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Voorwoord 

     Voorstellen 

 

•  Eric Rosenkamp 

•  Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 

•  Handhaver milieu (bodem) 

•  Project Ruimte voor de Rivier (Brummen en Voorst) 

•  Voorzitter ondernemingsraad OVIJ 

 



  

Wie zijn jullie ? 
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Inleiding 

2012: voorlichtingsproject Besluit bodemkwaliteit  

2015: handhavingsproject project grondverzet en -opslag  

 

 Doelstelling project 

• Grip op de grondstromen 

• Inzicht in de bedrijven 

• Ervaring op doen als handhavers  

• Voorkomen samenvoegen van grond zonder erkenning 

• Melden grond conform BBK 

• Samenwerken partners  

 

 

 



  

Welke projecten worden er momenteel uitgevoerd en met 

welk beoogd resultaat? 

 

Vindt er ook voorlichting plaats? 
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Vraag aan jullie 



Resultaten  

Aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit 

 

2013: 158 meldingen 

2014: 164 meldingen 

2015: 272 meldingen 

 

Aantal signalen samenvoegen grond zonder erkenning 

 

2013:  0 signalen bij IL&T 

2014:  1 signaal bij IL&T 

2015: 10 signalen bij IL&T (+ 1 gezamenlijk geconstateerd 

en 1 in onderzoek) 



Resultaten  



Project opzet 

• 36 Grondverzet en -opslag bedrijven 

• 2 Handhavers bodem  

• Aspectcontrole (bodem) 

• Bezoekverslag 

• Bestuursrechtelijk handhaven 

• Strafrechtelijk handhaven 

• Werken zonder erkenning melden bij IL&T 

• Aanschrijven niet gemelde toepassingen 

• Handhavingsstrategie (2 stappen) 
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Project uitvoering 

Geconstateerde overtredingen: 

 

• Illegaal samengevoegde partijen 

• Opslag niet boven bodembeschermende voorziening 

• Opslag/toepassing niet gemeld conform Besluit               

bodemkwaliteit 

• Partijverklaringen niet aanwezig 

• Vrachtbrief niet aanwezig 

• Flora en faunawet (oeverzwaluwen) 

• Fraude (nog in onderzoek) 

• Overige overtredingen 
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Vraag aan jullie 

Bestuursdwang of dwangsom opleggen voor de overtreding 

illegaal samenvoegen van partijen grond? 



http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmt29z9lMkCFUt9GgodkOMNCg&url=http%3A%2F%2Fwww.natuurpuntwal.be%2Findex.php%3Fpage%3Doeverzwaluwen&psig=AFQjCNHskKvWg5k1MmgH9GHlnj55LjbaOw&ust=1447764533482895
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Vraag aan jullie 

Wat zouden jullie doen?  

 

 

 

 



Vraag aan jullie 

OVIJ heeft een bodembeschermende voorziening opgelegd.  

 

Is dat te streng?  
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Geluiden van de bedrijven 

• De regelgeving is onduidelijk/complex  

• In die regelgeving kan ik me niet vinden  

• Dat wil ik wel, maar daar kijkt de bouwafdeling van de  

gemeente weer anders tegenaan (regelgeving die met 

elkaar botst) 

• Krijg dat financieel niet rond 

• En de gemeente dan? 

• Als ik het goed doe, gaat de klant naar een ander die het 

niet volgens de regelgeving doet. Dat is goedkoper.  

• Ga daar maar eens kijken 

 



Geluiden van bedrijven 
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Welke geluiden horen jullie? 
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Project uitvoering 

Gemeentelijke handhaving 

 

• Gemeentelijke gronddepots 

• Gemeente één van de grootste opdrachtgevers t.a.v. 

grondverzet 

• Inzet handhaving 

• Oplossingen t.a.v. inzet handhaving 

• Project IL&T:  werken zonder erkenning (nadruk op 

gemeentelijke inrichtingen) 
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Vraag aan jullie 

En wat als de gemeente zich nu niet aan de regels houdt?  

 

Is het lastig om op te treden tegen de gemeente? Ze zijn 

ook je opdrachtgever. 
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Project samenwerking 

Samenwerken 

 

• bestuursrechtelijk en strafrechtelijk  

• met omgevingsdiensten 

• met IL&T 

• met groep Ketenaanpak verontreinigde grond 

• met omgevingdienst – Gemeente (bouwen) 

 



Vraag aan jullie 

En wat kunnen wij voor elkaar betekenen?  





Dilemma 

Moet je de tijdelijke scheidingslaag nu melden conform 

Besluit bodemkwaliteit?  
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Resultaten   

• Inzicht in de bedrijven 

• Ervaring opgedaan 

• 10 Meldingen samenvoegen zonder erkenning bij IL&T + 

2 constateringen gezamenlijk (gemiddeld is dat ongeveer  

1 op de 4 bedrijven die samenvoegt zonder erkenning) 

•  toename van 72% meldingen BBK in 2 jaar) 

• Oorzaak toename van 72% is na alle waarschijnlijkheid te 

relateren aan de inzet van de handhaving 

 

• planning 2016 
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Evaluatie 

• Meer onverwachtse controles (verschil in aanpak) 

• Tijd inzetten voor gericht onderzoek  

• Ketenonderzoek (als vrachtbrief niet klopt, dan ook 

herkomst locatie bezoeken) 

• Gemeente moet betere voorbeeldrol vervullen 

• Blijf ook de gemelde toepassingen steekproefsgewijs 

controleren 

• Gemeentedepots in samenwerking met IL&T controleren 

• Meer tijd inzetten dan 0,3 fte (conform kwaliteitscriteria) 
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Zijn er vragen / opmerkingen? 
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Dank voor uw aandacht 

    



  

Hoe geven andere diensten uitvoering aan de controle 

Besluit bodemkwaliteit? 

 

Hoe wordt omgegaan met vrije veld controles? 

 

Wanneer ga je wel of niet een melding controleren? 

Vraag aan jullie 



  

Op grondstromen is soms lastig grip te krijgen. Hoe gaan 

jullie er mee om als je een sterk vermoeden hebt van een 

overtreding, bijvoorbeeld samenvoegen, en de ondernemer 

beweerd wat anders dan wat jij vermoed. Hoe kom je tot 

een oplossing? 

Vraag aan jullie 


