
 

 
   
 

 

Bespreking toekomst POKB 3.02.2020 
Verslag 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 3 februari 2020 

Plaats : Utrecht - RWS  

Kenmerk : POKB-vsl-tgt-20200203  - CONCEPT 

 

Aanwezig: Gilbert Boerekamp (RWS), Marcel Cassee (RWS), Annelies de Graaf (SIKB),  

Mirjam Hassing (Hengelo), Frank Hopstaken (SIKB), Leo Hopman (OD Haaglanden), 
Marcel Koeleman (DCMR), William Vlamings (ODZOB)  

 

1. Aanleiding 
 
Gilbert Boerekamp geeft aan dat POKB vanaf 2021 op basis van een andere aansturing en 
financiering (governance) moet gaan werken, omdat de financiering voor POKB door het 
ministerie van I&W vanaf 2021 gestaakt wordt. Dit signaal is al eerder gegeven. Er zijn geen 
reguliere budgetten meer vanuit het rijk beschikbaar. In de afgelopen jaren is het budget voor 
POKB teruggebracht tot € 62.500 in 2019 voor de begeleiding van het platform en van de 
visitaties.  
 
Vraag is of andere partijen (bijvoorbeeld VNG, IPO, OD NL) kwaliteitsborging van 
overheidstaken rond de bodem en ondergrond, eventueel in de bredere context van 
kwaliteitsboring van VTH-taken (milieu) onder de Omgevingswet belangrijk vinden en 
gezamenlijk willen financieren. In dat geval kan POKB – wellicht in aangepaste vorm – na 
2020 voortgezet worden.  
 
2. Inventarisatie ontwikkelingen 
 
Leo Hopman geeft aan dat OD Haaglanden (ODH) kwaliteitsborging integraal voor alle 
taakvelden systeemgericht oppakt. POKB is daar een belangrijk onderdeel in en zorgt voor 
een toets van buitenaf. Daarin kan ODH haar ervaring en visie op kwaliteitsmanagement 
delen met anderen. Het is van belang om kwaliteitsborging van VTH-taken van de 
Omgevingswet (Ow) te stimuleren en te faciliteren. Dit vanuit het besef dat alle betrokken 
organisaties (gemeenten, provincies, omgevingsdiensten) op grond van de Wet VTH aan 
kwaliteitsboring moeten voldoen. Je kunt dit doelmatig organiseren voor alle milieu-taakvelden 
samen en op basis van een systeemgerichte aanpak. Dan kunnen de werkwijzen voor de 
verschillende taakvelden naar elkaar toegroeien. Dat draagt bij aan meer uniformiteit en daar 
is behoefte aan bij (landelijke) klanten.  
 
William Vlamings ziet de meerwaarde van een integrale aanpak van de kwaliteitsborging, en 
ziet tegelijkertijd dat de verschuiving van bodemtaken van provincies naar gemeenten onder 
de Ow voor een nieuwe uitdaging zorgt. POKB zorgde voor harmonisatie van de 
kwaliteitsborging voor bodemtaken vanaf de werkvloer. Producten werden op elkaar 
afgestemd en organisaties werkten op een vergelijkbare wijze. Met de invoering van de Ow, 
met verschuiving van bodemtaken van provincies naar gemeenten, is hier veel behoefte aan. 
De vraag is echter hoe dit te organiseren en met welke organisaties daaraan deel te nemen.  
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Leo Hopman ziet kansen om onder de Ow te gaan werken aan één winkel voor VTH-taken op 
milieugebied, waarin taken van gemeente en provincie zijn gebundeld bij en afgestemd met 
inbreng van omgevingsdiensten. Kwaliteitsmanagement is een uitstekend instrument om dit 
vorm te geven, producten te definiëren en te harmoniseren en te toetsen op de kwaliteit van 
de uitvoering. Voor een groot deel van de milieutaken is een kwaliteitssysteem met een 
landelijke ondersteuning zoals vanuit POKB een goed denkbare optie. 
 
Marcel Koeleman ziet grote verschillen tussen gemeenten wat betreft capaciteit en 
deskundigheid op bodemgebied. De bodemtaken verschuiven onder de Ow van de provincies 
naar de gemeenten en zullen voor een groot deel bij omgevingsdiensten worden belegd. 
Binnen die context is het zinvol om kwaliteitsborging voor de bodemtaken opnieuw te 
doordenken. Afspraken hierover met de VNG en/of met individuele overheden als deelnemers 
zijn echter niet eenvoudig en snel te realiseren. 
 
Marcel Koeleman geeft tevens aan dat het ministerie van BZK de financiering van de Ow 
heeft overgenomen in 2018. De financiering van de bodem(sanerings)taken en werkafspraken 
met decentrale overheden door het Ministerie van I&W loopt eind 2020 af. Er lopen nu 
gesprekken met I&W voor de situatie na 2020 en het verdelen van de budgetten. Als het niet 
lukt om het POKB in meer integrale vorm een vervolg te geven, is het een gedachte om de 
financiering van het POKB onder te brengen binnen de te maken afspraken voor de periode 
na 2020. 
 
