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‘SAmenwerken
voor schone en
gezonde bodem’
In het dichtbevolkte Nederland is bodem een schaars goed. Ons land heeft het nodig om
te bouwen, te recreëren én om voedsel te verbouwen. Toch zijn schone bodem en water
niet vanzelfsprekend. Er valt namelijk veel geld te verdienen met schadelijke oplossingen bij het hergebruik van vervuilde grond of bouwstoffen. Dan kunnen mens en milieu
de dupe worden. Om de rekening niet door te schuiven naar onze kinderen is ook goed
toezicht op het gebruik van (vervuilde) grond noodzaak.
Iedere toezichthouder op het gebied van bodem en water is een belangrijke schakel in effectief toezicht. Alleen door het delen van informatie en samenwerken ontstaat overzicht
en kan gericht worden opgetreden bij risico’s en misstanden. Dit optreden kan bestuursrechtelijk van aard zijn, maar ook een signaal aan bestuurders en politiek, voorlichting of
aanpak via het strafrecht kunnen worden ingezet. Er zijn verschillende toezichthouders
actief in de bodemwereld. Net als de ILT zien deze partners de noodzaak van meer kennisdeling en intensieve samenwerking.
Ik vind het belangrijk dat toezichthouders samen de risico’s en misstanden in beeld hebben en integraal aanpakken. Dat is effectief toezicht. Het resultaat kan onder meer zijn
dat slechte en goede grond minder vaak wordt gemengd, dat verontreinigde grond niet
wordt gebruikt om diepe plassen in recreatiegebieden op te vullen en dat bouwstoffen en
grond alleen na voldoende reiniging worden toegepast.
Bodem is een veelomvattend en belangrijk onderwerp. U heeft dan ook een mooi vak. Als
toezichthouders dragen wij bij aan een schone en gezonde bodem en bescherming van
het water, nú en in de toekomst.

Jan van den Bos
Inspecteur-Generaal ilt

Colofon

Bodem is gemaakt door een
team van Magazine on the Spot:
Coördinatie Karlijn Broekhuizen
Redactie Karlijn Broekhuizen,
René Lamers
Eindredactie Dave Huismans
Fotografie Eelkje Colmjon
Vormgeving John Stelck

‘Belangrijk dat
toezichthouders de
risico’s en misstanden
integraal aanpakken’
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‘Zit je er voor jouw punt,
of voor de hele pizzA?’
moet als portefeuillehouder Milieu bij de
Nationale Politie tussen alle andere prioriteiten een schone
bodem bepleiten. Het thema staat intern niet hoog op de
agenda, erkent hij, maar door samenwerking met partners
wil hij toch progressie boeken.
Pim Miltenburg

VAnuit welke motivAtie werk je?
“De omgeving van toezichthouders is heel
complex. Er spelen belangen die het ingewikkeld
maken. Kijk naar waarom je dit werk doet: dat bepaalt je passie. Anders ga je formele oplossingen
zoeken. Als politiemens sta ik voor de rechtsstaat,
voor de burger die in het gedrang komt en voor
rechtsregels die voor een ordentelijke manier van
samenleven zorgen.”

Hoe mAken die verschillende
belAngen het complex?
“Neem bouwbedrijf Vink in Barneveld. Dat is op
z’n kop gezet, er zijn daar veel dingen niet goed
gegaan. Maar in de regio is Vink diep verankerd:
als werkgever, maar ook als sponsor van de sportvereniging; dus een grote speler. Belangrijk is niet
alleen de aandacht voor gif in de grond, maar ook
die voor het gif in de samenleving. Ondermijning
komt van laag tot hoog voor. Er wordt met milieucriminaliteit veel geld verdiend, het gaat gepaard
met geweld en de overheid raakt in haar functioneren aangetast. Je kunt als overheid niet meer
onafhankelijk afwegen, wanneer er gemanipuleerd wordt. Hoe zit het met dat kerstpakket? Hoe
zijn de bestuurlijke relaties? Die kwetsbaarheid
is lastig. Bij moord en doodslag weten we al snel
wat goed en fout is. Bij milieu spelen verschillende belangen.”

Welke orgAnisAtie kAmpt er niet
met inkrimpingen? Hoe kun je toch
sAmenwerken?

