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Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Gemeenten en Provincies) 
 
Datum : 28 juni 2011 

Plaats : AgentschapNL, Croeselaan 15, te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-18.06.2012-GP 
 

 
 

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

Gem/Od: 19 inclusief Frans Barts Cornelissen (Amsterdam), Prov: 6  Org: 3 

 

1. Mededelingen en verslagen 

 

Walter meldt enkele ontwikkelingen:  

- de datastandaard SIKB0101 is nu een open standaard. Het is geen wettelijke 

verplichting, je moet wel motiveren als je afwijkt. 

- brochure mbt doelen en werkwijze van het POKB is gereed en te vinden op 

www.pokb.nl. Walter heeft deze ook digitaal en per post toegezonden. De brochure zit 

standaard ook bij de brief n.a.v. de visitaties.  

- Uitspraak HR mbt de vergoeding van NEN-normen 

- NEN-normen worden niet gratis verstrekt, ook niet als er vanuit regelgeving naar wordt 

verwezen. NEN mag obv zijn auteursrecht kosten in rekening brengen.  

- Arrest Europees Hof mbt het gebruik van keurmerken bij inkoop.  

o aanbestedende diensten mogen niet volstaan met het eisen van een 

certificaat of keurmerk, ook niet als achter het keurmerk “of gelijkwaardig” 

wordt vermeld. Zij moeten aangeven welke eisen zij zullen hanteren. Het 

certificaat / keurmerk is alleen bewijsmiddel dat aan de gestelde eisen wordt 

voldaan; ook ieder ander passend bewijsmiddel moet worden geaccepteerd.  

o NB 1. mbt de weergave van eisen: De BRL en protocollen bevatten de eisen. 

Men kan wel volstaan met een verwijzing naar een site waar de betreffende 

BRL en protocollen zijn gepubliceerd 

o NB 2. dit arrest heeft geen betrekking op de wettelijk verplichte erkenning die 

ook een certificaat eist (KWALIBO). Dat is geen inkoop maar de uitoefening 

van de bevoegd gezag taak van provincies, gemeenten 

- Kennisagenda: B+ en Deltares zorgen voor expliciet maken beleid en van de bijdrage 

van bodem aan duurzaamheid. 

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

www.sikb.nl te vinden. Er zijn binnenkort 3 regiobijeenkomsten van B+ om o.a. BUM en 

HUM toe te lichten.  

 

Frank geeft aan hoe de afstemming met PUmA gerealiseerd zal worden. Inmiddels is deze 

gerealiseerd. Kijk hiervoor op de homepage van www.pokb.nl en je vindt alle links naar 

documenten.  

 

2. Normblad v. 4.1- Concept 

 

Patricia Kramers werkt bij OZHZ en vindt het toch lastig hoe 8001 en 8002 nu van 

toepassing zijn. OZHZ heeft taken van provincie overgenomen, dus 8001 van toepassing, 

echter wat betekent dit nu voor de gemeentelijke taken van de niet bevoegd gezag 

gemeenten? Als deze gemeenten niet vragen om 8002 dan is het de vraag of dit van 

toepassing is. Het kan betekenen dat dit leidt tot een lappendeken en dat is niet handig. 

 

http://www.pokb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.pokb.nl/
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Afspraak: duidelijk aangeven in 8002 welk deel voor welke gemeente is.  

p.8 : let op bevoegd gezag gemeenten 

 

p.9: Henny Alink merkt op dat er ook na de tijd van nazorg wat gebeurt. Ze zal een 

voorbeeld sturen ter illustratie.  

 

De monitoring beperkt zich volgens de deelnemers tot de ‘lijstjes’ die aan de Stas worden 

gestuurd. De melding aan het ministerie, het afschrift, kan er volgens iedereen uit. Het is 

een eigen verantwoordelijkheid. 

 

Jordan Krancher vraagt zich af wie de inspecteur is die zich hier nu mee bezig houdt. Walter 

noemt de naam van Jacques Lame.  

 

p. 11: let op dat je het flexibel houdt. 

