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1. Inleiding 

In de afgelopen jaren is sprake van een toenemend aantal kritische signalen ten aanzien van de 
uitvoering, handhaving en toezicht van bepaalde sectoren van het Kwalibo-stelsel. 
 
Op 11 december 2018 heeft de Staatssecretaris twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd.  
Een brief met de visie op duurzaam hergebruik van grond en een brief over de uitkomsten van de 
verkenning naar de problematiek met betrekking tot thermisch gereinigde grond en van de evaluatie 
diepe plassen.  
 
Een van de maatregelen die is aangekondigd in de visiebrief is de beleidsevaluatie Kwalibo.  
 
Aangegeven is dat het belangrijk is om in de beleidsevaluatie de hele keten in ogenschouw te nemen 
en per stap in beeld te brengen waar kwetsbaarheden zitten en waar extra regie of facilitering van het 
Rijk noodzakelijk is. Daarnaast is aangegeven dat gekeken wordt naar de zwakke schakels in de 
keten van ontgraven, reinigen, opslaan, verhandelen en toepassen van grond en baggerspecie, en dat 
deze worden verstevigd zodat hergebruik van grond op een duurzame en verantwoorde wijze 
plaatsvindt. 
 
Op dit moment is er overigens geen reden om het hele publiek-private stelsel ter discussie te stellen, 
omdat de kritiek naar verwachting niet voor alle sectoren van Kwalibo in gelijke mate geldt, maar met 
name voor grond en baggerspecie.  
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Het doel van de beleidsevaluatie is onderzoek te doen naar de werking en het doelbereik van de 
Kwalibo-regeling, een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten en mogelijke 
oplossingsrichtingen.  
 
Het evaluatieonderzoek za na gunning begin april 2019 starten. Eindrapportage is naar verwachting 
gereed eind 2019. Daarna volgt overleg met veld. De complexiteit van het stelsel en de belangen zijn 
groot. De inzichten in het veld ten aanzien van de oplossingsrichtingen verschillen sterk.  
 

2. Uitleg privaat-publieke stelsel 

Kwalibo is een deel van het Besluit bodemkwaliteit dat tot doel heeft de kwaliteit van de uitvoering van 
de regelgeving die bedoeld is om de bodem, grond- en oppervlaktewater te beschermen te 
verbeteren.  
 
In die uitvoering zijn veel commerciële intermediaire/dienstverlenende organisaties actief zoals: 
produceren en toepassen van bouwstoffen, bodemonderzoek, grondverzet, toepassen, bewerken en 
samenvoegen van partijen verontreinigde grond en baggerspecie, milieukundige begeleiding en 
advies, veldwerk, monstername, laboratoria, sanering, werkzaamheden rond bodemenergiesystemen, 
bodembeschermende voorzieningen, inspectie en keuringen.  
 
Bij de introductie van de regelgeving waren dit nog relatief nieuwe activiteiten waarvoor maar beperkte 
kennis en ervaring was en vaak ontbraken er duidelijke spelregels en afspraken. Vanuit de branches 
werd toen aangeboden om zelf middels de instrumenten normalisatie, certificatie en accreditatie te 
komen tot verbeterde en breed gedragen spelregels die geborgd worden door controles vanuit 
certificeerde instellingen en de Raad voor Accreditatie.  
 
Dit is een systeem dat ook bekend is in ander sectoren, zoals de Bouw en Europese 
productregelgeving. De spelregels worden vastgelegd in private normdocumenten (zoals 
beoordelingsrichtlijnen en protocollen) opgesteld voor de kwaliteitsborging van producten en diensten 
die uiteindelijk worden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Bedrijfsleven en overheden kunnen 
daardoor bij de uitvoering en handhaving verwijzen naar de inhoud van deze uniforme documenten.  
 
Doel van de geldende Kwalibo-regeling is dat de publieke belangen op een voor de overheid efficiënte 
manier – dat wil zeggen zonder een omvangrijk beroep op overheidscapaciteit – kunnen worden 
gediend en dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de uitvoeringskennis die bij het bedrijfsleven is 
georganiseerd. Efficiency en aansluiting bij de praktijk zijn belangrijke redenen geweest om bij het 
ontwikkelen van de Kwalibo regeling niet te kiezen voor het alternatief waarin de overheid zelf 
uitvoeringsvoorschriften voorbereidt, opstelt en vastlegt in regelgeving. Dit sluit aan bij de spelregels 
van Integraal Afwegingskader door waar mogelijk aan te sluiten bij het zelfregulerend vermogen van 
de markt en wat is beschreven in het Kabinetstandpunt over Conformiteitsbeoordeling en Accreditatie.   
 
Het financieel-economisch belang is groot. Door RWS/Bodemplus wordt geschat dat in Nederland 
circa 3.100 bedrijven in dit verband jaarlijks 1,5 miljard euro omzet genereren. 
 
Het maatschappelijke belang van duurzaam bodembeheer is vele malen groter. In de rapportage ‘ILT-
brede risicoanalyse’ van 12 juli 2017 wordt ingegaan op de risico’s van schade aan mens en milieu als 
gevolg van onnodige belasting en verspreiding van giftige stoffen in bodem, grond- en 
oppervlaktewater. Het gaat onder meer om mogelijke aantasting van de kwaliteit van strategisch 
grondwatervoorraden voor drinkwaterbereiding (zie verder bijlage 4, risicoanalyse bodem). 
 
Het Kwalibo-stelsel zorgt voor een positieve maatschappelijke bijdrage aan de circulaire economie. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat er belangrijke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn.  
 
Dit blijkt onder meer uit een viertal rapporten die in de afgelopen 7 jaar verschenen. Te weten, de 
evaluatie-rapportage uit 2011, het rapport van de interdepartementale commissie conformiteits-
beoordeling en normalisatie uit 2016, het MMG-rapport uit 2016 en bovengenoemde de ILT-
rapportage uit 2017. In bijlage 1 wordt een aantal belangrijke bevindingen uit deze rapporten kort 
samengevat. 
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3. Doel 

Het doel van het project is het evalueren van de werking en het doelbereik van het Kwalibo-stelsel, het 
inventariseren van de belangrijkste knelpunten en het ontwikkelen van oplossingsrichtingen ter 
optimalisatie van die onderdelen van het Kwalibo-stelsel die niet voldoende functioneren en het 
implementeren van deze oplossingen. Eén van de speerpunten van de Kwalibo-regeling is de 
kwaliteitsverbetering bij de betrokken overheden. Voor de taken van het bevoegd gezag is destijds 
ook een kwaliteitsstandaard geformuleerd voor provincies, gemeenten en milieudiensten. Daarom 
wordt bij de inventarisatie van de knelpunten ook gekeken naar de knelpunten bij overheden. 
 