Pim Miltenburg
politiechef, portefeuillehouder
Milieu, Nationale Politie

“Door de reorganisatie was bij ons niet alles koek en ei,
maar nu staat de Nationale Politie er en willen we samen
met partners zaken aanpakken. Ieder heeft z’n vak, wij hebben kennis van opsporing. Wij hebben informatie-uitwisseling nodig. Ook met de avg is meer mogelijk dan je denkt.
Met het OM hebben we een convenant opgesteld voor de
omgevingsdiensten, maar een aantal wil het convenant
niet ondertekenen. Terwijl het de basis vormt om kennis te
delen en samen aan de slag te gaan. Samen kun je meer.”

Bij sAmenwerking vrAAgt iedere deelnemer zich af: whAt’s in it for me?
“Voor de politie is deze vraag soms ook lastig. Je moet
vanuit die pizza denken, met heel veel punten. Zit je er voor
jouw punt of voor de hele pizza? Stel je voor dat je kunt
zeggen: ‘Ik heb zoveel informatie gedeeld en zoveel ondersteund’? In plaats van: ‘Ik heb dit binnengehaald en zo min
mogelijk gegeven’. Zoals de klimaattafels waaraan akkoorden zijn gesloten, hebben wij bodemtafels nodig, waaraan we samen kijken hoe we ondermijning van gezag en
samenleving kunnen aanpakken. Ik nodig andere partijen
daar graag voor uit.”

‘Ook met de AVG is meer
mogelijk dan je denkt’
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KAtjA StAArtjes beklom als eerste Nederlandse vrouw de

‘

Mount Everest en was expeditieleider bij beklimmingen tot boven
achtduizend meter. Ze leerde er dat zelfkennis weliswaar de basis is
van persoonlijk leiderschap, maar je alleen met goede teambanden
en onderling vertrouwen je gemeenschappelijke doelen bereikt.

KAtjA, wAArom dóe je dit?
“Dit is mijn passie. Het contrast in de bergen vind
ik mooi, je voelt je zo nietig in de natuur. Ik vind
het prachtig dat je een duidelijk doel hebt. Ik kan
daar op mezelf reflecteren en tegelijkertijd ervaar
je er een intense verbondenheid. Let wel: Ik geniet tot zevenduizend meter. Daarna is het puur
overleven om de top te halen.”

WAt leren de bergen jou?
“Iedereen die klimt, weet dat je je moet aanpassen aan de omstandigheden, uit je comfortzone
treden, jezelf moet ontwikkelen. Na de Mount
Everest doemde de vraag op wat er nog te klimmen viel. Maar ik wilde altijd een betere klimmer
worden en dat kan juist ook in de Alpen. Ik heb
me dus de laatste jaren gefocust op mijn ontwikkeling, met meer aandacht voor het team en de
teamgeest.”

Welke ervAring leerde jou het
meest over sAmenwerken?
“In 2004 hebben we een expeditie naar Pakistan
georganiseerd, waar we een berg van meer dan
achtduizend meter – zonder zuurstof – wilden
beklimmen, samen met twee Pakistani. Wij
kenden hen niet. Dat was een nadeel, maar we
kozen voor onze veiligheid. Onze spullen werden
gedragen door dragers, in het kamp waren een
kok en verbindingsofficier. Vaak krijgen de ondersteuners niet de credits die ze verdienen. Maar
succes realiseer je met z’n allen. Daarvoor is het
zo belangrijk om te investeren in de onderlinge
relaties.”

Hoe pAkten jullie het AAn?
“We hebben het in stappen gedaan, iedere
klimronde iets hoger. Steeds keerden we terug
naar het basiskamp om te herstellen. Als het weer

‘Een divers team
maakt een sterk team’
tegenzit, duurt het soms wel tien dagen tot je naar boven
kunt. Dan wordt de missie steeds meer een mentale uitdaging en wordt eigenaarschap steeds belangrijker. Je wordt
enorm met jezelf geconfronteerd. Ik weet nu: zelfkennis is
de basis van persoonlijk leiderschap.”

En hoe stond het met de teAmgeest?
We waren inmiddels met een Duits en Spaans team. Er waren cultuurverschillen, maar we vulden elkaar ook aan. Een
divers team maakt een sterk team. We waren inmiddels zo
ver dat we de top konden bereiken, en het lastigste stuk van
de route lag voor ons. De zwakste schakel bepaalt de sterkte
van de keten. Je moet het zware werk van elkaar overnemen. Het gaat om synergie. Focus. Omgaan met je angsten.
We haalden de top, en we wisten: geen van de teams zou
dat alleen zijn gelukt. Pas in het basiskamp, toen we veilig
waren teruggekeerd, vierden we het succes.”

