Consultatieversie Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet – Deel 2
Wijziging/intrekking regelingen, overgangsrecht

Consultatieversie Aanvullingsregeling
bodem Omgevingswet
2. WIJZIGING/INTREKKING REGELINGEN,
OVERGANGSRECHT
Leeswijzer
Dit is de consultatieversie van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet. De totale
consultatieversie bestaat uit vier onderdelen:
1. een geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling (d.w.z. de aanvullingen/aanpassingen
zijn in deze regeling met behulp van revisies aangegeven);
2. de wijziging/intrekking van regelingen en het overgangsrecht;
3. de toelichting (algemeen deel en artikelsgewijs) op de gehele consultatieversie van de
Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet; en
4. aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties.
Dit onderdeel van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet bevat de wijziging van een aantal
regelingen, de intrekking van drie regelingen en regelt overgangsrecht.
De geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling (deel 1), de toelichting (deel 3) en de
aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties bevinden zich niet in dit document.
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Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen en de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit van [datum] tot aanvulling en wijziging van de Omgevingsregeling en
wijziging en intrekking van enige andere regelingen met het oog op het beschermen van
de bodem, met inbegrip van het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van
de bodem (Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet)
De Minister voor Milieu en Wonen en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de
Minister van Economische Zaken en Klimaat;
Gelet op de artikelen 2.21, 5.34, tweede lid, 16.55, tweede lid, 16.88, derde en vierde lid, van de
Omgevingswet, de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet
inkomstenbelasting 2001, de artikelen 4 en 5 van de Kaderwet subsidies I en M, artikel 23, eerste
lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 1.1, vierde lid, tweede zin, van de Wet
milieubeheer, de artikelen 10, eerste lid, en 38, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet, de
artikelen 15, 19, 27 en 28 van de Landbouwwet, artikel 8.70g, derde lid, van het Besluit kwaliteit
leefomgeving, de artikelen 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31, 1a, 5, 11f, vijfde lid, en
11h, vierde lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, artikel 20, eerste lid,
aanhef en onder b, van het Drinkwaterbesluit, de artikelen 6.12, tweede lid, en 6.13, tweede lid,
van het Bouwbesluit 2012, de artikelen 28, 36 en 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en
artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken;
BESLUITEN:

HOOFDSTUK 1 AANVULLING EN WIJZIGING OMGEVINGSREGELING
Zie separaat document.

