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NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (provincies) 
 
Datum : 10 juni 2010 

Plaats : Beatrixgebouw te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-prov-10-06-2010 
 

 
Aanwezig: zie aparte lijst aan eind verslag. Er hebben zich 3 vertegenwoordigers afgemeld. 
Meis van der Heide van provincie Groningen is voor 1e keer aanwezig.   
 
Opening van de vergadering: Walter opent de vergadering.  
 
De agenda bevat de volgende punten: 

1. Mededelingen, notulen vorige vergadering en acties 
2. Stand van zaken project Kwaliteitsimpuls 
3. Integraal werken 
4. Website POKB 
5. Voorbereiding visitaties 2010-2011 
6. Rondvraag, vervolgafspraken 
 
 
1. Mededelingen, vragen vooraf, verslag 10-11-2009 en 18-03-2010 

Frans geeft aan graag een training te willen volgen. Er komt een opzet voor september. 
Henny geeft een aanvulling op p.1 verslag. 
De acties zijn uitgevoerd en daarmee worden de verslagen vastgesteld.  
 
Walter geeft aan dat er overeenstemming is over de meerjarenbijdrage van de provincies aan 
SIKB. Hier zijn geen verdere vragen over. 
Walter geeft aan dat VROM-Insp 20 bedrijven op BRL2000 zal controleren. 
Jordan geeft aan dat er een themarapport Bodem door de VI is opgesteld en daar een 
klankbordgroep voor is gevormd. 
Het jaarverslag SIKB komt eind juni in het CCvD Bodembeheer. 
Walter geeft aan dat gesignaleerd is dat er steeds kleinere saneringen plaatsvinden (vaak BUS). 
BRL2000 (veldwerk) geeft 2x meer afwijkingen dan in 2008. Daarom extra aandacht voor 
tijdbesteding partijkeuringen en inhuur.  
Jordan geeft aan dat de uitgevoerde verificaties veel afwijkingen laten zien. Hij heeft dit via 
bodemsignaal doorgestuurd. Walter geeft aan dat een melding ook aan SIKB kan als het aan 
document ligt. 
Er wordt ook gewerkt aan een nieuw document om wettelijke eisen te vertalen. Daarin veel 
RvState uitspraken opgenomen. Bespreking volgt in Pwbs kader. 
Walter geeft aan dat HUM Wbb herzien zal worden.    
 
2. Integraal werken 

Dit is het thema van het Jaarcongres. Theo Edelman leidt het onderwerp in en deelt een mini-
enquête uit. Er volgt een levendige discussie met de volgende suggesties: 
• Integraal management; managers weten minder maar willen alles weten, knelpunt; 
• Verplicht werken in groepen om alle kennis en ervaring te bundelen; 
• Projectmatig werken als het mogelijk is (bijv. structuurvisie in Groningen) 
• Tijdens studie al oppakken en vaak als aangeleerd 
• Gebiedsgericht werken, gebiedsgerichte makelaars/accounts helpt integraliteit; 
• Wetgeving aansluiten, WABO? Is dat wel een goed voorbeeld? 
• Voor bodem kan Wabo/RUD’s leiden tot afscheiding; 
• Mensgericht werken, coaching, traineeships 
• Komt het niet van de grond door generatiekloof?  
• Visie op maatschappelijke ontwikkelingen is belangrijk; 

 
Als deze signalen en suggesties gekoppeld worden aan het Normblad dan constateren de 
aanwezigen dat het Normblad meer op waarborgen is gericht dan op ontwikkeling van 
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bodembeheer. Er ligt zeker een uitdaging om meer beheer en bescherming te introduceren in het 
Normblad. De wens tot verbreding is sterker dan enige jaren geleden. 
 
3. Financiering, planning en opzet website 

 
Thom heeft een memo opgesteld over financiering 2010-2014. Er is een bedrag opgenomen voor 
POKB en dit is integraal doorgeschoven. De systematiek van toedeling (per omvang organisatie) is 
gelijk gebleven.  
Thom zal bedrag nog actualiseren. P.S.: Dit blijkt € 90.000 per Fte per jaar te zijn. 
  
De planningtabel wordt doorgelopen. De laatste wijzigingen doorgenomen. Teamleiders kunnen 
zelf met de visitee de datum vaststellen op een gewenste dag. Wel draaiboek volgen en POKB 
informeren. Laatste wijzigingen worden doorgenomen.  
 
Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de website in de vorm van een afzonderlijke subsite POKB. 
Deelnemers vinden dit een goed idee. Mogelijk dat toegevoegd kunnen worden (na verloop van 
tijd) FAQ’s en Links. Men wil graag ook duidelijkheid over de financiering, zo nodig op de site.  
Jordan geeft aan dat misschien een teller voor het bezoek van de site kan worden bijgehouden. 
Dat geeft weer meer inzicht in het gebruik. 
 
Aanwezigen vinden opnemen van goede voorbeelden (praktijkvoorbeelden) een goede zaak. Hier 
moet wel gericht mee worden omgegaan. Jan geeft aan dat de bodemwijzer van NB natuurlijk 
veel genoemd wordt, maar of het nu een echt praktijkvoorbeeld voor POKB is kan hij niet met 
zekerheid zeggen. 
Henny geeft aan dat er via nieuwsgroepen ook veel wordt uitgewisseld. Het is zinvol om te kijken 
naar overlap/aansluiting op wat er al is. 
 
De voorbeelden zijn altijd maatwerk en het gaat erom optimaal van elkaar te leren en een 
overzicht te krijgen. Als er een website is, is het wel mogelijk om sneller de leerpunten van de 
visitaties beschikbaar te maken voor alle deelnemers. Dat zou de uitdaging moeten zijn. 
  
4. Voorbereiding visitaties 2010-2011 

De toegezonden documenten komen kort aan de orde. Met het draaiboek en de opzet van de PI’s 
als thema kan iedereen  overweg. Er worden nog enkele suggesties meegegeven voor PI’s. Frank 
zal deze verwerken in Memo van volgende week t.b.v. bespreking met gemeenten. De opzet blijft 
leidraad en komt daarna terug in de vorm van een standaardverslag.  
 
De teamleiders hebben gevraag om ondersteuning bij de beoordeling. Hiervoor is een notitie 
opgesteld en een toetsingstabel. Dit levert toch nog wel wat vragen op. Het is nadrukkelijk een 
hulpmiddel en geen voorschrift om zo te werken. De beoordeling is afhankelijk van de visitatie en 
de stand van zaken bij de visitee. De beoordeling zal maatwerk blijven per visitatie en is erop 
gericht om een overall beeld te krijgen van de stand van zaken. 
 
De aanwezigen kunnen hiermee uit de voeten. Mogelijk dat de notitie nog iets aangepast wordt en 
nogmaals toegezonden. Het is de bedoeling alle nieuwe hulpmiddelen actueel op de nieuwe 
website te hebben.   
 
5. Rondvraag, vervolgafspraken 

Volgende bijeenkomsten:  
Gezamenlijk: 9 juni 2011 te Utrecht 10-12.30 uur  

Provincies:  25 november 2010 te Utrecht 10-12.30 uur. 
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Aanwezigheid  

 

 

Naam Organisatie Aanwezig 

Provincies   

Provincie Drenthe Pepping, Mevr. T. (Thera) Afgem. 

Provincie Flevoland Pol, Mevr. M. van der (Marie-José) Afgem. 

Provincie Fryslân Tjepkema, Mevr. S. (Sietske) X 

Provincie Gelderland Alink, Mevr. H. (Henny) X 

Provincie Groningen Heijden, Dhr M. van der (Meis) X 

Provincie Limburg Diederen, Mevr. E. (Eva) X 

Provincie Noord-Brabant Kleef, Dhr. J. van (Jan) X 

Provincie Noord-Holland Gorkum, Dhr. R. van (Ruud) - 

Provincie Noord-Holland Dekker, Dhr. J. (Jon) X 

Provincie Overijssel Rozenberg, Mw M. vd (Marianne)  Afgem. 

Provincie Utrecht Krancher, Dhr. J. (Jordan) X 

Provincie Zeeland Beijaard, Dhr. P. (Peter) X 

Provincie Zuid-Holland Walthaus, Dhr. F.K.M. (Frans) X 

Vz-SIKB Koning, Dhr. W. de (Walter) X 

   

Organisatie en ondersteuning   

SIKB / FFact  Hopstaken, Dhr. C.F. (Frank) X 

Bodem+ Maas, Dhr. T. (Thom) X 

Bodem+ Oosten, Dhr. B. (Bas) X 
 


