


Ketentoezicht grondstromenKetentoezicht grondstromen

Hoe vorm te geven?Hoe vorm te geven?



Onder ketentoezicht Onder ketentoezicht 
grondstromen wordt verstaan:grondstromen wordt verstaan:

Inzicht krijgen in actoren grondstromen (incl. Inzicht krijgen in actoren grondstromen (incl. 
belangenverstrengeling)belangenverstrengeling)
Controle van grondstromen (bron/eindverwerking/afzet)Controle van grondstromen (bron/eindverwerking/afzet)
Toezicht betreft: bewuste/stelselmatige overtredingen Toezicht betreft: bewuste/stelselmatige overtredingen 
alsmede fouten door gebrek aan kennis/zorgvuldigheidalsmede fouten door gebrek aan kennis/zorgvuldigheid
Schematisch vastleggen overtredingenSchematisch vastleggen overtredingen
Doel: Doel: 
Aanpak structurele overtreders; Aanpak structurele overtreders; ““freefree ridersriders””



Methoden ketentoezichtMethoden ketentoezicht

Gerichte grondstromencontroles per Gerichte grondstromencontroles per 
proces (evt. inzet proces (evt. inzet tracerstracers))
Gerichte grondstromencontroles per Gerichte grondstromencontroles per 
bedrijf bedrijf 
Administratief (per bedrijf: transporteur, Administratief (per bedrijf: transporteur, 
adviesbureau, verwerker/eindverwerker) adviesbureau, verwerker/eindverwerker) 
““kruiscontrolekruiscontrole”” –– rest marktrest markt
Export (Export (EvoaEvoa))
Algehele transportcontroles (incl. Algehele transportcontroles (incl. 
grondstromen)grondstromen)



Praktijkvoorbeelden controle  Praktijkvoorbeelden controle  
grondstromengrondstromen

Provincie LimburgProvincie Limburg



Herkomst aanvulzandHerkomst aanvulzand



Gerichte controle exportGerichte controle export

Partij licht verontreinigd, 
M.O. 

Uitvoer 

EVOA codering 191209:

Afval van niet elders 
genoemde mechanische 

afvalverwerking!

Controlebemonstering

M.O. 880, Pb 13.400 en 
Cu 2750



Controle n.a.v. klachtmeldingControle n.a.v. klachtmelding



Administratieve controle Administratieve controle 
eindverwerkereindverwerker

Uitdraai 
kwartaalrapportage

Verificatie met Globis



Gerichte controle adviesbureauGerichte controle adviesbureau

V.O. buitengebied: 2 boringen zetten, rest V.O. buitengebied: 2 boringen zetten, rest 
kopikopiëërenren
AP04 keuring; 2 emmers in AP04 keuring; 2 emmers in éééén keer n keer 
vullenvullen
Monsters opmengen/verwisselenMonsters opmengen/verwisselen
Niet plaatsen van snijdende peilbuis bij Niet plaatsen van snijdende peilbuis bij 
M.O.M.O.
Manipulatie onderzoeksgegevens Manipulatie onderzoeksgegevens 
(wegschrijven bodemvreemde materialen)(wegschrijven bodemvreemde materialen)



Welke leermomenten kunnen Welke leermomenten kunnen 
wij hieruit trekken?wij hieruit trekken?



Ketentoezicht grondstromen Ketentoezicht grondstromen 
benodigd andere werkwijzebenodigd andere werkwijze

Houden van toezicht overeenkomstig  Houden van toezicht overeenkomstig  
HABH en HUM Wbb (risicoanalyse, tabel HABH en HUM Wbb (risicoanalyse, tabel 
B1)B1)
Breder kijken dan enkel saneringslocatieBreder kijken dan enkel saneringslocatie
Certificaat is nog geen garantieCertificaat is nog geen garantie
Vastleggen van Vastleggen van toezichtsresultatentoezichtsresultaten niet niet 
enkel in inspectieverslag maar ook in enkel in inspectieverslag maar ook in 
formatformat



Transporteur/verwerker

Aanvoer 
opgemengd 
zand onder 
productcertifi-
caat

Uit controle 
van partij blijkt 
het om cat. 1 
grond te gaan 
i.p.v. schone 
grond zoals 
aangegeven in 
bijbehorende 
documenten

Partij 
keuring

Oude 
historische 
verontreiniging 
kwalificeren als 
calamiteit

Transportbonnen en 
begeleidingsbrieven

Transport

Niet afdoende 
gescheiden 
houden van 
partijen op 
eigen 
bedrijfsterrein 

Opslag op 
eigen 
bedrijfsterrein 
van gevaarlijk 
afval zonder 
vergunning

Op- en overslag 
partijen grond

Opslag en 
reiniging

Overtredingen 
Werk 4:

Overtredingen 
Werk  3:

Overtredingen 
Werk 2:

Overtredingen
Werk 1:

Interventiemoment
Processtap



Met als uiteindelijke doelstellingMet als uiteindelijke doelstelling

Bundeling van gegevens als bron voor Bundeling van gegevens als bron voor 
gerichte keteninterventie door informatiegerichte keteninterventie door informatie––
uitwisseling en samenwerkinguitwisseling en samenwerking



Saneren is Saneren is éééén, controle is mn, controle is méééérr


