL en dus ook bij de 
kwaliteit van hun input omdat er voor een ieder veel op het spel staat. Een der-
gelijk systeem zonder de maatschappelijk relevante zou kunnen lijden onder 
desinteresse van partijen. Anderzijds zou bij een gematigder belang de lokale 
gegevens ook op centrale, gegeneraliseerde manier kunnen worden samenge-
steld (heel Nederland in één verkeersmodel?). 
Het verwerken van nieuwe inzichten is een blijvend spanningsveld, goede af-
spraken over het doorvoeren van nieuwe inzichten over bijvoorbeeld emissiefac-
toren en toekomstscenario’s zijn daarom van groot belang voor de stabiliteit van 
de besluitvorming.  
 
Gegevensvoorziening 
Voor de uitvoering van de PAS en het NSL zijn veel onderliggende gegevens 
nodig om de bijdragen vanuit de verschillende schaalniveaus (mondiaal, conti-
nentaal, nationaal en regionaal) in kaart te brengen. In totaal gaat het hier om 
ca. 200 databestanden, die grotendeels via de emissieregistratie en meetnet in 
de achtergrondkaarten GCN/GDN terechtkomen. Ook de meteorologie, de emis-
siefactoren en de keuze van de rekenpunten zijn in de Regeling beoordeling 
luchtkwaliteit geregeld. Bij de PAS en het NSL wordt de bijdrage van de pro-
jecten die onderdeel uitmaken van de programma’s uitgerekend. Hiervoor zijn 
lokale gegevens noodzakelijk die afkomstig zijn van het bevoegde gezag, het 
gaat hierbij om activiteitengegevens, maatregelen en omgevingskenmerken. 
In figuur 3.5 is schematisch aangegeven welke gegevens waar in het systeem 
een rol spelen.  
 
De transparantie wordt gemaximaliseerd. In principe is het voor iedereen moge-
lijk om de uitkomst en de invoergegevens van de NSL-monitoring in te zien op 
de website NSL-monitoring.nl. In de jaarlijkse monitoringrapportage wordt 
steekproefsgewijs naar de invoergegevens gekeken. Waar dit vragen oproept, 
worden deze neergelegd bij het bevoegde gezag dat de gegevens geleverd 
heeft. 
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Figuur 3.5. Schematische weergave van welke gegevens waar in het systeem 
een rol spelen 
 
 
 
Ontwikkelopties  
De NIBM-tool zou kunnen worden gemoderniseerd en opgenomen in een web-
based tool. Tot nu toe worden ook losse modellen voor de berekeningen van de 
luchtkwaliteit langs wegen en in bij installaties beschikbaar gesteld door het 
Rijk; dit kan worden afgebouwd als de berekeningen ook via een website kunnen 
worden uitgevoerd. 
 
Via stroomlijning en standaardisatie kunnen de gegevensstromen die nodig zijn 
om de rekenmodellen te voeden verder worden geoptimaliseerd. 
AERIUS en de NSL-monitoringtool kunnen in elkaar worden geschoven; het is 
interessant om te onderzoeken of het instrument ook in andere domeinen, zoals 
geluid, zou kunnen worden gebruikt.  
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Figuur 3.6. Opbouw modelsysteem 
 
Achtergrondinformatie 
1) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:000

1:0044:NL:PDF 
2) http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0237-

Nationale-luchtkwaliteit:-overzicht-normen.html?i=14-65 
3) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapport

en/2013/december/Monitoringsrapportage_NSL_2013_Stand_van_zaken_N
ationaal_Samenwerkingsprogramma_Luchtkwaliteit 

4) http://www.lml.rivm.nl/ 
5) http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochur

es/Milieu_Leefomgeving/Brochure_Bepalen_van_de_luchtkwaliteit 
6) http://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/ 
7) http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/wettelijk-

kader/nibm/ 
8) http://www.aeruius.nl/factsheets 
 

3.2.1 Gegevensvoorziening Lucht 
Het fundament van de gegevensvoorziening voor lucht bestaat uit twee pijlers: 
de emissies zoals deze via de Emissieregistratie (ER) worden aangeleverd en het 
Landelijk Meetnet Luchtverontreiniging (LML) waarmee de concentraties 
luchtverontreiniging worden gemeten.  
Bovenop deze pijlers staan diverse modellen en informatiesystemen waarmee de 
huidige en in de toekomst te verwachten concentraties luchtverontreiniging en 
stikstofdeposities worden voorspeld:  
 de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten (GCN/GDN) waarmee het 

effect van het centrale milieubeleid wordt doorgerekend; 
 het NSL Monitoring tool (Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit);  
 binnenkort het AERIUS PAS instrument (Programmatische Aanpak Stikstof) 

voor het in stand houden van de natuurwaarde in de Natura 2000-gebieden).  
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Overheden gebruiken deze om de effecten van beleid, nieuwe vergunningen en 
andere ontwikkelingen te laten doorrekenen, daarbij gebruikmakend van het 
OPS dispersiemodel (of hiermee gelijkwaardige modellen). 
Het LML en het meer recente Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) 
dienen daarbij als ijking voor de modellering met OPS.  
 

3.2.2 Actoren 
Schematisch ziet de keten van modellen en informatiesystemen binnen het 
domein Lucht er als volgt uit: 

 
Figuur 3.7. Keten van modellen en informatiesystemen 
 
Binnen deze keten is een groot aantal actoren betrokken bij de informatie 
voorziening in het domein Lucht (Tabel 3.3.).  
 
Tabel 3.3. Actoren binnen het domein Lucht 
Actor Onderdeel Rol  
CBS, RVO, 
WUR en 
anderen 

Energie- en 
milieustatistieken, 
landbouwtelling, et cetera 

Het in aanvulling op de basis-
registraties verzamelen van data 
over activiteiten 

RIVM ER Berekenen en publiceren actuele 
emissies op de kaart, inclusief 
verzamelen industriële emissies via 
het eMJV-verslag  

Bedrijven / 
lokale 
overheden 

Integraal PRTR-verslag Invullen en valideren 
Milieujaarverslagen (eMJV’s) 

Min IenM en 
provincies 

Beleidspakket en 
projecten, ruimtelijke 
plannen 

Vastgesteld beleidspakket milieu 
en (MIRT) projecten 

RIVM GDN/GCN Berekenen en publiceren huidige 
en toekomstige concentratie- en 
depositiekaarten 

KNMI Langjarige meteo Meteo van het huidige jaar en het 
langjarige gemiddelde 

PBL/ECN Toekomstscenario’s Doorrekenen toekomstige emissies 
a.d.h.v. beleidspakket en econo-

(Basis)registraties
Emissie‐
registratie

GDN/GCN
Monitoringstool 
(en AERIUS PAS‐

tool)
LML / MAN

Ingave en validatie 

eMJV bedrijven en  

(lokale)overheden 

Verkeersbeleid, (MIRT) 

projecten maatregelen en 

beleid (lokale)overheden 

OPS‐

model

 

Model- 
ijking  
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Actor Onderdeel Rol  
mische ontwikkeling 

RIVM Monitoringtool Beschikbaar stellenmonitoringtool 
Lokale over-
heden en 
RWS 

Toekomstige 
verkeersintensiteit per 
wegvak 

Ingave en vaststellen 
verkeersprognoses voor het 
berekenen van concentratiekaarten  

TNO Emissiefactoren 
wegverkeer uit VERSIT+ 

Bepaalt jaarlijks de emissiefactoren 
voor het wegverkeer (PM10, NOx)  

RIVM Landelijk Meetnet 
Luchtverontreiniging 

Meetnet (met DCMR en GGD NH) 
voor ijking van de modellen 
Meetnet ammoniak in natuur 
(MAN)       0,4 
 
Hier ontbreekt nog het project 
stedelijke luchtkwaliteit + stikstof 
tegenhanger (0,3 + 0,3) 

 
Met de vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt de 
tabel met actoren uitgebreid met: 
Actor Onderdeel Rol 
Lokale over-
heden en 
RWS 

Toekomstige 
plannen 

Berekenen van de depositie, uitgifte 
ontwikkelruimte 

RIVM en PAS-
Bureau 

AERIUS Doorrekenen vergunningaanvragen op 
depositie-effect Natura 2000-gebieden (NOx 
en NH3) 

 
3.3 Gegevensvoorziening 

Naast de hierboven genoemde registraties en modellen, zoals de CBS 
energiestatistieken, het eMJV, de landbouwtelling en het OPS-model, zijn er nog 
veel meer modellen en gegevensbronnen die voor het domein lucht van belang 
zijn. Een groot deel hiervan wordt om andere reden (lees verplichting) 
verzameld.  
 
Bijlage 4 geeft een volledig overzicht van de ruim 200 benodigde modellen en 
bestanden. Het CBS levert veruit de meeste statistieken, gevolgd door 
Rijkswaterstaat, RVO en de WUR landbouwinstituten (Alterra, LEI en ASG). 
 
Bijlage 5 geeft een schematisch overzicht van de relaties tussen de verschillende 
gegevensleveranciers voor het domein lucht. Dit procesmodel geeft per actor 
een lijst met de taken van deze organisatie. Tussen de actoren lopen 
gegevensleveranties in de vorm van pijlen. Voor het NSL is het van het grootste 
belang dat de juiste gegevens, in het juiste formaat en op het juiste moment 
beschikbaar worden gemaakt. Hiertoe worden zogenaamde 
gegevensleveringsprotocollen opgesteld tussen de gegevensleverancier en de 
afnemer. Voor elke pijl is het verstandig om een Gegevensleveringsprotocol 
(GLP) op te stellen.  
 
 

3.4 Ontwikkelopties 

In het domein Lucht is via de uitvoeringsregelgeving al veel geregeld. Als 
ontwikkelopties zijn de volgende suggesties tijdens het onderzoek naar voren 
gekomen: 
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– Het centraal ontsluiten van de vergunningen, zowel voor landbouwbedrijven 
als voor de industrie met een eenduidige vergunningsopzet, en actuele 
referenties naar basisregistraties, zoals de basisregister adressen en 
gebouwen (BAG) en het Algemeen Hoogtebestand Nederland 2 ( AHN2). 

– Het verder standaardiseren op uitwisselformaten (INSPIRE+) en het 
ontwikkelen van gegevensleveringsprotocollen (GLP’s) tussen de 
verschillende gegevensleverancier is de keten. 
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4 Geluid 

4.1 Inleiding 

Het thema geluid bevat afzonderlijke toetsingskaders en rekenmethoden voor 
verschillende bronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart, bedrijfsterreinen en 
verschillende soorten inrichtingen van de terreinen. De wijze en de plek waarop 
die in de regelgeving te vinden zijn, zit midden in een proces van herschikking. 
Het streven is de instrumenten van het geluidbeleid uit onder meer de Wet Ge-
luidhinder (Wgh) zo veel mogelijk bij elkaar te brengen, in eerste instantie in de 
Wet Milieubeheer (Wm) en vervolgens in de Omgevingswet.  
De toetsingskaders van het geluidbeleid werken in de richting van de bron en in 
de richting van de ontvanger (woningen en andere geluidgevoelige bestemmin-
gen). Nieuwe projecten moeten bij aanvang binnen de grenzen van de gestelde 
normen passen. Door de groei van het verkeer en de mobiliteit kan deze grens 
uiteindelijk worden overschreden. Voor rijkswegen en spoorwegen is daarom in 
2012 een nalevingsstelsel met geluidproductieplafonds in de regelgeving opge-
nomen om normoverschrijdingen te voorkomen (SWUNG-1). Bestaande situaties 
die volgens SWUNG-1 niet aan de norm voldeden, vallen onder een sanerings-
programma. Binnen SWUNG-2 worden ook plafonds opgenomen voor provinciale 
wegen. 
 
Om de geluidnormen te kunnen toetsen, moet de geluidsituatie in beeld worden 
gebracht. Dit gebeurt grotendeels via berekeningen. Geluidberekeningen moeten 
voldoen aan de eisen van de geldende reken- en meetvoorschriften. De meeste 
daarvan zijn samengebracht in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. Dat 
geldt voor geluid van weg- en railverkeer, bedrijfsterreinen en de inrichting 
daarvan, geluidisolatie van gevels en voor het maken van geluidkaarten binnen 
de Europese richtlijn Omgevingslawaai (European Noise Directive, END, 
2002/49/EC). Daarnaast bestaan afzonderlijke rekenvoorschriften voor windtur-
bines, schietterreinen en geluid afkomstig van luchtvaart. Dat laatste is weer 
opgesplitst in Schiphol, overige burgerluchtvaartterreinen en militaire vliegvel-
den. 
Voor de uitvoering van de geluidberekeningen in de praktijk hebben advies- en 
ingenieursbureaus, TNO en het RIVM software-implementaties gemaakt van de 
voorgeschreven rekenmethoden. Deze software bestaat doorgaans uit een in-
voermodule, een rekenhart en een presentatiemodule, waarin vaak een GIS-
applicatie is opgenomen om kaarten te kunnen maken. Alleen de rekenmetho-
den zijn wettelijk voorgeschreven. De keuze voor de software is aan de gebrui-
ker, die in beginsel ook zijn eigen software mag gebruiken. Er is geen certifice-
ring vanuit de Rijksoverheid of de rekenregels correct in de software zijn geïm-
plementeerd. Aangezien de rekenregels uit de RMV 2012 kleine interpretatiever-
schillen toelaten, geven de verschillende softwarepakketten kleine verschillen in 
rekenuitkomsten. 
 
Voor geluidberekeningen zijn veel gegevens nodig. Voor de invoer zijn basisge-
gevens nodig over omgevingskenmerken, bijvoorbeeld de ligging van gebouwen 
en infrastructuur en de omvang van activiteiten die de geluidbelasting veroorza-
ken, zoals verkeer en bedrijvigheid tijdens de dag- (7-19u), avond- (19-23u) en 
nachtperiode (23-7u). Ook gegevens over de locaties en hoogten van geluid-
schermen, geluidkenmerken van wegdekken en spoorbovenbouw zijn nodig voor 
de invoer. Als uitvoer produceren de modellen de geluidbelasting op de inge-
voerde rekenpunten die voor informatievoorziening, monitoring en toetsing wor-



RIVM Rapport 2014-0012 

 Pagina 42 van 175 

den gebruikt. Voor wegverkeer, spoor en burgerluchtvaart worden vanaf 2003 
de Europees ingevoerde Lden (gewogen 24-uursgemiddelde) en Lnight (nacht-
periode) als indicatoren voor de geluidbelasting gebruikt. Voor industrie is dat 
nog de Nederlandse ‘etmaalwaarde’ en voor militaire luchtvaart de verouderde, 
Nederlandse Kosten-eenheid (KE). 
 
De gegevensvoorziening van het geluidbeleid is onderdeel van een lopende uit-
voeringspraktijk, dat door velen als te divers en complex wordt ervaren en 
waarin de nodige verbeterpunten onderkend kunnen worden (Workshop Swung 
en de Ow, dd. 12 juni 2014). Lopende beleidstrajecten, zoals die van de Omge-
vingswet en SWUNG-2, bieden kansen om de verbeteringen door te voeren, in 
samenhang met parallelle trajecten voor milieuthema’s (bijvoorbeeld lucht en 
externe veiligheid). Deze milieuthema’s vertonen qua beleidssystematiek en 
gegevensvoorziening overeenkomsten met geluid. 
 
In onderstaande paragrafen wordt het domein geluid voor de werkvelden Weg- 
en Railverkeer, Industrielawaai, Luchtvaartlawaai en Overig uitgewerkt.  
 

4.2 Geluid Weg- en Railverkeer 

 
4.2.1 Toetsingskader 

De geluidnorm voor weg- en railverkeer is voor wat betreft de rijksinfrastructuur 
opgenomen in artikel 11.2 van de Wm. Provinciale, waterschaps- en gemeente-
lijke wegen, evenals metro, tram en delen van spoor die niet in beheer zijn bij 
ProRail, vallen onder hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder 2012. In het Bouw-
besluit, artikel 3.3 zijn de normen voor de binnenwaarden van geluid opgeno-
men. 
 
De geluidnormen voor rijkswegen en spoorwegen bestaan uit een voorkeurs-
waarde, een maximale waarde en een binnenwaarde voor bestaande en voor 
nieuwe situaties. Ze zijn uitgedrukt in de dosismaat Lden; het jaargemiddelde 
over de periodes dag, avond en nacht, waarbij voor de avond en de nacht straf-
factoren gelden. De huidige normstelling voor rijks- en spoorwegen kent twee 
perspectieven: de beheerders van rijkswegen en spoorwegen moeten voldoen 
aan de regeling in hoofdstuk XI van de Wm, waarbij de geluidbelasting binnen 
de geluidproductieplafonds (gpp’s) moet blijven. De gpp’s zijn met basisgege-
vens voor de situatie in 2008 vastgesteld met een 1,5 dB groeimarge of afhan-
kelijk van tracébesluiten. Jaarlijks wordt getoetst of de plafondwaarden over-
schreden worden. Als de plafondwaarden niet worden overschreden, dan is ge-
garandeerd dat de geluidgevoelige objecten langs de infrastructuur voldoende 
bescherming wordt geboden. Als de plafonds wel worden overschreden, dan 
moeten aanvullende maatregelen worden getroffen of het plafond worden ver-
hoogd. In het laatste geval moet de beheerder ook voldoen aan de regeling in 
hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (Wgh). Dat houdt in dat er op gevoelige 
bestemmingen moet worden getoetst aan de geluidsnormen. 
Initiatiefnemers vanuit de omgeving (bouwplannen) moeten voldoen aan de 
regeling en normstelling in hoofdstuk VI Wgh, waarbij de wegbeheerder hen de 
basisgegevens levert die voor de berekening van de plafonds zijn gebruikt. In 
beginsel moet bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bebouwing ter plekke aan 
de voorkeurswaarde worden voldaan. In een afweging met de mogelijkheden en 
kosten van te treffen maatregelen kan binnen de bandbreedte tussen de voor-
keurswaarde en de maximale waarde via een gemeentelijke of provinciale ont-
heffingsprocedure een hogere waarde worden aangevraagd. 
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Voor provinciale en gemeentelijke wegen en de niet-hoofdspoorwegen valt de 
beoordeling van nieuwe projecten en bestemmingen momenteel nog onder 
hoofdstuk VI Wgh. Daarvoor is nog geen nalevingssystematiek met behulp van 
plafonds ingevoerd, al wordt deze wel in SWUNG-2 opgenomen voor beheerders 
van provinciale wegen en industrieterreinen met een geluidzone. Als niet aan de 
voorkeursgrenswaarde op de gevel kan worden voldaan, stelt de regeling uit 
hoofdstuk VI Wgh een norm aan het niveau binnenshuis die niet overschreden 
mag worden. Daarnaast bestaan er specifieke normen voor woon- en slaapver-
trekken. Wanneer de isolatiewaarde van de gevel niet zodanig is dat de vereiste 
binnenwaarde wordt bereikt, moeten maatregelen worden getroffen.  
De geluidnormen zijn vastgesteld in de eerste Wet geluidhinder van de jaren ’80 
en sindsdien qua beschermingsniveau niet wezenlijk meer gewijzigd. De geluid-
normstelling is een mensgerichte normstelling en gebaseerd op uitgebreide da-
tabases van dosis-effectrelaties voor ernstige hinder. De voorkeurswaarden lig-
gen ongeveer op het niveau dat circa 10procent ernstige hinder onder de bloot-
gestelde populatie acceptabel wordt geacht. Ernstige hinder kan hier zowel ge-
zien worden als een maat voor welbevinden, als een indicator voor effecten ver-
derop in de keten van gezondheidsgevolgen van stressfactoren, zoals hoge 
bloeddruk en hart-vaataandoeningen. 
Aangezien bronnen verschillende hinderkenmerken hebben, zijn verschillende 
normen per bron ingevoerd.  
Voor de toetsing van geluidnormen wordt de geluidbelasting berekend. Metingen 
vinden voornamelijk plaats ter validatie van de onderliggende rekenvoorschrif-
ten. De wijze waarop de berekeningen en metingen dienen plaats te vinden, is 
vastgelegd in het RMV 2012. 
Op diverse momenten in de procedures worden de normen, c.q. de plafond-
waarden getoetst:  
- bij de voorbereiding van en besluitvorming over nieuwe projecten en recon-

structie van bestaande situaties, zowel waar het gaat om de bron (weg en 
rail) als om de geluidgevoelige bestemmingen (voornamelijk wonen); 

- bij het bepalen van te treffen maatregelen in saneringssituaties; 
- bij de jaarlijkse monitoring van de gpp’s. 

 
In de regelgeving is de belangrijkste ontwikkeling dat binnen SWUNG-2 wordt 
gewerkt aan een vereenvoudiging van het normstellend kader voor provinciale 
en gemeentelijke bronnen; daarnaast ook aan de voorbereiding van de introduc-
tie van de systematiek van gpp’s voor provinciale, waterschaps- en gemeentelij-
ke wegen en gezoneerde industrieterreinen. Planning is dat deze wetswijziging 
in 2018 van kracht zal worden. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is binnen de uitvoering van SWUNG-1 dit 
jaar het werken met de geluidproductieplafonds wordt gevalideerd en geëvalu-
eerd. Dit kan voorstellen opleveren om tot aanpassing en vereenvoudiging van 
de systematiek te komen, die ook bij de uitwerking van SWUNG-2 kunnen wor-
den toegepast. 
Hierna komt het punt aan de orde dat de onderzoekslasten niet alleen kunnen 
worden teruggedrongen door efficiënter rekenen, maar vooral ook door de re-
gelgeving te stroomlijnen en daarmee aanknopingspunten te bieden voor minder 
en globaler rekenwerk. 
 

4.2.2 Toetsingsinstrument 
De rekenmethodes voor weg- en railverkeersgeluid zijn vastgelegd in de hoofd-
stukken 3 en 4 van RMV 2012. De rekenmethode voor geluidsisolatie van de 
gevel is vastgelegd in hoofdstuk 6 van dit voorschrift. In de bijlagen bij deze 
ministeriële regeling zijn de methodes zodanig beschreven dat daar software-
implementaties van gemaakt kunnen worden. Deze bestaan in het algemeen uit 
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een invoermodule, een rekenhart en een presentatiemodule. Het rekenhart be-
staat ook weer uit 3 onderdelen, te weten: een module die de bron beschrijft 
(emissiebepaling), een module die de geluidpaden tussen de bron en de objec-
ten in de omgeving simuleert (de zogenaamde pathfinder) en een module die de 
geluidsbelastingen (immissies) berekent.  
Voor geluidberekeningen zijn de volgende soorten invoergegevens nodig: 
- Omgevingskenmerken: ligging bestemmingen, bodemkenmerken, bebou-

wing (liefst in 3D), aard van de bebouwing voor het bepalen van geluidge-
voelige bestemmingen. Het betreft hier algemene gegevensbestanden, zoals 
de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG), het Algemeen Hoogtebe-
stand (AHN) en het Wegen Bestand Nederland (WBN).  

- Gegevens over de omvang van de geluidsbron (verkeer, bedrijvigheid), nu 
en in de toekomst (10 jaar vooruit met scenario’s) en verdeling over dag, 
avond en nacht. Voor wegverkeer worden hier op tellingen gebaseerde ver-
keersgegevens en prognoses gebruikt. Voor railverkeer heeft de spoorweg-
beheerder goede gegevens over de feitelijke dienstregeling, maar kennen de 
prognoses ook de nodige onzekerheden. 

- Geluidspecifieke informatie, zoals gegevens over de geluidsproductie van de 
activiteit (bijvoorbeeld emissiekentallen vervoersmiddelen, spoorconstruc-
ties, wegdekken, geluidschermen, waarvan sommige zijn ingebouwd in de 
rekenmodellen). 
Aan de uitvoerkant produceren de rekenmodellen indicatoren voor de ge-
luidbelasting (voor weg en spoor Lden en Lnight) op de ingevoerde reken-
punten. Deze worden in beleids- en besluitvormingsprocessen en voor in-
formatievoorziening gebruikt. 
 

Het RMV 2012 is vervat in een ministeriële regeling en valt onder de verant-
woordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). IenM 
heeft het beheer van het RMV ondergebracht bij het RIVM. Het RIVM brengt 
jaarlijks een advies uit aan de minister over de activiteiten die ondernomen 
moeten worden om het RMV up-to-date te houden. Ten behoeve van de voorbe-
reiding van dit advies, organiseert het RIVM, samen met InfoMil werkgroep bij-
eenkomsten (WGM) voor het veld en evalueert het signalen uit de WGM binnen 
het expertpanel RMV’s Geluid. Het expertpanel bestaat uit deelnemers uit de 
kring van akoestische deskundigen, adviesbureaus, andere overheden, IenM en 
het RIVM. De minister beslist vervolgens na het advies over de te ondernemen 
acties, die vervolgens onder regie van het RIVM worden uitgevoerd. Deze acties 
kunnen leiden tot aanpassingen van het RMV, waarover dan weer door de minis-
ter beslist wordt.  
Er is hier sprake van een vergelijkbare werkwijze met lucht en externe veilig-
heid.  
Een protocol is in voorbereiding, waarin werkwijze en verantwoordelijkheden 
rond het beheer van het RMV-geluid worden vastgelegd. 
Vanuit het ministerie is geen regie op de totstandkoming en het gebruik van de 
invoergegevens. Evenmin worden software-implementaties van de RMV momen-
teel gecertificeerd. Dit wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de gebrui-
kers c.q. opstellers van de modellen. Op de manier waarop de uitkomsten van 
de berekeningen worden gebruikt, wordt regie gevoerd via de wet- en regelge-
ving, waar in verschillende mate van detail is beschreven hoe toetsing van nor-
men dient plaats te vinden. 
 
De rekenmethoden kennen een diversiteit aan gebruikers; zij zijn te onderschei-
den in overheden en bedrijven/particulieren. Overheden maken gebruik van 
rekenmethoden in het kader van ruimtelijke procedures voor de bouw en recon-
structie van infrastructuur en de ontwikkeling van woon-, werk-, voorzieningen- 
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en recreatielocaties. Rekenwerk wordt door de overheidsinstanties zelf gedaan 
(Rijkswaterstaat, ProRail, en provinciale-, gemeentelijke en Omgevingsdiensten) 
of het wordt uitbesteed aan adviesbureaus. Bedrijven laten rekenwerk voor ver-
gunningaanvragen veelal over aan hun adviseur. 
 
Wat betreft de rekenmethode wordt binnenkort in EU-verband een Europese 
gestandaardiseerde methode voor de kartering binnen de END-richtlijn vastge-
steld. Dit betreft geluid van wegen, spoor, industrie én luchtvaart. De Europese 
methode is data-intensiever dan de huidige RMV 2012 die Nederland gebruikt 
voor hoofdstuk VI Wgh en hoofdstuk XI Wm. Een belangrijke beleidskeuze is of 
de Europese methode, behalve voor de END-richtlijn, die alleen verplicht tot 
geluidkartering en geen normen stelt, ook toegepast gaat worden voor de Ne-
derlandse geluidwetgeving. Daarvoor pleit dat het werken met twee verschillen-
de methodes de eenduidigheid niet bevordert. Aan de andere kant zullen de 
uitkomsten van de Europese methode soms hoger en soms lager zijn dan bij 
berekeningen met de huidige methode, waardoor een lastige overgangsproble-
matiek ontstaat. Een besluit over de definitieve invoering van een Europese re-
kenmethode voor de END-richtlijn is in juni 2014 genomen. Verwachting is dat 
de nieuwe methode pas voor de karteringsronde in 2022 verplicht zal zijn. Er is 
dus voldoende tijd voor een zorgvuldige implementatie. 
ICT- en data-ontwikkelingen zijn van invloed op het geluidrekenwerk. Van be-
lang zijn de volgende trends: 
- Kwaliteit van omgevingsdata neemt geleidelijk aan toe. Zo zijn voor geluid-

berekeningen hoogtegegevens nodig en het beschikbaar komen van AHN2 
betekent hier een belangrijke stap vooruit. 

- De introductie van de gpp’s voor de rijksinfrastructuur heeft geleid tot een 
verbeterslag als het gaat om de inventarisatie van kwalitatief goede ge-
luidspecifieke invoergegevens voor de modellen, zoals: hoogte van geluids-
schermen, type wegdek en materieel en de bronhoogten en daarmee tot een 
verhoging van de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Te verwachten is dat 
een vergelijkbare actie ook bij de provinciale wegen tot een verbetering van 
de gegevensbasis zal leiden. 

- Het maken van geluidkaarten betekent complexe en omvangrijke rekenpar-
tijen, die grote computercapaciteit vragen. Ontwikkelingen van hardware en 
programmatuur zijn zodanig, dat dit steeds minder een probleem is en dat 
ook geluidberekeningen voor grote gebieden (bijvoorbeeld het maken van 
een landelijke kaart) in korte tijd kunnen worden gemaakt.  
 

Op zich is het rekenen met geluid een staande praktijk, waar veel ervaring mee 
is opgedaan. Uit informatie van de Stichting Adviseur Bestuursrechtspraak 
(StAB) blijkt dat beroepszaken over weg- en railgeluid steeds minder vaak 
stranden op slecht rekenwerk. Dat neemt niet weg dat er knelpunten bestaan en 
verbeteringen mogelijk zijn. De volgende knelpunten kunnen gesignaleerd wor-
den: 
- Kwaliteit en geschiktheid basisbestanden omgevingskenmerken: ontbreken-

de gegevens (hoogte) of te gedetailleerd (gevels); 
- Kwaliteit verkeersprognoses: actualiteit, consistentie bovenregionaal, ont-

breken dag/avond/nacht; 
- Kwaliteit geluidspecifieke gegevens: met name schermen en wegdekken 

provinciale en gemeentelijke wegen; 
- Onzorgvuldige modellering van de omgevingskenmerken; 
- Schijnnauwkeurigheid van de modeluitkomsten; 
- Geluidkaarten versnipperd en geen landelijke dekking; 
- Beschikbaarheid gegevens met juridische status onvoldoende (hogere waar-

den); 
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- Geen totaalregie: knelpunt vooral aan de invoerkant; 
- Geen integratie tussen END-rekenwerk (geluidkaarten) en Nederlandse 

normstelling, wat veel extra werk oplevert. 
Met geluidberekeningen zijn aanzienlijke onderzoekslasten gemoeid. Die kunnen 
op een aantal manieren teruggedrongen worden: 
- Door verhoging van de efficiency van het rekenwerk. Op dit moment kost 

het veel energie om voor elke situatie opnieuw de invoergegevens bij elkaar 
te brengen en vooral de omgevingskenmerken en de verkeersgegevens. Ook 
het gebrek aan integratie van Europese en Nederlandse regelgeving levert 
veel extra werk op. 
Bij de omgevingskenmerken is er de behoefte aan een landelijk 3D-
omgevingsbestand, dat geschikt is voor geluidberekeningen (maar ook voor 
lucht en externe veiligheid). Ontwikkelingen van basisbestanden laten het 
perspectief zien dat dit ook mogelijk is, maar daarvoor is het noodzakelijk 
een datamodel te ontwikkelen dat aan de eisen voor de verschillende milieu-
thema’s voldoet. Dat 3D-omgevingsbestand zou voor de Laan van de Leef-
omgeving beschikbaar gesteld kunnen worden. 
Ook bij de verkeersgegevens is er het perspectief van één landelijk model 
(databestand) dat bruikbare verkeersgegevens (incl. prognoses) kan opleve-
ren voor lucht, geluid en externe veiligheidsberekeningen. Binnen NSL zijn al 
de eerste stappen gezet voor een dergelijk aanpak, waarbij de gegevens van 
de verschillende overheidspartijen worden gebruikt en worden voorzien van 
een consistentietoets. Belangrijk daarbij is dat een zorgvuldig proces wordt 
ontwikkeld voor het opnemen van de gegevens van verschillende partijen en 
een beoordeling op consistentie van die gegevens. Dit brengt echter nog 
geen vereenvoudiging en uniformering van de regelgeving en de normstel-
lingen met zich mee. 

- Door aanpassingen in de regelgeving die de toepassing van een screening-
tool vergelijkbaar met ‘Niet In Betekende Mate’ (NIBM) bij luchtkwaliteit 
mogelijk maakt. Voor geluid is op bepaalde punten al sprake van een drem-
pel, bijvoorbeeld de bepaling dat pas van een reconstructie sprake is wan-
neer de geluidbelasting met 2 dB wordt verhoogd. Vergelijkbaar is de werk-
ruimte van 1,5 dB, die is ingebouwd bij de eerste vaststelling van de gpp’s. 
Dat zijn hoge drempels, vooral wanneer bedacht wordt dat als gevolg van de 
logaritmische dB-schaal een toename van 1,5 dB overeenkomt met een 
groei van het verkeer van 40procent. Het verdient aanbeveling om te onder-
zoeken of ook op andere punten dergelijke criteria kunnen worden inge-
bouwd waarmee snel kan worden beoordeeld of voor een project uitgebrei-
der onderzoek nodig is. Te denken valt bijvoorbeeld aan het (opnieuw) in-
voeren van een ondergrens voor de verkeersintensiteit van straten en we-
gen. 
Aandachtspunt hierbij is dat NIBM bij lucht is gemotiveerd door het feit dat 
het totale effect van alle NIBM-projecten binnen het programma wordt ge-
compenseerd, onder meer door generieke maatregelen. Geluid is een veel 
lokaler verschijnsel dan lucht. Een programmatische aanpak kan helpen, 
maar een dergelijke aanpak moet dan wel specifiek op geluid worden toege-
sneden.  

- Door onnodige actualisaties te vermijden. Dit punt houdt verband met de 
regelgeving voor de periodes van de monitoring. Nu worden de gpp’s voor 
rijkswegen jaarlijks gemonitord. De bedoeling voor provinciale wegen is om 
dit vijfjaarlijks te gaan doen. Het NSL wordt ook jaarlijks gemonitord. Bezien 
kan worden of een frequentie gekozen kan worden, die recht doet aan de 
dynamiek van het verschijnsel en waardoor voor lucht en geluid tot een 
meer samenhangende aanpak gekomen kan worden (alles één keer per vier 
jaar?). 
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Belangrijk zal zijn, mede met het oog op de bestendigheid in de richting van 
procedures bij de Raad van State, dat dergelijke vereenvoudigingen in de 
regelgeving met een gezondheidskundige onderbouwing gemotiveerd wor-
den. Bij ontwikkeling van NIBM-criteria is het daarbij van belang dat de ef-
fectgroottes waar het bij het leggen van drempels om gaat, over de verschil-
lende beleidsterreinen heen van dezelfde orde van grootte zijn. 

- Door integratie van Europese en Nederlandse wetgeving kan onnodig werk 
worden voorkomen. Een aantal gemeenten geeft nu al aan dat zij veel mid-
delen hebben geïnvesteerd in het laten opstellen van de geluidkaarten voor 
de Europese richtlijn en graag zien dat deze geluidkaarten ook kunnen wor-
den gebruikt voor het toetsen van vergunningen en bouwplannen.  

Behalve voorgaande verbeterpunten, die breder dan alleen voor geluid moeten 
worden opgepakt, zijn er de volgende specifieke verbeterpunten voor het thema 
geluid.  
- Kwaliteit van de geluidspecifieke informatie, zoals gegevens over schermen 

en wegdekken, voornamelijk van provinciale en gemeentelijke wegen. 
- Eenduidigheid in de informatie over beleidsmatige geluidwaarden. Zo zijn 

vastgestelde hogere waarden slecht beschikbaar. De gpp’s en de nalevings-
gegevens voor weg en rail worden in afzonderlijke registers opgenomen en 
op internet beschikbaar gesteld, echter in verschillende websites en in vol-
gens net weer verschillende formats. Aanbeveling is om hier uniformiteit in 
aan te brengen en volgens hetzelfde format in de toekomst ook informatie 
over de provinciale gpp’s beschikbaar te stellen.  

- De kwaliteit van de uitkomsten van de rekenmodellen is zo sterk als de 
zwakste schakel. Wanneer de invoergegevens een grote onbetrouwbaar-
heidsmarge hebben, dan is het misleidend om vervolgens geluidbelastingen 
tot op één decimaal achter de komma weer te geven. Een deel van de oplos-
sing hiervoor is natuurlijk om de kwaliteit van de invoer te verbeteren. Aan 
de andere kant kan onderzocht worden hoe op een globalere manier met de 
modeluitkomsten kan worden omgegaan, bijvoorbeeld door af te ronden op 
hele getallen.  

- De informatievoorziening naar de bevolking toe is versnipperd. Elke ge-
meente presenteert zijn geluidkaarten op haar eigen manier, met veel ver-
schil in kwaliteit. Polka-site biedt wel een overzicht, maar geen uniformiteit. 
Atlas Leefomgeving heeft wel die ambitie, maar dekt niet alles. Er is behoef-
te aan één eenduidige geluidkaart voor heel Nederland. Het zou een aan-
zienlijke efficiencyslag betekenen wanneer een dergelijke geluidkaart voor 
Nederland centraal samengesteld zou worden. Als het lukt om een dergelijke 
kaart met voldoende kwaliteit op te stellen, zou hier ook normstelling voor 
de Nederlandse regelgeving mee verbonden kunnen worden. In plaats van 
alleen de basisinvoergegevens vanuit de gegevensvoorziening te ontsluiten, 
kan de gebruiker dan direct over de einddata beschikken. 

 
4.2.3 Gegevensvoorziening 

Gegevensvoorziening is hiervoor aan de orde gekomen bij verbeterpunten, met 
name waar het gaat om verbeteringen bij de invoergegevens.  
 

4.2.4 Ontwikkelopties 
Hiervoor zijn enkele suggesties genoemd voor het toepassen van NIBM bij ge-
luid, waardoor men snel kan zien of voor een bepaald project berekeningen no-
dig zijn of niet.  
Een andere manier van screening is om in lijn met de aanbevelingen uit het 
Elverding-rapport bij meer complexe projecten gefaseerd te werk te gaan. En 
daarnaast is het de bedoeling om in de fase van de ontwikkeling van varianten 
niet te uitgebreid te rekenen, maar te werken met vuistregels en kentallen. Al-
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leen de uiteindelijk gekozen variant zou dan meer gedetailleerd in beeld ge-
bracht moeten worden. Deze ontwikkelingen lijken op het eerste gezicht voorde-
len te hebben. Echter wanneer de hiervoor genoemde verbeteracties van de 
omgevingsdata en de ontwikkelingen op ICT-gebied zijn gerealiseerd, dan lijkt 
gedetailleerd rekenen geen probleem te zijn en kan het beter meteen goed ge-
beuren.  

 
Eerder is al een aantal mogelijkheden benoemd voor stroomlijning en standaar-
disatie: 3D-omgevingsbestand voor milieuberekeningen, landelijke database 
verkeersgegevens voor monitoring en planning en het toepassen van NIBM met 
voor de milieuthema’s vergelijkbare effectgroottes. Op basis hiervan zou een 
landelijke geluidkaart voor monitoring en toetsing gemaakt kunnen worden. 
Daarbij gaat het zowel om de kaart zelf, waarvan geluidbelastingswaarden nu en 
in de toekomst kunnen worden afgelezen, als om de bestanden die daarachter 
zitten en die kunnen worden gebruikt bij het maken van geluidberekeningen 
voor nieuwe projecten. De kaart kan deels gebaseerd worden op centrale be-
standen en deels op gegevens die door de verschillende overheidsniveaus wor-
den geleverd. Een gezamenlijk (Rijk, provincies, gemeenten, bedrijven) vast te 
stellen geluidgrid, waarin die gegevens kunnen worden ingepast, zou hiervoor 
een instrument kunnen zijn. De hierna behandelde thema’s industrielawaai en 
luchtvaartlawaai zouden ook onderdeel van die kaart moeten zijn. 
Bij externe veiligheid is al de nodige ervaring opgedaan met de risicokaart en 
ook in het NSL wordt een kaart toegepast. Het verdient aanbeveling wanneer de 
kaarten voor de drie beleidsthema’s zo veel mogelijk op een bepaalde wijze 
worden vormgegeven. Dan kunnen voor een bepaald gebied de kaarten over 
elkaar heen gelegd worden, zodat ook gebruikers een beeld krijgen van de ge-
combineerde geluidsbelasting. 

 
Het onderhoud van de rekenmethodes voor geluid is toereikend geregeld. Ze 
worden voldoende actueel gehouden. Ook het gebruik van de methodes vindt 
ruw geschat op een voldoende deskundige wijze plaats.  

 
Opties voor integrale beoordeling: 
- Algemene opmerking is dat de wijze van beoordeling altijd moet samenhan-

gen met de manier waarop het toetsingskader is geformuleerd. Dat is ook 
het uitgangspunt van deze actie. Een verkenning van opties voor integrale 
beoordeling zou dus moeten beginnen met de vraag hoe ver men binnen de 
Omgevingswet denkt te gaan met beleidsmatige integratie. Blijft de integra-
tie beperkt tot een administratieve integratie onder de koepel van één wet? 
Of worden verdere stappen gezet in de richting van een integrale normstel-
ling of beoordeling? Zou dat laatste het geval zijn, dan moet dat ook zijn 
doorwerking hebben in de aanpak van de berekeningen. 

- In de opdracht voor deze actie wordt gevraagd een vergelijking te maken 
met luchtkwaliteit. De potentie voor synergie met geluid zit niet bij de norm-
stelling, maar bij de harmonisatie van de invoer voor de berekeningen en bij 
de uitvoer in de vorm van kaarten. Daarbij zou niet alleen naar de relatie 
tussen geluid en lucht moeten worden gekeken, maar ook naar die met ex-
terne veiligheid. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of synergie te 
bereiken valt bij de systematiek van de beleidsuitvoering, te weten de pro-
grammatische aanpak. Voor geluid bestaat geen programmatische aanpak 
en die is in het kader van SWUNG-2 ook niet voorzien. Wel is het mogelijk 
om tot een versterking van het programmatisch karakter van het geluidbe-
leid te komen, door de actieplannen op grond van de END een zwaardere 
status te geven. Deze kunnen op het niveau van het verschillend bevoegde 
gezag, meer in samenhang met beleid voor lucht en externe veiligheid, wor-
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den ontwikkeld. Immers het feit dat het veelal om dezelfde bron gaat, is niet 
alleen bij het rekenen een mogelijkheid voor synergie, maar ook bij het tref-
fen van maatregelen.  
Puur rekentechnisch gezien bestaan er ook integratie-opties. Een voorbeeld 
daarvan is Urban Strategy van TNO. TNO claimt dat met dit model een aan-
zienlijke besparing op onderzoekslasten gerealiseerd kan worden, omdat de-
zelfde databases voor meer doeleinden tegelijk worden gebruikt. 
 

4.3 Industrielawaai 

 
4.3.1 Toetsingskader 

De regelgeving voor industrielawaai is op wetsniveau geregeld in hoofdstuk V 
van de Wgh 2012. Hierin zijn het normstellend kader en de aanpak voor het 
zonebeheer van bedrijfsterreinen opgenomen. Verder is voor industrielawaai het 
Activiteitenbesluit van belang. In hoofdstuk 2, art. 2.8 zijn de geluidregels voor 
inrichtingen opgenomen die onder dit besluit vallen. Windturbines hebben een 
specifieke plek in dit besluit. De geluidnormstelling hiervoor is in paragraaf 3.2.3 
opgenomen. 
 
Industrielawaai kent, net als weg- en railverkeerslawaai, de mogelijkheid om 
binnen de bandbreedte van de normstelling hogere waarden vast te stellen. 
Verschil met weg en spoor is dat nog steeds gewerkt wordt met de ‘etmaalwaar-
de geluidbelasting’ in plaats van Lden en Lnight. Daarnaast wordt voor industrie-
lawaai in gemeentelijke vergunningen vaak een norm aan de piekbelasting ge-
steld (maximaal in plaats van gemiddeld optredende geluidniveaus voor dag, 
avond en nacht). Normen worden getoetst op de gevels van de dichtstbijzijnde 
bebouwing en van de binnenwaarden.  
Bij industrielawaai wordt onderscheid gemaakt tussen gezoneerde en niet-
gezoneerde terreinen. Op gezoneerde terreinen verzorgt de gemeente het zone-
beheer, met behulp van een zonebeheersmodel. Dat model is gemaakt bij het 
ontwerp van het terrein. Als bedrijven uitbreiden of zich vestigen, worden de 
gegevens van het bedrijf in het model ingevoerd. Zo is te zien wat de resterende 
geluidruimte op het terrein is. Toetsing van de geluidsnormen in de zone of bij 
niet-gezoneerde terreinen ter plekke bij nabijgelegen woningen, vindt plaats in 
het kader van vergunningverlening.  
Grondslag van de normen: zie weg en rail. De aanvullende pieklawaainormstel-
ling heeft te maken met het vaak incidentele karakter van industriegeluid. Het 
dient ertoe om hindereffecten zo veel mogelijk te beperken. 

 
Voor SWUNG-2 zijn voornemens ontwikkeld om een systematiek in te voeren die 
overeenkomt met die van de gpp’s. In plaats van zones worden daarbij ook rond 
bedrijfsterreinen zogenaamde geluidproductieplafond-punten industrielawaai 
(gppil) vastgesteld. Daardoor kan worden getoetst of de emissie van het terrein 
niet boven de plafondwaarden gaat. 

