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1. Projectadministratie en ketentoezicht (1)

Opmerking:
De adviesbureaus vormen slechts één van de schakels in de keten!
Gevraagd wordt om uit de projectadministratie een lijst samen te stellen
van locaties (adres en plaats) waar het bureau de volgende
werkzaamheden heeft verricht:
1.
Saneringsonderzoeken;
2.
Saneringsplannen;
3.
Milieukundige begeleidingen;
4.
Evaluatieverslagen;
5.
Optioneel: Bodemonderzoeken mbt ernstige gevallen.
Bijgevoegd de aan de bureaus gevraagde informatie
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1. Projectadministratie en ketentoezicht (2)

Wat doet de DCMR met deze projectgegevens?
De grondstromen worden in kaart gebracht door te beoordelen of:
• Er sprake is geweest van een bodemsanering;
• De bodemsanering conform de Wbb is uitgevoerd;
• De vrijgekomen grond naar een erkende verwerker afgevoerd is
dan wel of de grond anderszins legaal verwerkt is;
• Er sprake is van aanvoer van grond (bijv. aanvulgrond), wat is
de kwaliteit en de herkomst.
DCMR wil hiermee onbekend grondverzet en illegaal verwerkte
grond achterhalen;
Grondverzet dat krachtens de Wbb is gemeld, is reeds bekend.
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2. Bezwaren van de adviesbureaus

De adviesbureaus uitten de volgende bezwaren:
1. Bureau heeft een geheimhoudingsplicht
(contractueel en in ONRI-verband);
2. Adviesbureaus zijn geheimhouders en daarom
verschoond van het verlenen van medewerking
aan toezicht;
3. De gegevens zijn niet ons eigendom, daarom
kunnen wij ze niet verstrekken;
4. De gegevens zijn ook elders beschikbaar, haalt u
ze daar maar.
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3. Juridische basis
De basis van het optreden naar de adviesbureaus is gelegen in:
Artikelen 5:16 en 5:17 Awb, namelijk
• Vorderen van inlichtingen;
• Inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.
Artikel 5:20 Awb:
• Verplichting van verlening van medewerking aan de
toezichthouder door een ieder (lid 1);
• Dit geldt niet voor degene die uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding (lid 2).
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4. Advies landsadvocaat
De DCMR heeft advies gevraagd aan de landsadvocaat.
Conclusies landsadvocaat:
• Toezicht mag zich op een hele branche richten;
• Art. 5:16 Awb brengt geen beperking aan van de kring van
personen van wie inlichtingen gevorderd kunnen worden;
• Eigendom gegevens niet van belang, medewerking van een
ieder;
• Adviesbureaus zijn geen geheimhouders als bedoeld in art.
5:20, lid 2 Awb en dus verplicht tot medewerking.
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5. Conclusies
Het opvragen van gegevens uit de projectadministratie:
•
Is van grote waarde voor het toezicht, het verbetert
het inzicht in de grondstromenketen;
•
Lijdt tot groot verzet bij de adviesbureaus;
•
Lijdt tot verontwaardiging bij instanties;
•
Is een toelaatbare vorm van toezicht.
De DCMR gaat ermee door, zonodig PV’s en last onder
dwangsom.
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