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Inleiding 

Milieuregelgeving en ruimtelijke ordening zijn nauw met elkaar verbonden. 

Ruimtelijke plannen hebben invloed op het milieu en andersom beïnvloedt 

milieuregelgeving de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkelingen. Het 

stevig verankeren van milieu en duurzaamheid in ruimtelijke plannen 

verhoogt de  kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkelingen en de uiteindelijke 

leefkwaliteit. Door de milieuthema’s vroeg in de planvorming te betrekken, 

kan vanaf het begin een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen 

milieu-. sociale-, ruimtelijke-, en economische aspecten. Dit voorkomt 

vertragingen in latere fasen van het proces en verhoogt de kwaliteit van het 

uiteindelijke plan.   

 

De Leidraad Milieu in Ruimtelijke Plannen biedt hier handvatten voor. Deze 

leidraad biedt per milieuthema een overzicht van geldende wet-, regelgeving 

en beleid in relatie tot ruimtelijke plannen. Daarnaast geeft het mogelijke 

maatregelen die opgenomen kunnen worden in ruimtelijke plannen. Het 

betrekken van de gemeentelijke milieu- en duurzaamheiddeskundigen in het 

planproces  kan de kwaliteit van het plan sterk verhogen waar het om 

duurzaamheid en leefbaarheid gaat en voorkomt knelpunten op latere 

momenten in het proces. Per thema  wordt  daarom expliciet aangegeven 

waarbij en hoe de gemeentelijke milieu specialisten kunnen adviseren. 

De uiteindelijke toetsing gebeurt  op een integrale wijze in het Stedelijk 

Toets- en Adviesteam voor ruimtelijke plannen (STAT). Deze check gebeurt 

vooraf aan de vaststelling van het ruimtelijk plan door het stadsdeelbestuur 

of B&W (zie verder Bouwbrief Nummer 2006-39),  

 

De normen voor milieu in ruimtelijke plannen zijn deels verankerd in 

landelijk geldende milieukwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan geluid,  

aansluitplicht stadswarmte, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Naast deze 

kwaliteitseisen gelden er soms aanvullende eisen die volgen uit stedelijk 

beleid, bijvoorbeeld over materiaalgebruik, luchtkwaliteit, en klimaatneutraal 

bouwen.  

 

Milieuadvies en inschakelen expertise  

Deze leidraad is een product van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). 

Het document  geeft voornamelijk een beschrijving van de eigen expertise. 

Het is een groeidocument en kan in de loop der tijd uitgebreid worden met 

andere thema’s.  Eventuele opmerkingen en suggesties kunt u verzenden 

aan Wendy van Eijnatten (w.vaneijnatten@dmb.amsterdam.nl). De meest 

recente versie van dit document kunt u op de website van de afdeling 

Milieuadvies raadplegen www.amsterdam.nl/milieuadvies. Hier kunt u ook 

de contactgegevens van de verschillende adviseurs vinden indien u vragen 

heeft over specifieke thema’s. 

 

Het kan bij ruimtelijke plannen voor gebieden nuttig zijn om een adviseur in 

te schakelen met expertise in de breedte van zowel duurzaamheid als 

leefbaarheid. Kennis van alle milieu thema’s, gecombineerd met een goed 

inzicht in de relevante aspecten bij verschillende gebieden en het een groot 

(stedelijk) netwerk maken dat deze adviseurs in staat zijn om op een 

efficiënte wijze de ambitie en de focus voor een specifiek gebied in beeld te 

brengen. Deze adviseurs kunnen regie houden op de milieuaspecten door 

alle fasen van het Plaberum heen en waar nodig de noodzakelijke interne 

en externe specialisten inschakelen en aansturen.  

Contactpersonen; Marlies Lambregts, Jos de Bruijn, Jeroen van der Waal. 

 

Leeswijzer  

Per thema is aangegeven wat het beleidskader is en waar in ruimtelijke 

plannen aandacht aan gegeven moet worden. Naast specifieke maatregelen 

wordt per fase van het  Amsterdamse PLan- en Besluitvormingsproces 

RUimtelijke Maatregelen (Plaberum) aangegeven welke toets plaats moet 

vinden en waar adviseurs van de gemeente voor in gezet kunnen worden. 

Dit is aangevuld met verwijzingen naar achtergronddocumentatie, linken en 

de namen van de verschillende experts. 
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1  Bodem 

Het wettelijk kader voor de bodemkwaliteit is geregeld in de Wet 

bodembescherming (Wbb). De uitwerking in normen voor het functioneel 

gebruik van de bodem zoals wonen, industrie en agrarisch gebruik is 

geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit van 1 januari 2008. In de Circulaire 

Bodemsanering 2009 is bepaald in welke omstandigheden er een noodzaak 

is tot het saneren van de bodem alvorens de locatie geschikt bevonden kan 

worden voor het (beoogde) gebruik. 

 

De regelgeving voor de bodemkwaliteit is gekoppeld aan de Woningwet en 

de Wet Milieubeheer ten aanzien van de hieraan verbonden vergunningen. 

Dit houdt in dat er in de voorbereiding van deze vergunningen onderzoek 

moet worden uitgevoerd naar de chemische kwaliteit van grond en 

grondwater. De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan de 

normkaders uit de Circulaire en het Besluit Bodemkwaliteit. In de 

gemeentelijke Bouwverordening is vastgelegd dat bouwen op verontreinigde 

bodem in principe verboden is en worden voorwaarden gesteld waarop wel 

mag worden gebouwd op dergelijke locaties. 

 

Conform  de Circulaire moet er als er sprake is van ‘een geval van ernstige 

bodemverontreiniging’ een saneringsplan worden opgesteld of een melding 

worden gedaan in het  kader van het Besluit Uniforme Sanering (BUS). Het 

saneringsplan behoeft de instemming van het bevoegd gezag Wet 

Bodembescherming (Wbb) (Dienst Milieu en Bouwtoezicht). Als er 

onaanvaardbare risico’s zijn voor de mens (humaan), voor het ecosysteem 

(ecologisch) of uit het oogpunt van verspreiding van verontreiniging moet er 

met spoed gesaneerd worden. 

