
PLATFORM TOEZICHT BODEM 

12 juni 2012 
 

10.00 uur  Opening en actualiteiten (Theo Edelman, SIKB) 

 

   Recente ontwikkelingen omtrent asbest 

  (Martijn van Rijn, NEN) 

  (Jaap van der Bom, NVPG / CCvD Bodembeheer)  
 

11.00 uur  Pauze 

 

11.30 uur  Vervolg Recente ontwikkelingen omtrent asbest 

  (Otto Hegeman, SGGV) 

   (Wim Scheltema, Inspectie SZW) 

 

  Inleiding middagprogramma 

 

12.30 uur  Lunch 

 

13.30 uur  De eigen praktijk centraal  

  In 2 rondes komen eigen praktijksituaties aan de orde mmv 

  een aantal collega-deelnemers 

                 

16.00 uur  Plenaire afsluiting met aansluitend borrel 
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ACTUALITEITEN 

  

- AMvB bodemenergie (BE) weer uitgesteld 

 - nu per 1-7-2013 

 - HUM en BUM 

 - www.allesoverwko.nl 

  

- Bijeenkomst Tijdelijke grondwaterbemalingen, 20 juni  

 - BRL 12000 later gereed 

 - BUM bemalingen wordt in juni vastgesteld 

 - www.sikb.nl 

 

- Diverse wijzigingen 

- BRL 15000 

- BRL 1000/2000/6000/7000 

- Normblad 8003 

- Accreditatieschema 6700 

- www.sikb.nl 

http://www.allesoverwko.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
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ACTUALITEITEN 

 

 

- Verbetertraject Bbk 

- Gericht Toezicht en Handhaving 

- diverse inhoudelijke verbeteringen 

- veel aandacht aan rollen en taken van publiek 

en privaat toezicht en afstemming 

- www.bodemplus.nl 

 

- ILB-2 

- Ecosysteemdiensten, Ondergrond en 

Opdrachtgeven en Toezicht & Handhaving Bbk 

- 65 aanvragen; 11 mbt T&H 

- periode juli t/m maart 2013 

- www.bodemplus.nl 

 

http://www.bodemplus.nl/
http://www.bodemplus.nl/
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En verder 

 

 

Bij de praktijktafels graag op tijd aanwezig zijn 

 

Schuif daarbij aan waarvoor je hebt 

ingeschreven 

 

De presentaties staan deze week op 

www.platformtoezichtbodembeheer.nl  

 

Mobiele telefoons graag uit 

 

En vergeet de borrel aan het einde niet 
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Middagprogramma Ronde 1 

 

 

Kleine graafwerkzaamheden in ernstig 

verontreinigde bodem zonder melding Wbb art 28? 

 

Project/partijregistratie tbv toezicht 

 

Hoe reageer je als tijdens een sanering onverwacht 

asbest wordt aangetroffen?  

 

Toezicht grondstromen, waar loop je zoal tegen 

aan  

 

Mobiel handhaven?  
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Middagprogramma Ronde 2 

 

Ketentoezicht grondstromen van/naar inrichting 

 

Signaal afgeven aan Toezichtsloket, wanneer 

wel/niet. Wat zie je graag terug van ILT? 

 

Leeflaag aanbrengen ernstig geval, zonder graven:                   

saneren of niet? 

 

Mobiel handhaven? 

 

 

 


