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NOTULEN
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (gezamenlijke bijeenkomst)
www.pokb.nl
Datum
Plaats
Kenmerk

:
:
:

17 september 2015
BCN, te Utrecht.
POKB-vsl-17.09.2015

Aanwezig: zie aparte presentielijst in Excel/pdf, incl. afzeggingen en vervanging.
Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 23; Organisatie: 3 Afmeldingen: 7 Afwezig: 3
** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 17 september 2015 **
1. Mededelingen en verslag
Walter de Koning is voorzitter en behandelt het verslag. Het wordt per pagina besproken en
vastgesteld. Actiepunten komen terug op agenda.
- Vorige keer is aangegeven dat er contact zal worden opgenomen in kader Bodemconvenant met
KING in verband met volgende passage.

-

Op 28 juli hebben Walter en Frank gesproken met Bart Geerdink. KING bestaat nu 5 jaar en is
nog aparte Stichting maar vanaf 2016 onderdeel van VNG. De doele zijn om te werken aan
bestuurskracht en intervisie, monitoring en benchmarking en informatie voor E-diensten
(Standaarden). Eigenlijk is het laatste nu de grootste taak en is andere flankerend. Wel probeert
KING een beeld te geven van “hoe doet een gemeente het”. Voor de toekomst is OW een
belangrijke focus, ook het digitale stelsel dat hierachter moet komen met de INFO-huizen.
Implementatie gaat tot 2024 lopen.
Mogelijk valt op dit punt samen te werken. Ieder koppelt terug. Contacten voor implementatie OW
is Christel Lammers.
Hannie Berghs is nieuw voor gemeente Heerlen.

2. Thema’s
De 4 thema’s komen aan de orde met behulp van inleidingen.
Thema 3: gebiedsgerichte aanpak
Dit thema heeft geen afzonderlijke inleiding en wordt als eerste besproken.
Thema zou wat toevoegingen kunnen krijgen:
- Preventie
- Lozingen in grondwater
- Peilbeheer (droge voeten)
- Activiteitenbesluit.
Verder is thema al bij O3 (ondergrond) aan de orde geweest in diverse visitaties.
Harke geeft aan dat de afbakening dan wel erg belangrijk wordt en zich eigenlijk uitstrekt tot
duurzaam gebruik ondergrond. Er is mogelijk wel wat overlap met Bodemconvenant en met name art.
2 en 5.
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Thema 2: DVO - wetsvoorstel VTH (incl. kwaliteitscriteria 2.1)
Mirjam Hassing geeft een update van de stand van zaken t.o.v. april:
- Wetvoorstel VTH gaat door en wordt Wet
- De criteria komen niet in de wet en daarom komt er een modelverordening.
- Het gaat over implementatie basistaken.
- Overige taken toevoegen mag.
- Idee collegiale toets is onveranderd. Er wordt gekeken naar opzet POKB en visitaties. Er vindt nu
afstemming plaats met portefeuillehouder Kennis, dhr. van Znten.
Margot de Boer heeft thema voorbereid en licht toe dat 1.07.2016 een plan gereed moet zijn voor
implementatie verordening. Misschien een checklist maken wat RUD moet meenemen in
implementatie.
Walter geeft aan dat verordening vanuit publiekrechtelijk perspectief is en daarmee breder kan zijn
dan alleen basistaken.
Charly geeft aan dat Drenthe het Normblad gaat noemen in verordening en geeft aan dat er nog een
e
3 Amvb aankomt over informatieverstrekking en naleefgedrag.
William geeft aan dat Stas hiervoor 100+25 mln heeft meegegeven.
Randvoorwaarde om het thema op te kunnen pakken is dat er duidelijk onderscheid is tussen OG en
ON, zodat visitatie afzonderlijk kan plaatsvinden.
Anneke Levelt geeft aan dat Haarlem dit allemaal niet herkent. Dit blijkt te komen doordat verhouding
met RUD (ODIJmond) nog geformaliseerd moet worden.
Patricia geeft aan dat je evt. nog kunt opvragen wat de OG eisen zijn als je een ON visiteert.
Conclusie: het is een actueel thema en met een splitsing van de vragen goed te visiteren door alle
betrokkenen.
3. Toelichting op Bodemconvenant 2016-2020 – Thema 4
Ewoud van den Berg geeft een toelichting op het bodemconvenant. Hij staat vooral stil bij de punten
die gaan over kwaliteit van de uitvoering. Hij geeft aan dat er ook een beleidsdocument is dat van
belang is.
Het opstellen samen met bedrijfsleven is niet gelukt. Er blijven dus afspraken met bedrijfsleven nodig.
Het is de laatste keer in deze vorm en dus geen gezamenlijk uitvoeringsprogramma.
Transitie naar reguliere taak is ingezet. Budget waarschijnlijk tot 2030.
Mark Klutman heeft thema voorbereid en constateert dat titel eigenlijk niet goed is. Het gaat om de
jaarlijkse voortgang en monitoring en rapportage en om de kwaliteit waarmee dit wordt uitgevoerd.
Met deze focus is het een realistisch thema om op te pakken. Het gaat om de ‘eigen vragen’ en hoe
je die waar maakt. ‘Kwaliteit van de uitvoering van het bodemconvenant’.
Voor de afbakening zou jet het UP-team nog kunnen betrekken.
4. Toelichting op Omgevingswet – Thema 1
Bernd van den Berg geeft een toelichting met presentatie (beschikbaar in pdf). Hij geeft een
overzicht van de planning van de OW + de 4 Amvb’s en het besluit over de kwaliteit van de
leefomgeving. Een van de Amvb’s bevat bodemzaken die niet in OW zitten, zoals ongewoon voorval
en gedoogplicht. Het wordt een beknopte Amvb.
Enkele gemeenten zitten in een groep die begeleidt, o.a. Adam en Hengelo.
Er gaan behoorlijk wat zaken wijzigen die ook effect hebben op uitvoering en op normblad, zoals het
vervallen van de beschikkingen. Uiteindelijk zullen de (392) gemeenten bevoegd gezag worden en
uitvoeren of RUD inkopen. De zogplicht blijft bestaan en de oranje locaties krijgen apart aandacht. Er
komt een indeling in wel/geen risico locaties en een tussengebied waar een bestuurlijke afweging
gemaakt kan worden.
Er is dus enige druk om nu toch te gaan beschikken. Op die locaties blijft Wbb van toepassing.
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Verder zal er veel meer vergunningvrij gebouwd gaan worden. MTR blijft wel als rijksnorm bestaan
(niet meer integraal).
Hannie vraagt hoe et zit met ARBO-eisen bij ontgraving. Bernd geeft aan dat dit een apart kader blijft
voor beoordeling.
Het is duidelijk dat OW een thema is dat zeker de aandacht gaat krijgen, echter nog onvoldoende is
uitgekristalliseerd om op te visiteren.
5. Voorstel visitaties
Alles overziende zijn van de 4 thema’s alleen thema 2 (DVO) en 4 (Kwal. Uitv. Bodemconvenant)
geschikt om te visiteren en ook actueel voor alle OD’s. Annemarie heeft expliciet aangegeven dat
zeker voor de startende OD’s niet alle thema’s mogelijk zijn.
Henk geeft nog aan dat het voor startende OD’s niet eenvoudig is om thema 2 al te gaan visiteren
omdat er nog afspraken gemaakt worden. Het thema is wel actueel.
Actie 1: notitie voor deze thema’s verder uitwerken en klaar maken in model voor visitatie (Mark,
Margot, Frank) waarbij aandacht besteed wordt aan de verschillen tussen de deelnemers.
Wat betreft de startdag geven diverse mensen aan dat het belangrijk is om een echte introductie te
krijgen, zodat nieuwe mensen in POKB zoals Anneke en Hannie ook mee kunnen doen.
Besluit 1: startdag organiseren op 10 november 2015 of uitvaldag 17 november 2015 (Frank/Thom).
6. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten:
Volgende bijeenkomst (plenair): donderdag 17 maart 2016, 10.00 - 12:30 uur Utrecht
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AGENDA
Vergadering Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Gezamenlijk)
Datum
Plaats

