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Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving heeft deze Handhavingsuitvoerings-
methode vastgesteld op 7 februari 2007. 

 

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bodembeheer, ondergebracht bij 
de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda 
heeft op 7 december 2006 ingestemd met deze Handhavingsuitvoerings-
methode. 
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Voorwoord  

Deze Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb is gemaakt door de SIKB projectgroep 59b. 
Deze projectgroep is als volgt samengesteld: 
 
Organisatie Naam 
DCMR Chris Smit (voorzitter) 
TAG advies Wouter Tuijnman (secretaris) 
Provincie Limburg Henk Arends 
Provincie Limburg Marianne Peerebooms 

Gemeente Tilburg Martine Sarneel 
Gemeente Haarlem Sjoerd Andela 
Provincie Utrecht Geert Nortier 
Provinie Gelderland Jacco Lievaart 
Provincie Drenthe Bert Gosselink 
Provincie Noord Brabant Ronald Bloemsma 
Gemeente Groningen Jan Roeters 
 
Vrijwaring 

Noch de SIKB noch het CCvD is behoudens in geval van opzet of grove schuld 
aansprakelijk voor schade die bij de certificatie-instelling of derden ontstaat door het 
toepassen van deze Handhavingsuitvoeringsmethode met bijbehorende documenten. 
 

Eigendomsrecht 

Deze Handhavingsuitvoeringsmethode is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door 
de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Postbus 420, 2800 AK 
Gouda. Deze Handhavingsuitvoeringsmethode wordt inhoudelijk beheerd door het 
Centraal College van Deskundigen bodembeheer (CCvD), ondergebracht bij de SIKB te 

Gouda. De actuele versie van de Handhavingsuitvoeringsmethode staat op de website 
van SIKB en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is 
niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD 
goedgekeurde en vastgestelde teksten opdat er rechten aan ontleend kunnen worden.  
 
Bestelwijze 

Deze Handhavingsuitvoeringsmethode is, evenals de bijbehorende documenten, in 
digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van de SIKB: www.sikb.nl, Een 
ingebonden versie van deze Handhavingsuitvoeringsmethode kunt u bestellen tegen 
kosten, op te vragen bij de SIKB, Postbus 420, 2800 AK Gouda, e-mail: info@sikb.nl, 
fax: 0182-540676. 
 
Updateservice 

Vastgestelde mutaties in deze handhavingsuitvoeringsmethode door het CCvD kunt u 
verkrijgen bij de SIKB, door aanmelding via www.sikb.nl. Bij de SIKB kunt u ook terecht 
voor het verzoek tot toezending per post van de reguliere nieuwsbrief info@sikb.nl. 
 

http://www.sikb.nl/
mailto:info@sikb.nl
http://www.sikb.nl/
mailto:INFO@SIKB
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Inleiding 

Aanleiding 

Tekortkomingen bij het toezicht en de handhaving van de milieuwetgeving in het 
algemeen hebben geresulteerd in een professionaliseringsslag. Deze operatie is op dit 
moment nog in uitvoering. De SIKB wil het bevoegd gezag bij de verdere ontwikkeling 
van de kwaliteit van toezicht en handhaving bij bodemsaneringen ondersteunen. De 
SIKB-normbladen 8001 en 8002 stelden tot nu toe weinig eisen aan toezicht en 
handhaving. Om bij te dragen aan een nadere normering van adequaat toezicht heeft het 
SIKB deze Handhavingsuitvoeringsmethode en een Handreiking adequate handhaving 
Wbb gemaakt. Het bevoegd gezag wordt aangeraden in haar bodembeleid aan te sluiten 
bij de werkwijze uit deze normen. 
 
 
Het professionele handhavingsproces  

Ieder bevoegd gezag heeft in het kader van de professionalisering het 
handhavingsproces beschreven. Onderdelen daarvan zijn een handhavingsbeleid en een 
handhavingsprogramma. De ervaring leert dat deze documenten vooral gemaakt worden 
ten behoeve van de handhaving bij 
inrichtingen. De handhavingstaak 
die voortvloeit uit de Wet 
bodembescherming is echter zeer 
divers van aard en stelt andere 
eisen aan de programmering en 
organisatie. Om daaraan tegemoet 
te komen zijn in de Handreiking 
adequate handhaving Wbb de 
kwaliteitscriteria van het Besluit 

kwaliteitseisen handhaving 
milieubeheer nader uitgewerkt ten 
behoeve van het handhaven van de 
Wet bodembescherming. Dat is 
nodig vanwege de specifieke 
technische, juridische en 
procesmatige aspecten bij 
bodemverontreinigingen en 
bodemsaneringen.  
 
De eerder vastgestelde Handreiking 
adequate handhaving Wbb is 
conform de 4 processtappen uit de 
beleidscyclus ingedeeld in 4 

hoofdstukken: doelen en condities, 
strategie en werkwijze, uitvoering 
en evaluatie. Deze Handhavings-
uitvoeringsmethode Wbb (HUM) is 
een uitwerking van de daarin 
genoemde uitvoeringstaken. De 
HUM is bedoeld voor 
toezichthouders met voldoende 
expertise en ervaring om 
handhavingstaken goed zelfstandig 
uit te voeren. De handreiking en deze HUM zijn in beheer en te verkrijgen bij het SIKB.  
   



STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER (SIKB) 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 

Handhavingsuitvoeringsmethode WBB  CCvD bodembeheer 

Versie 5.4, 27-03-2007  Blad 6 van 93 

Samenhang 

De regelgeving voor bodembeheer en bodemsanering is sterk in ontwikkeling. Naast 
belangrijke wijzigingen in de Wbb voor de uitvoering van saneringen, is een belangrijke 
wijziging de inwerkingtreding van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Bub, ook 
bekend als Kwalibo) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk vervangt het huidige 
Bouwstoffenbesluit en het Bub zal daarin als apart hoofdstuk integraal worden 
opgenomen, ook op het niveau van de bijbehorende Ministeriële Regeling. Volgens de 
planning treedt het Bbk op 1 juli 2007 in werking, maar op het moment van schrijven 
van deze HUM bestaat hierover geen zekerheid. De fase van het Bub, dat regelt dat 

bodemonderzoek, uitvoering van bodemsanering, milieukundige begeleiding daarbij en 
het reinigen van grond alleen mag worden uitgevoerd door daartoe erkende 
intermediairs, zal in ieder geval wel op 1 juli 2007 in werking treden. De planning 
hiervoor staat namelijk los van de planning van het Bbk. 
 
De HUM bevat gedetailleerde informatie voor het uitoefenen van toezicht bij 
verontreingingen van de landbodem. Daarnaast is een Interventiestrategie 
ketenhandhaving bodemsaneringen, grondverzet en daaraan gerelateerde grondstromen 
in ontwikkeling, waarvan tijdens het ALOM op 7 februari 2007 een werkdocument is 
vastgesteld. De Interventiestrategie is bedoeld voor het maken van strategische keuzes 
om via samenwerking tussen de handhavingspartners de keten van 
bodemsaneringsactiviteiten en bijbehorende grondstromen te kunnen beheersen. Het 
werkdocument wordt in de praktijk beproefd aan de hand van een aantal 
handhavingspilots. Eén van de oogmerken van de interventiestrategie is het intensiveren 

van de handhaving van bodemintermediairs die structureel overtredingen begaan. Onder 
andere voor dat doel wordt in het kader van de implementatie van het Bbk een 
“Toezichtloket Bodem” opgericht. Met behulp van dit loket kan handhavingsinformatie 
worden uitgewisseld en geanalyseerd. 
 
Documenten van eerdere datum zijn de HUM Grondstromen en de HUM 

Bouwstoffenbesluit. Beide documenten zijn inmiddels aan actualisatie toe, zeker gelet op 
de wijzigingen in regelgeving. De HUM Grondstromen bevat onder andere meer 
informatie over het sanctioneren. Daar waar de HUM Landbodemsanering geen andere 
informatie bevat dan de HUM Grondstromen, blijft de informatie van laatstgenoemd 
document van toepassing.  
 
De eerder genoemde ontwikkelingen in regelgeving betekenen dat ook de praktijk aan 

grote veranderingen onderhevig is. Met de verplichting om cruciale werkzaamheden 
alleen door erkende bodemintermediairs te laten uitvoeren wordt naar verwachting een 
belangrijke stap gezet in de kwaliteitsborging. Uit diverse handhavingsonderzoeken blijkt 
dat de mate van naleving van wet- en regelgeving op dit moment voor verbetering 
vatbaar is. Daarom heeft het LOM de handhaving van bodemsaneringen in 2007 tot 
landelijke prioriteit benoemd. Dit pleit ervoor om de documenten die thans in 
ontwikkeling zijn, zoals de Interventiestrategie en de HUM, in een werkbare versie vast 
te stellen en in de praktijk te beproeven. Nieuwe ervaringen en inzichten die uit de 
ongetwijfeld sterk veranderde praktijk zullen blijken, kunnen dan worden benut om een 
vervolgstap te zetten in de ontwikkeling van documenten. Daarbij kan tevens een stap 
worden gezet om de diverse HUM’s op elkaar af te stemmen
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Indeling van de HUM 
 
In deze Handhavingsuitvoeringsmethode is de ‘uitvoering’ opgesplitst in de volgende 
stappen, die telkens in één hoofdstuk worden behandeld: 

1. Werkvoorraad (actuele locaties); 
2. Controletaken (uitvoering en afhandeling); 
3. Optreden (afwijkingen en overtredingen); 
4. Registreren. 

 
Hoofdstuk 2 is opgesplitst in de vijf handhavingstaken die horen bij de verschillende 

soorten locaties waar toezicht gehouden kan worden. Daarbij is taak 1 bedoeld voor de 
locaties  waarvan (nog) niet duidelijk is onder welke andere taak deze vallen. 
 

 
Verder zijn bijlagen toegevoegd: 
In bijlage 1 worden de controlemethoden behandeld: 

 de aanvangsbeoordeling; 
 fysieke controle; 
 administratief onderzoek; 

 verificatie onderzoek.  
In bijlage 2 is de wijze van optreden nader uitgewerkt: 

 samenloop met andere wetten;  
 inzet van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingsmiddelen;  
 interpretatieverschillen en bewijsvoering; 
 handhavingsmatrix (overzicht overtredingen). 

 

Handhavings-
programma

Hoofdstuk 2: ControlemethodenHoofdstuk 2: Controlemethoden
Indeling per taak:

§1: Voorbereiding

§2: Uitvoering

§3: Handhavingsanalyse

§4: Afhandeling

Taak 1:

Signaaltoezicht;
Bedrijfsterrein; 
Onderzoekbevel

Taak 5:

Nazorg
locaties

Taak 4:

Saneringen
ernstige 
gevallen

Taak 3:

Zorgplicht
saneringen

Taak 2:

Ontgravingen;
Bemalingen

Hoofdstuk 3:
Optreden

Hoofdstuk 3:
Optreden

Hoofdstuk 4:
Registreren

Hoofdstuk 4:
Registreren

Hoofdstuk 1:
Werkvoorraad

Hoofdstuk 1:
Werkvoorraad

Registraties

Signalen      

Figuur 2: Indeling van de Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb
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Reikwijdte 

De Handreiking en Handhavingsuitvoeringsmethode gaan in op toezicht en handhaving 
van de Wet bodembescherming. Het verlenen van beschikkingen is hier niet in 
opgenomen. Wel is het gehele proces van signaleren, controleren en optreden in dit 
document beschreven. Dit document gaat daarom over toezicht (controleren) én 
handhaving (optreden/sanctioneren). De medewerker die deze taken uitvoert wordt in 
deze HUM aangeduid met ‘toezichthouder’, de medewerker die saneringsplannen 
beoordeeld en beschikkingen opstelt wordt aangeduid met ‘toetser’.  

 
De Handreiking en de Handhavingsuitvoeringsmethode gaan alleen in op de Wbb-
bepalingen die betrekking hebben op landbodems. De taken die samenhangen met 
waterbodems (bagger / uiterwaarden / waterbodemsanering) zijn hier niet in 
opgenomen.  
 
In overleg tussen SIKB en SKB wordt thans gewerkt aan een verdere operationalisering 
van de criteria voor (toetsing van) in situ saneringstechnieken. Indien dit aanleiding geeft 
tot aanpassing van de Handhavingsuitvoeringsmethode zal dit worden doorgevoerd.  
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1 Werkvoorraad 

1.1 Uitvoering van het handhavingsprogramma  

Jaarlijks maakt het bevoegd gezag een handhavingsprogramma. De wijze waarop dat tot 
stand kan komen is uitgewerkt in de Handreiking Adequate Handhaving Wbb. De taken 
die daarin zijn opgenomen zijn als uitgangspunt gehanteerd voor deze Handhavings-
uitvoeringsmethode. 
 
Tabel 1: Indeling handhavingstaken Wbb 
Locaties  Lijsten / overzichten 

1) Signaaltoezicht, bedrijfsterreinen, 

onderzoeksbevelen 

a. Locaties waar mogelijk gesaneerd wordt 

zonder de vereiste meldingen / 

beschikkingen (artikel 27, 28, 29) 

b. Bodemonderzoek bedrijfsterreinen 

c. Locaties waar een bevelsbeschikking is 

genomen (artikel 43) 

a. Lijst met locaties die bekend worden d.m.v. signalen 1 

b. Lijst met bedrijven die niet vrijwillig een 

bodemonderzoek hebben uitgevoerd en een 

aanschrijving daartoe hebben gekregen 

c. Lijst met handhavingszaken Wbb 

2) Ontgravingen en bemalingen 

a. Ontgravingen van > 50 m3 licht 

verontreinigde grond  

b. Onttrekken > 1000 m3 licht verontreinigd 

grondwater  

 

a. Lijst met meldingen artikel 28 en lijst met 

ontgravingen (volgt uit taak 1)  

b. Lijst met meldingen artikel 28 en lijst met bemalingen 

(volgt uit taak 1) 

 

3) Zorgplicht saneringen  . Lijst meldingen nieuwe gevallen (artikel 27) 

. Lijst van nieuwe gevallen t.g.v. ongewone voorvallen 

(art 30) 

4) Saneringen gevallen van ernstige 

verontreiniging  

a. Locaties met tijdelijke beveiligings-

maatregelen 

b. Saneringen met saneringsplan 

c. BUS saneringen 

a. Lijst met tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

b. Lijst met beschikkingen artikel 29 en 39 met 

deadlines en termijnbewaking 

c. Lijst met meldingen BUS met deadlines en 

termijnbewaking aanvangsdatum sanering 

5) Nazorglocaties Lijst met beschikkingen artikel 39d, m.b.t.: 

. nieuwe maatregelen 

. gebruiksbeperkingen 

1 De locaties die o.a. bekend worden d.m.v. klachten, ketenbeheer, gebiedscontrole, signaaltoezicht door 
derden en Wm-toezichthouders, en locaties die bekend zijn vanuit de Woningwet, of via afspraken met 

bedrijven die vaak grondverzet plegen. Uitgezonderd de locaties die reeds gemeld zijn op grond van 

artikel 27 of 28 (zorgplichtsituaties, BUS-locaties en de beschikkingen artikel 39). De samenloop met de 

verplichtingen uit de Woningwet is uitgewerkt in bijlage 2. 

 
 
1.2 Werklijsten 

Omdat de timing van de controles voor een belangrijk deel afhangt van de planning en 
activiteiten van derden, is het bij de Wbb-taken nodig om regelmatig een korte-termijn 
planning te maken. Dit noemen we de werklijsten. Op de werklijst horen alleen de 
locaties terug te komen die in de komende periode aandacht behoeven.  
 
Het bevoegd gezag is helemaal vrij om zelf de vorm en inhoud van werklijsten te 
bepalen. De werklijst moet namelijk nauw aansluiten aan de behoeften van de 
betreffende toezichthouder(s). Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van 
de lijsten. Veel organisaties houden een werklijst bij in een excel-bestand. Soms is 
sprake van twee lijsten: een overzichtslijst en een bezoeklijst. 
 

De gegevens die in ieder geval van belang zijn voor de werklijst zijn: 
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 Locatie “NAW”-gegevens: hierbij hoort in ieder geval een geografische 
plaatsaanduiding en gegevens van een contactpersoon (de eigenaar, veroorzaker, 
melder); 

 Categorie aanduiding van de locatie, bijvoorbeeld ingedeeld aan de hand van de 
taken zoals genoemd in tabel 1; 

 Omschrijving van de actie of te controleren aspecten. Bijvoorbeeld het 
aanvangstijdstip van de sanering, de uitvoering van saneringswerkzaamheden, 
sanering, de ontvangst van een evaluatieverslag, de afhandeling van een 
klacht/melding door derden, enz; 

 Uiterste datum van de actie in verband met termijnbewaking (deadline); 
 De behandelend toezichthouder. 

 

Voor  het opbouwen van een goede werklijst zijn de volgende stappen nodig: 
Stap 1: Registreer eenduidig de noodzakelijke gegevens van meldingen, 

beschikkingen ed. (zie § 1.3). In veel gevallen is dit niet de taak van de 
toezichthouder. Hiervoor zullen interne werkinstructies moeten worden 
opgesteld; 

Stap 2: Selecteer locaties op grond van data. Gebruik data en het verlopen van 
termijnen als criteria waarmee de selectie kan worden gemaakt. De criteria 
kunnen worden gebruikt ten behoeve van de zoekvragen in de 
geautomatiseerde systemen voor bodem en handhaving waarmee de locaties 
worden geselecteerd waar op korte termijn een toezichttaak ligt; 

Stap 3: Maak een lijst met relevante locaties. Beoordeel de locaties uit stap 2 op 
relevantie en ga na of alle soorten locaties uit tabel 1 op de lijst staan. Vul de 
lijst aan met andere locaties waarop toezicht gehouden kan worden; 

Stap 4: Vertalen van de gegevens in concrete acties. Het is nodig om de gehele 
situatie bij deze locaties te beschouwen, zodat duidelijk is wat er te doen 
staat. Hiertoe kan een korte omschrijving dienen; 

Stap 5: Prioriteiten stellen aan de inzet. Niet alle locaties op de lijst hebben evenveel 
prioriteit. Maak een indeling waaruit blijkt bij welke locaties het toezicht niet 
uitgesteld kan worden en welke prioriteit de locatie heeft. De prioriteit wordt 
bepaald door de keuzen die in het handhavingsuitvoeringsprogramma op basis 
van de Handreiking Adequate Handhaving Wbb zijn gemaakt door het bestuur. 
Daarbinnen wordt de prioriteit bepaald door omstandigheden, zoals gestelde 
termijnen, de startdata van saneringen, klachten e.d. 

Stap 6: Na iedere volgende toezichts- of afhandelingsactie wordt de status bijgewerkt. 
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1.3 Gegevensbeheer 

Voor de uitvoering van handhavingstaken Wbb is overzicht nodig van alle locaties waar 
het bevoegde gezag voor de Wbb een taak uitvoert. Deze zijn genoemd in tabel 1. De 
meeste van de betreffende gegevens worden normaal gesproken vastgelegd in een 
bodeminformatiesysteem. Uit dit systeem kunnen aan de hand van relevante datum-
velden uitsneden gemaakt worden van locaties die mogelijk op de werklijsten moeten 
worden overgenomen.  

Gegevens waaruit de werklijsten moeten worden samengesteld 

1a. Lijst met locaties die bekend worden d.m.v. signalen 
 De locaties die o.a. bekend worden d.m.v. ketenbeheer, gebiedscontrole, 

signaaltoezicht door derden, via afgesproken meldingen over grondverzet en 
Wm-toezichthouders, moeten vergeleken worden met de lijsten met gemelde 
saneringen, zorgplichtsituaties en BUS-locaties en de beschikkingen artikel 39. 

1b. Bodemonderzoek bedrijfsterreinen  

 Lijst met bedrijven op (voormalige)bedrijfsterreinen, verkennende 
bodemonderzoeken en bedrijven met een aanschrijving (de “weigeraars”). 

1c. Onderzoeksbevelen  
 locaties met handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom, bestuursdwang, 

intrekken beschikking en Wbb-bevelen). 
2a. Lijst met meldingen artikel 28 t.a.v. grondverzet 

 Alle vastgelegde meldingen, aangevuld met locaties die o.a. bekend worden 

d.m.v. ketenbeheer, gebiedscontrole, signaaltoezicht door derden en Wm-
toezichthouders. 

2b. Lijst met meldingen artikel 28 t.a.v. grondwatersanering 
 Idem 

3a. Lijst meldingen nieuwe gevallen (art 27) 
 Alle bekende nieuwe gevallen en meldingen die nog niet zijn verwijderd. 

3b Lijst van nieuwe gevallen t.g.v. ongewone voorvallen (art 30) 

 Alle bekende nieuwe gevallen en meldingen met de indicator ongewoon voorval. 
4a. Termijnstellingen bij ernstige verontreinigingen 

 lijst met gemelde saneringen (beschikkingen artikel 29 en 39 en BUS-
meldingen), waarbij de sanering nog niet is aangevangen; 

 lijst met te laat gestarte saneringen: beschikkingen ernst / spoed met termijn 
en beschikkingsdatum, of melding BUS;  in relatie tot startmelding  

 gefaseerde of deelsaneringen (voor zover hier termijnen aan verbonden zijn) 
 lijst met deadlines voor het aanleveren van resultaten, onderzoeken of 

rapporten. 
4b. Uitvoeringswijze bij ernstige gevallen (beschikkingen artikel 29 en 39 en 

BUS meldingen) 
 alle locaties met tijdelijke beveiligingsmaatregelen, op basis van datum 

maatregel 
 alle lopende saneringen met een SP, op basis van de start(melding). 

 alle lopende BUS-saneringen, op basis van de start(melding) 
4c.  Evaluatieverslagen en nazorgplannen 

 te laat ingediende verslagen: in te dienen saneringsverslagen en einddatum van 
de sanering. 

 te laat ingediende nazorgplannen: in te dienen nazorgplannen en einddatum van 
de sanering dan wel datum indienen evaluatieverslag. 

5a. Lijst met beschikkingen artikel 39d, m.b.t. maatregelen 
 Alle locaties met (doorlopende) maatregelen i.h.k.v. nazorg. 

5b. Lijst met beschikkingen artikel 39d, m.b.t. gebruiksbeperkingen 
 Alle locaties met (doorlopende) gebruiksbeperkingen i.h.k.v. nazorg. 

 
In de bovenstaande tabel zijn alle locaties genoemd die relevant zijn (geweest). Veel 
locaties zullen niet (meer) actueel zijn vanwege reeds afgehandelde acties, andere zullen 
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niet relevant zijn omdat daar voorlopig geen toezichtactie verlangd wordt. Bijvoorbeeld 
bij de lijst met te laat gestarte saneringen, zou de selectie moeten bestaan uit locaties 
met beschikking ernstig/spoed, waarvan de termijn is verlopen, terwijl er geen 
aanvangsmelding is geregistreerd. 
 
De prioriteit voor het toezicht, gebaseerd op keuze of omstandigheden, moet in de 
werklijst tot uiting komen, zodat de toezichthouder zoveel mogelijk zicht krijgt op de 
actuele werkvoorraad en de ‘top X’ van belangrijke zaken. 
 
 

1.4 Locaties selecteren op grond van data 

Afhankelijk van het aantal locaties verdient het aanbeveling om de lijsten in meer of 
mindere mate te automatiseren. Wanneer geringe hoeveelheden aan de orde zijn, kan 
volstaan worden met een overzicht, dat wordt bijgehouden in een tekstverwerker of 
spreadsheet. Bij grotere aantallen, met meerdere soorten locaties en fasen wordt nadere 
structurering en automatisering van groter belang. In het bodeminformatiesysteem zal 
dan met behulp van query’s gezocht moeten worden naar de relevante locaties. 
 
Hier worden enkele voorbeelden op basis van Globis-registraties uitgewerkt voor de 
gedeelten van de werklijst Ad 4b (lijst met beschikkingen 29 en 39) van de vorige 
paragraaf. 
 

Voorbeeld voor het automatisch genereren van lijsten 
Bij deze voorbeelden is gebruik gemaakt van functies en omschrijvingen zoals die gebruikt worden 
bij het programma Globis. De mogelijkheden, omschrijvingen en de inrichting van het systeem 
zijn bij de diverse bevoegde gezagen meestal verschillend. Ook kunnen data en acties verschillend 
geregistreerd zijn. Ga samen met de gegevensbeheerder na wat de precieze zoekvragen moeten 
zijn. 

Lopende saneringen 

Overzicht  Bij deze locaties is in Globis een H1*-taak (uitvoering (deel) sanering) 
vermeld die nog loopt. 

Registratie in Globis Er wordt bij binnenkomst van de startmelding een H10-taak ‘uitvoering 
(deel)sanering’ aangemaakt. Daarbij wordt de geplande startdatum van 
de melding voorlopig geregistreerd als begindatum. Bij binnenkomst van 
de eindemelding wordt de einddatum ingevuld. 

Query ( Begindatum <= SYSDATE OR Einddatum <= SYSDATE )   
AND  
Taak Code LIKE 'H1%', Begindatum IS NOT NULL ,  ( Einddatum IS NULL  
OR Einddatum >= SYSDATE ) 

Te laat gestarte saneringen 

Overzicht Bij deze locaties is in Globis ernst/spoed bij de locatie vermeld, terwijl 
geen H1*-taak (uitvoering (deel) sanering) is opgenomen, die al is 
aangevangen. 

Registratie in Globis Wanneer een beschikking instemming saneringsplan wordt gemaakt 
wordt geregistreerd: 
B20 (beschikking ernst / spoed) of 
B30 (beschikking instemming saneringsplan) of 
B40 (gecombineerde beschikking ernst / spoed en instemming 
saneringsplan). 
De gewenste taakcode wordt aangemaakt en de aard en de datum van 
het besluit vastgelegd. 

Query (NIET in 'Uitvoering (deels) gestart',  
Taak Code IN ('B2%','B4%')  
(Stat Ver = '2' AND Soort Urg = 'Ja' AND Dat Tech A < 
ADD_MONTHS(SYSDATE,-48)  OR 
Stat Ver = '3' AND Dat Tech A < ADD_MONTHS(SYSDATE,-48) OR 
Stat Ver = '4' AND Dat Tech A < ADD_MONTHS(SYSDATE,-120) OR 
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Stat Ver = '5' AND SYSDATE >= TO_DATE('01','dd') ) 

Niet ingediende evaluatieverslagen 

Overzicht Bij deze locaties is in Globis een taak vermeld: te beoordelen 
evaluatieverslag (saneringsverslag), waarbij een uiterste datum is 
ingevuld voor indiening van het EV. 

Registratie in Globis Bij het opstellen van de beschikking werd een taak aangemaakt, B50 of 
A10: ‘Beoord. en besl. Evaluatie rap’, waarbij de geplande startdatum 
wordt vastgelegd in het veld ‘Plan startdatum’ (3 maanden na einde 
sanering, uitgaande van het gegeven dat 3 maanden in de regel kan 
worden gezien als termijn voor ten spoedigste). Bij binnengekomen 
verslagen wordt de datum ‘saneringsverslag binnen’ vastgelegd. 

Query ( Taak Code LIKE 'A1%' OR Taak Code LIKE 'B5%' ) ,  
Begindatum IS NULL , Planbegdat <= SYSDATE 

Actieve zorglocaties 

Overzicht Bij deze locaties is in Globis een taak vermeld met een 
monitoringsverplichting, waaraan nog niet is voldaan, terwijl de sanering 
technisch niet is afgerond.  

Registratie in Globis Bij het beoordelen van het evaluatieverslag moet, als er sprake is van 
monitoring, hiervoor een nieuwe taak worden aangemaakt, bijvoorbeeld: 
R40 ‘Uitv. Monitoring-zorg (na san.’ Of T40 ‘Toetsen zorgrapport’. 

Query (Taak Code LIKE 'R%' OR LIKE 'T4%' ),  
Begindatum IS NULL  AND Techafger = 'N' AND Planbegdat < SYSDATE 

Passieve zorglocaties 

Overzicht Locatie met gebruiksbeperkingen en daarmee een registratieverplichting.  

Registratie in Globis Bij het beoordelen van het nazorgplan wordt bij gebruiksbeperkingen een 
registratieverplichting vastgelegd. 

Query (Stat Maatr = 'R') 

Uitvoering (deels) gestart 

Overzicht Deze lijst is een ondersteuningslijst voor 'Te laat gestarte saneringen'. 
Hierbij is H1*-taak (uitvoering (deel) sanering) vermeld, waarbij de 
uitvoering al is aangevangen of zelfs afgerond.  

Registratie in Globis Bij het binnenkomen van de startmelding sanering wordt een H10 taak 
(uitvoering (deel) sanering) aangemaakt. Daarbij wordt de geplande 
startdatum van de melding voorlopig geregistreerd als ‘werkelijke’ 
startdatum. 

Query ( Begindatum <= SYSDATE OR Einddatum <= SYSDATE )   
AND Taak Code LIKE 'H1%' 

 
Op de bovengenoemde manier kunnen lijsten gemaakt worden met locaties waar toezicht 
gehouden kan worden. Bij het bepalen van de prioriteit van het toezicht op die locaties 
kan rekening gehouden worden met de risico’s. Die risico’s hangen samen met de 
verontreinigingsituatie en de betrokkenen: de aannemer, het betrokken adviesbureau en 
de directievoerder. Het opbouwen en bijhouden van een gegevensbestand over deze 
actoren (liefst met gebruikmaking van ook de gegevens van andere instanties, 
waaronder VROM-Inspectie) kan helpen bij de selectie van de locaties waaraan meer of 
minder aandacht moet worden gegeven. De instelling van de betrokkenen is immers een 
belangrijke risicofactor, dit in combinatie met de pakkans.
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2 Controletaken 

Indeling in 5 controletaken 

De wijze waarop een controle moet worden uitgevoerd is in belangrijke mate afhankelijk 
van het soort locatie dat gecontroleerd wordt. In deze HUM worden dat, in aansluiting op 
de Handreiking adequate handhaving, de taken genoemd. Deze indeling is noodzakelijk 
omdat er bij de verschillende locaties verschillende eisen gesteld zijn. De volgende 5 
taken worden onderscheiden: 

 
Deze taken zijn nader omschreven in bijlage 1 van de Handreiking adequate handhaving 
Wbb. Hieronder is volstaan met een zeer beknopte omschrijving. 
 
Taak 1: Signaaltoezicht, bodemonderzoek bedrijfsterreinen en onderzoeksbevelen 
In veel gevallen is (nog) niet precies bekend om wat voor verontreiniging het gaat. Die 
situaties vallen onder Taak 1. Het resultaat van signaaltoezicht bestaat eruit dat de 
locatie 

 óf als afgehandeld wordt beschouwd omdat er geen sprake is van (ernstige) 
bodemverontreiniging; 

 óf wordt ingedeeld bij een van de andere taken.  
Deze taak heeft ook betrekking op bedrijfslocaties die een aanschrijving gehad hebben 
om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren en locaties waarvoor een 
onderzoeksbevel is gegeven. Ook bij deze locaties is namelijk onvoldoende bekend over 
de verontreinigingsituatie.  
 
Taak 2: Ontgravingen en bemalingen van lichte verontreinigingen 

Deze taak betreft het toezicht op de melding artikel 28 Wbb bij het ontgraven van licht 
verontreinigde grond of het bemalen van licht verontreinigd grondwater. De doelstelling 
is het vaststellen of een melding op grond van artikel 28 noodzakelijk is, of was geweest.  
Het toezicht op de toepassing van (verontreinigde) grond, bagger en bouwstoffen valt 
hier niet onder. Het wettelijk kader voor toepassingen is vastgelegd in het Bouwstoffen-
besluit, waarvoor een aparte HUM beschikbaar is. Het Bouwstoffenbesluit zal naar 
verwachting in 2007 worden vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. 

 
Taak 3: Zorgplichtsaneringen met bekende veroorzaker 
Hieronder valt het toezicht op saneringen van verontreinigingen die sinds 1987 zijn 
ontstaan. Gevallen van na 1987 waar geen veroorzaker van bekend is worden 
procedureel afgehandeld conform taak 4. Voor asbestverontreinigingen ligt deze datum 
van de zorgplicht later. In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol 
asbest’, dat is opgenomen als bijlage 2 bij de circulaire bodemsanering 2006, is geregeld 

wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging en wanneer een spoedige sanering daarvan noodzakelijk is. Voor 
een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van de 
ernst van het geval niet van toepassing.  
 
Taak 4: Saneringen van ernstige gevallen van bodemverontreiniging 
Onder deze taak vallen alle saneringen van ernstige verontreinigingen. Dit zijn locaties 

waar tijdelijke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden (artikel 29 juncto 37 en 
49), saneringen met een beschikking instemming saneringsplan (artikel 39a) en BUS-
saneringen (artikel 39b). Ook de beoordeling van het evaluatieverslag (artikel 39c) valt 
onder deze taak.   
 

Hoofdstuk 2: Controletaken 
Taak 1 

Signaaltoezicht; 

Bedrijfsterrein;  
Onderzoekbevel 

Taak 5: 
Nazorg 

locaties 

Taak 4 
Saneringen 

ernstige 
gevallen 

Taak 3 
Zorgplicht 

saneringen 

Taak 2 
Ontgravingen; 

Bemalingen 



STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER (SIKB) 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 

Handhavingsuitvoeringsmethode WBB  CCvD bodembeheer 

Versie 5.4, 27-03-2007  Blad 15 van 93 

1. W
erkvoorraad 1 

2. C
o

n
tro

letaken 
3. O

ptreden 
4. R

egistreren 
B

1. C
ontrolem

ethoden 
B

2. H
andhaving 

Taak 5: Nazorglocaties 
Dit betreft het toezicht op de locaties waarvoor een nazorgplan (artikel 39d) is 
vastgesteld of nazorgactiviteiten noodzakelijk zijn. 
 
