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Aanleiding Interventiestrategie ketentoezicht
bodemsaneringen, grondverzet & gondstromen

– Huidig toezicht ontoereikend om risico malafide
praktijken voldoende te beperken.

– Toezicht nog te veel gericht op individuele
schakels keten.

– Geconstateerde overtredingen bij;
• Saneringslocaties
• Grondstromen & toepassingen
• Illegale saneringen

– Risico’s; milieu, gezondheid, sociale onrust, 
vertrouwen in overheid

– Kansen door probleemgerichte aanpak.



LOM-Interventiestrategie

Strategisch deel interventiemix

1. Feedback bruikbaarheid nieuwe regelgeving
2. Zelfregulering branches stimuleren
3. Voorlichting en kennisbevordering bij bevoegd gezag
4. Interbestuurlijk toezicht (achterblijvers)
5. Uitwisseling en analyse handhavingsinformatie
6. Versterking handhaving
7. Ketentoezicht op “veelplegers / free-riders”



Waarom “Free riders” ?
operationeel deel Interventiestrategie

Structurele overtreders
– Fors financieel voordeel te behalen (geld & tijd).
– Prijsconcurrentie zet kwaliteit onder druk.
– Onttrekken zich aan zelfregulering.
– Zijn actief in hele keten bodemsanering & 

grondstromen.
– Belangenverstrengeling.

Incidentele overtreders
– Opzoeken grenzen / creativiteit “die te ver gaat”.
– Interne kwaliteitzorg afdoende?



Ketenbenadering in de praktijk;
aanpak LOM-pilot

• WAT? Toezichtobjecten
• WIE? Toezichtsubjecten
• WANNEER? Interventiemomenten
• HOE? Mix controlemethoden

Goed afbakenen is het halve werk!



Toezichtobjecten;     WAT?

– Saneringen van ernstige verontreinigingen
– Zorgplichtsaneringen (lekkages e.d.)
– Grondwerken / grondverzet waar;

• verontreiniging “aan de oppervlakte komt”
• verontreinigd materiaal wordt toegepast

– (Tijdelijke) depots en overslag
– Transport
– Reinigers
– Nazorglocaties





Toezichtsubjecten;    WIE?

– Directievoerder
– Milieukundig begeleider sanering
– Aannemer / Onderaannemer / Transporteur
– Monsternemer
– Laboratorium
– Houder Wm-inrichting depot / reiniger
– Opdrachtgevers (ook gemeenten)

– Certificerende instellingen (n.a.v. signalen uitvoering
bodemintermediairs)



Interventiemomenten;   WANNEER?
(voorbeelden)

Bepalen mate en/of omvang restverontreiniging 
• Inrichten/beheren depots
• Gescheiden houden partijen 
• Bepalen kwaliteit verontreinigde grond in depot
• Bepalen kwaliteit grond in putwanden en putbodem
• Bepalen kwaliteit bemalingswater
• Afvoeren grond en materialen (kwaliteit, bestemming)
• Aanvoeren (aanvul)grond en materialen (kwaliteit, 

herkomst)
• Toepassing in werken



Objectiveren; is er écht sprake van een free-rider?
(koppeling; wie, wat én wanneer. Format voor analyse toezichtinformatie)

Adviesbureau X (wie)
Processtap
(wat)

interventiemoment
(wanneer)

Werk 1 Werk 2

Uitvoering  
grondwerk / 
bodemsa-
nering

Ontgraving
· omvang
· gescheiden ontgraven 

partijen

toezichtinfo toezichtinfo



Controlemethoden;   Hoe?

Locatiegebonden
– Aanvangsbeoordeling
– Fysieke inspectie
– Bemonstering / verificatieonderzoek
– Beoordeling evaluatieverslagen

Ketentoezicht
– Volgen grondstromen
– Snelle screening methode (pilot RIVM)
– Administratief toezicht (data vergelijken / accountancy)
– Signalen doorgeven



Fasering pilot;
Plan van aanpak

1. Communicatie; welke partners willen meedoen?
2. Selectiefase; geobjectiveerd benoemen 

structurele overtreders.
3. Inzet interventieteams
4. Rapportage en Interventie
5. Evaluatie t.b.v. LOM-Interventiestrategie



Opstarten pilot!
Begin (klein & fijn) met provincies/gemeenten die mee willen doen

2. Eerst selectie mogelijk structurele overtreders
Provincies/gemeenten dragen opvallende overtreders / 
overtredingen aan (na zomer; Toezichtloket Bodem).
Analyse; samen met VI herkennen patroon overtredingen!
Betrekken politie, OM, wkb’s, IVW bij bevindingen.
Regionaal of landelijk actief (wanneer opschalen)?

3. Wanneer opstarten Interventieteam?
Onderzoekshypothese. Wat wil je aantonen??
Beoogd teamleider.
Wie doet wat/wanneer (provincie, gemeenten, politie, IOD, 
OM, VI, wkb’s, IVW, FIOD)?
Mix controle-instrumenten!!



Beoogd organisatieplaatje pilot



Planning

juni / juli ’08Evaluatie en aanpassing
Interventiestrategie

5

april / mei ’08 Rapportage en Interventie4

aug ‘07 / april ’08Looptijd interventieteams3

mei/aug. ’07Selectie structurele overtreders2

19 aprilLandelijke aftrap

maart / mei ’07Communicatie & werving1

Tijdomschrijvingfase



Hoe verder?

• Kansen om meer greep te krijgen op 
free-riders / veelplegers.

• Werk regionaal samen!
• Doe mee met LOM-pilot!!

ronald.peters@minvrom.nl


