Platform Toezicht Bodem
Op 19 april 2007 is alweer de derde geslaagde bijeenkomst geweest.
’s Morgens voor 9.30 uur kwamen de eerste deelnemers na enig zoekwerk door de ingang. Dat
de PTB-dagen in een behoefte voorzien is gezien het grote aantal deelnemers wel duidelijk
geworden. Ruim voor de 19e april moesten aanmeldingen worden aangehouden en afgewezen
omdat het stadion uitverkocht was.
De beschikbare ruimte was zo gevuld met enthousiaste deelnemers dat er ook echt niemand
meer bij kon. Jammer dat de binnentemperatuur door de uitbundige zonneschijn op de vele
ramen niet goed te regelen bleek. Voor de vierde PTB zal een ruimere zaal worden besproken.
De aanwezige deelnemers waren van uiteenlopend pluimage. Van gemeente, provincie en
rijksvertegenwoordigers tot politie, openbaar ministerie en administratief toezichthouders.
De dagvoorzitter Dick van Dop stond stil bij een aantal mijlpalen in de geschiedenis van de
bewustwording voor het milieu. Een eerste aanzet werd gegeven met het boekje gifgrond. Al
snel daarna werden de eerste verontreinigde plekken gevonden. Bewustwording voor nut en
noodzaak van goed toezicht en goede handhaving kwam helaas niet voort uit lectuur.
Daarvoor moest eerst het nodige misgaan. Plaatsen als Uithoorn, Enschede en Volendam
kwamen op een andere manier op de kaart te staan. De noodzaak van goede en voldoende
toezicht en handhaving werd voor de overheid duidelijk. Daarnaast werd ook steeds vaker
door het bedrijfsleven gevraagd om adequate toezicht en handhaving. Dit vanuit het oogpunt
van oneerlijke concurrentie en het bestaan van de nodige ‘freeriders’.
Hoe binnen handhaving en toezicht ketentoezicht georganiseerd kan worden is vervolgens
door de sprekers duidelijk uitgelegd. Zelfs na de middag, toen de temperatuur in de zaal tot
haast tropische waarden steeg bleef de aandacht gevangen.
De behandelde onderwerpen waren
•
•
•
•
•
•
•

LOM-Pilot -- Ronald Peters (VI)
Volgen van grondstromen -- Henk Arends (Limburg)
Monsternemingstrategie -- Chris Schuurbiers (VI) / Marcel Broekman (RIVM)
Milieuhygienische verklaringen -- Walter de Koning (SIKB)
Administratief toezicht grondstromen -- Arno Don (IOD)
Administratief toezicht projectadministratie -- Jens van den Bos (DCMR) Klik hier voor het
opvragen van de gegevens.
VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst -- VROM

Wilt u het één en ander nog eens nalezen dan kunt u de naam van de presentatie klikken om
deze te uploaden.
Na de presentaties was het tijd om zelf actief deel te nemen aan de workshop. Het mag hier
wel gezegd worden dat het voor de organisatie zeer prettig was dat vrijwel iedereen actief
heeft deelgenomen aan de workshop. Van uit de plenaire behandeling van de workshop bleek
dat er veel van het tijdens de dag gepresenteerde was blijven hangen.
De casus en een uitwerking van de casus kunt u inzien door de volgende link aan te klikken
De volgende bijeenkomst is op 22 november 2007 bij het WTC te Rotterdam. Aankondiging
en programma volgt te zijner tijd op de sites van LOM, B+ en SIKB. Download hier de op 19
april 2007 gehouden presentaties:
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LOM-Pilot -- Ronald Peters (VI)
Volgen van grondstromen -- Henk Arends (Limburg)
Monsternemingstrategie -- Chris Schuurbiers (VI) / Marcel Broekman (RIVM)
Milieuhygienische verklaringen -- Walter de Koning (SIKB)
Administratief toezicht grondstromen -- Arno Don (IOD)
Administratief toezicht projectadministratie -- Jens van den Bos (DCMR) Klik hier voor het
opvragen van de gegevens.
VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst -- VROM

Download hier de casus Havenzicht en hier de uitwerking van de casus.

Vragen over de presentaties kunt u doorgeven aan F.Wessels@senter.nl
Heeft u interessante onderwerpen voor 22 november en wilt u of weet u of bent u ter zake
deskundige spreker(s) dan kunt dit aanmelden bij [zie hierboven]
Tijdens de volgende PTB zult u in elk geval vernemen wie de wisselbeker beste
bodembeheerder heeft overgenomen van Henk Arends, door het OM zal een presentatie
worden gegeven over strafrechtelijke handhaving en bodem en zal door het LOM de stand
van zaken worden weergegeven met betrekking tot de pilots ketenhandhaving bij
bodemsaneringen.
Tot 22 november 2007 te Rotterdam Leg die dag vast in uw agenda!!!!!!!!!