 

Het landelijke beleid is vertaald naar lokaal beleid.  Dit beleid is in 2012 

vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Het Amsterdamse beleid is vastgelegd in de volgende documenten: 

• Nota Bodembeheer Gemeente Amsterdam ( beleidskader voor 

grondverzet en bodemsanering) van 4 april 2012. 

• Verordening Bodemsanering Amsterdam 2006. Hierin zijn met 

name procedurele bepalingen ten aanzien van saneringsplan, 

evaluatieverslag en nazorgplan opgenomen.   

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

• in kaart brengen van activiteiten die mogelijk geleid hebben tot 

bodemverontreiniging; 

• inventariseren van de gebieden waar de bodemkwaliteit wel en niet 

geschikt is voor het gebruik bij de huidige of de nieuwe 

bestemming; 

• het nemen van maatregelen zoals saneren van de bodem,  

• gebruiksbeperkingen opleggen; 

• afwegen van de meest duurzame/kosteneffectieve saneringswijze in 

relatie tot de te maken plannen. 

 

Mogelijke maatregelen zijn: 

• bodemsanering; 

• fasering van de gewenste bestemmingen, die aansluit op de 

bodemsanering; 

• een alternatieve indeling van het terrein. 

Zie tabel bodem en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

Nota Bodembeheer Gemeente Amsterdam  

Verordening Bodemsanering Amsterdam 2006 

Bouwverordening Amsterdam 

 

Contact 

Margot Fontaine 
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Tabel: Bodem en fasen van het Plaberum 

 

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Is er sprake van mogelijke bodemverontreiningen? • Quickscan bodemverontreiniging in en nabij het plangebied Inschatten of 

er knelpunten zijn 

• Consequentie voor bodemsanering benoemen, bij de verschillende 

varianten 

• In kaart brengen bedreigingen en kansen 

 

Fase 2: Onderzoeksfase In welke mate is de bodem verontreinigd en gelden er 

beperkingen voor ontwikkeling 

• In kaart brengen bodemverontreiniging: 

− inventarisatie bodemverontreiniging 

− beoordelen bodemonderzoek 

 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Juridische verankering bodemsanering in 

bestemmingsplan 

• Beschrijven regelgeving en gemeentelijk beleid 

• Toetsing aan regelgeving 

• Interpreteren onderzoeken 

• Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo projectbesluit 

• Opstellen regels voor bestemmingsplannen  

 

Fase 4: Uitvoering Bouw kan in principe pas beginnen na sanering maar 

kan ook in samenloop met de saneringsmaatregelen 

worden uitgevoerd. 

• Bevoegd gezag saneringen. 

• Advisering saneringsplan 

• Beoordelen saneringsplan 
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2  Energie 

Amsterdam richt zich op 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990 

en stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014. Specifiek betekent dit dat de 

stad de vraag naar energie zoveel mogelijk beperkt (energiebesparing) en 

dat er maximaal wordt ingezet op het gebruik van duurzame 

energiebronnen. 

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

De minimale energie eisen waaraan bouwwerken in Nederland aan moeten 

voldoen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De ambities van Amsterdam 

gaan verder dan het bouwbesluit. In december 2005 heeft de gemeenteraad 

een motie met de beleidslijn "warmte, tenzij..." aangenomen: de gemeente 

kiest voor de verdere uitrol van stadsverwarming, tenzij dit om specifieke 

redenen niet mogelijk is.  In september 2008 heeft de gemeenteraad 

besloten dat in Amsterdam vanaf  2015 100% klimaatneutraal nieuwbouw 

gerealiseerd wordt, dit geldt voor zowel woning- als utiliteitsbouw. In de 

aanloop tot 2015 wordt gestreefd naar de realisatie van 40% klimaatneutrale 

en 60% half-klimaatneutrale nieuwbouw.  

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

• onderzoeken wat de optimale energetische verkaveling is en 

welke mogelijkheden er zijn om duurzame energie te realiseren 

in de openbare ruimte.  

• bepalen ambitie  ten aanzien van klimaatneutraal bouwen. Deze 

ambitie kan worden bepaald op basis van een energievisie.   

• de ambitie die wordt vastgesteld op gebiedsniveau, kan 

vervolgens worden vertaald naar de bouweneveloppenfasen en 

het plan openbare ruimte 

• als indicator voor gebiedsgebonden energieprestaties hanteert 

de gemeente de Energie Prestatie op Locatie (EPL). 

Klimaatneutraal volgens de Amsterdamse definitie betekent een 

score van minimaal EPL= 9,0 en half klimaatneutraal minimaal 

EPL=8,0.  

 

Mogelijke maatregelen zijn: 

• Optimale verkavelingsinrichting met als doel energiebesparing 

• Realiseren maximale energiebesparing 

• Verplichting tot aansluiting op stadsverwarming en stadskoude 

• Mogelijk maken van andere duurzame energievormen zoals warmte 

koude opslag (WKO),  windmolens en zonne-energie 

• Aanleg groene daken / groene gevels  (eventueel in combinatie met 

zonnepanelen 

Zie verder tabel energie en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

• www.amsterdam.nl/energie  

• Leidraad Energetische Stedenbouw (LES) 

• Bouwbesluit (aansluitplicht stadswarmte) 

• Maxdak 

• Wet milieubeheer  en Activiteitenbesluit artikel 2.15 

 

Contact 

Cees  Groot 

Marlies Lambregts 

Jeroen van der Waal 
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Tabel: Energie en fasen van  het Plaberum  

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Beschrijving van de ambitie van het project ten opzichte 

van de gemeentelijke doelstelling 100% klimaatneutraal 

bouwen.  