WAt zegt dAt nu over ons,
hier in NederlAnd?
Besef dat je bij samenwerken te maken hebt met cultuurverschillen. Die ervoeren wij ook met de Spanjaarden.
Begin met het overbruggen van die kloof, groei naar elkaar
toe. De basis is vertrouwen. Werk aan dat vertrouwen.
Communiceer. Als wij het laatste stuk moeten beklimmen,
is iedereen kapot en is er altijd wel iemand hoogteziek.
Anderen staan te graven om de tenten op te zetten en je
denkt ‘help even mee’. Toch moet je iemand dan even met
rust laten, anders kom je samen niet boven. De essentie
is: heb je echt commitment voor hetzelfde doel en voor
elkaar?”
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2 tweegesprekken
Verschillende partijen die toezicht houden en handhaven op het
terrein van de bodem moeten samenwerken, informatie delen,
elkaars taal verstaan. Deelnemers van verschillende ketenpartners
gaan in gesprek over hoe zij dat doen en hoe het beter kan.

Annemieke vAn Ling

RUD Noord-Holland Noord
Willem SAris

Politie Achterhoek Oost

Annemieke “Ik kan me er iets bij
voorstellen. Wij hebben ook beperkte capaciteit.”
Willem “Ik verwacht van colle-

ga-diensten dezelfde inzet als ik heb.
Zorg ervoor dat je crisissituaties kun
tackelen, bied alternatieven.”

Brigitte vAn Noortwijk

Beleidsafdeling Dienst Stadsbeheer, gemeente Den Haag
Alfred Peperkoorn

Annemieke “Je hebt elkaar nodig,
maar kunt niet verwachten dat de
ander opeens tijd vrij kan maken.”

‘Ruimte voor incidenten’
Annemieke “Ik heb al veel contact
met andere partijen. Op persoonsniveau gaat dat goed. Maar
zodra ik een instantie moet bellen
waar ik niemand ken, word ik van
het kastje naar de muur gestuurd of
niet teruggebeld.”
Willem “Samenwerking met men-

sen op straat gaat goed. Zodra ik bijvoorbeeld de provincie of het ministerie moet bellen, wordt het lastiger.

Ik pleit voor een zakelijk netwerk
van personen die je kunt bereiken,
met telefoonnummers erbij. Er was
een keer sprake van een truck met
compost waarin ook ijzer, rubber
en steen zat. Er mag een percentage
niet-eigen stoffen in zitten, maar ik
wist niet hoe groot. Toen ik daarover
informatie wilde van E-Land, kreeg
ik te horen: ‘Ik krijg hier niemand
warm voor’.”

Dienst Regionale Recherche
en Milieuteam, politie Velp

‘Politie denkt
te weinig juridisch’
handhavingsstrategie bij de politie.
Het is een meerwaarde als iemand
veel kennis en ervaring op dat gebied heeft.”

Willem “Op mijn collega’s, die ik

Alfred “Het verhaal van vandaag

Alfred “Er zijn te weinig specia-

enthousiast moest maken om te
wachten tot er iemand komt, werkt
dit averechts.”

is natuurlijk al jaren bekend: ‘we
moeten beter samenwerken’. Maar
the devil is in the detail: hóe gaan
we dat doen?”

listen bij de politie. Neem nu het
milieuteam, dat is heel breed.”

Annemieke “Onze opdrachtgevers,
de provincie en gemeenten, moeten
verantwoording afleggen. Dan is
er weinig ruimte voor incidenten,
want anders haal je de politiek
afgesproken targets niet. We moeten
allemaal een kwaliteitsslag maken,
van uitvoering tot bestuur. Na de
commissies-Mans en -Lodders kwamen de omgevingsdiensten, maar
er is meer afstand nodig tussen
politiek en handhaving.”

Brigitte “Wat kun je daaraan

doen?”

Alfred “Bij de politie wordt er vaak

te weinig juridisch gedacht, er wordt
wat lacherig over gedaan. Maar als
we dat juridische kader niet helder
voor ogen hebben…”

Alfred “Maar als iemand een

bankoverval heeft gepleegd, stuur je
toch ook geen brief. Iemand moet
toch op z’n donder krijgen?”
Brigitte “De sanctiestrategie geeft

Brigitte “Er is een landelijke

handhavingsrichtlijn opgesteld, die
moeten we dan ook wel gebruiken.”

de overtreding de overtreder eerst
een waarschuwingsbrief.”

