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NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (gezamenlijke bijeenkomst) 
www.pokb.nl 
 
 
Datum : 17 juni 2014 

Plaats : Regus, te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-17.06.2014-PGO 
 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 22,  Organisatie: 4  Afmeldingen: 9 

 

1. Mededelingen en verslag 

 

Walter de Koning is voorzitter (agenda zie bijlage):  

- Er wordt kort stilgestaan bij de ontwikkelingen van de omgevingsdiensten. In Limburg 

Noord is sprake van een netwerk-OD, zonder contactpersoon. Noord-Brabant is 

ingedeeld in OD’s waarbij VTH-taken verdeeld zijn en bodembescherming bij Den 

Bosch, Eindhoven en Helmond is ondergebracht. 

- Er is binnenkort een Schakeldag van RWS. Daar zullen Mirjam Hassing en Walter de 

POKB systematiek presenteren. Er is een artikel hierover in publicatie van InfoMil 

verschenen http://www.infomil.nl/actueel/infomil-perspectief/ (nummer 12). 
- De training van POKB is op 27 februari 2014 uitgevoerd door bureau Veritas met 5 

deelnemers vanuit POKB (Haarlem 2x, Provincie Groningen, Provincie NH, FUMO).  

- Walter geeft aan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van WKO (ook BUM 

en HUM zijn weer aangepast). De grens voor een systeem is 1,5 C voor het OLO 

formulier. Dat is niet de wettelijke grens voor het effect van een gesloten systeem. Het is 

alleen dat er dan geen onderbouwend onderzoek nodig is. Als contact voor dit 

onderwerp wordt Simone Beerkens van Haarlemmermeer genoemd. 

- Thom Maas geeft aan dat er een nieuw bodemconvenant aankomt. Er is hierover 

overleg met I&M met het doel om de financiering voor 2015-19 te handhaven. 

Vooralsnog lijkt dit haalbaar. 

 

Het verslag wordt vastgesteld en niet besproken. Acties zijn allemaal uitgevoerd en komen 

terug op de agenda.  

 

Er komt een vraag over de lagere opkomst. Frank geeft aan dat er op een later moment is 

gekozen om naar dinsdag te gaan i.p.v. donderdag en dat heeft tot extra afmeldingen 

geleid. De meeste organisaties melden de week tevoren af en daar is de planning niet op 

aan te passen. Voor sommige organisaties is het moeilijk om aanspreekpunten te vinden 

(zie overzicht).       

 

2. Planning visitaties 2014 

 

Frank geeft een toelichting op de planningtabel. Er is gekozen voor twee groepen om 

organisaties die nog niet klaar waren de gelegenheid te bieden eerst op orde te komen. Er 

is echter wel een planning gemaakt en die is inmiddels 4 keer van een update voorzien, 

laatste keer op 16 mei zoals op website opgenomen en nu is wederom geactualiseerd. 

 

De eerste visitaties zijn uitgevoerd (8 in eerste helft 2014) en de instrumenten zijn actueel 

op de website te vinden: draaiboek, verslag, themanotitie (met beoordelingssystematiek), 

http://www.sikb.nl/
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zelfevaluatie (geheel vernieuw en toegezonden) en antwoordbrief werkt goed. De 

antwoordbrief is nog iets aangepast n.a.v. eerste visitatie en eveneens op de website 

geplaatst.   

 

Cees van Wetten vindt het vervelend hoe de visitatie ben hen uiteindelijk is afgelast. Frank 

biedt zijn excuus aan voor de wijzigingen. De oorspronkelijke Teamleider viel weg en er 

bleken geen vervangers te vinden binnen de groep van deelnemers. Daarna heeft Thom het 

teamleiderschap overgenomen, echter bleek dat de mede-visitor niet meer beschikbaar 

was. De communicatie is door de wisselingen niet soepel verlopen en daar heeft ODMH last 

van gehad. POKB zal proberen nog scherper op te letten of alles volgens planning loopt. 

Uitgangspunt: teamleider is verantwoordelijk voor planning en communicatie en houdt 

POKB (begeleider namens POKB) ‘op de hoogte’.   

 

De visitaties bij de provincies heeft bijzondere aandacht. Nu provincies veelal taken hebben 

overgedragen is een visitatie van de uitvoering (beschikkingen/toezicht) vaak alleen 

mogelijk in samenhang met de OD-en die deze taken uitvoeren. In de planning van de 

visitaties is hiermee zo veel mogelijk rekening te houden door keuze van de indeling. Voor 

Z-Holland is dat gerealiseerd echter voor andere provincies nog lastiger. POKB staat open 

voor alternatieven. 

 

Margot de Boer doet suggestie om de visitatie van provincie met een OD te combineren nu 

ORO er tussen zit. William Vlamings lijkt dat een goed idee en zo worden dit najaar visitatie 

nr. 12 en 20 gecombineerd uitgevoerd met als teamleider Simone Ploumen (Frank als 

begeleider). De visitatie aan NB vervalt dan. Datum en hoofdlijn uitvoering dient nog te 

worden doorgegeven aan Frank (begeleider).  

 

Voor de overige provincies is hierover nog geen overleg gevoerd. N-Holland is een 

complexe situatie qua verdeling taken en aanspreekpunten in POKB. In Groningen heeft 

Marjolein Bouwense nog geen contact gehad met de OD in Veendam.   

 
Actie (A1): Deelnemers geven uiterlijk eind juli 2014 wijzigingen in planning door en 

Frank verwerkt die in de weken daarna en komt eind juli met planning voor tweede helft 

2014. 