 

De aanwezigen vinden het handiger als de PUmA criteria worden opgenomen in de tekst of 

bijlage en dat precies wordt aangegeven voor welke taak welke eisen van belang zijn, 

bijvoorbeeld in de vorm van een checklist. 

 

3.4.7.: let op: het gaat om erkenning en voldoen aan techn. specs. (bijv. door certificering). 

 

3.4.6. functiescheiding is nog steeds omwillen van integriteit en transparantie. Het gaat niet 

om kwaliteit. Daaromm is het niet te vervangen door bijvoorbeeld een collegiale toets.  

 

Het gaat om beeldvorming te voorkomen.  

 

Henny Alink heeft nog een voorbeeld en een extra toelichting n.a.v. evaluatieverslagen en 

stuurt deze toe. Let op dat nazorgplan daar meestal onderdeel van uitmaakt.  

Miep Munninghoff heeft ook een aanvullende vraag en stuurt die nog toe.  

 

Frank zal deze zaken nogmaals toelichten in versie 4.1. 

 

Wat betreft de vorm van het Normblad en de toelichting is het voor iedereen het proberen 

waard om er een document 8001/8002 van te maken waarbij taken helder zijn aangegeven 

en tevens omgevingsdiensten daarmee uit de voeten kunnen. 

 

 

3. Planning en eerste evaluatie visitaties 2011-2012 

 

De planning is voor iedereen helder. Het is de bedoeling om voor eind augustus af te 

ronden zodat 15-11 alle resultaten teruggekoppeld kunnen worden.  

 

Frank geeft een korte toelichting op KwaBIB. Belangrijk is dat alle drie de onderwerpen 

voldoende scoren en dat feitelijk al sprake is van implementatie, althans bij de organisaties 

tot dusverre. De opname in Normblad v. 4.1 is dan ook geen probleem. 

Presentatie bijgevoegd. 

 

Annemiek Wiegman geeft aan hoe experiment visiteren 2.0 is verlopen. ‘ 

De ervaring is positief. Als enige punt van aandacht is de zichtbaarheid/merkbaarheid 

genoemd. Henny Alink geeft aan dat als je de zelfevaluatie goed uitvoert en uitvraagt in de 

organisatie het voor iedereen duidelijk is dat je een voorbereiding doet. Blijft punt van 

aandacht voor een volgende keer. 



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 

 

2.0 is wel efficiënter want anders ben je 2x op pad en wordt je een keer zelf bezocht en nu 

zit alles in een dag. 

Een ander aandachtspunt is om slimme vragen te leren stellen en deze goed voor te 

bereiden. 

 

Voor de zelfevaluatie is het wel van belang om kritisch naar je zelf te leren kijken. Harke 

Tuinhof geeft aan dat dit in het begin niet meevalt. Het geeft wel meer diepgang bij de 

uitwisseling omdat je er zelf ook al over na hebt gedacht.  

 

Een belangrijk voordeel van 2.0 is dat je iemand mee kunt nemen en op deze manier meer 

breedte en toch ook meer diepgang kunt aanbrengen.  

 

4. Thema visistaties 2013   

 

Idee voor 2013:  

Jordan: - aanpak spoedlocaties 

Maud: - is al eerder aan de orde dan 2013  

Henny: -nazorg bijv. ISV locaties, Navos 

Bodemenergie en ondergrond. 

 

Besluit is om implementatie Normblad v. 4.1 centraal te stellen en allen nieuwe 

onderwerpen uit te werken waarbij ondergrond nadruk krijgt.  

Er komt een werkgroep die de voorbereiding doet en terugkoppelt op 15.11.2012 aan 

POKB. 

Deelnemers: Henny, Twink, Kees, Marianne, Jacolien (nu niet aanwezig). 

 

Afspraak: Frank zorgt voor afspraak eind augustus.  

 

Volgende bijeenkomsten: 

Bijeenkomst gezamenlijk: do 15 november 2012, 10 - 12.30  Utrecht   

 

Bijeenkomst in 2013 zal met 2 groepen plaatsvinden waarbij provincies, gemeenten en 

omgevingsdiensten gemixed zullen worden  

 
Bijeenkomst Gem/Pro/Od   do 21 maart 2013, 10 - 12.30  Utrecht  