 
De regeling industrielawaai werkt goed. Veel problemen uit de jaren ’80 zijn 
verholpen. De normstelling heeft veel kwaliteitswinst opgeleverd, omdat bij in-
dustriële installaties er in technische zin veel meer mogelijkheden zijn tot effec-
tieve maatregelen en bronbeleid dan bij weg en spoor. 
Veel industrieterreinen lopen echter vast in het zonebeheer. In veel gevallen is 
nog wel geluidruimte beschikbaar, maar die komt in de huidige regelgeving niet 
goed tot uiting. De zones worden niet cumulatief vastgesteld, maar veelal per 
bedrijf. Door dit beter af te stemmen, kan het bedrijfsleven meer profiteren van 
de beschikbare geluidruimte. 
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4.3.2 Toetsingsinstrument 

In het RMV 2012, hoofdstuk 2 en bijlage II, is een aantal bepalingen opgenomen 
voor het rekenen en meten van industrielawaai. Voor de werkwijze voor het 
rekenen en meten is een verwijzing opgenomen naar de Handleiding meten en 
rekenen Industrielawaai 1999. Hoewel dit document geen wettelijke status 
heeft, geldt hij als regelgeving door jurisprudentie van de Raad van State. 
Geluidbelasting als gevolg van industrielawaai wordt bepaald via een mix van 
meten en berekenen. Voor geluidproductie van machines die binnen bedrijven of 
in de openlucht worden gebruikt, bestaan databases gekoppeld aan EU-
richtlijnen. Akoestische bureaus hanteren daarnaast vaak eigen op metingen 
gebaseerde gegevensbestanden, met emissiekentallen voor allerlei installaties 
binnen bedrijven, en op ervaring gebaseerde beoordelingsmethodes. Deze gege-
vens worden weer ingevoerd in het rekenmodel om tot geluidkaarten of weerga-
ves van toekomstige situaties te komen. Door juridische procedures ontstaat 
jurisprudentie over deze gegevens en methodes en dat zorgt weer voor bredere 
toepassing. 

 
De methodes voor het meten en berekenen van industrielawaai worden op de-
zelfde wijze beheerd als die voor weg- en raillawaai.  

 
Anders dan bij weg en rail zijn de bedrijven zelf de belangrijkste gebruikers, 
omdat zij in het kader van vergunningprocedures zelf de relevante akoestische 
gegevens moeten aanleveren. Zij zullen dat vrijwel altijd door akoestische bu-
reaus laten uitvoeren. 
 
Wat betreft de verbeteropties, zal het beschikbaar komen van een 3D-
omgevingsbestand ook voor berekeningen van industrielawaai een beperking 
van de onderzoekslast betekenen. Waar op het punt van verkeer winst geboekt 
kan worden met een landelijk consistent verkeersmodel, speelt dat echter niet 
bij industrie. Hier zijn de brongegevens een lokale zaak. 
Eerder is aangegeven dat databestanden van brongegevens vaak binnen grote 
akoestische bureaus, met elk eigen datasets, worden ontwikkeld en beheerd. 
Wanneer sprake is van een landelijke dataset, waaraan door bureaus praktijk-
gegevens worden toegeleverd, zou dat een besparing opleveren. 
Het blijkt dat gegevens uit gemeentelijke zonebeheersmodellen niet altijd een-
voudig beschikbaar zijn voor bedrijven die een vergunning aanvragen of andere 
overheden, zoals voor de voorbereiding van een Tracébesluit. Hierdoor moeten 
zij soms extra rekenwerk verrichten. 
 

4.3.3 Ontwikkelopties 
Onder weg- en rail is de landelijke geluidkaart voor monitoring en toetsing ge-
noemd. Hierin moeten ook de gegevens van bedrijvigheid en luchtvaart worden 
opgenomen. Voornamelijk gemeenten moeten hiervoor de brongegevens van 
hun bedrijfsterreinen aanleveren. Dit zou kunnen op basis van de informatie die 
in de zonebeheersmodellen beschikbaar is. Hiermee komen die gegevens voor 
alle gebruikers beschikbaar en ontstaat er een eenduidig beeld van de vergunde 
milieugebruiksruimte. 
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4.4 Luchtvaartlawaai 

4.4.1 Toetsingskader 
De geluidnormstelling voor luchtvaartlawaai is versnipperd terug te vinden: 
– Schiphol: Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, art. 4.2.1; 
– overige nationale en regionale luchthavens: in de desbetreffende luchtha-

venbesluiten; 
– militaire luchthavens: in het Besluit militaire luchthavens; 
– zones van buitenlandse vliegvelden: in het Besluit zonering buitenlandse 

luchtvaartterreinen Noord- en Midden Limburg. 
 

4.4.2 Toetsingsinstrument 
Voor elk van de hiervoor genoemde typen vliegvelden is ook een rekenmethode 
gedefinieerd: 
– Schiphol: methoden genoemd in LVB Schiphol, art. 4.2.3; 
– overige nationale en regionale velden: Regeling Burgerluchthavens, Bijlage 

1; 
– Militaire luchthavens: Besluit Militaire luchthavens, art. 3, lid 2 (betreft Ke-

norm); 
– Zones van buitenlandse luchthavens: Besluit zonering buitenlandse luchtha-

vens, artikel 1 (Ke-normstelling). 
 

4.4.3 Ontwikkelopties 
In de context van de Omgevingswet is luchtvaartlawaai relevant bij de besluit-
vorming over de bouw van nieuwe woningen. Het belangrijkste kader daarvoor 
is de in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bevestigde uitspraak uit de 
Nota Ruimte dat binnen de 20 Ke-contour rond Schiphol geen ruimte is voor 
grootschalige woningbouwlocaties. Verder zal het bevoegd gezag bij de besluit-
vorming over kleinere bouwplannen in het kader van herstructurering en inten-
sivering van het bestaand stedelijk gebied in het kader van cumulatie rekening 
moeten houden met de geluidbelasting door vliegtuiglawaai. In paragraaf 3.2 is 
als ontwikkeloptie aangegeven het streven naar een geluidskaart voor monito-
ring en toetsing. Daar zou vliegtuiglawaai in moeten worden opgenomen.  
Wat betreft de actuele ontwikkeling is van belang dat in de afgelopen periode 
aan de zogenaamde Alderstafel een nieuw stelsel is ontwikkeld voor de norme-
ring, de sturing en de handhaving van de effecten van het vliegverkeer op de 
omgeving. Dat geldt vooral voor geluid en externe veiligheid. Met dit stelsel is 
gedurende een periode van 2 jaar geëxperimenteerd en het zal de komende 
periode in wet- en regelgeving vastgelegd worden. In het nieuwe stelsel zijn de 
huidige grenswaarden in handhavingspunten vervangen door regels, die het 
gewenste baangebruik voorschrijven. Het wettelijk vereiste beschermingsniveau 
wordt in het nieuwe stelsel gewaarborgd via een norm voor de maximale hoe-
veelheid geluid (MHG). Deze MHG wordt bepaald op basis van de gebruiksprog-
nose voor het komende jaar en vastgesteld door de Minister van IenM. Met be-
hulp van criteria uitgedrukt in aantallen woningen, gehinderden, slaapverstoor-
den binnen geluid en risico-contouren wordt de gelijkwaardigheid met het huidi-
ge stelsel gegarandeerd. Na afloop van het gebruiksjaar wordt vastgesteld of de 
uitvoering van het vliegverkeer binnen de criteria is gebleven. Onderzocht zou 
moeten worden hoe deze gegevens kunnen worden benut om de geluidkaart 
met luchtvaartlawaai aan te vullen. Ook zal bekeken moeten worden hoe dit bij 
andere vliegvelden dan Schiphol vormgegeven kan worden. 
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4.5 EU richtlijn Omgevingslawaai (END) 

4.5.1 Toetsingskader 
De EU-richtlijn Omgevingslawaai is in de Nederlandse regelgeving geïmplemen-
teerd in hoofdstuk 11.2 van de Wm. 
Op grond van de END moeten lidstaten elke vijf jaar (2012-2017) een beeld 
geven van de geluidsituatie in hun land. Dit kan in de vorm van tabellen of kaar-
ten, waarin de geluidsbelasting in 5 dB-categorieën wordt aangegeven. Dit geldt 
voor agglomeraties van meer dan 100.000 inwoners en voor vliegvelden, wegen 
en spoorwegen boven een bepaalde verkeersintensiteit. Ook vraagt de EU naar 
het identificeren van hotspots en stille gebieden. Vervolgens is het bevoegde 
gezag verplicht om actieplannen te maken, waarin wordt aangegeven hoe door 
henzelf als knelpunt aangemerkte situaties worden opgelost. Ook die plannen 
dienen aan de EU gerapporteerd te worden. Het is de opzet dat de EU deze in-
formatie gebruikt om het bronbeleid op EU-niveau aan te sturen. Verder is de 
verwachting dat van deze aanpak een uniformerende werking op het geluidbe-
leid tussen de lidstaten uitgaat en last but not least wil de EU via deze aanpak 
de informatievoorziening aan burgers over geluid (Århus) en het voeren van een 
goed geluidbeleid in de lidstaten stimuleren.  
De END bevat geen omgevingsnormen anders dan de luchtkwaliteitsrichtlijn. 
 
De EU heeft een herziening van de richtlijn gestart. Een van de issues is de wens 
vanuit de EU om in deze richtlijn ook omgevingsnormen op te nemen, dit met 
het oog op een level playing field voor bedrijven. Een meerderheid van lidstaten, 
waaronder Nederland, vindt dit echter een kwestie van subsidiariteit. 

 
De ervaring met twee karterings- en planningsrondes is dat er weinig ambitie en 
enthousiasme is bij het aangewezen bevoegde gezag voor de uitvoering van de 
richtlijn. Mede als gevolg van het ontbreken van sancties worden rapportages 
met veel vertraging ingeleverd. Het doel om de bevolking te informeren komt 
slecht van de grond, bovendien wordt voor dit doel weinig van de gegevens ge-
bruikgemaakt. Bij het opstellen van actieplannen blijken gemeenten slechts over 
weinig effectieve maatregelen te kunnen beschikken. 
Uit de vergelijking van de kartering van 2007 en 2012 blijkt over het geheel 
genomen de hinder behoorlijk te zijn toegenomen. Dat heeft verschillende oor-
zaken: fouten zijn de 2e keer vermeden, er zijn andere methodes van rekenen 
gebruikt en er is vaak een fijnmaziger wegennet meegenomen. 
Er blijkt een overlap te zitten in de rapportage, daar waar in agglomeraties ook 
gerapporteerd moet worden over de infrastructuur, die onder het bevoegd gezag 
van provincies en het Rijk valt. Hier zit een doublure en wordt afstemmingspro-
blematiek zichtbaar, in het bijzonder waar het gaat om de verkeersgegevens.  
Luchtkwaliteit kent een vergelijkbare EU-rapportagesystematiek, echter de rap-
portagejaren lopen niet synchroon. 
Ten slotte kent de END-rapportage geen landelijke dekking, terwijl zich ook bui-
ten de aangewezen agglomeraties en bronnen veel geluidknelpunten voordoen. 
 

4.5.2 Toetsingsinstrument 
Voor kartering op basis van de END is een afzonderlijke rekenmethode gedefini-
eerd. Die is te vinden in hoofdstuk VII van het RMV 2012. Op grond van dat 
voorschrift is het mogelijk om met een globale en een meer gedetailleerde me-
thode te werken. 
De organisatorische inbedding van de END is vergelijkbaar met die voorverkeer 
en industrie. Gebruikers zijn voornamelijk akoestische bureaus en omgevings-
diensten, die voor het bevoegd gezag en gemeenten in agglomeraties werken. 
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Binnenkort besluit de EU over de nieuwe geharmoniseerde rekenmethode 
(CNOSSOS), die naar verwachting pas voor de karteringsronde in 2022 zal gaan 
gelden. 
De rekenmethode zelf geeft geen noemenswaardige problemen. De indruk is dat 
voor de rapportage van 2012 voornamelijk met Standaard Rekenmethode 2 
(SRM2) is gewerkt. Hierdoor zal de overgang naar de nieuwe methode slechts 
beperkt data-intensiever zijn. 
 

4.5.3 Ontwikkelopties 
Uit beide workshops die over geluidkartering zijn gehouden, kan geconcludeerd 
worden dat veel partijen een voorkeur hebben voor het centraal maken van een 
geluidkaart voor het opstellen van de END-rapportage. Dat is ook goed mogelijk 
wanneer de hiervoor genoemde acties van een landelijk 3D-omgevingsmodel en 
consistent verkeersmodel beschikbaar zijn en de stap naar een landelijke kaart 
voor monitoring en toetsing wordt gezet.  
De END-actieplannen zouden beter geïntegreerd kunnen worden in het gemeen-
telijk beleid door ze onderdeel te maken van een meer programmatische aan-
pak. 
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5 Externe Veiligheid 

5.1 Inleiding 

Externe veiligheid (EV), inmiddels vaak omgevingsveiligheid genoemd, richt zich 
op het risico van overlijden van personen in de omgeving van een risicovolle 
activiteit, als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het gaat 
om: 

● Bedrijven met gevaarlijke stoffen (inrichtingen genoemd);  
● Transport van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor;  
● Buisleidingen met gevaarlijke stoffen; 
● Luchthavens; 
● Bedrijven met vuurwerk en ontplofbare stoffen. 

Het externe veiligheidsbeleid kent voor deze activiteiten een risicobenadering 
waarbij de risico’s worden gekwantificeerd om de ruimtelijke inpasbaarheid er-
van te kunnen bepalen. Een uitzondering vormen de activiteiten met vuurwerk 
en ontplofbare stoffen, waarbij de veiligheidszonering is gebaseerd op effectaf-
standen.  
De rekenresultaten worden gepresenteerd in twee risicomaten, het plaatsgebon-
den risico en het groepsrisico (Tekstbox 5.1.). 
 
Tekstbox 5.1. Toelichting Plaatsgebonden Risico en Groepsrisico 
De belangrijkste risicomaten voor Externe Veiligheid zijn het plaatsgebonden 
risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
Het PR gaat over de overlijdenskans van een onbeschermd persoon op een be-
paalde plaats als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen bij een 
activiteit. Dit leidt tot een risicoafstand t.o.v. een risicobron in de vorm van een 
risicocontour.  
 

 
Figuur 5.1. Plaatsgebonden risicocontouren 
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Het GR gaat over de kans op overlijden van een groep personen als direct ge-
volg van een incident met gevaarlijke stoffen. Achterliggende gedachte hierbij is 
dat als door 1 incident 100 mensen overlijden, dit meer maatschappelijke ont-
wrichting/impact geeft, dan 100 incidenten waarbij elke keer 1 persoon overlijdt. 
Het GR wordt uitgedrukt in een grafiek waarin de frequentie (N) tegenover het 
aantal doden (N) wordt weergegeven (FN curve). 
 

 
Figuur 5.2. Groepsrisico (FN-curve) 
 
In diverse besluiten zijn de normen voor het plaatsgebonden risico (grenswaar-
de) en het groepsrisico (oriëntatiewaarde) vastgelegd. Ook de wijze waarop de 
kwantitatieve risicoanalyses (QRA) dienen te worden uitgevoerd zijn in onderlig-
gende regelgevingen beschreven, waarin verwezen wordt naar rekenpakketten 
en handleidingen die moeten worden gebruikt.  
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, spoor, water) zijn op basis van 
berekeningen van het plaatsgebonden risico risicoplafonds bepaald. Deze wor-
den vastgelegd in het Basisnet. Dit wordt onder het thema ‘transport’ nader 
beschreven. 
De rekenresultaten die in de vergunningverlening worden gebruikt, dienen te 
worden opgenomen in het risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS, de data in-
voerapplicatie) en vervolgens via internet op de risicokaart beschikbaar gesteld.  
 

5.2 Toetsingskader 

Externe veiligheid speelt zich af op het gebied van ruimtelijke ordening, vergun-
ningverlening, transport van gevaarlijke stoffen en rampbestrijding. Het instru-
mentarium dat in de volgende paragrafen wordt toegelicht is verankerd in de 
wetgeving op deze terreinen, zoals de WRO en de WABO. 
 
In de volgende paragrafen worden de verschillende toetsings- en rekeninstru-
menten beschreven. Er is voor gekozen om alleen de instrumenten met een 
formele status te behandelen.  
Hierbij horen de volgende opmerkingen: 
● Voor activiteiten met gevaarlijke stoffen die niet onder de besluiten externe 

veiligheid vallen, gelden eisen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. 
Voor sommige activiteiten zijn generieke risicoafstanden vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit.  
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● Voor enkele typen inrichtingen (zoals LPG tankstations) zijn in de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen tabellen met afstanden opgenomen. Bij het 
Basisnet zijn risicoplafonds vastgelegd, zodat berekeningen ook niet nodig 
zijn. 

● Een uitgangspunt bij de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid is dat de 
risicorelevante installaties voldoen aan de stand van de techniek met betrek-
king tot veiligheid. De best beschikbare technieken voor een aanvaarde vei-
ligheid zijn vastgelegd in technische richtlijnen. Sommige PGS-richtlijnen 
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) zijn aangewezen als beste beschikbare 
technieken. Deze richtlijnen worden niet verder besproken. Datzelfde geldt 
voor eisen met betrekking tot bijvoorbeeld etikettering en vervoersmiddelen. 

● Als hulpmiddel voor besluitvorming rond LPG tankstations is de LPG tool ont-
wikkeld. Dit betreft een eenvoudig en specifiek instrument dat gebruikt wordt 
in plaats van een QRA voor een LPG tankstation. Het heeft geen formele sta-
tus. 

● Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld voor de verantwoording van het 
groepsrisico. Deze hebben geen formele status en worden niet verder behan-
deld. 
 

5.2.1 Besluiten externe veiligheid voor inrichtingen, transport, buisleidingen en 
luchthavens 
Omdat de systematiek van de besluiten voor inrichtingen, transport, buisleidin-
gen en luchthavens grote overeenkomsten hebben, worden ze in deze paragraaf 
samen genomen.  
 
 
Tabel 5.1. geeft een samenvattend overzicht van het toetsingskader van deze 
thema’s. Dit wordt vervolgens per activiteit toegelicht. 
 
Tabel 5.1. Overzicht toetsingskaders externe veiligheid 
 Inrichtingen Transport 

(water, weg, 
spoor) 

Buisleidingen Luchtvaart2 

Besluiten BEVI (Besluit 
externe veilig-
heid inrichtin-
gen) 

BEVT (Besluit 
externe veilig-
heid transport); 
 
Via BEVT wordt 
Basisnet ge-
formaliseerd 
(v.a 1-7-14) 

BEVB (Besluit 
externe veilig-
heid buisleidin-
gen) 

Besluit burger-
luchthavens 

Normering 
risicomaten 

PR: 10-6 per 
jaar 
(met als optie 
een veiligheids-
contour) 
 
GR: oriëntatie-
waarde 

PR: 10-6 per 
jaar 
GR: oriëntatie-
waarde 
 
Extra in Basis-
net:  
-Risicoplafond 
-Plasbrand-
aandachtsge-
bied (PAG) 

PR: 10-6 per 
jaar 
GR: oriëntatie-
waarde 

PR: 10-5 en 10-6 
per jaar. 
 
GR: geen norm 
of waarde ge-
formaliseerd; 
beleid wordt 
mogelijk nader 
ingevuld. 

 
2Civiele regionale luchthavens, exclusief militaire luchthavens en nationale luchthaven. 
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 Inrichtingen Transport 
(water, weg, 
spoor) 

Buisleidingen Luchtvaart2 

Regeling REVI 
(Regeling ex-
terne veiligheid 
inrichtingen) 

Regeling Basis-
net 
 
Voor Tracébe-
sluiten geldt 
Beleidsregel EV 
Infrabesluiten 

REVB 
(Regeling ex-
terne veiligheid 
buisleidingen) 

Rbl (Regeling 
burgerluchtha-
vens) 

Rekenmetho-
diek 

Handleiding 
risicobereke-
ningen Bevi +  
rekenpakket 
SAFETI-NL 

Handleiding 
risicobereke-
ningen 
Transport 
(HART) +  
rekenpakket 
RBMII 

Handleiding 
risicobereke-
ningen Bevb +  
rekenpakket 
CAROLA (hoge 
druk aardgas) 
en SAFETI-NL 
(leidingen met 
overige gevaar-
lijke stoffen) 

De mathemati-
sche beschrij-
ving staat in de 
regeling. Dit is 
vertaald in 
rekenpakket 
GEVERS 

 
Inrichtingen 
De beide normen (PR en GR) zijn sinds 2004 vastgelegd in het BEVI (Besluit 
Externe Veiligheid Inrichtingen).  
Voor PR geldt een grenswaarde van 1*10-6 per jaar voor kwetsbare objecten 
(bijvoorbeeld woningen, ziekenhuizen, winkels). Voor beperkt kwetsbare objec-
ten (zoals kleine bedrijven, verspreid liggende woningen en bedrijfswoningen) 
geldt een richtwaarde (nee, tenzij). Een overlijdenskans van 1*10-6 per jaar is 
een kans van 1 op de miljoen.  
Binnen Bevi is er een mogelijkheid om de veiligheidscontour te hanteren. Dit is 
een beleidsmatig vastgelegde contour, gebaseerd op berekeningen van de PR 
10-6. 
 
Voor het GR is een oriëntatiewaarde beschreven. Dit is geen harde norm en 
wordt gebruikt als ijkpunt door het bevoegd gezag bij de verantwoording van 
het groepsrisico, waarbij ook ingegaan wordt op de voor- en nadelen van alter-
natieven en op aspecten als zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Als hulpmiddel 
voor de verantwoording is er de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 
[Ministerie van VROM, Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, nov. 
2007]. 
 
Transport 
Voor transport is de normering van PR en GR beschreven in het Besluit externe 
veiligheid transport (Bevt) dat binnenkort (juli 2014) in werking zal treden, te-
gelijk met het Basisnet. De Wet Basisnet is een wijzigingswet van de Wet ver-
voer gevaarlijke stoffen. 
 
Het Basisnet regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water 
op specifiek aangewezen routes. Binnen het Basisnet waarin de vervoersaantal-
len gevaarlijke stoffen worden gereguleerd, is gekozen om een risicoplafond als 
risicomaat te hanteren. Dit risicoplafond is beleidsmatig vastgelegd en is geba-
seerd op berekeningen van de PR 10-6, rekening houdend met vervoerprogno-
ses. Zo wordt via risicoplafonds gewaarborgd dat de risico’s van het vervoer de 
vastgelegde plafonds niet overschrijden, terwijl gelijkertijd voor de omgeving (in 
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het kader van de ruimtelijke ordening) duidelijk is wat de afspraken zijn. Binnen 
het Basisnet is verder het plasbrandaandachtsgebied (PAG) als risicomaat geïn-
troduceerd. Het plasbrandaandachtsgebied is het gebied waarin bij het realise-
ren van kwetsbare objecten rekening gehouden dient te worden met de effecten 
van een plasbrand waarbij vloeistof uit een tankwagen of schip is gestroomd en 
in brand vliegt. In dit gebied gelden bouwbeperkingen en bestaan er mogelijk-
heden om bouwtechnische maatregelen te eisen. De invulling van de risicopla-
fonds (als maximale gebruiksruimte en de PAG) zijn beschreven in de regeling 
Basisnet(Rbn). 
 
Daarnaast zijn er de Beleidsregels voor de EV-beoordeling van infrabesluiten. 
Deze is gekoppeld aan de Tracéwet. Onderstaande figuur toont het overzicht. 
 

 
 
Figuur 5.3. Samenhang wetten en regels externe veiligheid transport 
 
Buisleidingen 
Voor buisleidingen is dit het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Ook hier 
worden het PR en het GR als risicomaten gebruikt. Het is van belang om op te 
merken dat is vastgelegd dat voor nieuwe leidingen de PR 10-6 afstand op de 
leiding moet liggen. Dit houdt in dat de norm (PR 10-6) in nieuwe situaties niet 
tot knelpunten in de zin van te saneren objecten, zou kunnen leiden.  
 
Luchthavens 
Voor luchthavens wordt ook het plaatsgebonden risico als norm gehanteerd die 
is opgenomen in de regeling burgerluchthavens. De PR 10-5 per jaar dient als 
norm om objecten te saneren en de PR 10-6 per jaar is een richtwaarde. 
Groepsrisico wordt bij luchthavens niet als risicomaat gehanteerd. Het groepsri-
sicobeleid is in ontwikkeling. 
 

5.2.2 BRZO 
Inrichtingen met relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vallen onder het 
BRZO (SEVESO II-richtlijn). BRZO-bedrijven zijn verdeeld in twee categorieën. 
De lichtere categorie dient een preventiebeleid zware ongevallen te hebben. De 
zwaarste categorie dient naast een preventiebeleid zware ongevallen ook een 
veiligheidsrapport op te stellen. Naast een risicoanalyse (QRA) wordt hier o.a. 
informatie gegeven over het veiligheidsbeheerssysteem, de veiligheidsorganisa-
tie en de rampbestrijding. De eisen zijn uitgewerkt in de onderliggende regeling 
(RRZO). 

Wm 
Wro 

Wabo 
Wvr Bevt 

Wvgs 

Rbn 

Tracéwet Beleidsregels EV 
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De BRZO informatie kan gebruikt worden voor monitoring, evaluatie van de 
staat van de veiligheid en voor de verplichte rapportages aan de EU (voortko-
mend uit de SEVESO richtlijnen). 
 

5.2.3 Ontplofbare stoffen en vuurwerk 
Bedrijven met ontplofbare stoffen en vuurwerk worden apart benaderd in de 
wet- en regelgeving. Voor de opslag van ontplofbare stoffen en vuurwerk geldt 
geen risicobenadering, maar een effectbenadering. Voor explosieven geldt een 
effectbenadering en worden zones (ABC-zones) gehanteerd met bebouwingsbe-
perkingen.  
 
Voor de opslag van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik is er een aparte circu-
laire (Circulaire Opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik, juli 2006). In 
deze circulaire zijn effectzones (A-, B-, en C-zones) gegeven die bepaald zijn op 
basis van de opgeslagen hoeveelheid ontplofbare stoffen en het type opslagma-
gazijn. In beginsel mag er zowel voor bestaande als voor nieuwe inrichtingen 
niet van de effectzonering worden afgeweken. Indien voor bestaande inrichtin-
gen niet aan de effectzones wordt voldaan, dan stelt de Circulaire dat er aan de 
hand van een QRA mag worden beoordeeld of de bestaande activiteit toelaat-
baar is (er moet voldaan worden aan PR 10-6/jr en het GR).  
 
Voor de opslag van vuurwerk geldt het Vuurwerkbesluit. In het Vuurwerkbesluit 
zijn vaste effectafstanden gegeven voor deze opslagen.  
 

5.2.4 Windturbines 
Windturbines moeten volgens het Activiteitenbesluit voldoen aan de normen 
voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast zijn windturbines indirect relevant 
voor externe veiligheid, omdat ze bijvoorbeeld door breuk van een windturbine-
blad een additioneel risico kunnen vormen voor activiteiten met gevaarlijke stof-
fen. Dat is de reden dat er een Handboek Risicozonering Windturbines is om de 
risico’s te berekenen. De windturbines zelf vallen onder het activiteitenbesluit. 
 

5.3 Toetsingsinstrumenten 

De rekenmethodieken die gebruikt moeten worden voor het berekenen van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico (middels een QRA) zijn via ministeriële 
regelingen onder de eerdergenoemde besluiten vastgesteld. Het gaat om: 
● Inrichtingen: rekenmethodiek Bevi, bestaande uit een handleiding (HRB) en 

het rekenpakket SAFETI-NL.  
 De rekenmethodiek Bevi bestaat uit verschillende rekenmethodieken, zoals 

die voor BRZO-bedrijven, LPG-tankstations en stuwadoorsbedrijven. 
● Transport: rekenmethodiek Bevt, bestaande uit een handleiding (HART) en 

het rekenpakket RBMII. 
● Buisleidingen: rekenmethodiek Bevb, bestaande uit een handleiding en het 

rekenpakket CAROLA (voor hoge druk aardgasleidingen) en SAFETI-NL (voor 
overige stoffen). 

● Luchthavens: GEVERS. In dit rekenpakket zijn de mathematische vergelijkin-
gen die in de regeling burgerluchthavens zijn vastgelegd opgenomen.  

 
In het algemeen stelt een initiatiefnemer (vaak met tussenkomst van een ad-
viesbureau) een QRA op, bijvoorbeeld in het kader van een vergunningaanvraag 
of ruimtelijke ontwikkeling. Als het gaat om het transport van gevaarlijke stoffen 
zal de initiatiefnemer een netbeheerder (buisleidingen, ProRail voor spoor, RWS 
voor weg) kunnen zijn. RWS is de beheerder van de rekenregels voor transport 
en RIVM is de beheerder van de overige rekenregels.  
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Bij de ontwikkeling van nieuwe rekenmethodieken vindt afstemming plaats met 
de diverse betrokken partijen. Hiervoor is er het deskundigenoverleg risicoana-
lyse (DORA), waar bedrijfsleven, adviseurs, overheden en de beheerders aan 
deelnemen. Voordat nieuwe methodieken worden geformaliseerd, worden de 
beleidsconsequenties in beeld gebracht voor het Ministerie van IenM.  
 
Voor het uitvoeren van een QRA zijn verschillende gegevens nodig. De belang-
rijkste gegevens betreffen de invoer voor de scenario’s die worden gemodel-
leerd. De bronhouders van de gegevens zijn (afhankelijk van de specifieke situa-
tie) het bevoegd gezag (het rijk, provincies, gemeenten) milieudiensten) of ex-
ploitanten/netbeheerders 
 
Voor het berekenen van het groepsrisico zijn aanvullend populatiegegevens no-
dig. Er zijn hiervoor wel handleidingen beschikbaar, maar er is geen systeem 
formeel aangewezen. Enkele jaren geleden heeft het ministerie van IenM het 
populatiebestand groepsrisicoberekeningen hiervoor laten ontwikkelen door een 
commerciële partij (Bridgis). Dit hulpmiddel kan nog steeds (tegen betaling) 
worden gebruikt om populatiedata te genereren. Een issue bij de groepsrisicobe-
rekeningen is de vraag of gebruik wordt gemaakt van reële of potentiële popula-
tie. Bij reële data gaat het om populatie die ergens aanwezig is (bijvoorbeeld het 
aantal personen in woningen in een woonwijk)). Bij potentieel gaat het om po-
pulatie die ergens zou kunnen zijn op basis van bestemmingsplancapaciteit (per-
sonen die in een nog niet bestaande woonwijk zouden kunnen wonen in de toe-
komst). Formeel dient het bestemmingsplan het uitgangspunt te zijn, maar in de 
praktijk blijkt bestemmingsplancapaciteit lastig te vertalen naar aantallen perso-
nen, zodat vaak reële populatiedata uit databases worden gebruikt. 
 
Tot slot worden per risicobron nog enkele aandachtspunten genoemd met be-
trekking tot de inputgegevens en de risicoberekeningen. 
 
Inrichtingen 
Voor de beoordeling van inrichtingen bestaan specifieke scenario’s die worden 
voorgeschreven in de bijbehorende handleidingen, bij de invoer wordt gebruik-
gemaakt van gegevens zoals die in de vergunning staan vermeld, zoals de stof-
naam, procescondities en hoeveelheden. 
 
Transport 
Bij transport zijn de vervoersgegevens van gevaarlijke stoffen relevant. Rijkswa-
terstaat heeft een systeem om deze gegevens te genereren (voor de weg). Bij 
het spoor is ProRail de partij die de gegevens heeft. Voor het Basisnet is hierbij 
gebruikgemaakt van de prognoses van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Hierbij dient gemeld te worden dat er in het kader van het Basisnet een monito-
ringssysteem is ontwikkeld. Doel ervan is om na te gaan of de gerealiseerde 
transportstromen binnen de aantallen blijven die zijn gehanteerd bij de bepaling 
van de risicoplafonds.  
 
Buisleidingen 
Bij buisleidingen is er geen vergunningensysteem. De leidingeigenaren zijn de 
partijen die de benodigde gegevens hebben waarmee de analyses worden uitge-
voerd.  
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Luchtvaart 
De specifieke gegevens voor de scenario’s zijn afkomstig van de luchthavenex-
ploitant. De kaders van de scenario’s zijn vastgelegd in MER-rapportages. 
 
Ontplofbare stoffen 
Er mag alleen voor bestaande inrichtingen worden gerekend waar er sprake is 
van een knelpunt (objecten in de zones). De vergunninghouder levert de gege-
vens aan en laat een QRA opstellen. De berekeningen vinden plaats aan de hand 
van het rekenvoorschrift RISKANAL of met het softwareprogramma Risk-nl van 
TNO. 
 
Windturbines 
Voor de berekening van de risico’s zijn de kenmerken van de windturbine van 
belang, zoals ashoogte, rotordiameter en lengte blad, nominaal toerental. Deze 
gegevens zijn beschikbaar bij de initiatiefnemer. 
De rekenregels zijn beschreven in het Handboek Risicozonering Windturbines, 
een uitgave van Agentschap NL. Dit document is geen wet, maar een (prak-
tijk)richtlijn, en er is geen formele beheerder van de rekenregels. 
 

5.4 Gegevensvoorziening 

Met betrekking tot de gegevensvoorziening in het domein externe veiligheid 
bestaan het Risicoregister gevaarlijke stoffen en de risicokaart.  
De risicokaart kan worden gezien als het systeem waarin het overzicht van de 
(externe) veiligheid van de productie, de opslag, het gebruik en het transport 
van gevaarlijke stoffen te vinden is (Tekstbox 5.2.). Hierin zijn de gegevens van 
de verschillende risicobronnen en activiteiten opgenomen met de daarbij beho-
rende EV-risico’s (PR en GR) en op een geografische kaart weergegeven. De 
gegevens over externe veiligheid worden gehaald uit het RRGS (Risicoregister 
gevaarlijke stoffen). De risicokaart bevat ook informatie van inrichtingen die niet 
in genoemde EV-wet-en regelgeving zijn gereguleerd (inrichtingen met kleine 
risico’s), maar die wel van belang zijn voor de ongevallenbestrijding. 
De risicokaart is onder meer bruikbaar om indicatief na te gaan met welke vei-
ligheidsrisico’s rekening moet worden gehouden bij nieuwe (ruimtelijke) ontwik-
kelingen. Daarnaast zou het als instrument voor beleids- en doelgroepmonito-
ring kunnen worden ingezet. 
 
De rekenresultaten die in de vergunningverlening worden gebruikt, dienen te 
worden opgenomen in het risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS, de data in-
voerapplicatie) en dienen vervolgens via internet op de risicokaart beschikbaar 
te worden gesteld. Vanuit de optiek van de Omgevingswet is de Risicokaart de 
centrale dataset binnen het domein Externe veiligheid.  
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Tekstbox 5.2. Toelichting Risicokaart 
De risicokaart is een geografische kaart van Nederland waarop de risico’s staan 
aangegeven in de fysieke leefomgeving. Deze is primair ontwikkeld om de com-
municatie over risico’s en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn 
versterken. De Risicokaart heeft een functie om de burgers te informeren, maar 
daarnaast ook een professionele gebruiksfunctie voor de ruimtelijke ordening, de 
vergunningverlening en het toezicht.  
De Risicokaart is opgebouwd uit twee, qua opzet vergelijkbare databases: voor 
risico’s van gevaarlijke stoffen (RRGS) en voor overige risico’s (ISOR). De infor-
matie uit beide databases wordt op een eenduidige wijze op de risicokaart ge-
plaatst. 

 
De basisbestanden bevatten naast data over de risicobronnen ook data met be-
trekking tot topografie en risico-ontvangers (kwetsbare objecten/ populatie-
dichtheden). 
 
Het RRGS (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen) is een landelijk register 
waarin het bevoegd gezag informatie over risicovolle bedrijven en transport van 
gevaarlijke stoffen vastlegt. De primaire functie van het RRGS is het invoeren 
van data van inrichtingen, transportroutes, en buisleidingen die vanwege de 
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen risicovol zijn.  
Het informatiesysteem Overige Rampen (ISOR) is een landelijk bestand met 
invoermodule waarin kwetsbare objecten en risicovolle activiteiten anders dan 
gevaarlijke stoffen worden geregistreerd. De registratie ligt grotendeels bij de 
gemeenten als bevoegd gezag in het kader van de rampenbestrijding. 
De veiligheidsregio’s hebben de taak risico van branden, rampen en crises te 
inventariseren (Wet veiligheidsregio’s). Op basis van het risicoprofiel worden de 
risico’s in de veiligheidsregio op de risicokaart aangeduid. Het Landelijk Crisis-
Management Systeem(LCMS)/Risicoprofiel is geen geautomatiseerd informatie-
systeem, maar een rapportageformat.  
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Het bevoegd gezag op basis van de Wet milieubeheer en de Wet op de Veilig-
heidsregio’s (rijk, provincies en gemeenten) zijn op basis van het Registratiebe-
sluit Wm en de Regeling provinciale risicokaart Wvr verplicht de gegevens vanuit 
de vergunningverlening te verstrekken en op te nemen in het RRGS en het 
ISOR. Daarnaast worden gegevens over transportroutes en buisleidingen aange-
leverd door de beheerders (Rijk, provincies, gemeenten, maar ook organisaties 
als NAM). 
De gegevens worden vervolgens op de risicokaart geplaatst. Tabel 5.2. geeft een 
overzicht van de informatie over de risicokaart. 
 
Tabel 5.2. Overzicht van de risico’s en de informatie op de risicokaart 
Soort risico Dit staat op de risicokaart 
Ongeval met brandbare 
stoffen 

Bedrijven die brandbare stoffen opslaan, produceren of 
verwerken. Transportroutes van brandbare stoffen 

Ongeval met giftige 
stoffen 

Bedrijven die giftige stoffen opslaan, produceren of ver-
werken. Transportroutes van giftige stoffen 

Ongeval met explosieve 
stoffen 

Bedrijven die explosieve stoffen opslaan, produceren of 
verwerken. Transportroutes van explosieve stoffen 

Kernongeval Bedrijven die met radioactief materiaal werken. 
Luchtvaartongeval Vliegvelden 
Ongeval op het water Waterwegen en watergebieden 
Verkeersongeval op 
land 

Wegen en spoorwegen 

Tunnelongeval Tunnels 
Instorting grote ge-
bouwen 

Geologische structuren 

Brand in grote ge-
bouwen 

Grote/hoge gebouwen 

Paniek in menigten & 
verstoring openbare 
orde 

Evenementen en activiteitenlocaties 

Overstroming Gebieden die kunnen overstromen met een grote, mid-
delgrote of kleine kans. 
De maximale waterdiepte bij overstroming. 
Potentieel getroffen inwoners, landgebruik, kwetsbare 
gebieden en risicovolle objecten. 

Natuurbrand Brandbare natuurgebieden 
 
Voor de vergaring van de vereiste data voor de risicokaart is een Leidraad Risi-
co-inventarisatie (LRI) ontwikkeld. De Leidraad bestaat uit een deel Gevaarlijke 
Stoffen (LRI-GS) en een deel Overige Ramptypen (LRI-OR). De LRI-GS wordt 
(vooralsnog) door RIVM Centrum Veiligheid beheerd. Het beheer van de LRI-OR 
is ondergebracht bij het Instituut voor de Fysieke Veiligheid (IFV). 
Beide Leidraden dienen regelmatig te worden geactualiseerd als gevolg van ge-
wijzigd beleid of regelgeving of van gewijzigd inzicht in de (bepaling van de) 
risico’s.  
Het functionele en technische beheer van de risicokaart is ondergebracht bij het 
IPO (organisatie BIJ12). In de beheersorganisatie Risicokaart nemen naast IPO 
ook de ministeries van IenM en van VenJ, RIVM en de provinciale coördinatoren 
risicokaart deel. 
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5.5 Ontwikkelopties 

Binnen het terrein van de externe veiligheid zijn er verschillende relevante ont-
wikkelingen gaande. Op dit moment loopt er een verbeterprogramma voor de 
verantwoording van het groepsrisico, waarin gekeken wordt naar de mogelijkhe-
den om het proces van de verantwoording van het groepsrisico op verschillende 
aspecten te verbeteren. Daarnaast is er het programma ‘Modernisering van het 
omgevingsveiligheidsbeleid’ bij het ministerie van IenM. Dit kan op termijn ge-
volgen hebben voor de inhoud van het gehele externe veiligheidsbeleid. 
 
Naast deze ontwikkelingen die de invulling van het huidige beleid op termijn 
zouden kunnen beïnvloeden, wordt gekeken naar het verbeteren van de huidige 
uitvoeringspraktijk. Vanuit IPO loopt er een project dat zich richt op het opstel-
len en optimaliseren van werkstandaarden EV en risico-informatie. 
 
Een van de zaken die binnen de diverse ontwikkelingen speelt is de vraag naar 
verbetering en vergemakkelijking van de bestaande systematiek. Hierbij wordt 
onder meer gekeken naar de mogelijkheden om het aantal uit te voeren risico-
analyses (QRA) te beperken. Ook in het huidige instrumentarium zijn er al mid-
delen om zaken te vereenvoudigen: 
- Zoals gemeld zijn er in het Activiteitenbesluit vaste afstanden genoemd, 

zodat voor de betreffende activiteiten geen risicoanalyse nodig is.  
- Het gebruik van risicoplafonds in het Basisnet leidt ook tot het niet hoeven 

uitvoeren van risicoanalyses. Via monitoring worden de transportaantallen 
geïnventariseerd en op basis daarvan wordt nagegaan of de risico’s binnen 
de plafonds blijven. 

- In het Bevi zijn er voor drie categorale bedrijven tabellen met afstanden en 
bevolkingsdichtheden opgenomen in plaats van het uitvoeren van een volle-
dige QRA.  

- Eerder is de LPG-tool genoemd. Dit is een hulpmiddel (Excel) dat gebruikt 
wordt bij LPG-tankstation in plaats van een QRA. 

- Binnen de rekenregels zijn er ook hulpmiddelen aanwezig om de analyse te 
beperken. Zo is er de subselectiemethodiek waardoor bijvoorbeeld BRZO 
bedrijven niet alle installaties hoeven te modelleren in een QRA, maar alleen 
de relevante installaties. 

- Ten slotte geldt er een ondergrens bij de verantwoording van het groepsrisi-
co bij transport en buisleidingen. Als het berekende groepsrisico onder die 
grens blijft, is de verantwoording niet nodig. 

 
Als het gaat om hulpmiddelen om te kunnen screenen of het thema EV relevant 
is in een bepaald geval, dan kan de risicokaart worden genoemd. De informatie 
op de risicokaart kan (als een soort signaleringskaart) worden gebruikt voor 
eerste screening van EV-relevantie van een ontwikkeling in een bepaald gebied 
in het begin van het besluitvormingsproces. Op dit punt zijn er echter nog wel 
verbeteringen in de risicokaart te maken. Naast de plaatsgebonden risicocontou-
ren (PR 10-6 per jaar) zou ook het afwegingsgebied voor het groepsrisico inzich-
telijk gemaakt moeten worden. Voor de screening van projecten en initiatieven 
die zelf geen risico’s ten aanzien van de externe veiligheid veroorzaken zou 
vooralsnog een veiligheidsafstand van bijvoorbeeld 1,5 km gehanteerd kunnen 
worden ten opzichte van de plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6 per jaar). Op 
een dergelijke afstand zijn er geen externe veiligheid risico’s.  
Voor het screenen van projecten en initiatieven zou de informatie op de risico-
kaart gebruikt kunnen worden. Voorwaarde hierbij is dat de informatie van de 
risicokaart actueel en volledig is, met betere informatie over risicovolle objecten, 
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populatie en het afwegingsgebied voor het groepsrisico, hetgeen momenteel nog 
niet zo is.  
Naast verbeteringen in de risicokaart zijn er mogelijkheden tot stroomlijning en 
standaardisatie bij enkele andere onderdelen van externe veiligheid. Zoals ge-
meld loopt er al een traject om werkstandaarden te ontwikkelen voor meer 
standaardisatie van de uitvoering.  
Daarnaast is het voor de monitoring en voor het uitvoeren van inhoudelijke con-
sequentieonderzoeken nuttig als er centraal een overzicht is van de veiligheids-
rapportages van BRZO-bedrijven.  
Als het gaat om het beschikbaar hebben van populatie ten behoeve van het be-
palen van het groepsrisico, is meer standaardisatie mogelijk. Standaardisatie 
van een populatiebestand met een topografische ondergrond (bestemmingen en 
objecten) is een optie. Aangezien populatiegegevens ook voor andere domeinen 
relevant zijn, kan ook domeinoverstijgend naar stroomlijning van deze informa-
tie worden gezocht. Dit laatste geldt ook voor vervoersgegevens die bij meerde-
re domeinen worden gebruikt.  



