Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 0182-540675 fax 0182-540676

NOTULEN
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (gezamenlijke bijeenkomst)
Datum

Plaats
Kenmerk

:
:
:

21 maart 2013
Silverijn, te Utrecht.
POKB-vsl-21.03.2013-PGO

Aanwezig: zie aparte lijst in Excel, incl. afzeggingen en vervanging.
Gem./Omgevingsdiensten: 15, Provincies: 8, Organisatie: 4 Afz.: 11

1. Mededelingen en verslagen
Marcel Cassee is voor de eerste keer aanwezig. Hij zal vanuit Bodem+ (RWS/leefomgeving)
POKB vanaf dit jaar ondersteunen.
Walter meldt enkele ontwikkelingen:
- het wetsontwerp VTH ligt ter inzage. Er komt ook een Amvb ter uitwerking. Deze zal op
de PUmA site te vinden zijn. Voor de implementatie komt er een stuurgroep op het
niveau van management van de organisaties.
- BRL 15000 is een bijzondere BRL, namelijk een systeem-BRL. De werking kan niet los
worden gezien van het publieke toezicht. Het betekent dan ook meer info uitwisseling
tussen de CI en ILT, maar denk ook aan toepassen GPS bij partijkeuringen. POKB kan
meedenken met het ontwerp dat in loop tweede kwartaal 2013 beschikbaar komt. Er
wordt afgesproken dat direct gereageerd wordt naar vertegenwoordigers in CCvD (ZH
voor prov. en Haarlemmermeer voor gem.).
Het verslag wordt vastgesteld. De actie om de zelfevaluatietool te updaten (Frank/Mirjam)
blijft staan (zie punt 4).
2. Vorming Omgevingsdiensten
Ter kennisname voor POKB. Frank heeft een presentatie gemaakt van de laatste stand
van zaken rond de vorming van OD’s. Aan POKB is een Excel toegezonden met daarin de
ontwikkelingen wat betreft de deelnemers in POKB.
De presentatie is in pdf beschikbaar en geactualiseerd per 2 april 2013.
Er is door Frank afgestemd met PUmA en omgevingsdienst NL (website). Patricia Kramers
(niet aanwezig) heeft gesproken met Bas Van Tijn. Haar bericht is navolgend opgenomen
(niet in POKB besproken). “Bas gaf aan dat de Omgevingsdienst NL een vereniging is van
directeuren die niet zelf actief zaken zoals POKB op de website gaan zetten. Hij geeft wel
aan dat de aangesloten ruds/POKB/ministerie het belangrijk vinden iets op de website te
vermelden, dan kan er naar gekeken worden. Dit gebeurt dus niet vanuit de directeuren
zelf. Er wordt momenteel gekeken wat er wel en niet op de website moet blijven staan.
PUmA is in principe opgeheven echter de website blijft bestaan zolang als de transitie loopt.
Patricia geeft aan dat het een idee is als veel van de 28 aangesloten ruds bij de
omgevingsdienst nl ook meedoen aan het vermelden van pokb nieuwsberichten op de site,
bijvoorbeeld als er een visitatie ronde of iets komt of is geweest. Die actie moet dan ook
weer vanuit ons/POKB komen.”
Er wordt een rondje gemaakt om te kijken of het beeld van de transitie naar OD’s duidelijk
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is. Jantsje van der Veen geeft aan dat provincie Fryslan qua bodemtaken volledig overgaat
naar FUMO en dat zij ook mee zal gaan. Leeuwarden draagt basistaken over. Thera
Pepping geeft aan dat dit voor Drenthe ook opgaat waarbij Emmen waarschijnlijk wel alle
bodemtaken overdraagt en zij zelf niet de bodemtaken blijft doen maar voorlopig wel
contactpersoon blijft.
Het beeld voor de overige provincies/ODs is steeds duidelijker, waarbij eigenlijk alleen ZuidHolland nagenoeg is afgerond.
Dit betekent dat POKB mogelijk uitgroeit tot een mix van provincies, gemeenten en ODs
(PGO) en dat het aantal deelnemers ongeveer stabiliseert op 40 deelnemers, bestaande uit
23 OD’s met mimimaal TVH Wbb-taken en 14-17 organisaties die alleen hun TVH taken
overgedragen echter bodem en ondergrondtaken (beleid en beschikken) blijven uitvoeren.
Afspraak/actie: Frank blijft de ontwikkelingen volgen en ieder geeft aan hem door als er
duidelijkheid is ontstaan op het punt van organisatorische invulling.

3. Normblad v. 4.1- Ontwerp
Besluit: POKB stemt in met het Normblad in de voorliggende ontwerpversie, met
verwerking reacties zoals besproken op 21.03.2013 en verwerkt in renvooi. Deze versie
zal kort voor de vaststelling aan het CCvD nog per e-mail worden voorgelegd.
In de presentatie van de OD’s is tevens het onderwerp Normblad opgenomen. Aan de hand
van deze lijst van te bespreken onderwerpen en de notitie met alle ingekomen reacties
bespreekt POKB de belangrijkste onderwerpen.
POKB stemt in met de nieuwe opzet, de combinatie van 8001/8002 in een document en de
verbreding naar ondergrond. POKB vindt enkele onderwerpen niet geschikt voor opname
(o.a. Aarhus vertaling) aangezien ze niet aansluiten bij het Normblad
Actie: Deelnemers toetsen de wijzigingen nogmaals bij hun collega’s of n.a.v. de renvooi
versie die zal worden toegezonden voor definitieve vaststelling in het CCvD van april.

4. Thema en planning visitaties 2013
Besluit: POKB stemt in met het doorschuiven van de planning van de visitaties naar de
periode maart 2013 – februari 2014 (ivm RUD vorming). POKB handhaaft het onderwerp en
ziet het uitvoeren van voorbereidende visitaties zoals bij ODMH op 25 maart 2013 als een
uitstekende optie voor aansluiting van nieuwe organisaties.
Als je belangstelling is voor 2.0 met 2 of 3 deelnemers dan z.s.m. doorgeven en/of zelf
regelen. Voorlopig is niet mogelijk gebleken om 2.0 groepen te vormen.
Actie: Tool voor zelfevaluatie zal door Frank Hopstaken in samenwerking met Mirjam
Hassing van een update worden voorzien voor juli 2013.
Actie: Elke deelnemer geeft voor 1 juni 2013 definitieve wensen m.b.t. de planning door
aan POKB, waarna Frank met een definitief concept zal komen.
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5. Verbeterprogramma Bbk en follow up
Presentatie en toelichting van Marcel Cassee op de stand van zaken en acties.
De presentatie is als pdf bijgevoegd. Vragen kunnen ook in de toekomst aan Marcel gesteld
worden.
Volgende bijeenkomsten:
Bijeenkomst in september 2013 zal met 2 groepen plaatsvinden waarbij provincies,
gemeenten en omgevingsdiensten gemixed zullen worden volgens de indeling die is
bijgevoegd in de deelnemerslijst.
Bijeenkomst Gem/Prov/OD’s Do 5 september 2013, 10 - 12.30 Utrecht
Bijeenkomst gezamenlijk (Jaarbijeenkomst): maart 2014 (te plannen in sept. 2013)
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