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Platform Toezicht bodembeheer
PROGRAMMA
§ Voorstelrondje
§ Uitwerking Uniforme controlelijsten bodem
§ Werksessie: bepalen waar gezamenlijkheid en
gerichtheid in te vinden is

Platform Toezicht bodembeheer
Doelstelling en reikwijdte
§ Invullen ‘opdracht’ commissie Mans door:
§ Eenduidige, efficiënte en ’landelijk’ geharmoniseerde wijze
van uitvoering bodemtoezicht/toetsen

§ Toezichthouders hanteren om die reden dezelfde:
§ Vragen, toezicht vooral gericht op risicovolle momenten
§ Opvolging d.m.v. bepalen landelijke (LHSbodem)sanctiestrategie

§ Slaan Inspectieresultaten op in hun VTH-systemen
§ Via Koppelvlak met Inspectieview is het mogelijk
gegevens landelijk te raadplegen
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Platform Toezicht bodembeheer

§ https://www.youtube.com/watch?v=oycjDIeImi0

Platform Toezicht bodembeheer
Voordeel (digitalisering) controlelijsten
§ Inspectieresultaten kunnen via ‘datadump’ en ‘analyse’
(gemakkelijker) regionaal met elkaar vergeleken worden

§ Dit maakt het ook mogelijk risicosturing naar bovenregionaal
niveau te tillen

§ Voordeel voor toezichthouders: een keer uitleggen hoe de
regels zijn

§ Voordeel voor de bedrijven: eenduidige handhaving en
daarmee gelijk speelveld

Controlelijsten specs
Proces toepassen controlelijsten
§ Toezicht houden op controlepunten uit de regelgeving

§
§
§
§
§

Toetspunten constateren en vastleggen
Opvolging afwijkingen bepalen: sanctie, interventie etc.
Gegevens opnemen in VTH- zaaksysteem
Handhaven en/of informatie delen
(Opnieuw) controleren
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Project bodem-controlelijsten OD
Stappen/reikwijdte
§ Specs Bbk en Wbb (BUS)
§ Geven aan ernstige risico’s, acties en opvolging aan de hand
van landelijke sanctiestrategie

§ Inclusief oog en oor-signalen IL&T bv.via
https://www.ilent.nl/contact/melden/

Project bodemcontrolelijsten
Resultaat
§ Project levert op een set landelijk uniforme controlelijsten voor
omgevingsdiensten/ waterschappen

§ Implementatie
§ Voorstel voor beheer en actualisatie via ODNL/SIKB?
§ Via leveranciers op basis van de specs digitaal controleren/
VTH-systemen

§ Inspectie Alert Bodem!?

Werkwijze asbest
Specificaties
Controlelijst

leverancier

Inspecteur
vult controlelijst in

Checklist

Inspecteur

VTH systeem

Voorbereiding controle

Inspectieview Milieu

Landelijke lijst: casusoverleggen OD’s/FP/ISZW
(CI i.o.)

Inspectie Alert
Asbest

Lijst met
aandachts
bedrijven
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Project bodemcontrolelijsten
Project gaat niet over
§ Bepalen hh-prioriteiten via risicoanalyse
§ Opstellen (handhavings)uitvoeringsprogramma
§ Handboek geharmoniseerd toezicht

Werksessie!
§ Welke bbk- meldingen krijgen ’prioriteit’ voor inhoudelijke

§
§
§

toetsing
§ Argumenten, feiten benoemen
§ Opvolging
Welke bbk-meldingen krijgen ‘prioriteit’ voor toezicht in het veld
§ Argumenten, feiten benoemen
§ Opvolging
Bespreken resultaat met als doel gezamenlijkheid en gerichtheid
bepalen in de uitvoering(sprogramma’s)
Wat is verder nodig om zover te komen?
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