
 

 

 

 
Landelijk congres Bodemtoezicht en -handhaving 2019 

 

“Samenwerken, nu en in de toekomst” 
 

 

Wanneer: Donderdag 6 juni 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Waar:  Politieacademie, Arnhemseweg 348 te Apeldoorn 

 

Programma 
 

09.00 – 10.00 uur Ontvangst en inschrijving 
 
10.00 – 12.00 uur Ochtendprogramma 
 

- Opening en welkom door dagvoorzitter Ruben Maes 

- Inleiding door de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport 

Jan van den Bos 

- ‘Nederland een beerput?’ Een terugblik en de huidige stand van zaken over VTH in 

‘bodemland’ door Dick Nijhof van de Inspectie Leefomgeving en Transport 

- ‘Gewoon doen’: Jelle Raap (NVWA) en Maarten van der Stappen (Provincie Noord-

Brabant) laten zien hoe kan worden samengewerkt 

- ‘De aanpak van ondermijnende milieucriminaliteit vereist één overheid’. Een 

beschouwing van Pim Miltenburg, portefeuillehouder milieu Nationale Politie 

- Ruben Maes gaat met u op zoek naar de vragen 

 

 

12.00 - 13.30 uur Lunch en Kennismarkt en netwerken. Tijdens de lunch kunt u 

verschillende stands bezoeken, waar u kunt kennismaken met 
diverse ontwikkelingen op het vakgebied  

 
 
13.30 – 16.00 uur Middagprogramma 
 

- Katja Staartjes vertelt over haar belevenissen als atlete en bergbeklimmer en wat 

dat met samenwerken, leiderschap en wendbaarheid te maken heeft 

- Samen met u zal dagvoorzitter Ruben Maes uw vragen van vanmorgen verder 

aanscherpen, zodat de deelnemers aan het debat, daarmee aan de slag kunnen 

- Debat met en tussen bestuurders; naast u als deelnemer nemen daar in ieder geval 

aan deel: IG van de ILT Jan van den Bos, Henk-Jan Baakman, directeur van 

Omgevingsdienst De Vallei, Pim Miltenburg portefeuillehouder milieu Nationale 

Politie, Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg 

Het debat moet leiden tot oplossingen en toezeggingen om daadwerkelijk met de 

oplossingen aan de slag te gaan 

- Verrassende afsluiting  

 

 

16.00 uur  Drankje en hapje 
 

 

Aanmelden: 

Aanmelden kan via de site van kenniscentrum OFGV. 

 

 

https://kenniscentrum.ofgv.nl/ofgv-cursus-outsite-2/bodemcongres


 

 

 

 

 

 

  

Vragen: 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Kenniscentrum OFGV via e-mailadres: 

opleidingen@ofgv.nl.  

 

Achtergrondinformatie: 

Het thema van dit congres is: “Samenwerken, nu en in de toekomst”, met als motto: 

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Adequaat toezicht en handhaving –zowel 

bestuurlijk als strafrechtelijk- van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus 

samenwerking! 

 

Er is de afgelopen jaren veel veranderd zowel op het organisatorische vlak, als ook wat 

betreft nieuwe regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de oprichting van de 

omgevingsdiensten, de reorganisaties bij zowel de ILT als bij de politie en de op stapel 

staande Omgevingswet. 

In het belang van adequaat ketentoezicht zullen alle spelers elkaar weer moeten vinden, 

structureel informatie moeten gaan uitwisselen en dus ook meer moeten gaan 

samenwerken. 

Daarom is het van belang dat toezichthouders en handhavers in de gelegenheid worden 

gesteld om nieuwe kennis op te doen, informatie uit te wisselen en kennis met elkaar te 

maken. 

 

Toezicht en handhaving is een complex werkveld, met veel spelers en waar nieuwe 

ontwikkelingen een grote rol spelen. Het is eveneens van belang dat deze complexiteit en 

ontwikkelingen goed bij het bestuur, directies en beleid in beeld zijn. Op dit congres is 

hiervoor ook de nodige aandacht. 

 

Het congres is bedoeld voor medewerkers toezicht en handhaving bodem, 

vergunningverleners, bestuurders, portefeuillehouders, directies en beleidsmedewerkers 

van Omgevingsdiensten, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, RWS, Politie, Openbaar 

ministerie, ILT, Inspectie SZW. 

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het IPO en 

inhoudelijke bijdrage van de landelijke Werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en 

Bouwstoffen. 

 

 

Organisatie: 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), RWS-Bodem+, Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek (OFGV),  Politie Midden-Nederland en RUD Limburg-Noord (RUDLN).  
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