NOTITIE NIEUWE BODEMTAKEN OMGEVINGSWET

Managementsamenvatting
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking.
Met de komst van de Omgevingswet gaat een en ander veranderen in de regelgeving en taken op
bodemgebied. Alle gemeenten worden op de dag van invoering van de Omgevingswet voor bodem
bevoegd gezag. Nu zijn in Limburg de Provincie en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Venlo
bevoegd gezag. De taken van de Provincie zullen worden overgedragen aan de gemeenten. Om deze
overdracht niet alleen efficiënt, maar ook naar ieders tevredenheid te laten verlopen, vindt in
provinciaal verband overleg plaats. Dit proces heet de warme overdracht. Op dit moment is nog niet
inzichtelijk hoe groot het totale, nieuwe werkpakket is voor elke individuele gemeente dan wel de RUD
Limburg Noord als geheel. Noch is bekend hoeveel tijd en geld er nodig is voor de implementatie en
voor de structurele werkzaamheden.
De nieuwe taken vergen specifieke kennis. Binnen het gebied van de RUD Limburg Noord is die kennis
op dit moment alleen aanwezig binnen de gemeente Venlo (= thans bevoegd gezag gemeente in
kader van de Wbb). Daarmee kan worden geconcludeerd dat er onvoldoende kennis en capaciteit is
om de nieuwe taken binnen de RUD Limburg Noord uit te voeren.
In de aanloop naar 1 januari 2021 is het van belang dat inzichtelijk wordt welke kennis en capaciteit
noodzakelijk is en op welke wijze de nieuwe taken kunnen worden ingevuld. Hiervoor wordt
gezamenlijk met de Provincie een project opgestart. De resultaten daarvan worden uiterlijk Q1 van
2020 verwacht. Er zal rekening mee gehouden moeten worden dat er voor implementatie van de
Omgevingswet in 2020 extra capaciteit noodzakelijk is. Vanaf 1 januari 2021 is extra structurele
capaciteit noodzakelijk voor de nieuwe bodemtaken.

Inleiding
Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat
de gemeente de taken en bevoegdheden krijgt voor de fysieke leefomgeving. Voor bodem zal dat ook
gaan gelden. De gemeente krijgt de bevoegdheid om waar nodig aanvullende regels te stellen aan het
gebruik van de bodem (Omgevingsplan). Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor het
handhaven van de regels. Hiermee komt de zorg voor de bodem bij hetzelfde bevoegd gezag te liggen
als de zorg voor ruimtelijke ordening, bouwen en andere aspecten van de leefomgeving.
Hiermee treedt er een verschuiving op in de bodemtaken. De grootschalige saneringsoperatie in
Nederland is afgerond. De meeste bodemverontreinigingen zijn inmiddels in beeld en waar nodig
gesaneerd/beheerst. Dit wil niet zeggen dat er geen saneringen meer nodig gaan zijn. Bij ruimtelijke
ontwikkelingen, graafwerkzaamheden of toevalsvondsten zal nog altijd sprake zijn van saneringen.
Met ingang van 1-1-2021 zal een groot deel van de bodemtaken verschuiven van de provincie naar de
thans niet-rechtstreekse gemeenten (14 v/d 15 in Noord en Midden Limburg). Alleen Venlo is op dit
moment bevoegd gezag voor de taken die voortvloeien uit de Wet bodembescherming (Wbb).
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Welke taken worden overgedragen van de provincie aan de gemeenten of volgen hier uit?
Vergunningverlening/meldingen bodemsaneringen
Toezicht saneringen
Juridische werkzaamheden ten aanzien van vergunningverlening en toezicht/handhaving
Overdracht bodemdossiers (archivering en digitaal ontsluiten)
Nieuwe taken
Naast de taken die worden overgedragen, gaat er ook sprake zijn van nieuwe en incidentele taken.
Een aantal worden hier beneden geduid.
Omgevingsplan (vast stellen normen)
Nieuwe bodemproblematiek (verspreiding van plastic via grondstromen, verschraling van
landbouwgronden, het tegengaan van verspreiding van de Japanse Duizendknoop, enz.)
Bodem belastende activiteit graven (thans alleen meldingen bij toepassen)
Thema ondergrond
Bovenstaande taken zijn nieuw. Kennis moet opgedaan worden en deze kennis moet in de
organisaties ingebed worden. Dit betekent dat al voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
gemeenten over voldoende capaciteit moeten beschikken om zich voor te bereiden op deze taken en
om te komen tot een goede warme overdracht. Immers warme overdracht vraagt om zowel een goede
zender (= provincie) als een goede ontvanger (= gemeenten).
Relatie met de RUD Limburg Noord
Zowel in aanloop naar de inwerkingtreding Ow als erna zal formatie nodig zijn voor uitvoering van
deze taken. Er gelden kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan de personen die deze taken gaan
uitvoeren (kwaliteitscriteria).
Dat de nieuwe werkzaamheden impact hebben op de benodigde formatie staat vast. Wat uitgezocht
moet worden is:

-

hoe groot is de omvang van de bestaande taken die worden overgedragen door de provincie én
de RUD Zuid.
hoe groot is de werklast van de vergelijkbare taken na invoering van de Omgevingswet.
Hoe groot is de werklast van de bodemtaken die worden overgedragen.
Hoe groot is de bijdrage van de uitkering aan de gemeente voor uitvoering van de nieuwe
bevoegdheid/taken.

In samenwerking met de provincie Limburg komt er een pilot in het werkgebied van de RUD Limburg
Noord, gesubsidieerd door de rijksoverheid, voor het in kaart brengen van de omvang van de nieuwe
bodemtaken. In kwartaal 4 van 2019 / eerste kwartaal 2020 zullen de antwoorden op bovenstaande
vragen grotendeels in beeld zijn.
De RUD Limburg Noord zal de aankomende periode zich oriënteren op invulling van deze nieuwe
bodemtaken.
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