 
Onderverdeling per controletaak 

De beschrijving van de controletaken is telkens opgebouwd aan de hand van 4 stappen:  
1 Voorbereiding; 
2 Uitvoering; 

3 Handhavingsanalyse; 
4 Afhandeling. 

 
In de beschrijving van de controletaken is zoveel mogelijk integraal weergegeven wat er 
van de toezichthouder verwacht wordt. De diepgang van een controle, dat wil zeggen de 
mate waarin alle mogelijke aangrijpingspunten worden beoordeeld, kan variëren. Een 
fysieke inspectie en het bijbehorende documentenonderzoek zal bij toenemende 
diepgang mede het karakter van administratief toezicht krijgen en op het moment dat 
controlemetingen verricht worden spreken we van een verificatieonderzoek.  
In bijlage 1 is meer informatie gegeven over de voorbereiding en uitvoering van 
controles. Daar is aandacht besteed aan:  

 aanvangsbeoordeling; 
 fysieke inspecties; 
 administratief onderzoek; 

 verificatieonderzoek.  
 
De handhavingsanalyse en de afhandeling zijn per controletaak zoveel mogelijk compleet 
weergegeven. Loop per taak telkens alle stappen door, er kunnen namelijk meerdere 
overtredingen naast elkaar van toepassing zijn. Bij de taken waar veel verschillende 
overtredingen gevonden kunnen worden, is telkens een tabel opgenomen met mogelijke 

overtredingen:  
 
Voorbeeldtabel mogelijke overtredingen:  
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 17 A4 Niet onverwijld alle maatregelen nemen om verdere 
aantasting / verontreiniging te voorkomen bij een 

ongewoon voorval   

Wbb; Maatregelen bij ongewoon 
voorval; 

A5 Niet terstond melden ongewone voorvallen en/of de 

maatregelen niet beschrijven 

Wbb; melden ongewoon voorval 

Ad 20 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-

activiteiten   

Wm: Zonder vergunning in 

werking/opgericht/veranderd 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie 
I i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit: 
toepassingsvoorwaarden 

 
In deze tabellen zijn telkens per analysestap (in dit voorbeeld 17 en 20) de toepasselijke 

gedeelten van de Handhavingstrategie weergegeven (in dit voorbeeld A4, A5, E3 en E4). 
De handhavingstrategie is in zijn geheel opgenomen in bijlage 2. Verder bevatten deze 
tabellen een kolom met een aanduiding van de overtredingen die gebruikt kunnen 
worden bij de registratie van overtredingen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de handhavingsanalyse en de daarbij behorende 
vervolgstappen. Achtergrondinformatie over de controlemethoden, de samenloop met 
andere wetten en concrete richtwaarden voor de beoordeling van wijzigingen zijn 
opgenomen in de bijlage. 
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Taak 1: Signaaltoezicht, onderzoek bedrijfsterreinen en onderzoeksbevelen 

 

Signalen van bodemverontreiniging kunnen binnenkomen als klacht, melding of incident. 
Hieronder vallen ook meldingen van andere diensten, bijvoorbeeld mbt een 
bouwvergunning of Wm-toezicht. Ook kan het vermoeden van niet-gemelde 
saneringshandelingen ontstaan bij administratief toezicht. Indien sprake is van 
ontgravingshandelingen in verontreinigde grond, was mogelijk een melding op grond van 
artikel 28 Wbb nodig. Dit is verder uitgewerkt in het volgende hoofdstuk “Taak 2, 
Grondverzet en ketenbeheer”.  
 
Wanneer meer gegevens bekend zijn over de locatie kan bepaald worden binnen welke 
taak de verontreiniging aangepakt dient te worden. Indien er onvoldoende 
bodemonderzoeksgegevens van de locatie beschikbaar zijn, moet eerst worden bekeken 
of degene die handelingen in de bodem verricht verplicht is vooraf onderzoek te doen.  
 

1.A Signaaltoezicht 

 
1.1 Voorbereiding signaaltoezicht 

1. Ga na wat de aard en omvang van de situatie is; 
2. Kijk in het bodeminformatiesysteem  wat er op deze locatie bekend is aan 

locatiegegevens, handhavingsgegevens enz; 
3. Ga bij de toetser na wat er bekend is over de locatie en situatie. Valt de situatie 

onder een van de taken 2 t/m 5? 

o Zo, ja kijk voor verdere afhandeling onder betreffende taak 
o Nog niet duidelijk, ga verder met deze paragraaf; 

4. Ga na of er bij de gemeente bodemonderzoeken van de locatie beschikbaar zijn; 
5. Neem materiaal mee: persoonlijke beschermingsmiddelen, fotocamera e.d. 

 
1.2 Uitvoering signaaltoezicht 

6. Rij de geselecteerde locaties af en stel ter plaatse de situatie vast: 
o stel vast of er gesaneerd wordt of werd,  

dan wel of er grondverzet plaatsvindt of heeft gevonden of 
o stel vast dat niet gestart is met de sanering, dan wel indiening van 

saneringsplan niet heeft plaatsgevonden voor uiterste termijn  
7. Stel vast wat de aard en omvang van de activiteit is / was 
8. Beoordeel of sprake is van bouwen waarvoor mogelijk een bouwvergunning nodig 

is;  
9. Stel zelf de mate van overlast vast; 
10. Bel eventueel aan bij omwonenden en/of naastliggende bedrijven; 
11. Leg gegevens vast en neem zonodig foto’s en monsters; 

 
1.3 Handhavingsanalyse signaaltoezicht 

12. Stel de aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging vast: 
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Vaststellen aard en omvang bodemverontreiniging 
Voor het vaststellen van de aard en omvang van bodemverontreinigingen zijn diverse protocollen gemaakt. Een 
onderzoek naar bodemverontreiniging begint bij het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek. De 

aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek kan divers zijn: 

- de BSB-operatie (Wbb); 

- voorafgaand aan vergunningverlening (nulsituatieonderzoek Wm); 

- aanleg of verwijdering van ondergrondse tanks (BOOT); 
- de aanvraag van een bouwvergunning (Woningwet); 

- het opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan (WRO); 
- aan- en verkoop van grond (privaatrecht); 

- voorafgaand aan bodemsanering. 
 

Indien op basis van bodemonderzoeken of op basis van het (vroegere) gebruik van de locatie vermoedelijk 
sprake is van (licht) verontreinigde grond moet de handeling in principe gemeld worden bij het Wbb bevoegd 

gezag op grond van artikel 28 Wbb. Het bevoegd gezag kan dan nader onderzoek verlangen.  
 

Indien er geen bodemonderzoeksgegevens van de locatie zijn en er ook geen aanleiding is om een 
bodemonderzoek te verlangen (zie hierboven) kan er in principe gewoon gegraven worden. De vrijkomende 

grond moet wel conform het Bouwstoffenbesluit zijn gekeurd voordat deze wordt toegepast. Die 
keuringsgegevens kan het bevoegd gezag Wbb opvragen en gebruiken om na te gaan of er voorafgaand aan de 

ontgraving meer onderzoek en een melding (artikel 28 Wbb) nodig was geweest. 

 

Een onderdeel van het verkennend onderzoek is het historisch vooronderzoek volgens NVN5725. In dat 
vooronderzoek wordt een hypothese (verdacht/onverdacht) opgesteld die het startpunt vormt van de 

beoordeling. In het onderstaande schema is aangegeven hoe beoordeeld wordt of sprake is van 
bodemverontreiniging. De omvang van een eventuele verontreiniging wordt bepaald met een nader onderzoek. 

 

 

13. Is er sprake van geluids-, stank-, stofoverlast bij een sanering buiten een 
inrichting: niet zijnde overtreding saneringsplan of beschikkingsvoorwaarden, dan 
is vaak APV / WvS van toepassing, bevoegd gezag is  politie/gemeente; 

14. Is sprake van een geval van bodemverontreiniging, én saneringshandelingen, én 
de locatie is niet bekend bij het bevoegd gezag? 

Verkennend

Onderzoek 
NEN5740

Figuur 3: Vaststellen aanwezigheid van verontreinigingen

Verdachte locatie;
Vaststellen aanwezigheid 

verontreiniging

Onverdachte locatie;
Bevestigen vermoeden
verontreiniging afwezig

Eén of meer 
(meng)monsters 
> Tussenwaarde*

Eén of meer 
(meng)monsters 
> streefwaarde én
< tussenwaarde

Alle  
(meng)monsters 
< streefwaarde of 
achtergrondwaarde

Eén of meer 

(meng)monsters 
> streefwaarde of
achtergrondwaarde

Alle  

(meng)monsters 
< streefwaarde of 
achtergrondwaarde

Nader 

onderzoek

Geen verder 
saneringsonderzoek 

noodzakelijk

Verontreiniging
aangetroffen

Verontreiniging 
aangetroffen, maar 
geen potentieel 
ernstig geval

Geen 
verontreiniging 
aangetroffen

Verontreiniging 
aangetroffen

Geen 
verontreiniging 

aangetroffen

StopStop

* Tussenwaarde: T =(S+I)/2
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15. Indien sprake is van een nieuwe verontreiniging / ongewoon voorval: (de locatie 
valt onder taak 3, zie die paragraaf voor een nadere uitwerking) 

16. Indien sprake is van een oud geval, maar er is geen saneringsplan ingediend, of 
er is niet ingestemd met het saneringsplan: (de locatie valt onder taak 4, zie die 
paragraaf voor een verdere uitwerking) 

17. Is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 
installaties, ondergrondse tanks (BOOT), of het toepassen van bouwstoffen? Zo 
ja: 

 
1.4 Afhandeling signaaltoezicht 

18. Stel vast of een ander bevoegd gezag een taak heeft op die locatie. Zo ja, 
informeer het andere bevoegd gezag en draag casus over (incl. 
verslag/bevindingen); 

19. Handel de overtredingen en eventuele wijzigingen af conform de 
handhavingstrategie: 

 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 15 A1 Onopzettelijke handelingen die de bodem in geringe 
mate aantasten / verontreinigen (‘nieuw geval’)   

Wbb: Zorgplicht bodem (voorkomen, 
beperken, ongedaan maken) 

A2 Meer dan geringe schuld aan handelingen die de 

bodem in grote mate aantasten / verontreinigen 
(‘nieuw geval’);   

Wbb: Zorgplicht bodem (voorkomen, 

beperken, ongedaan maken) 

A3 Niet alle maatregelen nemen om verdere aantasting 
/ verontreiniging te voorkomen bij een ‘nieuw’ 

geval’ (zorgplicht);   

Wbb: Zorgplicht bodem (voorkomen, 
beperken, ongedaan maken) 

A4 Niet onverwijld alle maatregelen nemen om verdere 

aantasting / verontreiniging te voorkomen bij een 
ongewoon voorval;   

Wbb: Maatregelen bij ongewoon 

voorval 

A6 Niet melden van een ‘nieuwe’ aantasting / 
verontreiniging, dan wel niet de gegevens 

overleggen;   

Wbb: Melden nieuwe verontreiniging 

Ad 16 B2 Saneren zonder het voornemen te melden dan 

wel niet de gegevens overleggen   

Wbb: Melden voornemen tot saneren 

B4 Saneren (bij ernstig geval) zonder 
instemmingbeschikking op saneringplan, maar 

conform doelstelling en beleid   

Wbb: Saneren zonder instemming 
bevoegd gezag 

Ad 17 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-

activiteiten   

Wm; Zonder vergunning in 

werking/opgericht/veranderd 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie 

I i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit; 

toepassingsvoorwaarden 

 

20. Bij overtredingen altijd schriftelijk reageren naar betrokken(en), veroorzaker, 
eigenaar;  

21. Meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 
gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 

22. Maak een digitaal verslag en archiveer dit (bijvoorbeeld door dit in het 
bodeminformatiesysteem toe te voegen aan de locatie); 

23. Koppel terug via klachtenmeldpunt naar de klager; 

24. Informeer de toetser. 
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1.B Opleggen onderzoeksbevel 
 

Bij het toezicht op bodemsaneringen komt in bepaalde situaties naar voren dat op locaties 
reeds werkzaamheden zijn verricht waarbij de bodemverontreiniging is verwijderd of 
verplaatst zonder dat het voornemen hiervan is gemeld bij het bevoegd gezag (art. 28 
Wbb). In die situaties kan het nodig zijn om de huidige bodemkwaliteit van de locatie vast 
te (laten) leggen door op het opleggen van een onderzoeksbevel. Voor het opleggen van 
een onderzoeksbevel is het niet nodig stil te staan bij de vraag naar schuld. Dat is wel 
nodig bij een saneringsbevel.  

 
Bij bedrijfsterreinen die vallen onder het besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfs-
terreinen is een verkennend bodemonderzoek verplicht. Indien dit onderzoek niet is 
uitgevoerd kunnen deze bedrijven op grond van artikel 4 van het genoemd besluit door het 
bevoegd gezag aangeschreven worden om binnen 6 maanden het onderzoek alsnog uit te 
voeren. Indien daaraan geen gehoor gegeven wordt kan het onderzoek worden 
afgedwongen met een dwangsom. Een (apart) onderzoeksbevel is daarvoor niet nodig. 
Voor bedrijfsterreinen geldt tevens sinds 1 januari 2006 een direct uit de wet 
voortvloeiende saneringsplicht. Deze is geadresseerd aan de eigenaar of erfpachter.  

Stappen onderzoeksbevel 

1. Raadpleeg de dossiers van de locatie op relevante documenten. 
2. Raadpleeg de toetser. 
3. Stel op de locatie de situatie vast of er werkzaamheden hebben plaatsgevonden 

waarbij in het vermoedelijke geval van ernstige bodemverontreiniging is gegraven 
waardoor deze is verplaatst of verminderd. Denk hierbij aan herinrichting, bebouwing 
e.d. op de locatie. 

4. Vraag bij het kadaster het kadastrale uittreksel en kadastrale kaart op. 
5. Vraag aan de eigenaar / erfpachter / gebruiker van de grond welke werkzaamheden 

op welk moment zijn uitgevoerd. Probeer relevante documenten bij elkaar te krijgen 
ter verificatie . 

6. Vraag bij de betreffende gemeente eveneens de relevante (bodem)gegevens van de 
locatie op. Probeer relevante documenten bij elkaar te krijgen ter verificatie.  

7. Voer overleg met betrokkene m.b.t. de vermoedens van verontreiniging. 
8. Indien overleg tot niets leidt wordt een bevel voorbereid met betrekking tot een 

onderzoeksgeval of geval van ernstige verontreiniging, niet gelegen op het 
grondgebied van degene aan wie het bevel wordt gegeven, wordt eerst overlegd met 
degene op wiens grondgebied dat onderzoeksgeval of geval van ernstige 
verontreiniging zich voordoet. 

9. Stel de eigenaar / erfpachter veroorzaker in kennis dat (namens) bevoegd gezag een 
onderzoeksbevel annex last onder dwangsom op gaat leggen. Stel de betrokkene 
daarbij in de gelegenheid zijn zienswijze in te brengen. Stuur een afschrift aan B&W 
en de inspecteur. Verzoek B&W en de inspecteur om een advies. 

10. Stel het (concept) bevel annex last onder dwangsom op t.b.v. of namens het bevoegd 

gezag. 
 
 
 

1.C Opleggen saneringsbevel 
 

Een saneringsbevel is alleen mogelijk bij locaties waar een spoedige sanering noodzakelijk 

is. Dit moet zijn vastgesteld in een beschikking ernstig/spoedeisend. Indien de datum is 
verstreken waarvoor met de sanering moet zijn aangevangen kan een saneringsbevel 
nodig zijn. Dit betreft altijd ernstige gevallen van bodemverontreiniging. De te nemen 
stappen zijn derhalve opgenomen in taak 4. Het toezicht bij de situaties waar een 
saneringsbevel nodig kan zijn is opgenomen in paragraaf 4.A: “Toezicht op tijdige aanvang 
spoedeisende saneringen en saneringsbevel”.  
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Taak 2: Ontgravingen en bemalingen  

 
Uit artikel 28 Wbb volgt dat degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel 
handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 
verminderd of verplaatst, van dat voornemen melding doet bij het Wbb-bevoegd gezag. 
De melding moet voor de aanvang van de werkzaamheden zijn gedaan, waarop het 
bevoegd gezag in principe 15 weken de tijd heeft om te reageren.  

 

In feite komt het er op neer dat alle ontgravingen en bemalingen van enige omvang in 
verontreinigde bodem bij het Wbb bevoegd gezag gemeld moeten worden, tenzij door 
het bevoegd gezag reeds eerder bij een andere procedure is vastgesteld dat geen sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De melding moet bestaan uit een 
bodemonderzoek, het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden en de bestemming 
van vrijkomende verontreinigde grond(water).  
De uitzonderingen op de meldingsplicht zijn hieronder opgesomd. 

 Artikel 28 Wbb geldt niet indien er sprake is van een verontreiniging die onder de 
zorgplicht valt (artikel 13 Wbb) en op grond van artikel 27 Wbb moet worden 
gemeld;  

 Evenmin geldt de meldingsplicht indien een saneringsbevel wordt opgelegd 
(artikel 43 Wbb) of; 

 Indien het bevoegd gezag zelf bij een ongewoon voorval onverwijld maatregelen 
treffen (artikel 30 Wbb);  

 Ook kan de melding achterwege blijven indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de sanering of de handeling geen betrekking heeft op een geval 
van ernstige verontreiniging en tevens vaststaat: 
1°.  dat de betreffende hoeveelheid verontreinigde grond of verontreinigd 

grondwater 50 m3 onderscheidenlijk 1000 m3 niet te boven gaat, of  

Handeling met 

verontreinigde 
grond(water)

Figuur 4: Meldingsverplichtingen bij handelingen in verontreinigde bodem

Niet ernstig geval

< 25 m3, > I

Ernstig geval

> 25 m3, > I

<50 m3 grond < I en
< 1000 m3 grondw. < I

Of
Tijdelijk uitplaatsen
Of
Uitzonderingen art. 28, 
lid 4

> 50 m3 grond < I en 
> 1000 m3 grondw. < I

BUS saneringen

Tijdelijk uitplaatsen
Immobiel 
Mobiel 
Kempen

Overige saneringen

Reguliere saneringen op 
basis van een goed-
gekeurd saneringsplan 

Geen melding
Art. 28 lid 3
Art. 28 lid 4

Eenvoudige
melding

Art. 28 lid 1, 
juncto art. 28 

lid 2

Melding BUS
Art. 28 lid 1, 

juncto art. 39b 

Saneringsplan
Art 28 lid 1, 
juncto art. 39

Geen taak Taak 2 Taak 4.B.3 Taak 4.B.2
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2°.  dat uit de aard van de in het eerste lid bedoelde handelingen volgt dat de 
grond slechts tijdelijk wordt verplaatst en na verplaatsing wordt 
teruggebracht, of  

3°  dat de handeling valt onder het Besluit overige niet-meldingplichtige 
gevallen bodemsanering. Hieronder vallen: 
 locaties waarvoor bij een vergunningaanvraag of melding een 

bodemonderzoek is vereist voor één van de volgende wetten: artikel 1.3, 
8.1, 8.19, 8.41 Wm; artikel 40 Ww; artikel 1 Wvo; artikel 4 Wvz, én het 
bevoegde gezag naar aanleiding van de resultaten van het 
bodemonderzoek heeft vastgesteld, dat er geen sprake is van een geval 

van ernstige verontreiniging. Het onderzoek mag maximaal 5 jaar oud 
zijn; 

 openbare werken en baggerwerkzaamheden met baggerspecie klasse 1,2 
of 3 die plaatsvinden op last van, door of vanwege, of met instemming 
van het bevoegde gezag, én het bevoegde gezag heeft vastgesteld dat 
geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. 

 
 

2.A Ontgravingen van > 50 m3 licht verontreinigde grond 

 
De meldingsverplichting uit artikel 28 Wbb wordt gebruikt bij het ketentoezicht op 
verontreinigde grond.  
 Met partijen die veelvuldig grondverzet plegen, zoals de afdeling Openbare Werken 

en de nutsbedrijven kunnen afspraken gemaakt worden over de wijze waarop een 
historische toets wordt uitgevoerd voordat graafwerkzaamheden beginnen.  

 Het bevoegd gezag moet zelf bepalen hoeveel prioriteit wordt toegekend aan het 
opsporen en handhaven van kleine niet-gemelde ontgravingen van licht 
verontreinigde grond (niet ernstige verontreinigingen). Dit betreft bijvoorbeeld 
ontgravingen van partijen van meer dan 50 m3 homogeen licht verontreinigde grond, 
die in het kader van het Bouwstoffenbesluit worden gekeurd en hergebruikt.  

 In die gevallen dat (achteraf) signalen bestaan waaruit opgemaakt kan worden dat 
mogelijk geen sprake is (geweest) van homogene niet-verontreinigde bodem, is 
onderzoek naar het mogelijk overtreden van artikel 28 Wbb op zijn plaats. Dergelijke 
signalen kunnen bijvoorbeeld worden afgegeven door het bevoegd gezag voor het 
Bouwstoffenbesluit op de toepassingslocatie. Indien daarbij blijkt dat de saneerder op 
de hoogte was, of had kunnen zijn, van de verontreiniging en dit niet heeft betrokken 
bij de noodzakelijke keuringen en onderzoeken, zal het Wbb bevoegd gezag 

handhavend optreden tegen het overtreden van de meldingsverplichting uit artikel 28 
Wbb.   

 
 

2.B Bemalingen van > 1000 m3 licht verontreinigd grondwater 

 
Het handhaven van de meldingsverplichting bij onttrekkingen heeft tot doelstelling het 

beheer van grondwaterverontreinigingen te borgen. Meldingen moeten daartoe over en 
weer worden afgestemd met het bevoegd gezag voor de Grondwaterwet (GS). In 
situaties met bekende grondwaterverontreinigingen waar de verspreiding een probleem 
kan zijn, wordt hierover actief informatie verspreid bij partijen die regelmatig bemalingen 
uitvoeren. Repressief optreden kan dan een gepaste reactie zijn bij het achterwege 
blijven van een melding.  
 

Stappen 

1. Raadpleeg de dossiers van de locatie op relevante documenten; 
2. Vraag bij de betreffende gemeente de relevante (bodem)gegevens van de locatie op. 

Probeer relevante documenten bij elkaar te krijgen ter verificatie.; 
3. Vraag bij het kadaster het kadastrale uittreksel en kadastrale kaart op; 
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4. Stel op de locatie de situatie vast of er werkzaamheden hebben plaatsgevonden 
waarbij: 
4.1. in bodemverontreiniging is gegraven waardoor deze is verplaatst of verminderd, 

of; 
4.2. bemaling van verontreinigd grondwater heeft plaatsgevonden; 
Denk hierbij aan herinrichting, bebouwing e.d. op de locatie; 

5. Bepaal wie de opdrachtgever en wie de uitvoerder van de werkzaamheden was; 
6. Vraag aan de eigenaar / erfpachter / gebruiker of uitvoerder welke werkzaamheden 

op welk moment zijn uitgevoerd; 
7. Bepaal de hoeveelheid, de kwaliteit en de bestemming van de vrijgekomen 

verontreinigde grond of grondwater; 
8. Indien het aannemelijk is dat op de locatie werkzaamheden hebben plaatsgevonden 

waarbij de verontreiniging is verplaatst of verminderd zonder de juiste meldingen: 
8.1. Stel de eigenaar / erfpachter / uitvoerder in kennis dat een melding op grond van 

artikel 28 Wbb noodzakelijk was. Stel de betrokkene daarbij in de gelegenheid 
zijn zienswijze in te brengen. Stuur een afschrift aan het OM en de gemeente; 

8.2. Bij recidive of grove nalatigheid is repressief optreden op zijn plaats. Maak PV op 
en verzoek in dat geval het Openbaar Ministerie om de zaak op te pakken. 
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Taak 3: Zorgplicht saneringen  

 

Deze werkinstructie is bedoeld voor het toezicht op saneringen van nieuwe 
verontreinigingen, waarbij de veroorzaker bekend is. Indien de veroorzaker niet bekend 
is valt de sanering onder taak 4. 
Bij nieuwe verontreinigingen wordt onderscheid gemaakt in:  
A. Toezicht direct na het optreden van een nieuw geval; 
B. Toezicht op de sanering (ongedaan maken) van een nieuw geval; 
 

De uitvoering van de saneringsmaatregelen bij nieuwe gevallen en ongewone voorvallen 
waarbij de veroorzaker wel kan worden achterhaald is geborgd via artikel 13. Iemand die 
saneringshandelingen verricht en daarbij nieuwe verontreiniging van de bodem 
veroorzaakt (bijvoorbeeld door onzorgvuldig werken, onvoldoende uitkartering van de 
verontreiniging, of depots zonder voorzieningen) kan ook op basis van artikel 13 worden 
aangesproken.  
 

Het is in deze gevallen nodig om de te nemen stappen expliciet te maken via een 
aanschrijving waarin de maatregelen, saneringstermijn en doelstelling zijn aangegeven 
(artikel 30 en 27 lid 2 Wbb). In deze vooraankondiging bestuursrechtelijk optreden 
moeten de volgende zaken zijn genoemd: een situatiebeschrijving; de overtreding(en); 
de resultaatverplichtingen; de administratieve verplichtingen; de termijnen; en een 
alinea waarin de koppeling met strafrechtelijk optreden is gelegd.  
 

 

3.A Toezicht bij een nieuwe verontreiniging: direct na 

plaatsvinden/signaleren 
 

Nieuwe gevallen worden vaak gemeld bij grondwerkzaamheden of bij 
handhavingsactiviteiten. Ook kan een nieuw geval het gevolg zijn van een ongewoon 
(onvoorzien) voorval. Teneinde het toezicht op het ongedaan maken van de 

verontreiniging goed vorm te kunnen geven en de werkzaamheden op een gewenste 
wijze te laten verlopen is het van belang dat in beginsel altijd een aanschrijving volgt 
direct na het bekend worden van het geval. De veroorzaker heeft namelijk op dat 
moment al een overtreding gepleegd van artikel 13 Wbb en/of artikel 17.1 Wm.  
 

In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de beschrijving van artikel 13 Wbb gevallen, 

n.l. nieuwe gevallen en/of ongewone voorvallen buiten een inrichting. Nieuwe gevallen en 
ongewone voorvallen binnen een inrichting (artikel 17.1 Wm) vallen onder het toezicht 
van het betreffende bevoegde gezag voor die inrichting. Deze beschikt veelal over een 
eigen handhavingsafdeling. 

3.A.1 Voorbereiding toezicht zorgplicht direct na plaatsvinden 
1. Beschik over: 

o De voorval- / klachtmelding; 
o Ga na of locatie bekend is in het bodeminformatiesysteem ; 

2. Stel vast of er sprake is van een nieuw geval (na 1987) buiten een inrichting (nieuwe 
gevallen binnen een inrichting dienen te worden doorgeleid naar het betreffende 
bevoegde gezag en/of afdeling belast met de Wm). Gevallen van voor 1987 vallen 
onder de reguliere saneringsparagraaf; 

3. Ga bij de toetser na wat er bekend is over de locatie en situatie; 

4. Stel vast of er sprake is/kan zijn van een ongewoon (onvoorzien) voorval ex artikel 
30 Wbb; 

5. Stel vast of er melding is verricht overeenkomstig artikel 27 Wbb; 
6. Neem materiaal mee: persoonlijke beschermingsmiddelen, fotocamera e.d. 



STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER (SIKB) 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 

Handhavingsuitvoeringsmethode WBB  CCvD bodembeheer 

Versie 5.4, 27-03-2007  Blad 24 van 93 

1. W
erkvoorraad 1 

2. C
o

n
tro

letaken 
3. O

ptreden 
4. R

egistreren 
B

1. C
ontrolem

ethoden 
B

2. H
andhaving 

1. S
ignalen 

2. M
eldingen 

3. Z
o

rg
p

lich
t 

4. E
rnstig 

5. N
azorg 

C
o

n
tro

letaak 

3.A.2 Uitvoering toezicht zorgplicht direct na plaatsvinden  
7. Stel op de locatie de situatie vast en ga na welke maatregelen al eventueel zijn 

getroffen; 
8. Stel vast of er sprake is van een nieuw geval en niet van een verkeerde interpretatie 

(het niet eerder aangetroffen hebben van een verontreiniging betekent niet 
automatisch dat er sprake is van een zorgplichtgeval/calamiteit); 

9. Stel de aard en omvang (inmeten) en (mogelijke) gevolgen van het geval is; 
10. Bel eventueel aan bij omwonenden en/of naastliggende bedrijven; 
11. Leg gegevens vast en neem zonodig foto’s en monsters; 
12. Stel vast of er overtredingen plaatsvinden;  

13. Stel vast of er sprake is van een (aan te wijzen) veroorzaker (rechtspersoon); 
14. Is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, ondergrondse tanks (BOOT), of het toepassen van bouwstoffen?  

3.A.3 Handhavingsanalyse zorgplicht direct na plaatsvinden 
15. analyseer de verwijtbaarheid; 
16. is er sprake van een ongewoon voorval (artikel 30 Wbb) leidt na vaststelling van de 

genomen maatregelen het voorval door ter afhandeling aan de betreffende afdeling 
(Handhaving);  

17. draag bij (nieuwe gevallen, niet zijnde ongewone voorvallen) zorg voor aanschrijving 
artikel 13 Wbb gevallen; 

18. indien er geen veroorzaker is aan te wijzen vervalt de aanpak van het nieuwe geval 
onder het regime van de saneringsparagraaf (artikel 28 en 39 Wbb); 

19. is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, ondergrondse tanks (BOOT), of het toepassen van bouwstoffen. 

3.A.4 Afhandeling toezicht zorgplicht direct na plaatsvinden 
20. handel de overtredingen en eventuele wijzigingen af conform de handhavingstrategie; 

 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 15 A1 Onopzettelijke handelingen die de bodem in geringe 
mate aantasten / verontreinigen (‘nieuw geval’)   

Wbb; Zorgplicht bodem (voorkomen, 
beperken, ongedaan maken) 

A2 Meer dan geringe schuld aan handelingen die de 

bodem in grote mate aantasten / verontreinigen 
(‘nieuw geval’)   

Wbb; Zorgplicht bodem (voorkomen, 

beperken, ongedaan maken) 

A3 Niet alle maatregelen nemen om verdere aantasting 
/ verontreiniging te voorkomen bij een ‘nieuw’ 

geval’ (zorgplicht)   

Wbb; Zorgplicht bodem (voorkomen, 
beperken, ongedaan maken) 

A4 Niet onverwijld alle maatregelen nemen om verdere 

aantasting / verontreiniging te voorkomen bij een 
ongewoon voorval   

Wbb; Maatregelen bij ongewoon 

voorval; 

A6 Niet melden van een ‘nieuw geval’, dan wel niet de 
gegevens overleggen   

Wbb; Melden nieuwe 
verontreiniging; 

D1 Handelen in strijd met de aanwijzingen van het 

bevoegd gezag   

Wbb; Uitvoering beveiliging- en 

beheersmaatregelen 

D5 Niet houden aan aanwijzing ex art 32 lid 2 Wbb   

  

Wbb; Uitvoering beveiliging- en 

beheersmaatregelen 

Ad 16 A4 Niet onverwijld alle maatregelen nemen om verdere 

aantasting / verontreiniging te voorkomen bij een 
ongewoon voorval   

Wbb; Maatregelen bij ongewoon 

voorval; 

A5 Niet terstond melden ongewone voorvallen en/of de 
maatregelen niet beschrijven 

Wbb; melden ongewoon voorval 

Ad 19 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-
activiteiten   

Wm: Zonder vergunning in 
werking/opgericht/veranderd 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie 

I i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit: 

toepassingsvoorwaarden 

 
 
21. meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 

gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 
22. maak een digitaal verslag en registreer dit in het handhavingssysteem; 
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23. informeer de toetser; 
24. informeer zo nodig ander bevoegd gezag en draag casus over (incl. verslag / 

bevindingen); 
25. schrijf bij wijzigingen en of onregelmatigheden de beschikkinghouder dan wel degene 

die feitelijk saneert aan overeenkomstig Normblad; 
26. blijf activiteiten n.a.v. aanschrijving volgen. 
 
 
 

 3.B Toezicht op de sanering van een nieuw geval (veroorzaker bekend) 

 
De ‘secundaire aanpak’ van een nieuw geval bestaat uit toezicht op het nemen van de 
maatregelen genoemd in artikel 13 Wbb, waaronder de verwijdering dan wel het 
ongedaan maken van de verontreiniging of aantasting, al of niet nadat de betrokkene 
instemming heeft verkregen op een door hem ingediend plan van aanpak.  
 

Noot:  
Het plan van aanpak heeft geen directe status in de Wbb, wel moet op grond van artikel 27 bekend worden 
gemaakt welke maatregel (uit art. 13) men denkt te gaan nemen. Dit kan dus erg beperkt zijn.  
Het bevoegde gezag kan aanwijzingen geven met betrekking tot de te nemen maatregelen. De 
maatregelen kunnen tevens een aanwijzing inhouden tot het inwinnen van advies bij Bodem + over de 
reinigbaarheid van de grond. De terminologie kunnen tevens in de wettekst betekent ook dat andere 
aanwijzingen gegeven kunnen worden dan die genoemd, zoals het instellen van een nader onderzoek of 
het indienen van een plan van aanpak overeenkomstig b.v. de inhoudsvereisten van een saneringsplan. 
 
Het besluiten op een plan van aanpak is niet in de wet geregeld en dus niet noodzakelijk. Het beoordelen 
van het plan van aanpak is echter in het belang van de betrokkene en het bevoegd gezag. Preventief kan 
het bevoegd gezag laten blijken of de te nemen maatregelen in haar zienswijze van de uitvoering van 
artikel 13 Wbb past en vergroot daarmee de rechtszekerheid voor de betrokkene, die er van uit mag gaan 
dat als het ook zo wordt uitgevoerd dat het bevoegd gezag daarmee kan instemmen. 
 

