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Waarom aanpak
“Free riders” / “veelplegers” ?

– Fors financieel voordeel te behalen (geld & tijd).
– Prijsconcurrentie zet kwaliteit onder druk.
– Onttrekken zich aan zelfregulering.
– Zijn actief in hele keten bodemsanering & 

grondstromen.
– Belangenverstrengeling.



Fasering Pilot bodem & grondstromen

• Koppeling feiten; wie, wat, wanneer
geconstateerd ?!

• Analyse (toezicht)informatie.
• Objectiveren; is er écht sprake van een free-

rider?
• Prioriteren.
• Interventieteam
• Inzet mix controle-instrumenten. 



Hoe bewijzen verzamelen?

Bijzondere hulpmiddelen voor bijzonder toezicht!

• Administratieve controles
• Quick scan methode voor zware metalen en olie
• Observatie
• Transporten en partijen grond volgen



Quick scan methode 

• Metaal analyse XRF 
mobiel

INNOV-X CLASSIC™



Wat gaat het ons opleveren?

• Van de markt halen free-riders;
d.m.v. intrekken/schorsen Kwalibo-erkenning door VROM-
Inspectie & Inspectie Verkeer- en Waterstaat.

• Verbetering naleefgedrag bij werken waar
gemeenten, provincies en 
waterkwaliteitbeheerders bevoegd gezag zijn.

• Politie / OM krijgt strafzaken aangereikt.



Voortgang pilot bodem – grondstromen

Interventieteam is gestart 1 Limburg

Er is een groep veelplegers / free-riders geobjectiveerd 
benoemd. 

Voorbereidingen voor start Interventieteam worden 
getroffen

2 Brabant
Drenthe

Beleggen startbijeenkomst pilot voor bodemhandhavers

Informatie over mogelijke veelplegers wordt bij de 
handhavingspartners verzameld

3 Noord-Holland
Zuid-Holland 
Overijssel 

Binnen provinciegrenzen is bereidheid getoond om deel te 
nemen aan de pilot

2 Utrecht
Gelderland

Provincies die nog niet actief benaderd zijn. 

Provincies die hebben aangegeven een bijdrage te willen 
leveren aan een onderzoek tegen een bodemintermediair 
die ook in hun provincie actief is

3 Groningen 
Friesland
Flevoland
Zeeland



Wat zijn de eerste ervaringen?

• Veel enthousiasme!
• Met harde feiten bij management en bestuur draagvlak 

krijgen.
• Herprioriteren capaciteit kost tijd.
• Risico op lekken naar bedrijf!!
• Eigen teamruimte (ook digitaal).
• Groeiproces; leren van pionieren andere regio’s
• Goeie afspraken over sfeerovergang van toezicht naar 

opsporing
• Blijf misstanden melden bij Toezichtloket Bodem.



Gerommel?
www.vrom.nl/bodemsignaal