RIVM Rapport 2014-0012 

 Pagina 67 van 175
 

6 Water 

6.1 Inleiding 

Tijdens het werkatelier zijn voor water een groot aantal instrumenten geïdentifi-
ceerd die kunnen leiden tot ‘besluiten met rechtsgevolgen’. Tabel 6.1. geeft een 
overzicht van de instrumenten die tijdens het werkatelier zijn besproken. De 
onderstreepte instrumenten zijn tijdens het werkatelier geselecteerd als de in-
strumenten waar initiatiefnemers direct of indirect het meest mee te maken 
krijgen en die leiden tot besluiten met rechtsgevolgen. Deze instrumenten wor-
den in onderstaande paragrafen verder beschreven. De andere instrumenten 
worden niet nader beschreven. Verschillende van deze instrumenten kunnen ook 
leiden tot besluiten met rechtsgevolgen of ruimtelijke beperkingen. 
Naast deze toets- en rekeninstrumenten wordt binnen het Deltaprogramma een 
veelheid aan kennis en informatie verzameld en ontwikkeld die mogelijkerwijs 
ook benut kan worden voor andere doeleinden, waaronder onderstaande toets- 
en rekeninstrumenten die leiden tot besluiten met rechtsgevolgen.  
Voor het domein water bestaat een groot aantal wettelijke toets- en rekenin-
strumenten die in meer of minder gebruik van dezelfde basisgegevens: de sa-
menstelling en opbouw van bodem en ondergrond, grondwaterstand, grondwa-
teronttrekkingen, kenmerken oppervlaktewaterlichamen, landgebruik, de ligging 
van beschermde gebieden: natuur, drinkwater, archeologie. Deze informatie 
wordt ook gebruikt binnen het Deltaprogramma, het waterbeheer en binnen het 
domein bodem.  
 
Tabel 6.1. Overzicht van de toets- en reken instrumenten in het domein water. De be-
langrijkste instrumenten zijn onderstreept 

Naam Beheerder| Bronhouders | Opmerkingen 
   
1 Aquokit: KRW 

& GWR rappor-
tage 

IHW |IHW | Toets of het oppervlaktewater en grondwater aan de 
KRW en GWR voldoen. Deze rapportage is niet direct of indirect 
van belang voor besluiten met rechtsgevolgen maar is wel belang-
rijk met betrekking tot de centrale informatievoorziening die benut 
kan worden voor andere doeleinden, waaronder toets- en rekenin-
strumenten die leiden tot besluiten met rechtsgevolgen. 

2 Watertoets Het Waterschapshuis | Waterschappen| Toets om te bepalen of 
ruimtelijke ontwikkelingen effect hebben op waterkwantiteit en/of 
waterkwaliteit, waterkeringen of primaire watersystemen.  

3 GGOR Waterschappen | Waterschappen & RWS | GGOR = Gewenst 
Grond- en Oppervlaktewater Regime. Overstromingsrichtlijn. Inun-
datiekansen t.g.v. zware regenval (Stedelijk 1x per 100 jaar; Gras 
1x per 10 jaar). Kan leiden tot het verplaatsen van functies in een 
gebied. 

4 Immissietoets Deltares | Waterbeheerders | Toets voor lozing van stoffen op 
oppervlaktewater. Deze toets is stapsgewijs opgebouwd en gaat 
van heel simpel tot complex. + 

5 Onttrekkingen 
Grondwater 

Geen | Provincies, waterschappen TNO, Deltares| Landelijk Grond-
water Register. Provincies zijn verantwoordelijk voor alle industriële 
onttrekkingen > 150 m3/dag, drinkwateronttrekkingen & WKO-
installaties, waterschappen voor de andere onttrekkingen. Er wordt 
getoetst of de daling van het grondwaterniveau geen onaanvaard-
bare effecten heeft op de omgeving, zoals op landbouw, terrestri-
sche en aquatische ecosystemen, funderingen, bodemdaling, ar-
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Naam Beheerder| Bronhouders | Opmerkingen 
cheologie. 

6 Het Delta-
programma 

Deltacommissaris | RWS, Deltares | Het Deltaprogramma bevat 
maatregelen en voorzieningen in verband met de opgaven op het 
gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening, ter voorko-
ming van overstromingen en waterschaarste en ter bescherming of 
verbetering van de chemische of ecologische kwaliteit van water-
systemen. 
Deze besluiten kunnen leiden tot restricties ten aanzien van ruim-
telijke ontwikkelingen. Binnen het Deltaprogramma wordt een 
veelheid aan informatie verzameld die benut kan worden voor 
andere doeleinden, waaronder toets- en rekeninstrumenten die 
leiden tot besluiten met rechtsgevolgen. 

7 Primaire & 
Secundaire 
Waterkeringen: 
WTI 

RWS &Deltares | RWS, Provincies & Waterschappen |  
Voor de primaire waterkeringen bestaat het Wettelijke Toets In-
strumentarium om te bepalen of de keringen voldoen aan de eisen. 
Voor de secundaire waterkeringen bestaat de Leidraad toets se-
cundaire waterkeringen, (www.enw.nl). 
Op deze primaire & secundaire waterkeringen gelden beperkingen 
ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Momenteel wordt in 
het Deltaprogramma gewerkt aan een nieuwe benadering voor de 
waterveiligheid: de meerlaagsveiligheid. Medio september 2014 
wordt een rapportage verwacht vanuit het Deltaprogramma.  

8 Koelwater 
Toets 

Toets voor lozingen van koelwater op het oppervlaktewater. Op-
pervlaktewater mag niet te warm worden i.v.m. effecten op aquati-
sche ecosystemen 

9 Riolering Gemeente | Gemeente | De gemeente heeft de zorg voor het 
openbaar vuilwaterriool en het transport van stedelijk afvalwater. 
Het riool dient te voldoen aan ontwerpeisen m.b.t. de afvoer van 
hemelwater en de lozing van afvalwater via overstorten. Gemeente 
dient conform de Wet Milieubeheer een Gemeentelijk Rioleringsplan 
op te stellen. 

10 Zuivering Af-
valwater 

Waterschap | Waterschap | Het waterschap heeft de zorg voor de 
zuivering van stedelijk afvalwater. De lozing van het afvalwater 
dient te voldoen aan bepaalde milieu criteria. 

11 Vaarwegbeheer Rijk & Waterschap | Rijk & Waterschap | Betreft alles t.b.v. het 
bevaarbaar houden van vaarwegen, diepgang, doorgang en signa-
lering 

 
 

6.2 Aquokit: KRW & GWR-rapportage 

 
Werkveld: Waterkwaliteit 
 

6.2.1 Toetsingskader 
Ten behoeve van de Kaderrichtlijn water (KRW, 2000/60/EG) en de Grondwater-
richtlijn (GWR, 2006/118/EG) dient iedere 6 jaar de toestand van het oppervlak-
tewater en het grondwater aan de EU gerapporteerd te worden. In Nederland 
zijn de KRW en de GWR opgenomen in de Waterwet en de onderliggende regel-
geving, het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Besluit vast-
stelling monitoringprogramma kaderrichtlijn water. Dit laatste besluit verwijst 
voor de verdere uitwerking naar een aantal handboeken en protocollen: 
– ‘Draaiboek monitoring grondwater, Voor de kaderrichtlijn Water’ van het 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ver-
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sie 1.3, van 17 februari 2010, als luidend na de wijziging die is vastgesteld 
door het Directeuren Wateroverleg (DWO) op 1 juli 2011; 

– ‘Protocol beoordeling kwantitatieve toestand grondwaterlichamen (Nadere 
uitwerking beoordelingsmethodiek grondwatertoestand)’ van 10 juni 2008; 

– ‘Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van Grondwaterli-
chamen’ van het RIVM van 2008; 

– ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderricht-
lijn water’ van de STOWA van 2007; 

– ‘Handreiking MEP/GEP, handreiking voor vaststellen van status, ecologische 
doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke 
wateren’ van de Projectgroep Implementatie Handreiking, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, van november 2005; 

– ‘Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoorde-
len’ als vastgesteld door het Directeuren Wateroverleg (DWO) op 10 februa-
ri 2011; 

– ‘Protocol toetsen en beoordelen voor de operationele monitoring en toe-
stand- en trendmonitoring, toetsjaar 2007’ van Cluster Monitoring, Rappor-
tage en Evaluatie, 10 april 2008; 

– ‘Instructie Richtlijn monitoring oppervlaktewater Europese kaderrichtlijn 
Water en Protocol toetsen & beoordelen’ van 21 januari 2010; 

– Factsheets monitoring, zoals vastgesteld door het Cluster Monitoring, Rap-
portage en Evaluatie op 21 januari 2010; 

– ‘Handreiking Diagnostiek, Ecologische kwaliteit van watersystemen’, van 
Haskoning Nederland B.V. van november 2007; 

– de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water. 
 
Voor de Kaderrichtlijn water wordt getoetst op de fysisch-chemische waterkwali-
teit en de aquatische ecologie. Voor de Grondwaterrichtlijn op de grondwater-
kwantiteit en de grondwaterkwaliteit. Grondslag van de beoordeling is geen ver-
slechtering, risico’s voor mens en ecosysteem. De toestand van het water wordt 
eens in de 6 jaar beoordeeld op basis van meetgegevens & waarnemingen op 
vastgestelde meetpunten. 

 
Momenteel speelt binnen de EU speelt de discussie met betrekking tot ’Blueprint 
for Water’ rond verschillende, water gerelateerde richtlijnen, waaronder de KRW, 
GWR, Nitraatrichtlijn. 
 

6.2.2 Toetsingsinstrument 
De toestand van het oppervlaktewater en grondwater moet conform vastgestel-
de protocollen beoordeeld worden. Voor grondwater gaat het om waterkwantiteit 
en chemische kwaliteit, voor oppervlaktewater om de chemische en biologische 
kwaliteit. Het BKMW bevat voor drinkwater richtwaarden en streefwaarden voor 
oppervlaktewater dat wordt ingenomen voor de bereiding van drinkwater. 
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Figuur 6.1. Schematische weergave van Aquo-kit waarmee de toestand van het 
grond- en oppervlaktewater wordt beoordeeld. 
 
De waterschappen en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor de monitoring 
van het oppervlaktewater, de provincies en het Rijk voor de monitoring van het 
grondwater. De oppervlaktewatergegevens zitten in lokale databases. De 
grondwatergegevens worden opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond 
(BRO). De waterbeheerders kunnen hun gegevens uploaden naar het Informa-
tiehuis Water die daartoe de Aquo-standaarden heeft ontwikkeld. In de Aquo-Kit 
kan de (grond)waterbeheerder de toestand van het (grond)water beoordelen op 
basis van de (KRW)normen, maar ook als grondstof voor drinkwater, zwemwa-
terkwaliteitseisen en t.a.v. het Besluit bodemkwaliteit uit de Wbb (Figuur 6.1.).  
Daarnaast wordt de biologische waterkwaliteit beoordeeld voor de KRW. De re-
sultaten van deze beoordeling worden gecontroleerd door de waterbeheerder en 
uiteindelijk gepubliceerd in het Waterkwaliteitsportaal.  
De provincies zijn verantwoordelijk voor de toestandsbeoordeling van het 
grondwater in de Aquo-kit. Het gaat daarbij om zowel de grondwaterkwantiteit 
als -kwaliteit. De grondwaterkwaliteit wordt beoordeeld op basis van zogenaam-
de drempelwaarden. Bij overschrijding van de drempelwaarde dient een nader 
onderzoek plaats te vinden waarbij o.a. de effecten op de aquatische en grond-
waterafhankelijke terrestrische ecosystemen beoordeeld moeten worden.  
In het BKMW 2009 zijn richtwaarden en streefwaarden opgenomen voor opper-
vlakte water dat bestemd is voor de productie van drinkwater. Deze dienen ge-
toetst te worden aan de 92 percentiel waarbij 92 procent van de meetwaarden 
onder deze norm moet liggen, anders is er sprake van normoverschrijding.  
De monitoring van het oppervlaktewater is belegd bij de waterbeheerder, Rijks-
waterstaat en de waterschappen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de 
grondwatermonitoring waarbij naast het Provinciaal Meetnet Grondwater gebruik 
gemaakt wordt van de monitoringgegevens van het Landelijk Meetnet Grondwa-
ter. De grondwatermeetgegevens vormen een onderdeel van de Basisregistratie 
Ondergrond (BRO). 
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Voor de toestandsbeoordeling van de oppervlaktewaterlichamen voor de KRW 
rapportage is in 2010 het Informatiehuis Water opgericht dat een samenwer-
kingsverband is tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de water-
schappen. De waterschappen zijn georganiseerd in Het Waterschapshuis, de 
regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 22 waterschappen op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie. 
De Aquo-kit wordt gebruikt door Rijk, provincies en waterschappen. Het Infor-
matiehuis Water wil (alle) informatie beschikbaar gaan maken in het kader van 
de Inspire richtlijn. 
Op dit moment werkt het Informatiehuis Water aan een gemeenschappelijk da-
taprotocol voor hydrologische modellering van oppervlaktewater. 
Om KRW- en overige waterkwaliteitsrapportages met voldoende kwaliteit en op 
tijd te kunnen maken, is een goede planning van de informatievoorziening nood-
zakelijk. Het Informatiehuis Water heeft hiervoor als hulpmiddel het zogeheten 
Spoorboekjes Waterkwaliteit KRW gemaakt. In dit Spoorboekje wordt gedetail-
leerd ingegaan op de planning en procedure voor de informatievoorziening in 
2014. Ook bevat het boekje een globale planning voor 2015. Voor elke gege-
vensstroom is beschreven wie welke watergegevens moet aanleveren en volgens 
welke procedure. 
Voor de grondwaterlichamen zijn drempelwaarden afgeleid op basis waarvan de 
toestand beoordeeld moet worden. Deze drempelwaarden bieden onvoldoende 
bescherming voor de grondwaterafhankelijke natuur in de N2000 gebieden. 
(Claessens et al, 2014). 
 

6.2.3 Gegevensvoorziening 
 
Tabel 6.2. Belangrijkste gegevensbestanden voor de KRW rapportage 
Naam Bron 
Oppervlaktewater Chemie RWS 
Oppervlaktewater Biologie RWS 
Oppervlaktewater Chemie Waterschappen 
Oppervlaktewater Biologie Waterschappen 
Grondwaterkwantiteit Provincies 
Grondwaterkwaliteit Provincies 
Grondwaterkwaliteit RIVM 
Het IHW werkt met de Aquo-standaard voor gegevensuitwisseling, wat goed 
werkt. De Aquo-standaard is de open standaard in de watersector voor uitwisse-
ling van informatie, bekrachtigd door Forum Standaardisatie.  
De belangrijkste gegevens bestanden voor de KRW rapportage worden weerge-
geven in Tabel 6.2. Deze gegevens zijn bruikbaar en bestendig voor de toe-
standsbeoordeling voor de KRW en GWR. Aan de beschikbaarheid wordt ge-
werkt. Het IHW gaat ook de dataleveringen verzorgen in het kader van de IN-
SPIRE richtlijn voor waterkwaliteit. Voor grondwater waren er problemen met de 
gegevensuitwisseling richting de BRO; deze zijn inmiddels opgelost. 
 

6.2.4 Ontwikkelopties 
De ontwikkeling van eenvoudige screeningtools is voor de KRW-rapportage niet 
relevant; de beoordeling dient aan strikte voorschriften van de Europese richtlijn 
te voldoen.  
IHW gebruikt de Aquo-standaard voor de uitwisseling van informatie. Op dit 
moment wordt een datamodel voor de hydrologische modellering ontwikkeld. 
Het IHW zou zich kunnen ontwikkelen tot de centrale gegevensvoorziening ten 
aanzien van water waar ook in het primaire proces gebruik van gemaakt zou 
kunnen worden. 
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6.3 Watertoets 

Werkveld: Water & ruimte 
 
Algemeen 
 
Eind vorige eeuw is er een omslag geweest in het waterbeheer. Er is erkend dat 
lang niet alle waterproblemen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten tech-
nisch kunnen worden opgelost. Waar eerst werd uitgegaan van een vrijwel vol-
ledig maakbaar watersysteem, werd nu ingezien dat daar grenzen aan zijn. 
Vooral ruimtelijke besluiten beïnvloeden het waterbeheer. Niet alleen qua aan-
legkosten, ook qua onderhoud en beheer.  
RWS – in opdracht van de minister - en waterschappen zijn verplicht om alle 
relevante gepubliceerde ruimtelijke plannen en besluiten van andere overheden 
achteraf (reactief) te toetsen, om te bepalen of er in dat plan of besluit voldoen-
de rekening is gehouden met de gevolgen voor alle relevante wateraspecten. 
Indien de plantoetsing negatief uitvalt, wordt een zienswijze (is een formeel 
juridischWro-instrument) ingediend.  
 
De Watertoets is géén toetsingskader, maar een procesinstrument. Initiatiefne-
mers (bestuursorganen van de algemene democratie) zijn verplicht om hun 
voorgenomen ruimtelijke plan of besluit – in proactief overleg met de waterbe-
heerders (bestuursorganen van de functionele democratie) - te ‘toetsen’ op alle 
relevante wateraspecten en om de gemaakte ruimtelijke keuzes die gevolgen 
kunnen hebben voor de waterhuishouding te verantwoorden in een waterpara-
graaf. 
 
Het watertoetsproces is bedoeld om de ruimtelijke waterbelangen van alle wa-
terbeheerders vroegtijdig (proactief) in te brengen in ruimtelijke planprocessen. 
Alleen dan kunnen fundamenteel andere ruimtelijke keuzes worden gemaakt. 
Inbreng achteraf leidt veelal tot zeer suboptimale en kostbare wijzigingen. Het 
watertoetsproces draagt er zo toe bij dat afwenteling wordt voorkómen van na-
delige gevolgen van ruimtelijke plannen en besluiten (van de bestuursorganen 
van de algemene democratie: rijk, provincie en gemeente) op waterbeheerders 
(waterschap is bestuursorgaan van de functionele democratie). Zonder dit in-
strument is het met name voor waterschappen niet goed mogelijk om hun wet-
telijke verantwoordelijkheden ten aanzien van het waterbeheer goed uit te voe-
ren.  
 
Van de watertoets is alleen de proceskant juridisch en bestuurlijk geborgd. In-
houdelijk zijn er veel regionale en lokale, geografische en historische verschillen.  
 

6.3.1 Toetsingskader 
De Watertoets is een procesinstrument dat juridisch is verankerd in het Besluit 
ruimtelijke ordening. Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
zegt: “Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestem-
mingsplan pleegt daarbij overleg met de besturen van betrokken gemeenten en 
waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk, die betrokken zijn bij 
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van be-
langen welke in het plan in het geding zijn.”  
Artikel 3.1.6 van het Bro geeft aan dat een (ontwerp)bestemmingsplan verge-
zeld moet gaan van een toelichting waarin wordt beschreven hoe in het plan 
rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. In de toelich-
ting op het besluit is daarbij bepaald dat het voor een goede beschrijving nodig 
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is om het proces van de Watertoets te doorlopen, zoals beschreven in de Be-
stuurlijke Notitie Watertoets.  
De Waterwet 2009 vraagt om het opstellen van een nationaal waterplan en van 
provinciale of regionale waterplannen. Het nationaal waterplan bevat de hoofd-
lijnen van het nationale waterbeleid en de gevolgen voor het nationale ruimtelijk 
beleid. De provincies maken één of meer regionale waterplannen. Bijzonder is 
dat de ruimtelijke aspecten van deze waterplannen de status krijgen van een 
structuurvisie in de zin van de Wro. De regionale waterplannen vormen daarmee 
het wettelijke beleidskader voor de behartiging van de waterbelangen.  
Sinds 2001 is bestuurlijk afgesproken - en recent weer bevestigd in het Be-
stuursakkoord Water 2011- om het watertoetsproces te doorlopen bij alle wa-
terhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten (zoals structuurvi-
sies, gebiedsontwikkelingen), conform de Bestuurlijke Notitie Watertoets, die 
verder is ontwikkeld tot de Landelijke Handreiking Watertoetsproces 3 (2009).  
 
De Watertoets (overlegplicht en waterparagraaf) moet ervoor zorgen dat water-
huishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze (vroegtijdig) 
worden meegenomen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn 
voor de waterhuishouding. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige as-
pecten, waaronder veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit (o.a. 
verzilting) en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren, 
gemeentelijke en particuliere wateren en grondwater. 
 

Het is de vraag hoe de huidige juridische verankering van de overlegplicht in het 
kader van de watertoets in de Omgevingswet wordt opgenomen. Uitgangspunt is 
dat het huidige waterbeleid (inclusief overlegplicht voor water en waterparagraaf 
bij concrete RO-plannen) gelijk blijft.  
 
De Watertoets zelf is niet wettelijk verankerd, enkele procesaspecten ervan wel, 
namelijk de overlegplicht en de waterparagraaf (verantwoording achteraf). De 
Watertoets als procesinstrument is een product van bestuurlijk overleg (van het 
Rijk met de koepels) en als zodanig bestuurlijk verankerd in het Bestuursak-
koord Water. Zie 3e Landelijke Evaluatie Watertoets (2011 – 2013), 
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-en-ruimte/watertoetsproces-
0/evaluaties/evaluatie-watertoets-1/ 
 

6.3.2 Toetsingsinstrument 
De deelnemers aan het watertoetsproces bepalen samen de inhoudelijke onder-
werpen van het overleg. Ook kunnen nadere procesafspraken worden gemaakt. 
De Watertoets is een proces dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder in een 
vroeg stadium bij elkaar brengt. Het proces bestaat uit vijf fasen: ideefase, initi-
atieffase, ontwikkel- en adviesfase, besluitvormingsfase en de fase van uitvoe-
ring en beheer. Uiteindelijk levert dit proces drie producten op: een afspraken-
notitie, een wateradvies en een waterparagraaf cf. art. 3.1.6. van het Bro (Fi-
guur 6.2).  
Voor een eerste inhoudelijke beoordeling van ruimtelijke plannen is in opdracht 
van het Waterschapshuis voor een groot aantal waterschappen de website 
www.dewatertoets.nl ontwikkeld. De Waterschappen hebben hiertoe op kaart 
aangegeven welke deelgebieden bijvoorbeeld een robuust en/of zeer kunstmatig 
watersysteem hebben, dat met vrij eenduidig ruimtelijk beleid vrijwel gelijke 
robuustheid kan houden. Buiten die gebieden is het complexer en is met name 
ervaringsdeskundigheid van de waterbeheerders nodig om zodanige ruimtelijke 
besluiten te kunnen nemen, dat het watersysteem robuuster kan worden of zo 
robuust mogelijk kan blijven (tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten, nu 
én in de toekomst). 
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In omvang beperkte plannen die voldoen aan het voorkeursbeleid van het wa-
terschap hebben geen tot heel weinig gevolgen voor de waterhuishouding en 
komen direct in aanmerking voor de korte procedure en een positief waterad-
vies. Na invoer van een aantal plangegevens kan men direct zien welke proce-
dure bij dat plan moet worden doorlopen: 
– Geen waterhuishoudkundig belang: Functiewijziging zonder relevante water-

aspecten; 
– Korte procedure: Klein plan met weinig relevante wateraspecten: het plan 

moet gecontroleerd worden door de waterbeheerder; 
– Normale procedure: Plan met meerdere relevante aspecten: zorg voor een 

vroegtijdige start van het watertoetsproces met de relevante waterbeheer-
ders. 

 

 
Figuur 6.2. Opzet van het Watertoetsproces 
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Organisatorische inbedding: 
– De initiatiefnemer van een ruimtelijk plan of de gemeente dient de waterbe-

heerder in een vroeg stadium te betrekken bij de planontwikkeling. Indien 
het een plan van de waterbeheerder is, dan dienen zij de gemeente erin te 
betrekken.  

– Het Waterschapshuis heeft een website (www.dewatertoets.nl) laten ontwik-
kelen waarin voor de meeste waterschappen bepaald kan worden of een 
korte procedure volstaat of dat er een normale procedure gevolgd moet 
worden, waarbij zo vroeg mogelijk begonnen wordt met het proces van 
overleg over alle relevante wateraspecten.  

 
Gebruikers van het Watertoetsproces zijn initiatiefnemers, bestuursorganen of 
private partijen die namens die bestuursorganen handelen. Waterbeheerders 
zijn overwegend waterschappen en Rijkswaterstaat. Grondwater is incidenteel 
nog in beheer bij provincies.  
Gebruikers van de www.dewatertoets.nl: burgers, bedrijven, gemeenten; pro-
vincies en rijk (voor inpassingsplannen).  
 
Ontwikkelingen:  
– Het advies van de Deltacommissaris om Nederland beter voor te bereiden op 

versnelde klimaatverandering heeft gevolgen voor het Watertoetsproces. In-
houdelijk leidt dit tot verbreding van de wateraspecten (met bijvoorbeeld 
meerlaagsveiligheid en de relatie water-klimaat-gezondheid), alsook tot ver-
breding van de bij het watertoetsproces betrokken partijen (met bijvoor-
beeld de Veiligheidsregio’s en de GGD’s).  

– Er zijn regionale Leergemeenschappen water en ruimte, waar betrokkenen 
van en met elkaar leren over de wateraspecten van ruimtelijke ontwikkelin-
gen, de ruimtelijke aspecten van waterbeheer, wederzijdse afhankelijkheid, 
wederzijdse beïnvloeding, integrale aanpak, onderlinge samenwerking en 
dergelijke. 

– Een betere geo-informatievoorziening zal de eerste inhoudelijke beoordeling 
van plannen in de watertoets eenvoudiger en beter maken  

 
Opmerkingen: 
– De Watertoets is beleidsmatig en bestuurlijk ‘hot’ op dit moment, zie ook de 

3e Landelijke Evaluatie van het procesinstrument Watertoets (2011-2013) 
– De website www.dewatertoets.nl vormt een goede eerste screening van 

ruimtelijke plannen. Meestal gaat het alleen over waterkwantiteit, watervei-
ligheid en soms een beetje waterkwaliteit. Het betreft niet alle relevante wa-
teraspecten. 

– Het zou mooi zijn als alle waterschappen zouden participeren in de website. 
– De inhoudelijke beoordelingstappen binnen het watertoetsproces zijn vast-

gelegd in de KEUR, de regeling van de waterschappen. Hierdoor varieert de 
uitwerking van de watertoets per waterbeheerder. Verdere inhoudelijke uni-
formering van de Watertoets zal de digitalisering van het Watertoetsproces 
binnen Nederland ten goede komen. Overleg over de inhoud blijft noodzake-
lijk om de beschikbare informatie goed te duiden 

– De ruimtelijke kennis van waterbeheer kan beter worden geformuleerd, ver-
beeld en verspreid (ook digitaal).  

– Het waterbeheer houdt - soms indirect en onopgemerkt - verband met vele 
beleidsvelden die buiten de competenties van de waterbeheerders vallen. 
Daarbij valt te denken aan: de funderingsproblematiek, riolering, volksge-
zondheid, stedelijk klimaat en stedelijke groenvoorziening, ruimtelijke ge-
bruiksfuncties en ondergrondse winningen van fossiele brandstoffen. Ade-
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quate kennis over deze relaties ontbreekt nog en gevolgen blijken vaak pas 
op de lange termijn.  

– Nog lang niet overal worden alle relevante wateraspecten in beschouwing 
genomen bij de ontwikkeling van een concreet ruimtelijk plan of besluit. Ook 
niet de (afgeleide) wateraspecten waar de initiatiefnemer, zoals de gemeen-
te, zelf verantwoordelijk voor is, zoals riolering, groenvoorziening en ram-
penbestrijding bij overstromingen en volksgezondheid.  

– Het vermogen om werkelijk integrale ruimtelijke plannen te ontwikkelen 
staat nog in de kinderschoenen.  

 
6.3.3 Gegevensvoorziening 

Het is onduidelijk welke gegevens in www.dewatertoets.nl worden gebruikt voor 
een eerste screening van ruimtelijke plannen.  
 

6.3.4 Ontwikkelopties 
De ontwikkeling van de website www.dewatertoets.nl is een goede aanzet 
voor een eerste eenvoudige inhoudelijke screening van plannen ten aanzien van 
de wateraspecten. Niet alle waterschappen participeren in deze website. Een 
eerste aanzet voor een verbeterde integratie van water in de ruimtelijke orde-
ning wordt geschetst op de website www.aqauro.nl, ontwikkeld door land-
schapsarchitect Vincent Grond. 
 

6.4 Immissietoets 
 

Werkveld: waterkwaliteit 
 

6.4.1 Toetsingskader 
De Immissietoets vloeit voort uit de Richtlijn Prioritaire Stoffen, de Waterwet en 
het Waterbesluit. Zoals beschreven in het Handboek Immissietoets: toetsing van 
lozingen op effecten voor het oppervlaktewater (Vermij, 2011) betreft het on-
derstaande artikelen: 
– Artikel 6.1a Waterbesluit: “Bij het verlenen van een watervergunning houdt 

het bevoegd gezag rekening met de ingevolge de artikelen 4.1, 4.4 en 4.6 
van de wet vastgestelde plannen, die betrekking hebben op het betreffende 
watersysteem of onderdeel daarvan.” 

– Artikel 6.2 Waterwet: “Het is verboden om stoffen te brengen in een opper-
vlaktewaterlichaam tenzij daartoe een vergunning of vrijstelling is ver-
leend.” 

– Artikel 6.21 Waterwet: “Een vergunning wordt geweigerd voor zover verle-
ning daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen in artikel 2.1 of de 
belangen, bedoeld in artikel 6.11.” 

– Artikel 2.1 Waterwet: 
o “De toepassing van deze wet is gericht op:  

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, waterover-
last en schaarste, in samenhang met  

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwali-
teit van watersystemen en  

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
o De toepassing van deze wet is mede gericht op andere doelstellingen 

dan genoemd in het eerste lid, voor zover dat elders in deze wet is be-
paald.” 

– Artikel 2.10 Waterwet: “Normen voor de chemische en ecologische kwaliteit 
van watersystemen worden vastgesteld op de voet van hoofdstuk 5 van de 
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Wet milieubeheer, in overeenstemming met het stelsel van milieudoelstel-
lingen, opgenomen in artikel 4 van de kaderrichtlijn water.” 

– Technische Richtsnoer voor de Identificatie van Mengzones krachtens artikel 
4, lid 4, van Richtlijn 2008/105/EG 
In Richtlijn 2008/105/EG worden de milieukwaliteitsnormen vastgelegd voor 
de 33 prioritaire stoffen in bijlage X van de kaderrichtlijn Water, naast 8 
andere verontreinigende stoffen die op EU-niveau al waren geregeld bij 
Richtlijn 76/464/EEG. In artikel 4 hiervan wordt het begrip mengzones ge-
introduceerd, gebieden die aan lozingspunten grenzen, waar deconcentra-
ties van één of meer stoffen de milieukwaliteitsnorm mogen overschrijden, 
mits dit geen gevolgen heeft voor de naleving van deze normen in de rest 
van het betrokken oppervlaktewaterlichaam. 

– Richtlijn 2010/75/EU inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie 
en bestrijding van verontreiniging) 

 
De overschrijding van de waterkwaliteitsnormen, gebaseerd op humane of eco-
logische effecten, wordt beoordeeld op basis van berekende concentraties die 
ontstaan in het oppervlaktewater op of nabij de locatie waar de lozing plaats-
vindt. Naast de basisdoelstellingen vanuit de KRW kunnen in een waterlichaam 
specifieke beschermde functies aanwezig zijn, waarvoor aanvullende of scherpe-
re doelstellingen kunnen gelden. Dat betreft dan functies die betrekking hebben 
op drinkwater, zwemwater, schelpdierwater, water voor karperachtigen en Natu-
ra 2000-instandhoudingdoelen. De KRW geeft aan dat als verschillende doelstel-
lingen van toepassing zijn, de strengste geldt. Daarnaast dienen nieuwe emis-
sies en uitbreidingen van bestaande emissies getoetst te worden aan het princi-
pe van geen achteruitgang van de KRW.  
Voor de aanvraag van een lozingsvergunning dient de aanvrager een rapportage 
te overleggen waaruit blijkt in welke mate het oppervlaktewater beïnvloed 
wordt. Deze rapportage wordt vaak door een adviesbureau opgesteld. De aan-
vraag wordt door het waterschap beoordeeld. 
 

6.4.2 Toetsingsinstrument 
Het Handboek Immissietoets beschrijft de achtergronden van de Immissietoets 
die gebruikt wordt om de lozing van afvalwater op oppervlaktewater te beoorde-
len.  
Als het afvalwater in het oppervlaktewater komt hoeft dit niet direct aan de lo-
kaal geldende waterkwaliteitscriteria te voldoen. Het afvalwater mengt zich met 
het oppervlaktewater in een mengzone stroomafwaarts van het lozingspunt (zie 
Figuur 6.3.). Voor rivieren en kanalen dient het water in de mengzone op af-
stand “L” van 10 maal de breedte en maximaal 1000 m aan de Jaargemiddelde 
Milieukwaliteitsnorm (JG-MKN) of de MTR te voldoen. Daarnaast dient op afstand 
“X” van ¼ van de breedte van het watersysteem en maximaal 25 m voldaan te 
worden aan de Maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) of de norm voor 
ernstig risico (ER) te voldoen. 
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Figuur 6.3. Schematische weergave van de beoordeling van de waterkwaliteit in 
de mengzone op afstand X en L van het lozingspunt  

 
De Immissietoets kent 5 stappen waarbij de complexiteit van de beoordeling in 
iedere stap toeneemt (Figuur 6.4.). Deze stappen worden hieronder summier 
beschreven, voor de correcte en volledige beschrijving wordt verwezen naar het 
Handboek.  
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Figuur 6.4. Schematische weergave van de Immissietoets 
 
 
De eerste stap is de meest eenvoudige, hierin wordt gekeken of de concentraties 
in het afvalwater lager zijn dan de gewenste milieukwaliteitsnormen. Als dit het 
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geval is, kan lozing worden toegestaan. Is dit niet het geval, dan wordt beoor-
deeld of de concentratie in het oppervlaktewater systeem bij volledige menging 
slechts triviaal toeneemt; afhankelijk van het watersysteem is dit maximaal 1 
procent. In stap 3 wordt de concentratieverhoging op een bepaalde afstand van 
het lozingspunt in de mengzone berekend. Als de concentratieverhoging minder 
is dan 10 procent van de norm, dan kunnen bestaande lozingen vergund wor-
den. Bij alle nieuwe lozingen wordt in stap 4 additioneel beoordeeld of de water-
kwaliteitscriteria in het oppervlaktewater door de lozing niet overschreden zullen 
worden. Als in stap 4 de criteria worden overschreden kan in stap 5 een plan-
toets worden gedaan. In de plantoets wordt beoordeeld of de waterkwaliteit zich 
in de planperiode positief ontwikkelt waardoor er ruimte ontstaat om de lozing 
toe te staan. Feitelijk gaat het hier om een programmatische aanpak waarbij 
generieke maatregelen ervoor zorgen dat de emissie van stoffen naar het op-
pervlaktewater mogelijk blijft. 
De vergunning voor het lozen van stoffen wordt beoordeeld door de waterbe-
heerder, Rijkswaterstaat of het waterschap. Het adviesrapport wordt vaak opge-
steld door adviesbureaus. 
Opvallend is dat de Immissietoets een duidelijk stapsgewijze opbouw kent, van 
heel simpel tot zeer complex. De eerste stappen kunnen gezien worden als een 
eerste screening tool. De laatste stap, de plantoets, is niet eenduidig uitgewerkt 
en heeft alle kenmerken van een programmatische aanpak. 
 

6.4.3 Gegevensvoorziening 
Voor deze beoordeling gebruikt het waterschap eigen gegevens over breedte en 
diepte van de waterlichamen en de concentraties van stoffen in het oppervlak-
tewater gebaseerd op meetgegevens. Deze gegevens zijn veelal niet eenvoudig 
beschikbaar. Vanaf stap 3 is de toets behoorlijk complex en is gebiedsgerichte 
kennis en expertise nodig voor de uitvoering. 
 

6.4.4 Ontwikkelopties 
De eerste stappen uit de Immissietoets vormen een eenvoudige screeningsme-
thode. Eventueel zou ook voor stap 3 en stap 4 op basis van beschikbare geohy-
drologische informatie in het NHI een eenvoudige screeningmethode uitgewerkt 
kunnen worden. Anderzijds wordt momenteel door het Informatiehuis Water een 
datamodel voor de hydrologie ontwikkeld. Als te zijner tijd deze informatie be-
schikbaar komt zou deze informatie direct gebruikt kunnen worden voor de Im-
missietoets. 
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt door de waterbeheerders gemoni-
tord. Op basis van deze informatie zou per stof een beeld geschetst kunnen 
worden van de beschikbare emissieruimte. Als de concentratie van de stof al 
boven de norm zit, zijn de mogelijkheden in principe kleiner dan wanneer deze 
ruim onder de norm zit. Deze informatie zou eerder in het toetsingsproces benut 
kunnen worden. 
 

6.5 Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime: GGOR 

 
Werkveld: Waterkwantiteit 
 

6.5.1 Toetsingskader 
Het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime vloeit primair voort uit het 
Peilbesluit en de Waterwet. Daarnaast spelen de Kaderrichtlijn Water, de 
Grondwaterrichtlijn, de Natura2000-richtlijn, de Flora en Faunawet een rol bij de 
bescherming van specifieke functies.  
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Specifieke betreft het: 
– Peilbesluit: De Waterwet stelt de verplichting aan een beheerder om één of 

meer peilbesluiten vast te stellen voor oppervlaktewater- of grondwaterli-
chamen onder zijn beheer die zijn aangewezen in de provinciale waterveror-
dening. In een peilbesluit worden waterstanden of bandbreedten waarbinnen 
waterstanden kunnen variëren vastgesteld, die gedurende de daarbij aange-
geven perioden zo veel mogelijk worden gehandhaafd (Waterwet, artikel 
5.2).  

– Conform het Nationaal Bestuursakkoord Water- Actueel (NBW) dient de 
GGOR-systematiek gebruikt te worden voor het afstemmen van waterpeilen 
op ruimtelijke grondgebruiksfuncties. Hierbij wordt ook de functiegeschikt-
heid van gronden beschouwd.  

– Vanuit de Kaderrichtlijn Water is het doel gesteld om een goede chemische 
en ecologische toestand van het oppervlakte- en grondwater te krijgen in 
2015 en uiterlijk 2027. Aangezien het waterkwantiteitsbeheer en het peilbe-
heer van invloed zijn op de waterkwaliteit, mogen de peilbesluiten niet strij-
dig zijn met het behalen van de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Wa-
ter, maar dient waar mogelijk een bijdrage geleverd te worden aan het be-
halen van de doelen. 

– Het peilbeheer dient niet strijdig te zijn met het behalen van de doelen voor 
de Natura2000- en TOP-gebieden maar, voor zover mogelijk, een bijdrage te 
leveren aan het behalen van de doelen. 

– De Flora en Faunawet (art. 8 t/m 12) verbiedt handelingen of ontwikkelin-
gen die de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten in gevaar 
kan brengen. Afhankelijk van de soort, dient gewerkt te worden volgens een 
door de minister goedgekeurde gedragscode of een ontheffing met een uit-
gebreide toets van de Flora en Faunawet aangevraagd te worden. Vanuit dit 
oogpunt mag het peilbeheer niet strijdig zijn met de bepalingen uit de Flora 
en Faunawet. 

– Conform het Verdrag van Malta dienen archeologische vindplaatsen be-
schermd te worden. Archeologische waarden worden beschermd wanneer ze 
onder de grondwaterspiegel blijven. Op locaties met (zeer) hoge archeolo-
gische waarden wordt in het peilbeheer rekening gehouden met deze waar-
den door het peil niet te verlagen. 

– Vanuit het provinciaal beleid en regelgeving kunnen kaders worden gesteld 
voor het opstellen van peilbesluiten. Het gaat daarbij om het provinciaal wa-
terplan, de waterverordening en de provinciale structuurvisies.  

– Vanuit het Waterschap wordt het peilbeheer voor de komende 10 jaar juri-
disch vastgelegd in het peilbesluit. Het waterbeheerplan van het waterschap 
geeft de kaders voor het vaststellen van het peilbesluit, zoals o.a. het ge-
bruik van de GGOR-systematiek. 
 

De grond- en oppervlaktewaterstand is van belang voor allerlei verschillende 
ruimtegebruiksfuncties in de omgeving en is van belang voor de eigenschappen 
van de bodem en ondergrond. Met de GGOR-systematiek wordt een afweging 
gemaakt tussen de gewenste grond en oppervlaktewaterregimes ten behoeve 
van de verschillende grondgebruiksfuncties in het gebied (landbouw, natuur, et 
cetera), waarbij wateroverlast en tekorten worden beperkt, bodemdaling en 
verzilting worden voorkomen en de klimaatbestendigheid van het systeem wordt 
verbeterd. Uiteindelijk wordt een afweging gemaakt tussen economische waar-
den (landbouw, bebouwing) en bescherming van ecologische en archeologische 
waarden waarbij de (maatschappelijke) kosten en baten worden meegenomen. 
Momenteel wordt de ontwikkeling van een nieuw peilbesluit steeds vaker gestart 
met de evaluatie van het peilbeheer in de voorgaande periode. 
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6.5.2 Toetsingsinstrument 
GGOR staat voor gewenst grond- en oppervlaktewaterregime. Het is een syste-
matiek die de effecten van het grond- en oppervlaktewaterregime op de aanwe-
zige gebiedsfuncties in beeld brengt teneinde een goed onderbouwde afweging 
te maken. Het grond- en oppervlaktewater zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Wanneer een bepaalde gebruiksfunctie problemen oplevert voor het 
watersysteem, kan het waterschap de provincie adviseren om de functie te wij-
zigen in de volgende structuurvisieprocedure. 
 

 
Figuur 6.5. Schematische weergave van de GGOR systematiek 

 
De ontwikkeling van een nieuw peilbesluit begint met een evaluatie van het peil-
beheer in de voorgaande jaren en de analyse van het watersysteem en de be-
schikbare monitoring gegevens, samen geeft dit een goed beeld van de actuele 
situatie. Daarnaast wordt voor de verschillende functies in het gebied de optima-
le situatie in beeld gebracht. Door de actuele en de optimale situatie met elkaar 
te vergelijken, ontstaat inzicht in de knelpunten in het grond- en oppervlaktewa-
terregime.  
Op basis van deze knelpuntanalyse worden verschillende oplossingsrichtingen 
ontwikkeld om de situatie te verbeteren. Hieruit wordt een keuze van het ge-
wenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) gemaakt door de voor- en 
nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen in een (maatschappelijke) 
kosten- baten analyse met elkaar te vergelijken. Deze analyse dient periodiek 
herhaald te worden, omdat zowel het watersysteem als de gebruiksfuncties van 
het gebied in de loop van de tijd wijzigen. Vanuit het GGOR kan geadviseerd 
worden om de ruimtelijke inrichting van het gebied aan te passen. 
Voor de berekening van de wateropgave worden hydrologische modellen (HY-
DROMEDAH/NHI/AZURE/MIPWA) toegepast die een beeld kunnen schetsen van 
de wateroverlast/watertekorten bij verandering van de klimatologische omstan-
digheden, zoals langere droge periodes en een toename van de intensiteit van 
de regenbuien. 
Om de optimale grondwatercondities voor natuurgebieden te bepalen, is door de 
STOWA het Waternood Instrumentarium en een Kansrijkdom Module ontwikkeld. 
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De Peilbesluiten en GGOR worden door de waterbeheerders, de waterschappen, 
provincies en Rijkswaterstaat opgesteld. 
 
Momenteel lopen er verschillende ontwikkelingen ten aanzien van de GGOR sys-
tematiek:  
– In GGOR 2.0 is het mogelijk de optimale situatie voor andere functies mee 

te wegen en meer rekening te houden met systeemkenmerken, zoals het 
bodemtype, de geohydrologie (kwel of wegzijging) en de slootafstand. 

– Het KNMI heeft onlangs nieuwe klimaatscenario’s gepresenteerd. De kennis 
en inzichten uit deze klimaatscenario’s dienen vertaald te worden naar de 
wateropgave voor wateroverlast en de zoetwatervoorziening. Deze inzichten 
zullen invloed hebben op de verdeling en het gebruik van zoet water en 
kunnen nieuwe kaders opleveren voor peilbeheer en peilbesluiten. 

– Bodemdaling in veenweidegebieden. Door oxidatie van het veen komen veel 
broeikasgassen vrij. Nieuwe inzichten in de manieren om bodemdaling te 
beperken, zoals onderwaterdrainage, kunnen van invloed zijn op het peilbe-
heer in deze gebieden  

 
6.5.3 Gegevensvoorziening 

Voor het bepalen van het GGOR wordt informatie uit verschillende (regionale) 
hydrologische modellen en databestanden gebruikt. Een nadere analyse is nood-
zakelijk om een goed overzicht van deze modellen en de benodigde informatie te 
krijgen. 
Het zelfde geldt ten aanzien van de waterkwaliteit, de knelpunten komen in 
beeld vanuit de monitoring ten behoeve van de KRW, maar veel waterschappen 
hebben eigen waterkwaliteitsmodellen in beheer voor de selectie en onderbou-
wing van waterkwaliteitsmaatregelen. 
De benodigde basis- informatie is veelal aanwezig bij de waterschappen op de 
zogenoemde leggers, en bij RWS, 
Gegevens van RWS worden breed ontsloten via INSPIRE en als Open Data. 
Daarnaast verbreedt de samenwerking binnen het Informatiehuis Water zich, 
waarbij naast de informatie die voor de KRW noodzakelijk is, ook andere infor-
matie vanuit het Waterkwaliteitsportaal in het IHW wordt ontsloten, zoals Lim-
nodata, aquatisch biologische data en bulkdatabase. Deze informatie zal ook 
publiek toegankelijk worden gemaakt. 
 