Alfred “De opleidingen bij de Politie duren lang. Ik pleit voor korte,
zaakgebonden opleidingen. Je moet
snel iemand op vlieghoogte kunnen brengen. En hoe zit het bij de
gemeente? Wat doen jullie als er iets
grondig misgaat?”

mogelijkheden tot bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden. Bij
urgente zaken kan gekozen worden
voor bestuursdwang met daarnaast
inzet van het strafrechtelijk traject.”
Alfred “Bestuurlijke strafrechtelij-

ke partners betrekken in dat soort
zaken niet snel de politie. Ze denken
vaak: ‘die hebben toch geen tijd en
capaciteit.’”

Brigitte “Dan zetten we voor taken
Brigitte “Eens. Ik merk ook wel dat

het thema milieu veel kennis vereist
voor onder andere de landelijke

die door de omgevingsdienst worden uitgevoerd de sanctiestrategie
in gang. We sturen afhankelijk van

Brigitte “Betere afstemming is dus

heel belangrijk.”
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visies op beter
sAmenwerken

Hoe kunnen we beter sAmenwerken Als
ketenpArtners? Op welke terreinen en
hoe zorgen we voor optimAle informAtieuitwisseling? Welke knelpunten komen we
tegen? Vier bestuurders in gesprek met elkAAr
én de zAAl. Deze oplossingen zAgen zij.

1

2

3

4

‘We zien AllemAAl
een Andere bergtop’

‘Blijf vAsthouden
AAn gezAmenlijk doel’

‘Bundel cAses en
toon ze de politiek’

‘Ons vAk vrAAgt
om netwerken’

Patrick van der Broeck
dijkgraaf Waterschap Limburg

Henk-Jan Baakman
directeur OD De Vallei

Frank van Diepenbeek
plaatsvervangend inspecteur-generaal ILT

Pim Miltenburg
portefeuillehouder Milieu bij Nationale Politie

“Bij een bergexpeditie heb je één doel, één top. Daar wil
je met elkaar naartoe. Maar ik heb het idee dat we voor
mestfraude en een gezonde bodem niet naar één top
kijken, maar er verschillende zien. Er spelen zoveel verschillende belangen. Een ander heikel punt is dat bodem
bij politiek en bestuurders niet altijd de aandacht krijgt
die het verdient. Mijn advies? Koppel in je communicatie
verontreinigende bodem aan schoon drinkwater, aan
een schone recreatieplas. Dan komt men wel in actie. Het
gaat er uiteindelijk om dat we allemaal hetzelfde doel
wíllen bereiken. Dan kan er veel, ook in de gegevensuitwisseling.”

“Je moet verbanden smeden wanneer het rustig is. Als de
relatie goed is, weet je elkaar in spannende tijden beter
en sneller te vinden. Ik begrijp dat er niet altijd tijd en de
middelen zijn om te investeren in dat netwerk, maar ik ga
ervan uit dat je als professional ook tijd besteedt aan het
vormgeven van je netwerk. We zien gewoon dat het hard
nodig is om de vraagstukken rondom een schone bodem
samen op te pakken. Misschien moeten we daarvoor wat
autonomie opgeven, maar het gezamenlijke doel voor
ogen houden. Hoe? Blijf met elkaar in het gesprek.”

“Dat iets juridisch niet zou mogen, kan een argument
worden om iets niet te doen. Bedenk dan wat juridisch
wél kan. Betrek er een wet of organisatie bij die wel
de bevoegdheid heeft om iets te kunnen. Je kunt het
netwerk institutionaliseren rondom een casus. Als je iets
belangrijk vindt, een passie hebt, werk je naar een oplossing. Kijk per casus wat iedereen toe te voegen heeft.
Bundel die cases, dan ziet de politiek dat de huidige
wetgeving en systemen niet voldoen. Je kunt als partners andere belangen hebben, maar trek wel samen op,
communiceer. Verras elkaar niet.”

