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• 180 medewerkers 

• 34 jaar milieu, veiligheid, infra 

 

• Bodem: 

• Sanering, monitoring, (voor)onderzoek 

• VTH taken overheid 

• Ca. 100.000 graafbewegingen voor kabels en leidingen 

• Toezicht op de uitvoering 

• Bodemrisicokaart en ondergrondtoets (verontreiniging, archeologie, 

niet-gesprongen explosieven, grondwater, etc.) 

Stantec in  

Nederland 

Delft Arnhem 



Agenda 

1. Bodembescherming, wat is dat? 

2. Wat ‘wil’ de Omgevingswet? 

3. Wat kunnen toezichthouders dan 

nog? 

 

 

 



Bodembescherming, wat is dat? 



• Niet aantasten (Wbb): voorkomen van (verdere) 

verontreiniging door ingrepen of toevoegen van stoffen 

• Duurzaam bodembeheer (Bbk): balans tussen bescherming 

bodemkwaliteit  en maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Tweeledig 
Wat is 

bodembescherming? 



Besluit bodemkwaliteit 

• Duurzaam bodembeheer: balans tussen bescherming 

bodemkwaliteit  en maatschappelijke ontwikkelingen 

• Toepassen van bouwstoffen en grond 

• Verspreiden van baggerspecie 

• Ketenhandhaving 

Wat is 

bodembescherming? 



De keten van bodemsanering 
Wat is 

bodembescherming? 
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Bouwlocatie 

Infrastructurele 
werken 

Natuurontwikkeling 
en waterberging 

Onderhoud 

Win- locaties 
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Opslag buiten 
inrichting 

Opslag in inrichting 
of oppervlaktewater 

Baggerdepot 
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Toepassen 

Verspreiden 

Sorteren 

immobiliseren 



Ketenhandhaving 
samenwerken van handhavingspartijen gericht op afstemming van samenhangende activiteiten 

vanuit een gemeenschappelijk doel 

Crimi-
naliteit 

calculerend 

‘moet kunnen’ 

Goedwillende houding 

strafrecht 

Bestuur- en 
strafrecht 

Intensieve 
controle, zo nodig 

bestuursrecht 

Informeren, adviseren, 
beperkte inspectie, 
nalevingsbijstand 

• Betrek juiste instanties 

• Leg ambitieniveau vast 

• Wijs coördinerende instantie aan 

• Zet project op en maak afspraken: 

• Team 

• Overleg 

• Prioriteiten 

• Strategie 

• Toetsing van meldingen 

• Toezichtplan 

• .. 

Bron: Nalevings- en handhavingspiramide van de HUM Bbk (2010) 



Een tweede keten? 

1.000.000 
Matig verontreinigde 

locaties 

>>500.000 
Graafbewegingen per jaar 

5 

Wat is 

bodembescherming? 



De wereld van netbeheerders en 

aannemers 
• Kortcyclische werkzaamheden 

• Zeer beperkte voorbereidingstijd 

• Dynamische planningen 

• Multidisciplinaire problematiek 

• Zorgvuldig ontgraven  

 

• Veel informatie en kennis nodig 

• Verschillende loketten en bevoegde gezagen 

• Uiteenlopende normen en procedures 

• Lange wachttijden  

• Schaarse capaciteit (MKB) 

 

 

Wat is 

bodembescherming? 



Netbeheer 
Wat is 

bodembescherming? 
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Keuze voor techniek 

Onderzoek 
bodem(kwaliteit) 

Veiligheidsmaatregelen 
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 Planning 

veiligheidsmaatregelen 

Milieukundige 
begeleiding 

Graven 

Afronden 

 

0 tot 6 weken 

netbeheerder (hoofd)aannemer aannemer 



Project-

matig 

Keten-

handhaving 

Systeemgericht 

toezicht 
Risico gestuurd 

Resultaatgerichte 
aanpak 

Informatie-

gestuurd 

Nieuw? 