Het project kent drie fasen: de voorbereidingsfase, de onderzoeksfase en de implementatiefase 
waarin verbetervoorstellen plaatsvindt (zie paragraaf 5, fasering). Doel van voorbereidingsfase van het 
project is een beter beeld te krijgen wat de belangrijkste issues en knelpunten zijn (probleemanalyse) 
en het vaststellen van de onderzoeksvragen en daarmee de scope (reikwijdte en afbakening) van het 
evaluatieonderzoek. Hiertoe is door de directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Wadden een aantal 
workshops georganiseerd met Bodemplus, ILT en het Kwalibo-werkveld.  
 
Het Kwalibo-werkveld bestaat uit organisaties die zich bezig houden met diverse producten en 
diensten, zoals: produceren en toepassen van bouwstoffen, bodemonderzoek, grondverzet, 
toepassen, bewerken en samenvoegen van partijen verontreinigde grond en baggerspecie, 
milieukundige begeleiding en advies, veldwerk, monstername, laboratoria, sanering, werkzaamheden 
rond bodemenergiesystemen, bodembeschermende voorzieningen, inspectie en keuringen.  
 
In het evaluatieonderzoek wordt het werkveld verdeeld in vijf sectoren: 
1. Bodemsanering, 
2. Reinigen en toepassen van grond en baggerspecie, 
3. Produceren en toepassen van bouwstoffen, 
4. Mechanische boringen, inclusief bodemenergiesystemen, 
5. Bodembeschermende voorzieningen, inclusief aanleg en inspectie. 
 
Binnen de sectoren wordt het functioneren van het Kwalibo-stelsel en de organisaties in de keten in 
kaart gebracht en worden oplossingen geïnventariseerd. In de visiebrief van 11 december 2018 heeft 
de Staatssecretaris aangegeven dat het belangrijk is om in de beleidsevaluatie de hele keten in 
ogenschouw te nemen en per stap in beeld te brengen waar de kwetsbaarheden zitten en waar extra 
regie of facilitering van het Rijk noodzakelijk is.  
 

4. Onderzoeksvragen beleidsevaluatie 

Het onderzoek kent de volgende hoofdonderzoeksvragen: 
 

1. Herijk de hoofddoelstellingen van de Kwalibo-regeling en onderzoek het doelbereik. 
 

2. Inventariseer knelpunten en aanbevelingen voor oplossingsrichtingen per knelpunt. 
 

3. Onderzoek de werking van het publieke instrumentarium voor toezicht en handhaving in 
relatie tot het private toezicht en borging van kwaliteit en conformiteit. 

 
4. Onderzoek de mogelijkheden voor versterking van de governance. 

 
5. Onderzoek de werking van procedures en doorlooptijden voor het opstellen en vaststellen van 

normdocumenten en de opname daarvan in de Regeling bodemkwaliteit. 
 

6. Onderzoek de werking van het toetsingskader. 
 

7. Vergelijk het Kwalibo-systeem met andere systemen in Nederland, met vergelijkbare 
systemen in Duitsland en België en bij de Europese Commissie. 

 
8. Onderzoek enkele sectoroverstijgende onderwerpen.  
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9. Onderzoek de kansen voor het versterken van kwaliteitsborging bodemwerkzaamheden via 
opdrachtgeverschap overheden. 

 
10. Inventariseer oplossingsrichtingen voor de Kwalibo-aandachtspunten uit de IenW-visiebrief 

van 11 december 2018. 
 
De hoofdonderzoeksvragen zijn nader uitgewerkt in detailonderzoeksvragen, zie de Overzichtsnotitie 
onderzoeksvragen van 4 februari 2019. 
 

5. Fasering 

Het project kent de volgende fasen:      actie: 

1. Voorbereiding 
1. Opstellen concept projectplan     DGWB 
2. Uitnodigen deelname veld aan workshops    DGWB en Bodemplus 
3. Workshops: voorverkenning probleemanalyse en scope  DGWB en Bodemplus 
4. Uitwerken resultaten 4 Workshops en vaststellen projectplan DGWB 
5. Besluitvorming project (brief aan de Tweede Kamer)  dir. WOM / Stas 
6. Inventarisatie huidige procedures schemabeheerders  DGWB, B+, Bureau 
7. Uitvoeren externe QuickScan (deskstudie) kosten-batenanalyse Onderzoeksbureau 

 
2. Onderzoek beleidsevaluatie 

1. Offerteprocedure en opdrachtverlening extern onderzoek  DGWB 
2. Uitvoering onderzoek deel 1     Onderzoeksbureau 
3. Opstellen concept tussenrapportage door onderzoeksbureau Onderzoeksbureau 
4. Toelichting concept tussenrapportage bij Klankbordgroepen  Onderzoeksbureau 
5. Uitvoeren onderzoek deel 2 en opstellen eindrapportage   Onderzoeksbureau 
6. Aanbieding rapportage ministerie IenW    Onderzoeksbureau 

 
3. Implementatie 

1. bespreking rapportage en maatregelen in KBG’n   DGWB / onderz. bur. 
2. besluitvorming private en publieke maatregelen   private sector / DGWB 
3. aanbieding rapport en visie Stas aan Tweede Kamer  DGWB 
4. start aanpassing Kwalibo-regeling     DGWB 
5. start implementatie private maatregelen    Private sector. 
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6. Planning 

Het project heeft de volgende voorlopige planning (onder voorbehoud): 
 

FASE WERKZAAMHEDEN 2 0 1 8     2 0 1 9     2 0 2 0 

    s o n d j f m a m j j a s o n d 1 2 3 4 

1. Voorbereiding                                 

1.1 opstellen concept projectplan                                

1.2 uitnodigen deelname veld aan workshops                     

1.3 workshops: voorverkenning probleemanalyse / scope                     

1.4 uitwerken Workshops en vaststellen projectplan                     

1.5 go/no-go besluitvorming project (brief aan Kamer)                     

