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NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Gemeenten, groep 2) 
 
Datum : 15 maart 2012 

Plaats : Jaarbeurs, Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-gem2-15-03-2012 
 

 
Aanwezig: zie aparte lijst aan eind verslag (23 medewerkers van gemeenten, 4 gemeenten 

afgemeld, 4 gemeenten niet aanwezig). 

Opening van de vergadering: Walter de Koning opent de vergadering.  
 

Het eerste deel van de bijeenkomst vindt plenair plaats.  

 

De agenda bevat de volgende punten: 

1. Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering en acties 
2. Betekenis RUD-vorming voor Normblad 

3. Normblad 8002, concept versie 4 

4. Uitvoering visitaties 2011-2012 – terugkoppeling KwaBIB 
5. Afspraken en afsluiting 

 

 
1. Mededelingen, vragen vooraf, verslag 17-11-2011 

Thom geeft aan dat Bodemplus zal onderdeel worden van Rijkswaterstaat, waarschijnlijk per 2 

april. Houd website www.bodemplus.nl in de gaten.  
Er is een impuls voor het landelijk gebied beschikbaar waarover meer op website te vinden is. 

 

Walter meldt dat de waterschappen starten met een Normblad 8003 voor hun taken. 
Er zijn diverse wijzigingen van BRLen, meer info op www.sikb.nl  

 

Ieder heeft concepttekst brochure ontvangen. Het doel is om draagvlak management te 
verstevigen en daarnaast RUD’s te interesseren. De tekst is door een journalist opgesteld. Er 

komen ook interviews in de brochure. Dit is de hoofdtekst. 

Reacties:  
- goed initiatief  

- nalezen op dubbele doelstelling (interne vs. externe lezer) 

- nalezen op enkele wat ‘knullige’ zinsneden 
- het begrip kwaliteit is te beperkt geformuleerd. 

Afspraak: verdere reacties graag binnen 2 weken. 

 
2. RUD-vorming en normblad 

Presentatie Wendy Opperman van PUmA (in pdf beschikbaar op website). Wendy licht toe dat ze 
spreekt vanuit onderdeel kwaliteit binnen PUmA en niet expliciet over RUD-vorming. Het proces is 

ook breder dan alleen milieu. Wettelijke vastlegging van kwaliteitscriteria ligt gevoelig. 

Essentie: als je een omschreven taak uitvoert moet je aan de criteria voldoen. In andere gevallen 
zijn er geen criteria, althans niet vanuit PUmA (voortkomend uit package deal). Er is geen 

onderscheid wat betreft basistaken en overige taken.  

Wendy geeft aan dat ze begrijpt uit de gevoerde gesprekken en de discussie vorig jaar dat niet 
alle bodemtaken zijn beschreven en dat enkele specifieke taken niet behoren tot de basistaken.  

 

Presentatie Frank Hopstaken over de werking van het Normblad bij de toekomstige inhoudelijke 
en organisatorische wijzigingen (in pdf beschikbaar op website). 

Harke begrijpt dat Normblad de ontwikkelingen integreert, echter vraagt aandacht voor enige 

implementatietijd. Mirjam geeft aan dat er ook andere vormen van RUD’s zijn zoals de netwerk 
vorm. Dit is in presentatie opgenomen.  

Klaas vraagt of de koppeling tussen de kwaliteitscriteria en het Normblad sterker kan door, zodat 

er een erkenning is van deze wijze van systematische kwaliteitszorg. Wendy geeft aan dat dit al 
eerder is gesignaleerd en mogelijk in versie 2.1 ingebracht zal worden. 

Walter geeft aan dat POKB en PUmA in ieder geval op elkaar websites naar elkaars activiteiten 

http://www.bodemplus.nl/
http://www.sikb.nl/
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zullen verwijzen.   

 
Marc Langenhuijsen geeft zijn reflectie op de ontwikkelingen vanuit zijn rol als kwartiermaker voor 

de RUD W-NB (RMD, Tilburg, Breda, provincie). Marc geeft aan dat de DVO van belang is maar 

vooral ook de mandatering aan de RUD aangezien dat duidelijk maakt welke bevoegdheden de 
RUD wel en niet heeft. 

