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• Initiatief IL&T: Project Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) 

 

• Uniforme registratie van toezichtsresultaten 

• Uitwisselen toezichtsinformatie op regioniveau 

• Uitwisselen toezichtsinformatie tussen IL&T en decentrale bevoegde gezagen 

• Analyse van gegevens basis voor risicogericht toezicht 

 

• SIKB Jaarprogramma 2016: Actualiseren HUM Wbb 

 

• Bodem+: Weinig signalen mbt gebruik van HUM Bbk 

 



Werkwijze evaluatie bodem HUM’s 
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• Internet-enquête april-mei 2016 

 

• Doelgroep: Adressenbestand Platform Toezicht Bodem: 265 mensen  

• Omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, provincies, 
RWS, IL&T, politie, NFI 

 

• Respons: 44 reacties 

• 4 waterschappen    3 namens RWS 

• 5 gemeenten     1 namens NFI 

• 27 omgevingsdiensten  1 namens politie 

• 1 provincie      2 anoniem 



Uitkomsten enquête – controlelijsten (I) 
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 Gebruikt u nu 
controlelijsten? 

Uniforme 
landelijke 
controlelijsten 
wenselijk? 

Ja 61 % 81 % 
 

Nee 39 % 7 % 
 

Weet niet - 12 % 
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• Genoemde voordelen: 

• Draagt bij aan uniformiteit in toezicht  

• onderzoek: handhavers gaan verschillend om met Bbk 

• Ondersteunt ketentoezicht 

• Ondersteunt meer gericht aanpak 

• verzameling en analyse van data 

 

• Argument tegen ‘uniforme controlelijsten’:  

• ik gebruik mijn eigen digitale lijsten, die kan ik makkelijk 
zelf aanvullen waar nodig 
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• Genoemde voorwaarden: 

• Mogelijkheid bieden voor lokaal beleid (bv. bodembeleidsnota) 

• Praktijkgericht 

• Kort/compact 

• niet langer dan 5 pagina’s? 

• Moet zicht geven op vervolgstappen na constatering overtreding 

• Waaronder ook wel/niet legaliseerbaar  

• Moet gekoppeld zijn aan Inspectieview 

• Moet in lijn zijn met landelijke handhavingsstrategie (LHS) 

• Maak gebruik van bestaande digitale checklist: 

• van bevoegde gezagen 

• www.sikb-bbkb.nl en www.sikb-bbkt.nl  

 

 

 

http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/


Vervolg – naar uniforme controlelijsten 
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• Ingrepen in oppervlaktewater (Bbk, Ww, Blbi) 

 

• Bodemonderzoek landbodem beoordelen 

 

• Sanering landbodem 

 

• Toepassen grond of baggerspecie op landbodem 

 

• ……. 

 

 

 

 



Vervolg – naar uniforme controlelijsten 
Ontwikkeling en beheer 
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• Inhoudelijke begeleiding:  
 
• Werkgroep ketentoezicht Bodem, bagger en bouwstoffen 

 
• Wbb bevoegde gezagen voldoende vertegenwoordigd? 

 
• Vaststelling eerste versie en vervolgversies: door …? 

 
• Alle betrokken organisaties/koepels 

• Vakberaad Toezicht en handhaving (omgevingsdiensten) 
• Unie van waterschappen 
• VNG 
• etc. 

• CCvD Bodembeheer SIKB 
• ……. 

 



Uitkomsten enquête – HUM’s Bbk en Wbb (I) 
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• Huidig gebruik vooral als naslagwerk: 

 

 

 

 

 

• Wbb bevoegd gezag beperkt in enquête! 

 

• Kennis nu meer gebundeld bij omgevingsdiensten 

• hoe meer ervaring/hoe intensiever betrokken, hoe minder 
gebruik van de HUM’s 

 

 

HUM Bbk HUM Wbb 

Maandelijks 22 % 7 % 

Af en toe 71 % 46 % 

Nooit of n.v.t. 7 % 49 % 
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• Gewenste onderdelen HUM Bbk en HUM Wbb – top 4 

 

• Toelichting op de wetgeving 

 

• Controlelijsten met sancties 

 

• Stroomschema’s voor de toetsing 
• Opmerking: ook al gemaakt voor LWBG en op website geplaatst (voor Bbk) 

 

• Praktijkervaringen toezicht en handhaving 

 

 



Uitkomsten enquête – HUM’s Bbk en Wbb 
(III) 
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• Gewenst format HUM Bbk en HUM Wbb 

 

• Downloadbaar rapport (pdf) 

 

• Uniforme controlelijsten ingebouwd in VTH-systemen 

 

• App voor tablet of smartphone 

• Een respondent verwijst naar bestaande tools 
www.sikb-bbkb.nl en www.sikb-bbkt.nl  

 

• Een enkele persoon: papieren versie in zakformaat  

http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/


HUM’s Bbk en Wbb vervolg 
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• HUM Wbb: 
• Eerst controlelijsten ontwikkelen 

• Gebruik controlelijsten vastleggen in normbladen 8001 en 8002 
• Daarna actualisatie HUM Wbb (Jaarplan SIKB 2016) 

• Formatie werkgroep 
• Aansluiting op Controlelijsten Wbb 
• Aansluiting huidige praktijk en wetgeving 

 
• HUM Bbk:  

• Actualiseren als omgevingswetgeving gereed is 
 

• Toezichtstools Bbk: 
• www.sikb-bbkb.nl en www.sikb-bbkt.nl 
• Nut en noodzaak bezien na afronding controlelijsten Bbk 
• Zo nodig in lijn brengen met controlelijsten Bbk 

 
 
 

http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkb.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/
http://www.sikb-bbkt.nl/