� Quickscan klimaat In kaart brengen van de potenties (wat is mogelijk) van 

het project ten opzichte van de gemeentelijke doelstelling 100% 

klimaatneutraal bouwen, inclusief  kansen en bedreigingen in de 

locatiespecifieke context.  

Fase 2: Onderzoeksfase De kansen ten aanzien van klimaatneutraliteit en 

duurzaamheid worden getoetst op hun haalbaarheid 

Stedenbouwkundige aspecten in deze fase zijn met 

name gericht op de mogelijke verkavelingsrichtingen, 

gebruik van groen, inrichting van de ondergrond de 

locatie van kabels en leidingen (i.v.m.stadswarmte, -

koude of WKO) en wellicht windmolens of 

warmtepompen 

� Advisering over stedenbouwkundige aspecten zoals verkaveling, gebruik 

van groen, inrichting van de ondergrond, de locatie van kabels en leidingen  

� Advies over de energievoorziening op gebiedsniveau, voor zowel de 

gebouwde omgeving als voor de openbare ruimte c.q. de 

stedenbouwkundige uitwerking. 

� Advies over de lokale toepassing van duurzame energie (inclusief 

stadswarmte en –koude) 

� Aansturen van externe adviseurs en beoordelen onderzoeksrapporten 

� Opstellen Warmte/koude kaart en opstellen masterplan warmte/koude-

opslag (WKO) 

� Toepassen Maxdak 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Uitwerken energiesysteem en vertalen naar 

energiedoelstelling in bouwenvelop. 

 

� Uitwerken energieconcept voor openbare ruimte en gebouwen 

(bouwenveloppen)  

� Advisering in gesprekken/ contacten/ contracten met mogelijke 

energiepartners en ontwikkelaars over contractvorming en financiering 

� Vertalen regelgeving en gemeentelijk beleid 

� Toetsing aan regelgeving en interpreteren onderzoeken 

� Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo projectbesluit 

� Opstellen regels voor bestemmingsplannen 

Fase 4: Uitvoering Ontwerpen en toezicht op klimaatneutraal bouwen 

 

� Vanaf moment van selectie marktpartij sturen op realisatie overeengekomen 

energie-ambitie door  vanaf Programma van Eisen tot en met 

Bouwvergunning en fysieke realisatie van het gebouw (toezicht) ambitie vast 

te houden; 

� Indien gebruik wordt gemaakt van subsidie, toetsen in het veld of voldaan is 

aan de eisen  

� Uitwerken van een energiemonitor voor inzicht in het behalen van de 

gestelde energie-ambities voor het betreffende project. 
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3  Elektromagnetische straling 

Elektromagnetische velden zijn aanwezig in de omgeving van 

hoogspanningskabels en transformatorstations. Uit onderzoeken blijkt dat 

kinderen die in de buurt van bijvoorbeeld hoogspanningslijnen wonen een 

verhoogde kans hebben op het krijgen van leukemie (één geval extra per 

twee jaar).  

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

Het rijk adviseert om bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen 

en van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij 

wijzigingen in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo 

veel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties 

ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond 

bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde 

magneetveld hoger is dan 0.4 microtesla (de magneetveldzone). Dit is 

vastgelegd in: 

 

• Brief aan gemeenten met verduidelijking advies met betrekking tot 

hoogspanningslijnen met bijlage, uit 2005 (kenmerk 

SAS/2005183118). 

• Brief aan gemeenten met verduidelijking advies met betrekking tot 

hoogspanningslijnen uit 2008. 

 

Naast bovengrondse hoogspanningskabels (beperkt) zijn er 

transformatorstations op Amsterdams grondgebied aanwezig. In opdracht 

van de GGD Amsterdam zijn magnetische veldsterktemetingen uitgevoerd 

rond diverse onderstations (OS). De geografische ligging van de 

richtwaarde van 0,4 µT ten opzichte van de onderstations is hierbij in kaart 

gebracht.  

 

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen? 

 

Mogelijke maatregelen 

• afstand aanhouden tot bronnen met magnetische velden; 

• wegnemen of aanpassen bron; 

• juridisch borgen vaan aanpak (bestemmingsplannen, Wet 

milieubeheer). Zie ook  hoofdstuk inpassen bedrijven. 

 

Zie tabel elektromagnetische straling en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

• Onderzoek GGD Amsterdam (uitgevoerd door TNO) naar 

magnetische veldsterktemetingen rond diverse onderstations (OS)  

• Website hoogspanningslijnen Tennet  

 

Contactpersoon 

Art van der Giessen 
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Tabel: Elektromagnetische straling en fasen 

 

 

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Is er sprake van bronnen met elektromagnetische 

straling? 

• Inschatten of elektromagnetische straling een punt van aandacht is voor het 

betreffende plan 

Fase 2: Onderzoeksfase Zijn stralingsniveaus aanvaardbaar in relatie tot de 

gewenste ontwikkelingen? 

• In kaart brengen bronnen en stralingsniveaus ter hoogte van objecten waar 

jonge kinderen verblijven 

• Bepalen of verder  onderzoek nodig is 

 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Juridische borging van afstand tussen objecten met 

kinderen en bronnen met elektromagnetische straling 

• Beschrijven regelgeving 

• Interpreteren onderzoek en toetsing aan regelgeving 

• Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo projectbesluit 

 

Fase 4: Uitvoering - • Goed inpassen bron ten opzichte van bouwplan 

• Juridisch borgen 
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4  Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s door activiteiten met 

gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. In Amsterdam zijn 

verschillende risicobronnen, zowel bedrijven als transportassen (wegen, 

spoor, vaarwegen) en hoge druk aardgasleidingen. Deze bevinden zich ook 

in stedelijk gebied. Ruimtelijke besluiten in de omgeving van risicobronnen 

beïnvloeden het risico en moeten worden getoetst aan de normen voor 

externe veiligheid. De aanvliegroutes van Schiphol kunnen ook  een 

veiligheidsrisico vormen. 