3. Ervaringen met CT en POKB 
 
Mirjam Hassing geeft de stand van zaken aan van de samenwerking tussen POKB en 
Collegiale Toets (CT). CT wordt ondersteund vanuit Aan de slag met de Omgevingswet. Dit 
programma loopt af in 2020. CT richt zich uitsluitend op omgevingsdiensten en is vanuit VTH-
taken breed ingestoken. De CT zijn begeleidend bij de invoering van de kwaliteitscriteria. De 
onderlinge bezoeken zijn nog vrijblijvend van aard. Bij CT is nog geen keuze gemaakt over 
inzet op kwaliteitsborging of een meer systeemgerichte aanpak. 
POKB werkt vanuit een normblad als basis voor het kwaliteitssysteem van de deelnemers, en 
heeft een visitatiesystematiek met instrumenten ontwikkeld. POKB richt zich op meerdere 
soorten organisaties (omgevingsdiensten, gemeenten en provincies) en kent een bredere 
insteek dan alleen VTH-taken (bijvoorbeeld ook beleidsvorming). 
In 2019 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij enkele visitaties vanuit POKB gecombineerd 
zijn uitgevoerd met de collegiale toets (CT). Deze pilot was leerzaam voor zowel  CT als 
POKB. Het is nu het moment om vanuit de bestaande verantwoordelijkheden een visie voor 
na 2020 te formuleren. 
De concept-rapportage van de evaluatie van de CT is onder handen bij de stuurgroep van het 
project waarvan Pieter Jan van Zanten, directeur van OD IJsselland, het aanspreekpunt is 
richting het directeurenoverleg van OD NL. 
 
4. Opties om POKB te continueren 
 
Er komen drie opties in beeld: 

1. Bodemlijn volgen door kwaliteitsborging bodem m.b.v. POKB te beleggen in 
bestuurlijke afspraken voor bodem voor na 2020. Deze afspraken worden nu 
voorbereid (21 mei 2020 gereed). 

2. Inzetten op ontwikkeling van integraal Kwaliteitsmanagement voor de taakvelden 
Milieu van de Omgevingswet. Hiertoe een voorstel formuleren om dit vanuit IPO, VNG 
en OD NL gezamenlijk te ontwikkelen.  
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3. Vangnet om kennis niet verloren te laten gaan: Voortzetten POKB met financiering 
door de deelnemende overheden, in afwachting van ontwikkeling van de tweede optie. 
 

Argument voor het volgen van de bodemlijn is de verwachting dat onder de Omgevingswet 
versnippering zal optreden van de uitvoering van bodemtaken. 350 gemeenten gaan de 
bodemtaak uitvoeren en hebben mogelijk de keuze om deze al dan niet uit te besteden aan 
de OD (discussie over bodemtaken als basistaak loopt nog). POKB blijft zich in deze optie op 
bodem richten, en zal het Normblad actualiseren voor de uitvoering van de bodemtaken in de 
Ow.  
 
Bij de tweede optie is het logisch om de organisatie van de CT en POKB-visitaties op één plek 
te beleggen. De insteek daarbij kan zijn om meer beleidsvelden te combineren en daarvoor 
een normblad op te stellen en deze te gaan borgen door het visiteren bij de aangesloten 
organisaties. Het lijkt waarschijnlijk dat de grotere en al langer bestaande OD’s hiervoor de 
kern zouden kunnen vormen. De input van gemeenten en zeker ook provincies blijft belangrijk 
gezien de zwaarte van hun milieutaken en hun rol in de beleidscyclus. Het belichten van de 
voordelen van kwaliteitsmanagement (en borging) zouden de insteek kunnen zijn voor een 
white paper. 
 
Het is niet uit te sluiten dat het vormgeven van optie 1 en/of 2 niet slaagt voor 2021 en dat 
meer tijd nodig is voor de uitwerking. De vangnetoptie is dan bedoeld om te behouden wat 
nodig is om te kunnen door ontwikkelen. 
 
 

5. Acties 
 
Zonder concrete vormgeving van de opties zal het dossier niet in beweging komen. Daarom is 
afgesproken dat: 
 

1. Iedereen die betrokken is de problematiek en opties inbrengt in landelijke overleggen 
en terugkoppelt aan de deelnemers van dit overleg: 
* Marcel Koeleman: Overleg vervolg bodemtaken na 2020, VNG (contactpersonen zijn 
Petra Mesten (bodem) en Leonie Jorna (milieu/bouw) en VNG WEB; 
* Leo Hopman: Directeurenoverleg ODNL (via directeur ODH); 
* SIKB en Bodem+: IPO BOOG via voorzitter Ewoud v.d. Berg van prov. NB, secretaris 
Agnes Slebus (Ambient). 
 

2. SIKB en Bodem+ de opties in samenwerking met POKB en CT (via projectleiders 
Koos Meijer en Marc du Maine) verder uitwerken, en het resultaat delen met de 
deelnemers van dit overleg. 


