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Aanleiding 

Actualisatie Handreiking en HUM Wbb (sinds 
2006/2007):

 In werking treding BBK 2008

 Tussentijdse aanpassingen van BRL’s en andere 
normdocumenten

 Afspraken samenwerking handhavingspartners 
door evaluaties op losse schroeven (Mans en 
WODC/Pro Facto)

 Stramien opzet HUM’s meer uniform (LOM)

 Project Bodemsanering Efficiënt en Uniform in 
de Keten (BEUK)



Actualisatie werd Herziening

 HUM meer dan nu best practice document 
(meer inhoud, minder proces)

 Wie treedt op in welke situatie en op grond van 
welke bepaling?

 Neem HUM BBK (2009) als voorbeeld: 
behandeling per schakel (ketengericht)

 Handreiking Wbb: wachten op kwaliteitscriteria 
c.q. RUD’s. Mogelijk te combineren met BBK, 
Bodemenergie, …..  

 Commentaar: afstemming Handreiking/HUM in 
relatie tot normdocumenten 8001/8002



Keuzes begeleidingscommissie 

 HUM is voor meer ervaren tzh/handhaver (dus 
minder uitleg en meer gericht op praktijk)

 Ieder hoofdstuk moet zelfstandig leesbaar zijn 
(dus dubbelingen) = gelijk aan HUM BBK

 Naast legale, niet goed uitgevoerde, 
saneringen ook aandacht voor illegale 
saneringen (= niet gemeld)

 Ketenhandhaving: ook linken naar andere 
regelgeving/bevoegdheden (BBK, afvalstoffen) 
+ interventieteams

 Onderscheid in saneringsmethode (in situ/ex 
situ) minder belangrijk dan SP/BUS



Nieuw in te vullen

 Meer gericht op handhaving van de 
saneringsdoelstelling (minder op methode): 
aansluiting bij (kritische) werkzaamheden 
begeleid door mkb-er (BRL 6000)

 Gebruik gemaakt van (succesvolle) pilots in het 
land van o.a. DCMR met informatiegestuurde 
handhaving 

 Sanctiestrategieën: provincie ZH/DCMR (voor 
alle milieu), gecombineerd met concept 
sanctiestrategie bodem van VI/IVW (Kwalibo)



Opbouw

 1. Domeinbeschrijving

 2. Standaardaanpak

 3. Start/aanleiding sanering

 4. Sanering met instemmingsbeschikking

 5. Sanering met BUS-melding

 6. Nieuw geval en ongewoon voorval

 7. Nazorg

 8. Illegale saneringshandelingen



Bijlagen

 3: sturing door prioriteiten en informatie

 4: controlemethoden

 5. checklist saneringen op basis van BUS

 5a controlepunten BRL SIKB 6000/7000

 6: sanctiestrategie

 9: afwijkingen saneringsplan/BUS-melding

 10: br bevoegdheden en interventiemiddelen

 11: sfeerovergang br-sr

 12: asbest in de bodem



Hoe een goed praktijkdocument te 
maken?

 Indeling die aansluit bij praktijk

 Figuren en schema’s

 Verwijzing naar jurisprudentie en toelichting

 Aandachtspunten/tips in oranje kaders

 Praktijkgevallen in groene kaders

 Naslagwerk, mogelijk gevolgd door (digitale) 
velduitgave 

 Handig overzicht van publicaties & internetsites in 
bijlage 13 (www.vrom.nl/bodemsignaal)

 Hoe goede praktijktips te verzamelen en beheren? 
Draaiboek interventieteams (SepH Overijssel)

http://www.vrom.nl/bodemsignaal


Voorbeeld van een tip

Samenwerking bij signaaltoezicht (H8):

Signaaltoezicht vraagt relatief veel tijd en de

opbrengst ervan is moeilijk vooraf in te schatten.

Laat daarom andere instanties en partijen

meekijken! Zorg voor een goed netwerk en een

goede informatie-uitwisseling binnen dat 

netwerk. Voor een goede informatievoorziening is 

structurele samenwerking essentieel, waarbij elkaar 

kennen, begrijpen en vertrouwen belangrijk zijn. 

Bovendien moeten alle partijen een (eigen) belang bij

de samenwerking hebben.



Voorbeeld praktijkgeval (H4)

Een terrein is voor 1/3 verontreinigd met lood 
boven i. Aannemer graaft hele terrein af en 
slaat op in 3 depots: vermenging schoon en 
verontreinigde grond. Na keuring: hergebruik 
van de grond binnen de saneringslocatie. 
Handhavingsacties:

- br: voornemen dwangsom (art. 39a Wbb)

- bg: melding bij toezichtloket

- sr: pv voor overtreding 39a Wbb



Reacties en vaststelling

 Gedurende 3 maanden ter inzage gelegen: 118 
reacties van 10 organisaties waarvan 2 bedrijven 
(Afvalzorg en SBNS)

 14 oktober 2010 CCvD: definitieve versie HUM 
vastgesteld (versie 7.5; normdocument 8211)

 1 november 2010 in werking getreden 

 Begin november brieven naar bevoegd gezag met 
infobladen (gecombineerd met BUM en RIS)

 Plaatsing op website www.sikb.nl

 9 november 2010: Platform Toezicht Bodem in 
Amersfoort



Afspraken maken is één, deze nakomen is twee, 
dit goed doen is de kunst.

In de SIKB maken overheid en bedrijfsleven samen 
praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen voor 
milieuhygiënisch en archeologisch bodembeheer. 

Doel is het zoveel mogelijk voorkomen van fouten 
in de hele keten van onderzoek, realisatie en 
besluitvorming. 

Een kwaliteitsrichtlijn schept duidelijkheid voor 
opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder.

SIKB biedt instrumenten voor
eenvoudiger en beter bodembeheer.