:
:

Tijd
Kenmerk

:
:

17 september 2015
BCN, Catharijnesingel 48, UTRECHT (stadszijde CS)
http://www.bcn.nl/bcn-utrecht-cs#routebeschrijving
10.00 – 12.30 uur
FH/agendaPOKB-17-sep-15

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

10:00

Opening, mededelingen en verslag 2 april 2015 (bijgevoegd, beschikbaar)
- Lijst deelnemers POKB; geef wijzigingen s.v.p. zo snel mogelijk door
(bijgevoegd, beschikbaar)

10.10

Voorbereiding Visitaties 2015-2016 – Thema’s
Conceptnotitie Thema’s (Werkgroep, bijgevoegd)
- Toelichting door deelnemers werkgroep als voorbereiding op verdieping
- Gebiedsgericht beheer (thema visitatie 3)

10.30

Verdieping op implementatie VTH en samenhang met Bodem en Ondergrondtaken
- Actuele stand van zaken (Mirjam Hassing, Hengelo, Marc du Maine, RWS)
- Definitief eindrapport en kamerbrief (bijgevoegd)
- Samenwerking met POKB
- Effect op thema visitatie 2 (DVO en contractafspraken)

10:50

Verdieping op Convenant Bodem en Ondergrond
- Betekenis voor bodembeheer (Ewoud van den Berg, BOOG)
- Info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodemondergrond/bodemconvenant/convenanten/#he07a65f0-24c1-4ad0-bcd7a10b12f2a212
- Vragen en bespreken effect op thema visitatie 4 (monitoring convenant).

Pauze
11.30

Verdieping op ontwikkeling integratie met Wet Omgevingsrecht
- Toelichting (Bernd van den Berg, ODMH)
- Vragen en bespreken effect op thema visitatie 1 (integratie met omgevingswet)

12.00

Vormgeving visitaties POKB 2015-2016
Aandachtspunten voor planning (Frank Hopstaken, POKB)
- Startdag in november 2015 voor nieuwe deelnemers
- 3 testvisitaties in 2015 (voor eerste test thema’s)
e
- Overige visitaties in 2016 (nieuwe deelnemers in 2 helft)
- Vaststellen thema’s en verdere uitwerking

12.25

Afspraken en afsluiting
- Nieuwe datum gezamenlijk: do 24 maart 2016 10-12.30 uur Utrecht
- Onderwerpen: terugkoppeling eerste visitaties 2015-2016
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