
 

“Van grondbank naar bestemming” 

 

 

Een voorbeeld van Risicogestuurd ketentoezicht 
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Samenwerking regio Haaglanden 

  Bodemhandhavingsoverleg 

 

 Kennis en ervaring uitwisselen 

 

 2011 kennismakingsproject 
2012 ketenhandhavingsproject 

 

 



Grondstromenketen 



 Nagaan of grond binnen de regio conform  
Wet en regelgeving opgeslagen & toegepast 

 

 In beeld brengen grondstromen binnen regio 

 

 Samenwerking en ervaringsuitwisseling 

 

 

Doelstellingen 



Deelnemers project: 
Alle Haaglanden gemeenten 

 

Projectteam: 
Albert Wijns ~ Provincie Zuid-Holland 

Randy van der Zwan ~ Gemeente Westland 

Annette Swinkels ~ Stadsgewest Haaglanden 

Natascha Grundeken ~ Gemeente Delft 

 

Deelnemers 



 

Voorbereidende fase 

 

& 

 

Uitvoerende fase 

 

 

Opzet onderzoek 



 

 Plan van Aanpak opgesteld 

 

 

 Selectie van grondbanken  

Voorbereidende fase 



 6 bedrijven => aangegeven door handhavers 

 

 gegevens verzameld 

• LMA (landelijk meldpunt afvalstoffen), melding besluit 
bodemkwaliteit, dossieronderzoek, Wet en regelgeving 
bestudeerd, gecertificeerd BRL 9335, vergelijking 
diverse luchtfoto’s in de tijd  

 Risicoanalyse  

• Meest risicovolle bedrijven geselecteerd 

  

 

Selectie grondbanken 



 Risico analyse bedrijven 

  Bedrijf A Bedrijf B Bedrijf C Bedrijf D Bedrijf E Bedrijf F 

Onderzoeksvragen   Score   Score   Score   Score   Score   Score 

Verricht melding aan 
het LMA 

nee 1 nee 1 nee 1 nee 1 ja 0 ja 0 

Heeft volledige 
vergunning 

nee 1 nee 1 nee 1 nee 1 ja 0 ja 0 

Is BRL 9335 
gecertificeerd 

nee 1 nee 1 nee 1 nee 1 ja 0 ja 0 

Geen aanwijzingen en 
vermoeden voor 
overtredingen. 

nee 1 nee 1 nee 1 nee 1 ja 0 ja 0 

              

Totaal score 4 4 4 4 0 0 



 

Locatie bezoek gronddepot & gesprek met eigenaar 

 

Administratieve controle 

 

inkomende grondstromen getoetst Bbk 

 

 

 

 

Uitvoerende fase 



 

 

Observeren en inmeten 

Locatiebezoek 











 Na locatie bezoek gesprek met eigenaar 

 

 Vragen gesteld naar aanleiding van bevindingen in het 
veld 

 

 Administratie en registratie opgevraagd 

Gesprek met eigenaar 



Albert Wijns –Provincie Zuid-Holland 

 

 Analyse administratie en registraties en 
kwaliteitsgegevens 

 

  

 

 

 

Administratieve controle 



 



Onder andere  

 

 Excel lijst met grondtransporten opgesplitst naar 
gemeente waar grond naar is vervoerd 

 

Output administratieve controle 



 Lijsten met grondtransporten overhandigd aan 
toezichthouders deelnemende gemeenten 

 

 

 Toetsing door de gemeenten of toepassing/opslag  
heeft plaatsgevonden conform besluit 
bodemkwaliteit 

Toetsing toepassing grond 



Illegale toepassing ter plaatse van weiland 

 

 Onderzoeksbureau ingeschakeld 

 

 Partijkeuring ter plaatse van de toepassing 

 

 Slibdikte gemeten 

 

 

Verificatieonderzoek 



 

 

De resultaten 



 Administratie niet op orde 

 Depot rommelig 

 Grond niet gescheiden opgeslagen 

 Herkomst partijen grond onbekend 

 Gemengd  zonder erkenning 

 Partijen afgevoerd zonder nieuwe keuring 

 

 

 

 

Resultaten bedrijf A 



 Geen stoffenregistratie van het gronddepot  

 Deel van het terrein is illegaal opgehoogd 

 Eigenaar zegt dat het bagger uit de sloot betreft en 
lang geleden is toegepast 

 Luchtfoto’s  blijkt recentelijke toepassing 

 Verificatieonderzoek verricht (partijkeuring): 

 Niet uit sloot en mag niet toegepast worden 

 

Resultaten bedrijf B 



 Partijen niet gescheiden opgeslagen 

 Meer grond opgeslagen dan toegestaan 

 Verschillende textuur deelpartijen 1 partijkeuring 

 Na keuring van deelpartijen blijkt verschil in kwaliteit 
waaronder sterk verontreinigde grond! 

 Activiteit “ontvangst grond” viel buiten de 
vergunning & bestemmingsplan 

Resultaten bedrijf C 



 19 grondstromen onderzocht 

 

 6 van de 19 toepassingen/opslag niet gemeld of niet 
conform Bbk         

    32% ! 

 

 Toepassingen waarbij veel meer toegepast dan 
gemeld 

Toetsing grondstromen 



 

 

Samenvatting resultaten 

Wettelijk kader Overtredingen 

Vergunning 7 

WABO 1 

Wet Milieubeheer 3 

Regeling bodemkwaliteit 3 

Besluit bodemkwaliteit 9 

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen 
en gevaarlijke stoffen 

3 

Bestemmingsplan 1 

Wetboek van strafrecht 1 

Totaal 28 



 

Verwachting dat de onderzochte bedrijven in dit deel 
van de bodemketen slecht naleefgedrag vertonen is 

bevestigd! 

 

28 overtredingen 

32% van toepassingen niet gemeld of niet conform Bbk 

Conclusie 



Effectief blijkt:  

 Administratief toezicht icm met fysiek toezicht 
• Overtredingen aan het licht welke bij fysieke 

 controles onopgemerkt zouden blijven 

 Risicogestuurde benadering  

 Ketenbenadering 
• Extra overtredingen aan het licht door goed inzicht in 

herkomst, hoeveelheid en kwaliteit van de individuele 
partijen grond 

 

Conclusie - vervolg 



Positief  Verbeterpunten 

Leerzaam door samenstelling 
multidiciplinair projectteam 

Nog meer aandacht voor communicatie 

Effectief ~ zie resultaten Tijd en plaats maken voor projectteam  

Samenwerking positief ervaren Jurist toevoegen aan projectteam & 
Wet en regelgeving in matrix voor start 
project 
 

Evaluatie project 



Vragen 