1.6 Inventariseren huidige procedures schemabeheerders                     

1.7 uitvoering externe QuickScan: kosten-batenanalyse                     

2. Onderzoek beleidsevaluatie                                 

2.1 offerteprocedure en opdracht verlening onderzoek                           

2.2 uitvoeren onderzoek deel 1                                

2.3 aanbieding concept tussenrapportage onderz. bureau                     

2.4 toelichting concept tussenrapportage bij KBG’n                     

2.5 uitvoeren onderzoek deel 2 en opstellen eindrapport                     

2.6 aanbieding eindrapportage aan ministerie IenW                             

 3.      Besluitvorming en implementatie          
           

3.1 bespreking rapportage en maatregelen in KBG’n                     

3.2 besluitvorming private en publieke maatregelen                     

3.3 aanbieding rapport en visie Stas aan Tweede Kamer                     

3.4 start aanpassing Kwalibo-regeling                     

3.5 start implementatie private maatregelen                     

 
De kolomindeling voor 2018 en 2019 is onderverdeeld in maanden en 2020 in kwartalen.  
De afkorting KBG’n staat voor Klankbordgroepen. 
 
Best case scenario 
Deze planning gaat voor wat betreft doorlooptijd uit van een best case scenario.  
Gelet op de complexiteit en diversiteit van de materie, het grote aantal stakeholders en de vaak 
uiteenlopende belangen is het niet uitgesloten dat met name de besluitvorming binnen de private en 
publieke sector (fase 3.2) een langere doorlooptijd zal hebben. Daar staat tegenover dat lopende het 
project in goed overleg besloten kan worden om bepaalde ‘no-regret’ maatregelen (waar voldoende 
breed draagvlak voor is) al eerder kunnen worden geïmplementeerd. 
 
Doorlooptijd aanpassing Kwalibo-regeling 
In bovenstaande planning wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat alleen wijziging van de Regeling 
bodemkwaliteit noodzakelijk is. Mocht toch een wijziging van het Besluit noodzakelijk zijn dan geldt 
tevens het volgende. De gemiddelde doorlooptijd van de wetgevingsprocedure van (een wijziging van) 
een algemene maatregel van bestuur, zoals het Besluit bodemkwaliteit, bedraagt minimaal circa 1 tot 
1½ jaar, de duur is onder meer afhankelijk van de mate waarin het Besluit bodemkwaliteit beleidsarm 
kan worden gewijzigd en de mate waarin breed draagvlak kan worden gevonden voor de voorgestelde 
wijzigingen in het veld en vervolgens van behandeling in de Tweede Kamer.  
De gemiddelde doorlooptijd van de wetgevingsprocedure van (een wijziging van) een ministeriële 
regeling, zoals de Regeling bodemkwaliteit, kan aanzienlijk korter zijn, minimaal circa ½ tot 1 jaar, 
tenzij voor de wijziging of aanvulling van de Regeling een nieuwe basis nodig is in het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval is de doorlooptijd van de wijziging van de Regeling afhankelijk van de 
doorlooptijd van de wijziging van het Besluit. Verbetervoorstellen die niet afhankelijk zijn van de 
wetgevingsprocedure van het Besluit bodemkwaliteit kunnen dus relatief snel worden doorgevoerd. 
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Afstemming met andere lopende onderzoeken 
In dit project wordt afstemming gezocht met de Ketenanalyse die momenteel wordt uitgevoerd door de 
ILT. De uitkomsten daarvan zullen worden betrokken bij het beleidsevaluatie. 
 
QuickScan kosten-baten analyse  
Om goed inzicht te krijgen in de achterliggende maatschappelijke belangen is het noodzakelijk om 
helder in beeld te krijgen wat de maatschappelijke en economische kosten-baten van het Kwalibo-
stelsel zijn. In de voorbereidende fase zal hiertoe een QuickScan (deskstudie) worden uitgevoerd. 
Opgemerkt wordt dat binnen het werkveld bodem sprake kan zijn van (soms grote) tegenstellingen in 
de wensen ten aanzien van de verbetering van de kwaliteitsborging. Het is belangrijk dat deze 
tegenstellingen aan het licht komen en zoveel mogelijk geobjectiveerd worden. Hierbij zullen de 
onderzoekers ‘doorvragen’, met als doel niet in beelden te blijven hangen, maar door te dringen tot de 
kern. Daarbij is van belang om inhoud en proces goed te scheiden. 
 

7. Projectorganisatie 

a.  Opdrachtgever   
 
Samenstelling hoofd afdeling Bodem, Ondergrond en Wadden,         

Hanneke Brouwer. 
 
b.  Projectleider    

 
functie algehele coördinatie, voorzitter Begeleidingsteam, dagelijkse 

begeleiding onderzoeksteam Beleidsevaluatie, deelname 
Klankbordgroepen. 

samenstelling   DGWB, Willem Kattenberg. 
    

c.  Begeleidingsteam IenW   
 
functie voorbereiden en uitwerken besluitvorming opdrachtgever, 

begeleiding Beleidsevaluatie en voorbereiding bespreking 
klankbordgroepen. 

 
samenstelling o.a. DGWB: projectleider (voorzitter),  

DGWB: Beleidsondersteuner, RWS/Bodemplus (techniek), 
RWS/Bodemplus (proces), RWS/private opdrachtverlening,  
ILT, HBJZ (agendalid), onderzoeksleider beleidsevaluatie. 

frequentie en locatie ca. 1x per mnd (1e dinsdag van de maand), Den Haag. 
 

d. Klankbordgroepen   
 
functie     consultatie, kennisuitwisseling en klankborden. 
samenstelling betreft vertegenwoordigers uit de volledige breedte van veld, 

projectleider; onderzoeksleider; RWS/Bodemplus  
(2x: inhoudelijk deskundige en secretaris, per KBG); ILT; 
externe voorzitter KBG’n: Jos Theeuwen / RIVM.  

frequentie en locatie vier Klankbordgroepen, ca. 1x per kwartaal, locatie Utrecht.  

e. Werkgroepen   consultatie uitwerken oplossingsrichtingen voor onderwerpen  
waar sprake is van grote complexiteit en/of grote verschillen 
van inzicht over aanpak of oplossingsrichtingen. 
Uit het midden van de Klankbordgroepen worden enkele  
Werkgroepen geformeerd en wordt een aantal workshops 
georganiseerd per onderwerp. 
 