3.B.1 Voorbereiding toezicht zorgplicht 
1. Beschik over: 

o De verstuurde aanschrijving; 
o Het plan van aanpak; 
o Kijk in het bodeminformatiesysteem  wat er op deze locatie bekend is aan 

locatiegegevens, handhavingsgegevens en voorvallen; 
o Een eventueel bodemdossier; 

2. Welke vergunningen, meldingen, ontheffingen en erkenningen (zie m.b.t. Kwalibo § 
3.5) zijn noodzakelijk en zijn die er ook; 

3. Stel vast: 
o De aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging (zie ook de 

toelichting bij taak 1); 
o De saneringsdoelen; 
o Saneringsmethode; 

o Verwachte tijdsduur; 
o De achtergrondwaarde of streefwaarde; 
o Restverontreiniging; 
o Monitoring; 
o Nazorg en gebruiksbeperkingen; 
o Wat de maatregelen en doelstelling zijn in het plan van aanpak; 

4. Indien er sprake is van een grondwatersanering: stel vast:  
o Verwachte tijdsduur; 
o Wijze van zuivering; 
o Lozing; 
o Is vergunning/ontheffing verleend? 
o Wordt voldaan aan de lozingsnormen? 
o Omvang onttrekking grondwater; 
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5. Analyseer de aard en hoeveelheden van de vrijkomende grond, bouwstoffen en 
afvalstoffen; 

6. Indien van toepassing: analyseer waaruit de beveiligingsmaatregelen en de 
beheersmaatregelen moeten bestaan; 

7. Check de indicatorenlijst (bijlage 1; tabel 1) 
8. Overleg met de toetser over bijzonderheden en afspraken. 

3.B.2 Uitvoering toezicht zorgplicht 
9. ga op het juiste moment, gelet op de controlepunten die je in de voorbereiding hebt 

onderkend;  

10. Stel ter plaatse vast wie de betrokkenen zijn en of er sprake is van een eindverificatie 
door een onafhankelijke milieukundige begeleider; 

11. Stel ter plaatse vast of de betrokkenen, zoals de veldwerkers, milieukundige 
begeleiders en monsternemers beschikken over erkenningen (zie Kwalibo § 3.5) 

12. Stel ter plaatse vast: 
o De aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging; 
o Het inmeten van de contouren; 

o Beoordeel of verificatieonderzoek nodig is (bijlage 1.4); 
o Uitvoering conform het Plan van Aanpak (saneringsdoelen, 

saneringsmethode); 
o Wordt de achtergrond of streefwaarde weer bereikt; 
o Restverontreiniging; 
o Monitoring; 
o Of bij een onvoorzien voorval ten spoedigste de verontreiniging/ gevolgen 

ongedaan worden gemaakt; 
13. Indien relevant: controleer de stand van zaken m.b.t. de grondwatersanering; 
14. Stel vast wat de aard, hoeveelheden en bestemming van de vrijkomende grond, 

bouwstoffen en afvalstoffen is; 
15. Stel vast wat de aard, hoeveelheden en herkomst van de aanvulgrond is; 
16. Stel vast in hoeverre obstakels zoals rioleringen, kabels en leidingen aanwezig zijn en 

dit de sanering beïnvloedt; 
17. Check de beveiligingsmaatregelen; 
18. Verzamel informatie t.b.v. administratieve controlepunten (zie bijlage 1); 
19. Is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, ondergrondse tanks, of het toepassen van bouwstoffen? 
20. Stel het eindresultaat vast, neem zonodig monsters ter verificatie (zie bijlage 1); 

3.B.3 Handhavingsanalyse zorgplicht 
21. geen of niet volledig plan van aanpak terwijl dit geëist was; 
22. niet voldoende de verontreiniging, de verspreiding en gevolgen beperken of ongedaan 

maken; 
23. in geval van een onvoorzien voorval: niet ten spoedigste of niet voldoende de 

verontreiniging, de verspreiding en gevolgen beperken of ongedaan maken; 
24. niet (achteraf), na vordering de gewenste gegevens verstrekken over de verrichte 

werkzaamheden in de vorm van een verslag o.i.d.; 
25. is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, ondergrondse tanks, of het toepassen van bouwstoffen. 
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3.B.4 Afhandeling toezicht zorgplicht 

26. handel de overtredingen en eventuele wijzigingen af conform de handhavingstrategie; 
 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 20 D1 Het niet opvolgen van aanwijzingen   Wbb; opvolgen van aanwijzingen 
E1 Niet meewerken met toezichthouders   Awb: Niet meewerken met 

toezichthouder/opsporingsambtenaar 
Ad 21 A3 Niet alle maatregelen nemen om verdere 

aantasting / verontreiniging te voorkomen bij een 

‘nieuw’ geval’ (zorgplicht)   

Wbb; Zorgplicht bodem (voorkomen, 
beperken, ongedaan maken) 

Ad 22 A4 Niet onverwijld alle maatregelen nemen om 
verdere aantasting / verontreiniging te voorkomen 

bij een ongewoon voorval   

Wbb; Maatregelen bij ongewoon 
voorval 

Ad 23 A7 Het niet opvolgen van aanwijzingen Wbb; opvolgen van aanwijzingen 

E1 Niet meewerken aan toezichthouders Awb; Niet meewerken met 
toezichthouder/opsporingsambtenaar 

Ad 24 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-
activiteiten   

Wm: Zonder vergunning in 
werking/opgericht/veranderd; 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als 
categorie I i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit; 
toepassingsvoorwaarden 

  
27. Meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 

gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 
28. maak een digitaal verslag en voeg dit toe in het bodeminformatiesysteem  aan de 

locatie; 
29. informeer de toetser; 
30. informeer zo nodig ander bevoegd gezag en draag casus over (incl. 

verslag/bevindingen); 
31. doormelden aan het Toezichtloket Bodem: 

o  wanneer de betrokkenen, zoals de veldwerkers, milieukundige begeleiders 
en monsternemers niet beschikken over erkenningen (zie Kwalibo § 3.5); 

o  deze betrokken zijn bij overtredingen; 
o  indien de milieukundig begeleider en/of degene die feitelijk de sanering 

uitvoert niet handelen overeenkomstig BRL 6000 (alsmede gerelateerde 
protocollen), respectievelijk BRL 7000 (alsmede gerelateerde protocollen) 
informeer (schriftelijk): 
a. het bedrijf zelf; 

b. de certificerende instelling; 
c. het Toezichtloket Bodem, beheerd door de Inspectie Verkeer & 

Waterstaat en de VROM-Inspectie. 
32. schrijf bij wijzigingen en of onregelmatigheden de beschikkinghouder dan wel degene 

die feitelijk saneert aan; 
33. blijf activiteiten n.a.v. aanschrijving volgen. 
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Taak 4: Saneringen van gevallen van ernstige verontreiniging 

 

Deze werkinstructie is bedoeld voor het toezicht op saneringen van ernstige gevallen van 
bodemverontreiniging. Dit betreft saneringen met een goedgekeurd saneringsplan, BUS-
saneringen en locaties waarvoor tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn gesteld. Het 
toezicht op deze saneringen is verdeeld in drie onderdelen, waarbij het toezicht op de 
uitvoeringswijze nader is uitgesplitst voor de verschillende soorten locaties: 
A. Toezicht op tijdige aanvang sanering met spoed noodzaak; 
B. Toezicht op de uitvoeringswijze; 

B.1:   Tijdelijke beveiligingsmaatregelen; 
B.2:   Locaties met een beschikking op een saneringsplan; 
B.3:   BUS-saneringen; 
C. Evaluatieverslagen. 
 
 

4.A Toezicht op tijdige start spoedeisende sanering en saneringsbevel 

 
Op grond van artikel 37 kan het bevoegd gezag bij een beschikking als bedoeld in artikel 
29 (ernst en spoed) vaststellen dat spoedige sanering noodzakelijk is. Daartoe wordt in 
de beschikking opgenomen voor welke datum de sanering moet zijn aangevangen. In 
hoofdstuk 1 is beschreven hoe de locaties waarbij de deadline verlopen is aan de 
werklijst kunnen worden toegevoegd. 
  

Noot: 
In de artikelen 43 tot en met 46 van de Wbb zijn de onderzoeks- en saneringsbevelen (inclusief het bevel 
tot het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen) geregeld. Deze bevelen kunnen worden opgelegd aan 
de volgende categorieën van personen: de vervuiler, de eigenaar (een saneringsbevel is alleen mogelijk als 
er sprake is van een schuldig eigenaar) of gebruiker (het saneringsbevel kan bij deze categorie van  
personen niet worden opgelegd) en bijzondere categorieën (waaronder: bewoners). Het beleid voor deze 
zaken is voor een belangrijk deel vastgelegd in de ‘Circulaire bodemsanering 2006’ (Staatscourant 28 april 
2006, nr. 83 / pag. 34) en de ‘Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming’ 
(Staatscourant 26 april 2002, nr. 81 / pag. 23). 
 
Bij een deel van de beschikkingen voor locaties met de indicatie ‘ernstig en spoedeisend’ waarbij de 
aanvangstermijn is verstreken kan derhalve geen saneringsbevel worden opgelegd. Dit is het geval bij de 
meeste locaties met de functie ‘Wonen’ (bijvoorbeeld de beschikkingen voor aanbouwtjes ed, waarbij de 
verbouwing/sanering toch niet is uitgevoerd). Voor deze situaties zal in overleg met de toetser en de jurist 
moeten worden bepaald welke acties nodig zijn, bijvoorbeeld tbv het laten intrekken van de beschikkingen. 

4.A.1 Voorbereiding toezicht tijdige start sanering 
1. Stel op basis van de prioriteiten in het handhavingsuitvoeringsprogramma vast wat 

de prioriteit van deze objecten is in het kader van de handhaving. Kies de locatie uit 
deze lijst, waarbij de saneringstermijn het kortst is en vervolgens de 
termijnoverschrijding het grootst is. 

2. Raadpleeg het dossier en stel vast welke functie de locatie heeft (zie bovenstaande 

noot); 
3. Raadpleeg de toetser. 

4.A.2 Uitvoering toezicht tijdige start sanering 
4. Stel op de locatie de situatie vast: 

 er is geen sanering uitgevoerd of gestart 
 de aard van het gebruik 

 of het een bedrijfsterrein betreft. 
5. Vraag bij het kadaster het kadastrale uittreksel en kadastrale kaart op. Bij een 

mogelijk bedrijfsterrein: vraag gegevens bij van de Kamer van Koophandel op. 
6. Wanneer de sanering nog niet is aangevangen/uitgevoerd: Vraag aan de eigenaar / 

erfpachter / gebruiker van de grond, of en binnen welke termijn deze van plan is te 
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saneren naar de intentie t.a.v. het gebruik en m.b.t. saneren. Eventueel kan ook de 
veroorzaker van de bodemverontreiniging hierom worden gevraagd. 

7. Stel het gebruik vast.  
8. Leg de resultaten van de voorgaande stappen in een controleverslag vast. 

4.A.3 Handhavingsanalyse tijdige start sanering 
9. Stel in overleg met de toetser en/of jurist vast: 

2. is er sprake van een bedrijfsterrein ex art 55a?  
Er geldt een direct uit de wet voortvloeiende saneringsplicht geadresseerd aan 
de eigenaar of erfpachter, een saneringsbevel is niet nodig. Ga naar stap 13. 

3. is er sprake van dat de spoedeisendheid bij de beschikking ex art 29 en 37 niet is 
berekend, maar ‘pro forma’ is vastgesteld? 

Het is mogelijk dat een heroverweging van het risico in relatie tot het beoogde 
gebruik aan zou geven dat spoedige sanering niet (langer) noodzakelijk is. 
Voordat een andere aanvangstermijn kan worden bepaald moeten de 
bestaande beschikkingen worden ingetrokken/aangepast. Dat is ambtshalve 
enkel mogelijk op basis van nieuwe gegevens. Bij de eigenaar/gebruiker kan 

worden aangedrongen op het aanleveren van nieuwe gegevens, waarmee het 
risico kan worden heroverwogen. Ga na of dit wenselijk is; 

4. is er sprake van een saneringsplan/beschikking waarin termijnen zijn opgenomen?  
de aanvang van de sanering kan mogelijk worden afgedwongen met een 
dwangsom op de uitvoering van het saneringsplan, een saneringsbevel is dan 
niet nodig. Ga naar stap 13; 

5. aan wie een saneringsbevel zou kunnen worden opgelegd (art 43 en 46 Wbb). 

4.A.4 Afhandeling toezicht tijdige start sanering, saneringsbevel 
10. Wanneer het risico in relatie met het (beoogd) gebruik aangeeft dat de sanering had 

moeten zijn aangevangen: 
1. In een aanschrijving wordt een laatste termijn gesteld. Daarbij kan onder meer 

rekening worden gehouden met omstandigheden zoals het langdurig achterwege 
blijven van acties van het bevoegd gezag en de feitelijk aanwezige risico’s van de 
verontreiniging. 

2. stuur een kennisgeving op aan de eigenaar / erfpachter dat (namens) bevoegd 
gezag in overweging neemt om een saneringbevel op te leggen, met een 
motivatie waarom deze persoon wordt aangesproken; 

3. nodig deze uit voor overleg en stel de betrokkene daarbij in de gelegenheid om: 
a. aan te tonen dat deze geen rechtsbetrekking hadden met veroorzaker(s) 

tijdens ontstaan verontreiniging; 
b. aan te tonen dat deze geen betrokkenheid hebben gehad aan verontreiniging 

en; 
c. aan te tonen dat deze tijdens de verkrijging van de grond niet op de hoogte 

waren of konden zijn van de verontreiniging. 
d. binnen een daartoe, na overleg met de betrokkene, te stellen termijn:  

nader onderzoek of saneringsonderzoek te verrichten,  
de bodem te saneren, tijdelijke beveiligingsmaatregelen te treffen of 
een saneringsplan op te stellen. 
zonodig worden in verband hiermee aanwijzingen bij het voornemen 
geformuleerd. 

11. Het bevoegd gezag (handhaver / toetser / jurist) voert overleg met betrokkene m.b.t. 
10.3 a-d en de saneringsvariant (art 45 Wbb). 

12. Indien overleg niet binnen een redelijke termijn concreet leidt tot actie wordt een 

bevel voorbereid. 
Als het geval van bodemverontreiniging is gelegen op het grondgebied van een ander 
dan degene aan wie het bevel wordt gegeven, wordt eerst met de ander overlegd. 

13. Stel de veroorzaker, of schuldige eigenaar in kennis dat het bevoegd gezag een 
saneringbevel annex last onder dwangsom (preventieve dwangsom) op gaat leggen. 
Zie hiervoor ook paragraaf 3.2 van deze HUM. Stel de betrokkene daarbij in de 
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gelegenheid zijn zienswijze in te brengen. Stuur een afschrift aan de oorspronkelijke 
saneerder, B&W en de inspecteur. Vraag B&W en de inspecteur om een advies. 

14. Stel (concept) (bevel annex) last onder dwangsom (preventieve dangsom) op t.b.v. 
of namens het bevoegd gezag. Indien sprake is van een bedrijventerrein en de datum 
van de beschikking ex art 29 en 37 is verstreken geldt een rechtstreeks uit de wet 
voortvloeiende saneringsplicht voor de eigenaar / erfpachter van het bronperceel. Een 
saneringsbevel is niet nodig. Er kan direct een dwangsom worden opgelegd.  
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4.B Toezicht op de uitvoeringswijze van saneringen 
 

4.B.1 Inzet bij locaties met tijdelijke beveiligingsmaatregelen 

Deze categorie betreft toezicht op uitvoering van beheers- en beveiligingsmaatregelen en 
toezicht n.a.v. het opleggen van verschillende bevelen (Wbb). 

4.B.1.1 Voorbereiding toezicht tijdelijke beveiligingsmaatregelen 
1. Beschik over: 

o  Eventueel het saneringsplan (bij oude gevallen) 
o  Het bevel 

o  Het handhavings- / bodemdossier 
2. Kijk in het bodeminformatiesysteem  wat er op deze locatie bekend is aan 

locatiegegevens, handhavingsgegevens en voorvallen. 
3. Stel vast:  

o  waar de opvolging van het bevel / de maatregelen uit dient te bestaan 
o  doel van de maatregel / het bevel 

4. Stel vast hoe de beheersmaatregel kan worden gecontroleerd 
5. Neem materiaal mee: persoonlijke beschermingsmiddelen, fotocamera e.d. 

4.B.1.1 Uitvoering toezicht tijdelijke beveiligingsmaatregelen 
6. Controleer de maatregelen en de naleving van de bevelen 
7. Is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, ondergrondse tanks (BOOT), of het toepassen van bouwstoffen? 

4.B.1.3 Handhavingsanalyse tijdelijke beveiligingsmaatregelen 
8. wordt gehandeld in strijd met de opgelegde maatregel of het bevel; 
9. wordt de beheersmaatregel niet afdoende uitgevoerd; 
10. wordt geen aanvang gemaakt met onderzoeken dan wel saneren terwijl dit volgens 

het bevel wel had gemoeten; 
11. is er sprake van geluidsoverlast bij een sanering buiten een inrichting: APV / WvS  

politie/gemeente; 
12. is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, het verwijderen van ondergrondse tanks, of het toepassen van 
bouwstoffen. 

4.B.1.3 Afhandeling toezicht tijdelijke beveiligingsmaatregelen 
13. handel de overtredingen en eventuele wijzigingen af conform de handhavingstrategie;  

 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 8 D1 Handelen in strijd met de aanwijzingen van het 

bevoegd gezag   

Wbb; Uitvoering beveiliging- en 

beheersmaatregelen 
D4 Niet houden aan aanwijzing ex art 45 Wbb   Wbb; Uitvoering beveiliging- en 

beheersmaatregelen 
D5 Niet houden aan aanwijzing ex art. 32 lid 2 Wbb 

  

Wbb; Uitvoering beveiliging- en 

beheersmaatregelen 

D6 Handelen in strijd met stakings- / gedoogbevel   

  

Wbb; Uitvoering beveiliging- en 

beheersmaatregelen 

D7 Handelen in strijd met gedoogplicht voor onderzoek 

(conform protocollen) 

Wbb; Uitvoering beveiliging- en 

beheersmaatregelen 

D8 Handelen in strijd met voorschriften verbonden aan 
Vrijstelling (94 Wbb jo 64, 65, 66 Wbb)   

Wbb; Uitvoering beveiliging- en 
beheersmaatregelen 

D9 Niet staken na bevel bij onvoorzien voorval   Wbb; Uitvoering beveiliging- en 
beheersmaatregelen 

Ad 9 D2 Onderzoeksbevel / bevel beveiligingsmaatregel   Wbb; Uitvoering beveiliging- en 
beheersmaatregelen 

Ad 10 D2 Onderzoeksbevel / bevel beveiligingsmaatregel   Wbb; Uitvoering beveiliging- en 
beheersmaatregelen 

D3 Saneringsbevel   
 

Wbb; Saneren binnen de termijn 
starten 
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Ad 12 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-

activiteiten   

Wm: Zonder vergunning in 

werking/opgericht/veranderd; 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie 
I i.p.v. categorie II   

 Bouwstoffenbesluit; 
toepassingsvoorwaarden 

 
14. Meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 

gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 
15. maak een digitaal verslag en registreer dit in het handhavingssysteem; 
16. informeer de toetser; 
17. informeer zo nodig ander bevoegd gezag en draag casus over (incl. 

verslag/bevindingen); 
18. schrijf bij wijzigingen en of onregelmatigheden de beschikkinghouder dan wel degene 

die feitelijk saneert aan;  
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4.B.2 Toezicht bij een sanering met een saneringsplan 

4.B.2.1 Voorbereiding toezicht sanering met SP 
1. Beschik over: 

o Beschikking ernst en spoed; 
o Het saneringsplan, incl. aanvullingen hierop, alsmede beschikking 

instemming SP al dan niet met evt. voorwaarden;  
o De melding start sanering en/of separate melding start 

grondwatersanering; 
o Het archief dossier (eerdere onderzoeken, aanvullende gegevens, 

correspondentie, e.d.); 
2. Kijk in het bodeminformatiesysteem  wat er op deze locatie bekend is aan 

locatiegegevens, handhavingsgegevens en voorvallen; 
3. Welke vergunningen, meldingen, ontheffingen en erkenningen (zie m.b.t. Kwalibo § 

3.5) noodzakelijk zijn en zijn die er ook; 
4. Stel vast wie de betrokkenen zijn en bepaal of er mogelijk sprake is van een 

eindverificatie door een onafhankelijke milieukundige begeleider. Zie ook bijlage 1, 
tabel B1; 

5. Stel vast: 
o De aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging; 
o Komen de gegevens overeen met eerdere (bodem)onderzoeken; 
o De saneringsdoelen; 
o Saneringsmethode; 

o Is er sprake van deelsaneringen of een gefaseerde (niet aaneengesloten) 
sanering; 

o Restverontreiniging; 
o Of periodiek monitoring dient plaats te vinden; 
o De voorwaarden gesteld aan de instemmingsbeschikking; 

6. Indien er sprake is van een grondwatersanering: stel vast:  
o Verwachte tijdsduur; 

o Omvang volgens het saneringsplan; 
o Wijze van zuivering en lozing; 

7. Maak een beoordeling of de locatie in aanmerking komt voor preventief toezicht; 
8. Raadpleeg de indicatorenlijst (bijlage 1) en verifieer de benoemde knelpunten in 

vooronderzoek en saneringsplan; 
9. Kies een controlemethode, fysieke inspectie, administratief toezicht, of verificatie 

onderzoek (zie bijlage 1); 

10. Stel de controlemomenten vast op basis van de te verwachten zwakke punten of 
kritische controlemomenten;  

11. Overleg met de toetser over bijzonderheden en afspraken; 
12. Analyseer de aard en de te schatten hoeveelheden van vrijkomende grond, 

bouwstoffen en afvalstoffen; 
13. Stel vast wanneer de sanering beëindigd zou moeten worden; 
14. Neem materiaal mee: persoonlijke beschermingsmiddelen, fotocamera e.d. 

4.B.2.2 Uitvoering toezicht sanering met SP en beschikking 
15. ga op de juiste momenten, gelet op de controlepunten die je in de voorbereiding hebt 

onderkend; 
16. Plaats de controle(s) in het kader van het ketenonderzoek;  
17. bij de eerste controle: vraag naar de planning; maak afspraken; wijs op de 

voorschriften bij de beschikking; 
18. Stel ter plaatse vast wie de betrokkenen zijn en of er sprake is van een eindverificatie 

door een onafhankelijke milieukundige begeleider; 
19. Stel ter plaatse vast of de betrokkenen, zoals de veldwerkers, milieukundige 

begeleiders en monsternemers beschikken over erkenningen (zie Kwalibo § 3.5) 
20. Check de beveiligingsmaatregelen in relatie tot de veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

(Arbo); 
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21. Stel ter plaatse vast: 
o  De aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging; 
o  het inmeten van de contouren; 
o  De saneringsdoelen; 
o  Saneringsmethode; 
o  Restverontreiniging; 
o  De voorwaarden gesteld in de instemmingsbeschikking; 
o  Is vergunning/ontheffing verleend; 

22. Indien relevant: controleer de stand van zaken m.b.t. de grondwatersanering; 
23. Controleer de effectiviteit van de aanleg van drains (in zand, niet in klei/leem); 

24. Neem tussentijds controlemonsters van het debiet;  
25. Wordt voldaan aan de lozingsnormen; 
 
Noot:  
Lozingen van verontreinigd water op het riool moeten worden gemeld aan de kwantiteits- en 
kwaliteitsbeheerder. Meestal de gemeente en het waterschap. In de praktijk gaat meestal de gemeente na 
of het riool het debiet kan verwerken. Het waterschap gaat na of een vergunning verleend moet worden 
(lozingenbesluit). Afhankelijk van de situatie worden monsters genomen. Indien vergunning is verleend 
dient de vergunninghouder zelf monsters te nemen en de resultaten door te geven aan het waterschap. 
Deze beoordeeld of aan de norm wordt voldaan. 

 
26. Stel vast of er gewerkt wordt overeenkomstig BRL 6000 en/of 7000 (alsmede de 

bijbehorende VKB protocollen); 
27. Controleer de registraties in het logboek (VKB protocol 6001/6002/6003 en 

7001/7002/7003, naar gelang van toepassing); 
28. Stel vast of de ontgraving overeenkomstig het SP gebeurt (b.v. selectieve 

ontgraving); 
29. Stel vast of er wijzigingen plaatsvinden t.o.v. het SP en/of deze zijn of worden 

gemeld; 
30. Stel vast of de eindbemonstering plaatsvindt overeenkomstig SP/VKB-protocollen; 
31. Indien sprake is van herschikken van grond, stel vast of dit in overeenstemming is 

met het saneringsplan (geen opmenging / bewerking); 
32. Stel de omvang, aard en bestemming van de vrijkomende grond, bouwstoffen en 

afvalstoffen vast; 
33. Indien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke opslagdepots (immobiel), stel vast of er 

sprake is van onderafdichting, scheiding in vervuilingsgraad, afdekking. Bepaal de 
duur van het depot. Ga bij grote en langdurige saneringslocaties na of een duidelijke 
registratie plaatsvindt van de tijdelijke depots (periodieke situatietekeningen met 
depotnummering die te herleiden is naar kwaliteitsgegevens en eindbestemming); 

34. Controleer het transport (begeleidingsformulieren; omschrijving, bestemming, 
vertrek- en aankomsttijden), steekproefsgewijs tot op de bestemming (naar 
buitenland EVOA). Controleer of de Vervoerders, Inzamelaars, Handelaren en 
Bemiddelaars geregistreerd staan op de landelijke VROM-VIHB-lijst afval 
(www.niwo.nl); 

35. Controleer of de ontvanger in het bezit is van een Wm-vergunning (info via AMICE bij 

het LMA), gekoppeld aan de verontreinigingsgraad van de ontvangen verontreinigde 
grond; 

36. Stel vast wat de aard, hoeveelheden en herkomst van de aanvulgrond is: beoordeel 
de kwaliteit in relatie tot de bestemming. Controleer de documenten (partijkeuring: 
kopie van kopie van kopie). Neem steekproefsgewijs verificatiemonsters; 

37. Stel vast in hoeverre obstakels zoals rioleringen, kabels en leidingen aanwezig zijn en 

in hoeverre deze de sanering beïnvloeden; 
38. Stel vast wat het eindresultaat moet worden (let hierbij op achterblijven van 

restverontreinigingen) en neem zonodig controlemonsters (zie voor afwegingscriteria 
bijlage 1.4); 

39. Stel vast wanneer de sanering beëindigd zou moeten worden. Het SP is hierin 
leidend; 

40. Verzamel informatie t.b.v. administratieve controlepunten (zie bijlage 1.3); 
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41. Bepaal of er monitoring dient plaats te vinden (in-situ saneringen, langdurige 
grondwatersaneringen) en stel de verdere controlemomenten daarop vast; 

42. Is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 
installaties, het verwijderen van ondergrondse tanks, of het toepassen van 
bouwstoffen? 

43. Blijf bij tijdelijke depots de hoeveelheid en afzet volgen; 
44. Maak een planning (afgestemd op de werkzaamheden en risicomomenten) voor 

vervolgcontroles; 

4.B.2.3 Handhavingsanalyse sanering met SP 

45. is de aanvang sanering niet (tijdig) gemeld; 
46. zijn de andere meldingen niet (tijdig) gedaan;  
47. is er sprake van wijziging van het saneringsplan en/of beschikking (zie ook paragraaf 

3.3):  
a. blijkt het geval anders;  
b. zijn de saneringsdoelen bijgesteld;  
c. is de saneringswijze veranderd:  

 leg de wijziging via de toetser ter beoordeling voor aan G.S. of B&W en reageer in 
 beginsel altijd: minimaal met een aanschrijving. Raadpleeg ook Hoofdstuk 3 en de 
Handreiking adequate bestuurlijke Handhaving voor de wijze van optreden bij 
wijzigingen op een saneringsplan; 

48. is er sprake van een overtreding van de voorschriften bij de instemmingsbeschikking; 
49. is er sprake van handelen in strijd met het saneringsplan (evt. zonder dat dit in strijd 

is met de beschikking(voorwaarden); 

50. de milieukundige begeleiding dan wel diegene die feitelijk saneert (aannemer) werken 
niet overeenkomstig BRL SIKB 6000, respectievelijk BRL SIKB 7000; 

51. is er sprake van geluid-, stank-, stofoverlast bij een sanering buiten een inrichting: 
niet zijnde overtreding saneringsplan of beschikkingsvoorwaarden, dan APV / WvS 
van toepassing, politie of gemeente is bevoegd gezag; 

52. is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, ondergrondse tanks (BOOT), of het toepassen van bouwstoffen; 
53. grondtransport zonder begeleidingsbrief of niet correcte begeleidingsbrief; 

4.B.2.4 Afhandeling toezicht sanering met SP 
54. handel de wijzigingen af conform paragraaf 3.3: overleg met de toetser. Zonodig 

wordt op wijzigingen gehandhaafd conform de handhavingstrategie; 
55. handel de overtredingen af conform de handhavingstrategie; 

 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 44 B3 Niet melden van: start / wijzigingen / 
einddiepte / beëindiging   

 

Wbb; Melden wijzigingen ; Melden 
bereiken einddiepte; Melden 

beëindiging sanering; Melden niet 
tijdig starten met saneren; Melden 

start sanering 
Ad 45 D3 Niet melden van:  wijzigingen / einddiepte / 

beëindiging   

Wbb; Melden wijzigingen ; Melden 

bereiken einddiepte; Melden 
beëindiging sanering; Melden niet 

tijdig starten met saneren; Melden 
start sanering 

B10 Wijzigingen niet (tijdig) melden   Wbb; Melden wijzigingen 

B20 Niet melden onverwacht aantreffen van asbest Wbb; Gronddepots conform eisen 

B25 Niet terstond melden bij ongewone voorvallen / 

onvoorziene omstandigheden / wijzigingen 

Wbb; Melden wijzigingen 

Ad 46 B6 Sanering in strijd met saneringsdoelstelling (zie 

ook § 3.2 en de Handreiking adequate 
handhaving § 2.3)  

Wbb; Uitvoering conform 

saneringsplan/beschikking 
(wijziging) 

B7 Handelen in strijd met saneringsplan   Wbb;Uitvoering conform 
saneringsplan/beschikking 

(wijziging) 

B10 Wijzigingen niet (tijdig) melden   Wbb; Melden wijzigingen 
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Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

B20 Niet melden onverwacht aantreffen van asbest Wbb; Gronddepots conform eisen 

Ad 47    

Niet melden B11 Handelen in strijd met beschikkingvoorwaarden  Wbb; Uitvoering overeenkomstig 
beschikkingvoorwaarden 

Geen 
vergunningen: 

B12 De vereiste vergunningen niet op de locatie 
beschikbaar hebben  

melding aan bevoegd gezag 

B13 Onvergunde opslagdepots   

  
Wm; Zonder vergunning in 

werking/opgericht/veranderd 

Depots (asbest) 

grond 

B13 Depot langer dan sanering of 6 maanden   Wm: Zonder vergunning in 

werking/opgericht/veranderd 

B16 Opgeslagen partijen niet afdoende gescheiden 

naar aard, samenstelling en verontreiniging  

Wbb; Grond gescheiden houden 

B18 Verontreinigde grond in containers niet 

afdoende afgedekt 

Wbb; Gronddepots conform eisen 

B21 Vrijgekomen grond of bodemmateriaal met 
asbest boven de interventiewaarde niet 

afdoende afdekken 

Wbb; Gronddepots conform eisen 

Toepassen 

grond  

B19 Toepassing aanvulgrond niet op basis van 

erkende bewijsmiddelen 

Wbb; Vaststellen kwaliteit 

voorafgaand aan afvoer en gebruik 

Kwaliteit niet 

(juist) 
vastgesteld 

B24 Niet voorafgaand aan de afvoer van grond en 

afvalstoffen, vaststellen van aard en 
samenstelling 

Wbb; Vaststellen kwaliteit 

voorafgaand aan afvoer en gebruik 

B24 Niet voorafgaand aan de afvoer van bouwstoffen 
kwaliteit vaststellen conform Bouwstoffenbesluit 

Wbb; Vaststellen kwaliteit 
voorafgaand aan afvoer en gebruik 

B24 Niet voorafgaand aan de afvoer MVG vaststellen 

kwaliteit conform Bouwstoffenbesluit / MVG 

Wbb; Vaststellen kwaliteit 

voorafgaand aan afvoer en gebruik 

Afvoer B22 Afvoer asbest en asbesthoudende naar niet 

gecertificeerde verwerker 

Wm: Afvalstoffen; Afgifte/ontdoen 

aan vergunninghouder 

B23 Afvoer naar onvergunde inrichting voor opslag 

elders, bewerking en/of verwerking 

Wm: Afvalstoffen; Afgifte/ontdoen 

aan vergunninghouder 

Registratie B26 MKB houdt logboek niet bij Wbb; Registraties / logboek 

B26 Niet inzichtelijke registratie van monsters in het 
logboek  

Wbb; Registraties / logboek 

B26 Niet inzichtelijke registratie van wijzigingen van 

het saneringsplan in het logboek  

Wbb; Registraties / logboek 

B26 Niet inzichtelijke registratie van aanvoer / 

afvoer / hergebruik   

Wbb; Registraties / logboek 

B26 Beëindiging sanering / deelsanering / 

saneringsfase niet melden  

Wbb; Melden beëindiging sanering 

Beëindiging en 

evaluatie 

B3 Beëindiging sanering / deelsanering / 

saneringsfase niet melden  

Wbb; Melden beëindiging sanering 

B27 Niet binnen gestelde termijn evaluatieverslag 

overleggen 

Wbb; Evaluatieverslag 

Ad 48 B6 Saneren in strijd met saneringsdoelstelling  
 

Wbb: Uitvoering conform 
saneringsplan/beschikking 

(wijziging) 

B7 Handelen in strijd met saneringsplan   Wbb: Uitvoering conform 

saneringsplan/beschikking 
(wijziging) 

Ad 49 B26 Door diegene die feitelijk saneert (Aannemer) 
niet overeenkomstig BRL SIKB 7000 uitvoeren.  

BRL SIKB 7000; Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer. 

B26 Milieukundige begeleiding niet overeenkomstig 
BRL SIKB 6000  

BRL SIKB 6000 ; Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer. 