6.5.4 Ontwikkelopties 
Voor de eenvoudige screening van de potentiële effecten van ruimtelijke ontwik-
kelingen zouden de huidige regionale kaarten met het GGOR samengebracht 
moeten worden in een nationaal consistent bestand, waarbij specifiek de beper-
kingen vanuit het GGOR ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen in beeld 
gebracht zouden kunnen worden. 

 
OGOR-NL: op basis van de veelheid aan beschikbare geo-informatie (BGT, BBG, 
LGN, AHN, et cetera) zou een basiskaart met het optimale grond- en oppervlak-
tewaterregime ontwikkeld kunnen worden. Deze basiskaart zou op basis van de 
specifieke kennis binnen de waterschappen verfijnd kunnen worden.  
Daarnaast wordt binnen de waterwereld een breed scala aan modellen ontwik-
keld en toegepast voor de hydrologie en de waterkwaliteit. Op basis van de in-
formatie, die in de toekomst op nationale schaal via de Laan van de Leefomge-
ving beschikbaar gaat komen, kan het qua kosten en vanuit vergelijkbaarheid 
van resultaten, voor de (grond)waterbeheerders interessant zijn om gezamenlijk 
een model voor hydrologie en voor waterkwaliteit te ontwikkelen. Naast de be-
schikbare informatie in de Informatiehuizen (Water, Bodem, Ruimte) zou men 
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kunnen aansluiten bij de generieke korte- en lange termijn scenario’s die voor 
alle domeinen ontwikkeld gaan worden.  
 
 

6.6 Grondwateronttrekkingen 

 
Werkveld: Waterkwantiteit 
 

6.6.1 Toetsingskader 
Artikel 6.4 in de Waterwet geeft aan dat het verboden is zonder vergunning van 
gedeputeerde staten grondwater te onttrekken of water te infiltreren: 
– ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveel-

heid water meer dan 150.000 m3 per jaar bedraagt; 
– ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergie-

systeem. 
In aanvulling daarop geeft artikel 6.5b aan dat het verboden is zonder vergun-
ning van het waterschap grondwater te onttrekken in andere gevallen dan als 
bedoeld in artikel 6.4. 
Overigens gelden voor het lozen van onttrokken grondwater zoals bij bronbema-
lingen ook regels ( zie het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrich-
tingen) 
Rondom drinkwaterwinningen zijn grondwater beschermingsgebieden en/of bo-
ringsvrije zones ingesteld. Voor bepaalde activiteiten in deze gebieden moet een 
melding plaatsvinden of een vergunning worden aangevraagd bij de provincie.  
Ook vanuit de Wbb dient een vergunning aangevraagd te worden voor het ont-
trekken van grondwater nabij grondwater verontreinigingen.  
De beoordeling van de grondwateronttrekkingen is per provincie/waterschap 
geregeld. 

 
Grondwateronttrekkingen kunnen negatieve effecten hebben op andere belan-
gen in de omgeving zoals natuur, landbouw, bebouwing en bodemenergiesys-
temen. Daarnaast kijkt het waterschap naar bodemdaling en mag de kwaliteit 
van het grondwater niet negatief beïnvloed worden.  
Alle vergunde en gemelde grondwateronttrekkingen worden geregistreerd in het 
Landelijk Grondwater Register dat is ondergebracht bij het GBO. 
De beoordeling van de grondwateronttrekkingen varieert per bevoegd gezag, 
provincie, waterschap.  
 

6.6.2 Toetsingsinstrument 
Zowel de provincies als de waterschappen hebben een taak in de beoordeling 
van grondwateronttrekking. De provincie is verantwoordelijk voor industriële 
onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 water per jaar, de drinkwateronttrek-
kingen en voor bodemenergiesystemen. Het waterschap is verantwoordelijk voor 
onttrekkingen kleiner dan 150.000 m3/jaar, voor o.a. bronbemalingen, bereke-
ningen en bodemsaneringen en voor het afhandelen van meldingen van grond-
wateronttrekkingen; niet alle onttrekkingen zijn vergunningplichtig. Alle grond-
wateronttrekkingen (vergund en gemeld) dienen geregistreerd te worden in het 
landelijk grondwaterregister: www.lgronline.nl. 
 
Grondwateronttrekkingen worden door de provincies en waterschappen beoor-
deeld op criteria die voortvloeien uit het waterbeleid: de Kaderrichtlijn Water en 
Grondwaterrichtlijn, het Provinciaal Waterplan en de Waterbeheersplannen van 
de Waterschappen. Deze criteria kunnen afhankelijk van de situatie verschillen 
per provincie en waterschap.  
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Tekstbox 6.2. geeft, als voorbeeld, de criteria zoals die genoemd worden in pa-
ragraaf 3.2 in het Grondwaterplan van de Provincie Utrecht (Utrecht, 2008). De 
provincie Utrecht hanteert daarnaast specifieke beoordelingskaders die afhangen 
van het gebruiksdoel en het mogelijke effect op andere belangen in het gebied. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in winningen voor hoogwaardig, mid-
delwaardig en laagwaardig gebruik, op basis van de vereiste kwaliteit van het te 
onttrekken water en van de vraag of er een openbaar belang mee wordt ge-
diend. Naarmate het gebruiksdoel een hogere kwaliteit vereist en/of een open-
baar doel dient, wordt aan de onttrekking een groter belang toegekend. 

 
Tekstbox 6.2. Beoordelingscriteria voor grondwateronttrekkingen van de provin-
cie Utrecht 

 
De beoordeling van onttrekkingen door het waterschap kunnen vastgelegd zijn 
in de KEUR. Zo neemt het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de crite-
ria zoals die door de provincie Utrecht worden gesteld over en stelt daarbij aan-
vullende specifieke eisen met betrekking tot het type gebruik van het grondwa-
ter (zie Beleidsregel Grondwateronttrekkingen, zie 
www.hdsr.nl/vergunningen/regelgeving-toezicht/regels-per-soort/regels-
grond/@4410/onttrekken-permanent) 
 

Algemeen kader voor vergunningverlening van grondwateronttrekkingen 
● Andere bij het grondwater betrokken belangen mogen niet onevenredig 

geschaad worden. Het belang van de vergunning aanvrager wordt afge-
wogen tegen de (negatieve) effecten van de onttrekking. 

● In geval van significante negatieve effecten moeten maatregelen getrof-
fen worden om die effecten zo veel mogelijk te mitigeren. Bij de beoorde-
ling weegt mee: 
– of de effecten van de winning (op korte termijn) omkeerbaar zijn; 
– of er aanvaardbare alternatieven voor de grondwaterwinning zijn; 
– of eventuele schade met financiële middelen is te compenseren. 

● De beoordeling van effecten moet uitgevoerd worden op basis van de 
cumulatieve effecten van alle onttrekkingen en op vergunningscapaciteit. 

● De totale maatschappelijke kosten die als gevolg van de winning ont-
staan, moeten worden meegewogen. 

● De kwaliteit van het grondwater mag als gevolg van onttrekking of infil-
tratie niet negatief beïnvloed worden (bijvoorbeeld door het aantrekken 
van zout water of het verplaatsen van verontreinigingen). 

● Grondwater van goede kwaliteit mag alleen verbruikt worden voor hoog- 
en middelwaardige doeleinden. 

● In geval grondwater van goede kwaliteit gebruikt wordt voor laag- of 
middelwaardige toepassingen, wordt dit zo veel mogelijk teruggebracht in 
de bodem. 

● Waar mogelijk moeten waterbesparende maatregelen genomen worden. 
● In de toekomst moet bij de beoordeling van effecten van onttrekkingen 

rekening gehouden worden met het Gewenst Grond en Oppervlaktewater 
Regime. 

● Daar waar de effecten van onttrekkingen de grens van het eigen be-
heersgebied overschrijden, moeten de naburige grondwaterbeheerders 
(provincie en waterschappen) bij de belangenafweging worden betrok-
ken. 
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Voor de (relatief grotere) grondwateronttrekkingen kan een rapportage ge-
vraagd worden met een onderbouwing van de aanvraag en een beschrijving van 
de gevolgen die de onttrekking zal hebben op de omgeving. 
Voor de beoordeling van de negatieve effecten zal daarbij een hydrologisch mo-
del gebruikt moeten worden om het beïnvloedingsgebied van de onttrekking 
vast te kunnen stellen.  
 
Afhankelijk van het type grondwaterwinning is de provincies of het waterschap is 
het bevoegd gezag. Registratie in het LGR wordt gedaan door het GBO. De aan-
vraag voor grotere grondwatervergunningen wordt veelal begeleid door advies-
bureaus. 
 
Waterschappen worden verzocht aan te sluiten bij de beoordeling zoals die op 
provinciaal niveau wordt uitgevoerd, wat begrijpelijk is in verband met de con-
sistentie van de beoordeling. Als het beheersgebied van het waterschap meerde-
re provincies beslaat kan het voorkomen dat zij daarbij verschillende provinciale 
(beleids)criteria moeten gebruiken. 
Er is geen eenduidige beschrijving hoe de effecten van een grondwateronttrek-
king doorgerekend en beoordeeld moeten worden. Er is ook geen generieke 
systematiek voor een eenvoudige screening van grondwateronttrekkingen.  
 

6.6.3 Gegevensvoorziening 
Voor de (relatief grotere) grondwateronttrekkingen zal met een hydrologisch 
model het beïnvloedingsgebied van de onttrekking vastgesteld moeten worden. 
Voor deze modellen is informatie noodzakelijk over de opbouw van de onder-
grond, de hydrologische informatie, zoals bodemopbouw en grondwaterpeilen uit 
de basisregistratie Ondergrond (BRO, TNO), oppervlaktewaterpeilen (water-
schappen), Algemeen Hoogte Bestand 2 (AHN2, RWS), meteorologie (KNMI), 
functies in het gebied uit het Bestand Bodemgebruik (BBG, CBS), andere grond-
wateronttrekkingen (LGR), et cetera. Voor de beoordeling van grondwateront-
trekkingen zou de noodzakelijke informatie via de Laan van de Leefomgeving 
beschikbaar gemaakt kunnen worden. 
 

6.6.4 Ontwikkelopties 
Eenvoudige Screening:  
Er zou een eenvoudige screening voor grondwateronttrekkingen ontwikkeld kun-
nen worden door op basis van bestaande kennis een stapsgewijze beoordeling 
van de negatieve effecten van grondwateronttrekkingen te ontwikkelen, zonodig 
aangevuld met de kennis en informatie door met een zogenaamd ‘wandelend 
pompstation’ in een hydrologisch model het beïnvloedingsgebied te bepalen af-
hankelijk van de grootte van de onttrekking (TAUW, 2013).  
 
Zoals eerder aangegeven bij de beoordeling van de GGOR, wordt binnen de wa-
terwereld een breed scala aan modellen ontwikkeld en toegepast voor de hydro-
logie. Op basis van de informatie, die in de toekomst op nationale schaal via de 
Laan van de Leefomgeving beschikbaar gaat komen, kan het qua kosten en 
vanuit vergelijkbaarheid van resultaten voor de (grond)waterbeheerders interes-
sant zijn om gezamenlijk een hydrologisch model te ontwikkelen dat voor ver-
schillende beoordelingen gebruikt kan worden, waaronder de potentieel negatie-
ve effecten van grondwateronttrekkingen. Naast de beschikbare informatie in de 
Informatiehuizen (Water, Bodem, Ruimte) zou men kunnen aansluiten bij de 
generieke korte-  en lange termijn scenario’s die voor alle domeinen ontwikkeld 
gaat worden.  
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7 Bodem 

7.1 Inleiding 

Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het van belang dat de diverse sta-
keholders de beschikking hebben over een goed functionerend instrumentarium 
voor afwegingen en vergunningverlening. Dit instrumentarium zal bestaan uit 
gevalideerde data, modellen en beslissing ondersteunende instrumenten (‘Deci-
sion Support Systems’). 
 
Tijdens het werkatelier is een beeld ontstaan van de op dit moment gebruikte 
toets- en rekeninstrumenten inclusief het wettelijke kader, de organisatorische 
inbedding en gehanteerde protocollen. Daarnaast zijn opties aangereikt voor de 
ontwikkeling van instrumenten, die eenvoudige screening van plannen en initia-
tieven mogelijk maakt en is besproken hoe de beoordeling over de domeinen 
heen gestroomlijnd en gestandaardiseerd kan worden.  
De inventarisatie leidde tot een verzameling van 18 tools. Het begrip ‘tool’ moet 
breed worden gezien. Dit kan een rekeninstrument zijn waarmee een te nemen 
beslissing kan worden onderbouwd. Het kan echter ook maatschappelijke afwe-
ging zijn, die gemaakt wordt binnen gedefinieerde kaders en volgens voorge-
schreven stappen of handvatten. Ook data en kaarten met informatie over de 
bodem werden gezien als ‘tools’.  
 
Voor het domein Bodem bestaat een groot aantal toets- en rekeninstrumenten 
die deels in elkaars verlengde liggen. Het wordt aanbevolen om de verschillen en 
overeenkomsten tussen de verschillende rekeninstrumenten en informatiesys-
temen in beeld te brengen, zodat de informatie voorziening beter georganiseerd 
kan worden. 
Op dit moment loopt de herziening van de Wet Bodembeheer en de verbreding 
van het bodembeleid, dat wordt vormgegeven vanuit de Structuurvisie Onder-
grond (STRONG). Op termijn zal deze verbreding van het bodembeleid gecon-
cretiseerd worden in rekeninstrumenten en de bijbehorende informatievoorzie-
ning. Vanuit dit kader zou aandacht besteed moeten worden bij de ontwikkeling 
van het datamodel voor het bodem(-water)systeem. 
 
 
Tabel 7.1. Overzicht instrumentarium domein Bodem  

 Naam Beheerder|  Bronhouders | Opmerkingen 

1 Sanscrit RIVM | Gemeenten & Provincies | Beoordeling of een bodem gesaneerd moet 

worden 

2 BUS Toets RWS, SIKB | Gemeenten & Provincies | Toetsing saneringsplannen en Oriën-

terend- en Nader Onderzoek, Grondslag BUS Artikel 39b, Wet bodembe-

scherming. 

3 BOTOVA RWS, SIKB | Bodem Toets- en Validatieservice (nog niet volledig functione-

rend) 

4 RTBodem RIVM | Gemeenten & Provincies | Is verankerd in Bbk 

5 Bodemloket RWS Leefomgeving | Gemeenten & Provincies | Informatie over lokale bo-

demkwaliteit, bodemonderzoek en genomen maatregelen 

6 Bodemkwali-

teitskaarten 

RWS Leefomgeving | Gemeenten & Provincies | Gebiedsspecifieke bodem-

kwaliteit, grondverzetkaarten 

7 RTGrondwater RIVM | Ontwikkeling in overweging (planvorming) 

8 BIELLS RWS Leefomgeving | project beëindigd (besluit Stuurgroep Bodem (Stubo)) 
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 Naam Beheerder|  Bronhouders | Opmerkingen 

9 WKO-tool RWS | BRO | http://www.wkotool.nl/ 

10 RO-ondergrond Voor identificatie gebiedsbeperkingen. In ontwikkeling 

11 BRO Wet. taak IenM. Beheerder: TNO: Robert-Jan van Leeuwen & Alterra: Joop 

Okx Bronhouders: Prvs, gem. waterschappen, RWS, RIVM, Alterra 

12 STONE PBL en Alterra | PBL, Alterra, LEI, CBS | Berekenen van de effecten van het 

mestbeleid 

13 KLIC Kadaster| Kadaster | Ligging van kabels en leidingen in de ondergrond 

14 Bodemambities 

RuimteXMilieu 

RIVM & H2Ruimte | Beschrijven ambities voor de bodem en achterliggende 

informatie.  

15 DANK IenM/RIVM | Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal 

 
 
Tabel 7.1. geeft een overzicht van de instrumenten die tijdens het werkatelier 
zijn geïdentificeerd. De onderstreepte instrumenten zijn tijdens het werkatelier 
geselecteerd als de instrumenten waar initiatiefnemers direct of indirect het 
meest mee te maken krijgen en die leiden tot besluiten met rechtsgevolgen. 
Deze instrumenten worden in onderstaande paragrafen verder beschreven. De 
andere instrumenten worden niet nader beschreven. Bijlage 6 geeft een over-
zicht van de verschillende instrumenten die in de bodemsaneringsketen worden 
gebruikt. Deze instrumenten komen deels terug in de tabel.  
 
Veel instrumenten in de tabel betreffen de milieuhygiënische kwaliteit. Deze is in 
de huidige wet- en regelgeving het meest uitgewerkt en is een belangrijk criteri-
um voor de afgifte van diverse vergunningen (bijvoorbeeld een bouwvergun-
ning). Belangrijk is de toetsing van een saneringsplan, Oriënterend Onderzoek 
(OO) of Nader Onderzoek (NO). Hiervoor zijn regels opgesteld, maar de experti-
se van de beoordelaar is maatgevend. Dit is moeilijk in een Bodemhuis onder te 
brengen. Een aantal instrumenten is bedoeld voor de onderbouwing van (lokaal) 
bodembeleid (bodembeheer en grondverzet) en voor het verkrijgen van inzicht 
in de bodemkenmerken. 
 
De meest relevante instrumenten in het bodembeleid, waarmee besluiten geno-
men kunnen worden met rechtsgevolgen zijn: Bus Toets, RT bodem (met Sans-
crit en VOLASOIL), BoToVa, Bodemloket & Bodemkwaliteitskaarten. Voor deze 
instrumenten zijn ‘fact sheets’ opgesteld (paragraaf 6.1 t/m 6.7). 
 

7.2 BUS Toets 

Werkveld 
Bodemsanering (milieuhygiënische kwaliteit) 
 

7.2.1 Toetsingskader 
De BUS Toets vloeit voort uit de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme 
saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS). 
Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke uniforme regeling voor 
eenvoudige, gelijksoortige saneringen, die in korte tijd afgerond kunnen worden. 
Via een melding kan na 5 weken (en soms na 5 werkdagen) gestart worden met 
de sanering. Naar schatting wordt circa 60 procent van de saneringen onder BUS 
uitgevoerd. Het doel van het BUS is het vereenvoudigen en versnellen van de 
bodemsaneringsprocedure, het verlagen van de kosten van bodemsanering en 
het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden. 
Het voordeel van BUS is dat het gebruik ervan tot lagere administratieve lasten 
en een verkorting van de saneringsprocedure leidt. Het bevoegd gezag heeft 
minder tijd nodig voor de afhandeling van een BUS-melding in vergelijking met 
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een soortgelijke afhandeling van een saneringsplan. Hierdoor zijn de uitvoe-
ringslasten voor deze doelgroep verminderd. Nadeel kan zijn dat BUS momen-
teel geen mogelijkheid geeft tot maatwerk. Daardoor moet voor sommige een-
voudige saneringen evengoed een saneringsplan worden opgesteld. 
Het Besluit uniforme saneringen zal – net zoals de Wet bodembescherming – 
vanaf 2018 opgaan in de Omgevingswet. 

 
7.2.2 Toetsingsinstrument 

Figuur 7.1. geeft een overzicht van de opzet van de BUS toets. Het Besluit uni-
forme saneringen geeft de hoofdlijnen en de kaders aan voor de uitvoering van 
verschillende categorieën van saneringen. In de onderliggende Regeling worden 
per categorie regels gesteld voor het te behalen saneringsresultaat. Het Besluit 
geldt vooralsnog voor vier categorieën van uniforme saneringen met elk een 
specifieke aanpak: 
- Categorie immobiel. 

Aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving (bij een gerin-
ge omvang van de verontreiniging) of er wordt een isolatielaag (dan wel een 
leeflaag danwel een verhardingslaag) aangebracht. Een combinatie van bei-
de is ook mogelijk.  

- Categorie mobiel. 
Aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving, en het 
grondwater door bewezen in-situ technieken, zoals het onttrekken van 
grondwater en/of bodemlucht.  

- Categorie tijdelijk uitplaatsen.  
Deze geldt voornamelijk voor de uitvoering van infrastructurele werkzaam-
heden, zoals de aanleg of onderhoud van kabels en leidingen. Aanpak: de 
grond wordt afgegraven en vervolgens zo veel mogelijk weer teruggeplaatst, 
zonder dat de grond een bewerking heeft ondergaan. Afvoer van (een deel 
van) de grond is ook toegestaan. 

- Categorie projectgebied De Kempen. 
Aanpak: de grond wordt gesaneerd door een open ontgraving.  
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Figuur 7.1. Schematisch overzicht van de opzet van de BUS toets 

 
De saneerder mag, indien aan de randvoorwaarden van het Besluit wordt vol-
daan (zie Figuur 7.1.), zelf beslissen via welk spoor (saneringsplan of melding 
uniforme sanering) hij de sanering wil laten afhandelen. Bij een sanering onder 
BUS kan worden volstaan met het indienen van een melding in combinatie met 
een verkennend bodemonderzoek en bij sommige categorieën ook een nader 
bodemonderzoek. Het aanvragen van een beschikking ernst en spoed, en een 
beschikking op het saneringsplan, is dan niet noodzakelijk. De inhoud van het 
evaluatieverslag is voor uniforme saneringen sterk vereenvoudigd ten opzichte 
van reguliere saneringen. Hetzelfde geldt voor de instemmingprocedure op het 
evaluatieverslag. Voor de categorie tijdelijk uitplaatsen is zelfs geen beschikking 
op het evaluatieverslag meer nodig. Vanwege de eenvoud van deze saneringen 
hoeft geen nazorgplan opgesteld te worden. Indien een BUS-melding aan de 
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randvoorwaarden voldoet, wordt de sanering uitgevoerd volgens de volgende 
stappen: 
1. melding sanering;  
2. ontvangstbevestiging;  
3. kennisgeving;  
4. controle melding;  
5. melding aanvang;  
6. melding wijziging; niet altijd noodzakelijk; 
7. melding afronding;  
8. evaluatieverslag;  
9. beschikking, niet noodzakelijk voor categorie tijdelijk uitplaatsen; 
10. nazorg leeflaag, alleen relevant bij saneringen waarbij een leeflaag is aan-

gebracht onder categorie immobiel; 
11. rechtsbescherming, Handreiking Uniforme Saneringen; Beleidsblad BUS op 

bodemrichtlijn.nl3. 
 

Deze stappen worden meer in detail beschreven in de Handreiking Uniforme 
Saneringen (Kattenberg et al., 2012). 
De BUS is ontwikkeld en wordt bijgehouden door het Ministerie van IenM. Rijks-
waterstaat Leefomgeving Bodem+ verzorgt de helpdesk en beantwoordt vragen 
over het Besluit uniforme sanering. Beheer van de BUS-formulieren vindt plaats 
door Bodem+. 
Vanuit het bevoegd gezag zijn er signalen dat de kwaliteit van de uitvoering 
(invullen van de formulieren en naleving) aandacht vereist. 
 

7.2.3 Gegevensvoorziening 
De BUS Toets is een stappenplan waarvoor geen dataset gebruikt worden. Voor 
het doorlopen van de BUS Toets wordt door de saneerders gebruikgemaakt van 
resultaten uit de verplichte bodemonderzoeken. 
 

7.2.4 Ontwikkelopties 
Het doel van het Besluit uniforme saneringen is het vereenvoudigen en versnel-
len van de bodemsaneringsprocedure, het verlagen van de kosten van bodem-
sanering en het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden. In 
geval van een uniforme sanering wordt het saneringsplan vervangen door een 
standaardmelding. De meldingsprocedure duurt 5 weken. De meldingsprocedure 
bij bepaalde zeer eenvoudige uniforme saneringen duurt zelfs slechts 5 werkda-
gen. Dit is aanmerkelijk korter dan de instemmingsprocedure van een standaard 
saneringsplan (15 - 30 weken). Daarmee is de BUS reeds een vereenvoudiging 
ten aanzien van een saneringsplan. 
Het systeem van algemene regels plus een melding zoals gehanteerd in het 
BUS, draagt zorg voor een uniform landelijk kader dat geschikt is voor de een-
voudige saneringen. Het Besluit stelt daarom exclusief eisen aan saneringen die 
conform dit BUS worden uitgevoerd. Dit bevordert tevens de mate van voorspel-
baarheid van de afhandeling en beoordeling van saneringen door decentrale 
overheden.  
Buiten het domein bodem is stroomlijning en standaardisatie waarschijnlijk be-
perkt (niet noodzakelijk). 
In de toekomst kan bij het onderbrengen van BUS onder de omgevingswet een 
(meer) integrale beoordeling plaatsvinden. 
 

 
3http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/beleid/beleid-van-centrale-overheid/landelijk-beleid/beleidsblad-
bodemsanering-wet-bodembescherming/beleidsblad-besluit-uniform95110 
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Geraadpleegde bronnen 
- Kattenberg W.J. en Van der Gun J.H.J. (2012). HANDREIKING uniforme sa-

neringen. Inhoudelijke en procedurele eisen. Ministerie van IenM. 
- http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/beleid/beleid-van-centrale-

overheid/landelijk-beleid/beleidsblad-bodemsanering-wet-
bodembescherming/beleidsblad-besluit-uniform95110 

- http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bodemsanering/wet-regelgeving/besluit-uniforme/ 

 
7.3 Risico Toolbox Bodem 

 
Werkveld: Milieuhygiënische kwaliteit 
 
De Risico Toolbox Bodem (RTB) bevat verschillende toets- en rekeninstrumenten 
om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en de risico’s voor mens en 
milieu te beoordelen. Onderdelen van de RTB zijn, naast de RTB voor de beoor-
deling van de mogelijkheden van hergebruik van vrijkomende grond,  
Sanscrit en Volasoil. Sanscrit is het instrument waarmee, op basis van onaan-
vaardbare risico’s voor mens en/of milieu, beoordeeld wordt of een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met spoed moet worden aangepakt. Volasoil is 
een risicomodel ter ondersteuning van de beoordeling van Sanscrit in geval van 
een bodemverontreiniging met vluchtige organische contaminanten. 
Deze paragraaf gaat in op de verschillende toets- en rekeninstrumenten in de 
RTB. Gezien de complexiteit en het karakter van Sanscrit en Volasoil worden 
deze instrumenten separaat beschreven en hier slechts op hoofdlijnen beschre-
ven. 
 

7.3.1 Toetsingskader 
De RTB is gebaseerd op de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit 
en de Regeling bodemkwaliteit. 
De RTB is een website die verschillende toets- en rekeninstrumenten bevat, 
waaronder ook Sanscrit en Volasoil. De RTB kan gebruikt worden voor het ge-
bied specifieke spoor van het Besluit bodemkwaliteit bij het opstellen van bo-
demkwaliteitskaarten. De RTB berekent de risico's van een ingevoerde chemi-
sche bodemkwaliteit op basis van monitoringgegevens uit bodemmonsters voor 
ecosysteem, mens en landbouwproductie. De RTB maakt hiervoor gebruik van 
modellen uit de normstellingspraktijk. 
In het gebiedspecifieke spoor kan het decentraal bevoegd gezag lokale maxima-
le waarden vastleggen voor de toepassing van grond en bagger in het gebied. 
Hiervoor wordt getoetst aan humaan-toxicologische en eco-toxicologische toet-
singscriteria. Voor landbouw wordt tevens getoetst aan de LAC2006 waarden, 
ter indicatie van landbouwkundige risico’s. Behalve de toetsing van vast te stel-
len maximale waarden kan ook de lokale bodemkwaliteit worden beoordeeld 
voor de mogelijke toepassing van vrijgekomen grond of bagger. 
Er bestaat ook de mogelijkheid om in het generieke beleidsspoor voor een partij 
grond de bodemkwaliteitsklasse of de toepassingseis te bepalen. De locatie, of 
partij grond, kan daarbij getoetst worden aan de generieke achtergrondwaar-
den, maximale waarden Wonen en Maximale Waarde industrie. De afleiding van 
de maximale waarden staat beschreven in de RIVM rapportage Dirven-Van 
Breemen et al. (2007). Inmiddels is deze functie achterhaald en zijn hiervoor 
andere instrumenten beschikbaar. De Nijs et al. (2008) geven de technische 
beschrijving van de RTB.  



RIVM Rapport 2014-0012 

 Pagina 93 van 175
 

Het gebruik van de RTB wordt ondersteund met een helpdesk. De afhandeling 
van vragen door de helpdesk verloopt over het algemeen snel, waardoor het 
gebruik goed is.  
De modellen in de RTB kunnen slechts een voorspelling geven van te verwach-
ten risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de be-
trouwbaarheid van de modellen en de kwaliteit van de ingevoerde (bodem) ge-
gevens. De modellen achter de RTB hebben uiteenlopende betrouwbaarheden. 
Bij het weergeven van de resultaten inde RTB wordt een kwalitatieve indruk 
gegeven van de betrouwbaarheid van een resultaat. 
De RTB kan alleen gebruikt worden voor de beoordeling van verontreinigingen 
waarvoor in de normstellingspraktijk risicogrenzen beschikbaar zijn. Voor stoffen 
waarvoor deze niet beschikbaar zijn, zouden deze individueel moeten worden 
vastgesteld. Dit wordt veelal niet gedaan, omdat het stoffen betreft die inciden-
teel worden aangetroffen.  
In de toekomst worden beheer en sanering van verontreinigde locaties in elkaar 
geschoven, met consequenties voor de opzet van de RTB. Het toepassingskader 
voor Sanscrit gaat mogelijk veranderen doordat de Circulaire bodemsanering 
komt te vervallen. De behoefte aan dit toetsingskader blijft echter wel bestaan. 
Mogelijk worden RTB en Sanscrit in elkaar geschoven tot één instrument om 
voor de volle breedte bodemverontreiniging te beoordelen. Aandachtspunt hier-
bij is dat het beleidsmatige kader hierop aangepast moet worden. Hierbij valt te 
denken aan bodembeheer, sanering en doelstelling voor herstel.  
 

7.3.2 Toetsingsinstrument 
De RTB berekent de milieuhygiënische risico’s voor de mens op basis van gene-
rieke beleid en/of gebiedsspecifieke beleid (Figuur 7.2.). Voor het generieke 
beleid wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen bo-
demgebruik: natuur/landbouw, wonen en industrie. 

 
Figuur 7.2. Schematische weergave van de opzet van het Besluit bodemkwaliteit 
en de berekeningen in de Risico Toolbox Bodem 
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Voor het generieke beleid berekent de RTB de blootstelling van mensen aan 
bodemverontreiniging via verschillende blootstellingsroutes op basis van ver-
schillende bodemgebruiksvormen. Figuur 7.3. geeft de humaneblootstellingsrou-
tes weer voor de standaard bodemgebruiksvorm ‘wonen met tuin’. 

 
 
Figuur 7.3. Overzicht van de humane blootstellingsroutes in CSOIL 2000 voor de 
standaard bodemgebruiksvorm ‘wonen met tuin’ 
 
Met de RTB worden de risico’s van bodemverontreiniging voor de mens bere-
kend bij verschillende vormen van bodemgebruik. Daarvoor wordt gebruikge-
maakt van het blootstellings- en risicomodel CSOIL 2000 (Brand et al., 2007). 
CSOIL is daarom ingebouwd in de RTB en in Sanscrit. De blootstelling van de 
mens aan bodemverontreiniging bij het gebruik van een moestuin en wonen zal 
in potentie hoger zijn dan bij een industrieterrein. Hierbij wordt de directe en 
indirecte blootstelling van de mens aan bepaalde stoffen in de bodem vergele-
ken met de humaan-toxicologische grenswaarde, het Maximaal Toelaatbaar Risi-
co (MTR). Indien de blootstelling lager is dan de MTR, dan zijn er geen onaan-
vaardbare gezondheidsrisico’s aanwezig. CSOIL 2000 maakt een onderscheid in 
zeven verschillende typen bodemgebruik: 

1) Wonen met tuin;  
2) Wonen met moestuin;  
3) Plaatsen waar kinderen spelen; 
4) Landbouw (zonder erf); 
5) Natuur; 
6) Groen met natuurwaarden; 
7) Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie. 

Voor landbouw worden specifiek de risico’s berekend door opname van stoffen in 
gewassen en dieren die gegeten worden. Deze berekening is gebaseerd op me-
thoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van de LAC2006 waarden. In 
de risicotoolbox worden deze methoden zo veel mogelijk locaties specifiek inge-
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zet, rekening houdend met het lokale bodemtype. Voor de stoffen en landbouw-
producten waarvoor dit niet mogelijk is, wordt getoetst aan de generieke LAC-
waarden. 
Voor het gebiedsspecifieke beleid worden de gevolgen van gekozen Lokale 
Maximale Waarden berekend voor de toepassing van grond en bagger in een 
bepaald gebied. Deze berekening verschilt slechts in geringe mate van de bere-
kening van de risico’s van de huidige bodemkwaliteit. 
Daarnaast berekent de RTB de ecologische risico's door de concentratie van 
stoffen in de bodem, gecorrigeerd naar standaardbodem, te toetsen aan een 
risicogrenswaarde. De risicogrenswaarden komen overeen met de risicogrens-
waarden die zijn gebruikt voor de afleiding van de Landelijke Maximale Waar-
den. Deze ecologische grenswaarden worden beleidsmatig vastgesteld. 
De RTB wordt ontwikkeld en beheerd door het RIVM. 
 

7.3.3 Gegevensvoorziening 
Voor de fysisch-chemische eigenschappen van de stoffen in het model wordt 
gebruikgemaakt van de dataset van het CSOIL 2000 model (Lijzen et al., 2001). 
RIVM beheert het CSOIL model. 
De concentraties van de stoffen en lokale bodemeigenschappen, zoals de pH en 
het organische stof- en kleigehalte, worden door gebruikers, meestal bodemad-
viseurs en bevoegd gezag, ingevoerd. Voor deze gegevens dienen lokale bodem- 
en monitoringgegevens gebruikt te worden.  
 

7.3.4 Ontwikkelopties 
De RTB kent verschillende stappen. Zo wordt het bevoegd gezag ondersteund bij 
de keuze tussen het gebruik van generiek bodemkwaliteitsbeleid of de ontwikke-
ling van gebiedsspecifiek beleid. Het bevoegd gezag kan aan de hand van 8 
stappen in de quick-scan module bepalen wat de mogelijkheden van én de ver-
schillen tussen beide sporen zijn voor een specifieke situatie. 
Het rekeninstrument, de stoffendatabase en de risicogrenzen die binnen de RTB 
worden gehanteerd, worden tevens in andere kaders binnen het bodembeleid 
gebruikt. Buiten het bodembeleid is er niet of nauwelijks mogelijkheid tot 
stroomlijning. 
Een eventuele toekomstige integratie van de RTB en Sanscrit kan het instrument 
verder stroomlijnen. 
 
Geraadpleegde bronnen 
- http://www.bodemambities.nl/Instrumenten/Risicotoolboxbodem 
- http://www.risicotoolboxbodem.nl/ 
- De Nijs A.C.M., Wintersen A.M., Posthuma L., Lijzen J.P.A., Romkens 

P.F.A.M., De Zwart D., (2008). Het webportaal: www.risicotoolboxBodem.nl. 
Modelbeschrijving. RIVM, Bilthoven Nederland. Rapnr. 711701067. 

- Dirven-Van Breemen E.M., Lijzen J.P.A. Otte P.F., Van Vlaardingen P.L.A., 
Spijker J., Verbruggen E.M.J., Swartjes F.A., Groenenberg J.E., Rutgers M., 
(2007). Landelijke referentiewaarde ter onderbouwing van maximale waar-
den in het bodembeleid. RIVM, Bilthoven Nederland. Rapnr. 711701053. 

 
7.4 Bodem Toets- en Validatieservice - BoToVa 

Werkveld: Milieu hygiënische kwaliteit 
 

7.4.1 Toetsingskader 
BoToVa voorziet binnen de Wet Bodembescherming (Wbb) in de toetsing aan de 
normen in de Regeling Bodemkwaliteit (Besluit Bodemkwaliteit), de Circulaire 
Bodemsanering en de Regeling reinigbaarheid grond.  
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BoToVa staat voor Bodemtoets- en Validatieservice en moet ervoor zorgen dat 
er meer eenduidigheid en kwaliteitsborging komt bij de toetsing aan de bodem-
normen. Het betreft een instrument waar ontwikkelaars van applicaties voor 
bodemtoetsing gebruik van kunnen maken als kwaliteitsborging voor hun eigen 
applicatie: hetzij door gebruik te maken van de webservice (=rekenmachine), 
hetzij door met de beschikbare testbestanden/validatiescripts berekeningen van 
eigen programma’s te valideren.  
Voordeel van het gebruik van deze, door de overheid beheerde webservice, is 
dat de kwaliteitsbeoordelingen van grond, bagger en (water)bodem up to date 
zijn volgens de op dat moment geldende toetsregels en normen. De functionali-
teiten van BoToVa worden in nauw overleg met gebruikers en in lijn met de wet 
en regelgeving vormgegeven. Het zorgt daarnaast voor meer inzicht bij gebrui-
kers over de werking van toetsingskaders en normen. Het biedt de wetgever 
zicht op waar vereenvoudiging en verheldering van het normenkader gewenst is.  
Enkele toetsen van de BoToVa zijn nog in ontwikkeling. In 2015 zouden alle 
toetsen afgerond moeten zijn.  
 

7.4.2 Toetsingsinstrument 
De BoToVa kent twee opties: een webservice (een ‘rekenmachine') en de moge-
lijkheid om met beschreven toetsregels en validatie/test-bestanden de eigen 
applicatie met zelfgeprogrammeerde toetsregels te valideren (Figuur 7.4.).  

 

Figuur 7.4. Schematische weergave van de werking van BoToVa. Het rode deel 
omvat de ‘scope’ van BoToVa 
 
Momenteel zijn er 8 toetsen beschikbaar via BoToVa: 
1. Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem; 
2. Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem; 
3. Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in 

een oppervlaktewaterlichaam; 
4. Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassing op bodem of oever van op-

pervlaktewaterlichaam; 
5. Toetsing aan interventiewaarde voor grond conform Circulaire Bodemsane-

ring; 
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6. Toetsing aan streef- en interventiewaarden grondwater conform Circulaire 
Bodemsanering. 

7. Grond en Bagger - Emissie(toets)waarden Grootschalige toepassingen; 
8. Bouwstoffen. 

 
De BoToVa heeft een website voor directe gebruikers, zoals aangesloten soft-
ware ontwikkelaars (https://www.botova-service.nl). De communicatie met 
eindgebruikers, zoals overheden en adviesbureaus, verloopt via de website van 
RWS Leefomgeving. 
BoToVa wordt beheerd door SIKB, in samenwerking met Informatiehuis Water 
(IHW) en Rijkswaterstaat Leefomgeving. Rijkswaterstaat Leefomgeving stuurt 
namens het ministerie van IenM inhoudelijke wijzigingen aan. 
De volgende toetsen staan momenteel gepland om in BoToVa te realiseren: 
- Bagger - Verspreiden op aangrenzende percelen en in oppervlaktewaterli-

chamen (zoet en zout) per 1 juli 2014; 
- Regeling reinigbaarheid grond per 1 januari 2015. 
 

7.4.3 Gegevensvoorziening 
Het instrument is een applicatie dat door andere programma’s via een web ser-
vice gebruikt kan worden voor het rekenen aan meetwaarden gerelateerd aan 
de normen. Voor uitwisseling wordt gebruik gemaakt van het uitwisselfor-
maat/dataset SIKB-IM0101. De normen en regels waaraan BoToVa rekent wor-
den onttrokken aan de Circulaire bodemsaneringen en het besluit Bodemkwali-
teit. 
Het bevoegde gezag moet eraan wennen dat hoewel BoTova via het Rijk wordt 
aangeboden, het deze pas kan gebruiken indien het een commerciële applicatie 
koopt. Verder blijkt dat overheden en marktpartijen niet altijd goed op de hoog-
te zijn van de veranderingen in bodemwetgeving en van de relatie met de on-
derliggende regelgeving, zoals het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bo-
demsanering.  

 
7.4.4 Ontwikkelopties 

De BoToVa is een instrument waarmee eenduidigheid en kwaliteitsborging be-
reikt kan worden bij de toetsing aan bodemnormen. Voor de uitwisseling van 
gegevens wordt op dit moment gebruikgemaakt van SIKB-IM0101‘comply or 
explain’ standaard. Buiten het domein bodem is standaardisatie onwaarschijn-
lijk.  
 
Geraadpleegde bronnen 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 
 
Ministerie van IenM, (2012). Parapludocument Bodem Toets & Validatieservice 
(BoToVa). http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 
 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/nieuws/2013/belangrijk-deel/ 

 
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/vragen/ 
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7.5 Bodemloket 

Werkveld 
Milieuhygiënische kwaliteit/grondverzet/diffuse bodembelasting/lokale verontrei-
nigingen. 
 

7.5.1 Toetsingskader 
Het bodemloket vloeit voort uit de Wet bodembescherming, de Circulaire bo-
demsanering, het Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit. 
Het bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen 
zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) 
of te herstellen (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger 
(bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die, met betrekking tot mogelijke 
bodemverontreiniging, extra aandacht verdienen. Daarnaast maakt het Bodem-
loket Bodemkwaliteitskaarten van diverse gemeenten beschikbaar voor burger 
en stakeholders. 
Het bodemloket is daarmee primair een bron van informatie en geen reken-
instrument. Het Bodemloket kan wel gebruikt worden om te toetsen of het her-
gebruik van een partij grond of bagger op een locatie mogelijk is. Dit wordt ge-
daan door de kwaliteit van de partij te toetsen aan de kwaliteit van een bepaal-
de locatie door middel van de achtergrondwaarde, de maximale waarde wonen 
en de maximale waarde industrie. De lokale maximale waarden worden vastge-
steld m.b.v. de Risico Toolbox Bodem (zie paragraaf 7.3).  
Het bodemloket kan ook gebruikt worden bij historisch bodemonderzoek (NEN 
5725). Daarnaast kan worden getoetst of Bodemkwaliteitskaarten (BKK’s) ge-
bruikt mogen worden als instrument voor grondverzet door het projecteren van 
(potentiële) verontreinigingslocaties (uitzonderingen bij grondverzet o.b.v. BKK). 
Gegevens in het Bodemloket worden aangeleverd door de provincies en enkele 
tientallen grote gemeenten. De overige gemeenten doen dit alleen als ze daar 
afspraken over hebben gemaakt met de provincie. Hierdoor blijft het noodzake-
lijk om ook bij de provincie en gemeente navraag te doen naar welke informatie 
beschikbaar is. Het Bodemloket is dus niet volledig in dit aspect. De bezoeker 
kan via de website van het Bodemloket wel direct achterhalen welke gemeente-
danwel provincie het bevoegd gezag is in zijn specifieke situatie. 
De dataset is ontstaan uit de gegevens die voor (beleids-)monitoringdoeleinden 
werd verzameld. De dataset sluit niet optimaal aan op de huidige vraagstelling, 
door o.a. de netwerkbeheerder die sneller inzicht willen hebben in locaties die 
potentieel verontreinigd zijn.  
Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om nieuwe bodemkwaliteitskaarten na 
vaststelling aan te leveren aan Bodem+, die de kaarten vervolgens beschikbaar 
maakt in het Bodemloket. Op dit moment vindt een inhaalslag plaats om alle 
kaarten in het Bodemloket onder te brengen. 
Momenteel wordt vanuit RWS Leefomgeving nagedacht hoe de levering van een 
bredere dataset o.b.v. maatschappelijke behoefte, zoals van de kabelaars en 
netwerkbeheerders, geregeld kan worden via een nieuw Bodemconvenant. 
 

7.5.2 Toetsingsinstrument 
De opzet van het Bodemloket wordt weergegeven in Figuur 7.5. De informatie 
wordt vanuit provincies en gemeenten verzameld in een Landelijke Voorziening 
(LV, DINO-BLK). Van daaruit kunnen in het bodemloket verschillende kaartlagen 
bekeken worden, zoals: bodemverontreiniging, bodemkwaliteitskaarten en mijn-
steengebieden. Door in te zoomen op de kaart komt meer detailinformatie be-
schikbaar; dit geldt vooral voor de bodemverontreinigingsgegevens. 
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Figuur 7.5. Schematische weergave van de opzet van het Bodemloket 

 
Het vermoeden van bodemverontreiniging wordt ingegeven door vroegere  
(bedrijfs-) activiteiten die op de locatie hebben plaatsgevonden. Op basis hier-
van verdient de locatie extra aandacht en zal in de toekomst mogelijk nog bo-
demonderzoek plaatsvinden als de aard van de activiteit daar aanleiding toe 
geeft. Voor die locaties waar al bodemonderzoek heeft plaatsgevonden, biedt 
Bodemloket een overzicht van het soort onderzoek en of dit onderzoek aanlei-
ding geeft tot vervolgstappen (nader onderzoek of bodemsanering). Wanneer op 
een locatie een sanering is uitgevoerd staat dit als gesaneerd geregistreerd, 
waarbij ook eventuele restverontreinigingen staan weergegeven. Nadere gege-
vens over een locatie kunnen worden opgevraagd bij het lokale bevoegd gezag 
(provincie of gemeente). 
Het bodemloket is ontwikkeld en wordt onderhouden in opdracht van Rijkswa-
terstaat Bodem+. Bodem+ legt hier verantwoording over af aan het Opdracht-
gevers Overleg (OGO), waarin IenM, Gemeenten, Provincies en Waterschappen 
participeren. 
Gebruikers kunnen eenvoudig via een postcode danwel adres informatie opvra-
gen en downloaden. Het Bodemloket is daarmee makkelijk in gebruik.  
Daarnaast wordt momenteel het loket gescheiden van de landelijke voorziening ‘ 
DINO’ (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) en de webservices (WMS), 
die vanuit de landelijke voorziening worden aangeboden en die rechtstreeks in 
andere instrumenten worden gebruikt, zoals de WKO-tool (Warmte Koude Op-
slag) en Atlas Leefomgeving. 

