
   

 

 

 

PROGRAMMA PLATFORM TOEZICHT BODEMBEHEER 

 

Dinsdag 14 november 2019 van 10.00 tot 16.00 uur  

(ontvangst vanaf 9.30 uur) 

 

Plaats: BOVAG huis te Bunnik 
(routebeschrijving) 

 

Thema: Innovatie en Samenwerking bij Ketentoezicht 
 

 

10.00 uur Introductie: Innovatie en samenwerking: kansen voor aanpak van ondermijning 

in de keten van grond en baggerspecie  
 
  Opening en toelichting op het programma 
  Marcel Sukel – Provincie Noord-Holland - dagvoorzitter 

 

  Oogst en vervolg Bodemcongres 6 juni 2019 en wat u daar aan kunt bijdragen 
  Quirine Diesbergen – ILT 

 

Risicogestuurd toezicht en handhaving: ranking ongewenste gebeurtenissen in de 

bodemketen 
Frank Swartjes - RIVM 

 

Nieuwe handhavingsstrategie ILT 
Quirine Diesbergen en Marcel Sukel 

 

 

11.00 uur Pauze 

 

 

11.30 uur Pitches 1e ronde met de volgende onderwerpen: 

 

Introductie Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger & Bouwstoffen 
Jeroen Telder- voorzitter Landelijke Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en 

Bouwstoffen 

 

Samenwerkers-App: vind jouw VTH-collega’s 
Berry Campagne - Provincie Utrecht 

 

Volume- en partijregistratie voor grip op regionaal grondverzet 
Sander Bulthuis - Gemeente Staphorst en Leverancier Partijregistratie.nl  

 

Hoe innovatieve ideeën in samenwerking te gebruiken 
Robert Los - ILT 

 

Afronding en conclusies en vooruitblik middagprogramma 
Marcel Sukel 

 

 

12.30 uur Lunch 

 

  

https://www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/contact-route


   

 

 

 

 

 
13.30 – 14.30 uur - Workshops 

 

Lessen uit de casus 

TGG 

Open data en het 

gebruik bij toezicht 

en handhaving 

PFAS bij hergebruik 

grond en 

baggerspecie 

Moor 

 

 
Cindy van Thiel (DCMR) en 
Hans Colijn (ILT) 
verkennen samen met u 
welke kansen 
samenwerking biedt voor  

het toezicht, aan de hand 
van de ervaringen bij de 
casus TGG. 

 
Zeg je ‘Open data en open 
overheid’, dan zeg je Paul 
Suijkerbuijk (VNG / The 
Greenland) en Frank 
Verschoor (The Greenland). 

Zij gaan met u in op nut en  
noodzaak van 
samenwerking en het 
gebruik van innovatie en 
open data bij toezicht en 
handhaving. 

PFAS en andere 
‘opkomende stoffen staan 
volop in de belangstelling. 
Marcel Cassee van RWS -
Bodem+ behandelt met u 
de actuele vragen en 

knelpunten, die bij 
hergebruik van grond en 
baggerspecie rond PFAS 
spelen. U kunt uw vragen 
vooraf mailen: 
Info@platformtoezichtbode
m.nl 

MOOR, een platform voor 
zowel indienende partijen, 
als vergunningverlenende 
instanties voor meldingen 
openbreken openbare 
ruimte.  

Hans Blonk van Visma-
Roxit verkent met u de 
mogelijkheden van dit  
platform om het 
naleefgedrag in de 
openbare ruimte te  
versterken.  
  

 

 

14.30 uur Pauze 

 

 

14.45 uur Pitches 2e ronde met de volgende onderwerpen: 

 

Controlelijsten bodem 
Harry Vermeulen – ODNZKG 

 

Inspectieview en ervaringen met toezicht 
Ger de Boer – ILT (Inspectieview programma) 

 

Tactische Quickscan Meldpunt Bodemkwaliteit 
Tjerk ter Veen – Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (RWS) 

 

Gebruik van satelliettechnologie om grootschalig grondverzet te monitoren 

en terug in de tijd te bekijken 
Ad Nieuwdorp - Nationale Politie - Dienst Landelijke Operationele Samenwerking 

 

Plenaire afsluiting 
Marcel Sukel 

 

 

16.00 uur Netwerkborrel 
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