De volgende werkgroepen worden vooralsnog onderscheiden: 
1. Werking stelsel privaat/publiek toezicht en handhaving 
2. Versterking governance  
3. Versterking opdrachtgeverschap. 
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De wensen ten aanzien van kwaliteitsborging zullen naar verwachting tussen de verschillende 
doelgroepen (sterk) verschillen. En ook binnen de doelgroepen.  
Klankborden in één grote klankbordgroep gaat ten koste van de kwaliteit van de discussie. 
 
Om recht te doen aan een goede inhoudelijke discussie is het dus belangrijk om de verschillende 
doelgroepen voldoende mogelijkheden te geven tot het leveren van input aan het project.  
 
Daarom is er gekozen om een viertal klankbordgroepen samen te stellen: grond, bouwstoffen, 
bodemenergiesystemen en beoordelingsinstanties. Samen met Bodemplus is gezocht naar de juiste 
samenstelling per klankbordgroep qua representativiteit. Van belang is ook dat binnen de 
klankbordgroepen de verschillende beelden voldoende zijn vertegenwoordigd. 
 
Gelet op de grote diversiteit in onderwerpen, de complexiteit van de materie en het grote aantal 
stakeholders worden de betrokken organisaties over 4 klankbordgroepen verdeeld:  

KBG-1 - grond    o.a. grondbanken, grondreinigers, bodemonderzoek,  
     bodemsaneringsbedrijven, milieukundige begeleiders,  

aannemers, monsternemers, veldwerkers, SIKB, NEN, Kiwa,  
en overheden (o.a. gemeenten, provincies, waterschappen). 

 
KBG-2 - bouwstoffen   o.a. producenten bouwstoffen, Kiwa, NEN, SBK, 

Stichting BRL 2506 en overheden. 
KBG-3 - bodemenergie   o.a. bodemenergiebedrijven, mechanisch boren bedrijven, 

KvINL, SIKB, NEN en overheden. 
 
KBG-4 - beoordelingsinstanties o.a. RvA, KvINL, certificerende instellingen, NEN, SIKB, SBK, 
     keuringsinstanties, inspectiebedrijven, laboratoria, overheden. 
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BIJLAGE 1 
 
 
Behorend bij het Projectplan Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem 
 

 

Samenvatting rapporten inzake Kwalibo 

 
Het Kwalibo-stelsel zorgt voor een positieve maatschappelijke bijdrage aan de circulaire economie. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat er belangrijke onderdelen van het stelsel voor verbetering vatbaar zijn.  
 
In deze bijlage wordt een aantal belangrijke bevindingen uit een viertal relevante rapporten in volgorde 
van verschijnen kort samengevat. Het heeft niet de pretentie van uitputtend overzicht. Het is vooral 
bedoeld om een eerste globaal beeld te krijgen van de issues en knelpunten binnen het Kwalibo-
stelsel. 
 
Evaluatie Besluit bodemkwaliteit 2011 
 
In 2008 is zoals gezegd het Besluit in werking getreden en is in 2011 geëvalueerd. Het 
Evaluatierapport is op 29 april 2011 uitgebracht. Op 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris de Kamer 
over de uitkomsten van de evaluatie per brief geïnformeerd.  
 
Hierin staan ten aanzien van Kwalibo onder meer het volgende:  

a. Uitnodiging aan sector om te komen tot voorstellen ter verbetering van de naleving van de 
eigen certificaten; 

b. Oproep aan alle partijen om te komen tot een verbetering van het zelfregulerend systeem; 
c. Handhaving bij decentrale overheden moet verbeteren door risico gestuurd toezicht en 

bevordering van de naleving; 
d. Een betere afstemming tussen het private en publieke deel van het systeem. 

De evaluatiepunten zijn uitgewerkt in een verbeterplan van 5 oktober 2011. In de brief aan de Tweede 
Kamer is destijds aangegeven dat een en ander in 2014 moest leiden tot een vernieuwd Besluit 
bodemkwaliteit.  
 
Lopende de voorbereiding is besloten om de beoogde wijziging pas mee te nemen in het traject voor 
de Omgevingswet. Daarna is besloten om het Kwalibo-deel van het Besluit bodemkwaliteit vooralsnog 
niet mee te nemen naar de Omgevingswet. Dit gebeurt in een latere tranche. 
 
Rapport interdepartementale commissie conformiteitsbeoordeling en normalisatie  
 
Op 4 augustus 2016 is een rapport verschenen van de interdepartementale commissie 
conformiteitsbeoordeling en normalisatie, gevolgd door een Kabinetsstandpunt van 19 september 
2016. Dit rapport en het Kabinetsstandpunt zijn opgesteld naar aanleiding van kritische signalen van 
onder andere de ILT over één van de vormen van conformiteitsbeoordeling, namelijk certificatie in 
combinatie met erkenning (een belangrijke pijler van Kwalibo). 
 
In het Kabinetsstandpunt wordt een samenvatting gegeven van de inspectiesignalen, waaronder:  
‘De inspectiediensten noemen in het signaal een aantal risico’s bij certificatie die de mogelijkheden 
van het benutten van certificaten bij het toezichtsregiem beperken. Het kan voorkomen dat controles 
door de Certificerende Instellingen (CI’s) niet (altijd) van voldoende kwaliteit zijn of niet voldoende 
inzichtelijk zijn voor de toezichthouders. Ook kunnen CI’s soms terughoudend zijn in het nemen van 
maatregelen of sancties wanneer bedrijven de certificatie-eisen niet of onvoldoende naleven.  
 
Als mogelijke achtergrond hierbij wijzen de inspectiediensten erop dat CI’s commerciële partijen zijn: 
een CI wordt door een certificaathouder betaald voor het verkrijgen van het certificaat. Daarnaast 
leiden ook economische omstandigheden ertoe dat er druk is op de CI’s om zo goedkoop mogelijk te 
werken, waardoor de kwaliteit van controles onder druk kan komen te staan.  
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Voorts wijzen de inspectiediensten er op dat de informatie-uitwisseling tussen rijkstoezichthouders en 
CI’s niet altijd voldoende is. Ook stellen zij dat certificatie niet geschikt is om fraude en andere 
malafide praktijken aan te pakken. Certificatie kan dus niet in de plaats van nalevingstoezicht en 
handhaving komen.’ 
 