Ad 51 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-

activiteiten   

Wm: Algemeen; Zonder vergunning 

in werking/opgericht/veranderd 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als 

categorie I i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit; 

toepassingsvoorwaarden 

Ad 52 E6 Transport zonder begeleidingsbrief   Wm: Algemeen; 

 
56. Meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 

gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 
57. maak een digitaal verslag van de bevindingen en voeg die in het 

bodeminformatiesysteem toe aan de locatie; 
58. informeer de toetser; 
59. informeer zo nodig ander bevoegd gezag en draag casus over (incl. 

verslag/bevindingen); 
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60. doormelden aan het Toezichtloket Bodem: 
o  wanneer de betrokkenen, zoals de veldwerkers, milieukundige begeleiders 

en monsternemers niet beschikken over erkenningen (zie Kwalibo § 3.5); 
o  deze betrokken zijn bij overtredingen; 
o  indien de milieukundig begeleider en/of degene die feitelijk de sanering 

uitvoert niet handelen overeenkomstig BRL 6000 (alsmede gerelateerde 
protocollen), respectievelijk BRL 7000 (alsmede gerelateerde protocollen) 
informeer (schriftelijk): 
a. het bedrijf zelf; 
b. de certificerende instelling; 

c. het Toezichtloket Bodem, beheerd door de Inspectie Verkeer & 
Waterstaat en de VROM-Inspectie. 

61. schrijf bij wijzigingen en of onregelmatigheden de beschikkinghouder dan wel degene 
die feitelijk saneert aan. 
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4.B.3 Toezicht op basis van een melding BUS. 

4.B.3.1 Voorbereiding toezicht BUS-locaties 
1. Beschik over: 

o Het standaard meldingsformulier BUS-sanering; 
o De melding start sanering; 
o Het archief dossier (eerdere onderzoeken, aanvullende gegevens, 

correspondentie, e.d.), indien  het een aanpak betreft van een gedeelte 
van een bij het bevoegde gezag bekende grotere  verontreiniging; 

2. Kijk in het bodeminformatiesysteem  wat er op deze locatie bekend is aan 

locatiegegevens, handhavingsgegevens en voorvallen; 
3. Welke vergunningen, meldingen, ontheffingen en erkenningen (zie m.b.t. Kwalibo § 

3.5) noodzakelijk zijn en zijn die er ook;  
4. Stel vast wie de betrokkenen zijn en bepaal of er mogelijk sprake is van 

belangenverstrengeling; 
5. Stel vast: 

o De categorie van uniforme sanering; 
o Of de gegevens overeen komen met eerdere (bodem)onderzoeken; 
o De saneringsdoelen; 
o Saneringsmethode; 
o Verwachte tijdsduur; 
o Hoeveelheid te ontgraven grond; 
o Omvang onttrekking grondwater; 

o Zijn de aard en omvang van het geval in overeenstemming met de 
reikwijdte van het BUS (zie hiervoor onderstaand schema); 

 

Schema reikwijdte BUS 
Het Besluit Uniforme Saneringen is slechts van toepassing voor wettelijk vastgelegde situaties: 
1. categorie immobiel 
2. categorie  mobiel 
3. categorie tijdelijk uitplaatsen 
4. categorie projectgebied de Kempen 
 
Wanneer de sanering niet onder deze situaties of de bepaalde reikwijdte valt, betekent dit dat de 
sanering onder het regime van de artikelen 28, 29, 37, 39 Wbb valt. (Dit heeft gevolgen voor 
termijnen, procedures e.d.) 

 

Ad 1 Categorie immobiel  (Paragraaf 3.1  MR BUS) 

Een kleinschalige immobiele verontreinigingssituatie valt binnen de BUS-categorie als wordt 
voldaan aan: 
Het  betreft een: 
1) landbodem;  
2) een immobiele verontreinigingssituatie; 
Aanpak bestaat uit: 
3) het betreft een saneringsaanpak die bestaat uit:  

a) saneren van verontreinigde grond door middel van ontgraving 
- het ontgraven van de aanwezige verontreinigde grond tot tenminste het niveau van de 

terugsaneerwaarde als bedoeld in artikel 3.1.6; en 
- het van de saneringslocatie afvoeren van de ontgraven grond. 

b) aanbrengen van een isolatielaag 
- de leeflaag bestaat uit een laag grond met ten minste een op de gebruiksfunctie 

afgestemde kwaliteit als bedoeld in artikel 3.1.7; en 
- de leeflaag heeft een dikte van: 

a. 1,0 meter; of 
b. 0,5 meter, voorzover in het gebied waarbinnen de saneringslocatie is 

gelegen gebruiksbeperkingen van nature aanwezig zijn of zijn 
voorgeschreven; en 

- tussen de grond in de leeflaag en de onderliggende verontreinigde bodem is een 
signaallaag aanwezig. 

- in geval van het aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag, bestaat deze 
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in zijn geheel uit beton, asfalt, asfaltbeton, stelconplaten of bestrating met klinkers of 
tegels 

- de verontreinigde grond die moet worden afgegraven om de isolatielaag te kunnen 
aanbrengen, moet worden afgevoerd, indien herschikken binnen de saneringslocatie niet 
tot de mogelijkheden behoort. 

c) Een combinatie van saneren van verontreinigde grond in combinatie met leeflaag 
is toegestaan 

d) saneren van verontreinigde grond in combinatie met aanvullaag is toegestaan  
als er sprake is van een verontreinigde laag van maximaal 0,5 meter dikte op een 
verontreinigde ondergrond met een kwaliteit die overeenkomt met ten hoogste de 
tussenwaarde. De saneringsaanpak bestaat dan uit: 
- het ontgraven van de aanwezige verontreinigde grond tot minimaal het niveau van de 

naar grondsoort gecorrigeerde tussenwaarden; 
- het aanvullen van de ontgraving met een laag grond van ten minste een dikte van 0,5 

meter 
- en met ten minste een op de gebruiksfunctie afgestemde kwaliteit bedoeld in artikel 

3.1.7; 
- het van de saneringslocatie afvoeren van de ontgraven grond. 

Omvang: 
4) de oppervlakte van de saneringslocatie bedraagt niet meer dan 5.000 vierkante meter; 
5) in het geval van de saneringsaanpak ‘aanbrengen van een isolatielaag’ bedraagt de 

hoeveelheid verontreinigde grond die van de saneringslocatie wordt afgevoerd niet meer dan 
500 kubieke meter in profiel gemeten; 

6) het bodemvolume bedraagt niet meer dan 500 kubieke meter in profiel gemeten met gehalten 
aan te saneren verontreinigende stoffen boven de terugsaneerwaarde; 

7) de eventuele verspreiding van verontreinigende stoffen uit de grond van de saneringslocatie 
heeft niet geleid tot een overschrijding van de tussenwaarde voor die stoffen in het 
grondwater; 

8) de eventuele grondwateronttrekking ten behoeve van de saneringswerkzaamheden is niet 
vergunningplichtig in het kader van de Grondwaterwet.  

 

Ad 2 Categorie mobiel (Paragraaf 3.2.  MR BUS) 

Een kleinschalige mobiele verontreinigingssituatie valt binnen de BUS-categorie als wordt voldaan 
aan: 
Het betreft een: 
1) landbodem;  
2) een mobiele verontreinigingssituatie (minerale olieproducten); 
Aanpak bestaat uit: 
3) het betreft een saneringsaanpak die bestaat uit:  

a) saneren van verontreinigde grond door middel van open ontgraving tot niveau 
terugsaneerwaarde 
- het ontgraven van de aanwezige verontreinigde grond tot het niveau van de 

terugsaneerwaarde zoals bedoeld in artikel 3.2.4; 
- het van de saneringslocatie afvoeren van deze grond; 
- het weer aanvullen van de ontgraving met grond met een kwaliteit als bedoeld in artikel 

3.2.5. 
of 

b) saneren van verontreinigd grondwater tot niveau terugsaneerwaarde, door 
- het onttrekken en behandelen van verontreinigd grondwater, of 
- de inzet van in de saneringspraktijk gangbare en bewezen in-situ technieken, zoals 

onder meer beschreven in: 
de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit; en  
de BRL 6000 en 7000 (milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen; 
uitvoering van bodemsaneringen).  

Omvang: 
4) het betreft verontreinigingen in de vorm van minerale olieproducten; 
5) de verontreinigde bodemoppervlakte met gehalten aan minerale olie boven de streefwaarde 

bedraagt niet meer dan 500 vierkante meter; 
6) het verontreinigde bodemvolume voor grondwater met gehalten aan te saneren 

verontreinigende stoffen boven de streefwaarde bedraagt niet meer dan 500 kubieke meter; 
7) de eventuele verspreiding van verontreinigende stoffen uit de grond van de saneringslocatie 

heeft niet geleid tot een overschrijding van de tussenwaarde voor die stoffen in het 
grondwater; 



STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER (SIKB) 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 

Handhavingsuitvoeringsmethode WBB  CCvD bodembeheer 

Versie 5.4, 27-03-2007  Blad 40 van 93 

1. W
erkvoorraad 1 

2. C
o

n
tro

letaken 
3. O

ptreden 
4. R

egistreren 
B

1. C
ontrolem

ethoden 
B

2. H
andhaving 

1. S
ignalen 

2. M
eldingen 

3. Z
orgplicht 

4. E
rn

stig 
5. N

azorg 
C

o
n

tro
letaak 

8) de eventuele grondwateronttrekking ten behoeve van de saneringswerkzaamheden is niet 
vergunningplichtig in het kader van de Grondwaterwet. 

 

Ad 3 Categorie tijdelijk uitplaatsen (zie paragraaf 3.3.  MR BUS) 

Tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond valt binnen de BUS-categorie als wordt voldaan aan: 
Het betreft een: 
1) landbodem; 
2) een immobiele verontreinigingssituatie; 
Aanpak bestaat uit: 
3) het na uitplaatsen zoveel mogelijk terug brengen van de tijdelijk uitgeplaatste grond binnen 

hetzelfde werk onder dezelfde bodemomstandigheden zonder bewerking; 
eventueel het van de locatie afvoeren van de overtollige verontreinigde grond. 

4) het tijdelijk uitplaatsen is noodzakelijk voor de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden 
zoals voor de aanleg, het onderhoud of de verwijdering van ondergrondse infrastructuur, 
waaronder wordt begrepen kabels, leidingen, rioleringen, duikers, funderingen en vergelijkbare 
activiteiten binnen een geval van verontreiniging; 

Omvang: 
5) de maximale hoeveelheid verontreinigde grond die van de saneringslocatie wordt afgevoerd 

bedraagt niet meer dan 500 kubieke meter in profiel gemeten;en 
6) de mogelijke verspreiding van verontreinigende stoffen uit de grond van de saneringslocatie 

heeft niet geleid tot en overschrijding van de tussenwaarde voor die stoffen in het grondwater. 
 

Ad 4  categorie projectgebied de Kempen (zie paragraaf 3.4  M.R. BUS) 

Een kleinschalige immobiele verontreinigingssituatie binnen het projectgebied de Kempen valt 
binnen de BUS-categorie als wordt voldaan aan: 
Het  betreft een: 
1) landbodem binnen het projectgebied de Kempen;  
2) de sanering heeft betrekking op een verontreinigingssituatie met zinkassen 
3) het huidig dan wel toekomstig gebruik betreft een moes- of siertuin  
Aanpak bestaat uit: 
4) het betreft een saneringsaanpak die bestaat uit:  

saneren van verontreinigde grond door middel van open ontgraving 
- het ontgraven van de aanwezige verontreinigde grond tot tenminste het niveau van de 

terugsaneerwaarde als bedoeld in artikel 3.4.3; en 
- het van de saneringslocatie afvoeren van de ontgraven grond. 
- Het aanvullen van de ontgraving met grond van BGW I kwaliteit overeenkomst bijlage 1  

M.R. 
Omvang: 
5) de oppervlakte van de saneringslocatie bedraagt niet meer dan 5.000 vierkante meter; 
6) de hoeveelheid verontreinigde grond die van de saneringslocatie wordt afgevoerd bedraagt niet 

meer dan 800 kubieke meter in profiel gemeten; 
7) de eventuele grondwateronttrekking ten behoeve van de saneringswerkzaamheden is niet 

vergunningplichtig in het kader van de Grondwaterwet.  
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4.B.3.2 Uitvoering toezicht BUS-locaties 

Algemeen: 

6. ga op de juiste momenten, gelet op de controlepunten die je in de voorbereiding hebt 
onderkend  

7. Neem materiaal mee: persoonlijke beschermingsmiddelen, fotocamera e.d. 
8. Check of de saneringslocatie is afgezet met een hekwerk met daarop de benodigde 

aanduidingen  
9. Bij de eerste controle: vraag naar de planning en wijs op de voorschriften behorende 

bij die categorie van BUS-sanering. 
10. Stel ter plaatse vast wie de betrokkenen zijn en of er sprake is van mogelijke 

belangenverstrengeling. 
11. Stel ter plaatse vast of de betrokkenen, zoals de veldwerkers, milieukundige 

begeleiders en monsternemers beschikken over erkenningen (zie Kwalibo § 3.5) 
12. Check de beveiligingsmaatregelen in relatie tot de veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

(Arbo). 
13. Stel ter plaatse vast: 

o Of de aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging in relatie is tot 
de reikwijdte van het BUS  

o De saneringsdoelen 
o Saneringsmethode 
o Niet meer dan 500 m3 ( de Kempen 800 m3) , in profiel gemeten, 

verontreinigde grond wordt afgevoerd 

14. Is er vergunning/ontheffing/erkenning indien bij 3 is vastgesteld dat dit nodig is  
15. Stel vast of er gewerkt wordt overeenkomstig BRL 6000 en 7000: (milieukundige 

begeleiding én uitvoering) 
16. Controleer de registraties in het logboek (BRL 6000 en 7000) 
17. Stel vast wat de aard, hoeveelheden en bestemming van de vrijkomende grond, 

bouwstoffen en afvalstoffen is. 

18. Bepaal de omvang van de af te voeren grond. 
19. Controleer het transport (begeleidingsformulieren; omschrijving, bestemming, 

vertrek- en aankomsttijden), steekproefsgewijs tot op de bestemming. 
20. Controleer of de ontvanger in het bezit is van een Wm-vergunning, gekoppeld aan de 

verontreinigingsgraad van de ontvangen verontreinigde grond (info via AMICE bij het 
LMA) 

21. Stel vast wat de aard, hoeveelheden en herkomst van de aanvulgrond is: beoordeel 

de kwaliteit in relatie tot de bestemmingslocatie 
22. Stel vast in hoeverre obstakels zoals rioleringen, kabels en leidingen aanwezig zijn en 

in hoeverre deze de sanering beïnvloeden. 
23. Stel vast of de eindbemonstering plaatsvindt overeenkomstig BRL 6000  
24. Stel de eindkwaliteit vast en neem zonodig controlemonsters (zie voor 

afwegingscriteria par. 4.6) 
25. Verzamel informatie t.b.v. administratieve controlepunten  
26. Is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, het verwijderen van ondergrondse tanks, of het toepassen van 
bouwstoffen 

27. Blijf bij tijdelijke depots de hoeveelheid en afzet volgen. 
28. Stel vast of er overtredingen plaatsvinden:  

Per categorie: 

Categorie immobiel 

29. Stel vast of de saneringsaanpak op de functie (gebruik) is afgestemd  
30. Stel vast of tenminste tot de terugsaneerwaarde wordt gesaneerd. 
31. Stel vast of de grondsanering binnen 6 maanden na feitelijke aanvang is afgerond 

(richttermijn) 



STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER (SIKB) 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 

Handhavingsuitvoeringsmethode WBB  CCvD bodembeheer 

Versie 5.4, 27-03-2007  Blad 42 van 93 

1. W
erkvoorraad 1 

2. C
o

n
tro

letaken 
3. O

ptreden 
4. R

egistreren 
B

1. C
ontrolem

ethoden 
B

2. H
andhaving 

1. S
ignalen 

2. M
eldingen 

3. Z
orgplicht 

4. E
rn

stig 
5. N

azorg 
C

o
n

tro
letaak 

Categorie mobiel  

32. Stel vast of tenminste tot de terugsaneerwaarde wordt gesaneerd. 
33. Stel vast of verontreinigde grond langer dan 3 dagen op de saneringslocatie wordt 

opgeslagen 
34. Indien relevant: controleer de stand van zaken m.b.t. de grondwatersanering 
35. Neem tussentijds controlemonsters van het debiet 
36. Wordt voldaan aan de lozingsnormen 
37. Stel vast of de grondwatersanering wordt gesaneerd tot de vastgestelde concentratie 
38. Stel vast of de grondsanering binnen 1 maand, dan wel grondwatersanering na 12 

maanden, na feitelijke aanvang is afgerond (richttermijn) 

Categorie tijdelijke uitplaatsing 

39. Stel vast of de vrijgekomen grond onder dezelfde omstandigheden binnen hetzelfde 
werk wordt teruggeplaatst 

40. Stel indien grond niet wordt teruggeplaatst maar afgevoerd, vast of dit gebeurd onder 
milieukundige begeleiding 

41. Stel indien de ontgraving plaatsvindt in een reeds bestaande isolatielaag dan wel door 
een verontreinigde bodemlaag, vast of dit gebeurd onder milieukundige begeleiding. 

Categorie projectgebied de Kempen 

42. Stel vast of de saneringsaanpak enkel verontreinigingen met zinkassen betreft 
43. Stel vast of het huidig dan wel toekomstig gebruik sier- of moestuin is  
44. Stel vast of tenminste tot de terugsaneerwaarde wordt gesaneerd. 
45. Stel vast of de grondsanering binnen 6 maanden na feitelijke aanvang is afgerond 

(richttermijn) 

4.B.3.3 Handhavingsanalyse BUS-locaties 
46. de BUS-sanering wordt niet binnen de gestelde termijn gestart en/of wordt de 

aanvang van de sanering niet (tijdig) gemeld; 
47. de sanering valt niet binnen de reikwijdte van het BUS dan wel er is sprake van 

wijziging ten opzichte van reikwijdte  BUS:  

o het geval blijkt anders;  
o de saneringsdoelen zijn bijgesteld;  
o de saneringswijze is veranderd; 
o er wordt meer dan 500 m3  (de Kempen 800 m3 ), in profiel gemeten, 

verontreinigde grond afgevoerd. 
leg de wijziging via de toetser ter beoordeling voor aan G.S. of B&W en reageer in 

beginsel altijd: minimaal met een aanschrijving. 
48. de wijzigingen zijn niet gemeld;  
49. er is sprake van handelingen in strijd met de (algemene) voorschriften van het BUS; 
50. de specifieke eisen van de verschillende categorieën (BUS) worden niet nageleefd; 
51. de milieukundige begeleiding dan wel diegene die feitelijk saneert (aannemer) werken 

niet overeenkomstig BRL 6000 / 7000; 
52. verontreinigde grond dan wel depots worden niet afgedekt dan wel afgevoerd binnen 

de gestelde termijnen; 
53. de BUS-sanering wordt niet binnen de gestelde termijnen uitgevoerd; 
54. er vindt geen melding voltooiing sanering plaats; 
55. het evaluatieverslag wordt niet binnen de gestelde termijn overlegd; 
56. is er sprake van geluid-, stank-, stofoverlast bij een sanering buiten een inrichting: 

niet zijnde overtreding saneringsplan of beschikkingsvoorwaarden, dan APV / WvS 
van toepassing, politie of  gemeente is bevoegd gezag; 

57. is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 
installaties, het verwijderen van ondergrondse tanks, of het toepassen van 
bouwstoffen. 

58. transport zonder begeleidingsbrief dan wel niet correcte begeleidingsbrief 
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4.B.3.4 Afhandeling toezicht BUS-locaties 
59. handel de overtredingen af conform de handhavingstrategie 
 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 45 C3 Niet melden (vijf werkdagen vooraf) start Bussanering  Wbb; melden start 
C4 Bussanering niet aanvangen binnen 6 of 12 maanden na 

melding voornemen 

Wbb; tijdig starten 

C6 Bussanering niet binnen de gestelde termijn uitvoeren Wbb; binnen termijn uitvoeren 

Ad 46 C1 Sanering valt niet binnen de reikwijdte van het BUS (zie 
art 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 en 3.4.1 Min. Regeling) 

Wbb; binnen reikwijdte BUS 

Ad 47 C5 Wijzigingen niet (juist) melden (zie ook hoofdstuk 3 en 

de Handreiking adequate handhaving) 

Wbb; melden wijzigingen 

Ad 48 C1 Sanering valt niet binnen de reikwijdte van het BUS (zie 

art 3.1.1, 3.2.1 en 3.3.1. Min. Regeling) 

Wbb; binnen reikwijdte BUS 

C9 Door diegene die feitelijk saneert (Aannemer) de 

sanering niet overeenkomstig BRL 7000 uitvoeren 

Wbb: Uitvoering sanering 

C10 Saneringslocatie en depots niet afdoende met een 

hekwerk omgeven of afsluiten 

Wbb; gronddepots conform 

eisen 

C10 Geen gegevens van betrokkenen zichtbaar vermelden Wbb: kwaliteitsborging 

procesvoering 

C11 Verontreinigde grond wordt niet binnen het geval 
opgeslagen 

C11 Opgeslagen verontreinigde grond wordt niet op 
deugdelijke wijze afgedekt 

C11 Containers voor tijdelijke opslag zijn niet afgedekt 
C11 Tijdelijke depots na afronding van de grondsanering of 

langer dan 6 maanden in werking hebben 

Wm; gronddepots conform 
eisen 

C11 Partijen grond van verschillende kwaliteit mengen 

 

Wm; mengen van grond 

(afvalstoffen) 

C11 Partijen grond van verschillende kwaliteit niet 

gescheiden houden 

Wbb;  zorgplicht) 

C12 Vrijgekomen asbesthoudende grond of –

bodemmateriaal niet binnen 4  werkweken afvoeren 
naar een erkende verwerker 

Wbb; afvoeren asbesthoudend 

materiaal 

Ad 49   

Tijdelijke 
uitplaatsing 

 

C15 Niet de grond zoveel mogelijk terugplaatsen (zonder 
bewerking) onder dezelfde omstandigheden binnen 

hetzelfde werk  

Wbb;  saneringsaanpak 

C15 Niet de overtollige grond afvoeren Wbb;  saneringsaanpak 

C16 De kwaliteit van de terug te plaatsen grond verschilt 
met de aansluitende bodem  

Wbb;  saneringsaanpak 

C17 Geen milieukundige begeleiding bij afvoeren van 
verontreinigde grond i.p.v. terugplaatsing  

Wbb; milieukundige begeleiding 

C17 Geen  milieukundige begeleiding bij ontgraving door een 

bestaande isolatielaag  

Wbb; milieukundige begeleiding 

C17 Geen milieukundige begeleiding bij ontgraving door de 

verontreinigde bodemlaag, waar selectief moet worden 
ontgraven 

Wbb; milieukundige begeleiding 

Immobiele 
verontrei-

nigingen 

C19 Bij ontgraven van verontreinigde grond niet ten minste 
tot terugsaneerwaarde ontgraven 

Wbb; saneringsaanpak 

C19 Niet afvoeren van de ontgraven verontreinigde grond* Wbb; saneringsaanpak 

C20 De aangebrachte isolatielaag voldoet niet aan de 

bodemgebruikswaarde genoemd in artikel 3.1.6 

Wbb; saneringsaanpak 

C20 De aangebrachte isolatielaag voldoet niet aan de 
gestelde dikte van de leeflaag  

Wbb; saneringsaanpak 

C20 Tussen de isolatielaag en de onderliggende bodem is 
geen signaallaag aanwezig 

Wbb; saneringsaanpak 

C20 Een aaneengesloten afdeklaag bestaat niet uit 
voorgeschreven materiaal   

Wbb; saneringsaanpak 

C20 Niet afvoeren van ontgraven grond wanneer deze t.b.v. 

aanbreng isolatielaag niet herschikt kan worden 

Wbb; saneringsaanpak 

C22 De kwaliteit van de leeflaag en de aanvulgrond voldoet 

niet aan het concentratieniveau 

Wbb; saneringsaanpak 

C25 De saneringsaanpak met isolatielaag leidt tot 

beperkingen van het op de functie afgestemde gebruik  

Wbb: saneringsdoelstelling 

C25 De verontreinigingssituatie onder de isolatielaag wordt 

niet beschreven in het evaluatieverslag 

Wbb: saneringsdoelstelling 
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Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Mobiele 

verontrei-

nigingen 

C26 Bij ontgraven van verontreinigde grond niet tot de 

terugsaneerwaarden ontgraven 

Wbb;  saneringsaanpak 

C26 Niet afvoeren van de ontgraven verontreinigde grond Wbb;  saneringsaanpak 

C27 Niet onttrekken of behandelen van verontreinigd 

grondwater of gebruik van gangbare technieken  

Wbb;  saneringsaanpak 

C28 Het aanwezige verontreinigde grondwater wordt niet 

gesaneerd tot de vastgestelde concentraties 

Wbb; saneringsaanpak 

C29 De aanvulgrond is niet vrij van mobiele 
verontreinigingen en/of m.b.t. immobiele 

verontreinigingen is de kwaliteit slechter dan de 
aansluitende bodem 

Wbb; saneringsaanpak; 

C30 De datum waarop de einddiepte wordt bereikt wordt 
niet uiterlijk 1 werkdag van te voren gemeld 

Wbb; melden einddiepte 

C31 Verontreinigde grond wordt langer dan 3 werkdagen op 
de saneringslocatie opgeslagen  

Wbb;  gronddepots conform 
eisen 

Ad 50 C9 Door diegene die feitelijk saneert (Aannemer) niet 
overeenkomstig BRL 7000 uitvoeren 

BRL 7000: uitvoering van 
bodemsaneringen 

C13 Milieukundige begeleiding niet overeenkomstig BRL 

6000 uitvoeren 

BRL 6000: Milieukundige 

begeleiding en evaluatie van 
bodemsaneringen 

Ad 51 C10 Saneringslocatie en depots niet afdoende met een 
hekwerk omgeven of afsluiten 

Wbb; gronddepots conform 
eisen 

C11Tijdelijke depots na afronding van de grondsanering of 
langer dan 6 maanden in werking hebben 

Wbb / Wm; gronddepots 
conform eisen 

C12 Vrijgekomen asbesthoudende grond of –bodemmateriaal 
niet binnen 4 werkweken afvoeren naar een erkende 

verwerker 

Wbb;  afvoeren 
asbesthoudende materialen 

C31Verontreinigde grond wordt langer dan 3 werkdagen op 

de saneringslocatie opgeslagen  

Wbb; gronddepots conform 

eisen 

Ad 53 C7 Niet melden binnen twee weken na voltooiing van de 
sanering 

Wbb; melden voltooiing 

Ad 54 C14  Het niet binnen 8 weken overleggen van het 
evaluatieverslag 

Wbb; evaluatieverslag 

Ad 56 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-activiteiten   Wm: Zonder vergunning in 
werking/opgericht/veranderd; 

* 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie I 

i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit; 

toepassingsvoorwaarden 

Ad 57 E6 Transport zonder begeleidingsbrief   Wm: afvalstoffentransporten 

  
60. Meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 

gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 

61. maak een digitaal verslag van de bevindingen en voeg die in het 
bodeminformatiesysteem  toe aan de locatie 

62. informeer de toetser 
63. informeer zo nodig ander bevoegd gezag en draag casus over (incl. 

verslag/bevindingen) 
64. doormelden aan het Toezichtloket Bodem: 

o  wanneer de betrokkenen, zoals de veldwerkers, milieukundige begeleiders 

en monsternemers niet beschikken over erkenningen (zie Kwalibo § 3.5); 
o  deze betrokken zijn bij overtredingen; 
o  indien de milieukundig begeleider en/of degene die feitelijk de sanering 

uitvoert niet handelen overeenkomstig BRL 6000 (alsmede gerelateerde 
protocollen), respectievelijk BRL 7000 (alsmede gerelateerde protocollen) 
informeer (schriftelijk): 
d. het bedrijf zelf; 

e. de certificerende instelling; 
f. het Toezichtloket Bodem, beheerd door de Inspectie Verkeer & 

Waterstaat en de VROM-Inspectie. 
65. schrijf bij wijzigingen en of onregelmatigheden de beschikkinghouder dan wel degene 

die feitelijk saneert aan  
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4.C Termijnbewaking en beoordeling evaluatieverslagen  

 

4.C.1 Termijnbewaking evaluatieverslagen  

Na afloop van een sanering moet een evaluatieverslag worden ingediend. Op grond van 
artikel 39c Wbb moet dit zo spoedig mogelijk nadat de bodem is gesaneerd, of nadat een 
fase van de sanering is uitgevoerd. Het evaluatieverslag moet met een beschikking door 
het bevoegd gezag worden goedgekeurd. Om een saneerder te kunnen dwingen een 
evaluatieverslag in te dienen is het nodig om vast te stellen dat de sanering(sfase) 
feitelijk is afgerond.  

 
Stappen: 
1. Selecteer locaties: 

o locaties uit het bodeminformatiesysteem  waarbij is vermeld dat de sanering is 
afgerond, maar geen evaluatieverslag is ingediend; 

o locaties uit het bodeminformatiesysteem waarbij de sanering langer duurt dan 

mag worden verwacht op basis van de startdatum van de sanering en een 
inschatting van de saneringsduur. Bijvoorbeeld saneringen van locaties zonder 
grondwater verontreiniging, die langer dan een half jaar geleden zijn 
aangevangen; 

o op basis van signalen van anderen; 
2. Stel vast of de sanering is afgerond door een fysieke inspectie; 
3. Leg de bevindingen vast in een controleverslag; 
4. Vraag aan de saneerder waarom er geen evaluatieverslag is ingediend; 
5. Stuur een aanschrijving met een redelijke termijn voor het alsnog indienden van het 

evaluatieverslag. 
 
 

4.C.2 Beoordeling evaluatieverslagen 

Het toezicht bij een uitgevoerde sanering bestaat vaak uit een administratieve controle, 

mogelijk aangevuld met een verificatieonderzoek. Deze controlemethoden zijn verder 
uitgewerkt in bijlage 1. Het startpunt zal over het algemeen het indienen van het 
evaluatieverslag zijn. De locaties die in het kader van toezicht niet zijn bezocht krijgen 
hierbij prioriteit.  
 
Wanneer naar aanleiding van de beoordeling van de toezichthouder of de beoordeling 
van de toetser betwijfeld wordt of de sanering het gewenste eindresultaat heeft bereikt 

en/of getwijfeld wordt aan de juistheid van het evaluatieverslag of het nazorgplan is 
diepgaander onderzoek noodzakelijk. De twijfel kan ontstaan zijn op basis van 
bevindingen (toezicht) tijdens de sanering, of bij het beoordelen van het evaluatieverslag 
en nazorgplan door de toetser en/of de toezichthouder. Overweeg juist in deze gevallen 
ook een verificatieonderzoek. 

4.C.2.1 Voorbereiding beoordeling evaluatieverslagen 

1. Beschik over: 
o Het saneringsplan (incl. beschikking instemming) of melding BUS 
o Het evaluatieverslag (eventueel incl. beschikking instemming) 
o Het nazorgplan (eventueel incl. beschikking instemming) 

2. Kijk in Globis wat er verder op deze locatie bekend is aan locatiegegevens, 
handhavingsgegevens en voorvallen. 

4.C.2.2 Uitvoering beoordeling evaluatieverslagen 
3. Stel vast: 

o De aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging 
o De saneringsdoelen 
o Restverontreiniging 
o Monitoring 
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o Nazorgverplichtingen en gebruiksbeperkingen 
o De voorwaarden gesteld aan de instemmingsbeschikking 

4. Analyseer restverontreiniging, monitoring, nazorg en gebruiksbeperkingen. 
5. Stel vast wat het eindresultaat is en wanneer de sanering beëindigd werd / had 

moeten worden. 
6. Beoordeel of de juiste onderzoeksprotocollen zijn gevolgd 
7. Raadpleeg de indicatoren voor handhaving (bijlage 1, tabel 1). 
8. Overleg met de toetser over bijzonderheden en afspraken. 
9. Bij verificatieonderzoek: Stel het controle- en/of bemonsteringsplan vast in overleg 

met de bodemmedewerker. 

4.C.2.3 Handhavingsanalyse beoordeling evaluatieverslagen 
10. stel vast of het evaluatieverslag binnen de juiste termijn is ingediend 
11. stel vast of de rapportage en analyseresultaten duiden op een juiste evaluatie, geeft 

de evaluatie een getrouw beeld van de uitgevoerde activiteiten, of ontbreken er 
bijvoorbeeld monsters. Bij onduidelijkheden navraag doen. Indien wordt afgeweken 
v.w.b. de einddoelen van de sanering: corrigeren; 

12. bespreek met de toetser of er een nazorgplan is vereist; 
13. is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. depots, 

installaties, het verwijderen van ondergrondse tanks, of het toepassen van 
bouwstoffen. 

4.C.2.4 Afhandeling beoordeling evaluatieverslagen 
14. schrijf bij wijzigingen en of onregelmatigheden de beschikkinghouder dan wel degene 

die feitelijk saneert aan; 
15. handel de overtredingen en eventuele wijzigingen af conform de handhavingstrategie  
 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 10 B27 Het niet binnen de gestelde termijn overleggen van 
het evaluatieverslag   

Wbb; Evaluatieverslag 

C14 Het niet binnen 8 weken overleggen van een 
evaluatieverslag   

Wbb; Evaluatieverslag 

Ad 11 B6 Saneren in strijd met saneringsdoelstelling   Wbb; Uitvoering conform 
saneringsplan/beschikking 

(wijziging) 

B7 Handelen in strijd met saneringsplan   

  

Wbb; Uitvoering conform 

saneringsplan/beschikking 

(wijziging) 

C1 Sanering valt niet binnen de reikwijdte van het BUS 

(zie art 3.1.1, 3.2.1 en 3.3.1. Min. Regeling) 

Wbb; binnen reikwijdte BUS 

C25 De verontreinigingssituatie onder de isolatielaag 

wordt niet beschreven in het evaluatieverslag  

Wbb: evaluatieverslag 

E2 Opzettelijk niet juist en volledig beschrijven in 

meldingen en rapportages 

Strafrecht: bedrog / oplichting (art 

326 WvS) 
Strafrecht: valsheid in geschrifte (art 

225 WvS) 

Ad 13 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-

activiteiten   

Wm: Zonder vergunning in 

werking/opgericht/veranderd 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie 
I i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit: 
toepassingsvoorwaarden 

 
16. Meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 

gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 
17. maak een digitaal verslag van de bevindingen en registreer dit in het 

handhavingssysteem;  
18. stel vast of de evaluatie een getrouw beeld geeft van de sanering en stem in met een 

goedkeuring van het evaluatieverslag. De beschikking goedkeuring evaluatieverslag 
moet in samenwerking met de toetser tot stand komen; 

19. informeer zo nodig ander bevoegd gezag en draag casus over (incl. 
verslag/bevindingen); 
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Taak 5: Nazorglocaties 

 

Indien na een sanering verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn gebleven en 
gebruiksbeperkingen of maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem 
nodig zijn, moet op grond van artikel 39d Wbb, tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de 
toezending van het evaluatieverslag een nazorgplan worden ingediend. Het nazorgplan 
moet met een beschikking door het bevoegd gezag worden goedgekeurd. Voer deze 
beoordeling aan de hand van het evaluatieverslag samen met de toetser uit en let erop 
of maatregelen controleerbaar en handhaafbaar zijn. 
 
