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

NOTULEN
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Jaarbijeenkomst)
Datum

Plaats
Kenmerk

:
:
:

18 maart 2010
Jaarbeurs, Beatrixgebouw, te Utrecht.
POKB-vsl-jaar-18.03.2010

Aanwezig: zie aparte lijst aan eind verslag.
Opening van de vergadering: Walter de Koning opent de vergadering.
De agenda bevat de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.

Mededelingen, notulen vorige vergadering komen in volgende bijeenkomsten
Rapport visitaties 2009
Planning 2010-2011
Regionale Uitvoeringsdiensten
Rondvraag, vervolgafspraken

1. Mededelingen, vragen vooraf
•
•

•

Toelichting Walter over voortgang BEUK. Presentatie staat op website en te downloaden
op www.sikb.nl , onder POKB
Thom Maas geeft een toelichting op de vraag over de budgettoezegging Project Impuls. In
de verslagen van november 2009 is juiste antwoord opgenomen. De toezeggingen zijn
vanaf 2010 opgenomen in de decentralisatie-uitkering. Er komt en Memo over dit
onderwerp.
Walter geeft uitleg over de bijdrage van gemeenten en provincies aan SIKB/POKB voor
periode 2010-2014 (€ 1875 per jaar). Er is overeengekomen dat gemeenten individueel
zullen besluiten en provincies waarschijnlijk gezamenlijk in BOOG. Er zal nog een nadere
toelichting worden toegezonden over de overeenkomst.
Bas geeft aan dat belang van SIKB is benadrukt richting VROM.
Miep vraagt wat de achtergrond is van het ontbreken van financiële steun vanuit VROM
voor kwaliteit bij bevoegd gezag? Denk aan Normblad, HUM Wbb en Bbk, BEUK etc.)
Freddy vindt dat dit eigenlijk centraal zou moeten worden opgepakt.
Harke vraagt over nog een differentiatie is naar omvang organisatie?
Antwoorden komen terug in toelichting t.b.v. organisaties.

2. Jaarrapport 2009 POKB incl visitaties
Presentatie van de resultaten vindt plaats door Frank met assistentie van Sietske, Marianne en
Miep. De presentatie is beschikbaar op website.
De beoordeling van de visitaties wordt vertrouwelijk uitgereikt. Afwezigen kunnen deze individueel
opvragen bij POKB.
De stabilisatie, c.q. terugval bij enkele organisaties, wordt besproken. De vraag is of het komt
door de inzet bij de organisaties of dat de lat in het tweede en derde jaar van visitatie niet steeds
hoger wordt gelegd. Er wordt afgesproken bij beoordelingen meer uniformiteit in te bouwen en
daarnaast:
•
Lat niet hoger te leggen (gewoon zoals bij start afgesproken)
•
Tijdsaspect wel mee te wegen (gedurende eerste 2,5 jaar van deelname)
•
Meer factoren in beeld te brengen en betrekken in beoordeling.
De resultaten voor PI’s zijn inventariserend. Ze maken wel transparant hoe met dienstverleing
wordt omgegaan. In de resultaten mist prov Drenthe omdat visitatie pas eind maart plaatsvindt.
De algemene indruk is dat het niet eenvoudig is om grip te krijgen op de resultaten.
Ruud Hakkeling vraagt zich af of het te maken heeft met een vorm van beleidsvertaling in doelen
en metingen.
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PI’s worden ook voor 2010-2011 wel gezien als een onderwerp om als vast thema mee te nemen
in de visitaties. Er zou een wat bredere toolkit moeten komen om onderwerp te bespreken. Van
belang is om dan goed te kijken hoe je beoordeelt. Nu loopt een beetje door elkaar dat zowel
gekeken wordt naar WAT is er aan PI’s gedaan en HOE is dat gedaan. Dat moet iets duidelijker.
Goede voorbeelden zijn ook in 2009 weer in kaart gebracht en Miep laat zien dat zij een vorbeeld
ook daadwerkelijk hebben gebruikt. Er is een concept om de voorbeelden die er zijn beter te gaan
benutten en beheren. Dat betekent dat (actieplan):
•
SIKB maakt complete lijst van voorbeelden 2007-2009
•
Ieder levert aan POKB aan voor welke voorbeelden behoefte is qua uitwering (eventueel
ook van voorbeelden die niet op de lijst staan)
•
Uitwerking vindt door SIKB plaats van de geselecteerde voorbeelden en deze komen
naast de lijst beschikbaar op de website
•
Voorbeelden komen in beheer en zijn alleen qua detail in te zijn op basis van inlogcode
per deelnemer
•
SIKB voert beheer, deelnemers blijven aanleveren als er behoefte is.
Jordan vraagt of ongewoon voorval ook al op de lijst staat. Dat zou kunnen, maar mocht dat niet
zo zijn dan kan een voorbeeld worden aangeleverd. Ook kunnen verbeteringen inzichtelijk worden
gemaakt. Op termijn kan dit leiden tot gebruik van voorbeelden door meerdere organisaties.
3. Aanpak visitaties 2010-2011
De aanpak van de visitaties wordt toegelicht. Tot juni is er een periode van afronding van 2009,
mede omdat de uitloop naar 2010 7 visitaties bedroeg. De planning is gespreid over de periode
september 2010-maart 2011. Daarna uitwerking en in juni 2011 rapportage.
Actie: graag reactie op planning 2010-2011 versie 1.
Overige afspraken:
•
Draaiboek aanpassen en standaard dagindeling met thema-onderwerpen
•
Teamleiders kunnen aan de slag vanaf juni 2010 met planning en voorbereiding
•
De beoordelingscriteria zullen voor de visitaties worden verspreid;
•
POKB maakt een model voor de thema-onderwerpen.
4. RUD’s
Bas geeft een presentatie over de stand van zaken. OP de website is ook info beschikbaar over
RUD’s. Het onderwerp ontwikkelt nog snel en duidelijkheid is er nog niet.
In ieder geval wordt voor bodem toezicht en handhaving meegenomen in RUD’s, andere aspecten
zijn in overweging.
Ruud Hakkeling vraagt wat dit voor POKB en visitaties betekent. Bijvoorbeeld in Z-Holland is er
een pilotproject en een soort voorloper op RUD’s. Moet RUD niet betrokken worden?
Walter geeft aan de ZH een sneller tijdschema heeft en dat voorlopig nog niet geschakeld wordt.
Daarnaast zijn grotere milieudiensten al betrokken.
ACTIE: terugkoppeling van de ontwikkelingen door de koplopers (in prov. ZH) in de
jaarbijeenkomst van 2011.
Een ander onderwerp dat aandacht behoeft is: basisregistratie.
5. Rondvraag, vervolgafspraken
Volgende bijeenkomsten:
10 juni 2010, Provincies, te Utrecht 10-12.30 uur
17 juni 2010, Gemeenten, te Utrecht 10-12.30 uur
9 juni 2011, Gezamenlijk, Utrecht, 10-12.30 uur.