“Je moet vanuit de urgentie van het probleem over je
grenzen kijken. Wanneer je contact legt, heb je met verschillende werelden te maken. Daarom moet je uitleggen waarom je wilt samenwerken en dat verhaal delen.
Ons vak vráágt van ons dat we netwerken. Gebruik een
crisis, want dan kun je veel zaken samenbrengen. En
netwerken is op verschillende niveaus nodig om het
verhaal op de juiste plek te krijgen. Je trekt echt samen
op. De juridische bevoegdheid kan bij de burgemeester of het OM liggen, maar we gaan er wel samen voor
staan, want materieel zijn we allemaal verantwoordelijk.
Dus zetten we iemand naast de burgemeester neer, voor
ondersteuning.”
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VAn Lekkerkerk tot nu

40 jAAr

milieu
schAn
dAlen
…en wAArom ze nog steeds plAAtsvinden

Zijn we wat opgeschoten met alle maatschappelijke, politieke en organisatorische aandacht voor grote milieuzaken, de afgelopen vier decennia? Weinig,
toont de geschiedenis. Capaciteitsgebrek en politieke onwil maken het lastig,
stelt Dick Nijhof, senior inspecteur ilt. Toch is er hoop.

In de documentaire ‘Nederland Beerput’ van kro ncrv
uit 2017 wordt een ‘mooi’ overzicht gegeven van een
aantal milieuschandalen uit de Nederlandse geschiedenis. Beginnend in 1979 met de ontdekking van gifgrond
waarop een wijk in Lekkerkerk was gebouwd: het eerste
Nederlandse gifschandaal. Drie kwart van de bedrijven
had in die tijd geen beschikking voor hun afval. Slechts
acht procent ondervond controles. Het OM was in die
tijd zeer terughoudend in het aanpakken van grote
milieudelicten, omdat het bestuur niet haar verantwoordelijkheid nam en haar handen er niet aan wilde branden.

750 miljoen
Na ‘Lekkerkerk’ volgde een reeks andere grote zaken,
zoals Gouderak (1982), Booy Clean (1983), Coupépolder (1983), Zegwaard (1989) en tcr (1989). In de jaren
negentig werd vervolgens zo’n 750 miljoen gulden (340
miljoen euro) vrijgemaakt voor maatregelen. “Een deel
werd echter voor andere zaken gebruikt”, stelt Dick
Nijhof, senior inspecteur bij de ilt. In 1995 kwam er wel
een milieubijstandsteam (mbt), die lokale opsporingsdiensten gingen ondersteunen bij milieudelicten. Maar
ondanks alle regelingen en inspanningen uit de jaren
negentig volgden begin deze eeuw toch weer grote incidenten: de vuurwerkramp in Enschede (2000), brand in
café ’t Hemeltje in Volendam (2001), sloopschip Otopan
(2006) en chemicaliëndumping vanaf het schip Probo
Koala (2006).

GrAfietregen
In 2008 concludeerde de commissie-Mans dat zulke
opgaven te groot zijn voor gemeenten. Daarom werden
Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht voor hand

having, vergunningverlening en samenwerking.
Nijhof: “Het is de vraag of de fusies van organisaties in
het afgelopen decennium hebben bijgedragen aan de
kwaliteit.” Ook nu spelen er taaie kwesties, zoals incidenten met asbest, kunstgrasafval, het verondiepen van
plassen, de grafietregen van Tata Steel, onveilige tank
opslag bij Odfjell in de Botlek en kankerverwekkende
uitstoot van chemische fabriek Chemours.

Politieke wind
Hoe kan het toch dat steeds weer nieuwe zaken opduiken? Is er dan niets geleerd van eerdere zaken? “In het
algemeen kan capaciteitsgebrek als oorzaak gelden”,
legt Nijhof uit. “Bij de nvwa verdween 36 procent van de
arbeidsplekken, bij ilt 44 procent.” Maar mogelijk speelt
een andere politieke wind een rol, oppert hij. “Bedrijven
spelen een belangrijke rol in lokale gemeenschappen.”
Als derde mogelijke verklaring noemt Nijhof een financiele: bestuurders kijken veel naar aantallen inspecties
en budgetten gaan volgens uurtje-factuurtje. “Hierdoor
neemt de oppervlakkigheid toe, inhoudelijke aandacht
neemt af. Ik krijg signalen dat zestig procent van de meldingen niet wordt gehandhaafd.” Dat schaadt volgens
Nijhof het vertrouwen, bij burgers en medewerkers. Wat
kun je dan nog doen? Gezamenlijk risicoanalyses maken
en gevarenbarrières instellen, stelt hij. En door samenwerking beschikbare kennis beter inzetten, zodat niet
elke organisatie het wiel opnieuw uit hoeft te vinden.
Nijhof ziet positieve tekenen van samenwerking, zoals
regionale bodemdagen en gezamenlijke inspectievluchten van Rijkswaterstaat. “Het verhaal lijkt somber, maar
ik ben optimistisch.”