W-NB wil de mandaten stap voor stap opbouwen door dicht bij de klanten te blijven opereren. De 

visies op mandatering tussen de klanten zijn nog zeer verschillend. Pas later kan dan sprake zijn 
van harmonisatie van diensten. Het eindmodel zou moeten zijn dat alle omgevingsrecht gebundeld 

wordt uitgevoerd. Het doel is betere kwaliteit en level playing fileld en gelijke wijze van uitvoering. 

De eerste uitdaging is om alle dienstverlening eerst op één niveau te brengen. 
 

Er zit volgens Marc nog een flinke slang onder het gras door de € 100 mln bezuiniging op de 

RUD’s. De eisen zijn met deze korting niet in te vullen. Met te weinig geld ook geen kwaliteit. De 
gemeente blijft ook dan verantwoordelijk ook al moeten de basistaken overgedragen worden. 

Marc geeft nog wel een andere optie voor bezuiniging en dat is om het bouwproces en de 

vergunningverlening anders in te richten. Je kunt systeemeisen stellen aan de rol van architect, 

ontwikkelaar en aannemer als professionals. Het gaat dan om een fundamentele discussie. 

Vernieuwing komt vaak van buitenaf. Als er een duidelijke certificering komt dan is er veel 

mogelijk als tenminste de aandacht uitgaat naar de free riders en de gecertificeerde bedrijven hun 
werk kunnen doen. 

 

De opgave voor de komende maanden is om het opdrachtgeverschap aan de RUD, o.a. middels 
DVO’s, goed uit te werken. Die DVO’s gaan verschillen vertonen, afhankelijk van de 

organisatievorm. W-NB gaat gedeconcentreerd werken. 

 
3. Normblad 8002 

De voorgestelde wijzigingen van het Normblad worden in algemene zin door iedereen 
onderschreven. Het voorstel is om belangrijke punten nu te bespreken en daarnaast schriftelijk te 

reageren zodat een volledige ontwerptekst kan worden opgesteld ter vaststelling in POKB van juni 

2012.  
 

Harke: de ontwikkelingen rond de RUD zijn nog vrij ongewis. Goed om het te noemen, echter zo 

beperkt mogelijk. 

Alisas: streven om RO erbij te betrekken is prima en al tijden een aandachtspunt. De vraag is hoe 

we dat voor elkaar krijgen? Dat betekent een implementatietraject met elkaar afspreken dat 

mogelijk 3 jaar tijd neemt. 
Walter geeft aan dat dit mogelijk een punt aan de horizon is en dat een implementatie tot 2015 

aansluit bij de doelen van het bodemconvenant. 

 
Afspraak: in inleiding Normblad aandacht besteden aan de transitie én de implementatie. Daarbij 

zou de transitie kunnen leiden tot nieuwe versies van het Normblad in de komende 3 jaren om 

actueel te blijven. Het is belangrijk om collega’s van RO te betrekken bij onderwerpen tijdens de 
implementatie, bijvoorbeeld ondergrond, archeologie, informatiebeheer.  

 

Alisas geeft aan dat er voor RO geen kwaliteitseisen of werkwijze is. Mogelijk dat via T&H en het 
Bor/Mor nu meer aandacht komt voor kwaliteit. Ook de Amvb die de kwaliteitscriteria zou moeten 

vastleggen kan behulpzaam zijn. Lastig bij de samenwerking is als het over twee gemeentelijke 

diensten gaat. Ook de RUD vorming hoeft dit niet te bevorderen.   
Marijn geeft aan dat in A’dam ook organisatorisch een transitie zal plaatsvinden waarbij richting 

2015 diverse wijzigingen plaatsvinden.  

Walter geeft aan dat de BRO niet is meegenomen in het Normblad omdat nu eerst centrale 
administratie plaatsvindt en pas in 2015 een start met de ondergrond. Wel is er aandacht voor dit 

proces in het kader van de ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie.  

 
Afspraak: schriftelijke reacties op het Normblad graag zo spoedig mogelijk, binnen een week, 

doorgeven.  