LET OP: alle correspondentie met POKB@SIKB.NL
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Aanwezigen op 18.03.2010
Naam
Gemeenten/Milieudiensten
Nijs, Dhr. S. (Stan)
Rouweler, Mevr. J. (Judith)
Harberink (Jacobs), Mevr. S. (Suzan)
Oostrum, M.
Dorrestein, Mw. R. (Riet)
Wolf, Mw. M. (Maud)
Kop, Mevr. M. (Marjo)
Tuinhof, Dhr. H. (Harke)
Schreur, Mevr. A.S. (Alisas)
Wesseling, Dhr. T (Theo)
Vlamings, Dhr. W. (William)
Verdam, Mw. S. (Stella)
Vella, Mw. S. (Sigrid)
Deurwaarder, Dhr. F. (Freddy)
Wolde, Dhr. G. de. (Gerd)
Schaap, Dhr. R (Rik)
Vanhommerig, Mevr. S. (Sabina)
Nass, Dhr. M. (Michiel)
Hassing, Mevr. M (Mirjam)
Eerde, Dhr. M. van (Melcher)
Lennaerts, Mevr. T. ( Twink)
Ploumen, Mevr. S. (Simone)
Jansen, Dhr. P. (Pieter)
Vliet, Dhr. A.G. van (Arjen)
Klok, Mevr. H. (Hinka)
Bommel, Dhr, K. (Karel)
Staatemans, Mevr. A. (Annemiek)
Wiegman, Mevr. A. (Annemiek)
Muilwijk, Dhr. C.J. (Kees)
Münninghoff, Mevr. M.B.L. (Miep)
Hakkeling, Dhr. R. (Ruud)
Provincies
Pepping, Mevr. T. (Thera)
Pol, Mevr. M. van der (Marie-José)
Tjepkema, Mevr. S. (Sietske)
Alink, Mevr. H. (Henny)
Mark, Dhr. H. van der (Hans)
Diederen, Mevr. E (Eva)
Kleef, Dhr. J. van (Jan)
Dekker, Dhr. J. (Jon)
Rozenberg, Mevr. M. (Marrianne)
Krancher, Dhr. J. (Jordan)
Janse, Dhr. E. (Eugene)
Walthaus, Dhr. F. (Frans)
Organisatie en ondersteuning
Koning, Dhr. W. de (Walter)
Maas, Dhr. T. (Thom)
Oosten, Dhr. B. (Bas) van
Hopstaken, Dhr. C.F. (Frank)

Organisatie

aanwezig

Gemeente Alkmaar
Gemeente Almelo
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Gemeente Arnhem
Gemeente Breda
Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Haag
Gemeente Deventer
Gemeente Eindhoven
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlem
Gemeente Heerlen
Gemeente Helmond
Gemeente Hengelo
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Maastricht
Gemeente Nijmegen
Gemeente Tilburg
Gemeente Schiedam
Gemeente Utrecht
Gemeente Venlo
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zwolle
DCMR Milieudienst Rijnmond
Md West-Holland/Leiden
Milieudienst Zuid-Holland Zuid

X
afgemeld
afgemeld
X
X
X
X
X
afgemeld
afgemeld
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Fryslân
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland

X
X
X
X
X
X
X
X
X

SIKB
Bodem+
Bodem+
SIKB / FFact

X
X
X
X
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