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

De externe veiligheidsregelgeving is vastgelegd in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen, de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen en Besluit Buisleidingen en Externe Veiligheid. De regelgeving is 

gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

 

Bij ruimtelijke besluiten moet worden getoetst aan de normen voor 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR heeft een 

wettelijk vastgelegde grenswaarde voor (beperkt) kwetsbare objecten als 

woningen, scholen en kantoren. Het groepsrisico zet de kans op een 

ongeval uit tegen het aantal mogelijke slachtoffers. Het bevoegd gezag 

dient bij de (ruimtelijke) besluitvorming groepsrisico’s een verantwoording 

groepsrisico op te stellen. Bij de verantwoording dient de regionale 

brandweer in de gelegenheid gesteld te worden advies te geven. 

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen: 

• in kaart brengen van relevante activiteiten die verband houden met 

de productie, het  vervoer, de opslag, de overslag en het gebruik 

van gevaarlijke stoffen; 

• In kaart brengen van de risico’s van betreffende activiteiten; 

• vertalen van de risico’s naar een veilige afstand tussen risicovolle 

activiteiten en kwetsbare c.q. beperkt kwetsbare objecten dan wel 

andere risico verlagende maatregelen benoemen; 

• nieuwe risicoveroorzakende bedrijven en/of transportassen op 

voldoende afstand van bestaande kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten plaatsen; 

• vragen van brandweeradvies over veiligheidsrisico’s in relatie tot de 

plannen; 

• opstellen groepsrisicoverantwoording (per risicobron). 

 

Mogelijke maatregelen  

• Ruimtelijke indeling t.o.v. risicobronnen,  aanpassingen of sanering 

van risicobronnen; 

• Situering vluchtroutes t.o.v. risicobronnen; 

• Mogelijkheden tot hulpverlening; 

• Aanrijdroutes hulpdiensten. 

 

Zie tabel externe veiligheid en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

• Gemeentelijk Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid. 

• Gebiedsvisie Spoorzone Zuidoostlob; beschrijft hoe om te gaan met 

externe veiligheidsrisico als gevolg van het spoorvervoer door 

Amsterdam Zuidoost 

• Gebiedsvisie Westpoort 

• Atlas Amsterdam 

 

Contact 

Yvette Moulijn 

Art van der Giessen 
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 Tabel: Externe  veiligheid en fasen van het Plaberum  

 

 

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Gelden er directe beperkingen regelgeving  en gelden 

extra veiligheidsambities? 

 

� Quickscan externe veiligheid:  

� Wat zijn de risicobronnen in en nabij het plangebied wat weten we van deze 

bronnen? 

� Inschatten of er knelpunten zijn 

� In kaart brengen bedreigingen en kansen 

Fase 2: Onderzoeksfase Wat is de bijdrage van het plan aan het (groeps)risico, 

wordt voldaan aan regelgeving  en wat wordt gedaan om 

risico’s te beperken? 

� In kaart brengen risico’s en beperkingen voor ontwikkelingen door: 

- bedrijven 

- transportassen (spoor, weg, water) 

-  gasleidingen 

� Beoordelen veiligheidsrapporten 

� In kaart brengen welke maatregelen in het plannen leiden tot 

veiligheidsverhoging 

� Afstemming met brandweer 

� Advisering locatie (kwetsbare) objecten, aanrijd- en vluchtroutes en 

bouwkundige maatregelen  

� Afweging aanvaardbaarheid risico’s in relatie tot landelijk en gemeentelijk 

beleid 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Juridische borging in het bestemmingsplan en opstellen 

(groepsrisico) verantwoording. 

� Opstellen groepsrisicoverantwoording 

� Beschrijven regelgeving en gemeentelijk beleid 

� Interpreteren onderzoeken en toetsing aan regelgeving 

� Afstemming met brandweer  

� Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo projectbesluit 

� Opstellen regels voor bestemmingsplannen  

� Bestuurlijke afweging voorbereiden 

� Uitwerken consequenties voor openbare ruimte en gebouwen 

(bouwenveloppen)  

 

Fase 4: Uitvoering  • Beoordeling aanbiedingen ontwikkelaars op het gebied van veiligheid en 

controle op maatregelen tot en met oplevering van gebouw 
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5  Geluid 

Geluidsoverlast binnen de stad heeft verschillende oorzaken. Enerzijds zijn 

er bedrijfsmatige activiteiten en anderzijds is er transportgerelateerd geluid. 

Met beide typen geluid dient rekening te worden gehouden in ruimtelijke 

ordening. Doel van de regelgeving is het aantal woningen en andere 

geluidsgevoelige objecten dat een hoge geluidbelasting ondervindt zoveel 

mogelijk te beperken.  

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

De geluidwetgeving is vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet 

milieubeheer (Wm) en het Bouwbesluit. De geluidnormen hebben in de 

huidige wetgeving steeds betrekking op verschillende bronnen; spoor- en 

wegverkeersgeluid, industriegeluid en luchtvaartgeluid. Voor nieuwe 

situaties gelden in het algemeen strengere normen dan voor bestaande 

situaties. De wet en bijbehorende uitvoeringsregelingen bevatten veelal een 

voorkeursgrenswaarde en een maximaal toelaatbare grenswaarde. De 

voorkeursgrenswaarde is de hoogste waarde die zonder meer kan worden 

toegelaten. Voor de vaststelling van een geluidbelasting hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde moet ontheffing worden verkregen via een hogere 

grenswaardeprocedure. Aan de verlening van hogere grenswaarden zijn 

voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld de verplichting tot een geluidluwe 

zijde, zoals vastgelegd in het gemeentelijk hogere waardenbeleid. Het 

Amsterdamse geluidbeleid is vastgelegd in Actieplan Geluid Amsterdam 

2008 ‘verminder de hinder’.en in het genoemde gemeentelijke hogere 

waarden beleid, zoals op 13 november 2007 vastgesteld door B&W (nota 

Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Amsterdams beleid’).  