 
4. Uitvoering visitaties – terugkoppeling KwaBIB 

Frank Hopstaken geeft in enkele sheets de respons van 6 van de uitgevoerde visitaties (pdf. 

bijgevoegd). Het beeld is dat de visitaties inmiddels goed lopen. Er zijn nog enkele knelpunten in 
de planning die naar verwachting in de komende 2 weken opgelost worden (zie actuele planning 
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v6). De visitaties zullen in de periode tot de zomer worden uitgevoerd en de resultaten komen op 

de jaarbijeenkomst in november 2012 aan de orde. Er zijn 3 visitaties geparkeerd in verband met 
reorganisaties of RUD-vorming. Daarnaast zijn er 4 experimenten waarin 3 organisaties 

gezamenlijk visiteren. Het eerste experiment in Den Bosch verliep uitstekend. Wel bleek dat 

maximaal 3 organisaties kunnen deelnemen om voldoende tijd te hebben om de onderwerpen 
door te nemen.  

 

Het onderwerp KwaBIB blijkt bij goed voorbereiding veel inzicht en feedback op te leveren. Het 
onderwerp leent zich ook voor uitwisseling van praktijkzaken zoals de live demonstratie in 

Amsterdam van de iPads die de toezichthouders gebruiken. Bij een goede opzet van de agenda is 

circa 2 uur tijd voor de visitatie van KwaBIB benodigd. Gebruik ook nog de enquêtes die in juli 
2011 zijn uitgevoerd. Dat is zeker als basis goed bruikbaar. 

 

De systematiek zoals tot op heden is gevolgd, inclusief de wijze van beoordeling zoals in de notitie 
KwaBIB (15.12.2011) is opgenomen blijft gehandhaafd. Er is inmiddels een hierop aansluitende 

modelbrief voor de terugkoppeling beschikbaar. Deze brieven worden verzonden inclusief de 

brochure om het management breder te informeren.  

 

Het jaarrapport wordt niet intensief besproken. Frank Hopstaken vraagt om aan te geven welke 

praktijkvoorbeelden uit 2011 zoals opgenomen in bijlage 5 uitgewerkt zouden kunnen worden. Hij 
zoekt met name een goed voorbeeld van toepassing PI’s. Hiervoor wordt de toepassing van gem. 

Groningen genoemd (Gerd is niet aanwezig).   

Afspraak: schriftelijke reacties op het jaarrapport 2011 graag zo spoedig mogelijk echter uiterlijk 
27 maart doorgeven.  

 
  

5. Rondvraag, vervolgafspraken 

Volgende bijeenkomsten:  

Gezamenlijk: 15 november 2012 te Utrecht 10-12.30 uur  
Gemeenten (en provincies):  voorstel gewijzigd in 28 juni 2012 te Utrecht 10-12.30 uur. 

 

(P.S.: er is besloten om de bijeenkomst in juni te combineren met die van de provincies 
gezien de onderwerpen: Normblad, KwaBIB, visiteren 2.0, thema 2013). 
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Aanwezigheid  
 

Naam Organisatie Aanwezig 

Gemeenten/Milieudiensten   

   

Gemeente Almelo Rouweler, Mevr. J. (Judith) X 

Gemeente Amersfoort/serv.buro Busstra, Dhr. M. (Maarten) X 

Gemeente Amsterdam Molenaar, Mevr. K (Karin) X 

 Oostrum, van Dhr. M. (Marijn) X 

Gemeente Den Bosch Tuinhof, Dhr. H. (Harke) X 

Gemeente Deventer Meekes, Mw. J (Judith) -  

Gemeente Den Haag Schreur, Mevr. A.S. (Alisas) X 

Gemeente Emmen Vella, Mevr. S. (Sigrid) X 

 Korenhof, Mevr. A (Agnes) X 

Gemeente Enschede Deurwaarder, Dhr. F. (Freddy) X 

Gemeente Groningen Wolde, Dhr. G. de. (Gerd) Afg 

Gemeente Hengelo Hassing, Mevr. M (Mirjam) X 

Gemeente Leeuwarden Eerde, Dhr. M. van (Melcher) X 

Gemeente Nijmegen Ploumen, Mevr. S. (Simone)  X 

Gemeente Tilburg Leeuwen, Mw. L. (Lourian) Afg 

Gemeente Venlo Kusters, Dhr, G. (Ger) - 

Gemeente Zwolle Wiegman, Mevr. A. (Annemiek) X 

SIKB-Voorzitter Koning, Dhr. W. de (Walter) Vz 

   

Organisatie en ondersteuning   

SIKB Hopstaken, Dhr. C.F. (Frank) X 

   

 

Afg: afgemeld door omstandigheden 

Verv: vervangen 

X: aanwezig 

- : niet afgemeld 