HOOFDSTUK 2 WIJZIGING ANDERE REGELINGEN

Artikel 2.1 (Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen)
De Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid wordt in de begripsomschrijving van bouwstoffen “het Besluit
bodemkwaliteit” vervangen door “artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit”.
B
In artikel 7, derde lid, onder c, wordt “bouwstoffen, die voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit"
vervangen door “bouwstoffen die voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen, bedoeld in
artikel 29, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit”.
Artikel 2.2 (Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006)
De Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 wordt als volgt gewijzigd:
A
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In artikel 3 wordt “in tabel 1 van bijlage B behorende bij de Regeling bodemkwaliteit opgenomen
achtergrondwaarden” vervangen door “waarden behorende bij de kwaliteitsklasse
landbouw/natuur, bedoeld in artikel 29 van het Besluit bodemkwaliteit”.
B
In artikel 5 wordt “in tabel 1 van bijlage B behorende bij de Regeling bodemkwaliteit opgenomen
maximale waarden bodemfunctieklassen industrie” vervangen door “waarden behorende bij de
kwaliteitsklasse industrie, bedoeld in artikel 29 van het Besluit bodemkwaliteit”.
C
In artikel 9, derde lid, onder a, wordt “maximale waarden bodemfunctieklassen industrie,
opgenomen de Regeling bodemkwaliteit, bijlage B, tabel 1” vervangen door “waarden behorende
bij de kwaliteitsklasse industrie, bedoeld in artikel 29 van het Besluit bodemkwaliteit”.
D
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste tot en met het derde lid, wordt “RWS Leefomgeving, onderdeel Bodem+”
vervangen door “Rijkswaterstaat, onderdeel Bodem+”.
2. In het tweede en derde lid wordt “www.rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus” vervangen
door “www.bodemplus.nl”.
E
Artikel 25 komt te luiden:
Artikel 25
Op het indelen van de te ontgraven grond in partijen zijn de artikelen 4.1222 en 4.1230 van het
Besluit activiteiten leefomgeving van overeenkomstige toepassing.
F
In artikel 35, eerste lid, aanhef en tweede lid, wordt “RWS Leefomgeving, onderdeel Bodem+”
vervangen door “Rijkswaterstaat, onderdeel Bodem+”.
G
Hoofdstuk 3 vervalt.
H
Artikel 43a komt te luiden:
Artikel 43a
Deze regeling berust op artikel 1, eerste lid, onderdelen 17a, 17b, 30 en 31, en artikel 1a van het
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.
I
In artikel 45 vervalt “2006”.
J
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Bijlage 4 vervalt.
Artikel 2.3 (Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming)
De Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming wordt als volgt gewijzigd:
PM
Artikel 2.4 (Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren)
De Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt “Milieu” vervangen door “Waterstaat”.
b. In onderdeel b wordt “een plan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet” vervangen door “een
projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet”.
c. In onderdeel d wordt “plan” vervangen door “projectbesluit”.
B
In artikel 2, tweede lid, onder a, wordt “bij of krachtens de Wet bodembescherming” vervangen
door “bij of krachtens de Kaderwet subsidies I en M”.
Artikel 2.5 (Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening)
Bijlage A bij de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening wordt als
volgt gewijzigd:
A
In paragraaf 3.2.1.3 wordt “achtergrondconcentraties grond/sediment, uitgedrukt in mg/kg droge
stof, uit de Circulaire bodemsanering (2013)” vervangen door “waarden voor de kwaliteitsklasse
‘landbouw/natuur’, bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit”.
B
In paragraaf 3.2.2 wordt “Circulaire bodemsanering” vervangen door “waarden voor de
kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’, bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit,”.
Artikel 2.6 (Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten
en zoönosen en TSE’s)
In artikel 105, onder b, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke
dierziekten en zoönosen en TSE’s wordt “onverminderd de bepalingen van het Besluit gebruik
dierlijke meststoffen” vervangen door “onverminderd paragraaf 4.116 van het Besluit activiteiten
leefomgeving”.
Artikel 2.7 (Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer)
De Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer wordt als volgt gewijzigd:
A
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Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De begripsomschrijving van AVI-bodemas komt te luiden: bodemas als bedoeld in bijlage I bij
het Besluit activiteiten leefomgeving.
2. De begripsbepaling “IBC-bouwstof” vervalt.
B
In artikel 2, onder d, vervalt “met als doel AVI-bodemas niet meer toe te passen als IBCbouwstof”.
Artikel 2.8 (Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014)
In de artikelen 4, derde lid, onder a, en 18, tweede lid, onder b, van de Regeling subsidies
hoogwaterbescherming 2014 wordt “Wet bodembescherming” vervangen door “Kaderwet subsidies
I en M”.
Artikel 2.9 (Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994)
In artikel 43c, eerste lid, onder x, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen
1994 wordt “Wet bodembescherming” vervangen door “Omgevingswet”.
Artikel 2.10 (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet)
De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 25c, eerste lid, wordt “artikelen 4b en 8a van het Besluit gebruik meststoffen” vervangen
door “artikelen 4.1193 en 4.1211 en paragraaf 4.118 van het Besluit activiteiten leefomgeving”.
B
Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “naar een natuurterrein of overige grond als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel d, van het Besluit gebruik meststoffen” vervangen door
“naar een natuurterrein als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Meststoffenwet en de artikelen
25a en 32 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet of naar overige gronden als bedoeld in bijlage
I, onder A, bij het Besluit activiteiten leefomgeving”.
2. In onderdeel a wordt “artikel 2, derde en vierde lid, van het Besluit gebruik meststoffen per
hectare van dat natuurterrein mag worden gebruikt” vervangen door “artikel 4.1195, tweede en
derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving per hectare van dat natuurterrein mag worden
gebruikt”.
C
In artikel 131 wordt “de Wet bodembescherming” vervangen door “de Omgevingswet voor zover
het om het voorkomen of beperken van verontreiniging van de bodem gaat”.
D
De ongeletterde bijlage wordt als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift van de bijlage vervalt “, de Wet bodembescherming”.
2. In de tabel vervallen de rijen die beginnen met “Artikel Wet bodembescherming” en “64”.
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E
Bijlage Aa, onder IV, wordt als volgt gewijzigd:
1. Bij categorie B wordt “afkomstig van natuurterrein als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
e, van het Besluit gebruik meststoffen” vervangen door “afkomstig van een natuurterrein dat de
hoofdfunctie natuur heeft als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Meststoffenwet en de
artikelen 25a en 32 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet”.
2. Bij categorie B, onder 1, wordt “als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit
gebruik meststoffen” vervangen door “als bedoeld in bijlage I, onder A, bij het Besluit activiteiten
leefomgeving”.
2. Bij categorie B1 wordt “als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit gebruik
meststoffen” vervangen door “als bedoeld in bijlage I, onder A, bij het Besluit activiteiten
leefomgeving”.
F
In bijlage B wordt in voetnoot 1 “tenzij aanwenden op basis van het Besluit gebruik meststoffen is
verboden” vervangen door “tenzij het gebruik in strijd is met het Besluit activiteiten
leefomgeving”.
Artikel 2.11 (Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB)
De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 2.17, vierde lid, wordt “artikel 8a van het Besluit gebruik meststoffen” vervangen door
“de artikelen 4.1193 en 4.1211 van het Besluit activiteiten leefomgeving”.
B
In bijlage 3 komt de tabel onder “Aspect: water” te luiden:
RBE 1. Nitraatrichtlijn
Artikelen 4 en 5 van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de
bescherming van water tegen verontreinigingen door nitraten uit agrarische bronnen (Pb L 375)
1.1

1.2

artikelen 3.48a, 3.48c en
4.1182 Besluit activiteiten
leefomgeving
artikelen 4.1184 en 4.1185
Besluit activiteiten
leefomgeving

