PROGRAMMA PLATFORM TOEZICHT BODEMBEHEER
Datum: donderdag 9 maart 2017 van 10.00 tot 16.00 uur (vanaf 9.30 uur ontvangst)
Plaats: BOVAGhuis, Kosterijland 15 te Bunnik
(https://bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/contact-route)

10.00 uur

Opening en actualiteiten
Dagvoorzitter Henk van Zoelen (RWS Bodem+)

Landelijke handhavingsstrategie (LHS)
Gerrie de Boer (Functioneel Parket Amsterdam)
Bevoegde overheden en handhavingsinstanties kunnen vanaf 2014 een uniforme
handhavingsstrategie (de LHS) toepassen, dit om zo passend in te grijpen nav
hun bevindingen. Met de LHS worden reacties op beoordelingen van inspecteurs
gelijkgetrokken. Verder verbindt de LHS het bestuurs- en strafrecht met elkaar.
De heer Gerrie de Boer, specialistisch beleidssecretaris binnen het Functioneel
Parket, licht het eea nader toe.

Pauze
Puin en asbest in grond; hoe te onderzoeken?
Maarten Busstra (ILT)
Een locatie is asbestverdacht als er puin of sporen van puin aanwezig zijn, dit
betekent dat in dat geval altijd eerst na moet worden gegaan of er asbest
aanwezig is. Maarten Busstra inspecteur bij de ILT schetst de achtergronden en
licht nader toe hoe hiermee verder wordt gegaan.

Omgevingswet en aanvullingswet Bodem
Michiel Gadella (RWS Bodem+)
De hoofdlijnen en contouren van de nieuwe omgevingswet komen hier aan de
orde. Het accent ligt hierbij op de aanvullingswet Bodem en er wordt stil gestaan
wat hierbij de gevolgen zijn voor het toezicht en handhaving op dit terrein.

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Workshops
Tijdens het middagprogramma zijn er in 2 rondes verschillende workshops, op
diverse onderwerpen wordt nader en concreter ingegaan en er is ook weer ruimte
om eigen praktijkvragen en –ervaringen te delen met collega’s.

13.30 – 14.30 uur keuze uit de volgende 3 workshops
Inspectie
bodembeschermende
voorzieningen IBC-werken
Gww-werken met IBCvoorzieningen worden inmiddels
zo’n 20 jaar aangelegd onder
specifieke voorschriften. Eerst
onder het IPO-interimbeleid,
daarna het Bsb en nu het Bbk.
Hoe inspecteer je IBC-werken die
zijn aangelegd onder deze
verschillende regimes? Waar
zitten de knelpunten in de
praktijk? Wat is wettelijk
verplicht en wat komt overeen
met de huidige stand der
techniek? Frank van Berkum
(SIKB) neemt u mee in de
recente inzichten.

Bodemrisico’s bij
drugslaboratia
Bij het ontmantelen van illegale
drugslaboratoria en bij dumps
van drugsafval komt regelmatig
bodemverontreiniging naar
voren.
Frans Wouters en Wout Spruijt
van de Arnicon Groep
demonstreren aan de hand van
praktijkcases wat de
bodemrisico’s zijn en hoe
verschillend bevoegde gezagen
hier mee omgaan.

14.30 uur

Praktijksituaties

Ervaringen uit de dagelijkse
praktijk staan hier centraal.
Bij voorkeur worden de
praktijkvragen vooraf per mail
ingediend:
Info@platformtoezichtbodem.nl

Pauze en zaalwissel

15.00 – 16.00 uur keuze uit de volgende 3 workshops
Controlelijsten

Asbestherkenning

Eind vorig jaar is het traject van
de ’Uniforme Controlelijsten
Bodem’ van start gegaan. De
stand van zaken wordt toegelicht
door Otto Hegeman die in
opdracht van de beheerder van
Inspectieview ILenT samen met
OD’s voor asbest, afval en
mobiele brekers controlelijsten
heeft ontwikkeld. Samen met de
deelnemers wordt gekeken hoe
door middel van uniform gebruik
van controlelijsten het mogelijk is
voor bodemtoezicht te komen tot
een professionelere en risicogerichtere aanpak.

Asbest in het binnen- en buitenmilieu gaat gepaard met hoge
risico’s. Hoe weet je als
toezichthouder dat er mogelijk
asbest aanwezig is?
In deze workshop een minicursus
asbestherkenning in het veld
door een van Nederlands meest
ervaren docenten op dit gebied.
Henk Onderstal van KOVA neemt
je mee in de asbestherkenning:
Waar tref je asbest aan, welke
soorten asbest zijn er, in welke
vorm komt het voor, etc.

16.00 uur

Netwerkborrel

Praktijksituaties
Ervaringen uit de dagelijkse
praktijk staan hier centraal.
Bij voorkeur worden de
praktijkvragen vooraf per mail
ingediend:
Info@platformtoezichtbodem.nl

