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NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (jaarbijeenkomst) 
 
Datum : 15 november 2012 

Plaats : AgentschapNL, Croeselaan 15, te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-15.11.2012-Jb 
 

 
 

Aanwezig: zie aparte lijst in Excel, incl. afmeldingen en vervanging. 

Gem/Omgevd: 22, Provincies: 4, Organisatie: 3 en Guido Ritskes als toehoorder (SIKB) 

 

1. Mededelingen en verslagen 

 

Walter, Guido en Thom melden enkele ontwikkelingen:  

- de jaarbijeenkomst is druk bezocht. De sessie POKB over KwaBIB is goed 

gewaardeerd. De presentaties staan op internet. 

- Guido Ritskes is aanwezig vanuit de ontwikkeling van Normblad 8003 voor 

Waterschappen. Het betreft hun verplichtingen op het gebied van bodembeheer en 

ondergrond (grondwater). Er is wel samenhang met 8001/8002, maar geen overlap.  

- Thom geeft aan dat B+ zal opgaan in Rijkswaterstaat. Op termijn betekent dit mogelijk 

verhuizen. 

- Thom geeft aan dat vanuit B+ Marcel Cassé vanaf 2013 zal gaan meedoen in POKB. 

Marijn van der Maesen (FFact) heeft B+ taken tijdelijk waargenomen in 2012. Marcel is 

afkomstig van InfoMil en bekend met bodem. 

- Amvb Bodemenergie wordt 1.07.2013 van kracht. De documenten hierover zijn op 

www.sikb.nl te vinden.  

- Er is dezelfde middag afstemming met PUmA in het kader van einde Project. Thom zal 

presenteren over visitaties (als aanvulling op zelfbeoordeling). 

- De resultaten van POKB en de ontwikkeling van het Normblad is op dezelfde middag 

gepresenteerd aan de programmaraad van SIKB.  

- Op www.pokb.nl vindt je alle links en documenten.  

 

2. Normblad v. 4.1- Concept 

 
Besluit: POKB stemt in met het Normblad in de voorliggende conceptversie, met 

verwerking reacties die tot 26.11.2012 binnenkomen, krijgt daarna een laatste 

conceptversie die daarna ter vaststelling aan het CCvD wordt voorgelegd in een 

eerstvolgende bijeenkomst.(Daarna ter visie legging). 

 

Het concept van 8.11.2012 wordt per pagina doorgelopen. 

POKB stemt in met de nieuwe opzet, de combinatie van 8001/8002 in een document. 

 

De navolgende punten zijn verwerkt en geel gearceerd in het concept van 30.11.2012.  

 

Actie: Deelnemers toetsen het nieuwe concept nog eenmaal op wijzigingen voor het naar 

CCvD gaat in december.  

 

Daarnaast zijn tekstuele zaken en de lay out verbeterd.  

 

p.4  kopje toevoegen. 

p.5  impulsregeling kort omschrijven en referentie. 

p.9  definitie nieuw geval/verontreiniging en omgevingsdienst. 

http://www.sikb.nl/
http://www.pokb.nl/
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p.13 rapportage alleen aan bestuur en niet aan I&M. 

p.13, 19, 24 PUmA betreft afspraken voor het Omgevingsrecht en niet alleen voor 

omgevingsdiensten. In gehele Normblad verduidelijkt.  

De discussie over wel/niet basistaken wordt niet in normblad opgenomen. 

p.14 Handreiking Gemeentelijk bodembeleid toegevoegd als referentie. 

p.15, 27, 28 Maatregelen nazorg genoemd in saneringsplan uitgezonderd van 

functiescheiding. 

p.29, 30 digitale aanlevering en toepassing 0101. 

 

De aanduiding ‘zou’ bij de uitvoering van audit is zo bedoeld. 

 

De verwijzingen en de literatuurlijst zijn nogmaals gecontroleerd en geactualiseerd.  

 

 

3. Evaluatie visitaties 2011-2012 

 
Besluit: POKB stelt de resultaten van de visitaties vast volgens de presentatie met de 

kanttekeningen voor de planning 2013 en geeft deze vrij voor opname in het jaarrapport 

2012 (concept schriftelijk toe te zenden voor reactie in december 2012). De vertrouwelijke 

bijlage met de resultaten is uitgereikt aan aanwezigen of opvraagbaar voor de deelnemers 

die niet aanwezig waren.  

 

De resultaten zijn voor iedereen helder en herkenbaar.  

KwaBIB was een prima thema en kan mee met follow up wat betreft verbeteringen. 

Visiteren 2.0 is ook voor iedereen helder en vergt een hele goed voorbereiding. 

Er zijn 6-7 belangstellenden voor 2.0 in 2013. 

 

Er is zeker nog belangstelling voor teamleiderschap in 2013. De RUD vorming is echter een 

grote onbekende en kan tot problemen leiden qua inzetbaarheid, voorbereiding, uitvoering 

(collega’s) en planning. Hiermee dient terdege rekening gehouden te worden.  

 
Actie: Tool voor zelfevaluatie zal door Frank Hopstaken in samenwerking met Mirjam 

Hassing van een update worden voorzien.  

 

4. Thema en planning visitaties 2013   

 
Besluit: POKB stemt in met:   

- Inhoud   Themanotitie en modelverslagen; zelfevaluatie nog updaten (zie sub. 3)   

- Vorm   open keuze tussen visitatie 1.0 of 2.0 (criteria zoals in 2011, presentatie)   

- Planning  maart 2013 – december 2013 (bijgestelde termijn ivm RUD vorming) 

 

POKB vindt dat werkgroep prima werk heeft geleverd en dat dit als basis kan dienen voor 

de visitaties 2013. 

 

De planning zal in 2013 door de RUD-vorming lastig te realiseren zijn. Veel deelnemers 

hebben de voorkeur voor het najaar 2013. Daarom wordt de totale periode verlengd t/m 

december 2013. Het is wel mogelijk om te starten per maart 2013. 

 

Als je belangstelling hebt voor 2.0 met 2 of 3 deelnemers dan z.s.m. doorgeven en/of zelf 

regelen.  

 
Actie: Elke deelnemer geeft voor 15 december 2012 de wensen m.b.t. de planning door 

aan POKB. 



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer - 3 - 

Groningenweg 10    Postbus 420    2800 AK  Gouda 

telefoon 0182-540675   fax 0182-540676 
 

 

 

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

 

 

Volgende bijeenkomsten: 

 

Bijeenkomst in 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 21 maart 2013, 10 - 12.30  Utrecht  

  Do 5 september 2013, 10 - 12.30  Utrecht 

Bijeenkomst gezamenlijk (Jaarbijeenkomst): januari-februari 2014  (te plannen in maart 

2013) 

 