De beschrijvingen, aandachtspunten, voorwaarden en uitgangspunten in het rapport dienen volgens 
het kabinet te worden gebruikt bij beleidskeuzen over het gebruik van conformiteitsbeoordeling als 
beleidsinstrument in nieuw beleid en regelgeving. Maar ook bij evaluaties van bestaand beleid en 
bestaande regelgeving en bij aanpassingen daarvan. Afwijken van rapport en Kabinetsstandpunt is 
mogelijk, maar dient te worden onderbouwd. Het Kabinetsstandpunt is als verplicht onderdeel 
opgenomen in het Integrale Afwegingskader beleid en regelgeving. 
 
MMG-rapport 
 
Op 30 november 2016 heeft MMG-Advies in opdracht van het ministerie van IenM een inventarisatie 
uitgevoerd naar de strekking, werking en ontwikkelingen van het Besluit en de Regeling 
Bodemkwaliteit, waaronder het onderdeel Kwalibo.   
 
Het MMG-rapport geeft aan dat er veel discussie en kritiek is op:  

- de uitvoering van het toezicht door Certificerende Instellingen en de ILT. 
- de effectiviteit en de organisatie van het privaat-publieke stelsel voor bepaalde sectoren. 

De kritiek volgens het MMG-rapport ten aanzien van toezicht en handhaving betreft onder meer: 

a. Kritiek vanuit publieke toezichthouders is dat de vele overtredingen die zij nog steeds 
aantreffen illustreren dat zelfregulering en (privaat) toezicht in de bodemsector tekort schieten  

b. Daarnaast wordt door hen aangegeven dat versterking van het publieke toezicht door 
Omgevingsdiensten en ILT noodzakelijk is om de kwaliteit van de sector verder te helpen 
verbeteren en publieke milieubelangen veilig te stellen.  

c. Certificerende instellingen zouden er vanuit deze invalshoek vooral op letten of 
certificaathouders aan de gestelde eisen kunnen voldoen, maar niet of zij de regels in de 
praktijk ook daadwerkelijk naleven.  

d. Opdrachtgevers zouden vooral sturen op kostenbeheersing en zouden aannemers en 
adviesbureaus daar over het algemeen te gemakkelijk in mee gaan om hen tevreden te 
houden en vervolgopdrachten niet in gevaar te brengen. 

e. Publieke toezichthouders geven aan dat administratieve afwijkingen ernstig en zeer schadelijk 
kunnen zijn als ze bewust worden gemaakt om minder fraaie werkelijke situaties te verhullen. 

f. Bovendien zouden administratieve afwijkingen zorgen voor sectoren die niet transparant zijn 
en bemoeilijken ze toezicht en handhaving: partijen grond zijn bijvoorbeeld niet goed te volgen 
of traceren.  

g. Aan de andere kant wordt door beheerders van uitvoeringsdocumenten aangeven dat 
systematisch eerstelijns toezicht op certificaathouders, zoals de ILT dat uitvoert, in wezen niet 
past bij de op zelfregulering gestoelde Kwalibo regeling. 

h. De rolopvatting van de ILT kan volgens beheerders van uitvoeringsdocumenten de facto 
leiden tot deprivatisering: certificaathouders richten zich voor de vraag wat juist handelen is 
niet langer tot de opstellers en beheerders van uitvoeringsdocumenten, maar tot de ILT.  

i. Daarnaast hebben beheerders van uitvoeringsdocumenten gezegd dat systematisch 
eerstelijns toezicht op certificaathouders, zoals de ILT dat uitvoert, in wezen niet past bij de op 
zelfregulering gestoelde Kwalibo regeling. 

j. Als deze ontwikkeling doorzet is volgens het MMG-rapport het risico dat de destijds om goede 
redenen ontwikkelde Kwalibo systematiek op basis van zelfregulering wordt ondergraven. In 
feite is er dan sprake van ‘self fulfilling prophecy’: partijen creëren door de manier waarop zij 
nu met de Kwalibo regeling omgaan zelf wantrouwen tussen markt en overheid. 

ILT-rapportage 
 
De rapportage ‘ILT-brede risicoanalyse’ van 12 juli 2017 geeft aan dat de naleving in het kader van 
bodembeheer en sanering onvoldoende is: een nalevingstekort in de orde van grootte van 25%, 
vanwege complexe regelgeving, versnippering toezicht, diversiteit en heterogeniteit doelgroepen en 
groot financieel gewin. In feite gaat er dagelijks op zeer veel plekken wel wat mis.  
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De ILT-rapportage geeft ook aan dat de naleving in het kader van productie en toepassing bodem  
onvoldoende is: regelgeving complex, toezicht versnipperd, financieel gewin zeer groot. 
Ook de stroom bouwstoffen waar het hier om gaat is zeer groot en er is in deze branche veel geld te 
verdienen door niet volgens de regels te werken. De effecten zijn diffuus verdeeld en vaak pas op 
termijn zichtbaar in termen van milieueffecten en gezondheidsklachten bij (veelal oud-)werknemers. 
 
Voorts blijkt uit de ILT-rapportage dat er een (groeiend aantal) signalen vanuit de Stichting 
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de omgevingsdiensten (RUD’s) is dat zowel 
bij vloeistofdichte vloeren als tanks overtredingen plaatsvinden. De naleving bij werkzaamheden voor 
de aanleg van bodemenergiesystemen is slecht.  
 
Tenslotte blijkt op grond van reeds uitgevoerde inspecties in de grond, weg en waterbouwsector dat in 
circa 25% van de gevallen handelingen niet conform wettelijke voorschriften verlopen (vooral 
meldingen). Dit brengt extra kosten met zich mee als gevolg van onnodige verspreiding van 
verontreinigingen, aantasting van gebruiksfuncties en vertraging van de uitvoering. Ook kunnen (op 
termijn) gezondheidsproblemen ontstaan bij de GWW medewerkers (relatie met I-SZW). 
 

  



11 
 

___________________________________________________________________________ 
Projectplan Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem, definitieve versie 0.17, 6 februari 2019. 

BIJLAGE 2 
 
 
Behorend bij het Projectplan Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem 
 

 

Toelichting belang van Kwalibo 

 
Kwalibo kent drie speerpunten: kwaliteitsverbetering bij de overheid, versterking van het toezicht en 
de handhaving en de erkenningsregeling voor bodemintermediairs. 
 
