Verrijkende
Landbouw MENS
Een meerschalen benadering
Bijlage 5 Mens

1

Inhoudsopgave
Bijlage Mens ............................................................................................................................................ 1
1

Introductie ...................................................................................................................................... 3

2

Mens in de gebiedsaanpak ............................................................................................................. 4

3

Rollen voor de overheid .................................................................................................................. 9
3.1

3.1.1

In de markt: True-pricing ................................................................................................ 9

3.1.2

Door de gemeenschap: commons ................................................................................ 11

3.1.3

Door de overheid .......................................................................................................... 13

3.2
4

Waarden borgen ..................................................................................................................... 9

Rol in een gebiedsproces ...................................................................................................... 13

Omgevingswet .............................................................................................................................. 16
4.1

Introductie omgevingswet .................................................................................................... 16

4.2

Instrumenten omgevingswet & bodem- en watersysteem .................................................. 17

4.3

Omgevingswaarden .............................................................................................................. 19

4.4

Kansen voor de gebiedsaanpak van Verrijkende Landbouw ................................................ 20

4.5

Kansen voor opnemen grenswaarden .................................................................................. 21

Het Programma Verrijkende Landbouw is een kennis- en innovatieprogramma voor het ontwikkelen van een
vernieuwd economische rendabel grondgebonden landbouwsysteem. Een systeem dat een positief effect
heeft op de kwaliteit van het bodem- en watersysteem en in verlengde daarvan op het landgebruik, ten
behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen.
Het vertrekpunt voor een nieuw landbouwsysteem is een nieuwe en eigentijdse balans van ‘Land’, ‘Waarde’,
en ‘Mens’. In dit rapport Mens is meer informatie opgenomen over de elementen van het 'mensenwerk' van
de transitie naar een volhoudbare landbouw zoals de houding van mensen naar de natuur, mogelijke rollen en
organisatievormen en de rol van de omgevingswet Het rapport is een bijlage bij het hoofdrapport ‘Verrijkende
Landbouw, een meerschalen benadering’.
Definitieve rapportage, maart 2021
Auteurs: Liesbeth Schipper, Linda Bruin (beiden Royal HaskoningDHV), Renée Zijlstra (zelfstandig adviseur)
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1 Introductie
De transitie van de landbouw naar een beter volhoudbaar systeem is mensenwerk: de mens, individueel en
georganiseerd, is aan zet. Als mensen in gebieden met elkaar goed weten hoe het Land duurzaam kan worden
beheerd en benut en er zijn oplossingen voor het verzilveren van waarden en het verdelen van lusten en
lasten, betekent dat ook iets voor henzelf en de wijze waarop mensen zich gedragen en organiseren.
Dat begint met de houding van mensen zelf, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de natuur. In 2050
zullen andere waarden zijn ontwikkeld die impact hebben op wat mensen doen en laten. Daarbij zullen op
langere termijn ook nieuwe vormen van samenwerking en specialisatie nodig zijn, met nieuwe rollen en
organisatievormen en nieuwe machtsverhoudingen. Past het bijvoorbeeld bij agrariërs in een gebied om ook
‘waterdiensten’ te leveren (bekostigd via bijvoorbeeld subsidies)? Zijn er mensen die gezamenlijk voor het
beheer van een natuurgebied of landschap willen zorgen? En welke rol en taken zien provincies, gemeenten en
waterschap voor zichzelf?
Op korte termijn is het belangrijk om aanknopingspunten te vinden voor nieuwe werkwijzen en organisaties.
Die zijn er ook al, denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van burgercollectieven en coöperaties in het landbouwen voedselsysteem of aan overheden die gebiedsprocessen faciliteren met alle stakeholders. Daarbij kan ook
de omgevingswet instrumenten bieden die passen bij de transitie.
Leeswijzer
In deze bijlage gaan we eerst in op manieren om de houdingen van mensen naar zichzelf, hun organisaties en
het systeem expliciet te kunnen onderzoeken en mee te nemen in gesprekken in gebiedsprocessen en voor
systeemveranderingen. Daarna gaan we in hoofdstuk 3 explicieter in op mogelijke rollen van de overheden in
de gebiedsaanpak. En tenslotte beschrijven we de mogelijkheden van de omgevingswet om de gebiedsaanpak
te stimuleren en ondersteunen.
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2 Mens in de gebiedsaanpak
Aan de start van een gebiedsaanpak zoals die is te vinden in de hoofdrapportage, is het van belang een
verdiepende analyse te maken van Land, Waarde en Mens. Een analyse die wat dieper gaat dan de ´huidige
situatie´ en verder gaat dan belangen. Voor de oriëntatie Mens betekent dat een analyse van de mens zelf in
het gebied en van de huidige rollen en organisaties van mensen. Daarbij gaat het over de volgende informatie:




de individuele houding van mensen: naar zichzelf, naar elkaar en naar het natuurlijke systeem (het
Land);
de rollen van organisaties, als relaties tussen mensen;
het beeld dat mensen hebben van het huidige en toekomstige landbouwsysteem.

Doel is om zichtbaar en bespreekbaar te maken dat ‘houding’ en ‘relatie’ uitmaakt, dat er verschillende
houdingen/relaties te benoemen zijn en dat verschillende systemen met verschillende houdingen/relaties te
associëren zijn. Dit helpt om in een gebied een beeld te krijgen van de mens individueel en als onderdeel van
een organisatie en om de mens beter te begrijpen in zijn of haar functioneren. Voor deze analyse heeft Onno
van Bekkum (van De Coöperatieve Samenleving) in samenspraak met het consortium een methode ontwikkeld
om houdingen van mensen en organisaties in gebieden bespreekbaar te maken. Hieronder lichten we de
ontwikkeling van de methode en de toepassingen kort toe.