Controle op nazorg betreft toezicht op locaties waar op grond van artikel 39d Wbb een 
nazorgplan door het bevoegd gezag is vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van controle 
op: 

o het aanbrengen van nazorgvoorzieningen; 
o het in standhouden van de gebruiksbeperkingen of maatregelen in het belang 

van de bescherming van de bodem.   

5.1 Voorbereiding toezicht nazorglocaties 
1. Beschik over: 

o Het saneringsplan (incl. beschikking instemming) of melding BUS 
o Het evaluatieverslag (incl. beschikking instemming) 
o Het nazorgplan (incl. beschikking instemming) 

2. Bepaal op basis van nazorgplan en beschikking wie verantwoordelijk is voor de 

naleving van de beperkingen (artikel 39 e, lid 1) en wie  verantwoordelijk is voor de 
verplichtingen (art. 39 e, lid 2), dan wel is er sprake van nazorg in het kader van BUS 
(art. 14 AMvB BUS) 

3. Kijk in Globis wat er verder op deze locatie bekend is aan locatiegegevens, 
handhavingsgegevens en voorvallen. 

4. Stel vast: 
o De aard en omvang van het geval van bodemverontreiniging 

o De saneringsdoelen 
o Restverontreiniging 
o Monitoring 
o Nazorgverplichtingen en gebruiksbeperkingen 
o De voorwaarden gesteld aan de instemmingsbeschikking 

5. Analyseer restverontreiniging (grond/grondwater), monitoring, nazorg en 

gebruiksbeperkingen. 
6. Stel vast welke voorzieningen en registratie er moeten zijn 
7. Overleg met de toetser over bijzonderheden en afspraken. 
8. Stel vast hoe controle op de nazorgvoorzieningen kan worden ingericht 
9. Neem materiaal mee: persoonlijke beschermingsmiddelen, fotocamera e.d. 

5.2 Uitvoering toezicht nazorglocaties 

10. Controleer de nazorgvoorzieningen (aanwezigheid en werking van installaties) 
11. Controleer de registraties, monitoringsgegevens 
12. Controleer de gebruiksbeperkingen (leeflaag, scheidingsfolie e.d. en instandhouding 

ervan) 
13. Is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. 

(achtergebleven) depots, installaties of het toepassen van bouwstoffen?  

5.3 Handhavingsanalyse nazorglocaties 
14. stel vast of nazorgvoorzieningen of gebruiksbeperkingen overeenkomstig het 

nazorgplan en de beschikking in stand worden gehouden; 
15. stel vast wat de restverontreiniging nu nog is, of de registraties en gegevens in orde 

zijn; 
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16. stel vast of de nazorgvoorzieningen of gebruiksbeperkingen overeenkomstig het BUS 
in stand worden gehouden; 

17. is er naast de Wbb andere regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld t.a.v. 
(achtergebleven) depots, installaties of het toepassen van bouwstoffen. 

5.4 Afhandeling toezicht nazorglocaties 
18. genereer een lijst met gesaneerde locaties met nazorg of gebruiksbeperkingen t.b.v. 

controle op nazorg  
19. handel de overtredingen en eventuele wijzigingen af conform de handhavingstrategie 

 
Analyse 
stap  

Omschrijving mogelijke overtredingen uit 
handhavingsmatrix 

Registreren als 

Ad 15 B28 Handelen in strijd met nazorgplan   Wbb; Uitvoering conform 

nazorgplan/beschikking 

Ad 16 C8 Niet de noodzakelijke maatregel treffen m.b.t. de 
instandhouding van de isolatielaag of niet de 

noodzakelijke beperkingen in acht nemen   

Wbb; Uitvoering conform 
nazorgbepalingen  BUS 

Ad 17 E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-

activiteiten   

Wm: Zonder vergunning in 

werking/opgericht/veranderd 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie 

I i.p.v. categorie II   

Bouwstoffenbesluit:  

toepassingsvoorwaarden 

 
20. Meld overtredingen van kernbepalingen of aanwijzingen dat er onzorgvuldig wordt 

gewerkt, altijd aan een (buitengewoon) opsporingsambtenaar; 
21. maak een digitaal verslag van de bevindingen en registreer dit in het 

handhavingssysteem 
22. informeer de toetser 
23. informeer zo nodig ander bevoegd gezag en draag casus over (incl. 

verslag/bevindingen) 
24. schrijf bij wijzigingen en of onregelmatigheden de beschikkinghouder dan wel degene 

die feitelijk saneert aan 
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3 Optreden 

3.1 Handhavingstrategie en kernvoorschriften 

Ieder bevoegd gezag heeft een handhavingstrategie vastgesteld waarin is vastgelegd hoe 
wordt gereageerd op overtredingen. Daarin is tevens de relatie met het strafrecht 
(doormeldingen aan het OM) geregeld. Handhavingstrategieën houden altijd rekening 
met een indeling in categorieën. De indeling is normaalgesproken gebaseerd op de vraag 
of directe maatregelen nodig zijn en de “zwaarte” van de overtreding. Acuut 
(milieu)gevaarlijke situaties bij bodemverontreinigingen komen niet vaak voor. 
Spoedeisende situaties hebben vaak te maken met lozingen of arbeidsveiligheid. 
Informeer in dergelijke situaties direct de betreffende toezichthoudende instantie. 
 
Een indeling van overtredingen in categorieën is hieronder weergegeven: 

 overtreding met acuut (milieu)gevaar 
bestuursrecht: direct toepassen van bestuursdwang, geen begunstigingstermijn. 

strafrecht: proces-verbaal en eventueel voorlopige maatregel. 
 overtreding categorie 1 

bestuursrecht: Dwangsom, bestuursdwang of anderszins (als 1e stap). 
strafrecht: proces-verbaal. 

 overtreding categorie 2 
bestuursrecht: Initiatie van bestuursrechtelijk optreden (als 1e stap). 
strafrecht: flankerende brief. 

 
Zorg ervoor dat bij overtredingen conform de handhavingstrategie betrokken 
handhavingspartners worden geïnformeerd. Overtredingen van het Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) melden aan de VROM-Inspectie en 
overtredingen van kernbepalingen melden aan een (buitengewoon) 
opsporingsambtenaar. Overtredingen of aanwijzingen hiervoor kunnen ook reden geven 
om (opnieuw) navraag te doen over actoren bij diverse instanties. 
  
De rol van het Openbaar Ministerie bij de strafrechtelijke handhaving van 
milieuovertredingen is geregeld in de Aanwijzing handhaving milieurecht (Staatscourant 
2005, 253). Op grond van de Aanwijzing acht het Openbaar Ministerie de inzet van het 
strafrecht noodzakelijk als zogenaamde kernbepalingen zijn overtreden. De Aanwijzing 
bevat een lijst met kernbepalingen. De meest relevante zijn: 

 Zorgplichtbeginsel, Wbb artikel 13 

 Meldingsplicht, Wbb artikel 28 
 Richtlijn voor strafvordering grondstromen (Staatscourant 2003, 102): 

- Afwijken van saneringsplan en/of beschikking zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag. 

- Herschikken van ernstig verontreinigde grond niet correct uitgevoerd. 
- Tijdelijke opslag van grond zonder (adequate) voorzieningen, bijv. ontbreken 

van een onderafdichting. 

- Mengen van grond. 
- Onttrekken van grond- of oppervlaktewater (zonder/in strijd met vergunning). 

 
In de Landelijke strategie milieuhandhaving (ook wel Sanctiestrategie genoemd als 
bedoeld in criterium 2.3 van de Professionalisering van de Milieuhandhaving) die in 2004 
door het Bestuurlijke Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) is vastgesteld wordt 
beschreven hoe zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk dient te worden opgetreden 

tegen milieuovertredingen. Centraal hierbij staat het begrip kernbepaling. Er worden 
twee vormen van optreden onderscheiden  
 
Optreden bij: 
1. Overtredingen van een niet-kernbepaling (cat 2 overtreding): 
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Bestuursrechtelijk: schriftelijke waarschuwing met termijnstelling waarbinnen de 
overtreding moet zijn beëindigd; 
Strafrechtelijk: in principe geen reactie, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie 
(zie schema) 
 
2. Overtreding van een kernbepaling (cat. 1 overtreding): 
Bestuursrechtelijk: het nemen van een bestuursrechtelijke sanctiebeschikking, zoals: 
bestuursdwang, last onder 
dwangsom en/of sluiting 
van een bedrijf of 

intrekking van de 
vergunning 
Strafrechtelijk: proces-
verbaal en eventueel een 
voorlopige maatregel. 
 
De vraag of er sprake is 
van recidive heeft verder 
geen gevolgen voor de 
wijze van optreden, die 
wordt immers bepaald 
door de vraag of er sprake 
is van een kernbepaling of 
niet. Indien er sprake is 

van recidive zal dit 
uiteraard wel door het OM 
worden meegenomen in 
de te vorderen sanctie 
(transactie, geldboete, op 
te leggen maatregel en/of 

te vorderen 
gevangenisstraf). Aan de 
hand van criteria zoals 
omvang, voortdurendheid, 
hercontroleerbaarheid, 
moedwilligheid enz. kan 
besloten worden om tegen 

overtredingen van niet-
kernbepalingen toch 
sanctionerend op te 
treden. Het schema uit de 
landelijke strategie 
milieuhandhaving is voor 
de overzichtelijkheid 
hiernaast weergegeven. 
 
Een lijst met overtredingen in opgenomen in bijlage 2 (B2.5: Handhavingsmatrix; 
overzicht overtredingen). In deze lijst is aangegeven wat een passende 
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke reactie kan zijn. Daarbij is aan de hand van de 
bovengenoemde criteria afgewogen welk instrument past bij de genoemde 
overtredingen. Hierbij is een worst-case benadering gekozen. Afhankelijk van de 

omstandigheden heeft een andere (mildere) reactie mogelijk de voorkeur. Bepalingen 
waarbij mogelijk ernstige overtredingen ontstaan (in het bovenstaande schema 
kernbepalingen genoemd) zijn aangeduid met een *. Echter, de ernst van een 
overtreding van belangrijke Wbb-bepalingen kan, afhankelijk van de situatie, aanzienlijk 
verschillen. Het is dus niet zo dat in al die gevallen zowel bestuurlijk als strafrechtelijk 
voor “streng” optreden gekozen moet worden. De lijst is richtinggevend. Dit betekent 



STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER (SIKB) 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 

Handhavingsuitvoeringsmethode WBB  CCvD bodembeheer 

Versie 5.4, 27-03-2007  Blad 51 van 93 

1. W
erkvoorraad 1 

2. C
ontroletaken 

3. O
p

tred
en 

4. R
egistreren 

B
1. C

ontrolem
ethoden 

B
2. H

andhaving 

dat bij elke situatie de achtergronden van de handeling gewogen dienen te worden aan 
b.v.: opzet (“willens en wetens”), recidive, onopzettelijk handelen en ernst van de 
overtreding. Verder zal in voorkomende situaties het een verschil maken of sprake is van 
een “leek” of van een persoon/bedrijf die opgedane ervaring heeft verkregen met 
saneringen. Hiermee is dus niet gezegd dat een “leek” zondermeer gevrijwaard is van 
bestuurlijke dan wel strafrechtelijke handhaving. Per geval dient een afweging te worden 
gemaakt, rekening houdend met de eisen van proportionaliteit (d.i. evenredigheid tussen 
middel en doel) en subsidiariteit (d.w.z. er zijn geen andere, minder ingrijpende 
middelen beschikbaar). Daarom is in de tabel genuanceerd aangegeven waar men in 
eerste aanleg als reactie aan moet denken. Dit kan genuanceerd worden van een 

aanschrijving tot bestuursdwang en/of een proces-verbaal. 
 
 
3.2 Wbb bevelen en preventieve last onder dwangsom 

De Wbb kent een groot aantal bevelen, die het bevoegde gezag in het kader van de 
bodemsaneringsoperatie kan inzetten. In grote lijnen zijn de volgende bevelen te 
onderscheiden: 

o bevel tot nader onderzoek, (artikel 43 lid 1 onder a en lid 3 Wbb); 
o bevel tot saneringsonderzoek, (artikel 43 lid 3 Wbb); 
o saneringsbevel (artikel 43 lid 3 Wbb); 
o bevel tot het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen, (artikel 43 lid 1 onder 

b Wbb); 
o gedoogbevel (artikel 49 juncto artikel 30 lid 3 en 4 Wbb); 

o stakingsbevel (artikel 49 juncto artikel 30 lid 2 Wbb); 
o aanwijzing op grond van artikel 72 Wbb juncto artikel 4 Besluit verplicht 

bodemonderzoek op in gebruikzijnde bedrijfsterreinen. 
 
Wbb-bevelen kunnen gericht worden aan de veroorzaker, de eigenaar, de erfpachter of 
de beperkt zakelijk of persoonlijk gerechtigde die het terrein bedrijfsmatig gebruikt of 

heeft gebruikt (gebruiker) en twee bijzondere categorieën: bewoners en erfgenamen. 
Diverse bevoegde gezagen hebben gedetailleerd beleid vastgesteld over de reikwijdte en 
het gebruik van het bevelsinstrumentarium.  
 
Door het inzetten van het bevelsinstrumentarium kan het bevoegd gezag onderzoeks- of 
saneringsverplichtingen uit de Wbb expliciet maken en hier termijnen aan verbinden. Bij 
het niet voldoen aan deze termijnen ontstaat een overtreding die door middel van een 

dwangsom of bestuursdwang gehandhaafd kan worden. De dwangsom kan reeds 
verbonden worden aan het bevel zelf, waarmee deze rechtstreeks handhaafbaar wordt. 
In dat geval is sprake van een preventieve last onder dwangsom. Deze kan worden 
opgelegd in situaties dat er nog geen sprake is van een overtreding, maar deze wel 
aanstaande is. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat er van uit 
dat een dergelijke last uitgevaardigd mag worden indien sprake is van een klaarblijkelijk 
gevaar van een op korte termijn te verwachten overtreding van een concreet bij of 
krachtens de wet gesteld voorschrift. 
 
Bij bedrijfsterreinen geldt sinds 1 januari 2006 een rechtstreeks uit de wet 
voortvloeiende saneringsplicht. Deze saneringsplicht is geadresseerd aan de eigenaar of 
erfpachter. De vraag naar schuld hoeft niet gesteld te worden. Deze saneringsplicht kan 
direct worden gehandhaafd met de handhavingsmiddelen uit de AWB.  
 

 
3.3 Afwijkingen/wijzigingen bij saneringen met een saneringsplan 

Een belangrijke vraag voor de toezichthouders is wanneer sprake is van handelingen in 
afwijking op een saneringsplan met beschikking, of wanneer de verontreinigingsituatie 
dusdanig afwijkt van de beschreven situatie dat sprake is van een wijziging op het 
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saneringsplan met beschikking. In de Handreiking adequate bestuurlijke handhaving Wbb 
is aangegeven dat dit het geval is bij de volgende situaties: 

 de aard van het geval af blijkt te wijken van het saneringsplan met beschikking of 
het geval blijkt significant groter; 

 de sanering gaat significant langer duren; 
 de saneringswijze wordt aangepast; 
 het eindresultaat is anders dan de saneringsdoelen waarop het saneringsplan met 

beschikking is geschreven 
Praktisch gezien gaat het onder andere om de volgende voorbeelden. 

 er wordt (veel) meer of minder verontreinigde grond afgegraven; 
 er wordt afwijkend bemonsterd; 
 een grondwatersanering gaat langer duren; 
 een gestelde saneringsdoelstelling wordt niet of niet helemaal bereikt; 
 de verontreiniging is omvangrijker; 
 er duikt een onvermoede verontreiniging op; 
 er blijft een niet ingecalculeerde restverontreiniging achter; 

  
Als hulpmiddel om te bepalen of bij een sanering inderdaad sprake is van een van de 
bovengenoemde situaties kunnen paragraaf 2.4, tabel B7 en B8 uit de bijlage gebruikt 
worden. In die paragraaf is een beoordelingskader gepresenteerd voor het beoordelen 
van verschillen in resultaten van een verificatieonderzoek en een gerapporteerde situatie, 
bijvoorbeeld in een evaluatieverslag. In die tabel zijn kwantitatieve grenzen genoemd 
waarmee verschillen gekwalificeerd kunnen worden als nihil, klein of groot. Grote 
verschillen moeten in ieder geval gemeld worden, kleine verschillen kunnen in onderlinge 

samenhang en in relatie tot de hierboven genoemde situaties echter ook aanleiding zijn 
om een wijzigingsmelding te verlangen.  
 
In artikel 39 lid 5 wordt aan het Wbb bevoegde gezag de mogelijkheid geboden om 
aanwijzingen te geven. Het geven van aanwijzingen kan bijvoorbeeld nuttig zijn als 
sprake is van een summiere melding over: 

 meer ontgraven binnen perceelsgrens dan vooraf ingeschat; 
 bijplaatsen van een extra deepwell; 
 ligging van gronddepot wijzigt; 
 bestemming van verontreinigde grond wijzigt; 
 zuivering van grondwater wijzigt; 
 het veranderen van alles afvoeren naar het maken van een depot op locatie. De 

aanwijzing kan dan gericht zijn op het verplicht stellen van onder en 
bovenafdichting of de plaats van het depot. 

 
Echter ook als de wijzigingsmelding wel voldoende gegevens en waarborgen bevat is het 
nodig om de melding “aan te wijzen” als op te volgen aanwijzingen zoals bedoelt in 
artikel 39 lid 5. Dat is noodzakelijk omdat de Wbb in artikel 39a alleen de verplichting 
stelt om conform een beschikt saneringsplan en eventuele aanwijzingen te saneren. In 
de Wbb is niet verplicht gesteld om conform gemelde wijzigingen te saneren. Dus een 
eventuele sanering in afwijking van een gemelde wijziging is alleen handhaafbaar indien 
de wijziging is aangewezen als op te volgen aanwijzing. 
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3.4 Het staken van de saneringshandelingen bij overtredingen 

Handhaving is erop gericht handelingen die een overtreding veroorzaken te voorkomen 
en zo nodig te laten stoppen. Dit ter bescherming van het milieu. In situaties waarbij 
sprake is van acuut gevaar moeten de handelingen in ieder geval worden gestaakt, 
desnoods door het toepassen van bestuursdwang of een voorlopige maatregel.  
 
Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij: 
1. een onvoorziene asbest verontreiniging; 
2. het verkeerd herschikken van ernstig verontreinigde grond. 
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Er zijn echter situaties denkbaar, waarbij het niet direct noodzakelijk of wenselijk is dat 
de handelingen (die een overtreding veroorzaken) direct worden gestaakt. De 
argumenten zijn vaak op zichzelf niet van doorslaggevend belang om te besluiten tot wel 
of niet stilleggen, maar kunnen wel een zeker gewicht in de schaal leggen. 

1. de sanering is vrijwel afgerond; 

2. de sanering is beperkt van omvang en complexiteit; 

3. uitstel van de sanering leidt tot grote economische schade. 

 
 
3.5 Schorsing/intrekking erkenning Kwalibo 

Het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (dat integraal wordt opgenomen in het 
Besluit bodemkwaliteit) biedt de Vrom -Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
als sanctiemogelijkheid verleende erkenningen aan bodemintermediairs te schorsen of in 
te trekken. Beide inspecties hebben ook de taak om te adviseren bij de verlening van 
erkenningen aan bodemintermediairs. Overtredingen van bijvoorbeeld de Wet 

bodembescherming kunnen reden zijn om negatief over de verlening van erkenningen te 
adviseren dan wel tot schorsing of intrekking van verleende erkenningen over te gaan. 
Wanneer welke maatregel wordt getroffen werken de Inspectie Verkeer en Waterstaat en 
de VROM-Inspectie uit in gemeenschappelijk handhavingsbeleid. 
 
De Kwaliboregelgeving treedt gefaseerd in werking. 
 Per 1 oktober 2006: 

Monsterneming bij partijkeuringen, analyse van bouwstoffen, produceren van 
bouwstoffen en afgeven van kwaliteitsverklaringen. 
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden moest men al op grond van het 
Bouwstoffenbesluit beschikken over een aanwijzing of erkenning. Aanwijzingen en 
erkenningen die onder het Bouwstoffenbesluit zijn afgegeven, worden gedurende een 
overgangsperiode gelijkgesteld met kwalibo-erkenningen. 

 Per 1 januari 2007: 
Inspecteren en aanleggen van bodembeschermende voorzieningen. 
Het betreft werkzaamheden die op dit moment in een aantal gevallen, op grond van 
een vergunning of algemene regels voor inrichtingen, alleen door gecertificeerde of 
geaccrediteerde bedrijven mogen worden uitgevoerd. 

 Per 1 juli 2007: 
Veldwerk, analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, 
uitvoering van bodemsaneringen en bewerking van verontreinigde grond of 
baggerspecie. 
Voor veldwerk met betrekking tot waterbodems en diepe boringen, advies, beheren 
van nazorgsituaties en het beheren van isolerende voorzieningen, treden de 
verplichtingen op een latere datum in werking. 

 
Bij alle saneringssituaties is van belang dat de controle door of vanwege het bevoegd 
gezag zich mede richt op de certificering van de betrokkenen conform de Kwalibo-

regeling. Aangetroffen misstanden met betrekking tot de Kwalibo-regeling, worden 
doorgegeven aan het Toezichtloket Bodem. Het loket meldt door aan de Certificerende 
Instantie (CI) en spreekt die zonodig aan op de te ondernemen actie.  
Het melden aan het loket ontslaat het bevoegd gezag voor de saneringslocatie niet van 
de verantwoordelijkheid om zelf gepaste actie te ondernemen op overtredingen waarvoor 
zij worden geacht te handhaven. 
 
Schorsen of intrekken van een erkenning 
Op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hebben de ministers van 
VROM en V&W de bevoegdheid een erkenning te schorsen of in te trekken. Van deze be-
voegdheid kan gebruik worden gemaakt indien een overtreding van een wettelijk 
voorschrift is vastgesteld. In dat geval kan de intrekking of schorsing worden gezien als 
een sanctie. Intrekking of schorsing kunnen echter ook toegepast worden indien de 
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desbetreffende intermediair failliet is gegaan of zijn certificaat is kwijtgeraakt. In deze 
gevallen wordt de schorsing of intrekking niet gezien als een sanctie omdat het logisch 
voortvloeit uit het feit dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een 
erkenning. Indien het gaat om het intrekken of schorsen als sanctie, dan wordt de 
bevoegdheid feitelijk uitgeoefend door de VROM-Inspectie. Het gevolg van een schorsing 
of intrekking is, dat de werkzaamhe(i)d(en) waarop de erkenning betrekking heeft, niet 
meer (mag) mogen worden uitgevoerd. Intrekking of schorsing van een erkenning is een 
zeer zwaar middel. Het uitoefenen van werkzaamheden door een bodemintermediair 
wordt (tijdelijk) onmogelijk gemaakt. Dit handhavingsinstrument wordt ingezet tegen 
bodemintermediars die een ernstige inbreuk maken op de normen die zij behoren na te 

leven. 
 
Schorsen en intrekken van een accreditatie of certificaat 
Dit is een vorm van privaatrechtelijke handhaving. Het gecertificeerde of geaccrediteerde 
bedrijf heeft een contractuele relatie met een certificeringsinstelling (CI) of de Raad voor 
Accreditatie (RvA). De CI of de RvA houden bij het gecertificeerde bedrijf toezicht op de 
naleving van normatieve (private) documenten (audits). Afwijkingen die tijdens audits 
worden geconstateerd, kunnen leiden tot een schorsing of een intrekking van het 
certificaat. Op hun beurt kunnen die weer leiden tot een schorsing of intrekking van de 
erkenning. 
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4 Registreren 

Het registreren van controles, correspondentie en overtredingen is een essentieel 

onderdeel van een goede procesvoering. Het bevoegd gezag moet voor iedere locatie 
altijd kunnen beschikken over een actueel overzicht van alle verplichtingen, gevoerde 
overleggen, controles en correspondentie. Ook voor de evaluatie en rapportage van de 
milieuhandhaving is goede registratie noodzakelijk. Naast deze verplichtingen in het 
Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer, moet rekening worden gehouden met 
het kunnen nakomen van de verplichtingen uit de Wet openbaarheid van bestuur. Naast 
vergunningen en beschikkingen moet dus ook antwoord aan belanghebbenden kunnen 
worden gegeven op de vragen: wanneer is er gecontroleerd, wat is er gecontroleerd, wat 
was in orde of werd overtreden en wat heeft het bevoegd gezag aan de overtredingen 
gedaan of waarom is er in dat geval juist niet opgetreden. 
 
Ieder bevoegd gezag heeft hiervoor zijn eigen procedures en registratiesystemen. 
Datzelfde geldt voor de vergunningverlening en handhaving bij andere wetten, zoals bij 

Wm-inrichtingen. Om integraal verantwoording te kunnen afleggen over de 
milieuwethandhaving en om bij een volgende beleidscyclus goede doelstellingen en 
prioriteiten te kunnen vaststellen moet de registratie van het bodemtoezicht hierop 
aansluiten. 
 
Voor het goed registreren van de inspanningen en resultaten van het bodemtoezicht zijn 
twee soorten registraties nodig.  
1. een Bodeminformatiesysteem (bv Globis) waarin de actuele status en 

verontreinigingsituatie per locatie geregistreerd wordt en, 
2. een Handhavingsinformatiesysteem waarin controles, overtredingen en wijze van 

afhandelen geregistreerd worden per rechtspersoon.  
 
Omdat handhaving zich richt op actoren (rechtspersonen) is het belangrijk dat het 
Handhavingsinformatiesysteem is ingericht om informatie op basis van de betrokkenen 

(actoren/rechtspersonen) te ordenen. Een bodeminformatiesysteem is daar niet 
standaard op ingericht.  
 
Bij het inrichten en gebruiken van de registraties moet rekening gehouden worden met: 
 
Registratie van alle bezochte locaties en klachten: 
Controles van locaties die niet in het bodeminformatiesysteem zijn opgenomen, maar 
bijvoorbeeld in het kader van een klacht of signaal worden gecontroleerd, moeten ook 
geregistreerd worden. Bijvoorbeeld door deze locaties aan te maken in het 
bodeminformatiesysteem. 
 
Volledige bezoekverslagen: 
Bezoekverslagen van controles moeten voldoende gedetailleerd zijn om te kunnen 
reconstrueren met wie er is gesproken, wat er is gecontroleerd, wat daarbij de 

bevindingen waren, welke bepalingen zijn overtreden, welke afspraken zijn gemaakt en 
hoe de afhandeling heeft plaatsgevonden. Natuurlijk mogen ook de controleplaats en -
datum en de namen van de toezichthouders niet ontbreken. Om goed verslag te kunnen 
doen van bodemsaneringshandelingen zijn foto’s vaak onontbeerlijk.  
De elementen van een bezoekverslag zijn: 

Locatiekenmerken: 
 Naam, adres, woonplaats met eventueel XY-coördinaten; 
 Wbb-locatiekenmerken, zoals soort verontreiniging; 
 Saneringswijze; 
 Saneringsduur; 
 Fase (een ernstig, spoedeisend geval wat ten onrechte nog niet gesaneerd is 

vereist andere inzet dan een lopende sanering); 
 Omgeving (zoals: landelijke, stedelijke, industriële). 
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De controlekenmerken: 
 De (soort) controle bij de locatie; 
 Controledatum; 
 Naam controleur; 
 Aanleiding; 
 De NAW gegevens van betrokkenen waarmee is gesproken; 
 De gecontroleerde aspecten en toelichting m.b.t. aard en diepgang van de 

controle op dit aspect. 
De handhavingskenmerken: 

 Per gecontroleerd aspect wordt geregistreerd of en waarom er sprake was van 

een overtreding, dan wel een wijziging t.o.v. het SP (met en zonder 
instemming). 

 De reactie op overtredingen, zoals handhavingsbeschikkingen, bevelen en 
PV’s,  

 Bewust afzien van handhaven m.b.t. overtredingen met vastlegging van de 
reden daarvan. 

 
Toegankelijkheid registraties: 
De registratie moet geschikt zijn om per rechtspersoon een overzicht te krijgen van 
afspraken, correspondentie, waarschuwingen en sancties. Ook moeten ten behoeve van 
de analyse en evaluatie van de handhaving de volgende overzichten gemaakt kunnen 
worden: 

 Aantallen en soorten controles, per handhavingstaak. Hiervoor kan de indeling 
in taken van deze Hum en de Handreiking adequate handhaving gebruikt 

worden; 
 Tijdsinzet per controle, per locatie. Hiervoor is een apart tijdschrijfsysteem 

nodig; 
 Overtredingen ingedeeld naar soort of categorie. Hiervoor kan de indeling uit 

deze HUM gebruikt worden. De soorten overtredingen zijn per taak 
opgenomen in de tabellen bij de paragraaf afhandeling, bijvoorbeeld: 

o Zorgplicht bodem (voorkomen, beperken, ongedaan maken) 
o Melden nieuwe verontreiniging 
o Melden voornemen tot saneren 
o Saneren zonder instemming bevoegd gezag; 
o enz. 

 Wijze van afhandelen. Hierbij is ten minste onderscheid nodig in: 
waarschuwing, dwangsom, bevel, bestuursdwang, of PV. 
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B1 Controlemethoden 

B1.1 Aanvangsbeoordeling / handhaafbaarheidstoets 

B1.1.1 Aanvangsbeoordeling 
Van alle locaties waarmee het toezicht Wbb te maken krijgt wordt een dossier gemaakt. 
Voordat de feitelijke saneringswerkzaamheden beginnen wordt ieder saneringsdossier 
door de toezichthouder beoordeeld. Met deze beoordeling wordt inzicht verkregen in de 
prioriteiten bij deze locatie. Bij de beoordeling kan gebruik gemaakt worden van de 
onderstaande tabel met aandachtspunten. Veel van de punten zeggen niet één op één 
dat er iets fout gaat, maar vormen wel de indicatie dat er iets fout kan gaan. Bij de 
beoordeling worden de controlemomenten en de te controleren aspecten bepaald. Indien 
verdere concrete controles worden gepland of voorzien, dan moet de locatie worden 
opgenomen in de werklijst (zie hoofdstuk 1).  
 

B1.1.2 Handhaafbaarheidstoets 
De beoordeling van een saneringsplan voordat de beschikking is verleend, of van een 
melding BUS voordat deze door de bodemtoetser is geaccepteerd wordt handhaaf-
baarheidstoets genoemd. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de aandachtspunten 
die zijn genoemd in Tabel 1: Indicatoren voor handhaving. Met name onderdeel 2. 

Onderzoeksgegevens en 3. Saneringsvariant/saneringsplan zijn van belang bij een 
handhaafbaarheidstoets.   
 

B1.1.3 Timing 
In het kader van het ketenbeheeronderzoek is het van belang dat de sanering gelijk al in 
het begin, op het moment van daadwerkelijke start wordt bezocht. In deze fase worden 

de kernelementen waaronder saneringsdoelstelling en aanpak nog eens helder besproken 
met de saneerder/initiatiefnemer, milieukundige begeleider en aannemer. Tevens is in de 
beginfase sturing nog mogelijk.  
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B1.1.4 Indicatoren voor handhaving 
De prioriteiten waar het toezicht zich op moet richten zijn door het bevoegd gezag 

vastgelegd in het handhavingsbeleid dat zij op grond van het Besluit Kwaliteitseisen 
Handhaving milieubeheer moet vaststellen. De daarvoor beschikbare capaciteit en de 
toebedeling per handhavingstaak zijn uitgewerkt in het handhavingsprogramma. De 
diversiteit bij bodemverontreinigingen is echter dermate groot dat er bij de 
toezichthouders behoefte is aan een lijst met indicatoren die aan kunnen geven of (extra) 
toezicht op zijn plaats kan zijn. In tabel B1 is een dergelijke lijst gegeven. In deze lijst 
zijn zaken genoemd die van invloed kunnen zijn op het naleefgedrag, of een indicator 

daarvoor kunnen zijn. Het is zeker niet de bedoeling om bij alle saneringen al deze items 
uitgebreid te controleren. De tabel is een hulpmiddel voor een oriëntatie van het risico op 
niet naleven. 
 

Tabel B1:  Indicatoren voor handhaving 

Omschrijving aandachtspunt Check
 

1 Noodzaak tot spoedige sanering 
- Spoedige aanpak (uitdamping, directe contactmogelijkheden voor bewoners en 

bezoekers, gewasconsumptie) 
 

2 Onderzoekgegevens 
- Historisch onderzoek niet volledig/onjuist doorvertaald; 
- Analysestaten zijn strijdig met eerdere cijfers; vergeten informatie eerder 

onderzoek (stoffen, spots, etc.). 
- Analyseresultaten te mooi om waar te zijn (vaak dezelfde bureaus) 
- Gebruikte bemonsteringsprotocollen; opzet onderzoek niet conform NEN 

([on]verdacht, aantallen, stoffen); geen gebruik steekbussen; 
- Te weinig boringen of te ondiepe boringen gedaan (ontwijken van de 

verontreiniging bij het boren)  
- Afperking onderzoek / niet stof-gerelateerd / mengmonsters / op perceelsgrens;  
- Geen inzicht in voorziene restverontreiniging (gebouw K & L, weg); 
- Asbestonderzoek niet / te summier / alleen plaatmateriaal; 
- Geen gebruik snijdende filters / geen onderzoek grondwater meest verdachte 

boringen; 
- Dubieuze onderzoeken: 

- het traject om te komen tot aanwijzing ernstig geval / spoed verloopt stroef 
- niet professioneel onderzoek 
- niet professioneel saneringsplan 

- Te laag geoffreerd, waardoor veel meerwerk en dus extra kosten ontstaan 
(informatie afdwingbaar t.b.v. beoordeling saneringsplan) 

- De omvang wordt waarschijnlijk kleiner voorgesteld, net onder 25 m3  
(bij niet ernstige gevallen)  

 

3 Saneringsvariant/saneringsplan 
- realisme en eenduidigheid saneringsdoelstelling (streven naar MF bij in situ of 

grondwateronttrekking, uitwerking van mobiele verontreinigingen in 
saneringsdoelstelling functiegericht [aanbrengen leeflaag]); 

- Doelstellingen niet meetbaar / niet benoemd; 
- Onduidelijkheid deelsanering / gefaseerde sanering; 
- Uitvoering sanering gerelateerd aan één stof; 
- Asbest niet benoemd; 
- Indeling mobiel / niet mobiel niet correct; 
- Ter plaatse reinigen door uitdampen, landfarming of andere methode  
- Een saneringslocatie bestaande uit meerdere spots of percelen met verschillende 

soorten verontreinigingen: kans op samenvoegen van verontreinigingsgraden en 
/of verontreinigingen. 