‘Door kennisdeling hoeft niet elke
organisatie het wiel opnieuw uit te vinden’
Bekijk hier het filmpje
NederlAnd een beerput?
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Een kritisch nrc-artikel over mestfraude in Brabant en Limburg en de
evaluatie van de Meststoffenwet 2016
door het Planbureau voor de Leef
omgeving vormden voor de nvwa de
aanleiding om mestfraude samen
met de regio’s Noord-Brabant en
Noord-Limburg aan te pakken.
Met succes.

Nieuwe
samenwerking
bij handhaving
mestfraude

‘De
energie
spAtte
ervAn Af!’

Mestfraude is een diepgeworteld probleem, stelt Jan
Raap, Specialistisch Inspecteur Meststoffen bij de nvwa.
“Rondom mest heerst een negatieve cultuur en de
wet- en regelgeving zijn complex.” Bovendien volgen
veranderingen zich snel op en leidt dat tot interpretatieverschillen, ziet hij. “Ondanks alle inspanningen gaat
de grondwaterkwaliteit zienderogen achteruit.” Een
ander aspect waarmee de nvwa te maken heeft, is de
toewijzing van de derogatie, waar voor Nederland een
enorm economisch belang aan vastzit. “Toewijzing vanuit Brussel is geen automatisme, daarvoor moet je aan
strenge voorwaarden voldoen”, legt Raap uit. Voldoende
aanleiding, kortom, om de handschoen samen met
regio’s op te pakken en mestfraude te bestrijden.

Welwillendheid
In Noord-Brabant en Noord-Limburg is mestfraude
een bestuurlijk onderwerp, verklaart Maarten van der

Bekijk hier de presentAtie
GezAmenlijke AAnpAk
mestfrAude

Stappen, projectleider vanuit de Provincie Noord-Brabant. “Daardoor was er veel welwillendheid voor dit
project. De waterkwaliteit moest beter worden en daarvoor was een heel andere aanpak nodig.” Die werd onder
andere gevonden in enkele grote bijeenkomsten met het
om/fp, rvo, nvwa, waterschappen, twee provincies en
drie omgevingsdiensten. Met op de achtergrond vijftig
gemeenten en het lnv. “De energie spatte ervan af, ook
na de bijeenkomsten bleef men doorpraten. Mooi.”

Zoveel pArtners, zoveel wensen
Daarnaast zijn dertig gezamenlijke controles door de
nvwa, waterschappen en de provincie uitgevoerd. In
2019 krijgen deze navolging. Uniek, zegt Van der Stappen. “We hebben veel geleerd van dit project. Voor
goede data-uitwisselingen moeten je data en informatie
op orde zijn. Investeer daarin.” Daarnaast heeft de nvwa
zelf moeten wennen aan de nieuwe samenwerking.
“Voorheen waren we gewend alles zelf te doen, maar
met elkaar kunnen we de mestfraude zoveel gerichter
aanpakken. Het vraagt wel om verplaatsing in je toetsingspartners, om meer omgevingsgericht te kunnen
opereren.” Dat blijft een aandachtspunt, vinden zowel
Raap als Van der Stappen: met zoveel partners zijn er
ook veel wensen en verantwoordelijkheden. Onderling vertrouwen moet daarom gevoed blijven worden
met positieve resultaten. Van der Stappen: “En krop
ergernissen en frustraties niet op. Je kunt niet genoeg
investeren in relaties.”

VrAgen?
Mail naar Jan Raap of Maarten van der Stappen

‘Krop ergernissen
en frustraties niet op’
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Ver
slAg
v/d
dAg
Ruim tweehonderd deelnemers nAmen
op 6 juni deel AAn het LAndelijk Congres
Bodemtoezicht en -HAndhAving.
Hoe kunnen zij hun onderlinge

“Je moet de grenzen opzoeken
in wat je mag. Een bal op de
lijn is óók in. Onze taak richting bestuurders is te zeggen:
‘Hallo! Heeft u in de gaten wat
er gebeurt?’ Die boodschap
vinden ze niet leuk, maar ik
doe het niet voor mijn lol, dit
is mijn taak.”

