
   
 

 

 

PROGRAMMA PLATFORM TOEZICHT BODEMBEHEER 

 

Datum: dinsdag 28 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur (vanaf 9.30 uur ontvangst) 

 

Plaats: Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24 te Ede 

(Route Reehorst) 
 

 

10.00 uur Opening 
Henk Jan Baakman (Directeur Omgevingsdienst De Vallei) 

 

Actualiteiten en toelichting programma 
Annelies de Graaf - dagvoorzitter (SIKB) 

 

Ketentoezicht grondstromen in Gelderland 
In Gelderland werken toezichthouders al enige jaren samen bij het ketentoezicht 

op verontreinigde grond. Jacco Lievaart van Omgevingsdienst Rivierenland gaat in 

op de analyse die de basis vormt voor het Gelderse ketentoezicht, en de 

werkwijze die daarop gebaseerd is. Op basis van de uitkomsten van de recent 

uitgevoerde tussenevaluatie blikt Jacco Lievaart vooruit naar de toekomstige 

vernieuwde werkwijze. 

 

Pauze 
 

Bodem in de Omgevingswet, de laatste stand van zaken 
Per 2021 komt de bodemregelgeving grotendeels in de Omgevingswet. Het 

Aanvullingsbesluit Bodem wordt nu voorbereid. Martin van Gelderen van het 

Ministerie van I&W licht toe waar welke regels terecht komen, en wat de 

veranderingen zijn ten opzichte van de huidige bodemregelgeving. 
 

Nieuw beleid in Gelderland lood en asbest 
Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) heeft handvatten ontwikkeld voor 

gemeenten en omgevingsdiensten om een goede omgang met lood en asbest in 

de bodem te stimuleren. Het GOO is een samenwerkingsverband van de Gelderse 

gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en Provincie Gelderland. 

Jeanet van Dijk (Gemeente Westervoort) en Peter Bouter (Gemeente Arnhem) 

nemen u mee in het proces en de resultaten: de communicatiemiddelen voor lood 

en een handreiking voor bevoegde gezagen voor asbest in bodem. 

 

12.30 uur Lunch 
 

13.30 uur Workshops 
Tijdens het middagprogramma zijn er in twee rondes diverse workshops.  

U kunt twee workshops naar keuze bijwonen. 

 

16.00 uur Netwerkborrel  

http://reehorst.nl/route


   
 

MIDDAGPROGRAMMA - WORKSHOPS 

 

 
13.30 – 14.30 uur, keuze uit de volgende 4 workshops 

 

Wanneer en hoe 

toepassing geven 

aan de Landelijke 

handhavings-

strategie – deel 1 

Toezicht en 

handhaving onder de 

Omgevingswet 

 

Asbest en puin;  

één jaar verder 

 

Praktijksituaties 

 

De LHS is vaak het  
startpunt n.a.v. een door 
een toezichthouder gedane 
bevinding. De interventie-
matrix is hierbij bepalend. 
Aan de hand van casuïstiek 
zal Gerrie de Boer (OM) 
met de deelnemers 
oefenen, zodat er goed 
inzicht ontstaat omtrent 

het positioneren van de 
bevinding in de 
interventiematrix. 

Wat is er in uw ogen nodig 
om goede invulling te 
geven aan het bodem-
toezicht onder de 
Omgevingswet? 
Marco Rams van het 
project ‘Aan de slag met de 
Omgevingswet’ gaat 
hierover met de 
deelnemers in gesprek, en 

neemt de oogst mee in het 
vervolg van ‘Aan de slag 
met de Omgevingswet’. 
 

Maarten Busstra van ILT 
bespreekt de laatste stand 
van zaken met betrekking 
tot de relatie asbest en 
puin bij bodemonderzoeken 
en partijkeuringen.  
Daarna is er ruimte voor 
uitwisseling van ervaringen 
met toezicht en handhaving 
op bodem/grond met 

bijmenging van puin in 
relatie tot asbestonderzoek 
en voor het stellen van 
vragen daarover. 
 

Ervaringen uit de dagelijkse 
praktijk staan hier centraal. 
 
Heeft u een praktijksituatie 
die u aan de orde wilt 
stellen? 
 
Dan verzoeken wij u om uw 
praktijksituatie met uw 
vragen vooraf per mail aan 

ons toe te sturen, via: 
Info@platformtoezichtbode
m.nl 

 
14.30 uur Pauze 

 

 

15.00 – 16.00 uur, keuze uit de volgende 4 workshops 
 

Wanneer en hoe 

toepassing geven 

aan de Landelijke 

handhavings-

strategie – deel 2 

Barrièremodellen; 

kansrijk voor 

bodemtoezicht? 

Toezicht op 

Bodemenergie 

 

Toekomstbeeld 

Handhaving 

Bodem, Bagger 

en Bouwstoffen 

Vervolg op de workshop 
LHS in ronde 1. 
 
U kunt deze workshop 
volgen als u ook deel 1 
heeft bijgewoond. 

Luuk Olsthoorn van het 
Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid, geeft een 
toelichting op de waarde 
van barrièremodellen bij 
opsporen van complexe 

vormen van criminaliteit.  
Samen met de deelnemers 
wordt verkend of een 
Barrièremodel voor 
grondverzet kan bij 
bijdragen aan de opsporing 
van illegaal grondverzet. 

Inspecties bij boringen 
voor bodemenergie-
systemen tonen veel 
ernstige overtredingen 
door erkende boor-
bedrijven. Daarnaast 
proberen installateurs voor 

het bovengrondse deel 
onder de verplichte 
erkenning uit te komen. 
Ronald Peters van IL&T 
presenteert de veel 
voorkomende 
overtredingen. Samen met 
de deelnemers wordt 
besproken hoe het toezicht 
vanuit OD’s en IL&T nog 
effectiever kan. 
 

Namens de Landelijke 
Werkgroep Keten-toezicht 
Bodem, Bagger en 
Bouwstoffen, schetsen 
Jeroen Telder (ODNZKG) en 
Herman Miedema (Bodem+) 
de huidige staat van toezicht 

en handhaving op het 
gebied van bodem, bagger 
en bouwstoffen. 
Daarna volgt een gesprek 
met de deelnemers over 
welk toekomstbeeld gewenst 
is, en welke landelijke 
activiteiten en instrumenten 
daarvoor nodig zijn. 

 

 

16.00 uur Netwerkborrel 

mailto:Info@platformtoezichtbodem.nl
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