2.1 Ontwikkeling van de methode om houdingen expliciet te maken
De methode om de perspectieven op houdingen van mensen, organisaties en systemen zichtbaar en
bespreekbaar te maken is ontwikkeld rondom de gebiedsworkshop die door Verrijkende Landbouw zijn
georganiseerd in de Valk (Ede), de Noardlike Fryske Walden (Friesland) en in IJsseldal. Daarnaast heeft in
online workshop plaatsgevonden waarin specifiek deze methode is uitgeprobeerd en besproken.
Mens-individueel
We willen inzicht krijgen in de verschillende ‘houdingen’ die aanwezigen in een gebied. Dit aspect van een
‘veranderende houding’ is van belang omdat alles wat we doen (of laten), we doen vanuit een bepaalde
houding. Hierbij gaan we uit van de veronderstelling dat -kort door de bocht- een nieuw systeem niet volgt
vanuit een ‘oude’ houding. Het adresseren van een onderwerp dat wat ‘op afstand’ staat van het dagelijkse
reilen en zeilen in de land- en tuinbouw is en blijft erg van belang. Uiteindelijk is alles wat we doen
mensenwerk en deze dimensie (houding) van het Mens-zijn kunnen we daarom niet overslaan.
Daarvoor zijn vragenlijsten samengesteld die met behulp van google form kunnen worden gestuurd naar
stakeholders in het gebied om zo een beeld te kunnen geven van de houding van de mensen uit het gebied. Op
5 thema’s zijn daarvoor 5 mogelijke ‘houdingen’ benoemd, waaruit mensen kunnen kiezen. Ook kunnen
mensen aangeven welke houdingen zij denken dat prevaleert in het huidige systeem en welke houding nodig is
voor een nieuw landbouwsysteem in de toekomst. In onderstaand figuur staan de 5 houdingen voor 5 thema’s
samengevat. Daaronder volgt een korte toelichting.
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Onze innerlijke houding (ons mensbeeld): Voor dit thema is gekozen voor beschrijvingen van
houdingen die refereren aan het menselijke en ‘goddelijke’ of transcedente aspect van de Mens.



Onze houding naar de natuur: Voor dit thema zijn 5 grondhoudingen beschreven ten aanzien van de
natuur. Deze beschrijvingen zijn gebaseerd op de grondhoudingen die filosoof en ecoloog Matthijs
Schouten heeft ontwikkeld en die daarnaar veel (actie)onderzoek heeft gedaan1.



Ons wereldbeeld: Deze houding gaat over de sociale houding en de kijk op relaties tussen mensen



Onze houding naar materiele middelen: Deze houding gaat over de wijze waarop we de
verbondenheid tussen mens en materie zien en verwijst ook naar de verhouding tussen mens en
techniek



Onze consumptieve houding: Dit verwijst naar de cultuur die we hebben ontwikkeld ten aanzien van
het consumeren en bezitten van producten.

De antwoorden kunnen worden geplot in een matrix die als gespreksonderwerp in het gebied gebruikt kan
worden: welke houding vinden wij horen bij systeem A en welke bij systeem B en waar zien wij ons zelf. En hoe
kun je de condities creëren waardoor je individueel, samen en als gebied kúnt door ontwikkelen naar B.

1

Zie bijvoorbeeld: http://vanabbestichting.nl/wpcontent/uploads/2019/12/SIGMA06_2013_ART1_Schouten.pdf
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Onderstaand is een voorbeeld van een matrix gegeven die we hebben gemaakt naar aanleiding van de
vragenlijst voor de online workshop Mens op 23 juni 2020. Dit is natuurlijk een willekeurige en geen
representatieve steekproef, maar het is wel een beeld waarin mensen duidelijk aangeven dat zij verschillen
zien in houdingen binnen verschillende systemen en ook kunnen aangeven waar zij zelf staan. Deze methode is
verder niet bedoeld als onderzoeksmethode, maar blijkt wel te werken om het gesprek over mens- en
wereldbeelden te kunnen voeren, de verschillen zonder oordelen bespreekbaar te maken en met elkaar
expliciet te krijgen in hoeverre verandering nodig en mogelijk is.

Uit het verslag van de workshop online Mens op 23 juni 2020:
Het is interessant om voor jezelf en voor je organisatie expliciet te maken waar je op de verschillende thema’s staat. Niet
vanuit het oordeel, maar vooral omdat daarmee het onderlinge gesprek beter en preciezer gevoerd kan worden. Dit maakt
je bewust van de posities van jezelf en van anderen. Daarnaast blijkt dat een ieder meerdere identiteiten heeft, en dat het
dus ook sterk afhankelijk is van je situatie of context wat je doet. Zo merkte iemand op: ‘ik merk dat ik nu persoonlijk een
bepaalde houding heb, maar dat ik in mijn organisatie werk vanuit een andere houding’.

Mens – organisatie
Naast de individuele houding van mensen willen we ook graag inzicht krijgen in de houding van organisaties.
Ook hiervoor hebben we een vragenlijst ontwikkeld en de antwoorden geven een beeld van de houding van
organisaties ten opzichte van:



Transacties (anoniem of relationeel)



Eigendom/financiering (beurs of eigen)



Governance (top down of participatief)



Community (functioneel of inclusief)



Leren (top down of bottom up)

.
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Onderstaand een voorbeeld matrix voor ‘organisatie’ die is gemaakt naar aanleiding van de vragenlijst voor de
online workshop Mens op 23 juni 2020.

Door in de workshop ter plekke in gesprek te gaan over de eigen organisatie komt een verdiepend gesprek op
gang over de ratio achter verdienmodellen en bedrijfscultuur. Zo kunnen aanknopingspunten worden
gevonden voor verbetering.
Mens-systeem
Tenslotte is er ook een vragenlijst ontwikkeld om een beeld te krijgen hoe mensen in een gebied kijken naar
het huidige en een toekomstig landbouwsysteem. De antwoorden van de vragenlijsten geven op dit
onderwerp een beeld van ons beeld van het systeem ten aanzien van:






Economie & beleid (vrij of gereguleerd)
Financieel stelsel
Openbaar bestuur (top down – bottom up)
Samenleving (exclusief – inclusief)
Kennisinfrastructuur (publiek- privaat)

Ook voor ‘systeem’ is een vragenlijst verstuurd, ter vorobereiding op de gebiedsworkshop in IJsseldal. Zie
hieronder het resultaat.
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2.2 Tenslotte
De methode is nog in ontwikkeling en beperkt toegepast. De beschrijvingen van de verschillende systemen
roepen diverse reacties op en zijn niet altijd helder. Ook is het nieuw om op deze manier over jezelf,
organisatie en systeem te spreken in een gebiedsproces. Er wordt vaak aangenomen dat op basis van
bestaande gesprekstools het gesprek over houdingen vanzelf aan de orde zal komen, maar dat gebeurt lang
niet altijd. Terwijl, in tijden van transitie, ook fundamentele verandering van houdingen nodig is, waaruit een
nieuwe ethiek kan ontstaan naar elkaar en naar de natuur/ ‘Land’. Binnen Verrijkende Landbouw was het niet
mogelijk deze methode verder uit te werken en/of ethische aspecten verder te bespreken. Daarom doen we
de volgende aanbevelingen aan initiatiefnemers en overheden die aan de slag gaan met gebiedsprocessen of
systeemvernieuwingen:




Besteed in gebiedsprocessen, maar ook in eventuele regionale of landelijke programma’s die gericht
zijn op systeemverandering in de landbouw, ook expliciet houdingen van mensen en organisaties;
Stimuleer en organiseer gesprekken over de ethiek van het huidig en toekomstig landgebruik en
betrek daarbij milieufilosofen;
Gebruik bijgaande methode en de ontwikkelde vragenlijsten en verbeter ze, zodat de bruikbaarheid
verder toeneemt.
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3 Rollen voor de overheid
Binnen Verrijkende Landbouw is afgesproken om bijzondere aandacht te geven aan de rol van de
overheid in de transitie naar een nieuw landbouwsysteem. Die rol kan natuurlijk alleen worden
besproken in relatie tot de rollen van andere partijen, zoals agrarische en andere bedrijven,
maatschappelijke organisaties en burgers. Het systeem zal verschuiven waardoor alle partijen
andere rollen kunnen en moeten spelen (zie ook bijlage 2, het synthesedocument fase 1). Steeds
doen we dit met een focus op de rol van de overheid.
De rollen van de overheid zijn in de gebiedsaanpak sterk gekoppeld aan de mogelijke methoden om
de bodemfuncties te verzilveren en lusten en lasten opnieuw te verdelen. In paragraaf 3.1 gaan we
daar verder op in. Hier ligt een sterke relatie met bijlage 4, over Waarde.

3.1 Waarden borgen
In deze paragraaf wordt de rol van de overheid besproken bij drie methoden om waarden - het herstel,
behoud en ontwikkeling van de zes bodemfuncties- te creëren, te verzilveren en de bijbehorende lusten en
lasten te verdelen (zie bijlage 4 Waarde):




In de markt: true-pricing
Door de gemeenschap: commons
Door de overheid

3.1.1
In de markt: True-pricing
Bij True pricing worden de maatschappelijke effecten van voedselproductie in de voedselprijs tot uitdrukking
gebracht. True pricing, of het bepalen van de echte prijs geeft een integraal beeld van de economische – en
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duurzaamheidskosten van productie en consumptie van voedselproducten. De overheid kan de ontwikkeling
van true-pricing stimuleren als gebruiker en als aanjager richting andere partijen. Als gebruiker kan zij zelf
direct een rol spelen, door toezicht, analyse, rapportage, inkoop, financiële en fiscale prikkels, wet- en

regelgeving en het faciliteren van sectorafspraken. Zie het overzicht hieronder.
1,2,3 staan voor de toepassing van de prijsinformatie: 1) bieden van transparantie, 2) mogelijkheid voor
vrijwillige betaling van de echte prijs en 3) standaardbetaling van de echte prijs.
De overheid kan ook een belangrijke rol als aanjager spelen bij het verder stimuleren en opschalen van
toepassingen van echte prijzen door bedrijven, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties. Dit
houdt bijvoorbeeld in dat ze bedrijven en organisaties ondersteunt bij investeringen om True Pricing te
realiseren. Kennis, onderwijs en onderzoek naar True Pricing financiert, bijvoorbeeld via NWO. De methode, de
mondiale True Pricing-standaard, financiert. Of True Pricing integreert in (de criteria van) andere
beleidsinstrumenten. Voorbeelden daarvan zijn: financieringen voor ondernemers via RVO, de topsectoren of
corona-gerelateerde regelingen, convenanten, transparantiebenchmark(s) en internationale
samenwerkingsprogramma’s.
Bron: Nederland met echte prijzen, MVO Nederland, Springtij, True Price, 2020
Bovenstaande overheidsinterventies zijn grotendeels handvaten voor de Rijksoverheid om de ontwikkeling van
true-pricing in Nederland te stimuleren. Dit neemt niet weg dat er ook kansen zijn voor regionale overheden
om op gebiedsniveau true pricing te stimuleren. De regionale overheid kan ‘agenderen, stimuleren en
verbinden’. Door onderzoek te doen en pilots uit te voeren. En door partijen in een gebied bij elkaar te
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brengen om zo een schaalvergroting te realiseren voor lokale initiatieven, bijvoorbeeld duurzame
producerende agrarische ondernemers met potentiele afnemers. Het ontwikkelen van korte ketens kan helpen
bij een echte prijs voor de agrarische ondernemer. Ook kan de regionale overheid een rol spelen door te
communiceren over werkelijke maatschappelijke kosten en baten van voedselproductie in een gebied en
bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame streekmerken te stimuleren. Vanuit Verrijkende landbouw
bevelen we aan om onderzoek en pilots uit te voeren om de toepassing van true-pricing op gebiedsniveau en
de rol van de regionale overheden hierbij verder te ontwikkelen.
Provincie Limburg onderzoekt potentie True pricing
Provincie Limburg startte een project om zicht te krijgen op het marktpotentieel van true pricing in Limburg.
Studenten van Hotel Management School Maastricht hebben de markpotentie van het TCA-principe bij bedrijven als
het gaat om de inkoop van bedrijfscatering onderzocht. Hieruit bleek dat er met name potentieel is onder bedrijven
die duurzaamheid en een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid zwaarder laten wegen dan prijs en gemak.
Belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle implementatie zijn onder andere transparantie en praktische
toepasbaarheid van het TCA-principe en communicatie over TCA naar de eindgebruiker.
Daarnaast heeft Soil & More Impacts met vijf Limburgse bedrijven een project gedaan om True Pricing te testen. De
insteek is om een ‘eerlijke’ prijs van voedsel te bepalen en te onderzoeken of de gebruiker de meerwaarde van een
duurzaam geproduceerd Limburgs product waardeert. Vijf ambitieuze ondernemers gingen met elkaar in gesprek
over hun bedrijfs- en maatschappelijke bijdrage. Het gaat om People’s Farm (Maasbree), fruit- en hopteler Roger
Wouters (Reijmerstok), fruitteler Lion Kniest (Baarlo), bioteler Bioverbeek (Velden) en melkveebedrijf Guido van
Hoven (Eckelrade). Deze koplopers leveren niet alleen voedsel, ze leveren indirect ook diensten voor het landschap
en de maatschappij. Daarmee hebben ze impact op de bodemvruchtbaarheid, het waterhuishouden van de bodem,
de CO2-opslag en de biodiversiteit in de omgeving. Voor de consument is dit echter nog niet zichtbaar en kan
daardoor het onderscheid met andere bedrijven dus nog niet op waarde schatten.
Soil and More Impacts heeft de kostenberekeningen gemaakt per hectare. Als deze kosten zouden worden
teruggerekend naar een prijs per product kom je vrij hoog uit, wat een onrealistische ‘markt’prijs’ van groenten, fruit
en melk uit Limburg zou weergeven. De rekenmethodiek volgens het TCA-principe is nog volop in ontwikkeling. Wat
duidelijk wordt is dat negatieve externe effecten nu nog beter gekwantificeerd kunnen worden dan positieve.
De Provincie Limburg is een van de eerste provincies die hiermee aan de slag is gegaan. Gedeputeerde Hubert
Mackus van Landbouw wil het belang hiervan ook toelichten in Den Haag en Brussel. Mackus: “De discussie over
prijs moeten we met z’n allen voeren, dan pas kunnen we echt stappen maken.”