Wat ‘wil’ de Omgevingswet? 



Doel 

• Geen verontreiniging 

• Doelmatige saneringen 

Instrumentarium 

• Onderzoekverplichting 

• Bevoegdheden 

• Certificering 

• Meldingen en vergunningen 

Aanpak 

• Informatie- en risicogestuurd 

• Resultaat- en systeemgericht 

• Projectmatig  

 

 

Wat ‘wil’ de 

Omgevingswet? 

vertrouwen 



Naar de Omgevingswet 

Oud Nieuw  

Bevoegd gezag • 12 provincies en 29 Wbb-

gemeenten 

• 380 gemeenten (en overgangsrecht) 

regels • Uniforme voor werken in 

verontreiniging 

• Afhankelijk van activiteit: 

• Onderzoek en maatregelen 

• Onderzoekverplichting in aangewezen 

gebieden 

 

Saneren  • milieuhygiënische 

redenen: risico’s humaan, 

ecologie en verspreiding 

• Afhankelijk van te ondernemen activiteit 

• Standaardaanpak: graven of afdekken 

Wat ‘wil’ de 

Omgevingswet? 



Naar de Omgevingswet (2) 

 Oud Nieuw 

• Vergunningen en 

meldingen 

• Beschikking ernst + 

urgentie 

• Beschikking saneringsplan 

• BUS-melding 

• Beschikking op 

evaluatieverslag sanering 

 

• Afwijking standaardaanpak (omgevingsplan): 

vergunningplicht 

• Melden  

• Geschikt maken voor functie 

• Toepassen grond en bagger (ook schone 

grond > 50 m3) 

• Wateractiviteiten (onttrekking en infiltratie) 

• bij graven: afhankelijk van omvang en 

verontreiniging (zie schema) 

 

• Evaluatieverslag niet meer verplicht 

• Kwaliteitsborging • Alle  activiteiten • deel van activiteiten (niet altijd BRL 6000 en 

7000) 

Wat ‘wil’ de 

Omgevingswet? 



Vertrouwen? 

 

Verwachting dat degene die jij vertrouwt, zal handelen op een 

manier die jou niet zal benadelen 

 

• Kwaliteit van de relatie 

• Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van partijen 

• Transparantie van processen 

 

Wat ‘wil’ de 

Omgevingswet? 



Vertrouwen kun je organiseren 

Enkele 
netbeheerders 

Een tiental 
werkvoorbereiders 

Honderden aannemers 

>500.000 graaflocaties per jaar 

> 500.000 
vooronderzoeken  

• Ca 5% ernstig 
verontreinigd 

25.000 BUS-
meldingen • steekproef 

Fysiek toezicht •naleefgedrag 

Wat ‘wil’ de 

Omgevingswet? 
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Hoe hebben de ketenpartners de naleving geborgd? 

• Selectie van belangrijkste gravende partijen 

• Auditen van compliance management: 

• Altijd aantoonbaar (voor)onderzoek? 

• Procedures bij verontreinigingen? 

◦ Meldingen en plannen 

◦ Gecertificeerde aannemers 

◦ Opgeleide medewerkers 

◦ Toezicht op de uitvoering 

◦ evaluaties? 

• Hoe gaat men met storingen om? 

 

Kan ik je vertrouwen? 

 

Landelijke 
netbeheerders 

Landelijke/regionale 
aannemers 

Lokale 
onderaannemers 

Grote aantallen 
locaties 

Wat ‘wil’ de 

Omgevingswet? 



Wat kunnen toezichthouders dan nog? 



Workshop 

• Wordt het straks beter, of juist niet? 

• Wat heeft u nodig om vertrouwen op te bouwen? 

 

Wat kunnen 

toezichthouders 

dan nog? 



Waar liggen je belangrijkste zorgen? 

Vertrouwen Communicatie 
Operationeel & 
organisatorisch 

Economisch Compliancy 
Slim en effectief 

handhaven 