1.4

artikel 4.1186 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.5

artikelen 4.1187 en 4.1188
Besluit activiteiten
leefomgeving
artikel 4.1189 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.6

Natuurterrein/overige grond
Het verbod op gebruik van dierlijke meststoffen op
natuurterrein en op overige grond dan landbouwgrond.
Bevroren/ besneeuwde/waterverzadigde bodem
Het verbod op het gebruik van dierlijke meststoffen of
stikstofkunstmest op bevroren of besneeuwde of
waterverzadigde bodem.
Beregenen/ bevloeien/ infiltreren
Het verbod in de periode van 1 september tot en met
31 januari op het gebruik van dierlijke meststoffen of
stikstofkunstmest tegelijkertijd met het beregenen of
bevloeien of infiltreren van de bodem.
Gesloten periode
Het verbod op het gebruik van dierlijke mest in de
afhankelijk van de grondsoort bepaalde periode.
Gesloten periode stikstofkunstmest (N)
Het verbod op het gebruik van stikstofkunstmest in de
afhankelijk van het gewas bepaalde periode.
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1.7

1.8

artikelen 3.48a, 3.48c,
4.1214 en 4.1215 Besluit
activiteiten leefomgeving
artikel 4.1199 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.9

artikel 2.11 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.10

artikel 4.1190 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.11

artikel 4.1191 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.12

artikel 4.1191 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.13

artikel 4.1192 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.14

artikel 4.1193 Besluit
activiteiten leefomgeving

1.15

artikel 4.723j Besluit
activiteiten leefomgeving

1.16

artikelen 4.838, 4.844 en
4.858 Besluit activiteiten
leefomgeving

1.17

artikel 7 in samenhang met
de artikelen 8, onder a en b,
9 en 10 Meststoffenwet en de
artikelen 24, 25 en 27
Uitvoeringsregeling
Meststoffenwet
artikel 28 in samenhang met
de artikelen 27, 29 en 30
Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet en artikel 36
Uitvoeringsregeling
Meststoffenwet

1.18

Vernietigen graszode
Het verbod om op grasland de graszode te vernietigen
in de daarvoor bepaalde periode.
Emissiearm aanwenden
De verplichting om dierlijke meststoffen emissiearm
aan te wenden.
Gelijkmatig verspreiden
De verplichting om dierlijke meststoffen of
stikstofkunstmest gelijkmatig over het perceel te
verspreiden.
Geulenerosie
Het verbod op het gebruik van dierlijke meststoffen of
stikstofkunstmest op steile hellingen (> 7%) met
geulenerosie (geulen > 30 cm diep).
Onbeteelde grond, helling ≥ 7%
Het verbod op het gebruik van dierlijke meststoffen op
niet beteelde gronden met een hellingspercentage van
7% of meer.
Stikstofkunstmest (N) op onbeteelde grond,
helling ≥ 7%
Het verbod op het gebruik van stikstofkunstmest op
niet beteelde gronden met een hellingspercentage van
7% of meer.
Bouwland, helling ≥ 18%
Het verbod op het gebruik van dierlijke meststoffen of
stikstofkunstmest op bouwland met een
hellingspercentage van 18% of meer.
Vanggewas
De verplichting omtrent het telen van een vanggewas
na de teelt van maïs op zand- en lössgronden.
Vernietiging van het vanggewas mag niet vóór 1
februari.
Teeltvrije zone
Het verbod op het gebruik van meststoffen in de
teeltvrije zone.
Kwaliteit mest- & voeropslag
De verplichting dat de mestopslag en de opslag van
voeder wordt onderhouden en dat maatregelen worden
genomen ter voorkoming dat verontreiniging ontstaat
door het weglekken van vloeistoffen met mest en
opgeslagen plantaardige materialen.
Gebruiksnormen mest
Het verbod in enig kalenderjaar op een bedrijf
meststoffen op of in de bodem te brengen, tenzij de
stikstofgebruiksnorm en de gebruiksnorm voor dierlijke
meststoffen in acht zijn genomen.
Opslagcapaciteit
De verplichting voldoende opslagcapaciteit voor
dierlijke meststoffen op het bedrijf te hebben die in de
periode augustus t/m februari wordt geproduceerd.
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Artikel 2.12 (Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken)
De Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt
als volgt gewijzigd:
PM

HOOFDSTUK 3 INTREKKING REGELINGEN
Artikel 3.1 (intrekking regelingen)
De volgende regelingen worden ingetrokken:
a. Regeling uniforme saneringen;
b. Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen;
c. Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGSRECHT
Artikel 4.1 (Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen)
Een analyserapport als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling gebruik
meststoffen, dat voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is opgesteld, geldt als een
rapportage als bedoeld in artikel 9.9, tweede lid, van de Omgevingsregeling.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
Artikel 5.1 (inwerkingtreding)
1. Deze regeling treedt in werking een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2. Een ministerieel besluit als bedoeld in het eerste lid wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
Artikel 5.2 (citeertitel)
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Milieu en Wonen,

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
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