3.1.2
Door de gemeenschap: commons
Een common is het gezamenlijke beheer en gebruik van een collectief goed door een groep burgers,
bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijk beheerde voedseltuinen. Dit kan via het oprichten van een coöperatie
of via een overeenkomst de (grond)eigenaar van de hulpbron. Burgers doen dit al in toenemende mate en
spelen daarmee een nieuwe rol in het landbouw en voedselsysteem, evenals de boeren die binnen deze
context aan de slag gaan (denk aan CSA boeren of herenboeren)
Overheden kunnen bij burgercollectieven vooral een faciliterende rol spelen. Veel initiatieven kiezen er bewust
voor om geen (financiële) overheidsondersteuning te zoeken. Voor het oprichten van een common blijkt
echter veel kennis, kunde en kapitaal nodig te zijn. Bovendien werken (steeds veranderende) beleidsregels niet
altijd mee. Burgercollectieven vragen daarom vooral om erkenning van hun ondernemingsvorm en aanpassing
van de regels.
Tine de Moor onderscheidt vier stappen in de richting van inclusieve Publiek-Collectieve-partnerships
(www.collective-action.info):
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1.

Waarderen en evalueren
Om collectieven van burgers een kans te geven dient de overheid het potentieel van dergelijke
oplossingen te herkennen en erkennen. Hiervoor is het noodzakelijk dat collectieven worden geëvalueerd,
maar wel op gelijke voet met alle andere typen organisaties. Burgercollectieven moeten als alternatieve
vorm evenveel kansen op slagen en falen moeten als markt- en overheidsorganisaties. Om de uitbouw
van collectieven te stimuleren moet de overheid zich ervan weerhouden te zoeken naar een sjabloon;
zelf-georganiseerde burgercollectieven kunnen alleen succesvol zijn wanneer zij zich aanpassen aan lokale
omstandigheden en behoeften.

2.

Exploreren en inventariseren
Een kritische evaluatie van wat een samenleving aan producten en diensten nodig heeft en welk model
daarvoor het beste kan dienen (publieke dienstverlening, privatisering of burgercollectieven). Een model
dat steunt op institutionele diversiteit is veel veerkrachtiger dan de huidige keuze die we hebben tussen
markt en staat. De overheid en samenleving kunnen zoeken naar de juiste oplossing per domein; welke
publieke goederen en diensten hebben baat bij een grotere rol voor burgercollectieven? En wat zijn de
randvoorwaarden om dit tot een succes te brengen?

3.

Faciliteren en barrières elimineren
Indien de overheid investeert in het makkelijker maken van het opzetten van burgercollectieven kan tijd
en energie gewonnen worden. Er kan worden gedacht over het bieden van een juridisch en operationeel
raamwerk; wanneer de randvoorwaarden voor succes van burgercollectieven onderzocht worden, zou de
overheid collectieven die problemen ervaren een helpende hand kunnen bieden. Veel lokale collectieven
proberen nu het wiel opnieuw uit te vinden; door het gebrek aan interactie met elkaar en met de
overheid zijn zij enkel op zichzelf aangewezen in het vinden van de juiste oplossingen. Hierin kan de
overheid een bepalende rol spelen. Denk aan adviezen over de juiste groepsgrootte; wanneer is een
initiatief goed bestuurbaar en aan een juridisch raamwerk. De overheid zou ook kunnen gaan investeren
in het bedenken van nieuwe, toegankelijke rechtspersonen, bijvoorbeeld ten diensten van PublicCollectieve partnerschip waarbij verantwoordelijkheden tijdelijk aan burgercollectieven worden
overgedragen. Of ‘transgenerationele coöperatie’ gericht op intergenerationele solidariteit.

4.

Monitoren en controleren
Een risico van burgercollectieven is segregatie en ongelijkheid. Het zijn vooral hoger opgeleiden of hogere
inkomens die participeren en voordeel behalen, dit geldt overigens vaak ook publieke voorzieningen en de
markt. Intensive participatie van stakeholders en kleine groepen kunnen hierbij een belangrijke
preventieve rol spelen. Op overheidsniveau kan – dat klinkt wel haast tegennatuurlijk – gestreefd worden
naar kleinschaligheid en naar wat in het jargon heet “Polycentric governance”. In plaats van te bestuderen
en aan te studeren vanuit 1 welbepaald centrum, wordt gestreefd naar vele centra die niet in een
hiërarchische maar eerder intermediërende verhouding staan tot elkaar. Tegelijkertijd kan geïnvesteerd
worden aan de oprichting van een raad van toezicht die een oogje in het zeil houdt zonder dat hierbij
sturend gewerkt wordt.