Het Technisch Ambtelijk Vooroverleg Geluidhinder Amsterdam ( TAVGA) 

adviseert bij zowel plannen van stadsdelen als grootstedelijke plannen. 

TAVGA toetst of de Wet geluidhinder en het geluidbeleid juist is toegepast 

en geeft advies over mogelijke oplossingen. 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

- in kaart brengen van (nieuwe) geluidbronnen; 

- inventariseren in hoeverre (nieuwe) geluidbronnen zich in de nabijheid van 

(potentieel) geluidgevoelige bestemmingen/gebieden bevinden; 

- nieuwe geluidgevoelige bestemmingen buiten geluidcontouren plaatsen; 

- Inventariseren mogelijke maatregelen; 

- besluit hogere waarden voorbereiden. 

 

Mogelijke maatregelen zijn: 

in de overdrachtsfeer: 

Toepassing geluidreducerend asfalt, Hanteren voldoende afstand, 

geluidschermen/geluidwallen plaatsen ,afschermende bebouwing door 

middel van bedrijfsgebouwen, verdiepte ligging, afschermende bebouwing 

door middel van woningen. 

bij de ontvanger (de geluidgevoelige bestemming). 

Dubbele (of vlies-)gevels, dove gevel, geluidgevoelige ruimten aan de 

geluidsluwe zijde 

 

Zie tabel geluid en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

• Bouwbrief 2009-92 van januari 2009 met de regels voor het 

toepassen van dove gevels, vliesgevels, serres en loggia’s zijn 

opgenomen.  

• Nota Vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder, 

Amsterdams beleid’ 

• Actieplan Geluid Amsterdam 2008 

• Geluidskaart Amsterdam 

• Bouwbesluit (contactgeluid, luchtgeluid, binnenwaarden) 

 

Contact 

Carlo Schoonebeek 

Menno Hillebregt 
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Tabel: Geluid en fasen  van  het Plaberum 

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Gelden er directe beperkingen en/of geluidszones? � Quickscan geluid: Wat zijn de geluidsbronnen in en nabij het plangebied 

wat weten we van deze bronnen? 

� Inschatten of er knelpunten zijn 

� In kaart brengen bedreigingen en kansen 

 

Fase 2: Onderzoeksfase Worden er grenswaarden overschreden en welke 
maatregelen worden getroffen ter beperking 
geluidsoverlast. Overleg met TAVGA .  

 

� In kaart brengen geluidsniveaus 

� Toetsing aan geluidszones 

� Geluidsmetingen (bedrijven, transport) 

� Geluidsberekeningen transport 

� Beoordelen geluidsrapporten 

� Advisering oplossingsrichtingen 

 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Juridische borging in het bestemmingsplan / opstellen 

motivering hogere waarden besluit. 

 

� Advisering oplossingsrichtingen (maatregelen aan de bron, in de 

overdrachtssfeer of bij de ontvanger) 

� Beschrijven regelgeving en gemeentelijk beleid 

� Toetsing aan regelgeving 

� Interpreteren onderzoeken 

� Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo projectbesluit 

� Opstellen regels voor bestemmingsplannen  

� Schrijven van ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo 

projectbesluit 

� Uitwerken geluidsproblematiek gebouwen (bouwenveloppen)  

Fase 4: Uitvoering  � Beoordeling aanbiedingen ontwikkelaars op het gebied van geluid en 

controle op maatregelen tot en met oplevering van gebouw  

� Toetsing en handhaving van het bouwbesluit 
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6  Geur 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

Er bestaat met betrekking tot het milieuaspect geur geen nationale 

regelgeving met harde normen. Het algemeen uitgangspunt van rijksbeleid 

uit 1995 is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen 

van nieuwe hinder of een toename van het aantal geurgehinderden. Het 

landelijk geurbeleid is opgenomen in de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht 

(NeR). 

 

Onderdeel van het geurbeleid is dat de lokale overheden de uiteindelijke 

lokale afweging moeten maken zodat zij rekening kunnen houden met alle 

relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te 

komen. Het bepalen van een acceptabel hinderniveau bestaat enerzijds uit 

een onderzoek naar de geursituatie en het hinderniveau. Anderzijds bestaat 

het uit een overweging en beoordeling wat acceptabel is. Hierbij spelen 

onder andere planologische en economische argumenten een rol. 

 

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, zowel nieuwvestiging als 

uitbreiding van milieubelastende dan wel milieugevoelige activiteiten, geldt 

het uitgangspunt dat nieuwe hinder dient te worden voorkomen.  

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

• in beeld brengen geurveroorzakende bedrijven (bestaand en 

gepland); 

• in beeld brengen geurgevoelige bestemmingen (bestaand en 

gepland); 

• bepalen van de gewenste afstand tussen geurbronnen en 

geurgevoelige bestemmingen; 

• onderzoek naar geursituatie en hinderniveau als gevolg van het 

plan; 

• afweging of hinderniveau acceptabel is; 

• als het hinderniveau niet acceptabel is, is het nodig om onderzoek 

te doen naar aanvullende maatregelen 

 

Mogelijke maatregelen: 

• aanvullende voorzieningen bij geurbronnen of wegnemen bron; 

• organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld het beperken van 

geurveroorzakende activiteiten, het beperken daarvan onder 

ongunstige meteocondities);  

• planologische maatregelen (bijvoorbeeld locatiekeuze, vergroten 

afstand tussen bron en geurgevoelige bestemming). 