- Tijdelijke depots (niet benoemd / niet realiseerbaar op locatie, wel als dusdanig 
opgenomen / geen eindtermijn opgenomen / mogelijk uitdampen, opmengen en 
daarna hergebruik); 

- Wijze van uitkeuren grond en grondwater niet benoemd 
- Afvoer naar een erkende verwerker niet genoemd 
- Terugval scenario’s ontbreken 
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Omschrijving aandachtspunt Check
 

4 Actoren 
- Bekende bureaus, waarmee negatieve ervaringen zijn opgedaan; 
- Intermediairs of uitvoerders die niet zijn gecertificeerd;  

 

5 Afgraven en ontgraven  
- Door de aannemer worden enkel de uitgangspunten van het bestek gevolgd en 

niet de saneringsdoelstelling. 
- Verwijderen van onderliggende verontreiniging en terug plaatsen van schone 

toplaag. Kans op meer afgraven dan enkel schone grond waardoor menging 
plaatsvindt. 

 

6 Belangenverstrengeling, bijvoorbeeld: 
- tanksaneerder en adviesbureau; 
- saneerder en controleur van hun eigen saneringen; 
- adviesbureau, grondverwerker; 
- adviesbureau en projectontwikkelaar/initiatiefnemer Bevriend adviesbureau 

eindcontrole laten doen (Kwalibo regelt e.e.a. op dit vlak); 
- vaste contractpartijen; 
- gemeente: als opdrachtgever, beoordelaar niet ernstig geval, eigen percelen; 
- bureau/afdeling Bodem: beschikkend en uitvoerend en toetsend bij 

overheidssaneringen; 

 

7 Op locatie: 
- Hoeveel ruimte is er voor tussenopslag e.d., i.v.m. inrichting en bereikbaarheid 

van de depots 
- Houding opdrachtgever/feitelijke saneerder (aannemer), staat deze achter de 

sanering of zet deze de milieukundig begeleider onder druk 
- Is de MKB wel op de hoogte van de resultaten van de bodemonderzoeken? In de 

praktijk blijkt wel dat een MKB door de projectleider op pad is gestuurd met 
alleen de informatie uit het saneringsplan en de beschikking.  

- Werken medewerkers op de saneringslocatie / inrichting mee of tegen 
- Hoe druk hebben de sanerende partijen het. Kan de milieukundig begeleider wel 

voldoende tijd aan het project besteden. Zijn de partijen eerlijk naar elkaar toe. 
- Bemonsteringmethodes  

 

8 Communicatie 
- Uit tweede of volgende reactie (onderzoeken en analyses) blijkt ineens een 

duidelijk minder ernstige of juist ernstige verontreinigingsituatie. 
- Steeds moeten vragen/verzoeken om gegevens 
- Pressie uitoefenen, bijvoorbeeld in direct of telefonisch contact 
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B1.2 Fysieke inspectie 

De sanering kan op ieder willekeurig moment fysiek integraal gecontroleerd worden. Bij 
de eerste controle is het belangrijk duidelijk af te spreken welke documenten er gebruikt 
worden en wie verantwoordelijk is voor de naleving van de daaruit voortvloeiende eisen.  
 
Sfeerovergang 
Bij het verrichten van een controle is het van belang steeds voor ogen te houden dat de 
bevindingen niet alleen bruikbaar moeten zijn voor het bestuursrechtelijke spoor, maar, 

zo nodig, ook voor het strafrechtelijke spoor. Dit stelt eisen aan de zorgvuldigheid 
waarmee het toezicht wordt verricht, en aan de wijze waarop de bevindingen schriftelijk 
en fotografisch worden vastgelegd. Bovendien stelt het eisen aan de wijze waarop wordt 
omgegaan met de medewerkingsplicht van degene die wordt gecontroleerd. 
 
Een ieder is verplicht aan een toezichthouder de medewerking te verlenen die deze 

redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (5:20 Awb). 
Degenen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift tot geheimhouding zijn 
verplicht, kunnen medewerking weigeren, voorzover dat uit hun geheimhoudingsplicht 
voortvloeit. Een toezichthouder/boa moet zich echter steeds realiseren dat degene op wie 
het toezicht zich richt, niet meer kan worden verplicht mondeling of schriftelijk informatie 
te geven, zodra hij tevens verdachte is of kan worden. De betrokkene zal erop moeten 
worden gewezen dat het om zijn vrijwillige medewerking gaat bij de verstrekking van de 
gewenste inlichtingen. De aldus verkregen informatie is dan, zo nodig, onmiddellijk 
bruikbaar voor het bewijs of als startinformatie in een strafrechtelijk onderzoek. De 
vrijwillige medewerking ziet echter niet op documenten, voorwerpen of ander materiaal, 
die bestaan onafhankelijk van de wil van de betrokkene, tevens (mogelijke) verdachte. 
Dergelijke informatie, bijvoorbeeld resultaten van door de betrokkene ingevolge een 
wettelijk voorschrift verrichte metingen van lucht- of wateremissies, mag als bewijs in 
een latere strafzaak tegen hem worden gebruikt, ook als zij verplicht door de betrokkene 

is afgegeven. 
 
Indien geen gevolg wordt gegeven aan een vordering tot medewerking, kan deze alleen 
voorzover dit het betreden van plaatsen betreft, met behulp van de politie worden 
afgedwongen (art. 5: 15 Awb). De weigering tot medewerking kent ook een 
strafrechtelijke pendant. Artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht stelt namelijk 
strafbaar degene die ‘opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens 
wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht 
belast’. Voor strafbaarheid is in ieder geval vereist dat in feitelijke zin een vordering is 
gedaan En dat de betrokkene weet dat deze vordering door een toezichthouder tot hem 
wordt gericht (legitimatie). Het enkel stellen van een vraag is niet voldoende.   
 
Een toezichthouder doet er verstandig aan om tijdens of direct na elke controle de 
betrokkene mondeling te informeren over de eventueel geconstateerde overtredingen en 

over de bestuurlijke reactie die hierop, gelet op de feiten en omstandigheden en de 
handhavingsstrategie, kan volgen en hem vervolgens in de gelegenheid te stellen hierop 
zijn reactie te geven. Mits hiervan in het controlerapport goed verslag wordt gedaan, kan 
dit gelden als het horen van de betrokkene als bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Dit komt de slagvaardigheid van het handhavend optreden ten goede. 
 
Te controleren onderwerpen 
Afhankelijk van de fase waarin de sanering verkeert, kan beperkt of op verschillende 
onderdelen worden gecontroleerd. Tijdens de integrale controle vindt ook controle op 
administratieve bescheiden (begeleidingsbrieven, logboek, enz.) plaats, welke op de 
saneringslocatie aanwezig dienen te zijn. Verschillende onderdelen zullen slechts éénmaal 
aandacht behoeven, andere doorlopend. De betreffende onderdelen zijn per toezichttaak 
genoemd bij de paragraaf uitvoering (hoofdstuk 2). Het betreft o.m.: 
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Sanering 

 duur, betrokkenen, doelstelling en kwaliteit 
 toetsing aan het plan (incl.beschikking) of eisen BUS 

Ontgraving  
 momentopname van hoeveelheden ontgraven en afgevoerde grond, alsmede 

oppervlaktecriteria (bij BUS) 
 toetsing aan het plan en de beschikking of eisen BUS 

Water 
 Lozingen conform plan en WVO-vergund? 

 Onttrekken van grondwater conform plan en Grondwaterwet 
Gronddepot  

 tijdelijk depot vergund / conform plan of eisen BUS, depotbemonstering 
Contractvormen  

 De manier waarop een werk is aangenomen kan van invloed zijn op de werk-
zaamheden. Bij een vaste aanneemprijs kan men geneigd zijn alleen volgens het 
plan te werken. Wanneer echter tijdens de saneringswerkzaamheden de omvang 
groter blijkt te zijn dan in het bestek staat aangegeven, bestaat de kans dat de 
aannemer deze dan niet verwijdert. Omgekeerd bestaat de kans dat bij een 
verrekenbare prijs juist meer grond ontgraven wordt dan in het plan voorzien 
was. Degene die feitelijk de werkzaamheden uitvoert (waaronder de aannemer) 
dient zich te houden aan de saneringsregelgeving (artikel 39 a en 39 b Wbb).  

 Op grond van Kwalibo mag een aannemer niet zelf de milieukundige begeleider 
en/of de monsternemer partijkeuringen leveren; 

 Indien iemand ten onrechte stelt dat hij gecertificeerd is bericht de toezichthouder 
de opdrachtgever, de certificerende instelling en het ministerie van VROM.  

Administratie (logboek):  
 registratie van putwand-, putbodem- en watermonsters, aanvulgrond en 

afvoerdocumenten, alsmede eventuele bijzonderheden tijdens uitvoering 
 omschrijvingsformulieren en begeleidingsbrieven 

Afvaltransport en verwerking 
 controle op afgevoerde grond (storten, reinigen, toepassen in een werk)  

toetsen aan vergunningen Wm en Bsb 
Tanks 

 controle op verwijdering van ondergrondse tanks conform BRL-K902/04/05.
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B1.3 Administratief toezicht tijdens de sanering 

B1.3.1 Inleiding en fasering 
Administratief toezicht kan in verschillende fasen van de sanering als integraal onderdeel 
van de controle vormgegeven worden. In deze beschrijving is getracht om een 
pragmatische werkwijze te ontwikkelen, die invulling geeft aan de administratieve 
controle van een sanering. Aan de hand van de saneringsfasen worden een aantal vaste 
controlepunten benoemd.  
 

Het verloop van een sanering kan worden onderverdeeld in een aantal hoofdfasen, die 
ieder weer kunnen worden onderverdeeld in deelfasen. Hierbij is het van belang om te 
weten in welke fase bepaalde documenten moeten worden beoordeeld bij de 
administratieve controle. Een administratieve controle moet worden gezien als het 
uitoefenen van ketentoezicht, waarbij documenten in opeenvolgende schakels (fases) 
worden getoetst.  
 

Hoofdfase 1: Beginfase sanering 
De beginfase is onder te verdelen in een aantal deelfasen: 

a. melding van de verontreiniging; 
b. indienen van het saneringsplan of melding BUS bij het bevoegd gezag Wet 

bodembescherming; 
c. instemming saneringsplan (middels een afgegeven beschikking, geldt niet voor 

BUS locaties); 
d. melding start sanering. 

 
Hoofdfase 2: Uitvoeringsfase sanering 
De uitvoeringsfase*  kenmerkt zich door de volgende deelfasen: 

e. start sanering (ontgravingsfase en grondwater-onttrekkingsfase); 

f. aanvoer-en afvoer grond t.b.v. het saneringsproces; 
g. lozing grondwater.   

*) Tijdens de uitvoeringsfase is het uiteraard mogelijk dat meerdere deelfasen synchroon 
aan elkaar verlopen.  
 
Hoofdfase 3: Eindfase sanering 

h. eind evaluatieverslag bodemsanering;  
 
Hoofdfase 4: Nazorgfase sanering 
Een sanering kan worden afgesloten met hoofdfase vier, onderverdeeld in: 

i. eind evaluatieverslag bodemsanering;  
j. nazorg (afsluitende werkzaamheden) van de uitgevoerde sanering (veelal 

grondwatersanering). 
 

Deelfase h en i zijn gelijk aan elkaar en zijn tevens in verschillende hoofdfasen (3 en 4) 
terug te vinden. 
 

B1.3.2 Inbouwen van controlepunten 
Voor het uitvoeren van administratief toezicht tijdens de sanering moeten controlepunten 
tijdens het saneringstraject worden ingebouwd. Informatie kan op een tweetal manieren 

verkregen worden, namelijk: 
1. door acties in het veld  

 Gericht toezicht, waarbij gecontroleerd wordt op niet gemelde saneringen 
en saneringen die zonder instemming van het bevoegd gezag worden 
uitgevoerd; 
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 Uitvoering indicatieve bemonstering grond en/of grondwater op de 
saneringslocatie, waarbij de kwaliteit wordt getoetst aan de afgesproken 
kwaliteit die in het saneringsplan staat beschreven; 

 Periodiek bezoek afleggen aan de saneringslocatie (in het kader van een 
preventieve controle dan wel naar aanleiding van een eventueel voorval). 
Het aantal af te leggen bezoeken is maatwerk en zal per saneringsgeval 
verschillend zijn. 

2. door acties op administratief gebied 
 Notulen bouwvergadering (tijdens controlebezoek kopiëren dan wel laten 

toesturen); 

 Beschikking + Saneringsplan (ter verificatie werkwijze sanering); 
 Melding en eisen BUS (ter verificatie werkwijze sanering); 
 V & G plan (meestal een onderdeel van het saneringsplan); 
 Aan- en afvoer documenten (vergelijken met logboek gegevens); 
 Logboek bodemsanering (tijdens controlebezoek kopiëren dan wel laten 

toesturen); 
 Depots en monsternameplan (overzicht van hoeveelheden en kwaliteiten grond in 

tijdelijk depots); 
 Bestek (verwachte grondbalans aannemer, omvang, 

verwijdering/afvoer/bestemming, verifiëren aan SP en BUS en aan eigen 
bevindingen;  

 Lozingsvergunning (opvragen bij de kwantiteit/kwaliteitsbeheerder, bevindingen 
verifiëren) 

 Tussentijds evaluatieverslag (incl. grondbalans, vroegtijdig reageren op niet 

toegestane wijzigingen) 
 Factuur- en termijnstaten (gebruikmaken van cumulatieve bedragen) 
 Eind-evaluatie uitgevoerde sanering (incl.grondbalans) 

 

B1.3.3 Overzicht van controlepunten en documenten 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van uit te voeren acties en in te 
zamelen documenten, met de daarbij behorende hoofd- en deelfase. Op deze wijze wordt 
inzichtelijk gemaakt op welke momenten, welke acties noodzakelijk zijn en wanneer 
welke documenten moeten worden verkregen. Op deze manier wordt geprobeerd om 
gedurende het saneringstraject gedane bevindingen (zowel in het veld als op kantoor) te 
kunnen verifiëren en deze in het eindstadium met het evaluatieverslag van de sanering 
te vergelijken.  
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Tabel B2:  Overzicht controlepunten per hoofdfase en deelfase 

Acties in het veld Hoofdfase Deelfase (zie 

paragraaf B1.3.1) 

1 Gericht toezicht 1 b 

2 Uitvoering indicatieve bemonstering (grond danwel grondwater) 2 e, f, g 

3 Controlebezoek afleggen 2 e, f, g 

Acties op administratief gebied   

4    Notulen bouwvergadering 2 e, f, g 

5    Beschikking van de sanering 1 d 

6    Saneringsplan 1 d 

7    Veiligheids-& Gezondheids-& Milieuplan 1 d 

8    Aan- en afvoer documenten 2 en 3 en 4 e, f, g 

9    Logboek bodemsanering 2 en 3 en 4 e, f, g 

10  Depots en monsternameplan   2 en 3 en 4 e, f, g 

11  Bestek van de aannemer 1 d 

12  Lozingsvergunning (indien van toepassing) 1 d 

13  Tussentijds (nazorg) evaluatieverslag 2 en 4 f, g 

14  Factuur-en termijnstaten 2 en 3 en 4 f, h, i, g 

15  Eind-evaluatie uitgevoerde sanering 3 en 4 hi, 

 

 

Om noodzakelijk documentatiemateriaal te verzamelen bij de verschillende actoren die 
een rol spelen tijdens het saneringsproces valt het aan te bevelen om via een 
aanschrijving deze informatie te vorderen. Dit levert aanzienlijke tijdswinst op en 
voorkomt onnodige vertraging. Welke documenten opgevraagd kunnen worden is 
uiteraard afhankelijk van de fase waarin het saneringsproces zich bevindt ten tijde van 
het administratief toezicht. 
 

Tabel B3:  Toelichting op controlepunten (tijdens sanering) 

Document Aandachtspunt 

Notulen bouwvergadering Gemaakte afspraken en stand van zaken versus BUS en 
saneringsplan verifiëren 

Beschikking op de sanering Opgenomen voorschriften kunnen dienen als referentiebron, 
waaraan bevindingen kunnen worden getoetst 

V&G-plan Genomen maatregelen in overeenstemming met 
saneringsplan 

Lozingsvergunning Voorschriften welke in de afgegeven vergunning zijn 
opgenomen 

Logboek bodemsanering / 
depots en monsternameplan 

1. Hoeveelheden   
2. Analyses monsters (putwand en bodem)    
3. Ontvangers en afzenders    
4. Grondbalans 
5. Opslag per kwaliteit 
6. Afvoer 
7. Aanvoer 
8. Wijzigingen 

Aan- en afvoer documenten 1. Geleidedocumenten (afvalstroomnummers) 
2. Analyseresultaten 
3. Weegbonnen, Transportbonnen, Ontvangstbonnen 

(documenten controleren op omschrijving, bestemming, 
aard en samenstelling, hoeveelheid en analyses) 

Bestek Grondbalans 
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B1.3.4 Controlepunten bij diepgaand administratief toezicht  
Tijdens de administratieve controle worden de controlepunten ten aanzien van de 
hoeveelheden, bestemming (be/verwerking) en de analyseresultaten onderzocht. Houdt 
rekening met verschillende manieren om hoeveelheden in uit te drukken: kilogrammen, 
liters, tonnen en kubieke meters. Verder is het belangrijk om te weten van welk 
soortelijke gewicht voor een partij kan worden uitgegaan. 
 
Bij de administratieve controle na de sanering is het van belang de verkregen informatie 
en documenten te toetsen aan de informatie verkregen bij de reguliere controles, het 
saneringsplan en het evaluatieverslag. 

 
Informatie over de afvoer en bestemming van verontreinigde grond is van belang voor 
ketentoezicht op grondstromen. Ook hier is AMICE (via het LMA Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen) een hulpmiddel. 
 
Bestek 
Het bestek is een werkplan voor de uitvoerend aannemer dat is gebaseerd op het 
saneringsplan en onderliggende bodemonderzoeken. Dit is een technische vertaling van 
het saneringsplan per post bijvoorbeeld op basis van de RAW-systematiek. In het bestek 
staat de wijze waarop de bodemverontreiniging gesaneerd dient te worden, technisch 
omschreven. Belangrijk is de vermelding hoe de verwijdering en afvoer en omvang van 
de verwachte stroom van ondermeer de verontreinigde grond is omschreven en de 
bestemming ervan. Hierin is ook opgenomen de grondbalans met hoeveelheden te 
ontgraven grond en aan te voeren schoon grond/zand. 

Aandachtspunten:  
Het bestek geeft veel informatie over de aan te voeren en toe te passen materialen. De 
verzamelde gegevens kunnen van belang zijn voor het ketenbeheer. Het is van belang 
om vast te stellen of er discrepantie bestaat tussen de inhoud van het saneringsplan en 
het bestek. 
 

Offerteaanvraag 
Het bedrijf ontvangt een verzoek van een opdrachtgever voor het opstellen van een 
offerte voor een bodemsanering. Voor de verschillende activiteiten worden voor de 
betrokkenen verschillende offertes opgemaakt. Er kunnen dus verschillende aanvragen 
worden verstuurd aan de potentiele uitvoerder/aannemers, de directievoerders en 
milieukundige begeleiders. 
Aandachtspunten: 

In de aanvraag wordt de verontreinigingsituatie beschreven en de omvang van de 
saneren bodem. Het gaat hierbij meestal om geraamde hoeveelheden. 
 
Offerte 
In de offerte wordt een opsomming gegeven van verrekenbare en niet-verrekenbare 
hoeveelheden en eenheidsprijzen. Niet verrekenbaar houdt in dat ondanks meerwerk, dit 
tegen een vast bedrag is geoffreerd. Het kan dus niet alleen ‘meerwerk’ zijn als de 
hoeveelheden verrekenbaar zijn. Er zal sprake kunnen zijn van verschillende offertes 
voor verschillende activiteiten die door verschillende actoren uitgevoerd gaan worden. 
Aandachtspunten: 
In de offerte is de financiële vaststelling van de sanering opgenomen. Met de aanwezige 
tarieven zijn de bedragen om te rekenen naar hoeveelheden. Indien saneringen lump-
sum worden uitgevoerd (de aannemer realiseert de opdracht voor een van te voren 
vastgesteld bedrag) bestaat er extra risico bij tegenvallende saneringsresultaten. Indien 

tegenvallende saneringsresultaten zijn opgenomen in een meerwerkregeling zal minder 
risico aanwezig zijn dat de aannemer deze werkzaamheden niet zal melden / uitvoeren. 
 
V&G plan 
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Het Veiligheid- en gezondheidsplan is een onderdeel van het saneringsplan en vermeldt 
onder andere de gevaars- en gezondheidsaspecten met betrekking tot de aan te treffen 
verontreinigingen. 
Aandachtspunten: 
In het V&G plan zijn gegevens te vinden over de op de locatie aan te treffen 
concentraties en aard van verontreinigingen. Dit is weer te toetsten met het 
evaluatieverslag. Verifieer het logboek van het materieel met overdrukcabines 
(stoffilter). Verifieer of het aanwezige personeel beschikt over het vereiste 
opleidingsniveau. 
 

Factuur- en termijnstaten 
Op de facturen en termijnstaten van de opdrachtgever staat vermeld het bedrag voor de 
uitgevoerde saneringswerkzaamheden. Bij deze factuur wordt in de regel een op 
cumulatieve kostensoort gespecificeerd factuurstaat / termijnstaat geleverd waarin is 
opgenomen, onder vermelding van de kostensoort, de ‘totaal’ bedragen verrekenbaar en 
niet-verrekenbaar, dan wel meer- of minderwerk 
Aandachtspunten: 
In de factuur en factuurstaat zijn de cumulatieve bedragen aanwezig. Met kennis van de 
tarieven zijn de hoeveelheden terug te rekenen. De factuurstaat moet overeen komen 
met andere gegevens waarin hoeveelheden zijn genoemd. 
 
Grondbalans 
De grondbalans is de eindbalans die opgemaakt is aan het eind van de sanering. De 
verwachte balans is beschreven in het saneringsplan en de realisatie in het 

evaluatieverslag. In de balans zijn vermeld de totale afgevoerde en aangevoerde grond 
in volume en gewicht, het soortelijke gewicht en/of volume van de verontreinigde grond. 
Aandachtspunten: 
De grondbalans is een belangrijk punt voor de hoeveelheden. De balans dient logisch 
opgebouwd te zijn. Bij een wijziging zullen andere controlepunten gecheckt moeten 
worden voor een verklaring. 

 
Notulen bouwvergaderingen 
De notulen van bouwvergaderingen bevat info over de voortgang van de sanering en 
onverwachte gebeurtenissen. 
Aandachtspunten: 
De notulen van een bouwvergadering kunnen aanvullende informatie over de uitvoering 
van de sanering geven. 

 
Logboek bodemsanering 
Het logboek bodemsanering geeft info over de dagelijkse gang van zaken en is 
opgebouwd uit de volgende zaken: 

 Meetresultaten (PID-meter, analyses e.d.) 
 Werkzaamheden/hoeveelheden 
 afvoer verontreinigde grond 
 afvoer schone grond 
 aanvoer schone grond 
 grondbalans tot op dat moment 
 resultaten putbodem en putwandmonsters 
 gegevens grondwatermonsters 
 Opmerkingen en bijzonderheden 
 Persoons-/ materiaalregistratie 

 
Het logboek dient dagelijks bijgehouden te worden door de saneerder en is een on-site 
administratie van werkzaamheden op een sanering. In de BRL 7000 is de aannemer 
expliciet aangewezen als verantwoordelijk voor het logboek. Veel waarnemingen zullen 
echter door de milieukundig begeleider worden vastgelegd in het logboek. 
Aandachtspunten: 



STICHTING INFRASTRUCTUUR KWALITEITSBORGING BODEMBEHEER (SIKB) 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) 

Handhavingsuitvoeringsmethode WBB  CCvD bodembeheer 

Versie 5.4, 27-03-2007  Blad 69 van 93 

1. W
erkvoorraad 1 

2. C
ontroletaken 

3. O
ptreden 

4. R
egistreren 

B
1. C

o
n

tro
lem

eth
o

d
en 

B
2. H

andhaving 

 Hoeveelheden 
 Opslag 
 Afvoer 
 Aanvoer 
 Grondbalans 
 Analyses monsters (putwand en putbodem) 
 Ontvangers en afzenders 

 
Depots en monsternameplan 
Tijdens de saneringsuitvoering wordt veelal grond tijdelijk in depots opgeslagen. Deze 

depots dienen voor elke verschillende grondstroom/grondkwaliteit te zijn ingericht. De 
MKB moet overzicht hebben welke kwaliteit in de diverse depots aanwezig is of was. De 
saneerder (aannemer/directievoerder) is verantwoordelijk voor het logboek. Tevens moet 
een monsternameplan beschikbaar zijn. 
 
Aan- en afvoer documenten 
De documenten in de administratie betreffende aan- en afvoer zijn: 

 Omschrijvingsformulieren PMV 
 Begeleidingsbrieven 
 Analysestaten 
 Weegbonnen 
 Transportbonnen 
 Ontvangstbonnen 

Aandachtspunten: 

Deze documenten zijn de stukken voor controle waarbij gekeken moet worden of deze 
overeen komen met de omschrijving, bestemming, aard, samenstelling, hoeveelheid en 
analyses die eerder in de administratie zijn aangetroffen. 
 

Tabel B4:  Overzicht controlepunten per betrokkene 
Controlepunten Hoeveelheden Analyses Bestemming 

Opdrachtgever 

Bestek X  X 

Offerte aanvraag X X  

Offerte X  X 

Factuur en factuurstaten X  X 

Notulen bouwvergadering   X 

Ingenieursbureau 

Bestek X  X 

Offerte aanvraag X X  

Offerte X  X 

V&G plan  X  

Factuur en factuurstaten X X  

Notulen bouwvergadering X   

Logboek bodemsanering MKB-er X X X 

Grond- en zandbalans X X X 

Depot en monsternameplan X X X 

Bemonsteringsmethoden   X  

Af- en aanvoerdocumenten X  X 

Aannemer/Transporteur 

Bestek X  X 

V&G plan  X  

Factuur en factuurstaten X  X 

Notulen bouwvergadering X   

Grond- en zandbalans X  X 

Depot en monsternameplan X X X 

Af- en aanvoerdocumenten X X X 
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B1.4 Verificatieonderzoek in het kader van bestuurlijk toezicht 

B1.4.1 Inleiding 
Saneerders hebben de verplichting om het resultaat van de sanering met gegevens te 
onderbouwen en daarover in een evaluatieverslag van de sanering aan het bevoegde 
gezag te rapporteren. Het is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag dat 
toezicht houdt op de uitvoering van de sanering, om dit resultaat met eigen metingen en 
(bodem)onderzoek te verifiëren. Als de hierbij gebruikte controlemethoden bestaan uit 
het verrichten van metingen in het veld en het nemen van grond(water)monsters tijdens 
en/of na afloop van de sanering, dan spreken we van een verificatieonderzoek.  
 
Het uitvoeren van een verificatieonderzoek is geen doel op zichzelf. De keuze om op een 
locatie een bodemkundig verificatieonderzoek uit te voeren komt voort uit de algemene 
strategie van het bevoegde gezag voor de handhaving van de Wbb. In de praktijk 
betekent dit veelal dat het bevoegde gezag op basis van een willekeurige steekproef een 
aantal bodemsaneringslocaties selecteert. Daarnaast zal het bevoegde gezag vrijwel 
altijd een aantal bodemsaneringslocaties gericht selecteren na analyse van het risico dat 
de saneerder het saneringsplan niet naleeft en de gevolgen daarvan voor de 
doelstellingen van het bodembeleid. De mate waarin gebruik gemaakt wordt van 
verificatieonderzoeken en de accenten daarbij zijn een verantwoordelijkheid van het 
bevoegd gezag. Het bevoegd gezag geeft en motiveert deze keuze in het 

handhavingsprogramma Wbb. Deze HUM is gericht op het uitvoeren van het toezicht en 
de bestuurlijke handhaving bij landbodemsaneringen. De hier beschreven 
verificatiemethodiek is minder geschikt voor de strafrechtelijke handhaving. 
Strafrechtelijke handhaving stelt wat betreft de bewijslast zwaardere eisen aan de 
uitvoering van het verificatieonderzoek. 
 
De hier gebruikte begrippen ‘saneerder’, ‘sanering’ en ‘saneringsresultaat’ hebben een 

ruime betekenis. Het gaat om diegene (de saneerder) die handelingen (bijvoorbeeld 
grondverzet of bemaling) verricht waarop het toezicht Wbb zich richt. Het 
saneringsresultaat betreft de uitkomst van die handelingen of het nalaten ervan.  
 
Verificatie van resultaten vereist een eenduidige en transparante werkwijze. Alléén als 
helder en duidelijk is hoe het verificatieonderzoek is uitgevoerd en welke keuzes daarbij 
zijn gemaakt, zijn de resultaten van betekenis voor het toezicht. Het accent van de hier 

beschreven methodiek voor verificatieonderzoek ligt bij de uitvoering van saneringen van 
locaties waarbij sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (taak 4). Voor de 
toezichthouder is deze methodiek ook toepasbaar voor de overige taken, mits hij of zij 
zich bewust is dat elke soort taak zijn eigen specifieke eisen kan stellen. Het 
verificatieonderzoek in het kader van het toezicht op bodemsaneringen heeft een nauwe 
relatie met het onderzoek (tussenbemonstering en eindbemonstering) dat de saneerder 
op grond van het saneringsplan moet uitvoeren conform de protocollen BRL 600/7000. 

Daarom wordt hier zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande onderzoeksprotocollen 
en voorschriften voor de uitvoering van bodemonderzoeken, bodemsaneringen en 
partijkeuringen. 
 
In deze paragraaf 1.4 van de HUM komt het volgende aan de orde.  

 Afwegingscriteria voor verificatiebemonsteringen en –onderzoek (paragraaf 2); 
 Het doel van het verificatieonderzoek (paragraaf 3); 

 De representativiteit van het verificatieonderzoek (paragraaf 4); 
 De aangrijpingspunten om het verificatieonderzoek te richten (paragraaf 5); 
 Het formuleren van de vraagstelling en onderzoekshypothesen en de hieruit 

voortvloeiende opzet van het verificatieonderzoek (paragraaf 6); 
 Een standaardaanpak voor de uitvoering van het verificatieonderzoek voor de 

meest voorkomende aangrijpingspunten (paragraaf 7); 
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 De beoordeling en interpretatie van de resultaten van het verificatieonderzoek 
(pararaaf 8); 

 De rapportage van de resultaten van het verificatieonderzoek (paragraaf 9). 
 

B1.4.2 Afwegingscriteria voor verificatiebemonsteringen en –onderzoek 
Het nemen van (indicatieve) monsters van grond en grondwater kan een onderdeel zijn 
van de fysieke controle tijdens én na de sanering, al of niet ter ondersteuning van de 
beoordeling van het evaluatieverslag. De volgende aspecten zijn van belang bij de 
afweging of verificatie nodig is: 

 mobiele verontreinigingen, waarbij sprake is van verspreidingsrisico’s; 
 bij duidelijke overtredingen en of frauduleus handelen; 
 locaties bestemd voor woondoeleinden of intensief openbaar gebruik; 
 gerezen twijfel over kwaliteit begeleiding sanering; 
 gerezen twijfel over kwaliteit uitvoering (controle)monstername 
 gerezen twijfel over behalen saneringsdoelstelling; 
 inferieure en/of oude kwaliteitsdocumenten aanvulgrond; 

 zintuiglijke waarnemingen tijdens saneringsuitvoering; 
 klachten/meldingen derden 

 

Deze lijst is niet eindig. Het is niet vanzelfsprekend dat in andere gevallen geen 
monstername behoeft plaats te vinden. De beslissing om al dan niet te bemonsteren 
komt mede voort uit de ervaring en intuïtie van de toezichthouder.  
 

Houdt bij de keuze om te verifiëren ook rekening met de timing. Om op de meest 
geschikte momenten een onderzoek te kunnen uitvoeren is van groot belang dat de 
saneerder de toezichthouder informeert over belangrijke ijk momenten tijdens de 
sanering. Het melden van deze momenten is soms verplicht, soms moet hierom worden 
gevraagd: 

 het bereiken van de einddiepte van de (deel)ontgraving; 
 de opslag van grond in depots; 
 het uitvoeren van de eindbemonstering; 
 het aanvullen van de (deel)ontgraving; 
 het starten en beëindigen van grondwaterbemalingen; 
 het aanbrengen van specifieke voorzieningen als drains, signaleringsdoek en 

andere; 
 het beëindigen van een grond(water)sanering. 

 

B1.4.3 Het doel van een verificatieonderzoek  
De doelstelling van een verificatieonderzoek op een locatie is tweeledig:  
1. aan de hand van eigen waarnemingen toetsen of de gegevens die door de 

saneerder worden aangeleverd kloppen; 
2. verzamelen van (meet)gegevens om onduidelijkheden op te lossen. 

 
Naast deze concrete doelen draagt de uitvoering van verificatieonderzoek in zijn 
algemeenheid bij aan de preventieve werking van het toezicht. 
 