In de praktijk krijgen regionale of lokale overheden initiatieven van allerlei pluimage binnen: van rijp tot groen,
door niet-professionele en grote professionele partijen. Het is van belang hiervoor een afwegingskader te
ontwikkelen, met bijvoorbeeld de volgende elementen:
 Dient het initiatief overwegend private of publieke belangen? Dient het gebied of de initiatiefnemers
zelf? Past het initiatief in het ‘toekomstbeeld voor 2050’
 Over welke kennis en kunde beschikken de initiatiefnemers?
 Wat is de kwaliteit van het initiatief? Heeft het voldoende bestaansrecht, zit er een business case
achter die op eigen benen kan staan of blijft het afhankelijk van steun van overheden (bijv. een pand
beschikbaar stellen tegen lage waarde)?
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Op basis van bovenstaande zien we de volgende mogelijkheden voor regionale overheden om de ontwikkeling
van commons / burgercollectieven op gebiedsniveau voor een verrijkende landbouw te faciliteren:
 Verken in een gebied welke goederen en diensten van een Verrijkende Landbouw (i.c. de zes
bodemfuncties) via commons beheerd en verdeeld zou kunnen worden.
 Verkennen welke regels belemmerend kunnen werken en zoek naar oplossingen.
 Ontwikkel een afwegingskader voor de keuze om initiatieven te ondersteunen
 Ondersteunen van burgerinitiatieven met (juridische) kennis of begeleiding of hulp bij het zoeken
naar fondsen of private investeerders.
 Financiële ondersteuning voor de ontwikkelfase van een initiatief, bijvoorbeeld via een startkapitaal
of een revolverend ontwikkelfonds (zoals nu bijvoorbeeld ook binnen de energietransitie plaatsvindt)
 Ga na op welke wijze je in een gebied toezicht wil houden en de risico’s op ongelijkheid kan
minimaliseren.
3.1.3
Door de overheid
Wanneer de (Rijks)overheid vindt dat een bepaalde ‘waarde’ belangrijk is, kan de overheid een aantal
instrumenten inzetten om die waarde te borgen in de maatschappij:
 Met wetten en regels: geboden en verboden.
 Beheer en gebruikstaken wettelijk toedelen aan de overheid (te bekostigen via het heffen van
belastingen)
 Stimuleren: bewustwording en subsidies
Deze instrumenten zijn uitgebreider beschreven in bijlage 4 Waarde.
Als onderdeel van de gebiedsbenadering Verrijkende Landbouw adviseren we regionale overheden om te
verkennen welke functies gebaat zijn bij een sterkere publieke rol. In de expertsessie Waarden kwam de
volgende redeneerlijn naar voren:
 Bodemfuncties met een direct belang voor de voedselproductie kunnen via de markt worden
geborgd. Om duurzaam te kunnen produceren heeft een agrarische ondernemer direct baat bij
bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging een goede mineralen kringloop etc.
 Voor andere bodemfuncties, zoals biodiversiteit, waterkwaliteit, ligt een overheidstaak voor de hand.
Omdat deze geen directe invloed hebben op de voedselproductie. De overheid kan deze waarden
borgen kan via wetgeving (bijvoorbeeld met Omgevingswaarden, zie 1.3) of door zaken in publiek
beheer te regelen. Het beheer van het bodem- en watersysteem en de natuurlijke grondstoffen die
daaruit worden onttrokken zouden in principe ook door de overheid – eventueel in samenwerking
met een gebiedscoöperatie - beheerd kunnen worden

3.2 Rol in een gebiedsproces
Voor de rol van de overheid in een gebiedsproces van Verrijkende Landbouw kunnen inzichten uit de stedelijke
gebiedsontwikkeling worden benut. Want ook bij stedelijke gebiedsontwikkeling is niet meer sprake van alleen
grotere ontwikkelende partijen, maar van een samenwerking tussen particulieren, collectieven, (lokale)
ondernemers en organisaties. Dit betekent dat overheden (bestuurders en ambtenaren) op andere netwerken
dan voorheen moeten inspelen. In visies en strategieën van verschillende steden zijn ‘loslaten’, ‘faciliteren’,
‘inviteren’ en ‘stimuleren’ gangbare termen geworden. Wanneer kies je nou welke rol? De bijgaande illustratie
helpt daarbij.
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Bij de overweging welke rol een regionale overheid kiest, kunnen de volgende elementen worden afgewogen:






Het belang of de potentie van een gebied
De kracht en kwaliteiten van marktpartijen of andere organisaties:
Of de risico’s te overzien en beheersbaar zijn;
Of er voldoende financiële middelen aanwezig zijn;
Welke grondposities de regionale overheid heeft.

Aan de hand van de eerste twee factoren kan de gewenste rol van de overheid ingeschat worden. Als de
potentie van een gebied hoog is en de kracht van (markt)partijen in dat gebied laag zal de overheid moeten
inviteren en initiëren om tot ontwikkeling van het gebied te komen. Als de kracht en kwaliteit van
(markt)partijen in een gebied hoog zijn kan de overheid een veel terughoudendere rol innemen door alleen te
stimuleren, af te stemmen of de regie zelfs helemaal los te laten. Een dergelijk analysekader maakt de
discussie inzichtelijker en geeft richting aan de afwegingen
Om tot de gewenste waardecreatie op lange termijn te komen, kunnen verschillende activiteiten worden
onderscheiden. Deze activiteiten kunnen afhankelijk van de gekozen rol door overheden worden ontplooid:






Het organiseren van samenhang en synergie
Hierbij zou de regionale of lokale overheid een rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van partijen
(bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten), het in beeld brengen van gedeelde belangen en het zorgen voor
coördinatie en afstemming.
Starten en de eerste stappen zetten
De regionale of lokale overheid kan het initiatief nemen om een gebiedsproces op te starten.
Ontwerpen van waardecreatie
Zie hiervoor een uitgebreidere bespreking in bijlage 4 over Waarde.
Het organiseren van gebiedsmanagement
Het gaat hierbij om de vraag wie / welke partij de ontwikkeling van het gebied gaat aansturen op basis van
een gezamenlijke ‘ontwerp’ en ontwikkelingsprogramma. Het gebiedsmanagement zal ook zorgdragen
voor het beheren van het ‘gebiedshuishoudboekje’ (zie achtergronddocument waarde). Het
gebiedsmanagement kan worden belegd bij een onafhankelijke gebiedsmanager, een coöperatie of
regionale overheid.




Belemmeringen opheffen
Gebiedspotentie vergroten door overheidsinvesteringen
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Ruimte geven.