 

Zie tabel geur en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

• Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER) . Digitale NER, Hoofdstuk 

3.6 Geur (via infomil.nl) 

 

Contact 

Yvette Moulijn 

Brenda Abma 
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Tabel: Geur en fasen van het Plaberum 

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Is er sprake van mogelijke geuroverlast van bedrijven • Quickscan geur in en nabij het plangebied 

• Inschatten of er knelpunten zijn 

• In kaart brengen bedreigingen en kansen 

Fase 2: Onderzoeksfase Hoe ernstig is geuroverlast en legt dit beperkingen op 

aan ruimtelijke ontwikkeling 

• Beoordelen geurrapporten 

• Overleg met veroorzaker geur 

• Advisering mogelijke maatregelen 

 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Vastleggen zones tussen bronnen en geurgevoelige 

objecten. 

• Beschrijven regelgeving en gemeentelijk beleid 

• Toetsing aan regelgeving 

• Interpreteren onderzoeken 

• Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo projectbesluit 

• Opstellen regels voor bestemmingsplannen  

 

Fase 4: Uitvoering  • Beoordeling aanbiedingen ontwikkelaars 



 

 

 

 

   

  

Pagina 16 van 22 
Leidraad Milieu in Ruimtelijke Plannen

Gemeente Amsterdam
Dienst Milieu en Bouwtoezicht

7  Inpassen bedrijven en milieu 

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare 

hinder en gevaar (bijvoorbeeld geur, veiligheid, geluid, elektromagnetische 

straling) door milieubelastende activiteiten op bedrijfsniveau. Sommige 

activiteiten die in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, 

veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten 

juist beschermd worden tegen bestaande milieubelastende activiteiten. Dit  

laatste is bijvoorbeeld van belang bij de transformatie van een 

industrieterrein naar een gemengd woon- en werkgebied. 

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

Op basis van de Wet milieubeheer  en de Wet ruimtelijke ordening zorgt de 

gemeente Amsterdam ervoor dat  bedrijven en gevoelige functies in elkaars 

nabijheid kunnen functioneren. Nieuwe en bestaande bedrijven worden 

indien mogelijk  en noodzakelijk op een verantwoorden afstand van nieuwe 

en bestaande gevoelige functies gesitueerd. Het  waar nodig en mogelijk 

ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen of  het  uitvoeren van 

aanvullende saneringsmaatregelen (bij bedrijf of  tussen bedrijf en gevoelige 

functie in)  dient twee doelen: 

 

1. voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar voor 

gevoelige objecten (zoals wonen); 

2. het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende (bedrijfs)zekerheid 

bieden dat zij hun activiteiten binnen aanvaardbare voorwaarden 

kunnen uitoefenen (Wet milieubeheer). 

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

Een ruimtelijke onderbouwing dient voldoende inzicht te bieden in de door 

de gemeente voorgestane toekomstige ruimtelijke en functionele 

ontwikkeling van het gebied, waarbij de mate van concreetheid in relatie tot 

het bouwplan altijd een rol zal spelen. De ruimtelijke onderbouwing moet 

een gedegen inzicht geven in de bij de afweging betrokken belangen en 

aspecten. Via de Wet milieubeheer worden de rechten en plichten van het 

individuele bedrijf vastgelegd. 

 

De hoofdvraag bij functiemenging en -scheiding is hoe bedrijven en 

woningen ten opzichte van elkaar worden gesitueerd dan wel waar het  

wenselijk is om saneringsmaatregelen te treffen. Daarbij komen de 

volgende deelvragen aan de orde: 

1. welke afstand is aanvaardbaar tussen bedrijven en gevoelige 

functies? 

2. welke bedrijven zijn aanvaardbaar in een gemengd gebied? 

3. mag een concreet bedrijf zich op een bepaalde locatie vestigen? 

4. zijn er maatregelen bij het bedrijf, tussen het bedrijf en de gevoelige 

functie of bij de gevoelige functie denkbaar om functies in elkaars 

nabijheid te realiseren? 

5. kan de juridische borging plaatsvinden via publiek- of privaatrecht 

(erfpacht)? 

 

Zie tabel inpassen bedrijven en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

Groen boekje “Bedrijven en milieuzonering” (VNG)  

Wet milieubeheer 

Wet ruimtelijke ordening 

 

Contact 

Brenda Abma 

Marlies Lambregts 
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Tabel: Inpassen bedrijven en fasen van het Plaberum  

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Inzicht bieden in de door de gemeente voorgestane 

toekomstige ontwikkeling in relatie tot de huidige 

bestemming. 

 

• Quickscan milieuzonering. Inschatten of bedrijvigheid past in voorgestane 

ontwikkeling 

• In kaart brengen eventuele knelpunten 

Fase 2: Onderzoeksfase Inventariseren elke bedrijven er  aanwezig zijn in en 

nabij het plangebied 

• Bedrijveninventarisatie: In kaart brengen aanwezige bedrijvigheid Bepalen 

aan te houden afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige objecten en 

daarbij inzicht geven in de betrokken belangen en aspecten. 

• Adviseren over het oplossen van eventuele knelpunten 

• Bepalen of nader onderzoek nodig is 

 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Juridische verankering zonering • Beschrijven aanwezige bedrijvigheid 

• Toetsing aan regelgeving en gemeentelijk beleid. 

• Schrijven van ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo 

projectbesluit 

 

Fase 4: Uitvoering Aanpassen bestaande situatie bedrijf of toezicht houden 

op nieuwbouw bij bedrijf. 

• Aangeven of en in hoeverre er maatwerkvoorschriften Wet Milieubeheer 

moeten worden geformuleerd 

• Mogelijk onteigeningsprocedure in gang zetten en privaatrechtelijke 

overeenkomsten aanpassen. 