Het verificatieonderzoek heeft niet tot doel om het gehele saneringsresultaat door 
onafhankelijk onderzoek te bevestigen en hiermee als het ware van een keurmerk te 
voorzien. Een dergelijke keuring behoort niet tot de taak van het bevoegde gezag Wbb. 

 

B1.4.4 Representativiteit  
De eigen waarnemingen die worden verkregen met een verificatieonderzoek worden 
gebruikt om de door de saneerder gerapporteerde gegevens te verifiëren. Deze eigen 
waarnemingen moeten voldoende betrouwbaar en representatief zijn en vergeleken 
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kunnen worden met gerapporteerde gegevens. Dit betekent dat de resultaten van het 
verificatieonderzoek een voldoende getrouw beeld van de werkelijke situatie moeten 
geven én zo veel mogelijk op een vergelijkbare wijze moeten zijn verkregen als de 
resultaten die de saneerder heeft gerapporteerd. Met het oog hierop gelden voor het 
verificatieonderzoek de onderstaande uitgangspunten:  

 uitvoering vindt zo veel mogelijk plaats tijdens de uitvoering van de sanering; 
 uitvoering van het veldwerk vindt plaats volgens de geldende uitvoerings-

protocollen voor bodemonderzoek en de begeleiding en uitvoering van 
bodemsaneringen; 

 uitvoering van het laboratoriumonderzoek vindt plaats volgens de geldende 

protocollen voor monstervoorbereiding, analyse en gegevensverwerking. 
 
Voor metingen waarin de bestaande protocollen voor de uitvoering van bodemonderzoek 
en de begeleiding en uitvoering van bodemsaneringen niet voorzien, wordt zo veel 
mogelijk gebruik gemaakt van de gangbare en algemeen toegepaste richtlijnen en 
voorschriften. Deze zijn genoemd in tabel B5. 
 
In sommige gevallen is het nodig om na afloop van een sanering een verificatieonderzoek 
uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als er twijfel is over het in het evaluatieverslag 
gerapporteerde saneringsresultaat. In dergelijke gevallen zijn de omstandigheden 
waaronder het verificatieonderzoek uitgevoerd wordt niet gelijk aan de omstandigheden 
tijdens de sanering. Hierdoor vermindert de vergelijkbaarheid van de 
verificatieonderzoeksgegevens met de gerapporteerde gegevens. Het bevoegd gezag 
dient hiermee bij de opzet van het verificatieonderzoek en bij de beoordeling van de 

resultaten rekening te houden. 
 
Uit kostenoverwegingen kan de het bevoegd gezag de keuze maken om slechts het 
resultaat van een deel van de sanering (bijvoorbeeld een deellocatie) te verifiëren. Het 
verificatieonderzoek dient dan representatief te zijn voor het te onderzoeken deel van de 
sanering.  

 
Als er twijfel bestaat over de mogelijke representativiteit dan is het verhogen van het 
aantal waarnemingen een optie om de representativiteit te waarborgen. Het beschikbare 
budget zal hier een beperking kunnen zijn. Als de representativiteit niet voldoende 
geborgd kan worden, dient van het verificatieonderzoek te worden afgezien. 
 

B1.4.5 Aangrijpingspunten 
De standaard werkwijze voor het vaststellen van het saneringsresultaat en het opstellen 
van een evaluatieverslag is genormeerd in de BRL 6000 en de protocollen VKB 6001 
(Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering met conventionele 
methoden) en VKB 6002 (Milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodemsanering 
met in situ methoden). Deze protocollen geven aangrijpingspunten voor het vaststellen 
van de kwaliteit van de grond in de putbodem en putwanden, de kwaliteit van de grond 

in situ, de grondwaterkwaliteit, de kwaliteit van partijen grond en het karteren van 
restverontreinigingen. Tabel B5 geeft een overzicht van de belangrijke 
aangrijpingspunten voor het verificatieonderzoek. 
 

B1.4.6 Vraagstelling en opzet  
De keuze van de aangrijpingspunten voor het verificatieonderzoek die de toezichthouder 

maakt is bepalend voor de vraagstelling en de opzet van het verificatieonderzoek. 
Daarnaast spelen de kosten van het onderzoek een rol. De toezichthouder zal het aantal 
aangrijpingspunten, de mogelijke risico’s van afwijkingen en de kosten tegen elkaar 
afwegen en een beslissing nemen. Omwille van de effectiviteit en vanwege de kosten kan 
de toezichthouder besluiten het verificatieonderzoek gefaseerd uit te voeren. Ook kan de 
toezichthouder besluiten om eerst een deel van de sanering te verifiëren om vervolgens, 
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als de uitkomsten daar aanleiding toe geven, te besluiten het verificatieonderzoek op te 
schalen. Kortom vraagstelling en opzet voor het verificatieonderzoek vragen per locatie 
om een eigen afweging.  
 
In dit afwegingsproces zijn een aantal opvolgende stappen te onderscheiden:  
1. doel formuleren  

Wat zijn de aangrijpingspunten waarop het verificatieonderzoek zich moet richten? 
En bij een sterk vermoeden van risicovolle afwijkingen, wat is noodzakelijk voor een 
goede onderbouwing van het handhavingstraject? 

2. hypothesen opstellen 

Voor elk aangrijpingspunt moet een onderzoeksvraag of onderzoekshypothese 
opgesteld worden; 

3. aanpak van het verificatieonderzoek motiveren en beschrijven in programma van 
eisen 
o dossieronderzoek; 
o risico’s; 
o mobiliteit; 
o keuze onderzoeksparameters. 

4. opdracht verlenen voor de uitvoering van het verificatieonderzoek. 
 
Vraagstellingen conventionele landbodemsaneringen 
De vraagstelling van een gangbaar verificatieonderzoek bij een conventionele 
landbodemsanering leidt tot de volgende algemeen gestelde onderzoekshypothesen: 

 De ontgravingsgrenzen wijken af van grenzen (ontgravingscontour op niveau van 

het maaiveld) zoals die aangegeven zijn op de gerapporteerde ontgravingskaart; 
 De diepte van de ontgravingsput wijkt af van diepte op de ontgravingskaart van 

de uitgevoerde sanering; 
 De milieuhygiënische kwaliteit van de grond in de putwanden is gelijk aan of beter 

dan de daaraan gestelde terugsaneerwaarden; 
 De milieuhygiënische kwaliteit van de grond van de putbodem is gelijk aan of 

beter dan de daaraan gestelde terugsaneerwaarden; 
 De milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater op een diepte van één tot vijf 

meter beneden maaiveld is gelijk aan of beter dan de daaraan gestelde 
terugsaneerwaarden; 

 De omvang van de (tussentijds) gerapporteerde restverontreiniging(en) in de 
grond is juist; 

 De mate van de (tussentijds) gerapporteerde restverontreiniging(en) in de grond 

is juist; 
 De omvang van de (tussentijds) gerapporteerde restverontreiniging(en) in het 

grondwater is juist; 
 De mate van de (tussentijds) gerapporteerde restverontreiniging(en) in het 

grondwater is juist; 
 De (tussentijds) gerapporteerde milieuhygiënische kwaliteit van de aanvulgrond is 

juist. 
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Vraagstellingen in situ landbodemsaneringen 
De vraagstelling van een verificatieonderzoek bij een in situ landbodemsanering leidt 
tenminste tot de volgende algemeen gestelde onderzoekshypothesen: 

 De milieuhygiënische kwaliteit van de grond in het in situ behandelde 
bodemvolume is gelijk aan of beter dan de daaraan gestelde terugsaneerwaarden; 

 De milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater in het in situ behandelde 
bodemvolume is gelijk aan of beter dan de daaraan terugsaneerwaarden; 

 De verspreidingscontour van de verontreiniging bevindt zich buiten het in situ 
behandelde bodemvolume.  

 

B1.4.7 Standaard aanpakken voor verificatieonderzoek bij ontgravingen 
Hieronder is voor de vijf toezichttaken voor elk aangrijpingspunt een standaardaanpak 
gegeven voor de uitvoering van een verificatieonderzoek. Waar mogelijk is daarbij steeds 
aangesloten op de bestaande normen, richtlijnen en protocollen voor de uitvoering van 
bodemonderzoek, de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen en de 

bemonstering van partijen grond. Voor sommige aangrijpingspunten zijn deze niet 
beschikbaar, in die gevallen is de aanpak gebaseerd op de uitvoeringspraktijk bij de 
uitvoering van de verificatieonderzoeken door de VROM-Inspectie. Aan de hand van deze 
standaard aanpakken kan de toezichthouder een ‘confectiemaat’ verificatieonderzoek 
voor een bepaalde sanering samenstellen. In sommige gevallen is echter (aanvullend) 
‘maatwerk’ nodig. De onderstaande standaard aanpakken bieden daarvoor een goede 
basis. 
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Tabel B5:  Overzicht standaardaanpak verificatie per aangrijpingspunt 
Aangrijpingspunt Toepassing Tijdens 

sanering 
Na afloop 
sanering 

Omschrijving aanpak Aansluiten bij norm 

Kwaliteit putbodem  
Analyse bodemmonsters 

Bij alle locaties, behalve bij nazorg ++ + Tijdens sanering: conform protocol 
Na afloop van sanering:  

Protocol VKB 6001 
Protocol VKB 2001 

Kwaliteit putwanden  

Analyse bodemmonsters 

Bij alle locaties, behalve bij nazorg ++ - Tijdens sanering: conform protocol 

Na afloop van sanering: niet 

Protocol VKB 6001 

Protocol VKB 2001 

Kwaliteit bodem (in situ) 

Analyse grondmonsters 

Bij alle locaties ++ ++ Tijdens en na afloop van de in situ sanering: 

conform protocol 

Protocol VKB 6002 

Protocol VKB 2001 

Kwaliteit grondwater 

Analyse grondwatermonsters 

Bij alle locaties ++ ++ Tijdens en na afloop van de in situ  sanering: 

conform protocol 

Protocol VKB 6001 

Protocol VKB 6002 
Protocol VKB 2001 

Protocol VKB 2002 

Kwaliteit depotgrond 

Analyse grondmonsters 

Bij alle locaties, behalve bij nazorg ++ + Tijdens en na afloop van de sanering: 

conform protocol.  

Let erop dat sprake is van homogene partijen.   

Protocol VKB 6001  

en Protocol VKB 1001  

Kwaliteit depotgrond, 
hergebruik op locatie als 

aanvulgrond 
Analyse grondmonsters 

Bij alle locaties, behalve bij nazorg 
en saneringen zonder 

beschikking/bevelbeschikking 

++ n.v.t. Tijdens sanering:conform protocol 
Let erop dat sprake is van homogene partijen.   

Protocol VKB 6001  
en Protocol VKB 1001  

Kwaliteit aanvulgrond 

Analyse grondmonsters 
 

Analyse bodemmonsters 

Bij alle locaties, behalve bij nazorg 

 
Bij alle locaties, behalve bij nazorg 

++ ++ In depot, tijdens en na afloop van de sanering: conform 

protocol 
 

In situ, tijdens en na afloop van de sanering: conform 
protocol 

 

Protocol VKB 6001 

en Protocol VKB 1001  
NEN 5740 verkennend 

bodemonderzoek 
Protocol VKB 2001 

Kwaliteit leeflaag 

Analyse bodemmonsters 

Alléén bij sanering van gevallen 

van ernstige verontreiniging 

++ ++ In situ, tijdens en na afloop van de sanering: conform 

protocol, volg onderzoeksstrategie onverdacht 

NEN 5740 verkennend 

bodemonderzoek 
Protocol VKB 2001 

Dikte leeflaag 
Inmeten diepte ligging 

grensvlak 

Alléén bij sanering van gevallen 
van ernstige verontreiniging 

++ ++ Tijdens sanering: 
Met behulp van (handboringen) de diepteligging van het 

grensvlak tussen de niet gesaneerde bodem en de 
leeflaag vaststellen. Diepte aflezen met de boorstang. 

Nauwkeurigheid 0,1 m. 
Steekproefsgewijs, minimaal 1 boring per 100 m2, 

minimaal 10% van het oppervlak van de leeflaag. 
Na afloop sanering: idem 

n.v.t. 

Omvang ontgraving 

Inmeten positie en afmeting 
ontgravingscontour 

Bij alle locaties, behalve bij nazorg ++ + Tijdens sanering: inmeten in het werk 

Na afloop van sanering: ontgravingscontour uitzetten op 
basis van de ontgravingskaart (van milieukundige 

begeleider of uit het EV). Afperken met boringen om en 
om aan weerszijden ontgravingscontour, 1 boring per 7 

m1. 

n.v.t. 
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Aangrijpingspunt Toepassing Tijdens 

sanering 

Na afloop 

sanering 

Omschrijving aanpak Aansluiten bij norm 

Diepte ontgraving 

Diepte ligging grensvlak 

 

Bij alle locaties, behalve bij nazorg ++ + Tijdens sanering: inmeten in het werk.  

Na afloop van sanering: met  behulp van 

(handboringen) de diepteligging van het grensvlak 
tussen de niet gesaneerde bodem en aanvulgrond 

bepalen. Diepte aflezen met de boorstang. 
Nauwkeurigheid 0,1 m. 

Steekproefsgewijs, minimaal 1 boring per 100 m2 

n.v.t 

Omvang en mate 

(rest)verontreiniging 
Positie en afmeting S- en I-

waarde contour 

Bij alle locaties ++ + Karteren conform protocol nader onderzoek. Inspanning 

richten op aantonen van mogelijke risico’s voor 
blootstelling, verspreiding, ecologie en overschrijding 

kadastrale grenzen. 
Let op volledige uitkartering is in het kader van het 

toezicht niet noodzakelijk. Dit is een verplichting van de 
saneerder 

Protocol NO, protocol NO 

specifieke categorieën, 
Protocol VKB 6001,  

Protocol VKB 6002, 
Protocol VKB 2001, 

Protocol VKB 2002, 

Omvang en mate 
(rest)verontreiniging  

Asbest in grond 

Bij alle locaties ++ + Tijdens sanering en na afloop van sanering: conform 
protocol 

Let op dat al het materiaal >16 mm uitgezeefd wordt en 
geanalyseerd wordt in een materiaal  verzamelmonster. 

Let op volledige uitkartering is in het kader van het 
toezicht niet noodzakelijk. Dit is een verplichting van de 

saneerder. 

NEN 5707 

- niet geschikt 
+ geschikt, maar houdt bij de beoordeling rekening met verschillen in methodiek tussen gerapporteerde resultaten en eigen bevindingen 

++ geschikt  
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B1.4.8 Beoordelen resultaten 
Om  de resultaten van een verificatieonderzoek te vertalen in een conclusie of sprake is 

van significante afwijking van afgesproken of gerapporteerde resultaten, is het nodig dat 
de toezichthouder beschikt over een toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld. 
Het ligt voor de hand dat dit toetsingskader onderdeel is van het wijzigingenbeleid, 
omdat ook daarbij sprake is van afwijkingen ten opzichte van een vastgestelde waarde.  
De beoordeling gebeurt in twee stappen: 
1. De beoordeling of er sprake is van verschillen die in vergelijking met het 

gerapporteerde saneringsresultaat gekwalificeerd moeten worden als afwijking of 

wijziging op het vastgestelde saneringsplan; 
2. De beoordeling van de risico’s van de geconstateerde afwijkingen (aard en ernst). 
 
Stap 1 veronderstelt dat de saneerder gegevens heeft overgelegd over het resultaat van 
saneringshandelingen. Het gaat hierbij om gegevens die tijdens de uitvoering van een 
sanering beschikbaar komen (bijvoorbeeld de resultaten van een eindkeuring), maar ook 
om gegevens die na afloop beschikbaar komen (evaluatieverslag). In het geval er geen, 

of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn (dit kan juist de aanleiding zijn voor 
verificatie!) geldt wat in het vastgestelde saneringsplan staat als referentie. 
 
Niet alle geconstateerde verschillen zijn met voldoende zekerheid toe te schrijven aan de 
wijze van saneren. Zo kunnen verschillen tussen de analyseresultaten van het 
verificatieonderzoek en de analyseresultaten die de saneerder heeft gerapporteerd ook 
veroorzaakt zijn door heterogeniteit van de bodem of vallen binnen de spreiding die 

wordt veroorzaakt door monsterneming en analyse. Verschillen tussen de 
analyseresultaten uit het verificatieonderzoek en de door de saneerder gerapporteerde 
analyseresultaten kunnen dus een artefact zijn. Bij de beoordeling gaat het er om dat de 
geconstateerde verschillen met voldoende zekerheid zijn toe te schrijven aan de wijze 
van saneren en daarom als afwijking zijn te kwalificeren. 
 

Het risico van artefacten kan worden beperkt door een marge te hanteren. Bij voorkeur 
dient het toetsingskader daarom voor de verschillende aangrijpingspunten een marge te 
geven. Er is sprake van een afwijking, als het resultaat van het verificatieonderzoek het 
gerapporteerde saneringsresultaat vermeerderd met de marge overschrijdt. De VROM-
Inspectie heeft voor het verificatieonderzoek Bodem in Zicht III een toetsingskader met 
marges voor de meest gangbare aangrijpingspunten opgesteld.  
 
Stap 2 betreft de beoordeling of de geconstateerde afwijkingen leiden tot risico’s. Dit is 
van belang voor de besluitvorming over handhavend optreden en vervolgmaatregelen. 
Het ligt voor de hand om voor de beoordeling van de risico’s uit te gaan van de algemeen 
toegepaste methodiek voor het beoordelen van risico’s die het gevolg zijn van 
bodemverontreinigingen. Hierbij staan de risico’s voor de mens (blootstelling), het milieu 
(verspreiding) en ecologie (aantasting ecosysteem) centraal. In de praktijk blijkt dat 
vooral afwijkingen met betrekking tot de mate en omvang van restverontreinigingen een 

risicofactor zijn. Het valt echter buiten de opzet van het verificatieonderzoek om de mate 
en omvang van restverontreinigingen volledig in beeld te brengen. De toezichthouder kan 
volstaan met een beoordeling van de geconstateerde afwijkingen binnen de context van 
de risicobeoordeling die gemaakt is bij de vaststelling van de ernst en de spoed van het 
geval van bodemverontreiniging. Het resultaat is een indicatie van de risico’s. Het is 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de saneerder om de risico’s nader in beeld te 
brengen. 
 
Naast de hierboven genoemde risico’s is kunnen afwijkingen met betrekking tot 
restverontreinigingen ook leiden tot een onjuiste kadastrale registratie met mogelijke 
gevolgen voor de eigenaar(s) van het verontreinigde perceel en eventueel de 
aangrenzende percelen. Het is aan de toezichthouder om ook dit risico aan de hand van 
de waarnemingen en het verspreidingsbeeld te wegen. 
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Terughoudendheid is geboden bij de extrapolatie van de resultaten van een 
verificatieonderzoek op een deellocatie naar de gehele saneringslocatie. Indien 
afwijkingen zijn geconstateerd kan dit wel voldoende aanleiding zijn om de saneerder 
aan te spreken om nadere gegevens aan te leveren. 
 

B1.4.9 Rapportage 
Een beknopte rapportage is het sluitstuk van het verificatieonderzoek. Het is aan te 
bevelen de rapportage op te stellen zo kort mogelijk nadat de resultaten van het 

verificatieonderzoek beschikbaar zijn. In het geval er sprake is van een gefaseerde 
uitvoering volstaat een deelrapportage. De deelrapportages kunnen dan na afloop 
samengevoegd worden. 
 
De rapportage is bedoeld om: 

 Het verificatieonderzoek te motiveren; 
 Inzicht te geven in de onderzoekshypothesen; 

 Inzicht te geven in de gekozen opzet; 
 Inzicht te geven in de toegepaste onderzoeksmethoden; 
 De resultaten te presenteren; 
 De reproduceerbaarheid van het onderzoek te borgen. 

 
De rapportage is als volgt op gebouwd en bevat in ieder geval de volgende informatie: 
a. Inleiding 

aanleiding; naam en locatie van de sanering; NAW-gegevens van de saneerder, de 
milieukundig begeleider en de aannemer; naam toezichthouder/opdrachtgever; naam 
onderzoeker/opdrachtnemer; globale verontreinigingssituatie; titels 
bodemonderzoek, saneringsplan en (evaluatie)verslag en beschikking. 

b. Opzet en werkwijze 
onderzoekshypothesen; motivatie keuze opzet (gefaseerd, deellocatie);motivatie 

afwijkende werkwijze; representativiteit. 
c. Uitvoering 

uitvoeringsdatum; toegepaste methoden; motivatie van afwijkingen. 
d. Resultaten 

veldwaarnemingen; metingen; analyseresultaten. 
e. Beoordeling afwijkingen en risico’s 

toegepaste beoordelingskader; het resultaat en interpretatie van de toetsing; 
benoeming afwijkingen; motivatie risico’s. 

f. Conclusies 
gemotiveerde aanbeveling voor vervolg maatregelen. 

g. Kaarten en bijlagen:  
locatiekaart, kaart bemonsteringspunten, kaart met afwijkingen (bijvoorbeeld 
ontgravingscontour of omvang en mate van restverontreinigingen), 
boorbeschrijvingen, analyserapporten. 
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B2 Handreiking voor de wijze van optreden 

B2.1 Inleiding 

De milieuwetgeving is voor een belangrijk deel sectoraal ingericht, waarbij de 
bevoegdheid tot de bestuursrechtelijke handhaving is neergelegd bij gemeenten en 
provincies. Zo zijn de twaalfprovincies en diverse grote gemeenten1 bevoegd gezag voor 
de handhaving van de saneringsbepalingen uit de Wbb. Saneringsactiviteiten vinden 
echter meestal plaats in samenhang met andere activiteiten waaraan regels gesteld zijn. 

Voor de handhaving van die andere regels zijn vaak andere bestuursorganen 
verantwoordelijk. Om die reden is de samenhang tussen de Wbb en een aantal wetten in 
deze bijlage nader aangeduid. Ook gaat deze bijlage nader in op de noodzaak tot 
samenwerken tussen bestuursrechtelijke handhavers en strafrechtelijke handhavers en 
de bijbehorende rechtsbescherming. Verder is in deze bijlage een handreiking gegeven 
voor het beoordelen van afwijkingen tussen rapportages. Tot slot is een overzicht 
gegeven van verschillende overtredingen (de handhavingsmatrix).  

B2.2 Samenloop met andere wetten 

B2.2.1 Onderzoeksverplichtingen 
Bij de locaties die onder taak 1 vallen zijn de verplichtingen uit de Wbb nog niet duidelijk. 

Het betreft hier namelijk (voorgenomen) werkzaamheden, waarbij onvoldoende 
gegevens over de bodem bekend zijn om de handelingen onder te kunnen brengen bij 
één van de andere taken. Voor deze taak is het dus relevant om te bezien of er 
onderzoeksverplichtingen bestaan op grond van andere regels. De Woningwet speelt 
hierbij een belangrijke rol omdat daarin eisen gesteld zijn aan de kwaliteit van de bodem.  
 
Op grond van de Woningwet is bij een bouwaanvraag een bodemonderzoek vereist voor 
het bouwen van gebouwen waarin voortdurend mensen verblijven. Er is geen 
bodemonderzoek vereist als het Wbb bevoegd gezag reeds over het betreffende perceel 
heeft beschikt, of wanneer het bouwwerk de grond niet raakt. Zonder bodemonderzoek, 
of indien uit het bodemonderzoek blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden van 
een geval van ernstige verontreiniging zal B&W hun beslissing aanhouden en de 
onderzoeksrapportage doormelden aan het Wbb bevoegd gezag. De bouwaanvrager/ 
saneerder moet in dat geval een melding op grond van de art. 28/39 of 39a, dan wel een 

aanvraag om beschikking ex 29/37 van de Wbb bij het Wbb bevoegd gezag doen.  
 
Bedrijven op bedrijfsterreinen die vallen onder het Besluit verplicht bodemonderzoek 
bedrijfsterreinen moeten de resultaten van een verkennend bodemonderzoek hebben 
aangeleverd bij het Wbb-bevoegd gezag. Die beoordeelt dit onderzoek en inventariseert 
op die manier de bodemsituatie en noodzaak tot sanering. Deze taak was meestal 
uitbesteed aan de zgn BSB-stichtingen. Bedrijven die geen bodemonderzoek hebben 
aangeleverd (de “weigeraars”) kunnen van het Wbb bevoegd gezag een aanwijzing 
krijgen dit onderzoek binnen zes maanden alsnog aan te leveren. Indien die termijn 
wordt overschreden kan het Wbb bevoegd gezag middels een dwangsom, of 
bestuursdwang het onderzoek afdwingen. Hiervoor is geen apart onderzoeksbevel op 
grond van de Wbb nodig. 
 

                                         
1
 Op 1 januari 2006 waren dat de gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, 

Breda, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, 
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, 
Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad. 
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B2.2.2 Bevoegd gezag binnen en buiten Wm-inrichtingen 
Het bevoegd gezag voor de handhaving van de Wbb is geregeld in artikel 95. Daarin is 
bepaald dat het Wm-bevoegd gezag de zorg heeft voor de handhaving van de Wbb-
bepalingen binnen inrichtingen. Uit jurisprudentie blijkt wel dat ook het Wbb bevoegd 
gezag in voorkomende gevallen dwangmiddelen kan inzetten om een melding ex art 28, 
nader onderzoek en een saneringsplan te verkrijgen. Voor de handhaving van de 
saneringsparagraaf en artikel 72 (onderzoeksplicht bedrijfsterreinen) is altijd het Wbb-
bevoegd gezag aangewezen. Daarnaast zijn alle bestuursorganen bevoegd om de 
naleving van het zorgplichtartikel te handhaven, het ligt echter voor de hand dat binnen 
inrichtingen het Wm-bevoegd gezag die taak naar zich toetrekt.  

 
Hieronder is een overzicht gegeven van de bevoegdheidsverdeling binnen en buiten 
inrichtingen, ingedeeld aan de hand van de taken uit deze HUM. 
 

Tabel B6: Bevoegd gezag binnen en buiten inrichtingen 

Omschrijving handhavingstaak 
Zorg voor de bestuurlijke handhaving 

Binnen inrichtingen Buiten inrichtingen 

1a.  Onderzoeksplicht bij bouwvergunning B&W B&W 

1b.  Onderzoeksplicht bedrijventerreinen en 
onderzoeksbevel 

Wbb-gezag niet van toepassing 

2. Meldingsplicht ontgravingen en bemalingen Wm-gezag Wbb-gezaga 

3.  Nieuwe verontreinigingen, waarbij de 
veroorzaker bekend isb 

Wm-gezagc Alle bestuursorganen / 
Wbb-gezagd 

4. Historische verontreinigingene Wbb-gezagf Wbb-gezagf 

5. Nazorgbepalingen  Wbb-gezag Wbb-gezag 
a
  In de Wbb is geen specifiek bevoegd gezag aangewezen voor de handhaving van de meldingsverplichtingen. 

Echter alle verantwoordelijkheden (nemen van maatregelen, beschikkingen enz) worden bij het Wbb-
bevoegd gezag gelegd. Omdat het normaalgesproken zo is dat het bestuur dat verantwoordelijk is voor het 

verlenen van vergunningen en beschikkingen ook is aangewezen als belast met de zorg voor de bestuurlijke 
handhaving daarvan, kan worden aangenomen dat het Wbb-bevoegd gezag de zorg heeft voor de 

bestuurlijke handhaving van de meldingsverplichtingen uit artikel 27 en 28 Wbb.  
b  Hieronder vallen ook ongewone voorvallen zoals bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer;  

c
 De beoordeling van maatregelen, de effectiviteit van de verwijdering, etc. geschiedt door het Wbb-bevoegd 

gezag. Over de afstemming en communicatie bij dergelijke gevallen kunnen afspraken gemaakt zijn binnen 

de regionale handhavingsstructuur; 
d  Alle bestuursorganen zijn bevoegd voor artikel 13; voor de meldingsplicht (art 27 en 30) is geen bevoegd 

gezag aangewezen, maar is het Wbb-bevoegd gezag aangewezen als beoordelaar (zie onder 
a
); 

e 
Hieronder vallen BUS-saneringen, saneringen met SP en ook saneringen van nieuwe verontreinigingen 

waarbij geen veroorzaker is te achterhalen; 

f 
Er kan wel sprake zijn van een Wm-vergunningplichtige activiteit, bijvoorbeeld bij zeefinstallaties, opslag 

van verontreinigde grond en diverse andere categorieën uit het Inrichtingen en vergunningen besluit. 

 

B2.2.3 Bevoegd gezag voor opslag / verwijdering ondergrondse tanks  
Op de opslag van bodembedreigende vloeistoffen in ondergrondse tanks en de 
verwijdering daarvan is het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 van toepassing. 
Hierin zijn voorschriften opgenomen voor de melding, bodemonderzoek, financiële 
zekerheid, het gebruik en de verwijdering van ondergrondse tanks. B&W is bevoegd 
gezag voor de opslag in ondergrondse tanks, of het Wm-bevoegd gezag indien de opslag 
plaatsvindt binnen een inrichtingencategorie van het Ivb waarvoor een ander bestuur is 
aangewezen als bevoegd gezag. 
 
Voordat een ondergrondse tank mag worden verwijderd moet er een melding hebben 
plaatsgevonden bij B&W (of indien van toepassing het Wm-bevoegd gezag). Bij de 
melding moet een bodemonderzoek worden aangeleverd. Het bodemonderzoek en de 
verwijdering van de tank moeten zijn uitgevoerd binnen acht weken na het beëindigen 
van de opslag (artikel 13 BOOT), of indien een tank onverwacht wordt aangetroffen 
binnen acht weken na het aantreffen daarvan (artikel 18 BOOT).  
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Deze melding en het toezicht op de verwijdering overeenkomstig de voorschriften uit 
bijlage VI BOOT staan los van het toezicht op saneringen, of het toezicht op de 
verwijdering van nieuwe bodemverontreinigingen. Indien bij een sanering onverwachts 
een ondergrondse tank wordt aangetroffen moet de eigenaar van de tank alsnog een 
melding doen bij B&W. En andersom, indien bij de verwijdering van een ondergrondse 
tank bodemverontreiniging wordt aangetroffen moet de eigenaar op grond van artikel 27 
of 28 Wbb een melding doen bij het Wbb-bevoegd gezag. In deze situaties zijn afspraken 
tussen B&W (of het Wm-bevoegde gezag binnen inrichtingen) en het Wbb-bevoegde 
gezag nodig over de wijze en het tijdstip waarop het bodemonderzoek na de verwijdering 
van de tank plaatsvindt.  

 

B2.2.4 Bevoegd gezag voor het aanleggen en verwijderen van werken 
Op het aanleggen van werken is het Bouwstoffenbesluit van toepassing. Werken moeten 
functioneel zijn, de aanleg moet gemeld worden en werken moeten verwijderd worden 
nadat deze hun functie hebben verloren. Het bevoegd gezag voor het handhaven van de 
verplichtingen uit het Bouwstoffenbesluit is B&W, of het Wm-bevoegde gezag indien het 

werk binnen een inrichting ligt. Deze taak staat los van de vraag of er sprake is van een 
sanering of van nazorg. Indien op een sanerings- of nazorglocatie een werk in de zin van 
het Bouwstoffenbesluit wordt aangelegd is altijd een melding bij B&W nodig.  
 

B2.3 Inzet van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingsmiddelen 

De overheid kan bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen hanteren om de 
naleving van wettelijke bepalingen af te dwingen (naast privaatrechtelijke middelen 
indien iemand een onrechtmatige daad jegens de overheid heeft begaan).  
 
De bevoegdheden van bestuursrechtelijke toezichthouders en de procedurele vereisten 
bij de inzet van bestuursrechtelijke middelen staan in de Awb. De bevoegdheden van 

toezichthouders zijn zeer ruim. Er hoeft geen vermoeden van een overtreding te zijn om 
toch volledige medewerking van betrokkenen te kunnen krijgen. Het onthouden van 
medewerking aan een toezichthouder is een economisch delict. De bestuursrechtelijke 
handhavingsmiddelen (dwangsom, bestuursdwang) worden reparatoire sancties 
genoemd. Deze zijn bij uitstek geschikt om betrokkenen te dwingen alsnog bepaalde 
handelingen uit te voeren. De bestuursrechtelijk handhavingsmiddelen zijn echter per 
definitie minder geschikt om de naleving te bevorderen van bepalingen met een 

éénmalige en tijdsafhankelijke verplichting (zoals bijvoorbeeld een tijdige melding). 
Daarvoor zijn punitieve sancties (criminal charges) op basis van het strafrecht beter 
geschikt. Omdat bij bodemsaneringen vaak sprake is van dergelijke éénmalige 
verplichtingen heeft de inzet van het strafrecht bij de handhaving van bodemsaneringen 
een grote toegevoegde waarde. Toezichthouders voor de Wbb moeten daarom goed en 
geregeld contact houden met de politie om de inzet van het strafrecht te waarborgen. 
 
Opsporing 

Voor de opsporing van economische delicten gelden de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering, tenzij hiervan in de Wet op de economische delicten (WED) of de in de 
artikelen 1 of 1a van de WED genoemde wetten of besluiten is afgeweken. Zie artikel 25 
van de WED.  
Het belangrijkste punt van verschil betreft de opsporingsbevoegdheden. De artikelen 18 
tot en met 23 van de WED voorzien namelijk in een aantal specifieke bevoegdheden, die 

deels anders, deels ruimer toepasbaar zijn dan die in het Wetboek van Strafvordering. 
Deze specifieke bevoegdheden kunnen door algemene of buitengewone 
opsporingsambtenaren worden gebruikt, voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling 
van hun opsporingstaak nodig is. Dit betekent in elk geval dat telkens voldaan moet zijn 
aan de eisen van proportionaliteit (d.i. evenredigheid tussen middel en doel) en 
subsidiariteit (d.w.z. er zijn geen andere, minder ingrijpende middelen beschikbaar). 
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Om de opsporingsbevoegdheden van de WED te kunnen gebruiken, is niet vereist dat er 
sprake is van een concrete verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van 
Strafvordering, te weten: een op concrete feiten en omstandigheden gebaseerd redelijk 
vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Dit laatste is wel een voorwaarde voor het 
gebruik van de opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering.  
De opsporingsbevoegdheden van de WED kunnen reeds worden toegepast in geval van 
(concrete) aanwijzingen dat een economisch voorschrift niet is nageleefd. Het belang van 
de opsporing brengt dan namelijk mee dat wordt nagegaan waar zich feitelijk een 
overtreding voordoet (Hoge Raad 9 maart 1993, NJ 1993, 633). Een aanwijzing kan 
bijvoorbeeld zijn de wetenschap van een opsporingsambtenaar dat een bedrijf behoort 

tot een branche waarin het met de naleving van milieuvoorschriften niet al te best is 
gesteld (bijvoorbeeld de saneringsbranche). Of de wetenschap dat bij een bepaald soort 
activiteiten – bijvoorbeeld het saneren van verontreinigde grond – in het algemeen de 
naleving van de hiervoor geldende voorschriften te wensen overlaat.  
 
