
 

 

 

Kleine graafwerkzaamheden in ernstig verontreinigde bodem 

zonder melding Wbb art 28? (ronde 1) 

 

Inleider: Vincent Vrolijk 

Samenvatting: 

- betreft (soms) storingsmelding met spoed, binnen 5 dagen 

- 10 m³ regeling betekent meer meldingen (voorkomt onnodig werk en toename 

administratieve lasten tov BUS), je hebt dan meer grip op de situatie maar je staat 

juridisch niet sterk 

- Busmelding ‘tijdelijke uitname’ zou kunnen (meer administratieve lasten) 

- BUS melding van rechtswege geldig (geen reactie bevoegd gezag noodzakelijk) is ook 

een optie; je krijgt dan alleen een evaluatiebeschikking (iets minder administratie dan 

normale BUS) 

- betreft (soms) storingsmelding met spoed, binnen 5 dagen 

- 10 m³ regeling betekent meer meldingen (meer werk en toename administratieve lasten), 

je hebt dan wel meer grip op de situatie maar je staat juridisch niet sterk 

- Busmelding ‘tijdelijke uitname’ zou kunnen 

- melding van rechtswege is ook een optie; je krijgt dan een evaluatiebeschikking  

 

 



 

 

 

 

Project/partijregistratie tbv toezicht (ronde 1) 

 

Inleider: Gerard Kruse 

Samenvatting: 

- in Overijssel werkt men met een eigen excelrekenblad, waarmee een volumeregistratie 

van gemelde partijen wordt bijgehouden 

- registratie is van belang, daardoor krijg je inzicht wat er met partijen en met de 

rapportages gebeurt en het heeft een preventieve werking 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoe reageer je als tijdens een sanering onverwacht asbest wordt 

aangetroffen? (ronde 1) 

 

Inleider: Egbert Sportel 

Samenvatting: 

- een pragmatische benadering heeft de voorkeur 

- pas op de plaats maken en omvang bepalen 

- rekening houden met diverse aspecten, zoals betreft het bodem, verharding, hoe is de 

omgeving van de locatie (gevoelige objecten) 

- werk samen met andere betrokken instanties, bijv. Inspectie SZW 

- aanvullend onderzoek aan laten sluiten bij de gevolgde werkwijze en 

saneringsdoelstelling 

- bij herstart rekening houden met: 

- opschaling (3T) 

- te verrichten meldingen 

- eea adequaat vastleggen dmv logboek, meldingen en evaluatie 

 

 

 



 

 

 

 

Toezicht grondstromen, waar loop je zoal tegen aan? (ronde 1) 

 

Inleider: Alex te Dorsthorst 

Samenvatting: 

- ervaringen uitwisselen en samenwerking met ketenpartners is belangrijk; informatie-

uitwisseling tussen ‘Toezicht’ en ‘Opsporing’ is ook van belang 

- toezicht op eigen werken en collega’s is vaak lastig 

- budget voor T&H is veelal beperkt 

- transportcontroles en controle op begeleidingsbiljetten is van belang 

- naast de controle op niet-gemelde toepassingen blijft ook het contoleren van gedane 

meldingen belangrijk, waarbij schone grond vaak lastig is als er geen rapportage 

voorhanden is (NB: de gemeente Groningen vraagt hier altijd om ) 

- lastige aspecten zijn bijvoorbeeld tijdelijke opslag en ook is tuinaarde in deze context een 

lastige stroom 

 

 



 

 

 

 

Mobiel handhaven (ronde 1 en 2) 

 

Inleider: Ludo Meijer 

Samenvatting: 

- erg afhankelijk van de organisatie hoe het eea wordt opgepakt; probleem is vaak al het 

starten van het traject; toezicht houden is veelal maar een klein deel van de organisatie. 

Dan is het van belang om het goed uit te kunnen leggen wat de voordelen van mobiel 

handhaven voor de toezichthouder is 

- voordeel van mobiel werken is dat tijd en plaats onafhankelijk gewerkt  kan worden 

waardoor je flexibeler en efficiënter kan werken zoals direct in het veld kunnen 

raadplegen van websites; bijvoorbeeld voor erkenningen, Bbk-meldingen en Googlemaps 

- indien de keuze wordt gemaakt om mobiel te gaan werken moet beseft worden dat er 

veel bij komt kijken: wil je in het veld de beschikking hebben over een volledige 

kantooromgeving of is het gebruik van digitale checklisten voldoende, de aanschaf 

hardware afstemmen op gebruik, beveiliging, keuze mobiel netwerk, toegang tot het 

netwerk van de werkgever via Wifi, opstellen gebruiksovereenkomst, opstellen 

dienstverleningsovereenkomst met ICT e.d.  

- hou rekening bij de keuze van een laptop, met: (netwerk-)veiligheid, robuustheid, 

accuduur, gewicht en voldoende mogelijkheden die het apparaat biedt 

- niet iedereen heeft voldoende kennis van automatisering ed om op deze manier te 

werken 

- op www.digitalechecklist.nl kun je voorbeelden van checklisten vinden en hulpmiddelen 

om checklisten te maken 

 

 

 

http://www.digitalechecklist.nl/


 

 

 

 

Leeflaag aanbrengen op ernstig geval, zonder graven: saneren      

of niet? (ronde 2) 

 

Inleider: Vincent Vrolijk 

Samenvatting: 

- leeflaag is feitelijk niet het goede woord, je kunt beter spreken van het aanbrengen van 

grond 

- saneren moet wel het doel zijn, alleen grond aanbrengen is geen sanering; wellicht dan 

alleen sprake van toepassen van grond, melding Bbk 

 

 

 



 

 

 

 

Ketentoezicht grondstromen van/naar inrichting (ronde 2) 

 

Inleider: Alex te Dorsthorst 

Samenvatting: 

- denk aan je partners 

- uitwisseling van gegevens, wat wissel je uit. (meldingen, m³) 

- registratie van grondstromen. Maken van grondbalans 

- wie is bevoegd gezag: gemeente/provincie 

- geleidebiljet, juiste euralcode, reinigingsmethode 

 

 



 

 

 

 

Signaal afgeven aan Toezichtsloket, wanneer wel/niet. Wat zie je 

graag terug van ILT? (ronde 2) 

 

Inleider: Gerard Kruse 

Samenvatting: 

- het is wenselijk om elk signaal/overtreding bij het Toezichtsloket te melden 

- terugkoppeling vanuit ILT, wat er met het signaal is gedaan, wordt op prijs gesteld. Het 

gaat nu beter dan in het verleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