Gebruikte bronnen:
Gebiedsontwikkeling Nieuwe-Stijl, eerste stappen in de praktijk (ministerie IenM, 2014)

In de epiloog bij deze publicatie (hoofdstuk 5) door de G32 en VPNG wordt de benodigde cultuuromslag helder
geschetst evenals in het rapport van de VNG denktank `Van eerste overheid naar eerst de burger´.15 Meer
informatie over de samenwerking tussen overheid en maatschappelijke initiatieven is ook te vinden op o.a.
www.tijdvoorsamen.nl en www.andersdenkenandersdoen.nu.
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4 Omgevingswet
4.1 Introductie omgevingswet
De omgevingswet is een samenhangende wet over de fysieke leefomgeving met als algemene doelstelling
(artikel 1.3 Ow), het in onderlinge samenhang:
 bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en
 doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke behoeften.
Het bodem- en watersysteem en landschap – relevant voor Verrijkende Landbouw - zijn expliciet benoemd als
onderdelen van de fysieke leefomgeving (art 1.2 OW).
Het motto van de Omgevingswet is: ruimte voor ontwikkeling en waarborgen kwaliteit. Volgens de toelichting
op de wet wordt gegaan van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van
activiteiten naar een beleidscyclus waarin sprake is van het balanceren tussen de zorg voor de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving en het ruimte bieden aan ontwikkelingen. Dit wordt ook de balans tussen beschermen en
benutten genoemd. De maatschappelijke opgaven zoals die door alle overheden zijn geformuleerd komen
hierdoor meer centraal te staan.
Onder bodemkwaliteitszorg wordt verstaan de zorg voor de bodem in chemische, fysische en biologische zin.
In de huidige wetgeving is deze zorg vooral gericht op het chemische aspect en dan niet zo zeer vanuit zorg
voor de bodem, maar vanuit het idee dat bodemverontreiniging niet schadelijk mag zijn voor mens en milieu.
In de Omgevingswet, is de bodemkwaliteitszorg geïntegreerd in het omgevingsbeleid. Bodemzorg zal dan meer
gericht zijn op het duurzaam gebruik van de bodem en ecosysteemdiensten. In deze context verschuift dan
ook het accent van de bodemkwaliteitszorg van chemische kwaliteit naar de kwaliteit van het bodemsysteem
als geheel.

Systematiek & opbouw Omgevingswet
De Omgevingswet gaat uit van het beginsel decentraal tenzij. Dit ‘decentraal, tenzij’ komt terug in de
systematiek van de wet. Dit betekent dat de lokale bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. De
uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de omgevingswet worden overgelaten aan de
gemeenten, tenzij daarover andere regels zijn gesteld. Beslissingen die goed op decentraal niveau kunnen
worden genomen, worden aan dat decentrale niveau overgelaten. Het idee hierachter is dat het decentrale
bestuursorgaan het beleid het beste kan invullen met oog voor de lokale situatie. Alleen als het niet anders
kan, stelt het Rijk regels.
Om het meest optimale resultaat van besturing te behalen voor een circulaire economie, is het volgens velen
cruciaal dat alle drie de spheres – markt, overheid en gemeenschap (civil society en individuele burger)
– gelijkwaardige actoren zijn in het tot stand komen van beleid: “In het huidige participatiebeleid – zoals de
nieuwe Omgevingswet – wordt dit nog niet bewerkstelligd: de gemeenschap blijft slechts een participant in
overheidsbeleid en niet (mede)eigenaar en bepaler van wat er in lokaal beleid gebeurt, zou moeten gebeuren
en daadwerkelijk gaat gebeuren.”2

2

https://accez.nl/de-circulaire-economie-als-een-commons-en-haar-implicaties/
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4.2 Instrumenten omgevingswet & bodem- en watersysteem
Verdeling bevoegdheden
Het beheer van het bodem- en watersysteem ligt op basis van de Omgevingswet bij gemeenten,
waterschappen en provincies. Gezien de verschillende maatschappelijke opgaven voor de fysieke
leefomgeving en het belang van schoon water en een gezonde bodem voor onze gezondheid is afstemming
van deze plannen noodzakelijk en vanzelfsprekend.
Gemeenten en provincies krijgen de primaire verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteit en grondwater
met veel mogelijkheden voor eigen beleid. De provincie is bevoegd gezag als het gaat om grondwaterkwaliteit.
Lokale en regionale regels over de kwaliteit van grond, bodem, grondwater en ondergrond kunnen straks
worden vastgelegd in het omgevingsplan respectievelijk omgevingsverordening. De verplichtingen uit een
aantal EU-richtlijnen (onder meer de Kaderrichtlijn water en de Grondwaterrichtlijn) vormen hierbij het kader.
Daarnaast stelt het Rijk voor een aantal onderwerpen regels en/of Omgevingswaarden vast.
De kerninstrumenten waarmee Rijk, provincie, waterschap en gemeenten invulling geven aan de brede
afweging van de kwaliteit van de leefomgeving – waaronder de bodem en waterkwaliteit- in relatie tot gebruik
van de leefomgeving zijn: de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, omgevingsverordening en het
omgevingsplan.
Omgevingsvisie
In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied. Daarbij rekening houdend
met onderwerpen als bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen,
natuur en cultureel erfgoed. De visie is geen gedetailleerd plan maar toont de hoofdlijnen voor het
langetermijnbeleid. Nadrukkelijk voorwaarde is wel dat het een samenhangende, integrale visie is, geen copypaste van bestaande visies. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie te maken.
Het is voor overheden belangrijk om in het proces van de omgevingsvisie kennis te nemen van de aanwezige
bodemkwaliteiten. Deze bodemkwaliteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke
opgaven uit de omgevingsvisie. Het uiteindelijke doel is dat bodem en ondergrond worden meegenomen in
het begin van het beleidsontwikkelingsproces.
Omgevingsprogramma
Het programma bevat een uitwerking van het te voeren beleid uit de omgevingsvisie. Een programma kan in
een aantal gevallen zelfs verplicht zijn (geluid, luchtkwaliteit). Maar gemeenten kunnen ook besluiten
onverplichte programma’s op te stellen. Omdat het programma een beleidsdocument is, werkt het in beginsel
niet door naar burgers en bedrijven; het heeft geen juridische binding voor derden.
Een separaat programma voor bijvoorbeeld bodem maakt de inspanningsverplichting voor de overheid
duidelijk. Daarnaast kan het programma een pakket aan maatregelen bevatten om doelen voor de bodem en
ondergrond te bereiken, benutten of beschermen. Het programma biedt kansen om het thema bodem in
relatie tot maatschappelijke opgaven verder uit te werken samen met andere overheden.
Omgevingsverordening
Provincie en waterschap stellen een omgevingsverordening op. De provinciale omgevingsverordening bevat
alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Dit kunnen drie soorten regels zijn:
 regels voor burgers en bedrijven zoals regels over vergunningplichten
 regels voor de overheid zoals regels om vergunningaanvragen te beoordelen
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instructieregels over hoe gemeenten en waterschappen hun taken en bevoegdheden moeten
uitoefenen
In de omgevingsverordening kan de provincie ook omgevingswaarden opnemen (zie 1.3)
De provincie is verplicht een aantal onderwerpen op te nemen in een omgevingsverordeningen, dit zijn o.a.
bescherming van werelderfgoed en cultureel erfgoed, bescherming van het natuurnetwerk Nederland,
inclusief Natura 2000. Provincies kunnen ook op grond van het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) en BKL
(Besluit kwaliteit leefomgeving) regels stellen. Hiernaast stellen de provincie regels omdat het niet doelmatig
en doeltreffend is om een belang op gemeentelijk (of waterschaps)niveau te behartigen. Het
provinciebestuur moet motiveren waarom zij het onderwerp regelen en niet overlaten aan de gemeenten. Dit
kunnen bv regels zijn over zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, agrarische ontwikkelingen en
stedelijke ontwikkelingen.
De provincie moet in de omgevingsverordening in ieder geval regels opnemen voor het beschermen van de
kwaliteit van het grondwater voor de winning van de in de verordening aangewezen gebieden. Deze gebieden
heten vaak grondwaterbeschermingsgebieden en/of boringsvrije zones. De provincie kan in de
omgevingsverordening regels stellen aan activiteiten die de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Dit zijn dan
activiteiten die de doelen voor grondwater van de kaderrichtlijn water (Krw) en de grondwaterrichtlijn (Gwr)
kunnen bedreigen. Of die eigen (andere maatschappelijke) ambities in de weg staan. Het regionaal
waterprogramma is hierin leidend, aangezien het regionale waterprogramma uitvoering geeft aan de EUrichtlijnen. Ook een waterschap kan in de waterschapsverordening regels stellen om te zorgen voor een goede
grondwaterkwaliteit.
Omgevingsplan
Het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Gemeenten moeten ervoor
zorgen dat de regels in het omgevingsplan leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De
gemeente moet daarbij rekening houden met alle betrokken belangen. Er kan een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties in het omgevingsplan worden bereikt door:
 Regels aan activiteiten te stellen voor (een gedeelte van) het grondgebied;