Kwalibo richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn 
vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten 
bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat 
hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast is het mogelijk om de bodemintermediair aan te 
spreken op zijn integriteit. Een erkenning kan worden geweigerd, ingetrokken of geschorst als de 
erkende persoon of instelling een wettelijk voorschrift heeft overtreden dat verband houdt met het 
bodembeheer. 
 
Het bevoegd gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien 
moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in het bodembeheer vervullen 
(milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie en inspectie) 
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar/initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) 
uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de 
datum dat erkenning verplicht is. Werkzaamheden die vóór de ingangsdatum van de verplichte 
erkenning zijn uitgevoerd, verliezen hun geldigheid door de invoering van Kwalibo niet. 
 
Kwalibo heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering en het verbeteren van de 
integriteit van de uitvoerders, zodat beslissingen op basis van betrouwbare bodemgegevens kunnen 
worden genomen. Ook de kwaliteit van het bevoegd gezag wordt bevorderd (zie de 
Beoordelingsrichtlijnen 8001 en 8002 en de visitatieregeling). 
 
De Kwalibo regeling verbiedt dat een werkzaamheid wordt uitgevoerd zonder een daartoe verleende 
erkenning van de minister van IenW. De Kwalibo regeling verbiedt verder dat erkende personen of 
instellingen een resultaat van een werkzaamheid gebruiken of aan anderen ter beschikking stellen, als 
zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat dit resultaat niet betrouwbaar is. De regeling bevat 
 voorts eisen op het gebied van functie- en belangenscheiding. Tot slot verbiedt de Kwalibo regeling 
een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het daarvoor geldende normdocument. In de praktijk 
betekent Kwalibo dat bepaalde kritische werkzaamheden in het kader van kwaliteitsborging alleen 
mogen worden uitgevoerd door erkende personen en bedrijven. Daarnaast mag het bevoegd gezag 
alleen een melding of een aanvraag voor een beschikking in behandeling nemen wanneer de 
bodemgegevens afkomstig zijn van erkende bedrijven. 
 
Efficiency 
De Kwalibo regeling steunt zoals gezegd sterk op het principe van zelfregulering. De bodemsector 
dient zelf zorg te dragen voor duidelijke en breed gedragen normdocumenten en laat deze vaststellen 
door een Centraal College van Deskundigen. Onder breed gedragen moet worden verstaan niet 
alleen onder de certificaathouders gedragen, maar ook gedragen door overheden en opdrachtgevers 
en uitvoerbaar voor Certificerende Instellingen en handhaafbaar voor de Inspectie Leefomgeving en 
Transport. De Raad voor Accreditatie toetst de documenten op accrediteerbaarheid.  
De Staatssecretaris van IenW wijst deze normdocumenten tenslotte aan in de Regeling 
bodemkwaliteit om ze verplicht te maken.  
 
Milieubelang 
Door eisen te stellen aan de deskundigheid, kwaliteit en integriteit van personen en instellingen 
kunnen burgers, bedrijven en de overheden er op vertrouwen dat werkzaamheden met bodem, grond, 
baggerspecie, bouwstoffen, bodemenergiesystemen en bodembescherming goed worden uitgevoerd.  
Dit dient het publieke milieubelang, zoals het voorkomen dat bodem en grondwater worden aangetast.  
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Economisch belang 
Deze kwaliteitsborging dient ook economische belangen, zoals het op grote schaal verantwoord en 
vertrouwd kunnen hergebruiken van grond en baggerspecie in het kader van de circulaire economie.  
Op dit moment zijn er geen er recente rapporten bekend van onderzoeken die een integraal inzicht 
geven in de kosten-baten van het Kwalibo-stelsel. Door Bodemplus is wel een globale inschatting 
gemaakt van de jaaromzet van bedrijven in het kader van Kwalibo gerelateerde werkzaamheden.  
 
Door RWS/Bodemplus wordt geschat dat in Nederland circa 3.100 bedrijven jaarlijks per bedrijf 
gemiddeld 500.000 euro omzet genereren, in totaal circa 1,5 miljard euro. Naar verwachting is dit 
bedrag vele malen groter. De besparing op vermeden onderzoek wordt door Bodemplus geschat op 
20 miljoen per jaar. Het betreft hier circa 1.400 producenten die jaarlijks geen partijkeuring meer 
hoeven uit te voeren á 10.000 euro per jaar. In paragraaf 6, doelen beleidsevaluatie, is een 
onderzoeksvraag opgenomen voor een quick scan van de globale kosten-baten van Kwalibo. 
 
De economische waarde van vertrouwen in producten is moeilijk te kwantificeren. De beurswaarde 
van Volkswagen kelderde enorm na bekendmaking van het dieselschandaal (zie figuur hieronder). De 
vergelijking met Volkswagen gaat op vele fronten mank, maar het illustreert dat vertrouwen in 
producten een belangrijke economische drager is van bedrijven. 
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BIJLAGE 3 
 
 
Behorend bij het Projectplan Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem 
 
 

Toelichting probleemstelling 
 
 
De Kwalibo-regeling is een voorbeeld van publiek-private kwaliteitsborging, waarbij in het 
overheidsbeleid gebruik wordt gemaakt van conformiteitsbeoordeling en accreditatie. Hierbij zijn veel 
overheden en bedrijven betrokken, elk met hun eigen belang, inzicht en interpretatie van wet- en 
regelgeving. Het rapport geeft aan dat deze dynamiek niet altijd positief is voor het functioneren van 
Kwalibo. Zo is volgens de notitie de afgelopen jaren door verschil van inzicht en interpretatie een kloof 
ontstaan tussen het publieke toezicht enerzijds en private kwaliteitsborging en naleving anderzijds. 
 
Het private toezicht wordt vormgegeven via de controles door certificerende instellingen (CI’s) op 
bedrijven c.q. certificaathouders en via het toezicht door de Raad van Accreditatie (RvA) op 
certificerende instellingen, laboratoria en inspectie-instellingen (conformiteitsbeoordelingsinstanties). 
 
De bevoegde overheden hebben het publieke toezicht en handhaving van het Besluit bodemkwaliteit 
doorgaans ondergebracht bij hun Omgevingsdiensten. Daarnaast houdt de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT) systematisch (eerstelijns) toezicht op de naleving van de Kwalibo-regeling door 
certificaathouders. De Omgevingsdiensten houden derhalve zelf niet rechtstreeks toezicht op de 
certificaathouders. Toezicht en handhaving vinden in belangrijke mate plaats met de in de Regeling 
Bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten als maatstaf. 
 