Van ‘wetenschap’ kan worden gesproken, indien zij stoelt op feiten die aannemelijk 
maken dat de naleving door een bepaalde bedrijfstak of een bepaald bedrijf of bij 
bepaalde activiteiten meer dan (zeer) incidenteel tekortschiet. Dit kunnen o.a. zijn 
statische gegevens, toezichtsrapporten van toezichthouders, klachten, gedocumenteerde 
ervaringen van de betrokken functionaris zelf of diens collega’s, gedocumenteerde 
meldingen vanuit een bedrijfstak (concurrenten) of certificerende instelling, publicaties in 
kranten of tijdschriften en relevante jurisprudentie.  
 
Voor de rechtmatigheid van het gebruik van de opsporingsbevoegdheden en daarmee 

voor een succesvolle vervolging is het, in het algemeen, het beste dat de wetenschap die 
aan een aanwijzing ten grondslag ligt, gedragen wordt door het Functioneel Parket. Met 
andere woorden dat er overleg is tussen de opsporingsambtenaar of diens dienst en de 
meest betrokken handhavingseenheid van het Functioneel Parket over de vraag of de 
beschikbare feiten voldoende zijn om te kunnen spreken van een aanwijzing.  
 

Overgang van aanwijzing naar strafbaar feit 
Zodra bij het gebruik van de opsporingsbevoegdheden van de WED – naar aanleiding van 
bedoelde aanwijzingen – op een strafbaar gestelde overtreding wordt gestuit, ontstaat 
een nieuwe situatie: de aanwijzing gaat over in een redelijk vermoeden dat een strafbaar 
feit is gepleegd. De opsporingsambtenaar kan dan tevens gebruik maken van de 
opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering.  
 

Om onrechtmatig gebruik van hun opsporingsbevoegdheden te voorkomen, moeten 
opsporingsambtenaren die belast zijn met de opsporing van milieuovertredingen, daarom 
steeds goed voor ogen houden in welke gevallen zij reeds en uitsluitend de opsporings-
bevoegdheden van de WED en in welke gevallen zij (tevens) de opsporingsbevoegdheden 
van het Wetboek van Strafvordering mogen toepassen.  
 

B2.4 Interpreteren afwijkingen tussen eigen waarnemingen en rapportages 

Voor het opleggen van sancties is het noodzakelijk dat op een objectieve manier is 
vastgesteld dat sprake is van een overtreding. Bij het nalaten van een handeling is dat 
relatief eenvoudig. Lastiger wordt het wanneer de overheid van mening is dat iets “niet 
goed genoeg” is geweest, terwijl die constatering van de overheid is gebaseerd op 
bevindingen met een onzekerheidsmarge, zoals bijvoorbeeld analysegegevens.  
 
In bijlage 1, tabel B5 zijn diverse saneringsaspecten (aangrijpingspunten) genoemd die 
een toezichthouder kan verifiëren. Die verificatie kan plaatsvinden tijdens de sanering of 
na afloop van de sanering.  

 Indien tijdens saneringswerkzaamheden wordt getoetst of sprake is van een 
afwijking ten opzichte van het saneringsplan, wordt  getoetst of sprake is van een 
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wijziging. Hoe daarop gereageerd moet worden is uitgewerkt in paragraaf 3.3 van 
deze HUM.  

 Indien na afloop van saneringswerkzaamheden wordt getoetst of sprake is van 
een afwijking ten opzichte van het evaluatieverslag, wordt getoetst of ingestemd 
kan worden met het evaluatieverslag of dat aanvullende maatregelen of gegevens 
nodig zijn.    

 
Voor de beoordeling of sprake is van een afwijking bij de genoemde aangrijpingspunten 
is in tabel B7 en B8 een kader gegeven voor de kwalificatie daarvan. De gegeven indeling 
is richtinggevend. Diverse omstandigheden kunnen van invloed zijn op het uiteindelijke 

oordeel over de afwijking. Het is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om te 
bepalen wat een passende reactie is op kleine of grote afwijkingen. 
 
Bij de beoordeling van verificatieresultaten moet vanzelfsprekend rekening gehouden 
worden met de onzekerheidsmarge die de metingen met zich meebrengen. Het is vaak 
niet goed mogelijk om een eenduidige onzekerheidsmarge te bepalen. Vaak hebben 
metingen en analyses een grote spreiding. Bij een toenemend aantal waarnemingen 
verkleint de onzekerheidsmarge. Dit is bijvoorbeeld het geval bij in-situ of 
grondwatersaneringen waarbij trends in de analyseresultaten worden beoordeeld. Ook 
kan de onzekerheidsmarge worden verkleint door zoveel mogelijk gebruik te maken van 
identieke protocollen en laboratoria. In tabel B7 en B8 is per aangrijpingspunt deze 
marge toegelicht. Er is geen algemeen kader gegeven voor het kwalificeren van 
afwijkingen bij meerdere parameters tegelijkertijd. De kwalificatie daarvan is teveel 
afhankelijk van de specifieke bodemverontreinigingsituatie. De normen voor de 

uitvoering van analyses zijn vastgelegd in AP04 (partijkeuringen) en AS3000 
(bodemanalyses).  
 
Indien het bevoegd gezag aannemelijk kan maken dat er op onderdelen behoorlijke 
afwijkingen bestaan tussen gerapporteerde gegevens en eigen waarnemingen, wil dat 
nog niet zeggen dat er overtredingen hebben plaatsgevonden. Wel zal het bevoegd gezag 

dan in redelijkheid aanvullende maatregelen of gegevens kunnen verlangen, die mogelijk 
op hun beurt weer aanleiding kunnen zijn voor nadere acties.  
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Tabel B7:  Niet limitatief,  indicatief beoordelingskader verschillende resultaten rapportages en verificatie bij grondsanering 

 
Afwijking bij Toelichting Geen klein groot 

Diepte ontgraving 

(putbodem m-mv) 

Bij verificatie achteraf is 0,2 m een haalbare nauwkeurigheid. 

Dit is de nauwkeurigheid waarmee bij bodemsaneringen 

gewerkt kan worden. Met de gangbare boormethoden voor 

bodemonderzoek is de diepte van een laagvlak met een 

nauwkeurigheid van 0,1 m vast te stellen.  

Bij verificatie tijdens de sanering kan de diepte van de 

putbodem nauwkeurig worden ingemeten marge 0,05 m. 

Alle afwijkingen binnen 

een marge van   

<  ±0,2 m 

Tenminste 1x  een 

afwijking binnen een 

marge van  >  ± 0,2 en 

<  ± 0,5 m 

Tenminste 1x  een 

afwijking met een marge 

van  >  ± 0,5 m 

Omvang ontgraving 

(maaiveld contour) 

Bij verificatie achteraf wordt de ontgravingscontour uitgezet 

op basis van een ontgravingskaart uit het evaluatieverslag. 

Hierdoor treden verschillen op met de werkelijkheid. Een 

marge van 0,5 m is hierbij reëel. 

100 % van de contour 

ligt binnen een marge 

van  <  ± 0,5 m 

Maximaal 20% van de 

contour wijkt af binnen 

een marge van  >  ±0,5 

en <  ±1,0 m 

Meer dan 20% van de 

contour wijkt af met een 

marge van  >  ± 1,0 m  

Kwaliteit putbodem 

(analyseresultaten*) 
Analyseresultaten tussen laboratoria verschillen. Een marge 

van 60 % is reëel. Verder kunnen verschillen optreden door 

heterogeniteit in het bodemmateriaal. 100% verschil is 

acceptabel.  

Bij geen enkele 

parameter verschillen de 

resultaten met meer dan 

een factor 2 

Bij tenminste 1 

parameter verschillen de 

resultaten met meer dan 

een factor 2, maar 

minder dan een factor 3 

Bij tenminste 1 

parameter verschillen de 

resultaten met meer dan 

een factor 3 

Kwaliteit putwanden 

(analyseresultaten*) 

Kwaliteit 

restverontreiniging 

(analyseresultaten*) 

Omvang 

restverontreiniging 

(volume m3) 

De nauwkeurigheid van de kartering van een 

restverontreiniging ligt in de praktijk rond de 10%. Bij de 

kwalificatie van een afwijking kan ook rekening gehouden 

worden met de omvang van de verontreiniging voorafgaand 

aan de sanering. Zo kan een afwijking van 10-20% van het 

volume bij een omvangrijke sanering toch als ‘groot’ 

gekwalificeerd worden. 

Afwijking volume  <  

±10% 

 

Afwijking volume  > 

±10% en < ± 20% en 

het totale volume 

waarbij er sprake is van 

de overschrijding van de 

Interventiewaarde voor 

een stof is < 25 m3  

Afwijking volume > 

±20% of het totale 

volume waarbij er 

sprake is van de 

overschrijding van de 

Interventiewaarde voor 

een stof is > 25 m3  

Omvang depot(s) 

(volume m
3
) 

De nauwkeurigheid bij het inmeten van een depot ligt in de 

praktijk rond de 10%. Bij inschatting op het oog is dit 25%. 

Afwijking volume ± < 

25% 

Afwijking  volume  > 

±25% en < ± 50% 

Afwijking volume > 

±50% 

Kwaliteit 

aanvulgrond 

(analyseresultaten*) 

Voor het toetsen van de kwaliteit van een partij grond ten 

behoeve van de handhaving is in het Bouwstoffenbesluit een 

apart handhavingsprotocol opgenomen. Dat geeft uitsluitsel of 

een partij wel of niet mag worden toegepast. Daarbij wordt 

onder andere rekening gehouden met de heterogeniteit van 

een partij. Indien de resultaten afwijken van een eerdere 

rapportage kan onderzocht worden waarom deze resultaten 

van elkaar afwijken.  

Bij geen enkele 

parameter verschillen de 

resultaten met meer dan 

een factor 2 

Bij tenminste 1 

parameter verschillen de 

resultaten met meer dan 

een factor 2, maar 

minder dan een factor 3 

Bij tenminste 1 

parameter verschillen de 

resultaten met meer dan 

een factor 3 

Kwaliteit depot(s) 

(analyseresultaten*) 

*) Hou rekening met de detectielimiet bij het beoordelen van afwijkingen tussen analyses. Met name bij minerale olie kan de detectielimiet tamelijk hoog liggen.  
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Tabel B8:  Niet limitatief,  indicatief beoordelingskader verschillende resultaten rapportages en verificatie bij 

grondwatersanering 

 
Afwijking bij Toelichting Geen klein groot 

Kwaliteit 

0 – 5 m –mv 

(analyseresultaten*) 

Analyseresultaten tussen laboratoria 

verschillen. Een marge van 60 % is reëel. 

Verder kunnen verschillen optreden door 

heterogeniteit in het bodem materiaal. 

100% verschil acceptabel. Bij het 

beoordelen van trends en indien dezelfde 

laboratoria gebruikt worden is deze 

onzekerheidsmarge kleiner. 

Bij geen enkele analyse 

verschillen de resultaten 

met meer dan een factor 2 

Bij tenminste 1 analyse 

verschillen de resultaten 

met meer dan een factor 2, 

maar minder dan een factor 

3 

Bij tenminste 1 analyse 

verschillen de resultaten 

met meer dan een factor 3 

Kwaliteit 

 > 5 m –mv  

(analyseresultaten*) 

Concentratie 

restverontreiniging 

0 – 5 m –mv 

(analyseresultaten*) 

Concentratie 

restverontreiniging 

> 5 m –mv 

(analyseresultaten*) 

Omvang  

restverontreiniging 

0 – 5 m –mv 

(volume m3) 

De nauwkeurigheid van de kartering van 

een restverontreiniging ligt in de praktijk 

rond de 10%. Bij de kwalificatie van een 

afwijking kan ook rekening gehouden 

worden met de omvang van de 

verontreiniging voorafgaand aan de 

sanering. Zo kan een afwijking van 10-

20% van het volume bij een omvangrijke 

sanering toch als ‘groot’ gekwalificeerd 

worden. 

Afwijking volume ± < 10% 

 

Afwijking volume ± >10% 

en < ± 20% en het totale 

volume waarbij er sprake is 

van de overschrijding van 

de Interventiewaarde voor 

een stof is < 100 m
3 
 

Afwijking volume ± >20% 

of het totale volume waarbij 

er sprake is van de 

overschrijding van de 

Interventiewaarde voor een 

stof  is  > 100 m
3 
 

Omvang  

restverontreiniging 

> 5 m –mv 

(volume m3) 

*) Hou rekening met de detectielimiet bij het beoordelen van afwijkingen tussen analyses. 
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B2.5 Handhavingsmatrix; overzicht overtredingen 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van mogelijke overtredingen. De wijze van optreden (kolom Actie) en de vraag of 
mogelijk sprake is van een overtreding met belangrijke milieu- of handhavingsgevolgen (kolom mogelijk categorie 1 overtreding) is nader 
toegelicht in hoofdstuk 3 van deze HUM. 
 

Overzicht overtredingen Normenkader 
Actie Mogelijk 

categorie 1 

overtreding 
 

Bestuurlijk 

Straf-

rechtelijk 

A. Nieuwe gevallen     

A1 Onopzettelijke handelingen die de bodem in geringe mate aantasten / verontreinigen (‘nieuw 
geval’) 

13 Wbb  - Aanschrijving    

A2 Meer dan geringe schuld aan handelingen die de bodem in grote mate aantasten / 
verontreinigen (‘nieuw geval’) 

13 Wbb  - Dwangsom  PV * 

A3 Niet alle maatregelen nemen om verdere aantasting / verontreiniging te voorkomen bij een 
‘nieuw’ geval’ (zorgplicht) 13 Wbb  

- Dwangsom / 

- Bestuursdwang  
 * 

A4 Niet onverwijld alle maatregelen nemen om verdere aantasting / verontreiniging te voorkomen 
of de gevolgen te beperken bij een ongewoon voorval 13 + 30 Wbb 

- Acuut aanschrijven 

- Dwangsom  
(PV) * 

A5 Niet terstond melden ongewone voorvallen en/of de maatregelen niet beschrijven 27 lid 1 Wbb - Aanschrijving  PV * 

A6 Niet  melden van een ‘nieuw geval’, dan wel niet de gegevens overleggen of de maatregelen 

niet beschrijven  27 lid 1 Wbb  

- Aanschrijving 

- aanwijzing ex art 27 lid 2 Wbb 

- Dwangsom  

PV * 

B. Historische gevallen     

B1 Bij een geval van ernstige verontreiniging, een saneringsplan indienen, dat niet aan de eisen 

voldoet 
39 Wbb 
4:5 AWB 

- Buiten behandeling stellen of 

afkeuren  
  

B2 Saneren zonder het voornemen te melden dan wel niet de vereiste gegevens 

28 + 39a Wbb 

- Aanschrijving  

- Bestuursdwang: stilleggen  

- Dwangsom 

PV  * 
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Overzicht overtredingen Normenkader 
Actie Mogelijk 

categorie 1 
overtreding 

 

Bestuurlijk 

Straf-

rechtelijk 

B3 Niet melden van: (voorschriften opgenomen in beschikking, provinciale of gemeentelijke. 
verordening) 

- Start sanering overeenkomstig vastgestelde termijn voorafgaand aan de feitelijke 
sanering  

- het bereiken van de einddiepte van een grondsanering (vóór het aanbrengen van 
aanvulgrond en/of deklaag) 

- het tijdstip van depotbemonstering 
- het beëindigen van de grondsanering 

- het tijdstip van aanvang grondwatersanering 
- Het beëindigen van de grondwatersanering 

Noot: Overzicht kan verschillen per bevoegd gezag al dan niet hetgeen is opgenomen in 

standaard voorschriften of provinciale of gemeentelijke verordening 

39a Wbb 

PMV / APV 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 

 

LOS PV 
 

 Uitvoering     

B4 Saneren (bij ernstig geval) zonder instemmingbeschikking op saneringplan, maar conform 
doelstelling en beleid 39 lid 2 Wbb 

- Aanschrijving  

- Dwangsom / bestuursdwang  
(PV) * 

B5 Niet saneren conform saneringsplan, maar wel conform saneringsdoelen (zie ook § 3.3 
wijzigingen)  

39a Wbb - Aanschrijving  PV * 

B6 Saneren in strijd met saneringsdoelstelling   

38 en 39a Wbb 

- Aanschrijving  

- Dwangsom  

- Nieuw aanvullende 

beschikking vs evaluatie  

PV en VM * 

B7 Handelen in strijd met saneringsplan   39a Wbb 

 
 

- Aanschrijving, bij kleine 

wijzigingen 

- (Dwangsom / bestuursdwang) 

(PV) * 

B8 Achterblijven van niet voorziene restverontreiniging   39a Wbb 
 

- Aanschrijving  

 
 * 

B9 Meer ontgraven dan gepland zonder rechtvaardiging   39a Wbb - Aanschrijving   

B10 Wijzigingen niet (tijdig) melden   

 
 

39 lid 4 Wbb 

 
 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 

(PV) 

 

 

* 

B11 Handelen in strijd met beschikkingvoorwaarden 

Check steeds of de voorwaarde wel is opgenomen bij de beschikking! 
39a Wbb 

- Aanschrijving, bij kleine 

wijzigingen 

- (Dwangsom / bestuursdwang) 

 

(PV) * 

B12 De vereiste vergunningen niet op de locatie beschikbaar hebben  diverse    

B13 Depot langer dan sanering of 6 maanden  39a Wbb 
8.1 Wm 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
PV * 
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Overzicht overtredingen Normenkader 
Actie Mogelijk 

categorie 1 
overtreding 

 

Bestuurlijk 

Straf-

rechtelijk 

B14 Ongeoorloofd / onbedoeld mengen van grond  
39a Wbb 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
PV * 

B15 Niet gemelde zeefmachines of puinbrekers  39a Wbb  
8.1 Wm 

3.4  AMvB 
Mobiele 

puinbrekers 

- Aanschrijving  PV * 

B16 Opgeslagen partijen niet afdoende gescheiden naar aard, samenstelling en verontreiniging  
39a Wbb 

- Aanschrijving 

- (Dwangsom) 
(PV) * 

B17 Verontreinigde grond in depot niet afdoende afgedekt  39a Wbb - Aanschrijving    

B18 Verontreinigde grond in containers niet afdoende afgedekt  39a Wbb - Aanschrijving.   

B19 Toepassing aanvulgrond niet op basis van erkende bewijsmiddelen  39a Wbb 

7, 8, 9, 11 Bsb 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
PV * 

B20 Niet melden onverwacht aantreffen van asbest  39a Wbb - Aanschrijving    

B21 Vrijgekomen grond of bodemmateriaal met asbest boven de interventiewaarde niet afdoende 
afdekken  

39a Wbb - Aanschrijving  (PV) * 

B22 Afvoer asbest en asbesthoudende naar niet gecertificeerde verwerker  39a Wbb 

10.37 Wm 
- Aanschrijving 

- (Dwangsom) 
PV * 

B23 Afvoer naar onvergunde inrichting voor opslag elders, bewerking en/of verwerking  
39a Wbb 

10.37 Wm 
- Aanschrijving 

- (Dwangsom) 
PV * 

B24 Niet voorafgaand aan de afvoer van : 
- grond en afvalstoffen, vaststellen van aard en samenstelling  

- bouwstoffen kwaliteit vaststellen conform Bouwstoffenbesluit  
- MVG-grond vaststellen kwaliteit conform Bouwstoffenbesluit / MVG  

39a Wbb 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
PV * 

B25 Niet terstond melden wijzigingen  39 lid 4 Wbb - Aanschrijving  PV * 

 SIKB BRL 6000 en BRL 7000 en bijbehorende protocollen      

B26 MKB-er dan wel diegene die feitelijk de sanering uitvoert (Aannemer) werken niet 

overeenkomstig BRL 6000 (VKB 6001/6002) respectievelijk BRL 7000 (VKB 7001 /7002) 
 

39a Wbb 

SIKB: BRL 6000 
VKB 

6001/6002/6003 
dan wel  BRL 

7000 VKB  

7001/7002/7003 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 

- Melding richting certificerende 

instantie 

- Melding aan het Toezichtloket 

Bodem 

(PV)  

 Beëindiging      

B27 Het niet binnen een gestelde termijn overleggen van het evaluatieverslag  39c Wbb / 

beschikkingsvoor

waarden 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
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Overzicht overtredingen Normenkader 
Actie Mogelijk 

categorie 1 
overtreding 

 

Bestuurlijk 

Straf-

rechtelijk 

B28 Handelen in strijd  met nazorgplan 
39 e Wbb 

- Aanschrijving  

-  (Dwangsom) 
PV * 

C. Eisen BUS     

C1 Sanering valt niet binnen de reikwijdte van het BUS (zie art 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1.  en 3.4.1 Min. 
Regeling): De sanering valt onder het reguliere traject voor historische saneringen. 

28, 29, 37, 39 
Wbb - Aanschrijving  * 

C2 Bij een geval van ernstige verontreiniging, een melding overeenkomstig BUS indienen, die niet 

aan de eisen van het BUS voldoet 

39b, lid 3 Wbb 

6 BUS 
(jo 1.3 MR) 

-  Buiten behandeling stellen of 

afkeuren 
  

C3 Niet melden (vijf werkdagen vooraf) start Bussanering 39b lid3 Wbb 

(jo 2.1 MR) - Aanschrijving  LOS PV * 

C4 Bussanering niet aanvangen, binnen 6 of 12 maanden na melding voornemen 
8 BUS 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
  

C5 Wijzigingen niet (juist) melden (zie ook § 3.3 wijzigingen)  10 BUS 

(jo 1.4 MR) 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
(PV) * 

C6 Bussanering niet binnen de gestelde termijn uitvoeren HUS § 2.8 - Aanschrijving    

C7 Niet melden binnen twee weken na voltooiing van de sanering 11 BUS 
(jo 4.1 MR) 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
  

C8 Niet de noodzakelijke maatregel treffen m.b.t. de instandhouding van de isolatielaag  

of niet de noodzakelijke beperkingen in acht nemen 15 BUS 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
(PV) * 

C9 Door diegene die feitelijk saneert (Aannemer) de sanering niet overeenkomstig BRL 7000 

uitvoering van saneringen  
 

2 lid 2 BUS  

(jo 2.2 lid 3 MR) 
 

- Aanschrijving  

 
(PV) * 

C10 Saneringslocatie en depots niet afdoende met een hekwerk omgeven of afsluiten 2 lid 2 BUS  
(jo 2.2 lid 3 MR) - Aanschrijving    

C11 Verontreinigde grond wordt niet binnen het geval opgeslagen 

Opgeslagen verontreinigde grond wordt niet op deugdelijke wijze afgedekt 

Containers voor tijdelijke opslag zijn niet afgedekt  
Tijdelijke depots na afronding van de grondsanering of langer dan 6 maanden in werking 

hebben 
Partijen grond van verschillende kwaliteit mengen 

Partijen grond van verschillende kwaliteit niet gescheiden houden 

2 lid 2 BUS 
(jo 2.4 MR) 

8.1 Wm 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
PV * 

C12 Vrijgekomen asbesthoudende grond of –bodemmateriaal niet binnen 4  werkweken afvoeren 
naar een erkende verwerker 

2 lid 2 BUS 
(jo 2.5 MR) - Aanschrijving  PV  

C13 Geen milieukundige begeleiding, indien vereist 
Milieukundige begeleiding niet overeenkomstig BRL 6000 Milieukundige begeleiding en 

evaluatie van bodemsaneringen  
Geen gegevens van betrokkenen zichtbaar vermelden 

Geen logboek bijhouden of aanwezig hebben 

2 lid 2 BUS 

(jo 2.3 MR) 
 

- Aanschrijving  
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Overzicht overtredingen Normenkader 
Actie Mogelijk 

categorie 1 
overtreding 

 

Bestuurlijk 

Straf-

rechtelijk 

C14 Het niet binnen 8 weken overleggen van een evaluatieverslag  
Het niet verstrekken van de juiste gegevens en/of in het juiste format 13 BUS 

- Aanschrijving  

- Dwangsom 
  

 Tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond     

C15 Niet de grond zoveel mogelijk terugplaatsen (zonder bewerking) onder dezelfde 

omstandigheden binnen hetzelfde werk 
Niet de overtollige grond afvoeren 

2 lid 2 BUS 
(jo 3.3.2 MR) - Aanschrijving   * 

C16 De grond wordt niet teruggeplaatst in de ontgraving dan wel 

De kwaliteit van de terug te plaatsen grond verschilt met de aansluitende bodem 
2 lid 2 BUS 
(jo 3.3.4 MR) 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
PV * 

C17 Geen milieukundige begeleiding bij: 

* het gedeeltelijk afvoeren van verontreinigde grond in plaats van terugbrengen in de 

ontgraving 

* ontgraving door een reeds bestaande isolatielaag 
* ontgraving door de verontreinigde bodemlaag, waardoor selectief moet worden ontgraven 

2 lid 2 BUS 
(jo 3.3.5 MR) - Aanschrijving    

C18 De sanering niet binnen 6  maanden na feitelijk aanvang uitgevoerd hebben HUS § 2.8     

 Kleinschalige immobiele verontreinigingen     

C19 Bij ontgraven van verontreinigde grond niet ten minste tot terugsaneerwaarde ontgraven 
Niet afvoeren van de ontgraven verontreinigde grond 

2 lid 2 BUS 

(jo 3.1.2 MR) 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
 * 

C20 De aangebrachte isolatielaag voldoet niet aan de bodemgebruikswaarde  genoemd in artikel 

3.1.6 
De aangebrachte isolatielaag voldoet niet aan de gestelde dikte van de leeflaag 

Tussen de isolatielaag en onderliggende bodem is geen signaallaag aanwezig 
Een aaneengesloten afdeklaag bestaat niet uit voorgeschreven materiaal 

Wanneer de ten behoeve van de isolatielaag afgegraven grond die niet herschikt kan worden: 
niet afvoeren van de ontgraven grond 

2 lid 2 BUS 

(jo 3.1.3 MR) 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
 * 

C22 De kwaliteit van de leeflaag en de aanvulgrond voldoet niet aan het concentratieniveau  2 lid 2 BUS 
(jo 3.1.7 MR) - Aanschrijving    

C24 De sanering niet binnen zes maanden na feitelijk aanvang uitgevoerd hebben HUS § 2.8 - Aanschrijving    

C25 De saneringsaanpak met isolatielaag leidt tot beperkingen van het op de functie afgestemde 
gebruik 

De verontreinigingsituatie onder de isolatielaag wordt niet beschreven in het evaluatieverslag 

2 lid 2 BUS 
(jo 3.1.11 MR) 

 
 

 

- Aanschrijving    

 Kleinschalige mobiele verontreinigingen     

C26 Bij ontgraven van verontreinigde grond niet ten minste tot de terugsaneerwaarde ontgraven 
Niet afvoeren van de ontgraven verontreinigde grond 

2 lid 2 BUS  
(jo 3.2.2 lid 1 en  

3.2.4 MR) 

- Aanschrijving  

- Dwangsom 
 * 

C27 Niet onttrekken of behandelen van verontreinigd grondwater of gebruik van niet gangbare 

bewezen technieken  

2 lid 2 BUS  

(jo 3.2.3.b MR) - Aanschrijving   * 
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Overzicht overtredingen Normenkader 
Actie Mogelijk 

categorie 1 
overtreding 

 

Bestuurlijk 

Straf-

rechtelijk 

C28 Het aanwezige verontreinigde grondwater wordt niet gesaneerd tot de vastgestelde 
concentratie(s) 

2 lid 2 BUS  

(jo 3.2.3.a MR) 
- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
PV * 

C29 De aanvulgrond is niet vrij van mobiele verontreinigingen en/of m.b.t. immobiele 
verontreinigingen is de kwaliteit slechter dan de aansluitende bodem 

2 lid 2 BUS  

(jo 3.2.5 MR) 
- Aanschrijving 

- Dwangsom 
 * 

C30 De datum waarop de einddiepte wordt bereikt wordt niet uiterlijk 1 werkdag van te voren 
gemeld 

2 lid 2 BUS  
(jo 3.2.9 MR) - Aanschrijving  (PV)  

C31 Verontreinigde grond wordt langer dan 3 werkdagen op de saneringslocatie opgeslagen 
 

2 lid 2 BUS  
(jo 3.2.10 MR) - Aanschrijving (Dwangsom)   

C32 De grondsanering niet binnen 1 maand na feitelijk aanvang afgerond hebben 
De grondwatersanering niet binnen 12 maanden na feitelijk aanvang uitgevoerd hebben HUS § 2.8 

- Aanschrijving  

- (Dwangsom) 
  

D. Bevelen en aanwijzingen     

D1 Handelen in strijd met de aanwijzingen van het bevoegd gezag bij nieuwe gevallen 
27 lid 2 Wbb 

- Aanschrijven  

- Dwangsom / bestuursdwang 
PV * 

D2 Onderzoeksbevel / bevel beveiligingsmaatregel 
43 lid 1 Wbb 

- Aanschrijven  

- bevel + dwangsom 
 * 

D3 Saneringsbevel 
43 lid 3 Wbb 

- Aanschrijven  

- bevel + dwangsom 
 * 

D4 Niet houden aan aanwijzing ex art 45 Wbb 45 Wbb - Dwangsom  PV * 

D5 Niet houden aan aanwijzing ex art 32 lid 2 Wbb 32 lid 2 Wbb - Dwangsom  PV * 

D6 Handelen in strijd met stakings- / gedoogbevel 49 Wbb - Dwangsom / bestuursdwang  PV * 

D7 Handelen in strijd met gedoogplicht voor onderzoek (conform protocollen) 70 Wbb - Dwangsom  PV * 

D8 Handelen in strijd met voorschriften verbonden aan  
Vrijstelling; 

94 Wbb jo  
64, 65, 66 Wbb - Dwangsom  PV * 

D9 Niet staken na bevel bij onvoorzien voorval 30 Wbb - Dwangsom / bestuursdwang  PV * 

E. Overig     

E1 Niet meewerken aan toezichthouders  5:20 AWB 

184 WvS - Dwangsom PV * 

E2 Opzettelijk niet juist en volledig beschrijven in meldingen en rapportages  
225 WvS  PV * 

E3 Onvergunde gronddepots en ander Wm-activiteiten  8.1 Wm - Aanschrijving + zienswijze   * 

E4 Gebruik van aanvulgrond en hergebruik als categorie I i.p.v. categorie II  7 Bsb - Dwangsom / bestuursdwang  PV * 

E5 Grond afgeven aan niet-vergunninghouder  
10.37 Wm 

- Aanschrijving  

- Dwangsom  
PV * 
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overtreding 

 

Bestuurlijk 

Straf-

rechtelijk 

E6 Grondtransport zonder begeleidingsbrief of niet-correcte begeleidingsbrief 10.39, 10.40, 
10.44 Wm - Aanschrijven PV * 

 
Toelichting op de genoemde acties: 
Aanschrijving Een aanschrijving is een brief die verstuurd wordt naar aanleiding van geconstateerde overtredingen. In deze brief 

wordt de overtreder gemaand de overtredingen te (doen) beëindigen, binnen een gestelde termijn..  

Zienswijze In de Awb is de verplichting opgenomen om een belanghebbende/overtreder in beginsel de gelegenheid te bieden 

tot het geven van een zienswijze omtrent de geconstateerde overtredingen en de mogelijke reactie van het 

bestuursorgaan hierop (art. 4:8). Dit horen kan echter volgens artikel 4:1 van de Awb achterwege blijven, indien: 

a) de vereiste spoed zich daartegen verzet; 

b) de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich 

sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan; 

c) het met de beschikking beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet 

reeds tevoren in kennis is gesteld. 

De gelegenheid tot het geven van een zienswijze kan als volgt worden ingevuld: 

a) De zienswijze kan ten tijde van de overtreding direct woren gevraagd door de toezichthouder. 

b) De zienswijze kan in een zienswijzebrief worden gevraagd 

c) Wanneer en bestuurlijke handhavingsmaatregel niet in één stap volgt, kan voor het geven van de 

zienswijze gelegenheid worden gegeven in de aanschrijving 

( ) Actie afhankelijk van aard, omstandigheden, zoals ernst en recidive 

* In beginsel kernvoorschrift, maar evt. gelet op omstandigheden niet als zodanig op te leggen, (zie hoofdstuk 3) 
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B3 Afkortingen 
 
AWB Algemene wet bestuursrecht 

B&W Burgemeester en wethouders 

Bbk Besluit bodemkwaliteit 

BG Bevoegd gezag 

BOOT Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 

BRL Beoordelingsrichtlijn 

Bsb Bouwstoffenbesluit 

Bub Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) 

BUS Besluit Uniforme Saneringen  

EV Evaluatieverslag 

GS Gedeputeerde staten 

HUM Handhavingsuitvoeringsmethode 

HUS Handreiking uniforme saneringen 

I Interventiewaarde bodemsanering 

Ivb Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer 

jo juncto 

LOS Lik Op Stuk 

MKB Milieukundig begeleider 

MR Ministeriële Regeling (BUS)  

mv maaiveld 

MVG Vrijstellingsregeling grondverzet 

NAW Naam, adres, woonplaats 

NEN Nederlandse eenheidsnorm 

NO Nader onderzoek 

PV Proces-verbaal 

S Streefwaarde bodemsanering 

SP Saneringsplan 

T Tussenwaarde bodemsanering: (S+I)/2 

VKB Vereniging kwaliteitsborging bodemonderzoek 

VM Voorlopige Maatregel (ex 28 WED) 

Wbb Wet bodembescherming 

WED Wet Economische Delicten 

Wm Wet milieubeheer 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewater 

WvS Wetboek van Strafrecht 

Ww Woningwet 

 
 