Functieaanduidingen met de toegelaten activiteiten (met regels) te koppelen gekoppeld aan locaties
(bijvoorbeeld agrarisch gebruik, natuur, etc.)

Het omgevingsplan moet regels stellen over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de
fysieke leefomgeving. Het plan moet ook regels bevatten die nodig zijn met het oog op de evenwichtige
toedeling van functies aan locaties. De combinatie van deze twee typen regels biedt allerlei
keuzemogelijkheden aan de gemeente. Hierbij moet rekening gehouden worden met instructieregels uit het
Besluit kwaliteit leefomgeving en de omgevingsverordening van de provincie. Een gemeente kan in het
omgevingsplan ook omgevingswaarden opnemen (zie 1.3).
De gemeente krijgt met de komst van de Omgevingswet meer ruimte om de bodemkwaliteiten te reguleren.
Een juridisch fundament voor het garanderen van ‘ondergrondse belangen’ vereist het opnemen van
bodemregels in een omgevingsplan. Er gelden instructieregels die gemeenten voor bodem in het
omgevingsplan moeten verwerken. De instructieregels staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), maar
de vraag is of die al voldoende zijn voor een duurzaam beheer en gebruik van de 6 genoemde bodemfuncties
in het landelijk gebied (ze hieronder bij ‘omgevingswaarden en in bijlage 3, ‘Land’)
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4.3 Omgevingswaarden
Een omgevingswaarde is één van de instrumenten waarmee overheden hun beleid kunnen uitvoeren.
Omgevingswaarden leggen de kwaliteit vast die gemeente, provincie of Rijk voor de fysieke leefomgeving wil
bereiken.
Met een omgevingswaarde voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel worden de volgende aspecten
bepaalt:
 de gewenste staat of kwaliteit op een bepaald moment op een bepaalde plaats
 de toelaatbare belasting door activiteiten
 de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen
Als een overheid een omgevingswaarde heeft vastgesteld dan is die overheid verplicht om te meten en te
beoordelen of aan die waarde wordt voldaan. Wordt de waarde niet gehaald of dreigt niet te worden gehaald?
Dan moet de overheid een zogenoemd programma bij (dreigende) overschrijding vaststellen. In dat
programma staan dan de acties van de overheid om de omgevingswaarde alsnog te halen. Uitgangspunt is dat
de gemeente (of het waterschap) verantwoordelijk is voor het opstellen van een programma bij dreigende
overschrijding van de omgevingswaarde. Ook als het Rijk of de provincie die waarde heeft vastgesteld. Mocht
het doelmatiger of doeltreffender zijn om hiervoor een ander bestuursorgaan aan te wijzen, dan is dat ook
mogelijk.
Rijksomgevingswaarden
Omgevingswaarden van het Rijk volgen vaak uit Europese of andere internationale verplichtingen.
Het Rijk heeft - in het Besluit Kwaliteit leefomgeving - omgevingswaarden vastgesteld voor vijf onderwerpen,
waaronder de kwaliteit van het oppervlakte en grondwater. Een deel van die omgevingswaarden zijn een
vertaling van de Europese regels, in dit geval de Kaderrichtlijn Water.
Vanwege het belang van een vitale bodem voor een gezonde en duurzame leefomgeving, stellen we vanuit
Verrijkende Landbouw voor om ook voor bodemkwaliteit omgevingswaarden vast te stellen. Deze
omgevingswaarden kunnen dan functioneren als minimale grenswaarden, eventueel per functie, die behaald
of in stand gehouden moeten worden.
Omgevingswaarden provincie en gemeenten
De provincie is verplicht om omgevingswaarden te stellen voor watersystemen. Deze verplichte
omgevingswaarden hebben betrekking op waterveiligheid. Daarnaast kan de provincie in de
omgevingsverordening aanvullende of strengere omgevingswaarden stellen dan de rijksomgevingswaarden. Bij
de vaststelling daarvan betrekt de provincie de economische effecten. Denk hierbij aan effecten op het
vestigingsklimaat en de werkgelegenheid.
Gemeenten en provincies kunnen ook voor andere onderwerpen omgevingswaarden stellen. Voor
bijvoorbeeld de geur van veehouderijen of voor lichthinder zijn ook omgevingswaarden denkbaar. Gemeenten
mogen alleen omgevingswaarden vaststellen op terreinen waar Rijk of provincie geen omgevingswaarden
hebben vastgesteld.
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Met het instrument Omgevingswaarden kunnen provincies
Essentiele functies natuurlijk bodem- en
of gemeenten (aanvullend op Rijksomgevingswaarden) de
watersysteem (Verrijkende landbouw)
gewenste staat of kwaliteit van het bodem- en watersysteem
 Primaire productie (voedsel en biomassa)
in een gebied vaststellen. Onder andere voor de essentiële
 Waterzuivering / regulatie / buffering
functies van het natuurlijke bodem- en watersysteem in
 Biodiversiteit of habitat
landbouwgebieden. Hierbij worden allereerst gebiedsgericht
 Nutriëntenkringlopen
keuzes gemaakt waar welke functies het beste kan worden
 Klimaat (koolstofopslag)
geoptimaliseerd. Dit wordt vervolgens vertaald in een
 Landschap
‘streefwaarde’ per functie en deelgebied, die wordt
vastgesteld als provinciale of gemeentelijke
omgevingswaarde. Hiermee ontstaat een opgave om deze omgevingswaarden met elkaar te gaan realiseren.