Het MMG-rapport concludeert dat er binnen de branche, bij decentrale overheden en bij de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) het nodige te doen is over het onderwerp kwaliteitsborging binnen 
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Het rapport geeft bovendien aan dat deze organisaties de 
huidige praktijk onbevredigend vinden.  
 
Het rapport concludeert dat toezichthouders in de uitvoeringspraktijk nog steeds relatief veel 
overtredingen aantreffen.  
 
Genoemde voorbeelden zijn onder andere: (a) incorrecte weergave van herkomstlocaties in de 
systemen van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, wat toezicht op partijen bemoeilijkt of onmogelijk 
maakt, (b) opmenging van grondstromen en afzet van niet reinigbare en daardoor niet toepasbare 
partijen en (c) het niet of ontoereikend melden van de (tijdelijke) opslag en toepassing van grond. 
 
Kritiek sector 
Het MMG-rapport geeft aan dat er vanuit de sector op gewezen wordt dat er in de afgelopen jaren met 
zelfregulering een kwaliteitsslag is gemaakt. Overtredingen van de Kwalibo regeling hebben vanuit 
deze invalshoek meestal niet te maken met een calculerende of malafide sector, als wel met de (door 
de sector zelf ontwikkelde) zeer gedetailleerde uitwerking van de (private) uitvoeringsdocumenten, die 
via het Besluit bodemkwaliteit worden aangewezen als (publieke) normdocumenten en maatstaf voor 
toezicht en handhaving. Beheerders van uitvoeringsdocumenten hebben gezegd dat systematisch 
eerstelijns toezicht op certificaathouders, zoals de ILT dat uitvoert, in wezen niet past bij de op 
zelfregulering gestoelde Kwalibo regeling.  
 
Systeemtoezicht, waarbij een inspectie toezicht houdt op de certificerende instellingen (CI’s) die op 
hun beurt de bedrijven c.q. certificaathouders controleren, past in hun optiek wel bij zelfregulerende 
sectoren.  
 
Daarnaast wordt gewezen op de Inspectie SZW en de Erfgoedinspectie van OC&W die het toezicht 
op die manier vorm en inhoud geven. De rolopvatting van de ILT kan volgens deze beheerders de 
facto leiden tot deprivatisering: certificaathouders richten zich voor de vraag wat juist handelen is niet 
langer tot de opstellers en beheerders van uitvoeringsdocumenten, maar tot de ILT.  
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Als deze ontwikkeling doorzet is volgens het MMG-rapport het risico dat de destijds om goede 
redenen ontwikkelde Kwalibo systematiek op basis van zelfregulering wordt ondergraven. In feite is er 
dan sprake van ‘self fulfilling prophecy’: partijen creëren door de manier waarop zij nu met de Kwalibo 
regeling omgaan zelf wantrouwen tussen markt en overheid en een onterecht beeld dat de sector het 
overwegend slecht doet.  
 
Kritiek toezichthouders 
Anderzijds geeft het MMG-rapport ook aan dat vanuit de toezichthouders gezien de vele 
overtredingen die zij nog steeds aantreffen illustreren dat zelfregulering en (privaat) toezicht in de 
bodemsector tekort schieten en dat versterking van het publieke toezicht door Omgevingsdiensten en 
ILT noodzakelijk is om de kwaliteit van de sector verder te helpen verbeteren en publieke 
milieubelangen veilig te stellen. Certificerende instellingen zouden er vanuit deze invalshoek vooral op 
letten of certificaathouders aan de gestelde eisen kunnen voldoen, maar niet of zij de regels in de 
praktijk ook daadwerkelijk naleven. Bovendien zouden opdrachtgevers vooral sturen op 
kostenbeheersing en zouden aannemers en adviesbureaus daar over het algemeen te gemakkelijk in 
mee gaan om hen tevreden te houden en vervolgopdrachten niet in gevaar te brengen. 
Toezichthouders geven aan dat administratieve afwijkingen ernstig en zeer schadelijk kunnen zijn als 
ze bewust worden gemaakt om minder fraaie werkelijke situaties te verhullen. Bovendien zorgen 
administratieve afwijkingen vanuit deze invalshoek voor een sector die niet transparant is en 
bemoeilijken ze toezicht en handhaving: partijen grond zijn bijvoorbeeld niet goed te volgen of 
traceren.  
 
Bedrijven die de integriteitsgrenzen opzoeken 
Voor de Kwalibo regeling moeten bedrijven worden erkend door de minister van IenM, vooraleer zij 
aan de slag kunnen. Bodemplus voert de wettelijke erkenningsregeling uit en checkt in dat verband de 
voor erkenning noodzakelijke certificaten, integriteit en verklaring omtrent het gedrag.  
Het MMG-rapport geeft aan dat enkele malen per jaar bedrijven in beeld zijn die de integriteitgrenzen 
opzoeken. Daarbij kan Justitie om de hoek komen kijken en kan bestuursrechtelijk de vraag spelen of 
IenW moet overgaan tot het intrekken van de erkenning. Deze situaties zijn over het algemeen politiek 
en persgevoelig en kunnen de bewindslieden en verantwoordelijke beleidsdirecties raken. 
 
Evaluatie 2011 
In 2011 is reeds een evaluatie uitgevoerd van het Besluit bodemkwaliteit. Het rapport hiervan is op 29 
april 2011 uitgebracht. De evaluatiepunten zijn uitgewerkt in een verbeterplan van 5 oktober 2011.  
Op 29 juni 2011 heeft de staatssecretaris de Kamer over de uitkomsten van de evaluatie per brief 
geïnformeerd. Hierin staan ten aanzien van het stelsel van Kwalibo onder meer de volgende punten: 

e. Uitnodiging aan sector om te komen tot voorstellen ter verbetering van de naleving van de 
eigen certificaten; 

f. Oproep aan alle partijen om te komen tot een verbetering van het zelfregulerend systeem; 
g. Handhaving bij decentrale overheden moet verbeteren door risico gestuurd toezicht en 

bevordering van de naleving; 
h. Een betere afstemming tussen het private en publieke deel van het systeem. 