• Uitplaatsen van individueel bestaand bedrijf of nemen van 

saneringsmaatregelen met daaraan gekoppelde planning bij desbetreffend 

bedrijf; 

• Indien een nieuw bedrijf wordt ingepast, erop toezien dat adequate 

maatregelen worden genomen in de realisatiefase 
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8  Luchtkwaliteit en Mobiliteit 

Luchtkwaliteit in de stad wordt met name beïnvloed door gemotoriseerd 

wegverkeer. Indien een ruimtelijk plan invloed heeft op het aantal 

vervoersbewegingen over de weg,heeft de ontwikkeling ook invloed op de 

luchtkwaliteit. 

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

De regelgeving voor luchtkwaliteit (artikel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de 

Wet milieubeheer (Wm) is gekoppeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) spelen een bepalende rol bij de 

toetsing aan de in Wet milieubeheer opgenomen normen en grenswaarden. 

Ruimtelijke plannen kunnen alleen doorgang vinden indien ze voldoen aan 

één van onderstaande voorwaarden, of aan een combinatie ervan: 

1. het plan voldoet aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. 

Belangrijkste grenswaarde voor  jaargemiddelde concentraties NO2 

en PM10 is 40 µg/m3. 

2. het plan draagt Niet In Betekenende Mate (NIBM) bij aan de 

luchtkwaliteit. De grens voor NIBM is 1,2 µg/m3; 

3. het plan heeft per saldo geen negatieve gevolgen voor de 

luchtkwaliteit; 

4. het plan is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Lucht (NSL). 

 

Op grond van het landelijk Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit 

mag binnen 300 meter van een snelweg of  50 meter van een provinciale 

weg geen gevoelige bestemmingen worden gesitueerd indien sprake is van 

(dreigende) overschrijdingen van de grenswaarden voor PM10 of NO2. Het 

Besluit rekent tot gevoelige bestemmingen: scholen, kinderdagverblijven, 

bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen.  

 

Amsterdam heeft een aanvullende richtlijn ontwikkeld op het landelijke 

Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat binnen 

de zone van 300 meter van een snelweg en 50 meter van een provinciale 

weg of een lokale weg waarover minimaal 10.000 voertuigbewegingen per 

etmaal plaatsvinden geen gevoelige bestemmingen worden geprojecteerd, 

onafhankelijk van de luchtkwaliteit.. Een advies van de Gemeentelijke 

Gezondheids Dienst (GGD) is verplicht indien het bevoegd gezag hiervan af 

wil wijken. In het kader van luchtkwaliteit wordt het gebruik van 

milieuvriendelijk transport  (fiets, openbaar vervoer, elektrisch vervoer) 

gestimuleerd.  

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

Maatregelen in ruimtelijke plannen met positieve invloed op luchtkwaliteit: 

• Maatregelen gericht op doorstroming vervoer of routering van 

verkeer; 

• Voorbereiden op elektrisch vervoer   

• Maatregelen om fietsgebruik en gebruik openbaar vervoer te 

stimuleren 

• Situering gevoelige bestemmingen; 

• Beperking autoparkeermogelijkheden 

• Vastleggen fietsparkeernormen in de gebouwde omgeving in 

bestemmingsplannen. 

Zie verder tabel Luchtkwaliteit en fasen van het  Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

• Richtlijn gevoelige bestemmingen 

• Adviesmemo elektrisch vervoer 

• Atlas Amsterdam 

• Memo ‘Elektrisch vervoer in ruimtelijke plannen’; 

• www.amsterdam.nl/luchtkwaliteit en minisite luchtkwaliteit op 

intranet Amsterdam 

Contact 

Art van der Giessen, Harry van Bergen 
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Tabel: Luchtkwaliteit en fasen van  het Plaberum 

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Kan er worden voldaan aan regelgeving  en gelden extra 

ambities? 

 

� Quickscan luchtkwaliteit: wat is de bestaande situatie en waar liggen de 

kansen en bedreigingen. 

� Inschatten of kan worden voldaan aan regelgeving 

 

Fase 2: Onderzoeksfase Wat is de bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit en 

wordt voldaan aan wettelijke normen? 

� Inschatten/berekenen of  plannen al dan niet in betekenende mate bijdragen 

aan de luchtkwaliteit (NIBM Tool);  

� Nagaan welke maatregelen kunnen leiden tot een betere luchtkwaliteit; ( 

bijvoorbeeld fietsparkeeronderzoek, hoe wordt  elektrisch vervoer het best 

gefaciliteerd) 

� Beoordelen of aanvullend onderzoek vereist is 

� Beoordelen Luchtkwaliteitsrapporten/berekeningen 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Juridische borging in het bestemmingsplan � Beschrijven regelgeving en gemeentelijk beleid 

� Interpreteren onderzoeken en toetsing aan regelgeving 

� Ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo projectbesluit 

� Opstellen regels voor bestemmingsplannen, incl. voor mobiliteit 

� Schrijven van ruimtelijke onderbouwing voor bestemmingsplan of Wabo 

projectbesluit 

� Opname van mobiliteitsaspecten voor fiets en auto opnemen in 

bestemmingsplan 

 

Fase 4: Uitvoering  � Beoordeling aanbiedingen ontwikkelaars op het aspect luchtkwaliteit 

� Beoordelen mobiliteitsoplossingen op gebouwniveau 

� Voorsorteren op elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte en in 

parkeergarages 
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9  Materiaalgebruik en Afval 

Grondstoffen worden schaarser, kostbaarder en daardoor strategisch 

belangrijk. Een grondstoftransitie  – het gebruik van duurzame materialen 

en het sluiten van kringlopen -  is noodzakelijk. Het vraagt om versnelling 

van de huidige stedelijke aanpak en om innovatie, zoals ook verwoord in het 

Duurzaamheidsprogramma  Amsterdam Besllist Duurzaam 2011 – 2014. 

Duurzaam inkopen en aanbesteden wordt gezien als een van de belangrijk 

instrumenten om deze transitie in gang te zetten.  

