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Project KA2-04: Ondergrond onder de omgevingswet                                  
 
Beschrijving van het project 
Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
Door de VNG worden diverse staalkaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan, maar geen 
staalkaarten over de ondergrondse infra. Staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld 
en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Het geheel geeft inzicht in de nieuwe 
mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt.  
 
We zien op een aantal plekken dat de ondergrond wordt opgenomen in omgevingsplannen, maar 
het gaat dan voornamelijk over het voorkomen van bodemverontreiniging, het beheren van 
historische verontreiniging en over bodemkwaliteit in relatie tot de leefomgeving. Kabels en 
leidingen met hun inpassingsvraagstukken rondom aanleg, het zorgvuldig beheren, de 
besluitvorming, de integraliteit komen amper aan bod. Dit is echter wel het moment om ervoor te 
zorgen dat er over kabels-en-leidingenvraagstukken wordt nagedacht en daar afspraken over 
worden gemaakt.  
 
Doel 
Met dit project willen we staalkaarten 
ontwikkelen voor ondergrondse infra in 
omgevingsplannen. Deze staalkaarten 
bieden gemeenten praktische 
handvatten voor de manieren waarop zij 
-met de instrumenten van de 
Omgevingswet- kunnen sturen op een 
duurzame inrichting van de ondergrond.  
 
De doelgroep bestaat uit bestuurders, 
beleidsmedewerkers en adviseurs van 
gemeenten. 
 
 

Dit project levert een aantal praktische 
handvatten in de vorm van voorbeeldregels voor het omgevingsplan, mogelijkheden voor 
maatwerkregels of maatwerkvoorschriften, ideeën voor een programmatische aanpak en het delen 
van goede voorbeelden, met gedachtegang en voorbeeldteksten.  

 

Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende categorieën van gemeentes en wordt waar 
nodig verwezen naar al bestaande hulpmiddelen, zoals casco’s en juridisch-technische uitleg. De 
staalkaarten leveren hierop een aanvulling. Het uiteindelijke product bestaat uit een een 
waaier/menukaart met staalkaarten voor de verschillende beleidsstukken die een gemeente op basis 
van de Omgevingswet dient op te stellen. 
 

Aanpak, fasering, producten en planning 

- Om dubbel werk te voorkomen, wordt gestart met het verzamelen van de juiste 
achtergrondinformatie. Er wordt een representatieve groep bestuurders en 
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beleidsmedewerkers van gemeenten geïnterviewd naar de manier waarop zij hun informatie 
verwerken tot plannen. Daarnaast wordt binnen het netwerk geïnventariseerd welke 
onderwerpen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn om als voorbeelden te hanteren. 

- Op basis van de uitkomsten wordt een programma van eisen voor de inhoud vastgesteld en 
een aantal concepten uitgewerkt.  

- Er wordt een expertgroep gevormd van enkele bestuurders en beleidsmedewerkers, 
waaraan de concepten worden voorgelegd, zodat ze definitief gemaakt kunnen worden. 

 

Deelnemende partijen 

Volgt 
 
Deliverables 
 

Activiteit/Deliverable Wanneer gereed  

Verzamelen van informatie voor programma van eisen Q1 2022 

Vormen expertgroep en concept staalkaarten Q1/Q2 2022 

Toetsen bruikbaarheid Q2/Q3 2022 

Opleveren staalkaarten Q4 2022 

 