Bekijk hier de openingsfilm

sAmenwerking versterken?
Een verslAg in woord en beeld.

JAn vAn den Bos

inspecteur-generaal ILT

“Op de werkvloer wordt al veel samengewerkt, maar het blijkt lastig
om dat een stapje verder te brengen. Kijk wat je kunt doen binnen
je eigen invloedssfeer.”
Quirine Diesbergen

programmamanager Bodem, ILT

“Dat samenwerken geloof ik allemaal wel. Maar
wie gaat er verantwoordelijkheid nemen als het
mis gaat, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf moet
sluiten? Daar moet regie op zitten.”

“Hoe krijg je de politiek warm voor de
bodemproblematiek? Dat gebeurt alleen
als er calamiteiten zijn. Voor preventie krijg
je heel moeilijk financiën bij elkaar.”

Deelnemer congres

Tonnis vAn Dijk

Bodemtoezicht en -Handhaving

Wethouder Scherpenzeel
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interview
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SAmenwerken – wAAr
stAAn we?
NAtuurlijk, er wordt nu ook Al sAmengewerkt. Alleen is dAt nog te vAAk

AfhAnkelijk vAn persoonlijke contActen en ontbreekt structurele inbedding.

Hoe verbeteren we dAt? Deelnemers AAn het LAndelijk Congres Bodemtoezicht
en -HAndhAving bieden prAktische oplossingen en AAnbevelingen.

Deze hAndschoen
pAkken we sAmen op
1

Naleven en uitvoeren van
de bestaande landelijke
handhavingsrichtlijn.

2

Organiseren van een
vervolgconferentie voor
bestuurders en handhavers,
op basis van casuïstiek.

3
4

Mogelijk maken van het
delen van contactgegevens
van medewerkers bij verschillende organisaties
binnen hetzelfde werkveld.

Ondersteunen van het delen
van kennis en informatie
richting politiek en bestuur.

5
6
7

…en lAten we dit meenemen
in de uitvoering:
Verbinden van bestuursen strafrechtelijke kennis
binnen opleidingen en
organisaties.

Niet aan juristen vragen óf
het kan, maar hóe het kan.

Ondersteunen of mogelijk
maken van kleinschalige,
informele bodeminterventieteams.

1
2
3
4
5

Zet burgers in ter onder
steuning van je verhaal.

Houd als handhaver je rug
recht en focus je op het einddoel richting bestuurders.

Organiseer je eigen expe
ditieleider; zorg voor goede
regie. Weet wie bij calamiteiten verantwoordelijkheid
draagt.
Probeer je leidinggevende
te overtuigen van het belang
om tijd en middelen vrij te
maken voor het opzetten
van netwerken.
Maak je netwerk in vredestijd zodat je elkaar meteen
weet te vinden in crisistijd.

6

Zorg voor urgentie en
politieke aandacht: maak
de problematiek zichtbaar.

7

Breng de werelden van
toezichthouder en BOA – op
een hoger niveau – bij elkaar.

8

Bekijk wat je binnen je eigen
invloedssfeer voor elkaar
kunt krijgen.

9

Kijk waar de energie zit
en tuig netwerken niet te
formeel op.

10

Zorg voor één technologisch
systeem voor databeheer.
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reActies

21

8 deelnemers 8 inzichten
Na een dag vol discussie is het tijd voor reflectie. Acht deelnemers over hun nieuwe inzichten
en wat zij morgen anders gaan doen – of juist
anderen aanbevelen.

Frans van der Wee
Nationale Politie

‘Wees brutAAl,
doe een bAkkie’

‘Behoud het
goede’

‘ToegAng tot
elkAArs systemen’

‘KwAliteit boven
kwAntiteit’

“Vandaag hoorde ik vooral
terug dat de communicatie
tussen politie, de ILT en
omgevingsdiensten niet
altijd even soepel verloopt.
Ik moet bekennen dat ik
dat zelf niet zo ervaar, de
afgelopen jaren heb ik
voortdurend geïnvesteerd
in het opbouwen van een
netwerk. Mijn advies? Wees
brutaal, loop naar binnen,
vraag of men zin heeft in
een bakkie. Dan weet je elkaar als het nodig is sneller
te vinden.”