 

3. Programmeren in kader UP/Bodemconvenant 

 
Michiel Gadella geeft een presentatie (zie website).  

Update van de situatie ten aanzien van Programmeren (onderdeel Normblad en een van de 

thema’s in 2014). Michiel doet suggestie om tijdens visitaties ook een check op de 

programma’s mee te nemen. Mogelijk zou je kritisch elkaar kunnen bevragen, al gaat dat 

dan weer iets verder dan de huidige visitaties. Michiel beantwoordt enkele vragen (Q+A). 

Q: Gevraagd wordt wat er nu precies in programma komt. 

A: Dat is maatwerk en doel is coachend te zijn t.a.v. uitvoering. 

Q (Margot): welke onderwerpen nog meer? 

A: Diverse, bij R’dam bijvoorbeeld diffuse loodverontreiniging.  

Q (William): wie spreek ju nu aan op programma? 

A: budgethouders zijn verantwoordelijk. Maar dat doe je natuurlijk samen met uitvoerders. In 

ZH loopt dat inmiddels al zo. 

A (Patricia): Wij hebben overleg gevoerd met Gerd de Kruif en die heeft vergelijkbaar 

verhaal verteld met nadruk dat het gaat om kennisuitwisseling. 

Q (Walter): is het een haalbare optie om de onderlinge toetsing binnen de visitaties te 

ontwikkelen? 
A (Michiel): er komt een terugkoppeling wat haalbaar is (Actie A2)    

http://www.sikb.nl/
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4. Kwaliteit van Bodeminformatie bij uitvoeren hergebruik  

 

Presentatie door Gabri Dekker van Liander: zie website. 

 

Hij geeft aan wat het kost om onderzoek te doen naar bodemkwaliteit. 

Uitbesteden is onbegonnen werk (500x BUS melding per jaar). 

Er is nagedacht over een business case. 

Essentie is dat je specifieke data wilt, dus met boorpunten en analyses.  

 

Q (Klaas): Hoe zit het nu met Basis Registratie Ondergrond? 

A: Zat er eerst wel in om op te pakken, nu uitgesteld naar 2020. Daarbij is er verschil in de 

benodigde data. 

Q (Klaas): Waarom werkt de uitwisseling van cijfers niet? 

A: RUD vorming is volop aan de gang en dat verstoort het proces van besluitvorming 

hierover. 

A (Fryslan/FUMO): Fryslan nu 1 maand aangesloten en wil wel verder. Dit gaat vast nog wel 

e.e.a. opleveren. 

Q (Freddy): is er nu behoefte aan info of aan data? 

A: liefst data. Dat moet nu vrijwillig maar zou ook wettelijk geregeld kunnen worden incl. 

dataformat (xml). De uiteindelijke vraag (komt ook voort uit BRO) is waar de data worden 

opgeslagen. 

Q (Alisas): kan het niet door andere beheerders, zoals KPN of waterleidingbedrijven? 

A: daar was vanuit NUON in 2006 wel belangstelling voor. Dat is nu niet geregeld. Nu weer 

meer structureel overleg en op basis daarvan zou e.e.a. moeten gaan gebeuren. 

 

Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 

 

Gezien de planning van visitaties is de eerstvolgende bijeenkomst weer een gezamenlijke: 

 

Bijeenkomst Gem/Prov/OD’s   Do 27 november 2014, 10.00 - 12:30 uur Utrecht 

 

http://www.sikb.nl/
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AGENDA 
 

 

Vergadering Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Gezamenlijk) 
 
Datum : 17 juni 2014 

Plaats : Regus vergadercentrum Utrecht, Graadt van Roggeweg 328-334 (bij centraal 

station aan Jaarbeurszijde) 

Tijd : 10.00 – 12.30 uur     

Kenmerk : FH/G/agendaPOKB-17-jun-14-GPO 
 

LET OP: Beschikbaar betekent dat de files downloadbaar zijn op de website: www.pokb.nl 

 

10:00 Opening 

- Korte toelichting op de agenda 

 

 

10:10 Mededelingen en verslag 7 november 2013 (bijgevoegd, beschikbaar) 

- Deelnemerslijst en verkenning RUD’s per juni 2014, geef wijzigingen svp 

zo snel mogelijk door (bijgevoegd, beschikbaar) 

- POKB tijdens Schakeldag RWS op 26 juni 2014 

 

 

10:25 Voorstel planning visitaties 2014  

Planningtabel uitvoering (beschikbaar, geactualiseerd, update ter 

vergadering) 

Aandachtspunten visitaties   

- Eerste resultaten 

- Takenpakket provincies in relatie tot uitvoering visitatie   

- Afspraken maken over planning 

- Bespreken van overige punten deelnemers POKB 

 

 

11.10 Programmeren in kader UP/Bodemconvenant 

- Presentatie stand van zaken door Michiel Gadella, Bodem+ 

- Reactie op aanpak, o.a. bij RUD’s, door deelnemers 

 

 

11:40 Kwaliteit van Bodeminformatie bij het uitvoeren van hergebruik  

- Presentatie door Gabri Dekkers, Liander 

- Aandachtspunten vanuit provincies en gemeenten bij het uitwerken van 

de businesscase bodeminformatie 

 

 

12.20  Afspraken en afsluiting 

- Nieuwe datum gezamenlijk: 27 november 2014 - te plannen in 

afstemming op visitaties 2014 

 

 

Einde vergadering gericht op 12:30 uur. 

 

http://www.sikb.nl/
http://www.pokb.nl/

