
Verbetering Besluit bodemkwaliteit 

Stand van zaken wat betreft Toezicht & Handhaving 



• Wat vooraf ging (Evaluatie); 

 

• Hoe is dit in Noord-Holland; 

 

• Tussenstand verbetertraject; 

 

• Wat staat er nog op de rol! 

 

                  Inhoud 



           Evaluatie BBK 2011 
 

 

 

Lokaal beleid maken 

Kennisopbouw (ILB) 

Hergebruik 

bouwstoffen, grond 

en bagger 

Complexe regels 

Uitvoeringskwaliteit 

Opdrachtgeverschap 

Gericht toezicht en 

handhaving 



 

 

Hoe verhoud dit zich nou in Noord-Holland 



- Misbruik 
Bodemkwaliteitskaarten 



Geen 

Historisch  

onderzoek 



Misbruik tijdelijk uitname BBK 









           Resultaat  

62 controles 

- Haarlemmermeer, Waterland, IJmond, Kop v Noord-Holland 

- >90% niet conform wet- en regelgeving (WBB, Bbk, Wm, Arbo) 

- niet melden; (op)mengen; (éénderde) illegaal saneren(*) 

- >80% niet conform NEN en Kwalibo (gecertificeerde bedrijven) 

- gebruik bodemkwaliteitskaarten (*) 

- geen (goed) historisch onderzoek (o.a. asbest- >80%) (*) 

- overheden en professionele marktpartijen sturen op 

onderzoeksinspanningen (*) 

(*) locaties met direct risico mens, dier en milieu (bewust) 

 

 

 

 

 

 

   



Verbeteren Besluit 
bodemkwaliteit 2012 
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GOED BELEID EN GOEDE REGELGEVING 

Gericht 

toezicht & 

handhaving 

Goed  

opdracht 

geven 

Goed  

uitvoeren 
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Structuur uitvoering 
verbeterplan Bbk 

Ministerie I&M 

Verbeteren 
Beleid & 

regelgeving 

Verbeteren 
Uitvoering 

 

Professioneel 
Opdrachtgeven 

 

Gericht toezicht 
& handhaving 

 

Implementatieteam 

Deelnemers oa: VKB, VOC, PBK, SIKB, VvMA, SGUG, NVPG, NEN, IPO, VNG, 
UvW, RWS, SZW, EL&I, I&M, ILenT, Politie 



Verbeteren Besluit 
bodemkwaliteit 2012 
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GOED BELEID EN GOEDE REGELGEVING  

EENVOUDIGER REGELS WAAR HET KAN 

Gericht toezicht &  

handhaving 

RUD’s,  

risico’s,  

naleefgedrag, 

afstemming  

publiek en 

 privaat, 

adm. lasten 

Goed opdracht 

Geven 

Overheid 

zorgt voor  

goede 

opdrachten 

 

 

Goed  

Uitvoeren 

Sector zorgt 

 zelf voor  

betere 

naleving en 

doelmatiger 

systeem 

 



Tussenstand verbetertraject 
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Beleid: Concept-Bbk gereed, met name gericht op 

 verduidelijking begrippen en toetsingskaders 

Handhaving 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

 

BRL advies 

Kennis 

Essentiële 
eisen 

Communicatie 

Aansluiting ILB 
regio’s 

Verbinding 
beleid met 

civiel (kennis) 

Bestuurlijk 
draagvlak 

Essentiële 
eisen 

Handhaving 
strategie 

Aanpak rotte 
appels/free-

riders 



Hete hangijzers 

 

Verhouding publiek en privaat.  

Op welke wijze moet het publieke toezicht zich 

verhouden tot het private systeem en vooral: ziet het 

publieke toezicht op individuele certificaathouders. Wat 

kunnen essentiële eisen voor rol spelen. 

 

Mate van vereenvoudiging 

Verhoudt de complexiteit van de regels zich tot het 

risico dat we proberen af te dekken. 
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Wijzigingen BBK HH gericht 

1. Altijd onderzoek ook bij tijdelijke uitname (min. HO); 

2. Verduidelijking van het begrip toepasser; 

3. Coördinatieregeling; 

4. Altijd Historisch onderzoek bij gebruik BKK als bewijsmiddel; 

 

  

  



Slecht jaar 
-Vorming RUD’s (niet investeren bg); 

-Reorganisatie HH organisaties; 

-Crisis; 

-Handhaving niet hot, sprake van deregulering, economie voor HH 

(Denk hierbij aan afschaffen schone grond) 

Kansen 
-Om bijv. info positie te verbeteren  

-Kijken naar andere dingen zoals omgevingsloket  

-Convenant branche / aannemers (planning)…. 

-Informatie positie: Meldpunt Bodemkwaliteit anders opzetten: 

-Voor bevoegde gezagen info inzichtelijk 

-Afgekeurde rapporten 
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Lichtpunten 

Opzet Landelijke werkgroep Toezicht en HH (bodem, bagger & bouwstoffen).  

Een club welke landelijk komt naast VV & beleid 

 

Basis: het publieke toezicht bodem: ILT / I&M, Unie waterschappen, VNG, IPO, 

RWS, OM , Politie, RUD/Omgevingsdiensten. 

 

Doel: verbeterde samenwerking, structuur, afstemmen toezicht, gesprekpartner, 

essentiële eisen, integriteit, aanpak freeriders (IT’s). 
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Wat komt eraan:  

-Brl 15000 borging ho/vo (audit gegevens, gps veldwerk) 

-Convenant koplopers: opdrachtgevers / bedrijven 

 

 