 
7.5.3 Gegevensvoorziening 

De provincies en gemeenten leveren hun data geautomatiseerd via een uitwis-
selservice of handmatig via uploads aan bij de landelijke voorziening (DINO-
BLK). De landelijke voorziening ontsluit deze vervolgens in het Bodemloket voor 
het grote publiek. De informatie is afkomstig uit lokale Bodem Informatie Sys-
temen (BIS) of uit archieven van de provincies en gemeenten. Anders dan via 
het Bodemloket is de informatie ook opvraagbaar bij de provincies of gemeentes 
zelf.  
Het Bodemloket is alleen in te zien via een webportal die de gegevens van pro-
vincies en grotere gemeenten op internet plaatst. De informatie in het Bodemlo-
ket wordt beheerd door de bronhouder. De bronhouder bepaalt de actualisatie-
frequentie, vaak één keer per maand. Verder stelt het Bodemloket gemeenten 
en provincies in staat om hun bodeminformatie op internet te tonen, maar het 
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loket is zelf niet verantwoordelijk voor deze informatie. Voor (ontbrekende) de-
tailinformatie wordt de vraagsteller doorverwezen naar het bevoegd gezag. 
 

7.5.4 Ontwikkelopties 
Het Bodemloket zelf betreft een eenvoudige screening voor bodeminformatie. 
Doormiddel van het invoeren van een adres of postcode kan op eenvoudige wij-
ze informatie over de bodemkwaliteit worden ingewonnen op de desbetreffende 
locatie.  
Via het Bodemloket wordt steeds meer informatie ontsloten. Ontwikkelingen 
spelen op dit moment in relatie tot kabels & leidingen sector waarbij afspraken 
worden gemaakt in een nieuw Bodemconvenant. 

 
Geraadpleegde bronnen 
 
- http://www.bodemloket.nl/kaart 
- http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/nieuws/2013/vernieuwd-digitaal/ 
- http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/nieuws/2011/webinterface/ 
 

7.6 Bodemkwaliteitskaarten 

Werkveld 
Het beheer van de milieu hygiënische kwaliteit, waaronder diffuse verontreini-
gingen, grondverzet, diffuse bodembelasting en lokale verontreinigingen. 
 

7.6.1 Toetsingskader 
De Bodemkwaliteitskaarten vloeien voort uit de Wet bodembescherming, het 
Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. 
De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de karakteristiek van de gebieds-
eigen bodemkwaliteit is weergegeven. De kaart vormt de basis voor het vastleg-
gen van de kwaliteitseisen die op een locatie gelden voor het verzet van grond 
of bagger (hergebruik). Dit gebeurt door een partij grond of bagger te toetsen 
aan de maximale waarde wonen, maximale waarde industrie of de achtergrond-
waarde. De lokale maximale waarden worden getoetst m.b.v. de Risico Toolbox 
Bodem (zie paragraaf 7.3) waarna vastgesteld. Als de kaart eenmaal is vastge-
steld, kan deze als toetsinstrument worden gebruikt.  
In sommige gevallen kan de bodemkwaliteitskaart ook gebruikt worden als  
milieu hygiënische verklaring voor de toe te passen grond of baggerspecie. 
Het bevoegd gezag is verplicht om nieuwe bodemkwaliteitskaarten bij Bodem+ 
aan te leveren. Bodem+ ontsluit deze kaarten vervolgens via het Bodemloket 
(zie paragraaf 7.5). Op deze wijze kan via het Bodemloket snel inzicht worden 
verkregen over de bodemkwaliteit per regio.  
 

7.6.2 Toetsingsinstrument 
Bodemkwaliteitskaarten worden gebruikt om te bepalen of een partij bodem, 
grond of bagger wel of niet mag worden toegepast op een bepaalde locatie (Fi-
guur 7.6.). Op basis van meetgegevens wordt bepaald of de kwaliteit van de 
partij bodem voldoet aan de eisen die lokaal gelden volgens de bodemkwaliteits-
kaart. 
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Figuur 7.6. Toetsing van een partij bodem of grond aan de bodemkwaliteitskaart 
om te bepalen of die wel of niet toegepast mag worden op een locatie 
 
De regels voor het opstellen en gebruiken van bodemkwaliteitskaarten in het 
kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn te vinden in de richtlijn bodemkwali-
teitskaarten. De richtlijn bodemkwaliteitskaarten beschrijft acht stappen die 
nodig zijn om een bodemkwaliteitskaart te maken: 
1. Opstellen programma van eisen; 
2. Vaststellen onderscheidende kenmerken; 
3. Gegevensverzameling en bewerking; 
4. Indelen beheergebied in deelgebieden; 
5. Controleren van de indeling; 
6. Verzamelen aanvullende informatie; 
7. Vaststellen bodemkwaliteitszones; 
8. Vertaling naar kaarten voor grondverzet: 

- Welke kwaliteit mag ik waar toepassen 
- Onder welke voorwaarden is kaart bewijsmiddel; 

Ten slotte wordt de ontwikkelde bodemkwaliteitskaart beleidsmatig vastgesteld. 
 
Het vaststellen van de bodemkwaliteitszones (bij stap 7) wordt in het generiek 
beleidskader vastgesteld op basis van bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaar-
de, wonen of industrie op basis van onderstaande criteria: 
Klasse achtergrondwaarden: 
- Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden, met uitzonde-

ring van een aantal overschrijdingen; 
- De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens 

achtergrondwaarden bedragen; 
- Elke overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens wonen.  
Klasse wonen: 
- Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens wonen, met uitzondering 

van een aantal overschrijdingen; 
- De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens wonen plus 

de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden bedragen; 
- Elke overschrijding is lager dan de norm voor de klassegrens industrie. 
Klasse industrie: 
- Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse wonen of achtergrondwaar-

den, wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse industrie. 
 
In het gebiedsspecifieke beleidskader is de functie die de bodem heeft van in-
vloed op de mogelijke risico’s van de vast te stellen lokale maximale waarden. 
De bodembeheerder mag lokale maximale waarden voor de toepassing van 
grond en bagger vaststellen. Een relatie tussen de bodemkwaliteit en de lokale 
maximale waarde is niet noodzakelijk, zolang de bodembeheerder de volgende 
spelregels in acht neemt bij het vaststellen van die lokale maximale waarde: 
- Lokale maximale waarden beneden het niveau van de achtergrondwaarden 

of boven het saneringscriterium mag de bodembeheerder niet stellen. 
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- Ook mag de bodembeheerder niet zomaar lokale maximale waarden vast-
stellen boven de interventiewaarden. Dat mag alleen voor die stoffen die in 
een zone in het beheergebied aanwezig zijn boven de interventiewaarde. Die 
lokale maximale waarde boven de interventiewaarde is dan alleen van toe-
passing op grond en baggerspecie die afkomstig is vanuit het eigen beheer-
gebied.  

- De bodembeheerder kan op plekken in het beheergebied een verslechtering 
van de aanwezige bodemkwaliteit toestaan. Op die plekken mag eveneens 
alleen grond worden gebruikt vanuit het eigen beheergebied om zo te ga-
randeren dat de kwaliteit van het beheergebied als geheel ten minste gelijk-
blijft (standstill). 

- Voor alle lokale maximale waarden die in het bodembeheerplan worden op-
genomen maakt de bodembeheerder met behulp van de risicotoolbox inzich-
telijk welke potentiële risico’s er zijn. 
 

Bodemkwaliteitskaarten worden geproduceerd en bijgehouden door het lokaal 
bevoegd gezag. Nieuwe kaarten worden verplicht naar Bodem+ gestuurd en 
worden vervolgens opgenomen in het Bodemloket. 
 

7.6.3 Gegevensvoorziening 
De Bodemkwaliteitskaarten zijn vrij beschikbaar via het Bodemloket. De infor-
matie op basis waarvan de bodemkwaliteitskaarten zijn opgesteld is afkomstig 
van het bevoegd gezag.  

 
Afhankelijk van het bevoegd gezag is de informatie vrij en eventueel digitaal 
beschikbaar. Dit is echter niet altijd het geval; zeker bij kleinere gemeentes is 
deze informatie niet gestructureerd aanwezig.  
 

7.6.4 Ontwikkelopties 
Het gebruik van Bodemkwaliteitskaarten is op zichzelf al een eenvoudige scree-
ning. Door de Bodemkwaliteitskaarten te raadplegen in het Bodemloket wordt in 
één oogopslag duidelijk welke kwaliteit de bodem op een locatie heeft. 

 
De informatie over de Bodemkwaliteitskaarten is afgestemd met het Bodemlo-
ket.  

 
Geraadpleegde bronnen 
- http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bbk/instrumenten/bodemkwaliteitskaart/ 
- SenterNovem, (2007). De bodemkwaliteitskaart en het Besluit  

bodemkwaliteit. Kenmerk 3BODM0709 
- http://www.bodemloket.nl/kaart 
- NEN (2007). Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten.  

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Milieu/Bodem-1.htm 
 

7.7 Sanscrit 

 
Werkveld: Milieuhygiënische kwaliteit, bodemsanering 
 

7.7.1 Toetsingskader 
De Circulaire bodemsanering 2013 gaat in op de uitwerking van de sanerings-
doelstelling zoals die is opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de 
Wet bodembescherming en de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van 
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een geval van bodemverontreiniging wordt vastgesteld. Sanscrit is het instru-
ment waarmee de spoedeisendheid van een sanering kan worden bepaald.  
Het model Sanscrit is onderdeel van de website van de Risicotoolbox. In Sanscrit 
wordt gebruikgemaakt van blootstellingsmodellering i.c.m. humane en ecolo-
gische risicogrenswaarden afhankelijk van het beschermingsdoel. De blootstel-
ling aan bodemverontreiniging van de mens (de risico’s voor de gezondheid) 
wordt getoetst aan het MTRhumaan. Voor vluchtige stoffen speelt eveneens de 
Toegestane Concentratie in Lucht (TCL) een rol. Voor ecologische risico’s wordt 
een toxische druktoets uitgevoerd. Voor de beoordeling van de potentiële risico’s 
van verspreiding in grondwater worden enkele vragen gesteld m.b.t. de aanwe-
zigheid van kwetsbare objecten, drijf- en zinklagen en dergelijke. 
Het gebruik van Sanscrit wordt ondersteund met een helpdesk voor technische 
vragen. De afhandeling van deze vragen verloopt over het algemeen snel waar-
door de helpdesk goed gebruikt wordt. Het gebruik van Sanscrit beperkt zich tot 
de beoordeling van ‘gangbare’ gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Het 
betreft de beoordeling van ongeveer honderdvijftig stoffen. Voor minder gang-
bare stoffen biedt het RIVM ondersteuning. 
 
Binnen afzienbare tijd zal de bodemsaneringsoperatie worden afgerond. Daarna 
worden beheer en sanering van verontreinigde locaties gezamenlijk opgepakt. 
Hierdoor gaat het toepassingskader voor Sanscrit mogelijk. Naar verwachting zal 
de behoefte blijven aan een toetsingskader voor vervuilde bodem. Mogelijk wor-
den RTB en Sanscrit in elkaar geschoven tot één instrument om de risico’s van 
bodemverontreiniging en impact van beheersmaatregelen te beoordelen.  
 

7.7.2 Toetsingsinstrument 
Figuur 7.7. schetst de opzet van de toetsing met Sanscrit. Sanscrit is een onder-
deel van de Risico Toolbox Bodem (RTB) die wordt beschreven in paragraaf 7.3.  
Binnen Sanscrit worden de gemeten concentraties in de bodem vergeleken met 
de saneringscriteria zoals die in de Circulaire Bodemsanering zijn vastgelegd. 
Hierbij wordt bepaald of er sprake is van ernstige bodem- of grondwaterveront-
reiniging en of er gevoelige situaties aanwezig zijn. 
 

Figuur 7.7. Schematische weergave van de toetsing van een bodemverontreini-
ging met Sanscrit 

 
In stap 2 zijn voor de beoordeling van deze criteria drie standaard blootstelling-
scenario’s vastgesteld waarbij alle parameters zijn vastgelegd, zoals blootstel-
lingsduur, hoeveelheid bodemingestie per dag en consumptie van groente uit 
eigen tuin. In stap 3 bij de uitgebreide beoordeling bestaat de mogelijkheid om 
de blootstellingscenario’s (en daarmee ook de parameters) aan te passen aan de 
specifieke situatie ter plaatse van de bodemverontreiniging.  
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Om na te gaan of er sprake is van risico’s voor ecosystemen, wordt de blootstel-
ling van ecosystemen aan verontreinigingen in de bodem vergeleken met de 
ecotoxicologische grenswaarden die beleidsmatig zijn vastgesteld voor 3 typen 
bodemgebruik, te weten: 
1. natuur als de meest gevoelige vorm van bodemgebruik;  
2. wonen met tuin, landbouw en groen met natuurwaarden die alle matig ge-

voelig zijn; 
3. groen zonder natuurwaarden, infrastructuur, bebouwing en industrieterrein 

die relatief ongevoelig zijn.  
 

Indien de bodemconcentratie lager is dan de grenswaarde voor het optreden van 
onacceptabele ecologische risico’s, dan voldoet de bodemkwaliteit aan de be-
leidsmatig vastgestelde criteria. Is de bodemconcentratie hoger, dan duidt dit op 
ecologische risico’s die hoger zijn dan de landelijke overheid acceptabel acht. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de opgetelde effecten van het gehele 
mengsel aan stoffen door het berekenen van de Toxische Druk (TD). De inter-
pretatie van de Toxische Druk voor de advisering betreffende de spoed van 
maatregelen (saneren, beheersen, risicoreductie) vindt plaats aan de hand van 
de ruimtelijke spreiding van de Toxische Druk via zogenaamde contouren. Twee 
contouren zijn hierbij van belang, namelijk het totale oppervlak waarbij een TD 
van 25procent wordt overschreden, en het oppervlak waarbij een TD van 65 % 
wordt overschreden. Betrouwbare contouren voor de Toxische Druk worden ver-
kregen op basis van dezelfde uitgangspunten die gelden voor het in kaart bren-
gen van de verontreinigings-situatie met behulp van gegevens uit het Nader 
Bodemonderzoek.  
Om de spoedeisendheid te beoordelen, zijn criteria afgeleid voor de twee 
risicocontouren (de oppervlakteafmetingen 50 m2, 5000 m2 en 0,5 km2). Het 
maximale toegestane oppervlak per contour is afhankelijk van de gevoeligheid 
van het bodemgebruik (zie hierboven). Door in de applicatie het bodemgebruik 
te kiezen en de oppervlakten van de contouren in te voeren, wordt getoetst aan 
de juiste criteria uit de oppervlaktetabel. 
Voor het beoordelen van het verspreidingsrisico is het van belang om te weten 
of: 
- er kwetsbare objecten aanwezig zijn,  
- er sprake is van drijf- of zaklagen en  
- of de interventiewaarde voor grondwater wordt overschreden in een bodem-
volume groter dan 6.000 m3.  
Indien een van deze vragen met ja wordt beantwoord is er een risico op ver-
spreiding via grondwater aanwezig. 
Sanscrit wordt ontwikkeld en onderhouden door het RIVM. 
 

7.7.3 Gegevensvoorziening 
Voor de fysisch-chemische eigenschappen van de stoffen wordt gebruik gemaakt 
van dezelfde dataset als van het CSOIL 2000 model (Lijzen et al. , 2001). De 
gemeten concentraties en andere locatie specifieke gegeven moeten handmatig 
ingevoerd worden. De risicobeoordelingen kunnen in een XML gebaseerd format 
worden opgeslagen en gedeeld met andere gebruikers. 
 

7.7.4 Ontwikkelopties 
Sanscrit voorziet in een stapsgewijze beoordeling. Eenvoudige als het kan, gede-
tailleerd en specifiek als het moet. Als uit de standaard beoordeling blijkt dat er 
geen risico is of als één van de receptoren (resp. humaan, ecologie, verspreiding 
in grondwater) niet relevant is, kunnen de resterende beoordelingen worden 
overgeslagen. 
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Zowel het rekenhart, de stoffendatabase en de risicogrenzen die binnen Sanscrit 
worden gehanteerd, worden in andere kaders binnen het bodembeleid toege-
past. Sanscrit wordt ook worden gebruikt door GGD’en voor de inschatting van 
gezondheidsrisico’s door bodemverontreiniging. 
 
Geraadpleegde bronnen 
http://www.bodemambities.nl/Instrumenten/Sanscrit 
http://www.risicotoolboxbodem.nl/ 
Brand E., Otte P.F., Lijzen J.P.A., (2007). CSOIL2000: an exposure model for 
human risk assessment of soil contamination. A model description. RIVM Bilt-
hoven Nederland. Rapnr. 711701054. 
 

7.8 Volasoil 

 
Werkveld: Milieuhygiënische kwaliteit 
 

7.8.1 Toetsingskader 
Het model VOLASOIL kan gebruikt worden om binnen het kader van de Circu-
laire bodemsanering 2013 (Wet Bodembescherming) te bepalen of er risico’s zijn 
van vluchtige stoffen voor de mens.  
VOLASOIL is onderdeel van de RisicotoolboxBodem (zie paragraaf 7.3). Het mo-
del berekent de binnenluchtconcentratie in gebouwen op een locatie waar sprake 
is van een ernstige bodem- of grondwater verontreiniging met vluchtige veront-
reinigingen. De berekende binnenluchtconcentratie wordt vergeleken met de 
Toegestane Concentratie in Lucht (TCL). 
In Sanscrit wordt de uitdamping van vluchtige stoffen uit grondwater naar de 
binnenlucht berekend voor een standaard woning met een kruipruimte. Voor 
situaties die afwijken van dit standaardscenario, kan ‘Volasoil’ worden toege-
past. De uitkomsten van VOLASOIL kunnen aan Sanscrit worden toegevoegd 
aan de uitgebreide beoordeling van Sanscrit (Stap 3). VOLASOIL biedt een spe-
cifieker blootstellingsscenario voor de beoordeling van de risico’s van vluchtige 
stoffen dan Sanscrit. 

 
7.8.2 Toetsingsinstrument 

VOLASOIL berekent de concentratie van vluchtige stoffen in de binnenlucht in 
huizen die gebouwd zijn op vervuilde bodems. Met VOLASOIL is het mogelijk om 
de uitdamping te berekenen in een gebouw met/zonder kruipruimte, met een 
goede/slechte betonvloer, voor sterk doorlatende/ondoorlatende bodem of goed/ 
slecht geventileerde binnenruimte (Figuur 7.8.). 
 

Figuur 7.8. Schematische weergave van de opzet van VOLASOIL 
 
Vanwege de flexibele combinatie tussen meten en rekenen en omdat het model 
berekeningen kan uitvoeren voor verschillende verontreinigingssituaties, kan het 
model gebruikt worden voor locatie-specifieke risicoanalyse. Voor een volledige 
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beschrijving van het model VOLASOIL zie Waitz et al. (1996); Van Wijnen en 
Lijzen (2006) en Bakker et al. (2008). 

 
VOLASOIL is ontwikkeld en wordt beheerd door het RIVM. Het gebruik van 
Volasoil wordt ondersteund met een helpdesk voor technische vragen.  
 
De risicobeoordeling van een verontreiniging met vinylchloride is een probleem. 
Vinylchloride is een vluchtige verbinding die regelmatig wordt aangetroffen in 
grondwater op verontreinigde locaties. De aanwezigheid van vinylchloride is 
lastig aan te tonen door middel van metingen én lastig te voorspellen met mo-
dellen (zo ook in VOLASOIL). Waarschijnlijk vanwege de hoge vluchtigheid van 
de stof en doordat de stof kan worden afgebroken in de toplaag van de bodem. 
Op dit moment wordt onderzocht hoe de afbraak van vinylchloride beter voor-
speld kan worden door modellen. Daarnaast wordt bekeken wat de beste me-
thoden zijn om het vluchtige vinylchloride goed te meten. 
Zoals eerder aangegeven zal binnen afzienbare tijd de saneringsfase in het bo-
dembeleid worden afgerond. Het beheer en de sanering van verontreinigde loca-
ties zullen daarna waarschijnlijk in elkaar worden geschoven met consequenties 
voor de RTB, Sanscrit en VOLASOIL.  
 
 

7.8.3 Gegevensvoorziening 
Voor de fysisch-chemische eigenschappen van de stoffen wordt gebruikgemaakt 
van dezelfde dataset als van het CSOIL 2000 model (Lijzen et al., 2001). 
Overige informatie wordt handmatig ingevoerd en de uitvoer is d.m.v. een ex-
cel-file mogelijk. 

 
7.8.4 Ontwikkelopties 

Het model wordt slechts in specifieke situaties toegepast. De ontwikkeling van 
eenvoudige screeningtools is voor de beoordeling van deze situaties niet rele-
vant. 
Zowel het rekenhart, de stoffendatabase en de risicogrenzen die binnen VOLAS-
OIL worden gehanteerd worden in andere kaders binnen het bodembeleid ge-
bruikt. 

 
Geraadpleegde bronnen 
- http://www.risicotoolboxbodem.nl/ 
- Waitz M.F.W., Freijer J.I., Kreule P., Swartjes F.A., (1996). The VOLASOIL 

risk assessment model based on CSOIL for soils contaminated with volatile 
compounds. RIVM Bilthoven. Rapnr. 715810014. 

- Van Wijnen H.J. & Lijzen J.P.A., (2006). Validation of the VOLASOIL model 
using air measurements from Dutch contaminated sites. Concentrations of 
four chlorinated compounds.RIVM Bilthoven. Rapnr. 711701041 

- Bakker J., Lijzen J.P.A., Van Wijnen H.J.,(2008). Site-specific human risk 
assessment of soil contamination with volatile compounds.RIVM Bilthoven. 
Rapnr. 711701049. 

- Lijzen J.P.A., Baars A.J., Otte P.F., Rikken M.G.J., Swartjes F.A., Verbruggen 
E.M.J., Van Wezel A.P., (2001). Technical evaluation of the Intervention Val-
ues for Soil/sediment and Groundwater. Human and ecotoxicological risk as-
sessment and derivation of risk limits for soil, aquatic sediment and ground-
water. 
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8 Natuur 

8.1 Inleiding 

Voor het domein Natuur geldt dat in de nationale natuurwetgeving de twee Eu-
ropese natuurrichtlijnen – de Vogel- en Habitatrichtlijn- geïmplementeerd zijn. 
Op dit moment is dat in de huidige nationale natuurwetgeving vormgegeven in 
de Flora- en Faunawet voor soortenbescherming en de Natuurbeschermingswet 
1998 voor gebiedenbescherming. Deze twee wetten zullen met de Boswet op-
gaan in de Wet Natuurbescherming. 
 
De gebiedenbescherming geeft uitvoering aan het Europese Natura 2000-
netwerk, een belangrijk instrument om de Europese biodiversiteit op peil te 
houden. Daarnaast gelden er op basis van deze richtlijnen verbodsbepalingen 
voor vogels en een aantal andere dier- en plantensoorten een aantal verbodsbe-
palingen (bijvoorbeeld verbod op doden) en een afwegingskader op grond waar-
van van deze verboden afgeweken kan worden. Initiatieven, die (mogelijk) in 
strijd zijn met de normen van zowel soorten- als gebiedenbescherming, moeten 
worden getoetst aan het afwegingskader, dat in nationale wetgeving geïmple-
menteerd is. 
 
Het instrumentarium wordt voor dit domein voornamelijk ingezet om initiatieven 
te toetsen aan het wettelijk kader. Voordat we dit toetsingskader, toetsings-
instrumentarium en ontwikkelopties nader beschrijven, wordt eerst een schema-
tisch overzicht gepresenteerd waarin de samenhang tussen de relevante compo-
nenten is weergegeven. Het overzicht geeft in de volle breedte de samenhang 
voor bescherming en beheer weer.  
 
Informatiestromen 
Om alle informatiestromen in kaart te brengen en de gerelateerde componenten, 
is een inventarisatie gemaakt. Het overzicht is laagsgewijs opgebouwd om iede-
re component in een eigen omgeving te kunnen plaatsen. Deze lagen zijn van 
onder naar boven in de volgende figuur getoond.  
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Figuur 8.1. Geïnventariseerde lagen informatiestromen Natuur 
 
Als daar de verschillende onderdelen in worden geplaatst, ontstaat het volgende 
beeld, zonder nog de onderlinge relaties te presenteren: 
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Figuur 8.2. De meest relevante componenten ingevuld per laag 
 
In Bijlage 7 wordt een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de gegevens-
bestanden in het domein natuur inclusief de onderlinge relaties.  
 
De Omgevingswet gaat alle omgevingsgerelateerde wetgeving vervangen, dus 
ook de Wabo. GOAL wordt de gegevensvoorziening voor de Omgevingswet en 
omvat de Laan van de Leefomgeving met de informatiehuizen, maar ook het 
Omgevingsloket Online (OLO), de IAM, de Internet Activiteiten Module en nog 
een aantal wettelijk verplichte ICT-voorzieningen. Binnen de scope van GOAL is 
een subset van het gegeven schema relevant. De volgende figuur geeft dat 
weer, de niet-relevante onderdelen zijn hier grijs gemaakt. 
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Figuur 8.3. De meest relevante componenten voor GOAL ingevuld per laag 
 
Voor het domein natuur zijn het toetsingsinstrumentarium en de gegevens die 
daarvoor nodig zijn van belang. De EU-rapportages vallen daar niet onder, maar 
deze nemen een zodanig prominente rol in dat ze hier wel worden beschreven. 
 
 

8.2 Toetsingskader 

In Europa is natuurbescherming vastgelegd in de Vogelrichtlijn en de Habitat-
richtlijn. Deze richtlijnen zijn door de lidstaten geïmplementeerd in nationale 
wetgeving. De lidstaten zijn verplicht te rapporteren over enerzijds afwijkingen 
in wet en regelgeving of derogaties (artikel 9 VR en artikel 16 HR) en anderzijds 
de genomen maatregelen en behaalde resultaten, of mate van doelbereik (arti-
kel 12 V en artikel 17 HR). Onderdeel van beleid in Nederland is eveneens te-
rugdringing van stikstofdepositie in Nederland, uitgewerkt in de programmati-
sche Aanpak Stikstofdepositie (PAS). 
 
Daarnaast is de WABO onderdeel van de WRO voor vergunningsverlening waarin 
natuurwetgeving onderdeel is van het toetsingskader. In deze paragraaf volgt 
kort uitleg over de EU-richtlijn, de Nederlandse wetgeving en de rapportagever-
plichtingen. 
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8.2.1 Wetgeving 
 
VR en HR richtlijn 
De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn EU-richtlijnen, waarin 
staat aangegeven welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebie-
den voor soorten, Habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten. De 
Vogelrichtlijn bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. Voor 
deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels 
moeten Speciale Beschermings Zones (SBZ Vogelrichtlijngebieden) worden aan-
gewezen. In de Habitatrichtlijn staan de bescherming van habitatrichtlijnsoorten 
en natuurlijke en half-natuurlijke Habitats centraal. In de bijlagen van de Habi-
tatrichtlijn worden op Europees niveau 500 plantensoorten, 200 diersoorten 
(geen vogels, omdat die al onder de vogelrichtlijn vallen) en 198 Habitats ge-
noemd. Ze worden bovendien verdeeld over verschillende biogeografische re-
gio's en in prioritaire en niet-prioritaire soorten. Ook voor Habitatrichtlijn moeten 
Speciale beschermingszones (Habitatrichtlijngebieden) worden aangewezen. 
Aanwijzing van een gebied tot SBZ betekent dat er een speciale beschermings-
status van toepassing is. Er dient bij projectontwikkeling nabij dit soort gebieden 
rekening te worden gehouden met de zogenaamde ‘externe werking’ met ‘signi-
ficante effecten’ van de bouw- en gebruiksactiviteiten van de projectlocatie.  
De gebieden die vallen onder de beide richtlijnen moeten uitgroeien tot een Eu-
ropees netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk wordt Natura 2000 genoemd. 
In Nederland is deze EU-richtlijn uitgewerkt in de Flora- en Faunawet en de Na-
tuurbeschermingswet. 
 
Flora- en Faunawet 
In 2002 is de Nederlandse Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet 
regelt de bescherming van dier- en plantensoorten. De doelstelling van de wet is 
de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in 
het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, 
tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten in principe verboden zijn. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die 
geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erken-
ning van de intrinsieke waarde). Van het verbod op schadelijke handelingen 
('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing 
of vrijstelling. 
 
Natuurbeschermingswet 
De NB-wet is een Nederlandse wet die oorspronkelijk in 1967 is vastgesteld 
maar in 1998 ingrijpend is gewijzigd. In deze wet is nu de natuurbescherming 
van specifieke gebieden geregeld. Internationale verplichtingen uit de Vogel-
richtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. De Natu-
ra 2000-gebieden zijn als Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden aangewe-
zen. Het doel van de Natuurbeschermingswet is het beschermen van terreinen 
en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. In de Natuurbe-
schermingswetgebieden is een vergunningenstelsel van kracht voor schadelijke 
handelingen. Tevens kan een beheerplan voor een gebied worden opgesteld, 
waarmee het gebied in aanmerking kan komen voor een beheervergoeding. 
 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
Het programma aanpak stikstof bevat generieke brongerichte maatregelen die, 
in aanvulling op het vaststaande beleid, voor een extra daling van stikstofdepo-
sitie zorgen. Zij hebben tot doel het probleem van de overbelasting van stikstof-
depositie bij de bron aan te pakken door de emissie van ammoniak te reduce-
ren. Het is een convenant (2014) op art. 19 uit de Natuurbeschermingswet. De 
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PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en 
creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. De PAS is 
van toepassing voor alle sectoren die stikstof uitstoten en voor alle Natura 2000-
gebieden met stikstofgevoelige natuur. Met de herstelstrategieën is per habitat-
type en per stikstofgevoelige soort aangegeven wat mogelijke maatregelen zijn 
om stikstof uit de natuurgebieden weg te halen en welke effecten dit heeft op 
natuurherstel. Het gaat daarbij vooral om beheermaatregelen. Vanwege het 
langetermijnkarakter is echter nog onzeker of dit tot het verwachte natuurher-
stel leidt. 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)  
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsver-
gunning en zal in de toekomst opgaan in de omgevingswet. De omgevingsver-
gunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, 
ruimte, natuur en milieu. Onder de huidige WABO kunnen de vergunning Na-
tuurbeschermingswet 1998 en de ontheffing Flora- en Faunawet vrijwil-
lig/facultatief aanhaken bij de omgevingsvergunning. In het wetsvoorstel Na-
tuurbescherming is sprake van een verplicht aanhaken. Gemeenten zijn het 
bevoegde gezag omgevingsvergunning en zij vervullen een front-office functie 
voor de aanvrager /initiatiefnemer. De afgifte van de Verklaring van geen be-
denkingen (Vvgb) voor Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet 1998, en 
dus de inhoudelijke toetsing, vindt plaats door ander bevoegd gezag, de back-
offices. Op het bevoegd gezag omgevingsvergunning (de gemeente) rust echter 
wel de verantwoordelijkheid om na te gaan of de aanvraag volledig is en of men 
redelijkerwijs kan weten of uit de activiteit waar de aanvraag betrekking op 
heeft, handelingen voortvloeien die de flora en fauna en/of Natura 2000-
gebieden raken. 
 

8.2.2 Rapportages 
VR en HR rapportage 
Deze rapportages zijn onderdeel van een groot aantal internationale natuurrap-
portages die wordt uitgevoerd. In internationaal verband zijn er nog meer rap-
portages (zie www.natuurgegevens.nl), bijvoorbeeld de rapportage op grond 
van de Verdrag Inzake Biologische Diversiteit. 
 
Tabel 8.1. Vogel- en habitatrichtlijn rapportages Natuur (EU) 
Internationale wetten en 
verdragen 

Rapportages 

Vogelrichtlijn  Nationaal rapport Vogelrichtlijn (artikel 12); Derogatierap-
port Vogelrichtlijn (artikel 9) 

Habitatrichtlijn  Nationaal rapport Habitatrichtlijn (artikel 17); Derogatie-
rapport Habitatrichtlijn (artikel 16) 

Vogel- en Habitatrichtlijn  Natura 2000-Standaardgegevensformulier 
 
De informatie over soorten en Habitats die in het kader van de rapportages voor 
de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn worden verzameld, worden ook 
gebruikt voor rapportages betreffende het verdrag van Bern, Conventie inzake 
migrerende soorten (CMS) met haar deelverdragen AEWA, ASCOBANS, EURO-
BATS, Seal Agreement en de Conventie over wetlands.  
 
In dit hoofdstuk lichten we alleen de rapportage voor Vogel- en Habitatrichtlijn 
nader toe. 
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Op grond van artikel 17 van de Europese Habitatrichtlijn (de HR rapportage) en 
op grond artikel 12 van de Vogelrichtlijn (de VR rapportage) wordt iedere 6 jaar 
een rapportage door ieder lidstaat opgesteld. De rapportage bestaat uit een 
onderdeel over genomen maatregelen en de bereikte resultaten. De HR betreft 
ook een beoordeling van de ‘staat van instandhouding’ van HR-soorten (Annex 
II, IV en V) en habitattypen (Annex I) op basis van een door EC voorgeschreven 
beoordelingsmatrix. Kaartmateriaal wordt toegevoegd over het verspreidingsge-
bied van VR- en HR-soorten en habitattypen. 
Voor oplevering is een handleiding beschikbaar ‘Delivery Manual for Articles 12 
and 17’ en aanlevering gebeurt met een ‘reporting Tool’. Voor verspreidingsge-
bied (range) wordt tevens een zogenaamde ‘Range’ aangeleverd waarvoor een 
‘Range tool’ beschikbaar is, die een clustering uitvoert op de verspreidingskaar-
ten van soorten om meer aaneengesloten gebieden te genereren.  
 
Natura 2000, gebiedsrapportages 

Behalve de internationale rapportages is op nationaal niveau vooral de gebieds-
rapportage, het beheerplan, in het kader van Natura 2000 van belang. In het 
geheel van wettelijke en andere instrumenten hebben de in de artikelen 19a en 
19b van de Natuurbeschermingswet 1998 geregelde beheerplannen een centra-
le, sturende en verbindende rol. Zij zijn gericht op het operationaliseren en rea-
liseren van de instandhoudingdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden. Het 
beheerplan is van grote waarde vanwege de samenhangende aanpak die daar-
mee door het bevoegd gezag kan worden gerealiseerd, waar het gaat om de 
inzet van verschillende in het voorgaande genoemde maatregelen en instrumen-
ten voor de realisatie van Natura 2000-doelstellingen. De waarde is mede gele-
gen in de duidelijkheid die met het beheerplan kan worden verschaft over moge-
lijkheden en beperkingen voor gebruikers van het Natura 2000-gebied en de 
burgers en ondernemers daaromheen. Van waarde is ook het gebiedsproces dat 
erop is gericht om samen met andere betrokken overheden, belangenorganisa-
ties en gebruikers te komen tot het beheerplan. Een goede invulling van het 
proces draagt in belangrijke mate bij aan het draagvlak voor de te treffen maat-
regelen en aan de kwaliteit en doeltreffendheid ervan. 
 

Het beheerplan heeft uit een juridisch oogpunt verschillende functies:  
 Het beheerplan geeft houvast aan burgers, ondernemers en medeoverheden 

en aan het bevoegd gezag bij de toetsing van activiteiten op hun effecten 
voor de natuurdoelen in het kader van de vergunningverlening op grond van 
de Natuurbeschermingswet 1998. Het fungeert ook als toetsingskader bij de 
afweging over de inzet van andere maatregelen op grond van die wet ter be-
scherming van de natuurwaarden, zoals de vergunningverlening, de aan-
schrijvingsbevoegdheid en beperking van de toegang van gebieden en het 
geeft houvast bij de invulling van de in die wet opgenomen zorgplicht. Op de-
ze vergunningen, maatregelen en zorgplicht wordt later in dit hoofdstuk na-
der ingegaan. Om daadwerkelijk houvast te bieden, is het van belang dat de 
beoogde resultaten op het vlak van natuurherstel en het op orde brengen van 
de milieucondities, duidelijk in de tijd worden geplaatst. Het maakt voor de 
vergunningverlening, de inzet van de aanschrijvingsbevoegdheid of andere 
instrumenten immers groot verschil of wordt beoogd herstel binnen een korte 
termijn te realiseren, of dat daarvoor meer tijd wordt uitgetrokken. In het 
laatste geval zal er wellicht meer ruimte zijn voor vergunningverlening dan in 
het eerste geval.  

 Daarnaast heeft het beheerplan het karakter van een vrijstelling, waar activi-
teiten waarvan in het beheerplan is aangegeven dat zij in overeenstemming 
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zijn met de instandhoudingdoelstellingen, niet langer onder de vergunning-
plicht van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vallen.  

 Verder kan het bevoegd gezag voor het beheerplan, voor zover het tevens 
bevoegd gezag is voor de vergunningverlening of andere besluiten op grond 
van de Natuurbeschermingswet 1998 (meestal gedeputeerde staten), het be-
heerplan gebruiken voor het neerleggen van het beleid dat bij die vergunnin-
gen en besluiten zal worden gehanteerd. In zoverre heeft het beheerplan het 
karakter van een beleidsregel. Uiteraard hoeven dergelijke beleidsregels geen 
deel van het beheerplan uit te maken; zij kunnen ook zelfstandig worden 
vastgesteld. 

 
Dit betreft een beoordeling van de betekenis oftewel relatieve bijdrage van des-
betreffende gebieden aan de landelijke doelstellingen. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om de relatieve populatieomvang of het oppervlak van soorten respectievelijk 
habitattypen in een gebied. Deze database dient voor de aanmelding en uitein-
delijk ook aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. Kaartmateriaal wordt toe-
gevoegd over de begrenzing van de gebieden, waarbij ook onderscheid wordt 
aangegeven tussen VR-gebieden en HR-gebieden. 
 
Derogatierapportages 
De derogatierapportages op grond van artikel 9 van de VR en artikel 16 van de 
HR betreffen rapportages over de afwijkingen van wet- en regelgeving (= dero-
gaties) inclusief de motivatie (bijvoorbeeld economische belang).  
 

8.3 Toetsingsinstrumenten 

Het toepassen van de Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet houdt in 
de praktijk (voor zover in deze context relevant) in dat een initiatiefnemer moet 
toetsen of zijn voorgenomen initiatief leidt tot overtreding van verbodsbepa-
lingen van genoemde wetten. Bij overtreding zal ontheffing of vergunning aan-
gevraagd moeten worden. Voor beide is een vorm van natuurtoetsing nodig. 
Er is een routeplanner beschikbaar, die in het kader van de huidige WABO aan-
geeft welke stappen moeten worden gezet om aan de twee natuurwetten te 
voldoen, de natuurtoets waarin de huidige natuurwaarden worden geïnventari-
seerd, een habitattoets voor de gevolgen voor de natuurwaarden indien het ini-
tiatief plaatsvindt, en de PAS-toets voor de effecten op de stikstofdepositie. 
Deze toetsingsinstrumenten zijn gekozen op basis van advisering door Alterra en 
opgesteld om de digitale keten natuur in beeld brengen. Ze zijn pas recentelijk 
beschikbaar voor toepassing in de praktijk en evaluatie hiervan zal nog plaats 
moeten vinden.  
 
Er zijn meer instrumenten te benoemen die hier verder niet beschreven zijn, 
zoals de werkprotocollen van de STOWA, de spelregels EHS (2007), Natuurcom-
pensatie maatregelen conform het Structuurschema Groene Ruimte (1993) en 
meer. En ook de groene adviesbureaus hebben op basis van de huidige natuur-
wetgeving instrumenten die gebruikt worden voor natuurrapportages door ge-
meenten t.b.v. vergunningverlening, et cetera. Er zullen nog verdere keuzen 
gemaakt moeten worden aan de criteria waaraan toetsingsinstrumenten moeten 
voldoen als de Laan van de Leefomgeving verder wordt vormgegeven.  
 

8.3.1 Routeplanner beschermde natuur (WABO) 
In deze routeplanner worden de verschillende procedurele stappen beschreven 
die moeten worden gezet als de natuurtoets op grond van de Flora- en Faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 deel uitmaakt van de procedure van het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning. De Wet algemene bepalingen omge-
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vingsrecht (WABO) maakt dit mogelijk. Het aanhaken kan enkel plaatsvinden, 
indien er voor de voorgenomen activiteit zowel een omgevingsvergunning als 
een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of een ontheffing 
op grond van de Flora- en Faunawet vereist is. Het aanhaken gebeurt door het 
onderdeel ‘Handelingen met effecten voor beschermde planten- en diersoorten 
of beschermde natuurgebieden’ aan te vinken bij de aanvraag van een omge-
vingsvergunning. 
Deze routeplanner geeft een beschrijving van de procedure in geval de natuur-
toets onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunning. Deze routeplanner ziet 
niet toe op de procedure die geldt als de initiatiefnemer apart een vergunning op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 of een ontheffing op grond van de 
Flora- en Faunawet aanvraagt. Dit is het geval als er voor de activiteit geen om-
gevingsvergunning aangevraagd hoeft te worden. Ook biedt de huidige wetge-
ving de mogelijkheid om een aparte vergunning of ontheffing aan te vragen, 
voorafgaand aan de aanvraag van een omgevingsvergunning. 
Tot slot, deze routeplanner gaat uit van de huidige situatie (medio 2014), zoals 
die geldt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet 
en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Indien dit wettelijke kader 
wijzigt, bijvoorbeeld bij de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming, dan 
zal de routeplanner hierop aangepast worden. 
 

8.3.2 Natuurtoets 
In een natuurtoets wordt een inventarisatie gedaan van de huidige natuurwaar-
den. Er wordt getoetst op de aanwezige Habitats en het vóórkomen van be-
schermde planten- en diersoorten. Toetsing vindt plaats in het kader van de 
Flora- en Faunawet en de hieraan gekoppelde Europese Habitat- en Vogelricht-
lijn en de Natura 2000-gebieden. Een vast onderdeel van een natuurtoets is de 
analyse van de mogelijke effecten van de ingreep. Natuurtoetsen worden veelal 
uitgevoerd door ecologische adviesbureaus. Uit een bronnen inventarisatie [De 
Natuurtoets in de Omgevingsvergunning; Alterra-rapport 2428; 2013] voor de 
soortenbescherming is een ‘ideaal’ stappenplan opgesteld voor aanhaken van de 
Flora- en Faunawet in de omgevingsvergunning. Het zijn vijf stappen met daar-
bij een advies voor mogelijke instrumenten. De stappen worden doorlopen in het 
vooroverleg: het (eerste) contact tussen de initiatiefnemer en de gemeente. 
 Stap 1. Welke beschermde soorten komen in de gemeente voor? Raadpleeg 

hiervoor het instrument ‘Kansenkaart’ waarmee duidelijk wordt of er een 
kans is dat er leefgebied van een beschermde soort voorkomt. 

 Stap 2. Welke activiteiten hebben een effect op beschermde soorten? Raad-
pleeg hiervoor het instrument ‘Effectenindicator’ waarmee duidelijk wordt of 
beschermde soorten gevoelig zijn voor verstorende activiteiten. 

 Stap 3. Welke mitigerende maatregelen zijn mogelijk? Raadpleeg hiervoor 
het instrument ‘Maatregelenindicator’ waarmee duidelijk wordt welke ver-
zachtende maatregelen bij welke activiteiten en soorten mogelijk zijn. 

 Stap 4. Wat is de procedure voor aanhaken? Raadpleeg hiervoor de ‘Pro-
ceswijzer’ waarmee duidelijk wordt welke termijn er geldt en hoe een aan-
vraag administratief wordt afgehandeld. 

 Stap 5. Wat zijn de inhoudelijk vereisten bij aanhaken? Raadpleeg hiervoor 
de ‘Natuurrapport wijzer’ waarmee duidelijk wordt wat er in een natuurrap-
port moet worden opgenomen en dus ook welk ecologisch vervolgonderzoek 
nodig kan zijn. 

De genoemde instrumenten zijn deels bestaand of kunnen worden ontwikkeld. 
 