“Ons platform om de
samenwerking van partijen
rondom BOA’s te verbeteren is hard nodig. Wat ik als
lastig ervaar, is dat er vaak
nieuwe gezichten op functies komen en dat daarmee
contacten en kennis wegvallen. Terwijl wat we met
elkaar hebben opgebouwd
zo belangrijk is. Laten we
de goede voorbeelden uit
het verleden dus nieuw
leven inblazen, wellicht
onder aanvoering van een
innovator.”

“Ik maak dit soort bijeenkomsten nu al vier
jaar mee. Vaak wordt dan
op hetzelfde gehamerd:
samenwerking. Het gebeurt
alleen niet. Er wordt niet
gecommuniceerd. We
kunnen bijvoorbeeld niet
in elkaars systemen. De
snelle wisseling van de
wacht onder leidinggevenden speelt denk ik een rol.
Op de werkvloer weten we
elkaar wel te vinden. Nu de
bestuurders nog.”

“Bij veel organisaties
ontbreekt de ruimte om te
netwerken. Die zijn meer
op cijfertjes gericht, we zijn
digitale organisaties geworden. Ik vind kwaliteit echter
belangrijker. Je kunt namelijk beter vooraf adviseren
dan na afloop handhaven.
Terwijl veel bestuurders
denken dat er altijd wel wat
geld bij handhaving is weg
te halen, hebben we juist
méér nodig, bijvoorbeeld
voor een drone. Ook missen
we mensen – er zijn veel
open vacatures – en capaciteit om ze op te leiden.”

Dick van Dop
BOA-Platform, ILT

‘Werk sAmen
bij werving
personeel’

‘Nodig bestuurders uit’
“Ik ben heel blij met het
voornemen tot een bijeenkomst tussen bestuurders
en handhavers. De vraag is
natuurlijk hoe we wethouders, gedeputeerden
en directeuren van omgevingsdiensten naar die bijeenkomst trekken. Je kunt
denken aan het uitnodigen
van de staatssecretaris,
maar belangrijker vind ik
dat men inziet dat we voor
een gezamenlijke opgave
staan: een schone bodem.”
Quirine Diesbergen
programmamanager
Bodem, ILT

Rochelle van Abeelen
Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi en Vechtstreek

“Ik hoorde vandaag dat veel
omgevingsdiensten voor
dezelfde uitdagingen staan,
bijvoorbeeld in de werving
van goed personeel. Voor
veel jongeren is het een
onbekend werkveld. Wij
ontwikkelen veel initiatieven voor young professionals, dat werkt. Ik vind
het belangrijk om hierover
ervaringen uit te wisselen
met andere omgevingsdiensten, zoals vandaag
gebeurde.”

Sybren Abma
Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek

Gerard Kruse
gemeente Enschede

‘Onder- en bovenlAAg verbinden’

Monique Oosterloo
politie Kerkrade

“Het gaat veel over samenwerking, maar die heb ik
wel op orde: je vindt elkaar
vanzelf wel. Mits je er tijd
voor hebt. Daarvoor heb
ik moeten vechten. Op
beleidsniveau verloopt de
samenwerking moeilijker.
Voor collega’s die op straat
werken, zou het goed zijn
om eens een management
overleg bij te wonen. Dan
hoor je waarom iets niet
kan en snap je dat beter. De
onderlaag weet niet wat de
bovenlaag doet en andersom.”

‘Kennis uit netwerksessies intern delen’

Peter Heijmans
Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant

“Ik moet echt meer netwerken. En daarvoor mijn
tijd anders indelen. Mijn
netwerk is nu kleinschalig: het beperkt zich tot de
Omgevingsdienst Middenen West-Brabant, waar we
naast zitten. Nu ontmoet ik
mensen van andere instanties, dan maak je sneller
contact. Onze dienst erkent
de noodzaak van netwerken
wel. We hebben afgesproken
dat we na afloop de kennis
die dat oplevert met alle collega’s delen, zodat iedereen
er wat aan heeft.”
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VrAgen?
Heeft u naar aanleiding van dit
congres en of naar aanleiding
van deze terugblik nog vragen,
opmerkingen of wilt u over iets
specifieks van gedachten wisselen,
dan kunt u contact opnemen
met Dick Nijhof van de ILT of
met Herman Miedema van
RWS- Bodem+