In de brief is aangegeven dat een en ander in 2014 moet leiden tot een vernieuwd besluit. Lopende de 
voorbereiding is destijds besloten om de beoogde wijziging mee te nemen in het traject voor de 
Omgevingswet. In het Verbeterplan van 2011 zijn verbetervoorstellen beschreven. Inmiddels is 
besloten om het onderdeel Kwalibo uit het Besluit bodemkwaliteit niet mee te nemen naar de 
Omgevingswet. Hierdoor herleeft de noodzaak voor aanpassing van het Besluit naar aanleiding van 
deze evaluatie. 
 
Daarnaast is vermeldenswaardig de adviezen die staan in de Evaluatie wijzigingsbesluit 
bodemenergie 2017 ten aanzien van de erkenningsregeling voor bodemenergiesystemen. 
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BIJLAGE 4 
 
 
Behorend bij het Projectplan Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem 
 

 

Toelichting ILT-risicoanalyse bodem 

 
In de rapportage ‘ILT-brede risicoanalyse’ van 12 juli 2017 wordt - zoals gezegd - ingegaan op de 
risico’s van schade aan mens en milieu als gevolg van onnodige belasting en verspreiding van giftige 
stoffen in bodem, grond- en oppervlaktewater (zie rapportage, pagina 40 e.v.).. Het gaat onder meer 
om aantasting van de kwaliteit van strategisch grondwatervoorraden voor drinkwaterbereiding.  
 
Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen van de ILT-rapportage. 
 
Bodembeheer en sanering 
De ILT-rapportage geeft aan dat de naleving in het kader van bodembeheer en sanering onvoldoende 
is: een nalevingstekort in de orde van grootte van 25%, vanwege complexe regelgeving, versnippering 
toezicht, diversiteit en heterogeniteit doelgroepen en groot financieel gewin. In feite gaat er dagelijks 
op zeer veel plekken wel wat mis.  
 
De maatschappelijke kosten als gevolg van niet-naleven bij saneringen worden ingeschat op ruim       
€ 3,4 miljard euro per jaar. Het betreft kosten als gevolg van stagnatie bij de uitvoering van de 
werkzaamheden (ruim € 300 miljoen), kosten als gevolg van noodzakelijke aanvullende saneringen 
(ruim € 600 miljoen) en kosten als gevolg van gezondheidsklachten door blootstelling aan 
verontreinigingen (€ 2,5 miljard). Bron: studie Provincie Noord-Holland. 
 
Productie en toepassing bodem 
Uit de ILT-rapportage blijkt dat ook de naleving in het kader van productie en toepassing bodem  
onvoldoende is: regelgeving complex, toezicht versnipperd, financieel gewin zeer groot. 
De jaarlijkse omvang van de bouwstoffenstroom in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is zeer 
groot. Een hoeveelheid van meer dan 3,0 Mton verontreinigde grond wordt gereinigd of op een andere 
manier toepasbaar gemaakt. De hoeveelheid AVI-bodemassen (bouwmateriaal dat voortkomt uit 
verbrand afval) voor nuttige toepassingen is op jaarbasis ongeveer 1,5 Mton.  
 
Ook de stroom bouwstoffen waar het hier om gaat is zeer groot en er is in deze branche veel geld te 
verdienen door niet volgens de regels te werken. Uitgaande van 6 Mton stroom aan bouwstoffen (lage 
schatting) betekent dit 6 miljoen ton/30 ton = 200.000 vrachtwagens van 30 ton bouwstoffen, 
bestaande uit opgewerkt afval. Het ligt voor de hand dat er bij die 200.000 geregeld iets misgaat. De 
effecten zijn diffuus verdeeld en vaak pas op termijn zichtbaar in termen van milieueffecten en 
gezondheidsklachten bij (veelal oud-)werknemers. 
 
Bodembescherming 
Tenslotte blijkt uit de ILT-rapportage dat is er een (groeiend aantal) signalen vanuit de Stichting 
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de omgevingsdiensten (RUD’s) dat zowel bij 
vloeistofdichte vloeren als tanks overtredingen plaatsvinden.  
De naleving bij werkzaamheden voor de aanleg van bodemenergiesystemen is slecht. Jaarlijks wordt 
een groot aantal systemen aangelegd waarbij afdichtende lagen boven watervoerend pakket worden 
doorboord. Opgemerkt wordt dat de ILT heeft geconstateerd dat veel boorbedrijven de boorgaten niet 
goed afdichten. Daardoor kan verontreinigd of zouthoudend grondwater naar schone grondwaterlagen 
stromen. 
 
Rijkswateren 
Op basis van de inspectie van eigen werken van Rijkswaterstaat (RWS) blijkt dat in circa 25% van de 
gevallen bij de GWW werken wel wat mis gaat.  
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De omvang van de werkzaamheden rondom de eigen werken van RWS is zeer groot: 
• circa 700 vaste objecten (sluizen, bruggen etc. met als referentie de Waterwet) 
• circa 25 zeer grote projecten (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en andere) 
• circa 800 meldingen per jaar (Besluit bodemkwaliteit, Besluit lozen buiten inrichtingen,  

Algemene wet bestuursrecht); het gaat om onderhoudsbagger- werk, hergebruik en 
verspreiding van baggerspecie, reinigen, conserveren, onderhouden, slopen, renoveren of 
realiseren van vaste objecten, enzovoort. 

• circa 10-20 vergunningen per jaar (Waterwet, Ontgrondingenwet, Milieueffect- rapportage) en  
 circa 30 projectplannen en circa 10 werkplannen per jaar. 
 
De investeringen voor de aanleg, het beheer en het onderhoud in en langs de rijkswateren (circa 
7.609 km en 65.147 km2) zijn zeer groot om de gestelde doelen op het gebied van veiligheid, 
waterkwaliteit en -kwantiteit te kunnen halen (‘een schoon en gebruikersgericht landelijk 
watersysteem’). Voor de rijkswateren is een budget beschikbaar van circa 1,7 miljard euro voor de 
aanleg, het beheer en het onderhoud van de ‘eigen werken’ 
 
Op grond van reeds uitgevoerde inspecties in de GWW-sector blijkt dat in circa 25% van de gevallen 
handelingen niet conform wettelijke voorschriften verlopen (vooral meldingen). Dit brengt extra kosten 
met zich mee als gevolg van onnodige verspreiding van verontreinigingen, aantasting van 
gebruiksfuncties en vertraging van de uitvoering. Ook kunnen (op termijn) gezondheidsproblemen 
ontstaan bij de GWW medewerkers (relatie met I-SZW). 

 