Hoe kunnen initiatiefnemers een goede aanvraag omgevingsvergunning indienen 
waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke effecten van de activiteit op 
wettelijk beschermde natuurwaarden? In Figuur 8.4. zijn bovenstaande stappen 
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en informatievragen weergegeven. De figuur geeft aan dat de vijf informatievra-
gen en instrumenten het best aan bod kunnen komen tijdens het vooroverleg. 
De initiatiefnemer zou na het vooroverleg over voldoende informatie moeten 
beschikken over het aanhaken van de natuurwetgeving, zodat hij een goede 
aanvraag kan indienen of kan besluiten zijn plan te veranderen.  
 
Dit vooroverleg en de ‘pratende aanpak’ zijn belangrijk, omdat de digitale weg 
van aanvragen omgevingsvergunning via het Omgevingsloket Online (voorals-
nog) weinig tot geen informatie geeft over het aanhaken van natuurwetgeving 
binnen de omgevingsvergunning. Het digitaal loket geeft nauwelijks ruimte voor 
toelichtingen op het aanhaken van natuur. Tenslotte: het echte maatwerk, dus 
het specifieke ecologische onderzoek voor het natuurrapport zoals dat in stap 5 
wordt toegelicht, vindt daarna pas plaats. Het resultaat van dit ecologisch on-
derzoek is het natuurrapport dat als bijlage bij een omgevingsvergunning wordt 
aangeleverd. Op basis van dit natuurrapport voert de back-office bevoegd gezag 
een natuurtoets uit, op grond waarvan al dan niet besloten wordt een Vvgb af te 
geven. 
 

 
Figuur 8.4. Advies stappenplan en voorstel voor te ontwikkelen instrumenten bij 
aanhaken van de natuurwetgeving in de omgevingsvergunning [Uit: De Natuur-
toets in de Omgevingsvergunning; Alterra-rapport 2428; 2013] 
 

8.3.2.1 De Kansenkaart 
Voor een actueel beeld van de verspreiding van soorten (de aan- en afwezigheid 
van soorten op specifieke locaties) worden modelberekeningen uitgevoerd op 
verschillende wijze (o.a. occupancy modellen), waarmee de ‘kans op voorkomen’ 
van een soort kan worden berekend inclusief de nauwkeurigheid van deze voor-
spelling. Dit geeft dus geen 100 procent uitsluitsel, maar wel een beeld van wel-
ke soort men waar kan verwachten. 
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8.3.2.2 De effectenindicator Natura 2000 
De effectenindicator ‘Natura 2000-ecologische randvoorwaarden en storende 
factoren’ is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, vergunningverleners en plan-
makers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. 
De Natura 2000-gebieden worden ook wel Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 
genoemd. De effectenindicator is een instrument waarmee mogelijke schadelijke 
effecten ten gevolge van de activiteit en plannen kunnen worden verkend. De 
effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en habitat-
typen voor de meest voorkomende storende factoren. Deze informatie is gene-
riek: om vast te stellen of een activiteit in praktijk schadelijk is moet vervolgon-
derzoek plaats vinden. 
Vergunningverleners kunnen de effectenindicator gebruiken om: 
 Te achterhalen of in een voortoets alle mogelijke storende factoren zijn on-

derzocht; 
 Vast te stellen of alle mogelijke effecten bij een activiteit zijn onderzocht. 
Op deze wijze verkrijgt men inzicht in de mogelijke effecten waarnaar een on-
derzoek zou moeten worden uitgevoerd en kan men motiveren of een vergun-
ningaanvraag noodzakelijk is. 
De effectenindicator wordt gebruikt in de voortoets. Een voortoets is nodig wan-
neer er activiteiten (projecten of handelingen) en plannen worden ondernomen 
in of in de (directe) nabijheid van Natura 2000-gebieden. Tijdens deze toets 
moet worden vastgesteld ‘of er mogelijke (significante) gevolgen zijn voor het 
richtlijngebied ten gevolge van een activiteit of plan’. De effectenindicator is 
behulpzaam bij het vaststellen van mogelijke optredende storende factoren en 
bij het bepalen van de mogelijke effecten hiervan. 
 

8.3.2.3 De effectenindicator soorten 
De effectenindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel 
voor en initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers die te maken krij-
gen met activiteiten in of nabij leefgebieden van soorten beschermd onder de 
Flora- en faunawet. De effectenindicator geeft een indicatie van de kans op 
schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de omgevings-
vergunning en de watervergunning. Dit instrument beperkt zich tot een selectie 
van beschermde soorten waarvoor in de praktijk het vaakst ontheffing van de 
Flora- en Faunawet wordt aangevraagd ten behoeve van ruimtelijke activiteiten. 
De kans op een effect is gebaseerd op de gevoeligheid van deze soorten voor 
storende factoren. Daarbij wordt voor elke soort aangegeven door welke activi-
teiten zij schade kan ondervinden en voor elke activiteit vastgesteld tot welke 
storende factoren zij kan leiden. 
 

8.3.2.4 De maatregelindicator soorten 
De maatregelindicator soorten is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel 
voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken krijgen met activitei-
ten in of nabij leefgebieden van dier- en plantensoorten die zijn beschermd on-
der de Flora- en Faunawet. De maatregelindicator beschrijft standaardmaatrege-
len die schadelijke effecten op beschermde soorten kunnen voorkómen of ver-
minderen van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning of watervergun-
ning is vereist. Dit instrument beperkt zich tot een selectie van beschermde 
soorten waarvoor in de praktijk de ontheffing van de Flora- en Faunawet wordt 
aangevraagd ten behoeve van ruimtelijke activiteiten. De maatregelen zijn zo 
veel mogelijk gebaseerd op de informatie uit de soortenstandaards of aanvullen-
de informatie geleverd door ecologische experts. 
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8.3.3 Habitattoets 
De Habitattoets is de naam voor verschillende procedures (toetsen) die met 
betrekking tot vergunningverlening onder de Natuurbeschermingswet 1998 val-
len. Voor de NWB is een handreiking beschikbaar die een toelichting geeft. Cen-
traal daarbij staat het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet 1998 
en daarmee van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, ofwel de verplich-
te beoordeling van gevolgen voor natuurwaarden van projecten, handelingen en 
plannen. Kernbegrippen van deze handreiking zijn dan ook vergunningverlening, 
habitattoets en passende beoordeling. De habitattoets bestaat op hoofdlijnen uit 
drie stappen: 
 De voortoets (zie ook vorige paragraaf instrumenten vooroverleg). Een 

globale toetsing, waarmee een indicatie wordt verkregen over de mogelijke 
negatieve effecten en welke procedurele vervolgstappen nodig zijn. 

 Verslechteringtoets. Er wordt onderzocht of de kans dat de activiteit nega-
tieve effecten (niet-significant) zal hebben op de instandhoudingdoelstellin-
gen, reëel is. 

 De passende beoordeling en de ADC-toets. De passende beoordeling moet 
bepalen of de kans op significant negatieve effecten reëel is. Als dit zo is, 
moet gecompenseerd worden waarvoor de ADC-toets wordt uitgevoerd. Dit 
houdt op grond van art. 19g en 19h van de Natuurbeschermingswet 1998 
respectievelijk in: 
A  zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling? inclusief 
locatiealternatieven. 
D  zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het 
project toch gerealiseerd moet worden? 
C  welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarbor-
gen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft? 

8.3.4 PAS-toets 
Hiervoor zijn twee tools beschikbaar, de Aerius-tool die de stikstofdepositie van-
uit puntbronnen modelleert, en de kringloopwijzer. 
 
AERIUS  
Het rekeninstrument AERIUS is één van de pijlers van de Programmatische Aan-
pak Stikstof (PAS). AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plan-
nen op Natura 2000-gebieden. AERIUS ondersteunt de vergunningverlening voor 
economische activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van stikstof, en die mo-
nitort of de totale stikstofbelasting blijft dalen. Ook faciliteert AERIUS ruimtelijke 
planvorming in relatie tot stikstof.  
 
KringloopWijzer 
De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralen-
kringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als ex-
creties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralen-
benuttingen en ammoniakemissie. Broeikasgasemissies zullen nog toegevoegd 
worden. 
 

8.3.5 Actoren 
In het domein Natuur zijn vele actoren in de vorm van organisaties of in sa-
menwerkingsverbanden verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen. 
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EZ  
 Ministerie van Economische Zaken 

 CBS  Centraal bureau voor de Statistiek  rapporteert over de kwali-
teit van de landelijke meetnetten 

 RVO.nl  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen DR = 
Dienst Regelingen)  heeft een rol bij de subsidieverstrekking voor 
(agrarisch) natuurbeheer 

 DLG  Dienst Landelijk gebied  rol voor de landinrichting in relatie tot 
natuur en vergunningen 

 NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vroeger AID voor 
handhaving 

 
IenM 
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 PBL  Planbureau voor de Leefomgeving 
 
Heeft een rol in het opstellen van de natuurbalans voor GOAL; minder relevant 
 
VWS 

 RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
 
Speelt een rol in de stikstofdepositie gerelateerd aan de PAS-regeling 
 
Provincies 

 IPO  Interprovinciaal Overleg 
 BIJ12 + PAS bureau en faunafonds 
 RUD Regionale Uitvoeringsdienst (gemeente, waterschappen en pro-

vincies) 
 
Spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de vergunningverlening 
 
Gemeenten 
Spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de vergunningverlening 
 
PGO  
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO) coördineren op landelijke 
schaal vrijwilligers die gegevens over flora en fauna verzamelen. PGO's beheren 
en interpreteren deze gegevens en stellen deze gegevens op enigerlei wijze be-
schikbaar voor natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek. PGO’s die 
gegevens doorleveren aan de NDFF zijn: 

 ANEMOON  Flora en fauna van de zee 
 Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG)  Mossen en 

korstmossen 
 De Vlinderstichting  Vlinders en libellen 
 EIS-Nederland  Ongewervelde dieren 
 FLORON  Planten 
 Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV)  Paddenstoelen 
 RAVON  Reptielen, amfibieën en vissen 
 Sovon Vogelonderzoek Nederland  Vogels 
 TINEA  Micronachtvlinders 
 Zoogdiervereniging  Zoogdieren 

 
PGO’s hebben een belangrijke rol voor de kwaliteit en instandhouding van de 
NDFF 
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TBO  
Terrein Beherende Organisaties (zoals Natuurmonumenten, Provinciale land-
schappen, et cetera) 
 
TBO’s verzorgen natuurbeheer en zijn voor GOAL verder minder relevant 
 
IMARES 
Inventariseert zeezoogdieren en trekvissen 
 
Wageningen UR  
Wageningen –Universiteit en Research centrum 

 Alterra 
 
Verzorgt met name de internationale rapportages en ondersteunt het beleid rond 
natuur van EZ en IenM 
 

8.3.5.1 Handhaving 
Handreiking Handhavingsplan Natura 2000 
Doel van deze handreiking in de meeste tot nu toe verschenen (con-
cept)beheerplannen Natura 2000 is in hoofdlijnen te beschrijven hoe toezicht en 
handhaving geregeld zal worden. Deze hoofdlijnen worden uitgewerkt in een 
toezichts- en handhavingsplan bij het beheerplan. Deze Handreiking biedt hand-
vatten voor het opstellen van een dergelijk plan waarbij wordt uitgegaan van de 
programmatische aanpak zoals ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV). Deze algemene aanpak wordt in deze handreiking 
geconcretiseerd voor het toezicht en de handhaving van regelgeving rondom 
Natura 2000-gebieden. Met het opstellen van de Handreiking beogen de initia-
tiefnemers, IPO en het ministerie van Economische Zaken (natuur), de kwaliteit 
van de handhavingsplannen op een hoger niveau te brengen.  
De Handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor de provinciale regisseur van 
de groene handhaving, die als eerste aanspreekbaar is voor het opstellen van 
het handhavingsplan. Daarnaast kunnen ook anderen die betrokken zijn bij het 
toezicht en handhaving rondom Natura 2000-gebieden er gebruik van maken. 
Dit kunnen de opstellers van het beheerplan zelf zijn. Meestal zijn dat medewer-
kers betrokken bij beleid/vergunningverlening, terwijl toezichthou-
ders/handhavers het handhavingsplan opstellen. 
 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
Natuurgebieden en kwetsbare plant- en diersoorten worden wereldwijd be-
schermd. De NVWA voert controles uit om te voorkomen dat mensen handelen 
in plant- of diersoorten die bedreigd zijn (CITES). Ook ziet de NVWA (vroeger 
AID) er op toe dat mensen geen verboden activiteiten uitvoeren die schade aan-
brengen aan Nederlandse natuurgebieden.  
 

8.4 Gegevensvoorziening 

8.4.1 Semantische Standaarden 
Standaarden beperken we tot die standaarden die domein- of thema-specifiek 
zijn, ook wel semantische standaarden genoemd. Er is op dit moment een twee-
tal relevante standaarden beschikbaar voor uitwisseling van informatie binnen 
het domein Natuur die breder wordt ontwikkeld en wordt gebruikt.  
Daarnaast is er nog een aantal ad-hocstandaarden, zoals TurboVeg en Index 
Natuur en Landschap, als onderlinge afspraken die uitwisseling van informatie 
en data ondersteunen.  
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Informatiemodel Natuur (IMNa) 
Het Informatiemodel Natuur richt zich specifiek op de subsidieverlening rond 
natuurbeheer. In het IMNa zijn objecten, die een rol spelen in de Digitale Keten 
Natuur, met bijbehorende attributen en domeinwaarden en de (topologische) 
relaties tussen de objecten uitgewerkt. Als onderdeel van het IMNa is een Kar-
tografisch visualisatiemodel opgenomen, gebaseerd op de in IMNa beschreven 
objectklassen. De huidige versie, IMNa 2.0, is een uitbreiding van IMNAB 1.x 
met objecten ter ondersteuning van de Digitale Keten Natuur. Het model zal 
conform de visie op de Digitale Keten Natuur worden uitgebreid met objecten 
voor kwaliteitsaspecten rondom natuur. Het IMNa-model is gebaseerd op de 
zogenaamde Index NL, een indeling in beheertypen gekoppeld aan de subsidies. 
Deze typologie wijkt af van die van de habitattypen van Annex I van Habitat-
richtlijn. 
 
INSPIRE 
Deze EU-richtlijn verplicht de EU-lidstaten om geo-informatie digitaal vindbaar, 
bruikbaar en uitwisselbaar te maken. Hiertoe worden ruimtelijke gegevens be-
schreven, geharmoniseerd door informatiemodellen en beschikbaar gesteld met 
netwerkdiensten (zie http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/). 
 
Het ministerie van IenM is in Nederland verantwoordelijk voor de implementatie 
van INSPIRE. Geonovum heeft de opdracht om de implementatie van INSPIRE in 
Nederland te begeleiden. De INSPIRE-richtlijn heeft drie Annexen met in totaal 
34 informatiethema’s. Voor de informatievoorziening voor het natuurbeleid zijn 
de volgende thema’s het meest relevant: beschermde gebieden, soortversprei-
ding, habitats en biotopen en biogeografische regio’s. Voor de desbetreffende 
thema’s zijn informatiemodellen (standaarden) ontwikkeld. IPO heeft de coördi-
natierol opgenomen om deze informatiemodellen te implementeren. 
 

8.4.2 Gegevensbronnen 
In deze paragraaf worden enkele van de meest belangrijke databronnen vermeld 
die informatie leveren voor de uitvoering van taken in het domein natuur. Een 
groot deel is ook relevant voor GOAL. Wel wordt aangetekend dat onderhoud en 
beheer in principe bij de bron worden uitgevoerd. Het domein natuur kan daar 
wel een belangrijke ondersteunende en coördinerende rol in spelen, zodat ook 
de informatievoorziening richting de initiatiefnemer in relatie tot vergunningver-
lening goed kan worden ondersteund. 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).  
De databank geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame 
planten en dieren. Meer dan 100 bronhouders hebben hun data aan de NDFF 
toegevoegd. Er zijn ruim 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren. In de 
NDFF zijn uitsluitend gevalideerde gegevens opgeslagen: 

 Landelijke vegetatiebank (Plantensoorten). Hierin zijn ruim 500 duizend 
vegetatieopnamen van de afgelopen tachtig jaar zijn bijeen gebracht 
(beheerd door Alterra). 

 Signaleringskaarten.  
 Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op 

te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland 
en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Ze werkt 
hiervoor samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via 
meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen. Ze verzamelt en 
toont gegevens, maar interpreteert deze niet. Dat is een taak voor ande-
re organisaties, zoals de PGO's van Nederland. Waarneming.nl streeft 
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naar samenwerking met alle onderzoekende organisaties. Waarne-
ming.nl is een onderdeel van Stichting Natuurinformatie. 

 
Landelijke Vegetatiedatabank / Synbiosys 
De LVD bestaat uit een databank met ca. 650.000 vegetatieopnamen. De data-
bank wordt gebruikt voor het genereren van verspreidingskaarten van habitat-
typen (de op plantengemeenschappen gebaseerde habitattypen) en ook om een 
idee te krijgen van de kwaliteit van de habitattypen. Diverse tools zijn beschik-
baar om vegetatieopnamen toe te wijzen aan vegetatietypen en vervolgens aan 
habitattypen. 
 
Gemeentelijke inventarisatie databanken  
Deze zijn veelal niet centraal ontsloten. 
 
Beschermde Gebiedenregister 

Het Beschermde Gebiedenregister bevat alle informatie over de beschermde 
natuurgebieden van Nederland. Hieronder vallen: 
 Natura 2000-gebieden. Voor Nederland gaat het om ruim 160 gebieden. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen VR-gebieden en HR-gebieden, teza-
men Natura 2000-gebieden.  

 Beschermde natuurmonumenten en Natuurbeschermingswetgebieden. Al 
onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden be-
schermd door het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonu-
menten. Met de inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 
vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumen-
ten: beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. Daar-
naast komen die (delen van) Natuurmonumenten die overlappen met 
Natura 2000-gebieden, te vervallen. De instandhoudingdoelstellingen 
van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel mede betrekking 
hebben op de waarden die beschermd werden door het Natuurmonu-
ment 

 Wetlands. Onder wetlands worden waterrijke gebieden verstaan, bij-
voorbeeld moerassen of veengebieden. Deze natuurgebieden hebben be-
langrijke functies, onder andere voor trekvogels, vissen en andere wa-
terdieren. Wetlands en de planten- en diersoorten die erin leven, worden 
beschermd door het Ramsar Verdrag uit 1971. 

 Nationale Parken. In Nederland is een nationaal park een natuurgebied 
van ten minste 1.000 hectare, met een karakteristiek landschap en bij-
zondere planten en dieren. Het beheer van een nationaal park is gericht 
op natuurbehoud en -ontwikkeling, natuurgerichte recreatie, educatie en 
voorlichting, en op onderzoek. 

 Nationale Landschappen. De twintig Nationale Landschappen hebben elk 
een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen 
en vertellen daarmee het verhaal van het Nederlandse landschap. 

 Ecologische Hoofdstructuur wordt nu het Nationaal Natuurnetwerk ge-
noemd (zie ook volgende databron). 

EZ is voor al deze datasets verantwoordelijk. 
 
Natuurnetwerk Nederland NNN (eerder Natuurmeting op de kaart) 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en 
nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar 
en met het omringende agrarisch gebied. Opgenomen zijn: 

 Bestaande natuurgebieden, waaronder de nationale parken; 
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 Gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd; 
 Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
 Ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van 

de Noordzee en de Waddenzee; 
 Alle Natura 2000-gebieden. 

 
Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Neder-
land. Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurge-
bieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch 
Netwerk (PEEN) vormen. 
 
Habitattypen 
Een serie documenten ontsloten via de website van EZ met de beschrijvingen 
van de Nederlandse habitattypen. 
 
Soorten 
Voor een aantal diersoorten is ook een soortenstandaard beschikbaar. Deze 
standaard bevat informatie over de beschermde soort en zijn leefomgeving, 
regels en hun toepassing, onderzoek en mogelijke maatregelen. De informatie is 
per soort gespecificeerd naar veelvoorkomende activiteiten zoals baggeren, 
schonen, dempen of rooien van bomen.  
Er zijn soortenstandaards voor: 
Bittervoorn; Kleine modderkruiper; Grote modderkruiper; Rugstreeppad; Kam-
salamander; Heikikker; Buizerd; Gierzwaluw; Huismus; Levendbarende hagedis; 
Zandhagedis; Gewone grootoorvleermuis; Ruige dwergvleermuis; Gewone 
dwergvleermuis; Roek; Kerkuil; Steenuil; Bever; Das; Noordse woelmuis; Poel-
kikker; Rosse vleermuis; Watervleermuis.  
Soortenbank.nl maakt deel uit van de Speciesbank-activiteiten van GBIF. Op dit 
moment bevat SoortenBank.nl gegevens over 5.211 soorten en ondersoorten en 
621 hogere taxonomische groepen. In totaal zijn 5.832 geaccepteerde weten-
schappelijke namen, 1.199 wetenschappelijke synoniemen, 7.450 Nederlandsta-
lige namen en 3.978 populaire namen in andere talen opgenomen. Daarnaast 
zijn er determinatiesleutels en interactieve verspreidingskaarten. Soortenbank.nl 
biedt ook de mogelijkheid om soorten of namen die niet in het bestand voorko-
men, elders te vinden. Dit gebeurt door middel van een groeiend aantal dynami-
sche links naar andere relevante websites. 
ETI BioInformatics is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die samen-
werkt met UNESCO en GBIF om snelle wereldwijde toegankelijkheid van be-
trouwbare informatie over taxonomie en biodiversiteit te realiseren.  
 
Meetnetten NEM 
Niet echt een database, maar wel een informatiebron. De meeste meetnetten 
van het NEM worden uitgevoerd door Particuliere Gegevensbeherende Organisa-
ties (PGO’s). Het CBS verwerkt de gegevens tot natuurstatistieken. Zo worden 
de natuur en de resultaten van het beleid op de voet gevolgd. Er zijn meetnet-
ten voor: Zoogdieren, Vogels, Flora, Dagvlinders, Reptielen, Amfibieën, Padden-
stoelen, Libellen, Vissen, Vleermuizen zoldertellingen, Vleermuizen winterverblij-
ven, Hazelmuis, Dagactieve zoogdieren, Weidevogels, Watervogels, Nestkaarten, 
Broedvogels, Korstmossen, en Flora – Milieu- en Natuurkwaliteit. 
 
Verspreidingskaarten 
De EU-rapportages worden begeleid met kaartmateriaal (grid 10*10 km) met de 
verspreiding van soorten en habitattypen. Deze worden conform INSPIRE ontslo-
ten via PDOK. 
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8.5 Ontwikkelopties 

In 2012 is door Alterra en Geodan in opdracht van het ministerie van EZ naar 
een eenduidige en uniforme informatievoorziening over het natuurbeleid op de 
verschillende bestuurlijke niveaus een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geresul-
teerd in het rapport de Digitale Keten Natuur (DKN). Hoewel er in het domein 
van de natuur in Nederland in de wetgeving en uitvoering momenteel veel aan 
verandering onderhevig is, is de kerntaak grotendeels onveranderd. Mede van-
wege EU-richtlijnen. Het beeld dat met de DKN geschetst wordt is ook een direc-
te wens naar een verdergaande integratie op de verschillende schaalniveaus, 
van Internationaal (EU), naar nationaal, regionaal en lokaal, waarvoor ook in de 
Laan van de Leefomgeving een grote efficiency winst te behalen valt. In dat licht 
zijn de adviezen en aanbevelingen uit dit rapport tot verbetering nog steeds 
actueel. Voor de informatievoorziening in het domein Natuur lijkt het dan ook 
zinvol deze aanbevelingen uit de samenvatting van dit rapport hier opnieuw te 
vermelden. 
 

8.5.1 Algemene aanbevelingen 
1) De afspraken over de informatievoorziening voor het natuurbeleid niet te 

beperken tot de EU–rapportages (efficiencywinst door ketensamenwerking). 
De afspraken over de informatievoorziening voor het natuurbeleid niet te 
beperken tot de EU–rapportages, maar om conform de visie van het ministe-
rie van ELenI op informatie en ICT vanuit het Groene Domein (ELenI, 2011) 
de informatievoorziening voor het natuurbeleid door een ketensamenwerking 
(samenwerking tussen organisaties die elk een rol vervullen in 'de keten') op 
orde te brengen. De informatievoorziening voor de EU-rapportages hangt 
namelijk nauw samen met de informatievoorziening voor andere doeleinden, 
bijvoorbeeld de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en de Pro-
grammatische Aanpak Stikstof (PAS). Er is dan ook overlap in de informatie-
behoefte van de ketenpartners (organisaties die een bepaalde rol vervullen 
in het natuurbeleid). Door de beschikbare middelen te bundelen via keten-
samenwerking, is er efficiëntiewinst te behalen. 

2) De Digitale Keten Natuur (DKN) - als uitgangspunt/basis te nemen en uit te 
breiden met VHR procesketens (architectuur voor samenhang informatiesys-
temen). 
De Digitale Keten Natuur (DKN) - een bestaande ketengerichte aanpak van 
IPO en ketenpartners - als uitgangspunt/basis nemen en deze verder uit te 
breiden met processen voor de implementatie van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn (VHR). De DKN is nu beperkt tot SNL en EHS en sluit (daar-
om) niet aan op VHR. De DKN is gestoeld op de Nederlandse Overheids Re-
ferentie Architectuur (NORA) en regelt dat de binnen dit kader (de architec-
tuur) ontwikkelde informatiesystemen goed op elkaar aansluiten (met elkaar 
kunnen communiceren). Dit maakt ook dat de benodigde informatie toegan-
kelijk is voor alle ketenpartners voor verschillende doeleinden. De ontwikke-
ling en het beheer van informatiesystemen zijn op dit moment versnipperd, 
bijvoorbeeld AERIUS, Audittrail Aanwijzingsbesluiten, Beschermde Gebieden-
register, et cetera. Hierdoor worden dezelfde data (bijvoorbeeld habitatty-
penkaarten, begrenzing Natura 2000-gebieden) op verschillende locaties be-
heerd. 

3) De procesketens te integreren/verbeteren (koppeling doelen, middelen en 
instrumenten). 
De huidige in beeld gebrachte processen/procesketens te integreren (binnen 
de DKN) en er zorg voor te dragen dat door deze processen, bijvoorbeeld de 
verwerving en inrichting van de EHS en het opstellen van beheerplannen, de 
Natura 2000-gebieden beter op elkaar afgestemd zijn. Dan pas is het moge-
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lijk om in 2016 te evalueren in hoeverre de EHS bijdraagt aan de instand-
houdingdoelstellingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en wat er 
aan extra maatregelen nodig is om aan de internationale verplichtingen te 
voldoen. De DKN zou vanuit breder perspectief (de totale beleidscyclus) in-
gericht moeten/kunnen worden, zodat de koppeling tussen doelen, instru-
menten en middelen bewaakt wordt. 

4) De procesmodellen te gebruiken om afspraken te maken tussen Rijk, provin-
cies en ketenpartners (transparantie, efficiencywinst beleidsprocessen). 
Op basis van de huidige procesmodellen en in samenspraak met de keten-
partners (de organisaties die nu een rol vervullen in de desbetreffende pro-
cessen) nadere afspraken te maken hoe deze processen beter (efficiënter) 
georganiseerd kunnen worden, uitgaande van de afspraken in het onder-
handelingsakkoord decentralisatie natuur. In dit onderzoek hebben wij hier 
nog geen uitspraken over durven doen, vanwege het ontbreken van een 
toetsingskader voor de decentralisatie van het natuurbeleid. Duidelijk is wel 
dat het Rijk nog een prominente rol blijft vervullen, zeker wat betreft de in-
ternationale verplichtingen. Samenwerking tussen Rijk en provincies is dan 
ook belangrijk onder ander voor een goede terugkoppeling van beleidsbe-
oordeling (EU-rapportages) naar de beleidsbepaling en -uitvoering. 

5) De Monitoring/Data/Information/Assessment/Reporting(MDIAR) keten als 
raamwerk te gebruiken voor de uitbreiding van de DKN (afstemming activi-
teiten ketenpartners). 
De principes van SEIS te adopteren (zie paragraaf 2.3.1) en de Monito-
ring/Data/Information/Assessment/Reporting-keten, afgekort de MDIAR-
keten (zie Figuur 8.5.), die het Europees Milieuagentschap (EEA) ook toepast 
voor de nadere invulling van de principes van SEIS, als raamwerk te gebrui-
ken bij de uitbreiding/doorontwikkeling van de DKN. Dit raamwerk geeft de 
stroom van data en informatie van nationale monitoring tot de Europese 
rapportages weer en biedt daarmee een goed handvat om tot nadere af-
spraken hierover te komen met de ketenpartners.  

 
8.5.2 Aanbevelingen per laag in de MDIAR-keten 

Het Europees Milieuagentschap heeft een ICT-visie (EEA, 2010) opgesteld, met 
de zogenaamde Monitoring/Data/Information/Assessment/Reporting keten als 
uitgangspunt (zie Figuur 8.5.). Deze MDIAR-keten geeft de stroom van data en 
informatie van nationale monitoring tot de Europese rapportages weer. 

Figuur 8.5. Stroom van data en informatie van nationale monitoring 
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1) Rapportages: afstemmen informatiebehoefte tussen verschillende bestuurlij-

ke niveaus 
De provinciale rapportages af te stemmen op de EU rapportages, bijvoor-
beeld door de bijdrage van de Herijkte EHS (de prestaties) aan de realisatie 
van de instandhoudingdoelstellingen van de VR en HR (de resultaten), dit na 
analogie van het Standaard Gegevensformulier (SDF) hier in op te nemen. 
Dit is relevant voor de onderhandelingen in 2016 over de extra benodigde 
maatregelen naast de Herijkte EHS om aan de internationale verplichtingen 
te voldoen. 

2) Beoordelingen: generiek systeem bouwen voor flexibiliteit (onderscheid data 
- indicatoren) 
De beoordelingssystematiek SNL niet te (willen) integreren met de beoorde-
lingssystematiek van de VHR. In het kader van SNL wordt gewerkt met de 
Index NL, met als idee één taal, één kaartbeeld en één monitoringsysteem, 
maar dit gaat niet op zolang de biodiversiteitsdoelen (SNL versus VHR) op 
verschillende manieren geformuleerd en getoetst worden. De Index NL is 
een Nederlands typologie en niet 1-1 vertaalbaar is naar internationaal 
voorgeschreven referentie-typologieën, zoals de EUNIS habitatclassificatie 
en de habitattypen van Annex 1 van de HR. Beter is om een generiek sys-
teem (en informatiemodel) te ontwikkelen (bijvoorbeeld conform de INSPIRE 
informatiemodel voor habitats en biotopes), niet afhankelijk van een en de-
zelfde typologie (c.q. taal). De wijze van beoordeling/toetsing van de biodi-
versiteitsdoelen heeft echter wel consequenties voor de keuzes ten aanzien 
van de ecologische monitoring. 

3) Informatie: samenhang creëren in bestaande web-portalen 
Meer samenhang aan te brengen in de huidige web-portalen waarmee voor 
het natuurbeleid relevante informatie wordt ontsloten. Dit kan vanuit een 
gemeenschappelijke architectuur binnen de DKN. 

4) Data: harmoniseren en standaardiseren van data via generieke informatie-
modellen 
Afspraken te maken over de uitwisseling van data, met onderscheid tussen 
financiële informatie (input), administratieve informatie (output) en ecolo-
gische informatie (impact en outcome). Voor de EU-rapportages wordt geen 
financiële informatie gevraagd, maar mogelijk wel in de provinciale rappor-
tages. Aanbevolen wordt om de informatie over maatregelen (KRW, 
VHR/PAS,SNL/EHS) te standaardiseren voor rapportages, zodat uit elkaars 
rapportages (bijvoorbeeld KRW en VR & HR) kan worden geput. Voor dero-
gaties (derogatierapportages VR & HR) kan een centraal systeem worden 
opgezet met een geo-component. Wat betreft de geografische data is ver-
dergaande harmonisatie en standaardisatie wenselijk, onder meer door im-
plementatie van de INSPIRE-informatiemodellen. Bezien moet worden hoe 
deze informatiemodellen zich verhouden tot het Informatiemodel Natuur 
(IMNa). Mogelijk dat een meer generieke aanpak dan IMNa gewenst is, ge-
zien IMNa gestoeld is op de Index NL en daarom voor VR & HR-processen 
niet geschikt is.  

5) Monitoring: prioriteren meetdoelen, afstemmen met beoordelingssystema-
tieken 
Afspraken over monitoring voorlopig te beperken tot ecologische monitoring. 
Samenwerking aangaan tussen ministeries (EZ, IenM, Defensie) en provin-
cies. Structurele monitoring van habitattypen opzetten voor de EU-
rapportages, beheerplannen en PAS (en dan niet met de Index NL als uit-
gangspunt, zie punt 7). Op termijn mogelijk ook structurele monitoring van 
het leefgebied van VR- en HR-soorten opzetten voor rapportages, beheer-
plannen en PAS. Onderdeel van habitattypen monitoring zijn de vegetatie-
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karteringen en de habitattypenkarteringen. Dit heeft urgentie en zou op kor-
te termijn kunnen worden gestart. Hier is ook een combinatie met SNL-
monitoring mogelijk. Zo ook herziening van het Landelijke Meetnet Flora 
(LMF) om dit meer te doen aansluiten bij de HR-rapportage. 

 
8.5.3 Road map 

Op lange termijn zouden afspraken gemaakt moeten worden tussen Rijk en pro-
vincies over de ambities ten aanzien van de informatievoorziening voor het na-
tuurbeleid (zie algemene aanbevelingen 1 t/m 5), dit qua scope en reikwijdte 
van de DKN en de rol van Rijk en provincies (waar te sturen?, waar deel te ne-
men?, et cetera). Op basis daarvan kan dan ook een gemeenschappelijk aanpak 
worden bepaald. Als mijlpalen kunnen de evaluatie van de Herijking in 2016 en 
de periodieke rapportages VR en HR in 2019 worden genomen.  
 
Op korte termijn zouden tussen het ministerie van EZ en provincies concrete 
afspraken kunnen worden gemaakt over de volgende informatieproducten (zie 
aanbevelingen gerelateerd aan MDIAR-keten): 
1) Vegetatiekarteringen (standaard => informatiemodel, link met habitatty-

penkarteringen). 
2) Habitatkarteringen (kwaliteitsverbetering, actualisatie, implementatie IN-

SPIRE informatiemodel). 
3) Landelijk Meetnet Flora en Fauna (herziening voor HR). 
4) Landelijke Vegetatiedatabank (positie). 
5) Nationale Databank Flora- en Fauna (positie). 
6) Beschermde Gebiedenregister (positie, implementatie INSPIRE informatie-

model). 
7) Maatregelen (harmonisatie van lijsten van maatregelen KRW, VR, HR, PAS, 

et cetera). 
8) Derogaties (verkennen optie voor een centraal systeem inclusief geo-

component). 
 
Verder zouden er al afspraken kunnen worden gemaakt over de afstemming van 
provinciale rapportages (EHS, SNL) op de EU-rapportages.  
 
Op het gebied van ecologische monitoring is een voortzetting van het huidige 
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) gewenst omdat dit de natuurstatistieken 
oplevert voor de EU-rapportages. De scope van het NEM kan worden verbreed 
van de internationale rapportages (o.a. de EU-rapportages) naar de beheerplan-
nen van de Natura 2000-gebieden, PAS en het SNL. Dat betekent dat ook ande-
re ketenpartners, waaronder de TBO’s bij het netwerk betrokken moeten worden 
en dat de SNL-monitoring onderdeel gaat uitmaken van het NEM. Voordat deze 
stap wordt gezet, is het raadzaam om eerst de SNL/EHS en VHR-procesketen te 
integreren. 
 
[uit: De Digitale Keten Natuur; Advies aan EL&I en IPO over de informatievoor-
ziening voor het natuurbeleid; Alterra-rapport 2386; 2012] 
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9 Cultureel Erfgoed 

9.1 Inleiding 

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is beleidsverantwoorde-
lijk voor het domein cultureel erfgoed. De kennishouder is de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Deze dienst is onderdeel van het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen en werkt onder de rechtstreekse verantwoorde-
lijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbe-
leid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt. Voor Cultureel Erf-
goed worden vier vakgebieden onderscheiden: monumenten, archeologie, cul-
tuurlandschap en collecties. 
 

9.1.1 Bevoegd gezag 
Om te kunnen voldoen aan de eis van verantwoord opgraven, worden in het 
Besluit archeologische monumentenzorg eisen gesteld aan de organisatie en 
werkwijze van de potentiële vergunninghouder. De vergunningverlening is be-
legd bij de RCE. In de nieuwe Erfgoedwet wordt een stelsel van private kwali-
teitsborging voor het doen van archeologische opgravingen voorzien middels 
certificering. Zie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/06/16/nederlands-
erfgoed-beter-beschermd-door-de-nieuwe-erfgoedwet.html 
De Commissie voor het Werelderfgoed van UNESCO heeft een lijst met wereld-
erfgoed samengesteld. Dit heeft zij gedaan op voordracht van de aangesloten 
landen. Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd 
als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. De Commissie Her-
ziening voorlopige lijst Werelderfgoed is ingesteld om een voorlopige lijst van 
Nederlandse erfgoederen samen te stellen. Op deze lijst staan de erfgoederen 
die het kabinet wil voordragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
De Erfgoedinspectie houdt op nationaal niveau toezicht op naleving van de Mo-
numentenwet 1988 (voor zover het geen taken betreft die in medebewind zijn 
gegeven aan gemeenten). Het betreft hier ook toezicht op de informatiehuis-
houding bij de centrale overheid. Bovendien draagt de inspectie in het kader van 
internationale afspraken bij aan het toezicht op het Europese en mondiale erf-
goed. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van de Monumentenwet 
1988 bij archeologische opgravingen, en bij de omgang met vondsten en wette-
lijk beschermde archeologische monumenten. 
Gemeenten zijn het bevoegd gezag in de vergunningverlening voor gebouwde 
monumenten en in de toekomst ook voor vergunningverlening voor rijksbe-
schermde archeologisch monumenten. De monumentenvergunning zelf en bij-
behorende dossiers zijn in beheer bij de gemeenten. Provincies zijn bronhouder 
voor de gegevens van de cultuurhistorische hoofdstructuur, visie en/of cultuur-
historische waardenkaart. Twee provincies (Drenthe en Noord-Holland) hebben 
provinciale monumenten aangewezen. 
 

9.1.2 Beschrijving domein en werkvelden 
Voor de domeinen die deel uitmaken van Cultureel Erfgoed worden gegevens 
bijgehouden en ontsloten over onroerende beschermde monumenten (inclusief 
rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische monumenten), 
archeologische vindplaatsen, archeologische vondsten, indicaties voor de tref-
kans op archeologische waarden en kenmerkende en waardevolle cultuurland-
schappen. Onder cultureel erfgoed valt ook roerend cultureel erfgoed (collec-
ties). Hoewel minder relevant, in relatie tot de informatievoorziening in het ka-
der van de Omgevingswet, valt dit erfgoed wel onder het domein Cultureel erf-
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goed. Het thema cultureel erfgoed is integraal in de omgevingswet opgenomen. 
De vigerende monumentenwet wordt opgedeeld voor wat betreft de ruimtelijke 
componenten en omgang met monumenten opgenomen in de Omgevingswet. 
De aanwijzing van de monumenten wordt echter straks geregeld in de Erfgoed 
wet. Voor de omgevingsplannen is het huidige besluit ruimtelijke ordening (arti-
kel 3.1.6, vierde lid, onder a) en artikel 38a van huidige Monumentenwet van 
belang, op grond waarvan gemeenten rekening moeten houden met cultureel 
erfgoed bij het opstellen van bestemmingsplannen.  
 

9.1.3 Gegevensverstrekking en wettelijk verplichtingen 
Voor de gegevensverstrekking over monumenten is er een onderscheid in rijks-
monumenten en provinciale en gemeentelijke monumenten. Voor de rijksmo-
numenten die onder de Monumentenwet vallen, is er een centrale gegevensver-
zameling, die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wordt bijge-
houden. Provinciale monumenten komen voor in de provincies Drenthe en 
Noord-Holland en worden door elk van deze provincies afzonderlijk bijgehouden. 
Van de gemeentelijke monumenten houdt elke gemeente zelf een monumenten-
lijst bij. Gemeentelijke monumenten worden (nog) niet door de RCE ontsloten 
en er is ook geen landsdekkende, geharmoniseerde dataset van beschikbaar.  
Er is een relatie tussen de gegevensvoorziening voor Cultureel Erfgoed en het 
Kadaster, omdat de beperkingen die voortvloeien uit een aanwijzing als monu-
ment als onderdeel van der Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 
onroerende zaken in de Basisregistratie Kadaster (rijks- en provinciale monu-
menten) en de landelijke voorziening WKPB (gemeentelijke monumenten) wor-
den geregistreerd. Hierbij zorgt het Kadaster op perceelbasis voor ontsluiting 
van de juridische gevolgen van een aanwijzing als rijksmonument (de beper-
king) en ontsluit de gegevensvoorziening Cultureel Erfgoed op objectniveau de 
inhoudelijke gegevens en de juridische onderlegger waarop de beperking is ge-
baseerd. Het besluit om een gebied als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht 
aan te wijzen wordt niet ingeschreven als publiekrechtelijke beperking. Dit be-
sluit heeft een indirecte beschermende werking, de betreffende gemeente is 
verplicht om de beschermde status in het bestemmingsplan te verwerken. Er is 
ook een direct rechtsgevolg: binnen de vastgestelde grenzen van het bescherm-
de gezicht geldt een sloopverbod, tenzij wordt voorzien in een passende invul-
ling. 
 
Voor het bouwen op archeologische rijksmonumenten is altijd een monumenten-
vergunning nodig. Voor opgravingen van archeologische waarden moeten de 
betrokken bedrijven over een vergunning voor het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek beschikken. Voor gemeentelijke en provinciale archeologische monu-
menten en voor overige rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten vol-
staat een Omgevingsvergunning. De gemeenten zijn wettelijk verplicht (te ver-
wachten) archeologische waarden via bestemmingsplannen te beschermen. Ze 
kunnen daarbij gebruikmaken van landelijke gegevensverzamelingen/kaarten 
die de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in samenwerking met de provincies 
heeft ontwikkeld, zoals de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (zie Figuur 
9.1.) 
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Figuur 9.1. Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (Deeben, 2008) 
 

9.2 Toetsingskader en toetsingsinstrumenten 

In dit domein in geen sprake van toetsingsinstrument in de zin van rekenregels. 
Toetsing is binnen dit domein een kwalitatieve beoordeling en afweging. Tabel 
9.2. geeft een overzicht van toetsingskaders en informatie over hoe toetsing 
plaatsvindt. 
 
Tabel 9.2. Overzicht van toetsingskaders en toepassing 
Toetskader Toetsing  Toelichting  

1. Gebouwde rijksmonumenten 
Wabo; bij verlenen Omge-
vingsvergunning toets op 
het belang monumenten-
zorg 
 
 

 Afweging bevoegd 
gezag eventueel op 
basis van extern 
advies 
 
Uitgangspunt zijn 
de monumentale 
waarden van het 
rijksmonument, 
maar ook het be-
lang van de aanvra-
ger, dat van derden 
en het gebruik van 
het monument 
wegen mee 

Het bevoegd gezag is verplicht om 
advies te vragen bij: 
- Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (in een beperkt aantal 
gevallen) 

- Monumentencommissie of Com-
missie ruimtelijke kwaliteit 
(commissie waarin welstands-
commissie en monumenten-
commissie zijn geïntegreerd) 

- Gedeputeerde Staten als Rijks-
monument buiten de bebouwde 
kom ligt 

2. Provinciale en gemeentelijke monumenten 
Gemeentelijke (lokale) of 
provinciale monumenten-
verordening (erfgoedveror-
dening) 

Afweging bevoegd 
gezag eventueel op 
basis van extern 
advies 

In de verordening is opgenomen wie 
als adviseur is aangewezen 
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Toetskader Toetsing  Toelichting  
3. Beschermde stads en dorpsgezichten 

Bestemmingsplan Beschermde stads- 
en dorpsgezichten 
zijn vastgelegd in 
het bestemmings-
plan 

Afwijken van het bestemmingsplan is 
mogelijk, mits voorzien van een 
goede ruimtelijke onderbouwing 
waarin cultuurhistorie is gewaar-
borgd, meer in het bijzonder de ge-
definieerde waarden van het desbe-
treffende beschermde gezicht 

4. Archeologische monumenten 
Vergunningaanvraag voor 
wijzigen of verstoren voor 
archeologisch monument 

Artikel 11 van Monumentenwet 1988; bescherming monu-
ment en vergunning vereist 

Voor provinciale en ge-
meentelijke archeologische 
monumenten geldt de 
omgevingsvergunning 
(Wabo) 

De vergunningaanvraag wordt getoetst aan de provinciale 
verordening of de gemeentelijke verordening, maar in de 
regel aan het bestemmingsplan waar deze waarden in wor-
den geborgd 

Archeologische rijksmonu-
menten 
Beleidsnotitie: behandelen 
vergunningaanvragen ar-
cheologische monumenten 

Het gaat steeds om een belangenafweging. Uitgangspunt 
zijn de monumentale waarden van het rijksmonument, maar 
ook het belang van de aanvrager, dat van derden en het 
gebruik van het monument wegen mee 

5. Overig 
Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) 
In het Barro heeft het Rijk ter bescherming van een aantal Werelderfgoedgebieden (o.a. 
Beemster, Stelling van Amsterdam / Nieuwe Hollandse Waterlinie) juridische regels ge-
steld. Op grond van deze regels moeten de onderhavige provincies kernkwaliteiten nader 
uitwerken en regels stellen aan gemeenten met betrekking tot het borgen van deze waar-
den in de bestemmingsplannen.  
Opgravingsvergunning 
Alleen organisaties die van de minister van OCW een opgravingsvergunning hebben ge-
kregen, mogen archeologisch onderzoek doen. Archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd 
in opdracht van de initiatiefnemer. De resultaten van een opgraving moeten in de vorm 
van een rapport aan de RCE worden overlegd, vondsten moeten worden gemeld en de 
documentatie en vondsten zelf moeten worden geconserveerd en gedeponeerd in het 
desbetreffende provinciale archeologische depot. Een voorwaarde voor een opgraafver-
gunning is dat archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens kwaliteitsnormen. Deze 
normen zijn vastgelegd in de landelijke Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) die 
wordt beheerd door het SIKB (Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer). 
Toetsing van monumentenvergunning en opgravingsvergunning wordt gedaan aan de 
hand van uitgangspunten die zijn opgenomen in monumentenwet. 
Bouw, aanleg, gebruiks- en/of sloopactiviteit (Wabo / omgevingsvergunning) 
In het Bestemmingsplan kan bijvoorbeeld zijn voorgeschreven dat voor een omgevings-
vergunning met betrekking tot bouw, aanleg, gebruiks- en/of sloopactiviteit een archeolo-
gisch rapport dient te worden overlegd en kunnen voorschriften worden meegegeven met 
betrekking tot het doen van opgravingen, archeologische begeleiding of het uitvoeren van 
technische maatregelen ter bescherming van archeologische waarden. 
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9.3 Gegevensvoorziening 

Binnen het domein Cultureel Erfgoed heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) een centrale positie in de gegevensvoorziening. In Tabel 9.3. worden de 
voorzieningen met betrekking tot de informatievoorziening gegeven inclusief een 
korte beschrijving. 
 
