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Toelichting op de ontwerp-Herziening van de HUM Wbb 
(landbodem) 
 
 
De HUM Wbb 
De HUM Wbb is een werkdocument voor toezichthouders Wbb. De HUM beoogt een naslagwerk te 

zijn voor de meer ervaren toezichthouder/handhaver en een best practice-document met tips en 
praktijkgevallen. 
 
Aanleiding tot de herziening  
De nu voorliggende ontwerp-herziening zal de huidige versie (december 2006) vervangen. De 
herziening was nodig in verband met de gewenste aansluiting op de inmiddels verschenen HUM 

Besluit bodemkwaliteit, de BUM Wbb en enkele wijzigingen in de regelgeving, alsmede in de 
beoordelingsrichtlijnen voor bedrijven. Ook wordt aandacht besteed aan ketenhandhaving en de 

lessen uit recente fraudegevallen. Daarnaast bevat de nieuwe HUM ook procedures voor het 
opzetten van een controle- en registratiesysteem. In de bijlagen zijn onder andere recente 
interventie- en sanctiestrategieën van diverse handhavende instanties opgenomen. 
 
Toelichting op de wijzigingen (versie 6.2  versie 7.4)  

De nieuwe opzet van de HUM sluit nu aan bij de HUM Bbk. Dat betekent dat na een 
domeinbeschrijving in hoofdstuk 1 in hoofdstuk 2 een standaardaanpak van toezicht en handhaving 
van de Wbb wordt beschreven. In de hoofdstukken 3 tot en met 7 worden de verschillende 
onderdelen van de keten van bodemsanering behandeld (start/aanleiding, uitvoering sanering 
(instemming saneringsplan en BUS-melding), nieuwe verontreinigingen/ongewone voorvallen en 
nazorg). In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op illegale saneringshandelingen. De hoofdstukken kennen 

alle eenzelfde indeling: situatiebeschrijving en werkwijze, wet- en regelgeving, aandachtspunten, 
betrokken partijen en een tabel kritieke momenten/wat kan er misgaan en hoe kan daartegen 
worden opgetreden.  
 
In deze versie zijn de volgende wijzigingen in de regelgeving meegenomen: invoering van het 
Besluit bodemkwaliteit (per 1 januari 2008), wijzigingen van BUS en RUS na 1 juli 2007, 

vooruitlopend op de Wabo (invoering per 1 oktober 2010). Ook is voor de handhaving belangrijke 

jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State opgenomen in voetnoten 
en bijlage 8. 
 
Ketenhandhaving wordt steeds belangrijker. Op diverse plaatsen in de HUM wordt hieraan aandacht 
besteed, bijv. de meldingen die kunnen worden ingediend bij het Toezichtloket van de VI, zodat 
informatie uit de regio’s op landelijk niveau bij elkaar gevoegd wordt. Daardoor komen landelijk 

werkende partijen beter in beeld. Hiermee kan worden vastgesteld of eventuele door deze bedrijven 
gepleegde overtredingen incidenteel of structureel plaatsvinden. In hoofdstuk 8 is aandacht besteed 
aan de lessen die de VI uit recente fraudegevallen heeft getrokken. Hieruit zijn aandachtspunten en 
tips afgeleid die de toezichthouder behulpzaam zijn bij een gericht toezicht. 
 
Met het opnemen van (nieuwe en vernieuwende) interventie- en sanctiestrategieën wordt een 
houvast geboden voor gericht en gedifferentieerd optreden, waarmee een toename van de naleving 

van de regels van de Wbb wordt nagestreefd. 
 
Besluitvorming  

De ontwerp-herziening ligt ter kritiek tot 25 september 2010. Een ieder kan hierop reageren. 
Behandeling van de reacties en definitieve vaststelling van de HUM Wbb zijn gepland in oktober 
2010.  
 

Begeleiding  
Het opstellen van de herziening is begeleid door een werkgroep bestaande uit 
toezichthouders/handhavers van diverse bevoegde gezagsorganen Wbb van provincies en (grote) 
gemeenten, Bodemplus, LOM, VROM-inspectie en het Functioneel Parket van het Openbaar 
Ministerie. Een eerder concept is ter becommentariëring voorgelegd aan de provinciale werkgroep 
PBBS en de werkgroep bodem van de gemeenten (WEB).  

 
 
 