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

Voor duurzaam inkopen, zijn landelijk minimumcriteria vastgesteld waaraan 

materialen moeten voldoen. Zie hiervoor: www.pianoo.nl/criteria. 

Amsterdam wil ‘maximaal duurzaam inkopen’. Dit is vastgelegd in het 

Collegeakkoord 2010 – 2014, en uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma 

Duurzaam Inkopen 2011 – 2014.  Indien hout als materiaalsoort wordt 

gekozen, dan past Amsterdam FSC-hout toe zoals afgesproken met het  

convenant  tussen de Gemeente Amsterdam en FSC-Nederland.  

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

Bij duurzaam materiaalgebruik wordt gekeken naar de hele levenscyclus: 

van herkomst, tot  bouw, gebruik en afdanken. Een ruimtelijk plan vraagt 

ook om inzicht in en een een visie op de be- en verwerking van 

afvalstromen.  

 

Mogelijke maatregelen zijn: 

• hoogwaardig (lokaal) hergebruik van vrijkomende materialen (hout, 

sloopafval, grond); 

• gesloten grondbalans; 

• Europese herkomst materialen, in verband met de CO2 belasting als 

het materiaal over de oceaan vervoerd moet worden; 

• inzet van secundair materiaal (betongranulaat, gerecycled asfalt) in 

de openbare ruimte; 

• geen of minimaal gebruik van lood, zink of koper aan de buitenzijde 

van een gebouw ter voorkoming van verontreiniging van 

oppervlaktewater; 

• mogelijkheden om het materiaal voor hergebruik geschikt te houden 

na afdanking (kan met name relevant zijn in bedrijvengebieden); 

• visie op scheiding van afvalstromen en inzamelmethoden op 

gebiedsniveau; 

• voldoende prullenbakken in de openbare ruimte; 

• toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten zoals vuilniswagens. 

 

Zie verder tabel Materiaalgebruik en fasen van het Plaberum 

 

Achtergrond informatie 

• Duurzaamheidsprogramma Amsterdam beslist Duurzaam 2011 - 

2014 

• Leidraad Duurzaam Inkopen 2 

• Convenant FSC 2007 ( wordt in 2012 vernieuwd) 

 

Contact 

Jeroen van der Waal 
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 Tabel: Materiaalgebruik en fasen van  het Plaberum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Plaberum Toets Mogelijke inzet gemeentelijke milieuadviseurs 

Fase 1: Strategiefase Bepalen inkoopstrategie om duurzame ambities te 

realiseren. Op welke wijze kunnen leveranciers hierbij 

een rol spelen? 

� Uitvoeringen duurzaamheidsscan waarbij ook de mogelijke inkoopstrategie 

in beeld komt. 

Fase 2: Onderzoeksfase  � Beoordelen onderzoeksrapporten 

 

Fase 3: Programma en 

ontwerpfase 

Opnemen eisen duurzaam materiaalgebruik. 

Opnemen eisen en wensen t.a.v. logistiek proces (inzet 

voertuigen) 

 

� Uitwerken eisen  toepassing FSC-hout 

� Uitwerken toetsingskader duurzaam materiaalgebruik voor 

inkoopdocumenten 

Fase 4: Uitvoering Controle op levering FSC-hout 

Toetsen eisen en wensen t.a.v. logistiek proces 
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10  Water 

Het thema water heeft vele facetten en een apart bevoegd gezag om deze 

aspecten te borgen. De gemeente Amsterdam valt binnen het beheergebied 

van vier waterbeheerders te weten:  

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ( www.agv.nl), Waternet voert deze taak 

uit namens het hoogheemraadschap (www.waternet.nl ) 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnjk.nl ) 

Hoogheemraadschap van Rijnland (www.rijnland.net)  

Rijkwaterstaat (www.rijkswaterstaat.nl)  

 

Daar waar het lozingen op de riolering betreft, moet per situatie worden 

bekeken of AGV dan wel de gemeente bevoegd gezag is. 

 

Wettelijke eisen, beleid en doelstellingen  

De vier waterbeheerders adviseren en toetsen aan de hand van een 

vastgesteld proces dat “Watertoets” heet. Het is wettelijk verplicht  (Besluit 

ruimtelijke ordening Bro) om het watertoetsproces te doorlopen bij 

bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten. Daarnaast is 

in het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008) wederom afgesproken om 

het watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundig relevante 

ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Dit is 

conform de Bestuurlijke Notitie Watertoets. 

 

Indien er een Waterwetvergunning moet worden aangevraagd voor de 

realisatie van een warmte- en koudeopslag waarbij gebruik wordt gemaakt 

van grondwater is provincie Noord-Holland het bevoegd gezag. Voor een 

systeem waarbij er gebruik van buizen in de ondergrond (gesloten systeem) 

gelden vooralsnog geen regels. Dit gaat veranderen als de AMvB 

Bodemenergie in werking treedt. 

 

Wat te doen in ruimtelijke plannen 

Het doel van het watertoetsproces is om de waterhuishoudkundige 

doelstellingen te borgen in  alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 

plannen en besluiten. Eén van de belangrijkste onderdelen in het 

watertoetsproces is het wateradvies van de waterbeheerder. In 

besluitvorming over ruimtelijke plannen en besluiten dient vervolgens 

gemotiveerd te worden op welke manier rekening is gehouden met dit 

wateradvies. De initiatiefnemer verantwoordt de ruimtelijke keuzen ten 

aanzien van water in de waterparagraaf, als onderdeel van het ruimtelijke 

plan. 

 

Achtergrond informatie 

• De website van Waternet informeert over het Watertoetsproces en 

wie daarvoor te benaderen.  

 

Contact 

Waternet Algemeen telefoonnummer (0900-9394) vraag naar afdeling 

Planadvies 

www.waternet.nl 

 

 