Tabel 9.3. Overzicht informatievoorziening cultureel erfgoed 
Voorziening Omschrijving  
Objectendatabank De rijksmonumenten zijn ingeschreven in het Monumen-

tenregister dat geautomatiseerd is te vinden in de Ob-
jectendatabank. De Objectendatabank is publiekelijk 
toegankelijk via het Monumentenregister online. Tot de 
ontsloten gegevens behoren monumentnummer, be-
schermingsstatus, adres, kadastrale aanduiding (per-
ceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing 
complexnummer. De omschrijving is veelal de histori-
sche omschrijving uit het aanwijzingsbesluit. 

Geautomatiseerde 
Archeologisch infor-
matiesysteem (Ar-
chis) 

Databank met allerlei gegevens over archeologische 
onderzoeken, vondsten, vindplaatsen en terreinen. Be-
vat informatie over de ligging en de aard van een vind-
plaats; de vondsten en grondsporen die zijn aangetrof-
fen; de status van een terrein (wettelijke bescherming); 
de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaats-
gevonden. In Archis kunnen ook de Archeologische Mo-
numentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeolo-
gische Waarden (IKAW) opgevraagd worden.  

Indicatieve kaart 
archeologische waar-
den (IKAW) 

Geeft de trefkans weer van archeologische waarden. De 
kaart bevat een vlakdekkende en landsdekkende classi-
ficatie van de trefkans op archeologische waarden. Deze 
trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en 
op archeologisch inhoudelijke kennis van het bodemar-
chief. Er loopt op dit moment een project kenniskaart, 
tot verdere verbetering van dit verwachtingsmodel. 

Archeologische mo-
numentenkaart in-
formatie (AMK) 

Archeologische terreinen en wettelijk beschermde mo-
numenten; ontsloten door provincies. De kaart bevat de 
geometrie van de terreinen en thematische informatie 
en maakt vaak onderdeel uit van een breder pakket aan 
digitale (cultuurhistorische) waardenkaarten bij provin-
cies. 

Kaart Beschermde 
stad- en dorpsge-
zichten 

Deze kaart bevat alle gebieden die zijn aangewezen als 
rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht of die nog in aan-
wijzingsprocedure zijn of waarvan de aanwijzing inmid-
dels is ingetrokken; wordt beheerd door RCE. 

Landelijke kennis-
kaart archeologie 

Digitaal portaal naar bruikbare kennis, onderzoeksme-
thodieken en ook kaarten over de archeologie in heel 
Nederland. De kenniskaart zorgt ervoor dat de archeolo-
gische kennis die al beschikbaar is beter wordt benut 
voor het maken van gemeentelijk archeologiebeleid. 
Wordt onder regie van de RCE in de periode 2013-2016 
opgeleverd. 

CultGIS-bestanden Bevat informatie over cultuurhistorische objecten in het 
landelijk gebied. CultGIS bestaat uit een set geodata-
bastanden (met CultGIS-elementen, (deel)landschappen 
en cultuurhistorische regio's), verschillende foto's en 
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Voorziening Omschrijving  
beschrijvende documenten. CultGIS wordt via Publieke 
Dienstverlening op de Kaart ontsloten.  

Kaart Cultureel  
Werelderfgoed 

Bevat de begrenzingen van het Nederlandse cultureel 
erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele 
waarde door het Werelderfgoed comité van UNESCO is 
geplaatst op de Wereld-erfgoedlijst. 

Het Historisch 
Grondgebruik van 
Nederland (HGN) 

Omvat een aantal landsdekkend GIS bestanden waarin 
weergegeven wordt hoe Nederland er op een bepaald 
tijdstip in het verleden uitzag. De HGN bestanden van 
1900, 1960, 1970, 1980 en 1990 zijn gerealiseerd. 

 
Opmerkingen: 
- Via de Atlas voor de leefomgeving wordt door de RCE cultuurhistorische 

informatie als kaartlagen beschikbaar gesteld.  
- Aangewezen monumenten vallen onder het beperkingenbesluit van de Wet 

Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen. Waar het gemeentelijke mo-
numenten betreffen, worden deze ontsloten via de Landelijke Voorziening 
Publiekrechtelijke beperkingen. Niet gemeentelijke publiekrechtelijke beper-
kingen worden opgenomen in de Basisregistratie Kadaster.  

- De kwaliteit en dekking van cultuurhistorische waardenkaarten van provin-
cies en gemeenten varieert. Deze bestanden bevatten vaak ook de gegevens 
uit Archis, het Monumentenregister en CultGIS.  

- OCW maakt om de vijf jaar de Erfgoedbalans op waarmee effecten van be-
leid worden gemeten op basis van de gegevens van de erfgoedmonitor (zie 
hieronder) Op grond van de Omgevingswet/Erfgoedwet zal dit vierjaarlijks 
worden. 

- Met de erfgoedmonitor (http://www.erfgoedmonitor.nl/[gezien 19 juni 
2014]) zijn feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland toegankelijk ge-
maakt. De komende jaren zal steeds meer informatie via deze weg ter be-
schikking worden gesteld. 

9.3.1 Relatie met INSPIRE 
Het domein cultureel erfgoed valt onder Annex I, Thema 9 Beschermde gebie-
den, echter alleen voor de informatie op landelijk en provinciaal niveau. De ge-
meentelijke monumenten zijn niet als INSPIRE-dataset aangemerkt en hoeven 
dus niet conform de INSPIRE-richtlijnen te worden ontsloten.  
Er zijn 5 inspiredatasets in het thema beschermde gebieden van toepassing: 
beschermde stads- en dorpsgezichten, UNESCO Cultureel Werelderfgoed, Rijks-
beschermde archeologische monumenten, Rijksmonumenten, en Provinciale 
monumenten. Met uitzondering van de laatste is de RCE als dataprovider aan-
gemerkt; voor de provinciale monumenten zijn dit de Provincies. 
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9.3.2 Standaarden 
Nederland kent veel sectorale of domein specifieke informatiemodellen. Een deel 
daarvan is gerelateerd aan het basismodel geo-informatie (NEN3610). In het 
domein Cultureel Erfgoed zijn de concepten van toepassing uit de volgende in-
formatiemodellen: 
– Informatiemodel Cultuurhistorie (IMKICH); 
– Informatiemodel Welstand (IMWE). 

 
9.3.3 Stakeholders: taken, verantwoordelijkheden en rollen 

Beheerders van registers en voorzieningen: 
– De RCE beheert het Monumentenregister, het depot met de kunstcollectie 

van het Rijk, het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie, het centrale ar-
cheologische informatiesysteem (Archis), het (ambtelijk administratief) re-
gister van Stads- en dorpsgezichten en de gegevensverzameling van ruimte-
lijke begrenzingen van het UNESCO Cultureel Werelderfgoed in Nederland 

– Gemeenten beheren het gemeentelijke monumentenregister; 
– Provincies beheren het provinciale monumentenregister;  
– Alterra beheert de bestanden van het Historisch Grondgebruik van Neder-

land;  
– Het Kadaster beheert en ontsluit de publiekrechtelijke beperkingen uit de 

Basisregistratie Kadaster en de Landelijke Voorziening Wet kenbaarheid Pu-
bliekrechtelijke Beperkingen. Ook beheert het Kadaster de voorziening Pu-
blieke Dienstverlenging op de Kaart waar onder meer CultGIS-bestanden 
mee worden ontsloten.  

Bronhouders: 
– Gemeenten en commerciële archeologische bedrijven zijn dataprovider voor 

Archis (melding en archeologische/cultuurhistorische waarden kaart) en zijn 
bronhouder voor het gemeentelijke monumentenregister.  

– Veel gemeenten beschikken over eigen archeologische monumentenkaarten 
en op de lokale situatie toegespitste verwachtingskaarten. Deze zijn slecht 
ontsloten. Momenteel loopt er een project bij de RCE om deze kaarten te 
georefereren en beschikbaar te stellen. 

– Provincies zijn bronhouder voor de gegevens van de cultuur-historische 
hoofdstructuur, visie en/of cultuurhistorische waardenkaart. Twee provincies 
(Drenthe en Noord-Holland) hebben provinciale monumenten aangewezen. 

9.4 Ontwikkelingen 

Voor de kwaliteitsborging van de gegevens wordt hierna ingegaan op de be-
schikbaarheid, de bruikbaarheid en de bestendigheid van de gegevens. 
 

9.4.1 Beschikbaarheid 
De rijksmonumenten, archeologische onderzoeken en de (te verwachten) arche-
ologische waarden zijn goed geregistreerd en ontsloten. De betreffende ‘kaarten’ 
zijn via de website van de RCE en via de Atlas Leefomgeving online te raadple-
gen. De metadata is in het Nationaal Georegister (NGR) opgenomen en de RCE 
stelt INSPIRE-conforme geo-webservices beschikbaar. Voor provinciale monu-
menten heeft GBO provincies een landsdekkende gegevensset samengesteld die 
via INSPIRE conforme geo-webservices is ontsloten. De metadata is opgenomen 
in het Provinciaal GeoRegister (PGR) dat aan het Nationaal Georegister is ge-
koppeld, zodat de metadata ook in het NGR zichtbaar wordt. Daarnaast stellen 
de individuele provincies ook zelf via het PGR/NGR bestanden en webservices 
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van (aardkundige) monumenten en cultuurhistorische waarden beschikbaar. De 
rijks- en provinciale cultuurhistorische gegevens worden meestal als open data 
beschikbaar gesteld.  
De beschikbaarheid van cultuurhistorische gegevens wordt negatief beïnvloed 
door de slechte ontsluiting van gemeentelijke monumenten. De gemeenten gaan 
verschillend om met de ontsluiting van deze gegevens. Er is bovendien geen 
centrale gegevensverzameling en slechts enkele gemeenten hebben hun monu-
mentendata in het NGR opgenomen. Er is geen centraal gecoördineerd initiatief 
om de beschikbaarheid van gemeentelijke monumentendata te verbeteren (ge-
meenten zijn voor dit thema niet als INSPIRE-dataprovider aangewezen). Wel is 
via de landelijke voorziening Wet Kenbaarheid Publiek Rechtelijke beperkingen 
(LV WKPB) na te gaan of een onroerende zaak als gemeentelijk monument is 
aangewezen. In de WKPB is echter alleen te zien dat er wat is; voor de inhoude-
lijke informatie moet het register van de betreffende gemeente worden geraad-
pleegd, wat vaak alleen ter plaatse kan. Informatie uit de landelijke voorziening 
WKPB is op dit moment alleen via het tegen betaling raadplegen van Kadaster 
Online te verkrijgen.  
Het programma Kennisinfrastructuur Modernisering Monumentenzorg (KIMOMO) 
beoogt een betere uitwisseling van kennis en informatie tussen afnemers en 
leveranciers mogelijk te maken. Met dit informatiesysteem kan de RCE belang-
hebbenden en belangstellenden in het erfgoedveld adequaat voorzien van digita-
le informatie over ons culturele erfgoed. De informatie kan gemakkelijker wor-
den ontsloten dankzij een uitgebreide digitaliseringslag. Dat maakt het mogelijk 
om deze te gebruiken in systemen van afnemers. Op deze wijze kunnen ook 
databestanden van anderen (provincies, gemeenten, instellingen) worden ge-
koppeld en ter beschikking worden gesteld. 
 

9.4.2 Bruikbaarheid 
De rijks- en provinciale gegevens zijn over het algemeen goed bruikbaar voor 
Omgevingswetprocessen. Er zijn enkele aandachtspunten: 
– De locaties van rijksmonumenten zijn van oorsprong uit verschillende bron-

nen afkomstig. Soms betreft het een globale plaatsbepaling (afwijking kan 
oplopen tot honderden meters) en van 1.700 van de in totaal 63.000 mo-
numenten is geen plaatsbepaling opgenomen. Tegenwoordig wordt het 
adres van het rijksmonument gekoppeld met de locatie van het BAG-
verblijfsobject.  

– Gegevens over uitgevoerd archeologisch onderzoek zijn openbaar, maar 
vaak moeilijk interpretabel voor `leken’.  

– De indicatie van de te verwachten archeologische waarden geeft bij gemeen-
ten met weinig archeologische expertise soms aanleiding om (veiligheidshal-
ve) het gebied in bestemmingsplannen te ruim te definiëren. Dit laatste punt 
wordt overigens opgepakt. OCW treft maatregelen om de informatiever-
strekking rond mogelijke archeologische belemmeringen te verfijnen. Deze 
maatregelen worden in de periode 2014 – 2016 geïmplementeerd 
http://www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/verbeteracties-archeologie[gezien 
19 juni 2014]. Ook is het project `Archeologie voor gemeenten’ opgestart 
dat gemeenten faciliteert bij het maken van afwegingen in de ruimtelijke or-
dening. 

– Het gebruikte Informatiemodel, IMKICH, wordt in de praktijk nog maar wei-
nig toegepast. 

De in de LV WKPB opgenomen beperkingen zijn vanwege de status van gemeen-
telijk monument lastig te gebruiken, omdat deze informatie alleen via het Ka-
dastraal bericht eigendom is op te vragen. Dit is een beperkte ingang, die bo-
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vendien niet gebruikt kan worden om de gegevens vanuit applicaties te benade-
ren of om ze aan eigen datasets toe te voegen. Over de bruikbaarheid van ge-
gevens in gemeentelijke monumentenregistraties kan door het versnipperde 
aanbod geen algemene uitspraak worden gedaan. 
De manier waarop cultureel erfgoed wordt meegenomen in de structuurvisies 
verschilt per provincie. Dit kan variëren van het integraal meenemen van cultu-
reel erfgoed als onderdeel van ruimtelijke kwaliteit, tot het opnemen van een 
hoofdstuk of laag ‘cultureel erfgoed’. Ook in diepgang en breedte verschilt dit, 
sommige provincies bundelen verschillende plannen in de structuurvisie (water-
huishoudingsplan, bodemvisie, verkeer- en vervoerplan, et cetera); sommige 
provincies doen een diepgaande cultuurhistorische inventarisatie en analyse.  
 

9.4.3 Bestendigheid 
De landelijke registraties kennen een wettelijke basis (Monumentenwet 1988 en 
WKPB) en de bestendigheid van de gegevens geeft in de praktijk geen proble-
men. 
 

9.4.4 Samenwerking en Regie 
Binnen het domein Cultureel Erfgoed heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) een centrale positie. Er is geen formeel samenwerkingsverband of institu-
tioneel overleg voor afstemming tussen rijks-, provinciaal- en gemeentelijk ni-
veau. Uiteraard wordt indien nodig overlegd met IPO en VNG. 
Er is wel sprake van intensieve afstemming langs de lijn van de beroepsgroep 
(inclusief de private sector), en met koepelorganisaties, zoals de Federatie Grote 
Monumentengemeenten (FGM), Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en 
het Convent van Gemeentearcheologen (CGA). Dit functioneert goed. 
 
Archeologische bedrijven zijn verenigd in ondernemersverenigingen, zoals de 
`Vereniging van ondernemers in Archeologie` (VOiA) en de Nederlandse vereni-
ging van archeologische opgravingsbedrijven (NVAO). Deze verenigingen werken 
daarnaast samen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) via het 
Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD Archeologie). Archeolo-
gische bedrijven (ook adviesbureau en ingenieursbureaus) doen in opdracht van 
initiatiefnemer archeologisch onderzoek. 
 

9.4.5 Verbeterpunten 
Vanuit onderzoek van RIVM zijn, voor de gegevensvoorziening, de volgende 
verbeteropties bekend: 
– Ontwikkel een Nationale Indicatieve Kaart Archeologische Waarden waarmee 

verschillen in de archeologische verwachting op gemeentelijk niveau voor 
zover mogelijk geminimaliseerd worden; 

– Verbeter de actualiteit van de cultuurhistorische gegevensvoorziening door 
koppeling aan andere bestanden, zoals KLIC, ruimtelijkeplannen.nl en bo-
demgegevens; 

– Zorg ervoor dat de archeologische onderzoekrapportages beter beschikbaar 
worden gemaakt (actie is inmiddels opgestart bij de RCE). 

Verbeterpunten uit business case voor het programma GOAL: 
Archeologie 
– Integratie van de ontsluiting van informatie over archeologie, monumenten 

en cultuurhistorie. Deze informatie wordt nu nog separaat aangeboden;  
– Koppeling met kadastraal perceel (zoals nu ook al met het Monumentenre-

gister is gebeurd); 
– Ontsluiten van informatie van provincies, gemeenten en derden. 
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9.4.6 Monumenten 
– Integratie van de ontsluiting van informatie over archeologie, monumenten 

en cultuurhistorie. Deze informatie wordt nu nog separaat aangeboden;  
– Koppeling met kadastraal perceel (zoals bij het Monumentenregister) en 

BAG. De gemeentelijke en provinciale informatiebronnen moeten aan elkaar 
gekoppeld worden, zodat er landelijk één loket ontstaat, bij voorkeur ook 
gekoppeld aan de Rijksmonumenten en de informatiebronnen met betrek-
king tot archeologie en historische geografie. Realiseren van digitale contou-
ren. 

9.4.7 Historische geografie 
– Integratie van de ontsluiting van informatie over archeologie, monumenten 

en cultuurhistorie. Deze informatie wordt nu nog separaat aangeboden.  
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10 Conclusies en aanbevelingen 

Binnen de verschillende domeinen is een groot aantal toets- en rekeninstrumen-
ten aanwezig dat de totstandkoming van besluiten met rechtsgevolgen onder-
steunt. Deze instrumenten vormen samen met de gegevens die nodig zijn voor 
de toepassing ervan de kern van de informatiehuizen.  
 
Het aantal instrumenten dat binnen dit onderzoek is meegenomen is vanuit 
praktisch oogpunt gelimiteerd tot die instrumenten die tijdens de werkateliers 
door de betrokkenen als de belangrijkste zijn geselecteerd. Naast deze selectie 
wordt in de huidige wet- en regelgeving nog een flink aantal andere toetsings-
kaders beschreven die in enigerlei mate ook toetsingsinstrumenten bevatten. 
Voor de domeinen lucht, externe veiligheid en cultureel erfgoed is de inventari-
satie nagenoeg compleet. Binnen het bodem- en waterbeheer wordt een groot 
aantal instrumenten gebruikt dat niet of slechts in beperkte mate relevant is 
voor burgers en bedrijven. Zo ontbreken voor bodem onder andere de toets- en 
rekeninstrumenten voor de winning van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind) en 
instrumenten uit de delfstoffenwet, en voor water instrumenten voor de beoor-
deling van overstromingskansen/waterkeringen, mariene wateren en riolerings-
plannen. 
 
De aard van de instrumenten verschilt per domein. Zo zijn er rekeninstrumenten 
zoals voor lucht, geluid en externe veiligheid, en procesinstrumenten zoals de 
watertoets. Daarnaast zijn er ook toetsen voor natuur en cultureel erfgoed op 
basis van kaartmateriaal. 
 
Ook wat betreft de juridische verankering van de toets- en rekeninstrumenten 
zijn er grote verschillen. Voor het domein lucht worden de rekenvoorschriften en 
de te gebruiken gegevens voorgeschreven, voor geluid de rekenvoorschriften en 
voor sommige instrumenten in het domein water alleen de doelen. Naarmate de 
wet eenduidiger voorschrijft hoe de toetsing moet worden uitgevoerd, neemt de 
ruimte voor interpretatie af. 
 
Randvoorwaarde voor het vereenvoudigen van het toets- en rekeninstrumenta-
rium is het stroomlijnen van de wet- en regelgeving en de toetsingscriteria.  
 
De effectiviteit van het toets- en rekeninstrumentarium staat of valt met de be-
schikbaarheid van juiste en actuele gegevens. De consistentie en de doelmatig-
heid van het toets- en rekeninstrumentarium wordt bevorderd door het beter 
afstemmen van generieke gegevens die in de verschillende domeinen gebruikt 
worden. Het gaat daarbij om gegevens over bijvoorbeeld populatie, verkeer, 
landgebruik, omgevingskenmerken en toekomstige ontwikkelingen. 
 
Naast het uitgebreide toets- en rekeninstrumentarium zijn in verschillende do-
meinen nu al tools voor eenvoudige of snelle screening beschikbaar. Voor een 
deel zijn deze in de wet- en regelgeving vastgelegd, zoals het NIBM-tool voor 
luchtkwaliteit en de BUS Toets voor bodemsanering. Daarnaast worden 
screeningtools aangereikt voor die beoordelingen waarbij het rekenvoorschrift 
niet wettelijk is vastgelegd zoals voor de Immissietoets. Voor de meeste toets- 
en rekeninstrumenten kunnen op relatief eenvoudige wijze screeningtools ont-
wikkeld worden. Voor de doeltreffendheid van screeningtools wordt het aanbe-
volen om het begrip ‘niet in betekenende mate’ per domein te concretiseren en 
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wettelijk vast te leggen. Een NIBM-benadering werkt optimaal in combinatie met 
een programmatische aanpak indien dit voldoende maatregelen bevat om de 
(cumulatieve) effecten van de NIBM initiatieven te compenseren. 
 
In deze studie worden de benodigde databestanden en invoergegevens van de 
toets- en rekeninstrumenten voor de meeste domeinen op hoofdlijnen beschre-
ven. Voor ontwikkeling van de informatiehuizen wordt het aanbevolen om deze 
bestanden gedetailleerder in beeld te brengen, vergelijkbaar met het overzicht 
van de databestanden die voor het NSL worden gebruikt (zie Bijlage 4). Als van-
uit verschillende domeinen dezelfde gegevens nodig zijn, dan zouden die gege-
vens gezamenlijk ingewonnen en beheerd moeten worden. 
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Afkortingen 

 
AHN Algemeen Hoogtebestand 
AEWA African-Eurasian Waterbird Agreement 
AID Algemene Inspectie Dienst 
AMK Archeologische Monumentenkaart  
AMvB Algemene Maatregelen van Bestuur  
Archis Archeologisch informatiesysteem 
ASCOBANS Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of  
 the Baltic and North Seas 
ASG Animal Science Group 
BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
BBG Bestand Bodemgebruik 
BBK Besluit bodemkwaliteit 
Beleidsregels EV Beleidsregels EV-beoordeling infrabesluiten 
Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Bevt Besluit externe veiligheid transportroutes 
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 
BIS Bodem Informatie Systeem 
BKK Bodemkwaliteitskaarten 
BLK Bodemloket 
BoToVa Bodem Toets en Validatieservice 
Bro Besluit ruimtelijke ordening  
BRO Basisregistratie Ondergrond 
BRZO Besluit risico’s zware ongevallen 
BLWG Bryologische en Lichenologische Werkgroep  
BUS Besluit uniforme saneringen 
BVC Blootstellingsconcentratieverplichting 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
CCvD Centraal College van Deskundigen Archeologie 
CGA Convent van Gemeentearcheologen 
CITES Convention on International Trade in Endangered Species 
CMS Conventie inzake migrerende soorten  
DANK Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal 
dB Decibel 
DCMR Milieudienst Rijnmond 
DINO Data en Informatie van de Nederlandse Overheid 
DKN Digitale Keten Natuur  
DLG  Dienst Landelijk Gebied 
DORA Deskundigenoverleg Risicoanalyse  
DR Dienst Regelingen 
DWO Directeuren Water Overleg 
EC Europese Commissie 
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland 
EEA  Europees Milieuagentschap 
EEG Europese Economische Gemeenschap 
EHS Ecologische Hoofdstructuur 
EIS European Invertebrate Survey (Kenniscentrum Insecten en 
 andere ongewervelden) 
ELenI Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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eMJV Elektronisch Milieujaarverslag 
END European Noise Directive 
ER Emissieregistratie 
ER Ernstig Risico 
EV Externe Veiligheid 
EU Europese Unie 
EUNIS European University Information Systems 
EUROBATS European Bat Agreement 
EZ Economische Zaken 
FGM Federatie Grote Monumentengemeenten 
FIM Federatie Instandhouding Monumenten  
FLORON Floristisch Onderzoek Nederland 
GBI Gemiddelde Blootstellingsindex  
GBIF Global Biodiversity Information Facility 
GBO Gemeenschappelijke Beheer Organisatie  
GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland 
GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland 
GEP Goed Ecologische Potentieel 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGOR Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime 
GIS Geografisch Informatie systeem 
GLOBIS Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatiesysteem 
GLP Gegevensleveringsprotocol  
GOAL  Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in  
 de Leefomgeving 
GPP Geluidproductieplafonds  
GPPIL Geluidproductieplafond-punten industrielawaai 
GR Groepsrisico 
GWR Grondwaterrichtlijn 
HART Handleiding Risicoberekeningen Transport 
HBB Historisch Bodem Bestand 
HGN Historisch Grondgebruik van Nederland 
HR Habitatrichtlijn 
HRB Handleiding Risicoberekeningen Bevi 
IAM Internet Activiteiten Module 
IBM In betekenende mate 
IFV  Instituut Fysieke Veiligheid  
IenM Infrastructuur en Milieu 
IHW Informatiehuis Water 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
IMARES Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies 
IMKICH Informatiemodel Cultuurhistorie  
IMNa Informatiemodel Natuur  
IMNAB informatiemodel Natuurbeheerplannen 
IMWE Informatiemodel Welstand  
IPO Interprovinciaal Overleg 
ISOR Informatie Systeem Overige Ramptypen 
JG-MKN Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm 
KE Kosten-eenheid 
KIMONO Kennisinfrastructuur Modernisering Monumentenzorg  
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
KRW Kaderrichtlijn water 
LAC Landbouwadvies commissie Milieukritische stoffen 
LVB Luchthavenverkeersbesluit 
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LCMS Landelijk Crisismanagement Systeem  
Lden Levelday-evening-night 
LEI Landbouw-Economisch Instituut 
LGN Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland 
LGR Landelijk Grondwater Register 
LHW Landelijke Handreiking Watertoetsproces 
LMF Landelijke Meetnet Flora 
LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit  
LRI Leidraad Risico-inventarisatie  
LRI-GS Leidraad Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen 
LRI-OR Leidraad risico-inventarisatie overige ramptypen 
LV Landelijke Voorziening  
LVB Luchthavenverkeersbesluit 
LVD Landelijke Vegetatiedatabank 
MAC Maximaal aanvaardbare concentratie  
MAN Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden  
MDIAR Monitoring Data Information Assessment Reporting 
MEP Maximaal Ecologisch Potentieel 
MER Milieu Effect Rapportage 
MHG Maximale hoeveelheid geluid 
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
MJV Milieujaarverslag 
MTR Maximaal Toelaatbaar Risico  
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij 
Nbw Natuurbeschermingswet 
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water  
NDFF Nationale Databank Flora en Fauna 
NEM Netwerk Ecologische Monitoring  
NGO Niet-gouvernementele organisatie 
NGR Nationaal Georegister 
NHI Nationaal Hydrologisch Instrumentarium 
NIBM Niet in betekenende mate 
NNN Natuurnetwerk Nederland 
NO Nader onderzoek 
NORA Nederlandse Overheids Referentie Architectuur  
NVAO  Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravings-
 bedrijven 
NVM Nederlandse Mycologische Vereniging  
NVWA  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OGO Opdrachtgevers Overleg 
OGOR Optimale Grond- en Oppervlaktewater Regime 
OLO Omgevingsloket Online  
OO Oriënterend Onderzoek 
OPS Operationele Prioritaire Stoffen 
NSL  Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht  
PAG Plasbrandaandachtsgebied 
PAS Programmatische Aanpak Stikstof 
PGO Particuliere Gegevensbeherende Organisaties 
PGR Provinciaal GeoRegister 
PBL Planbureau voor de Leefomgeving 
PEEN Pan-Europees Ecologisch Netwerk 
PR Plaatsgebonden Risico 
PRTR Pollutant Release and Transfer Register 
QRA Quantative Risk Assessment  
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RAVON Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland 
RBL  Regeling beoordeling luchtkwaliteit  
RBN Regeling Basisnet 
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RMV Reken- en Meetvoorschrift Geluid 
RO Ruimtelijke Ordening 
RRGS Risicoregister gevaarlijke stoffen 
RTB  Risico Toolbox Bodem  
RUD  Regionale Uitvoeringsdienst 
RUS Regeling uniforme saneringen 
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
RWS Rijkswaterstaat 
SBZ Speciale BeschermingsZones 
SDF Standaard Gegevensformulier  
SEIS Shared Environmental Information System 
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
SNL Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
SOVON Vogelonderzoek Nederland 
SRM Standaard Rekenmethode 
StAB Stichting Adviseur Bestuursrechtspraak 
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 
STRONG Structuurvisie Ondergrond 
Stubo Stuurgroep Bodem 
SWUNG Samen werken aan de uitvoering van nieuw geluidbeleid 
TBO  Terrein Beherende Organisaties 
TCL Toegestane Concentratie in Lucht 
TD Toxische Druk 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural  
 Organization 
US Urban Strategy 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VHR Europese Vogel- en Habitatrichtlijn  
Vvgb Verklaring van geen bedenkingen  
VOiA Vereniging van ondernemers in Archeologie  
VR Veiligheidsrapport 
VR Vogelrichtlijn 
Wro Wet ruimtelijke ordening  
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
Wbb Wet bodembescherming 
WBN Wegen Bestand Nederland  
Wgh Wet geluidhinder 
WGM Werkgroep modellen 
WKO Warmte Koude Opslag 
WKP Waterkwaliteitsportaal 
WKPB  Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 
Wmb Wet milieubeheer  
WMS Web Map Service 
WTI Wettelijk Toetsinstrumentarium 
WUR Wageningen University & Research 
Wvr Wet veiligheidsregio’s   
Wvgs Wet vervoer gevaarlijke stoffen  
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Bijlage 1. Verslag van het werkatelier op 6 mei 2014 

  

Bespreking 
Werkatelier Inventarisatie Toets- en Rekeninstru-
menten: Lucht, Geluid en Externe Veiligheid 

Vergaderdatum en -tijd 6 mei 2014 13.00u 
Vergaderplaats RIVM 
Deelnemers Dick Verkaar (RIVM) 

Martijn van Langen (IenM) 
Ton de Nijs (RIVM, verslag) 
Piet van Zoonen (RIVM) 
Margreet van Zanten (RIVM) 
Wim van der Maas (RIVM) 
Hans Verspoor (Verspoor Advies) 
Robert van Bommel (RH-DHV) 
Mark Wilmot (EZ) 
Richard Jonker (RWS) 
Lotte de Jong (RWS) 
Jan Jabben (RIVM) 
Aad Bezemer (IenM) 
Leendert Gooijer (RIVM) 
Edward Geus (RIVM) 
Johan van de Grunsven (Van Grunsven Advies) 
Arjen van Dijk (RWS) 
Jan Heckman ( Provincie Zuid-Holland) 
Theodoor Höngens (MP) 

Afwezig  
Kopie aan  
 
 
 
 
 

 

 
1. Opening Werkatelier 

Dick Verkaar opent het werkatelier en heet iedereen welkom. Dick vervangt 
Petra Loeff die wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 
 
2. De context van de vraag van vandaag 

Zie presentatie van Martijn van Langen (IenM). 

3. Eenvoudig, beter en de behoefte aan screening en stroomlijning 

Zie presentatie van Dick Verkaar (RIVM). 

4. Werksessies: 

 Lucht 

In het domein lucht worden 2 belangrijke toets- en rekeninstrumenten gebruikt. 
Het gaat dan om de monitoringtool Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht 
(NSL) en de tool voor de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS), AERIUS geheten, zie onderstaande Tabel.  
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Tabel. Overzicht van de toets- en reken instrumenten in het domein lucht. De belangrijk-
ste instrumenten zijn onderstreept 

Naam Beheerder| Bronhouders | Opmerkingen 
1 NSL-

monitoringstool 
RIVM |Meer dan 200 bronhouders w.o. EZ, IenM, Defensie, 
RWS, gemeentes, provincies | Toepassing: toetsing grens-
waarden luchtkwaliteit/programmatische aanpak 

2 AERIUS RIVM, BIJ12 | Meer dan 200 bronhouders w.o. EZ, IenM, 
Defensie, RWS, gemeentes, provincies| Toepassing: vol-
gen stikstofdepositie t.o.v. doelstellingen programmatische 
aanpak 

 
Een van de knelpunten betreft het faseverschil tussen het NSL en de PAS. Het 
NSL nadert het doeljaar 2015 terwijl de PAS op dit moment wordt opgestart. Dit 
heeft een belangrijke impact op het effect van al dan niet conservatieve inschat-
tingen van de huidige situatie en de effecten van maatregelen of beleid. Binnen 
AERIUS wordt gewerkt naar een uniforme dataset obv een informatiemodel. Er 
wordt getracht om zowel binnen zowel AERIUS als de NSL tool uit te gaan van 
dezelfde vertrekpunten op het gebied van nationale achtergrondconcentraties 
(GCN/GDN kaarten en het OPS-model) en de toekomstscenario’s. Dit lukt niet 
altijd volledig, PAS en NSL kennen bijvoorbeeld verschillende datasets voor de in 
de toekomst te verwachten verkeersintensiteiten.  
Behalve de hier genoemde tools stelt de overheid op dit moment ook nog de 
volgende modellen beschikbaar: 
-CAR voor het berekenen van de bijdragen van binnenstedelijk verkeer 
-ISL2a voor het berekenen van de bijdragen van verkeer op buitenwegen 
-ISL3a voor de berekening van de bijdragen van punt- en oppervlaktebronnen. 
Deze modellen worden beschikbaar gestel door RWS leefomgeving (infomil),  
en zijn geïntegreerd in AERIUS en de monitoringtool van het NSL.  
 
Opties voor eenvoudige screening: 
In combinatie met het NSL-monitoringtool is voor eenvoudige screening van 
nieuwe ontwikkelingen van beperkte omvang de AmvB Niet in Betekenende ma-
te beschikbaar, deze omvat vuistregels voor projecten van geringe omvang, 
voor grotere projecten wordt een rekentool beschikbaar gesteld. Als een project 
wel in betekende mate bijdraagt, is nader onderzoek en mogelijk opname in het 
NSL aan de orde. 
Binnen AERIUS is voorzien in een eenvoudige screeningsmethode inclusief de 
benodigde wettelijke bewijsvoering. 
AERIUS is nog in ontwikkeling, een aantal zaken wordt nog door EZ, IenM en 
RIVM uitgewerkt. 
 
Opties voor stroomlijning & standaardisatie:  

- Probeer de divergentie tussen de data en informatie die in de NSL-tool 
en de informatie in AERIUS te minimaliseren. Gebruik bijvoorbeeld ge-
meenschappelijke Emissiescenario’s en gegevens verkeer & vervoer; 

- Regel het instrumentarium zo in dat via de initiatiefnemer luchtkwali-
teitsberekeningen kan doen via een webtoepassing gekoppeld aan AE-
RIUS en de monitoringtool, dit maakt het los beschikbaar stellen van in-
strumenten zoals de NIBM-tool, CAR, ISL2a en ISL3a overbodig; 

- Breng de NSL-monitoringtool & AERIUS onder 1 paraplu; 
- Zorg dat er overzicht blijft over alle bijdragen, ook als die individueel 

niet in betekenende mate zijn. Dit voorkomt dat de ontwikkelingsruimte 
ongemerkt verdwijnt. 

 
 Geluid 

Stap 1: De toetsingsinstrumenten 
- In het verlengde van de plenaire discussie stellen we nog eens vast hoe 

belangrijk het is dat de toetsingsinstrumenten niet op zichzelf worden be-
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schouwd, maar steeds in relatie met het toetsingskader zoals dat is vastge-
legd in de regelgeving. Wordt dit niet gedaan, dan is er het risico dat de 
Laan van de Leefomgeving beperkt blijft tot een ICT-project dat geen we-
zenlijke oplossingen aandraagt voor de zaken die in de praktijk spelen. 

- Aan het begin hebben we stilgestaan bij wat de toetsingsinstrumenten voor 
geluid precies zijn. We stellen vast dat dit niet de rekenmethodes sec zijn, 
maar ook het proces van toetsing aan de normstelling waarvoor de reken-
methode wordt gebruikt. Dan kom je op zaken als het toetsen van een 
bouwplan of weg/spoor- reconstructie, het uitvoeren van zonebeheer bij een 
bedrijfsterrein, het beoordelen wat de isolerende waarde van een gevel moet 
zijn voor het binnen niveau bijvoorbeeld in een saneringssituatie, het na-
gaan of een geluidproductieplafond niet overschreden wordt, et cetera.  

- Vervolgens hebben we de stap gezet naar de rekeninstrumenten en de data 
die daarvoor nodig zijn. Dan ontstaat het beeld dat de rekenvoorschriften 
voor geluid goed zijn vastgelegd in de regelgeving. Opvallend is de kloof 
tussen de RMV’s voor luchtvaart en de rest. Het normenstelsel is geregeld in 
de Luchtvaartwet4 en kent een andere systematiek dan de Wgh voor weg-, 
rail en industrie. Naast de Lden en Lnight worden andere dosismaten ge-
bruikt, waaronder nog de verouderde Ke voor militaire luchtvaart. Harmoni-
satie is van belang omdat bijvoorbeeld bij besluitvorming over gevoelige be-
stemmingen, zoals woningbouw, ook luchtvaart moet worden meegenomen 
en dat is dan allemaal anders dan de overige geluidbronnen.   

- We constateren dat adviesbureaus verschillende software-implementaties 
van de rekenregels uit de RMV’s hanteren. Die leiden tot verschil in uitkom-
sten. De indruk is dat die verschillen niet al te groot zijn, maar uit een oog-
punt van eenduidigheid valt het te overwegen om vanuit het Rijk een im-
plementatie vast te stellen, die iedereen moet gebruiken. Dat kan een on-
derdeel zijn van het traject om te komen tot een nationale geluidkaart voor 
monitoring en toetsing. 

- Aandachtspunt is het berekenen van de benodigde geluidbelasting van de 
gevel. PM: Theodoor, wil jij dit punt nog aanvullen. Waar zit precies het 
knelpunt? 

 
Stap 2: Uitdiepen wat er nodig is voor de toepassing van de modellen 
- We hebben op een rij gezet wat er aan invoergegevens voor een geluidmo-

del nodig is. Daarbij komen we al snel op de constatering dat er synergie te 
bereiken is met lucht en EV, maar dat die verschillende milieuaspecten wel 
elk hun specifieke data-behoefte hebben. Daarbij gaat het met name om de 
omgevingskenmerken, het verkeersnetwerk en de verkeersgegevens. 

 
Stap 3: Wat zijn mogelijkheden voor screening, standaardisatie en stroomlijning 
- Belangrijk punt is dat randvoorwaarde voor toepassing van NIBM bij lucht is 

dat de optelsom van alle NIBM-projecten wordt meegenomen in de pro-
gramma-aanpak en via het generieke beleid wordt gecompenseerd. Bij ge-
luid ontbreekt een programma-aanpak en is er niet een trend van steeds 
schoner (in dit geval stiller) worden van de bron. Ook speelt hier dat geluid 
een veel lokaler verschijnsel is dan lucht. Er is bij geluid geen sprake van 

 
4Op	1	november	2009	is	het	besluit	Regelgeving	Burgerluchthavens	en	Militaire	Luchthavens	(RBML)	als	

onderdeel	van	de	Luchtvaartwet	in	werking	getreden.	Dit	besluit	bevat	een	stelsel	van	besluitvorming	en	

normen	voor	alle	luchthavens,	behalve	voor	Schiphol,	dat	valt	onder	de	Schipholwet.	Het	bevoegd	gezag	

voor	de	kleine	burgerluchthavens	is	gedecentraliseerd	naar	het	provinciale	bestuur.	Het	Rijk	is	het	bevoegd	

gezag	voor	Schiphol	en	de	grote	regionale	luchthavens	Rotterdam,	Maastricht,	Lelystad	en	Eelde,	zijnde	

luchthavens	van	‘nationale	betekenis’.	Deze	luchthavens	hebben	een	Lden	zone	met	Lden	grenswaarden	in	

handhavingspunten.	Voor	militaire	luchthavens	blijft	de	KE‐zone	van	kracht.	Eindhoven	is	formeel	een	

‘militaire	luchthaven	met	civiel	medegebruik‘,	waarbij	de	gezamenlijke	belasting	door	civiel	en	militair	

verkeer	binnen	de	KE‐zone	moet	blijven. 
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een onderscheid tussen een achtergrondniveau en een lokale bijdrage, 
waardoor compensatie binnen grotere gebieden niet werkt. Op grond hier-
van constateren we dat wanneer je NIBM bij geluid op grotere schaal zou 
willen toepassen, dit alleen kan binnen een programma-aanpak. Je zou de 
Swung-1 aanpak met de GPP’s en de daaraan gekoppelde extra sanerings-
aanpak kunnen zien als zo’n programma-aanpak. Voor de lokale situaties 
zou je kunnen onderzoeken of de END-actieplannen de basis kunnen zijn 
voor een programma-aanpak. Dit is een voorbeeld van een optie waar het 
toetsingsinstrument en het kader nauw met elkaar samenhangen. 

- Los daarvan zijn er nog wel beperktere NIBM opties bij geluid te bedenken, 
zoals: 
o Bekijken of het toepasbaarheidsprincipe bij lucht (op welke plekken 

toets je en waar niet) ook bij geluid nog tot besparingen kan leiden. 
We spraken over zonebreedtes langs infrastructuur, maar die leken 
nog niet krapper te kunnen, als gevolg van sterk toegenomen ver-
keersintensiteiten. 

o Ondergrens verkeersintensiteit bij te toetsen aanpassingen aan wegen 
(vgl. 2450 vtg. grens uit vroegere regelgeving) 

o Cumulatieve normstelling invoeren (niet toetsen als je bv. 10 dB onder 
de bron met de zwaarste belasting zit). Dit zou een forse herziening 
/vergaande harmonisatie vragen van de huidige sectorale normstelling 
per brontype. 

o Iets doen met (on)betrouwbaarheidsmarge verkeersgegevens, bv. 
bandbreedte bij uitkomsten, of afronding, maar nog niet duidelijk is of 
dit besparing van onderzoekslasten oplevert. 

- We hebben ook het gebruik van signaleringskaarten besproken en kwamen 
tot de conclusie dat dit alleen wat oplevert wanneer je in de regelgeving op-
neemt dat het onderzoek in de groene gebieden minder kan zijn. Er is dan 
een wettelijk status van deze kaarten nodig, te verbinden aan de huidige re-
gelgeving. 

 
Stap 4: Opties voor stroomlijning in relatie met lucht en EV 
- Onderzoek de mogelijkheden voor een programma-aanpak bij geluid en 

benut daarbij de aanzetten daarvoor bij Swung-1 en de actieplannen END-
richtlijn; 

- Bekijk of de plannings- en rapportage-cycli beter op elkaar aangesloten 
kunnen worden. Elk jaar geheel actualiseren lijkt niet nodig, gelet op de 
langzamere dynamiek van verkeer en bedrijvigheid. Bovendien leert de er-
varing bij zowel lucht als GPP’s dat je zo’n cyclus nauwelijks in een jaar rond 
krijgt. Je zou kunnen aansluiten bij EU-rapportage lucht (om de 3 jaar) of 
END-richtlijn geluid (om de 5 jaar). Belangrijk is wel om je basisgegevens 
van jaar tot jaar actueel te houden. Ook kan worden gedacht aan continue 
actualisatie, waarbij lokale wijzigingsprojecten worden geregistreerd in de 
gegevens;  

- Harmonisatie invoergegevens: kom tot een set omgevingsdata, die bruik-
baar is voor lucht, EV en geluid en kom tot een landelijk consistent ver-
keersmodel; 

- Onderzoek of er synergie te bereiken is tussen de risicokaart EV en de optie 
om bij geluid te komen tot een landelijke kaart voor monitoring en toetsing. 
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 Externe Veiligheid 

In het domein Externe veiligheid worden verschillende toets- en rekeninstru-
menten gebruikt.  
 