4.4 Kansen voor de gebiedsaanpak van Verrijkende Landbouw
Drie onderdelen van de Omgevingswet zijn in het bijzonder interessant vanuit het perspectief van Verrijkende
Landbouw:
1) vergroten bestuurlijke afwegingsruimte
2) meer ruimte voor ontwikkeling en
3) verplichte participatie.
Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte (1) door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken
voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving. Binnen het stelsel van de Omgevingswet heeft
het bevoegd gezag de nodige beleidsruimte, dankzij flexibiliteit in de normstelling. Van de medeoverheid
wordt verwacht dat de afwegingsruimte en afwijkingsmogelijkheden worden ingezet om de maatschappelijke
doelen te realiseren op een wijze die bij de lokale context past, maar dan wel tegen de minste belasting voor
de betrokkenen.
De Omgevingswet gaat uit van een ‘uitnodigingsplanologie’: een gemeente kan ruimte bieden aan initiatieven
(2) in door de gemeente opgestelde kaders. Gemeenten krijgen dus ruimte om omgevingsplannen 'globaler en
flexibeler' in te richten dan de huidige bestemmingsplannen. Hierdoor kan het omgevingsplan ruimte bieden
aan initiatieven binnen daarin opgestelde kaders. Bij dit soort uitnodigingsplanologie bepalen overheden op
hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen veranderingen gewenst zijn met het oog op lange termijn prognoses
en te beschermen waarden.
De Omgevingswet stimuleert daarnaast vroegtijdige participatie (3) om tijdig belangen, meningen en
creativiteit op tafel te krijgen. In de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit zijn regels over participatie
opgenomen. Voor de visie en het omgevingsplan geldt dat daarin moet staan hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn. Voor de
waterschapsverordening en de omgevingsverordening zijn geen regels opgenomen over participatie. Maar ook
voor deze verordeningen is het belangrijk dat de omgeving vroegtijdig wordt betrokken. Het is afhankelijk van
de aard, omvang en invloed op de fysieke leefomgeving van de verordening wie er wordt betrokken en op
welke manier dat gebeurt. Dat is aan het bestuursorgaan zelf om dit in te vullen.
Bovenstaande biedt in samenhang kansen voor een gebiedsgerichte aanpak met een open proces zoals wordt
voorgesteld binnen het programma Verrijkende Landbouw. De Omgevingswet (als ook de Nationale
Omgevingsvisie) ondersteunt een gebiedsgerichte aanpak voor noodzakelijke samenhangende integrale
benadering van initiatieven en opgaven. De bestuurlijke afwegingsruimte kan gebuikt worden om per gebied
afwegingen te maken over het optimaliseren van de bodemfuncties. Daarnaast is nadrukkelijk het doel om
meer ruimte te geven aan initiatieven in de samenleving. De overheid is daarbij verantwoordelijk voor het
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bewaken van de balans in belangen. Zij zorgt voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en collectieve
voorzieningen.
In de Omgevingswet staat ook de gezamenlijke zorgplicht voor de fysieke leefomgeving staat centraal. Dat
betekent het vroegtijdig betrekken én afwegen van alle relevante belangen bij besluitvormingsprocessen
waardoor integrale oplossingen worden bevorderd in een wendbaarheidsproces (flexibele plannen en
organische ontwikkeling) voorzieningen.
Gebruikte bronnen voor dit hoofdstuk
Nieuwsbrief Bodem, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, oktober 2018
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/bodem/
https://www.bodemplus.nl/opgaven/bodemkwaliteitszorg/
www.samendedieptein.nl/

4.5 Kansen voor opnemen grenswaarden
Het Rijk stelt instructieregels op voor specifieke, gebiedsgebonden functies (wonen, speeltuinen, moestuinen,
etc.) en bodemgevoelige locaties waarvoor gemeenten grenswaarden moeten opnemen. Het Rijk legt in de
nieuwe situatie voorkeurswaarden en maximale waarden vast per gebruiksfunctie, gebaseerd op risico's voor
gezondheid, plant en dier (inclusief het ecosysteem). Bij de voorkeurswaarden is de bodemkwaliteit duurzaam
geschikt voor de functie. De maximale waarde geeft aan waar de risico's onaanvaardbaar zijn in relatie tot de
gebruiksfunctie, en waar bodemsanering vereist is.
De basis van de normering in de Wet bodembescherming komt hierbij terug in de Omgevingswet. Binnen deze
grenswaarden legt de gemeente in het omgevingsplan per gebied en per beoogde functie vast waar de
geldende grenzen liggen. De gemeente maakt hierin dus een eigen afweging, waarin ze onder andere het type
bodemgebruik meeneemt, maar ook de gewenste gebiedskwaliteit, waaronder het belang dat de gemeente
hecht aan ecologische waarden.
Binnen Verrijkende Landbouw geven we bij Land ook aan hoe grenswaarden kunnen worden bepaald voor de
6 essentiële functies (zie ook bijlage 3, ‘Land’). Deze grenswaarden kunnen ook gebruikt worden in
omgevingsplannen.
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