
      
 

THEMADAG TOEZICHT BODEM 29 MEI 2018 
 

 
PROGRAMMA 

 

 
Datum: 29 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur 

(vanaf 9.30 uur ontvangst) 
 

Plaats: Domstad Utrecht 

 
 

10.00 uur Opening door dagvoorzitter Henk van Zoelen  

 

Toelichting op en aanleiding voor het programma en de verwachtingen van de deelnemers. 

 

 

10.15 uur Samen kennis opdoen, nieuwe ontwikkelingen delen en acties 

afstemmen 

 

Samenwerking is noodzakelijk bij het toezicht op bodem. De ILT heeft kennis en signalen 

nodig, onder meer van omgevingsdiensten. Maar de ILT wil ook graag kennis delen. 

Daarnaast wordt er verwacht dat de ILT slimmer en efficiënter werkt. De uitdaging is om 

elkaar te vinden op onderwerpen waar we een gedeeld belang hebben. Ronald Peter van 

ILT presenteert aan de hand van een aantal voorbeelden hoe de samenwerking versterkt 

kan worden. 

 

 

10.50 uur Toezicht door de DCMR 

 

De DCMR voert onder meer toezicht uit op bodemsaneringen en op het toepassen van 

grond en bouwstoffen. Frank Faber van de DCMR licht de werkwijze van de DCMR toe en 

zal ingaan op ervaringen, knelpunten,  risico’s en oplossingen. 

 

 

11.25 uur Bodem onder de Omgevingswet: kan het beter?  

 

Vanuit het bedrijfsleven geeft Rik de Visser van Stantec een visie op de kansen die de 

Omgevingswet kan bieden voor de uitvoering en het toezicht. 

 

 

12.00 uur Lunch 

 

 

13.00 uur Workshops 

 

Tijdens het middagprogramma zijn er twee rondes van vier workshops.  

U kunt twee workshops naar keuze bijwonen. 

 



      
 
 

 

13.00 – 14.15 uur  1e ronde workshops 

 

14.15 – 14.45 uur  Pauze 
 

14.45 – 16.00 uur  2e ronde workshops 
 

WORKSHOPS 
 

 
Knelpunten bij aanleg en onderhoud kabels en leidingen 

De netbeheerders in Nederland veroorzaken de meeste graafbewegingen in Nederland. Het 
maatschappelijk belang hiervan is groot want burgers en bedrijven kunnen nu eenmaal niet lang 
zonder water, energie of internet. Het is vaak werk met een relatief korte voorbereidingstijd. Bij 
aanleg en onderhoud van kabels en leidingen (gepland werk) moet altijd de veiligheidsklasse worden 
bepaald waaronder de werkzaamheden plaats vinden en soms moet ook nog een Wbb-procedure 

worden doorlopen. In deze workshop licht Twan Gores van Alliander de problematiek verder toe en 
wordt gediscussieerd over oplossingsrichtingen. 
 

 
Samenwerking tussen publiek en privaat in relatie tot toezicht bodem  

Om beter zicht te krijgen op het gezamenlijk functioneren van alle betrokken partijen in de 
bodemketen is vanuit toezicht een verbeterde informatiepositie van groot belang. Het versterken van 
de samenwerking tussen publieke toezichthouders zal hierop een positief effect hebben. Maar wat zijn 
de (on)mogelijkheden als het gaat om de informatievoorziening vanuit private toezichthouders en zijn 
er mogelijkheden tot samenwerking met ‘onder toezicht gestelden’?     
Ronny Huls van Ecoreest geeft een toelichting op deze thematiek en nodigt u uit uw visie en concrete 
ideeën in de discussie in te brengen.  

 

 
Toekomstbestendige opzet en benadering van toezicht 
Met de invoering van de Omgevingswet  zal het huidige meldingen-systeem (BUS) en 
vergunningenstelsel (SP) verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een sterk vereenvoudigd systeem 

waar op basis van omvang van de graafwerkzaamheden wel of geen melding moet worden gedaan. 
In deze workshop kunt u samen met Rik de Visser van Stantec nader ingaan op een andere, 
toekomstbestendige opzet en benadering van toezicht en handhaving op bodem wet- en regelgeving. 
 

 
Spanningsveld tussen opdrachtgevende en handhavende overheid?! 

De overheid is de grootste opdrachtgever voor werken waarbij grond wordt verzet. Dat 
opdrachtgeverschap verloopt lang niet altijd vlekkeloos; veelal is in bodemland de overheid ook de 
grootste overtreder. Hoe kunnen we hiermee omgaan en hoe kunnen we dit verbeteren. In deze 
sessie wordt ook ingegaan op de tegenstrijdige belangen die tussen opdrachtgevende en 
handhavende overheidsorganisaties (kunnen) spelen. 
Jeroen Telder van ODNZKG gaat hierover graag met u (branche en toezichthoudende overheden) in 

gesprek en probeert met u tot goede ideeën en oplossingen te komen om het opdrachtgeverschap 

van de overheid te verbeteren en om de belangentegenstellingen op te heffen. 
 

16.00 uur   Netwerkborrel 
 

 