Tabel. Overzicht van de toets- en reken instrumenten in het domein Externe veiligheid  

Naam Beheerder| Bronhouders | Opmerkingen 
1 Regeling+ re-

kenmethodiek 
(handleiding + 
software). Voor: 
- inrichtingen 
- transport 
- buisleidingen 
- luchtvaart 

RIVM, RWS. RIVM en RWS beheren de handleidingen 
waarin staat hoe de berekeningen moeten worden uit-
gevoerd| Voor de uitvoering van berekeningen: initia-
tiefnemer (bevoegd gezag, industrie), netbeheerder 
(buisleidingen, Prorail voor spoor, RWS voor weg) 
|Wettelijke toets instrumentarium (vastgelegd via be-
sluiten en regelingen). 
 
N.a.v. de discussie: 
Zie verder de tabel+toelichting die vooraf is opgesteld.  
- Die dient te worden aangevuld met de Beleidsregel 

EV infrabesluiten. 
- Bij Explosieven voor civiel dient Risk-NL (software) 

te worden opgenomen. 
2 RRGS/ Risico-

kaart 
Provincies (IPO); RIVM is beheerder Leidraad| Bevoegd 
gezag (inrichtingen); Netbeheerder/leidingeigenaren | 
Risicokaart kent ook een deel ‘overige rampen’. Dat ligt 
bij VenJ. Hier is IFV de beheerder van de Leidraad. 

3 BRZO (Seveso 
richtlijn) met VBS 
en Veiligheids-
rapport (VR) 

Brzo+| Bevoegd gezag (vergunningverleners), Industrie 

4 PGS-richtlijnen Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen | Industrie | Discus-
sie gaat over best beschikbare techniek (BAT documen-
ten). Sommige PGS-richtlijnen zijn als zodanig aange-
wezen.  

5 LPG-tool Algemeen: 
Dit betreft een specifiek hulpmiddel dat regelmatig 
wordt gebruikt voor besluitvorming rond LPG tankstati-
ons, maar geen formele status heeft. 

7 Hulpmiddelen 
voor de verant-
woording van het 
groepsrisico 

Algemeen: 
Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld voor de verant-
woording van het groepsrisico. Deze hebben geen for-
mele status. 

8 Algemeen: 
- Ruimtelijke 

plannen; 
- Vergunning 

(WABO) 
- Decentrale 

beleidsregels 

- 

   
 
Ontwikkelingen 
- Verbeterprogramma groepsrisico (IenM); 
- Modernisering EV-beleid (IenM); 
- Optimalisatie werkstandaarden en risico-informatie (IPO). 
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Opties voor screening 
- Informatie op risicokaart kan (net als signaleringskaarten) worden gebruikt 

voor eerste screening van EV-relevantie van een ontwikkeling in een bepaald 
gebied in het begin van het besluitvormingsproces; 

- LPG-tool is een specifiek hulpmiddel. 
NB: er is al veel: categorale inrichtingen waarvoor geen berekeningen nodig 
zijn; activiteitenbesluit; basisnet met risicoplafonds. 
 
Stroomlijning en standaardisatie 
Voor het berekenen van het groepsrisico is populatie nodig. Hierin kan worden 
gestroomlijnd.  
- Standaardisatie van een populatiebestand met een topografische ondergrond 

(bestemmingen en objecten); 
- Actualisatie van aanwezigheidstabellen; 
- Werkstandaarden (is een lopend project). 
 
5. Plenair: ronde van hoofdindrukken 

Hans: Er is behoefte aan NIBM-tools maar onderbouwing ligt anders dan bij 
lucht. Bij Lucht wordt de bijdrage vanuit NIBM gecompenseerd door het generie-
ke beleid. Dit zou betekenen dat er ook een programmatische aanpak voor ge-
luid ontwikkeld moet worden. SWUNG 2 is een programmatische aanpak, daar 
zou men op voort moeten borduren. Dit betekent voor de Omgevingswet dat de 
Omgevingsvisie op gemeente niveau ook verplicht zou moeten worden.  
Martijn: Het is de vraag hoe de decentrale beleidsregels meegenomen kunnen 
worden, het provinciale en gemeentelijke beleid. Daarnaast is het de vraag hoe-
veel winst er nog met een eerste screening is te halen. 
Edward: De systematiek leidt tot uitsluiting & meenemen maar dit wordt nog 
niet goed gebruikt. Moet een betere plek krijgen aan het begin van het proces. 
Piet: It’s the data. Zij bepalen de kwaliteit van de analyse. 
Aad: Consistentie is belangrijker dan nauwkeurigheid. 
Wim: Consistentie van data is heel belangrijk, de bronhouders moeten de juiste 
data beschikbaar maken: controle! 
Jan: Er is nog een grote slag te halen op de kwaliteit van de data. 
John: Eerst E.V. en dan alle mensen op het erf en in het huis. 
Jan: END kartering vormt een goed eerste screeninginstrument. 
Richard: It’s also the law: er bestaat een gezamenlijke data behoefte vanuit 
lucht, geluid, natuur en externe veiligheid. 
Mark: Het is schier onmogelijk om de beleidsontwikkelingen en de instrumenten 
op elkaar af te stemmen, zie verschil tussen PAS en NSL. De Laan moet niet iets 
van een ICT-speeltje worden. 
Robert: Invoerdata Lucht & AERIUS: wie heeft de regie en het mandaat. De PAS 
hoort onder het Informatiehuis Natuur te zitten. AERIUS is een beetje een pro-
bleem. 
Arjen: Externe Veiligheid: de kok weet waar alles staat en snapt niet dat iemand 
dat niet weet: zorg ervoor dat men snel kan vinden wat men zoekt. 
Margreet: Een gemeenschappelijke taal is belangrijk om iets te uniformeren. Er 
zijn toch verschillen tussen de data noodzakelijk, het is daarbij de vraag wat 
goed genoeg is: populatie gegevens voor lucht en geluid zijn anders. Zorg voor 
prikkels om bepaalde data ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. 
Martijn: Dank voor jullie bijdragen, ik zal ze meenemen in de 2e versie van de 
factsheets. GOAL eindrapport moet 1 juli 2014 opgeleverd worden. 
 
6. Het Vervolgproces 

Er wordt een verslag gemaakt met de resultaten van de workshop dat naar de 
aanwezigen wordt toegestuurd.  
De belangrijkste instrumenten worden uitgewerkt in een RIVM rapportage die ter 
commentaar aan de deelnemers van de workshop wordt toegestuurd. Zo nodig 
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vinden aanvullende interviews plaats om de noodzakelijke informatie compleet 
te maken. 
 
7. Martijn van Langen: slotwoord 

De resultaten van de workshop en de RIVM rapportage worden meegenomen in 
het projectteam GOAL en de verdere uitwerking van de Laan van de Leefomge-
ving. Na de zomer wordt een besluit genomen over de ontwikkeling van de Laan 
van de Leefomgeving. 
 
8. Ronde voor de laatste tips 

o Wie beheert de laan:  strikte regie, de minister wordt verantwoordelijk 
voor het gehele stelsel; 

o Bouw aan goed interfaces; 
o Invullen van al datgene dat we al hebben; 
o Werk met een informatiemodel; 
o Zet het in de wet bij elkaar; 
o Sluit aan bij interfaces en maak gebruik van IT-specialisten; 
o Hou de eindgebruiker in gedachte; 
o Laan en erven van het Rijk: BG Rijk, 1e verdieping: provincies, 2e ver-

dieping gemeenten; 
o Maak gebruik van het moment, Omgevingsdiensten zijn zich aan het 

formeren, bouw voort op INSPIRE: INSPIRE+; 
o Zorg voor een sterke regierol bij het rijk, kijk uit voor uit- en aanbouw-

tjes; 
o Wat zorgt ervoor dat integrale afweging mogelijk wordt; 
o Doe het samen, zorg voor goede regie en communicatie; 
o Hoe gaan we de geluidsgroep betrekken; zorg voor een goede communi-

catie met de andere overheden. 
 

9. Sluiting 

 

  



RIVM Rapport 2014-0012 

 Pagina 154 van 175 

 



RIVM Rapport 2014-0012 

 Pagina 155 van 175
 

Bijlage 2. Verslag van het werkatelier op 10 mei 2014 

  

Bespreking 
Werkatelier Inventarisatie Toets- en Rekeninstru-
menten: Water Bodem & Cultureel Erfgoed 

Vergaderdatum en -tijd 8 mei 2014 9.00u 
Vergaderplaats RIVM 
Deelnemers Dick Verkaar (RIVM) 

Martijn van Langen (IenM) 
Ton de Nijs (RIVM, verslag) 
Andy Krijgsman (UvW) 
Piet Otte (RIVM) 
Jaap Tuinstra (TCB) 
Arjen Wintersen (RIVM) 
Johan Souwer (ODNZKG) 
Joke Wezenbeek (RIVM) 
Peter van Mullekom (MWH Global) 
Ron Nap (ODVIJ) 
Paul Zoetbrood (RCE) 
Gerard Janssen (Gem. Utrecht) 
Coenraad Doeser(IHW) 

Afwezig  
Kopie aan  
 
 
 
 
 

 

 
1. Opening Werkatelier 

Dick Verkaar opent het werkatelier en heet iedereen welkom. Het domein Natuur 
wordt niet behandeld vandaag omdat er te weinig mensen aanwezig konden 
zijn. In overleg met IenM wordt een alternatief uitgewerkt. 
 
2. De context van de vraag van vandaag 

Zie presentatie van Martijn van Langen (IenM). 

 

3. Eenvoudig, beter en de behoefte aan screening en stroomlijning 

Zie presentatie van Dick Verkaar (RIVM). 

4. Werksessies: 

 Water 

In het domein water worden een groot aantal toets- en rekeninstrumenten ge-
bruikt (zie Tabel ). De belangrijkste instrumenten, met gevolgen voor rechtsbe-
sluiten, zijn in de tabel onderstreept. Het betreft met name de Watertoets, 
GGOR, de Immissietoets en de beoordeling van grondwater-onttrekkingen. Van-
uit de KRW/GWR wordt met Aquakit getoetst of de grond- en oppervlaktelicha-
men aan de richtlijn voldoen. Daarnaast zijn er specifieke toetsen voor de pri-
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maire en secundaire waterkeringen. Voor de waterkeringen gelden bijzondere 
regels. Dit is eenvoudig in een screeningtool aan te geven.  
 
Tabel. Overzicht van de toets- en reken instrumenten in het domein water. De belangrijk-
ste instrumenten zijn onderstreept. 

 Naam Beheerder| Bronhouders | Opmerkingen 
1 Primaire Water-

keringen: WTI 
RWS &Deltares | RWS |Wettelijke Toets Instrumentarium voor het toet-
sen van de primaire waterkeringen, er gelden restricties ten aanzien 
van ontwikkelingen op de primaire waterkeringen 

2 Secundaire. 
Waterkeringen 

RWS &Deltares | Provincies & Waterschappen | Leidraad toets secundai-
re waterkeringen, ( www.enw.nl ). Er gelden restricties ten aanzien van 
ontwikkelingen op de secundaire waterkeringen 

3 Watertoets Het Waterschapshuis | Waterschappen| Toets om te bepalen of ruimte-
lijke ontwikkelingen effect hebben op waterkwantiteit en/of waterkwali-
teit, waterkeringen of primaire watersystemen 

4 GGOR Waterschappen | Waterschappen & RWS | GGOR = Gewenst Grond- en 
Oppervlaktewater Regime. Overstromingsrichtlijn. Inundatiekansen tgv 
zware regenval (Stedelijk 1x per 100 jaar; Gras 1x per 10 jaar) 

5 Aquakit IHW |IHW | Toets  of het oppervlaktewater en grondwater aan de KRW 
en GWR voldoen 

6 Immissietoets Deltares | nvt | Toets voor lozingsvergunning op oppervlaktewater.  
Deze toets is stapsgewijs opgebouwd en gaat van heel simpel tot com-
plex 

7 Onttrekkingen 
Grondwater 

Niet bekend | Provincies & Waterschappen | Landelijk Grondwater Re-
gister. Provincies zijn verantwoordelijk voor alle industriële onttrekkin-
gen > 150 m3/dag, drinkwateronttrekkingen & WKO-installaties, water-
schappen voor de andere onttrekkingen. Er wordt getoetst of het 
grondwater niveau niet teveel daalt i.v.m. effecten op terrestrische en 
aquatische ecosystemen 

8 Koelwater Toets Toets voor lozingen van koelwater op het oppervlaktewater. Oppervlak-
tewater mag niet te warm worden i.v.m. effecten op aquatische ecosys-
temen 

9 Rioleringsbesluit Gemeente | Gemeente |  
10 Zuiveringbeheer Waterschap | Waterschap |  
11 Vaarwegbeheer Rijk & Waterschap | Rijk & Waterschap | Betreft alles tbv het bevaar-

baar houden van vaarwegen, diepgang, doorgang en signalering 
 
Voor de Watertoets is in opdracht van Het Waterschapshuis een website ontwik-
keld, www.dewatertoets.nl waar een initiatiefnemer eenvoudig kan beoordelen 
welke procedure gevolgd moet worden: 
- Geen belang: Functiewijziging zonder relevante wateraspecten; 
- Korte procedure: Klein plan met weinig relevante wateraspecten; 
- Normale procedure: Groot plan met meerdere relevante aspecten. 
Ten aanzien van stroomlijning en standaardisatie is het de vraag of het nuttig is 
om de gegevens van de waterschappen, de zogenoemde leggers, te ontsluiten.  
Het huidige Nationaal Hydrologisch Instrumentarium maakt gebruik van zowel 
bodem, ondergrond, grond- en oppervlaktewater informatie. Gezien de vele 
raakvlakken tussen het bodem- en watersysteem is het wellicht nuttig om een 
gestandaardiseerd informatiesysteem te ontwikkelen met de relevante bodem, 
grond- en oppervlaktewaterinformatie.  
 

 Bodem 

Stap 1: Overzicht van instrumenten  
De inventarisatie leidde tot een verzameling van zo’n 18 tools. Het begrip ‘tool’ 
moet breed worden gezien. Dit kan een rekeninstrument zijn waarmee een te 
nemen beslissing kan worden onderbouwd. Het kan echter ook maatschappelijke 
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afweging zijn die gemaakt wordt binnen gedefinieerde kaders en volgens voor-
geschreven stappen of handvatten. Ook data en kaarten met informatie over de 
bodem werden meegenomen. 
 
Tabel . Overzicht van de instrumenten in het domein bodem. De belangrijkste instrumen-
ten zijn onderstreept. 

Naam Beheerder |  Bronhouders | Opmerkingen 
1 Sanscrit RIVM (Wintersen, Otte) | Gem. &Prvs | Incl. Triade, 

Volasoil, maatschappelijke afweging 
2 BUS Toets RWS leefomgeving (naam?), SIKB onderzoeksprotocollen 

(Arthur de Groot) | Toetsing saneringsplannen en OO, NO  
Grondslag  BUS Artikel 39b, Wet bodembescherming. 

3 BOTOVA 
 

RWS leefomgeving en SIKB | Bodem Toets- en Validatie-
service. (nog niet inwerking?) 

4 RTBodem RIVM (Wintersen, Lijzen) | Verankert in Bbk 
5 Bodemloket RWS J. Klein Kranenburg Tommy Bolleboom I Gem. & 

Prv’s 
6 Bodemkwali-

teitskaarten 
RWS Tommy Bolleboom | Gemeenten 

7 RTGrondwater RIVM (Wintersen, Otte) | In ontwikkeling.  
8 WKO-tool RWS (J. Klein Kranenburg & M. Koenders) 

|http://www.wkotool.nl/ 
9 RO-ondergrond Voor identificatie gebiedsbeperkingen. In ontwikkeling 
10 BRO Wet. taak IenM. Beheerder: TNO: Robert-Jan van Leeu-

wen & Alterra: Joop Okx Bronhouders: Prvs, gem. water-
schappen ,RWS, RIVM, Alterra 

11 BIELLS RWS | project beëindigd (besluit Stubo) 
12 Instrumenten 

mestbeleid 
Ontbreken vooralsnog 

13 Kadaster www.kadaster.nl  | Biedt vele producten aan waaronder 
de KLIC-melding 

14 Bodemambities 
RuimtexMilieu 

RIVM (Mesman) & H2Ruimte (Henk Puylaert) | Bodem 
‘breed’ (rechtsgevolg?) 

15 Gidsmodellen  
16 DANK IenM/RIVM (Ton de Nijs) | Digitale Atlas Natuurlijk Kapi-

taal 
 
De meeste focus lag op milieuhygiënische kwaliteit. De milieuhygiënische bo-
demkwaliteit is in de huidige regelgeving het meest uitgewerkt en een belangrijk 
criterium voor de afgifte van diverse vergunningen (bijvoorbeeld een bouwver-
gunning). 
Een aantal instrumenten is bedoeld voor de onderbouwing van (lokaal) bodem-
beleid of voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkenmerken Twijfel bestaat 
of ook deze instrumenten opgenomen moeten worden in de Laan van de Leef-
omgeving. Voor deze instrumenten zijn er geen directe (misschien wel indirecte) 
rechtsgevolgen. 
De meest relevante instrumenten van het bodembeleid, die leiden tot mogelijke 
besluiten met rechtsgevolgen zijn: Bus Toets, RT bodem, BoToVa, Bodemloket & 
Bodemkwaliteitskaarten.  
Belangrijk is de toetsing van een saneringsplan of een verricht onderzoek (OO, 
NO). Hiervoor zijn regels opgesteld maar de expertise van de beoordelaar is 
maatgevend. Dit is moeilijk in een Bodemhuis onder te brengen. 
Er zijn een aantal tools nodig, zoals Risicotoolbox grondwater en voor ‘andere’ 
bodemkwaliteiten (wel geagendeerd), maar nog niet beschikbaar. 
Sedimenten zijn niet besproken. 
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Stap 2: Beschrijving van een aantal aspecten van het instrumentarium  
Uitgegaan is van het perspectief van een initiatiefnemer die wil gaan bouwen. 
Vanuit dit perspectief zijn de instrumenten benoemd die gebruikt worden voor 
een beslissing goed/niet goed, wel/niet saneren, wel/geen beperkingen. 
Eerste instrument dat geraadpleegd wordt is het bodemloket en het kadaster. 
Vanuit de informatie hieruit worden andere instrumenten ingezet voor beslissin-
gen, vergunningen en beschikkingen. 
Belangrijk knelpunt wordt gevormd door de kwaliteit en volledigheid van de in-
formatie in het bodemloket en de gemeentelijke BIS. Dit loket wordt beheerd 
door de gemeenten. Dit heeft geleid tot grote verschillen in uniformiteit, het 
type informatie, de ontsluiting en volledigheid. Wellicht op te lossen met wette-
lijke verplichting. 
 
 
 Cultureel Erfgoed 

Voor het domein cultureel erfgoed waren onvoldoende mensen aanwezig om een 
discussie te hebben. Op basis van de Monumentenwet zijn verschillende Toetsin-
strumenten voor het cultureel erfgoed gedefinieerd:  
- Gebouwde Rijksmonumentenkaart. Deze wordt gebruikt door Rijk, provin-

cies, gemeenten en initiatiefnemers. Beheerder en bronhouder is de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeentelijk monumenten zijn nog 
niet opgenomen in deze kaart. Hiertoe loopt een pilot in Haarlem.  

- Archeologische monumentenkaart. Deze kaart geeft de bekende en gewaar-
deerde archeologische terreinen. Deze wordt gebruikt door Rijk, provincies, 
gemeenten en initiatiefnemers. Beheerder en bronhouder zijn de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, daarnaast zijn de provincies betrokken bij de 
ontwikkeling van deze kaart. De gemeentelijk archeologische monumenten 
zijn niet goed bekend. Er loopt een project om deze beter te ontsluiten. Er 
dient getoetst te worden op de aanwezigheid van deze archeologische mo-
numenten. 

- Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Deze schetst een beeld 
van de kans dat men nieuwe archeologische monumenten aan zal treffen in 
de bodem en ondergrond. Deze wordt gebruikt door Rijk, provincies, ge-
meenten en initiatiefnemers. Beheerder en bronhouder is de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Er lopen verschillende acties om de kaart te verbete-
ren. De gemeenten maken een verfijning van deze kaart die weer terugge-
koppeld moeten worden naar het landelijke niveau. Een van de opties voor 
het verder stroomlijnen en standaardiseren betreft. Binnenkort wordt een 
project gestart om de gemeentelijke kaarten beter op elkaar af te stemmen, 
met name op de gemeentegrenzen zitten soms grote verschillen, en de 
kaart verder te standaardiseren. 

 

5. Plenair: ronde van hoofdindrukken 

Piet Otte / Arjen Wintersen: Er zijn veel bodeminstrumenten, grondwaterinstru-
menten ontbreken vooralsnog, worden ontwikkeld voor STRONG. Bodemloket is 
een belangrijk informatiesysteem maar de gemeenten vullen dit eigenwijs in: 
knelpunt. 
Johan Souwer: Waar begint de Laan, wellicht goed om een apart huis voor 
grondwater in te richten. Nu alleen kwaliteit, hoe zit het met bodemenergiesys-
temen en verzilting van het grondwater. 
Joke Wezenbeek: Zoeken, waar is het beleid, wie neemt het initiatief. 
Gerard Janssen: Bij bodem zijn er veel kamers in het huis nodig, veel thema’s 
met grote gevolgen.  
Ron Nap: Er staat veel informatie in het boekje van de TCB, www.tcbbodem.nl 
Jaap Tuinstra: Niet vel nieuwe instrumenten richting STRONG, mestverhaal zit er 
niet goed in. 
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Peter van Mullekom: Bodem zou opgesplitst moeten worden in een bodemkwali-
teitgedeelte en een gedeelte met betrekking tot het ruimtegebruik.  
Andy Krijgsman: Als het gaat om besluiten met rechtsgevolgen dan gaat het om 
vergunningen: waterkwaliteit en omgevingsverordeningen: waterkwantiteit en 
keringen. Om effecten te bepalen heb je zowel gegevens als rekenregels nodig, 
bv. voor KWR & GRW. 
Coenraad Doeser: Let op dat er niet te veel kamers komen met verschillende 
huurders en onderhuurders, als de scope te breed wordt is er een grote kans op 
mislukken van het project. Plaats zo veel mogelijk binnen de 20procent en iden-
tificeer restrictiegebieden voor een snelle screening.  
Paul Zoetbrood: Cultureel Erfgoed is een relatief overzichtelijk huis met meer 
kwalitatieve toets: is het er wel of niet. De ontsluiting van de informatie bij de 
gemeente is een probleem, maar daar wordt aan gewerkt. 
Ton de Nijs: Er is veel overlap in de informatie die bij bodem en water gebruikt 
wordt, water heeft bodem informatie nodig. 
Martijn van Langen: Er is veel energie die samen gedeeld wordt. 
 
6. Het vervolgproces 

Er wordt een verslag gemaakt met de resultaten van de workshop dat naar de 
aanwezigen wordt toegestuurd.  
De belangrijkste instrumenten worden uitgewerkt in een RIVM rapportage die ter 
commentaar aan de deelnemers van de workshop wordt toegestuurd. Zo nodig 
vinden aanvullende interviews plaats om de noodzakelijke informatie te verza-
melen. 
 
7. Martijn van Langen: slotwoord 

De resultaten van de workshop en de RIVM rapportage worden meegenomen in 
het projectteam GOAL en de verdere uitwerking van de Laan van de Leefomge-
ving. Na de zomer wordt een besluit genomen over de ontwikkeling van de Laan 
van de Leefomgeving. 
 
8. Ronde voor de laatste tips 

o Hoe zit het met afval, zou er geen Informatiehuis Afval moeten komen; 
o Gebruikte definities moeten aangescherpt worden; 
o Presentaties meesturen met het verslag. 

 
9. Sluiting 
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Bijlage 3. Relatie toets- en rekeninstrumenten met de werk-
velden in de business case 

Domein  Kader/instrument  Werkgebieden BC 
Lucht  NSL  Verkeer, industrie&overig 

   NSL & AERIUS  N‐depositie 

Geluid  Weg&Railverkeer  Weg&Railverkeer 

   Industrielawaai  Industrielawaai 

   Luchtvaartlawaai  Luchtvaartlawaai 

   Richtlijn Omgevingslawaai    

Ext.Veiligheid  BEV Inrichtingen  Industrie (ev) 

   BEV Transport  Transport 

   BEV Buisleidingen    

   BEV Luchtvaart  Luchtvaart 

   BRZO  Industrie 

   Ontplofbarestoffen&Vuurwerk  Ontplofbare stoffen 

   Windturbines  Windturbines 

   Registratiebesluitrisicokaart    

Water  KRW GWR  Waterkwaliteit 

   Watertoets  Water &ruimte 

   Immissietoets  Waterkwaliteit 

   GGOR  Waterkwantiteit 

   Grondwateronttrekkingen  Waterkwantiteit 

Bodem  RiscoToolboxBodem  Bodemkwaliteit 

   Sanscrit  Bodemkwaliteit 

   Volasoil  Bodemkwaliteit 

   BoToVa  Bodemkwaliteit 

   BUS Toets  Bodemkwaliteit 

   Bodemloket  Bodemkwaliteit 

   Bodemkwaliteitskaarten  Bodemkwaliteit 

Natuur  VR en HR richtlijn  Soorten&Gebiedenbesch. 

   Natuurbeschermingswet  Soorten&Gebiedenbesch. 

   Flora‐ en Faunawet  Soortenbescherming 

   ProgrammaAanpakStikstof  Soorten&Gebiedenbesch. 

   WABO  Soorten&Gebiedenbesch. 

Cultuurhistorie  Archeologische monumenten  Archeologie 

   Rijksmonumenten  Monumenten 

   Stads&Dorpsgezichten  Historische geografie 

   Werelderfgoed  Monumenten 

   Ind.KrtArcheologischeWaarde  Archeologie 
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Bijlage 4. Overzicht van de 200 benodigde modellen en be-
standen voor NSL 

Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar 

1 Composteermodel RWS 
2 Jaarlijkse Handelsstromenonderzoek naar de handel in 

fluorverbindingen in Nederland 
RWS 

3 Model emissies en energie AVI's RWS 
4 Onderzoek fracties huishoudelijk restafval RWS 
5 Sorteeranalyses huishoudelijk restafval RWS 
6 Stortgasmodel RWS 
7 WAR afvalstoffenregistratie  RWS 
8 Stortplaatsen (locatie en emissie stortgas) RWS 
9 Bestrijdingsmiddelen landbouw NMI (verdeling en emissie naar 

lucht en water) ***** 
Alterra 

10 Bodem C kaart Alterra 
11 Bodemgebruik (locatie) (LGN6 of LGN7) ***** Alterra 
12 Basiskaart natuur Alterra 
13 GIAB+ (Verdeling en emissie uit stal en opslag) Alterra 
14 Basiskaart Natuur Alterra/PBL 
15 STONE af- en uitspoeling (N en P, zware metalen) *** Alterra/PBL 
16 N- en P-gehalten rundveemengvoer op basis van 

voederwaardeprijzen 
ASG 

17 Chartervaart Nederland Beroepsverenigi
ng Binnenvaart 

18 Olie en gaswinning continentaal plat, goedkeuring EMJV data 
SODM en FO-I 

Bevoegd gezag 

19 e-MJV Bevoegd gezag 
20 Voederwaarden ruwvoer en krachtvoer Blgg/PDV 
21 Eiwit-verteerbaarheid diverse voeders Blgg/PDV 
22 Verkoopdata aangeleverd door BMWT BMWT 
23 Branche-statistieken VVVF (ver. van Verfabrikanten), NCV (Ned 

cosmetica ver.), NVZ (Ned ver. van Zeepfabrikanten), NAV (Ned 
Aerosol ver.), VNL (ver. Ned lijmindustrie), et cetera 

Branche-
organisaties 

24 Oppervlakken zink verschillende toepassingen met extrapolaties Brancheverenigi
ng tandartsen 

25 Lozingen vanuit tandartspraktijken, info branchevereniging 
gecombineerd met schattingen 

Brancheverenigi
ng tandartsen 

26 Lozingen vanuit tandartspraktijken Brancheverenigi
ng tandartsen 

27 Energiebalans [NEH energiestatistieken] CBS 
28 Statistiek Duurzame Energie CBS 
29 Statistiek Bodemgebruik [Bodemgebruik (arealen) (LGN6) 

*****] 
CBS 

30 Landbouwtelling [CBS Landbouwtelling] CBS 
31 Transport en gebruik van dierlijke mest [data Verwerking 

dierlijke mest] 
CBS 

32 Landbouwtelling [Glastuinbouw areaal grondgebruik onder glas] CBS 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar 

33 Oogstraming akkerbouw en landbouwgewassen 
(akkerbouwgewassen/tuinbouwgewassen/graslandgewassen) 

CBS 

34 Transport en gebruik van dierlijke mest [Statistiek Dierlijke mest 
(productie en transport)] 

CBS 

35 Statistiek Graslandgebruik [Graslandopbrengst] CBS 
36 Landbouwtelling [Beweiding van melkkoeien en jongvee] CBS 
37 CBS-omschrijving ontbreekt [Oppervlak kantoorgebouwen NL 

extrapolatie] 
CBS 

38 Openbare zuivering van afvalwater [CBS-enquete Zuivering van 
afvalwater] 

CBS 

39 Particuliere zuivering van afvalwater [CBS-enquete 
Zuiveringsslib van bedrijven en instellingen: 
zuiveringscapaciteit] 

CBS 

40 Statistiek Bodemgebruik [Oppervlak industrieterrein NL 
extrapolatie] 

CBS 

41 PRODCOM Productiestatistieken industrie [PRODCOM 
Productiestatistieken industrie] 

CBS 

42 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers [D-tabellen 
Eurostat] 

CBS 

43 Verkeersprestaties personenauto's [Continu vakantie-onderzoek] 
(vormt onderdeel van nr 53 Model berekening buitenlanders in 
NL voor personenwagens) 

CBS 

44 Binnenvaart (statistiek) [Sagitta binnenbrengen (onderdeel 
pub.bestand)] 

CBS 

45 Binnenvaart (statistiek) [afgelegde weg binnenscheepvaart NL] CBS 
46 Luchtvaart (statistiek) [CBS detailbestand vliegtuigbewegingen 

per vliegveld] 
CBS 

47 Binnenvaart (statistiek) [CBS publicatiebestand bewerkt door 
RWS-DVS] 

CBS 

48 Energiestatistieken [Elektriciteitsverbruik van elektrisch 
voortbewogen treinen, trams en metro’s] 

CBS 

49 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers [Enquête 
wegvervoer] 

CBS 

50 Binnenvaart (statistiek) [IVS-data verrijkt met afstanden 
(publicatiebestand)] 

CBS 

51 Binnenvaart (statistiek) [Maandstaten binnenvaart verrijkt met 
afstanden (voor pub. Bestand)] 

CBS 

52 Verkeersprestaties autobussen (statistiek) [Model berekening 
buitenlanders in NL voor autobussen] 

CBS 

53 Verkeersprestaties personenwagens (statistiek) [Model 
berekening buitenlanders in NL voor personenwagens]; zie ook 
nr 43 

CBS 

54 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers [Model berekening 
transitverkeer] 

CBS 

55 Verkeersprestaties personenwagens (statistiek) [MON/OVG 
(Statline: totale vervoersprestatie van de Nederlandse 
bevolking)] 

CBS 

56 Binnenvaart (statistiek) [Vaarintensiteit binnenscheepvaart] CBS 
57 Binnenvaart (statistiek) [Vaartuigkilometers op Nederlands 

grondgebied uitgesplitst naar nationaal en internationaal 
transport] 

CBS 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar 

58 Verkeersprestaties totaal [Verkeersintensiteit] CBS 
59 Verkeersprestaties bestelauto's [Verkeersprestaties bestelauto's 

(Statline)] 
CBS 

60 Verkeersprestaties personenauto's [Verkeersprestaties 
personenauto's (Statline)] 

CBS 

61 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers [Verkeersprestaties 
vrachtauto's en trekkers (Statline)] 

CBS 

62 Verkeersprestaties autobussen (statistiek) (Statline) CBS 
63 Verkeersprestaties personenauto's Verkeersprestaties 

personenwagens  'oldtimers' (CBS-website-maatwerk) 
CBS 

64 Verkeersprestaties bedrijfsbestelauto's [verkeersprestaties 
bedrijfsbestelauto's naar bedrijfstak en leeftijd van het voertuig] 

CBS 

65 Aardoliegrondstoffen en producten [Afzet van 
motorbrandstoffen, Statline] 

CBS 

66 Statistiek Duurzame Energie [Afzet van biobrandstoffen, 
Statline] 

CBS 

67 Verkeersprestaties motorfietsen (in ontwikkeling) 
[Verkeersprestaties motorfietsen (maatwerk)] 

CBS 

68 Verkeersprestaties speciale voertuigen (in ontwikkeling) 
[Verkeersprestaties speciale voertuigen (nieuwe gegevens in 
2013)] 

CBS 

69 Verkeersprestaties motorfietsen (in ontwikkeling) 
[Verkeersprestaties bromfietsen (maatwerk)] 

CBS 

70 Continu Onderzoek Rookgewoonten [Aantal gerookte sigaren 
p.p.] 

CBS 

71 Woning Onderzoek Nederland (WoON) [Aantal woningen NL] CBS 
72 Energiestatistieken; klantenbestanden [Energieverbruik 

woningen (gas en elektriciteit)] 
CBS 

73 Statistiek Slachtingen [kg vleesconsumptie p.p.] CBS 
74 CBS-naamgeving niet bekend [Penetratiegraad vaatwassers in 

Nederland] 
CBS 

75 Verkoop van industriële producten (PRODCOM) [Verkoopcijfers 
vuurwerk] 

CBS 

76 Bevolkingsstatistiek [aantal inwoners NL] CBS 
77 Statistiek Internationale Handel [Overig (o.a. in- en uitvoer 

veevoedergrondstoffen, mengvoederproductie, individuele cijfers 
en emissiecijfers uit andere werkvelden binnen de 
Emissieregistratie)] 

CBS, PDV e.a. 

78 Onderzoek verplaatsingsgedrag/mobilitietsonderzoek NL 
[Verkeersprestaties bromfietsen (MON/OVG-data  t/m 2007)] 

CBS/TNO 

79 ERI-Water Deltares 
80 ER-I ER 
81 Mestregio (begrenzing) ER 
82 Rioleringseenheden ER 
83 Sluizen (locatie) ER 
84 Schietbanen (locatie) ER 
85 Economisch dossier FEDAGRIM FEDAGRIM 
86 Verkoopdata aangeleverd door Fed. Agrotechniek Federatie 

Agrotechniek 
87 Uitloging verduurzaamd hout waterbouw Geen actuele 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar 

gegevens 
88 Lood- en zinkemissies door jacht Geen actuele 

gegevens 
89 Niet-landbouwbodems Geen actuele 

gegevens 
90 Scheepswerven Geen actuele 

gegevens 
91 Militaire vliegbewegingen LTO totaal Geen actuele 

gegevens 
92 Uitlaatgassen, militaire vliegvelden LTO's Geen actuele 

gegevens 
93 Vliegvelden - overige velden (incl. militaire) idle, take off Geen actuele 

gegevens 
94 Vliegvelden - overige velden (incl. militaire) op- en overslag van 

brandstof 
Geen actuele 
gegevens 

95 Vliegvelden - schiphol<1998 Geen actuele 
gegevens 

96 Bosbrandstatistieken Geen actuele 
gegevens 

97 Binnenvaart passagiers- en veerboten Geen actuele 
gegevens 

98 Verdamping benzine recreatievaart Geen actuele 
gegevens 

99 Recreatievaart uitlaatgassen Geen actuele 
gegevens 

100 Morsingen havens Amsterdam Gemeentelijk 
havenbedrijf  

101 Morsingen havens Rotterdam Gemeentelijk 
havenbedrijf  

102 Actieve binnenvloot Nederland IVW 
103 Postcodegebieden (4ppc)  Kadaster 
104 Provinciegrenzen  Kadaster 
105 Topografische kaarten (top10 en top25)  Kadaster 
106 Adres- en coördinatenbestand BAG Kadaster 
107 Woningtype- en bouwjaar (geomarktprofiel) * Kadaster/ 

Wegener Direct 
Marketing 

108 Handelsregister * Kamer van 
Koophandel 

109 Recreatievaart (ligplaatsen jachthavens) Kennis - en 
Infocentrum 
Recreatie 

110 Verbruik enkelvoudige krachtvoer t.b.v. rundvee, varkens, 
kippen 

LEI 

111 Model MAMBO *** LEI 
112 Data bewerkt uit VIRIS-bestand door LEI-DLO+ Visserij in cijfers LEI 
113 Kunstmeststatistiek LEI/CBS 
114 Statistiek Kunstmest (in- en uitvoer, productie en afzet) LEI-WUR 
115 Kg verkocht N2O Lindegas 
116 Voerjaaroverzicht (gebruik: N- en P-gehalten mengvoer LNV 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar 

hokdieren) 
117 MFV data - nieuwe cyclus LNV-directie 

kennis 
118 MFV data - nieuwe cyclus LNV-directie 

kennis 
119 Export van dierlijke mest LNV-DR/CBS 
120 Transport van dierlijke mest LNV-DR/CBS 
121 Statistieken Crematoria LVC (landelijk ver v Crematoria) LVC  
122 Zeescheepvaart berekening nationale totalen en ruimtelijke 

verdeling voor broeikasgassen, verzurende stoffen en PM10 op 
Nederlands Continentaal Plat, overige Noordzee (OSPAR II) en 
grote Nederlandse havengebieden (obv AIS-data Rijkswaterstaat 
en schepenbestand van LMUI (Lloyds)). 

MARIN, TNO 

123 Inventarisatie energiegebruik ministerie van Defensie MinDef 
124 Jaarlijkse CH4 emissierapportage aardgasdistributie Netbeheer 

Nederland  
125 Omzetcijfers en reinigingsmethodieken chemische wasserijen Netex 

jaarverslag 
126 Kg afgedankte koel/vriesapparatuur NVMP 
127 Vochtrijk krachtvoer OPNV 
128 Meemesten sloten, mestcijfers uit berekeningen MAMBO PBL 
129 Actualisatie verkeerssamenstelling (Goudappel Coffeng) PBL 
130 Depositie van N, Cu, Zn en Cd op landbouwgrond, v. Jaarsveld 

(N) en Berkhout (zware metalen) 
PBL/RIVM 

131 Beschikbaar gekomen krachtvoedergrondstoffen 
(diervoederstatistieken)  

PDV/HPA 

132 Mengvoerproductie per diersoort Nevedi 
133 N- en P-gehalten in mengvoer graasdieren Nevedi 
134 Spoorwegen (spoorwegkilometers) ***** proRail 
135 Melkproductie PZ 
136 Bestanden actief park van bromfietsen en motorfietsen + 

verkoopcijfers 
RAI/BOVAG 

137 Kentekenregistratie RDW (Statline: Motorvoertuigen; 
totaaloverzicht per periode en naar technische kenmerken) 

RDW/CBS 

138 SO2-concentratie lucht: RIVM Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit RIVM 
139 Meetgegevens regenwatermeetnet RIVM RIVM 
140 NMI bestrijdingsmiddelen, verkoopcijfers via 

Plantenziektenkundige dienst 
RIVM 

141 SO2-concentratie lucht: RIVM Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit RIVM 
142 Ziekenhuizen RIVM 
143 IVS-data (EMS-protocol niet toegepast tot nu toe) RWS 
144 Binnenvaart (vaarwegkilometers) RWS Dienst 

Verkeer en 
Scheepvaart 

145 Spoorwegen (locatie) RWS Dienst 
Verkeer en 
Scheepvaart 

146 Wegen (NWB) RWS Dienst 
Verkeer en 
Scheepvaart 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar 

147 Percentage inwoners op septic tanks RWS 
Waterdienst 

148 RWZI berekend (effluent) RWS 
Waterdienst 

149 Waterkwaliteitsbeheerders (begrenzing) RWS 
Waterdienst 

150 Afwateringseenheden (begrenzing) RWS 
Waterdienst/ER 

151 Ingezameld bilgewater en schroefasvet SAB  
152 Statistical Annual Review Schiphol Schiphol group 
153 Statistisch Jaarverslag Schiphol Schiphol group 
154 Database van de NAP (kilometerstanden Nationale Autopas) Stichting NAP 
155 Aantal gerookte sigaretten Stivoro 
156 OPS berekening op aanvraag TNO  
157 Depositie naar oppervlaktewater , bodem en riool ***** TNO  
158 Zeescheepvaart (havens, visserij, emissies naar water) WSA 

aantallen en type schepen  
TNO  

159 Vliegvelden (emissies naar lucht) TNO  
160 Zeescheepvaart (havens, visserij, emissies naar lucht) aantallen 

schepen 
TNO  

161 Olie en gaswinning op land en zee (locatie en gewonnen 
hoeveelheden) 

TNO en EZ 

162 Recreatievaart (vaarwegkilometers) TNO/Alterra 
163 Versit+ (emissiefactoren wegverkeer) TNO-EST 
164 Gemeentegrenzen+B181 Topografische 

Dienst Kadaster 
(TDKN) 

165 percentage onthard water VEWIN 
166 Corrosie waterleidingen kantoorgebouwen, percentage onthard 

water 
VEWIN 

167 M3 drinkwater uit grondwater VEWIN 
168 Gegevens baggervrachten  via RWS-NZ 
169 Gegevens baggervrachten verspreiding op Noordzee via RWS-NZ 
170 Gegevens NAT-vluchten tbv omvang morsingen zoute wateren via RWS-NZ 
171 Verstedelijkingscontouren VROM 
172 Bouwprognoses VROM VROM 
173 Jaarlijkse/2-jaarlijkse Voortgangsrapportage Grafische Industrie VROM/Fugro-

Ecoplan 
174 Verbruik bestrijdingsmiddelen via Evaluatie Duurzame 

Gewasbescherming 
VROM/WD 

175 Verdeling typen rioolstelsel t.b.v. Effluenten RWZI berekend WD 
176 Binnenvaart morsingen overige binnenwateren, aantal incidenten 

op RWS wateren 
WD 

177 Riviervrachten via export MWTL en vrachtberekening iBever WD 
178 Model NEMA (spreadsheetmodel voor berekening nationale 

ammoniakemissie) 
werkgroep 
uniformering 
ammoniakemiss
ie  

179 WUM-excretiecijfers werkgroep 
WUM 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar 

180 Oppervlakken zink verschillende toepassingen Branche-
Organisatie met extrapolaties 

 

181 Bosmodel Alterra 
182 Emissiefactoren kunstmest  
183 Organische stof gehalten mest WUR 
184 B0  
185 MCF  
186 Ym  
187 Gewasarealen akker- en tuinbouw [CBS Landbouwtelling] CBS 
188 Gewasrest  
189 N inhoud gewas  
190 Leaching fractie [STONE]  
191 Verdeling mest over gras en bouwland [MAMBO monitoring 

mestmarkt] 
LEI 

192 Emissiefactoren mesttoediening  
193 Emissiefactoren stal  
194 Mestopslag [CBS Landbouwtelling] *** CBS 
195 Emissiefactoren mestopslag  
196 TAN ASG 
197 Mineralisatie/immobilisatie  
198 Mengvoerproductie op basis van opgavenstaten PDV 
199 Dieraantallen [CBS Landbouwtelling] CBS 
200 Beweiding melkkoeien en jongvee [CBS Landbouwtelling] CBS 
201 Samenstelling enkelvoudige krachtvoeders (droog en nat) LEI 
202 Opbrengst snijmaïs per regio NW en ZO LEI 
203 Statistiek melkleveringen aan fabrieken [vet- en eiwitgehalte] CBS 
204 Samenstelling mengvoer en enkelvoudige voeders staldieren in 

Voerjaaroverzicht 
Dienst 
Regelingen 

205 Import en export van veevoeders CBS 
206 Productie van veevoer CBS 
207 Meteo, huidige en gemiddeld over de jaren heen  KNMI 
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Bijlage 5. Schematisch overzicht van de relaties tussen de 
verschillende gegevensleveranciers voor het domein lucht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit procesmodel geeft per actor een lijst met de taken van deze organisatie. Tussen de 
actoren lopen gegevensleveranties in de vorm van pijlen. 
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Bijlage 6. Overzicht van de instrumenten uit de Bodemsane-
ringsketen. 

Bron: http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/instrumenten/kostenbeheersing-
matrix-overzicht-instrumenten-en-hun-plek-in-de9979
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Bijlage 7. Gedetailleerd overzicht van de relaties tussen de 
gegevensbestanden in het domein Natuur. 
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