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NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Gemeenten, groep 2) 
 
Datum : 18 november 2010 

Plaats : Vergadercentrum Hoog Brabant, te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-gem2-17-06-2010 
 

 
Aanwezig: zie aparte lijst aan eind verslag. 

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

Er zijn 5 afmeldingen en 3 deelnemers die niet zijn gekomen. Walter geeft aan dat de 
bijeenkomsten horen bij het platform en van belang zijn voor de uitwisseling van informatie en 

beheer. In Groep 1 is de opkomst duidelijk hoger.   

 

De agenda bevat de volgende punten: 

1. Mededelingen, notulen vorige vergadering en acties 
2. Presentatie Bodem digitaal 

3. Website SIKB-POKB – toelichting op gebruik 

4. Stand van zaken project Kwaliteitsimpuls en visitaties 2010-2011 
5. Verbreding Normblad 

6. Rondvraag, vervolgafspraken 

 
 

1. Mededelingen, vragen vooraf, verslag 17-06-2010 

 
BEUK: BUM WBB en RIS zijn vastgesteld en gepubliceerd na grondige voorbereiding. Ze geven 

aan wat overheid verlangt en adviseur levert. De deelnemers worden vooral uitgenodigd om met 

de BUM Wbb aan de slag te gaan. Er zijn drie projecten komende periode en medio 2011 wordt 
een evaluatie uitgevoerd. Het zou aardig zijn dan ook vanuit deze groep reacties te krijgen. 

 

Karin heeft deelgenomen aan voorbereiding. Gemeentelijke verordening A‟dam vroeg meer dan 
vastligt op basis van Wbb ook omdat RvState uitspraken zijn meegenomen. A‟dam zal zaken rond 

hinder bij saneringen nu mogelijk in een ander kader regelen.   

 
HUM Wbb is de geactualiseerd en gepubliceerd. In de vernieuwde versie is meer gebruik gemaakt 

van stroomschema‟s en heeft het voeren van communicatie een belangrijkere plaats gekregen. De 

HUM Wbb is hierdoor meer werkbaar en komt hierdoor minder repressief over.  
 

In voorbereiding: BUM en HUM Bodemenergie. De deelnemers vragen zich af wat de 

meerwaarde hiervan is voor de gemeenten en hebben nog slecht inzicht in de taken en 
verantwoordelijkheden die hierin op hen af gaan komen. 

Besluit Bodemenergie zal 1.1.2012 in werking treden en hierin zal inpassing WKO worden 

geregeld. Huidig probleem is dat WKO vaak niet oplevert wat verwacht wordt (vergund is). Karin 
geeft aan dat A‟dam de proef doet “WKO, waar voor je geld”, waarbij 300 installaties getoetst 

worden. Ook is er een convenant in de maakt met provincie NH wat betreft Waterwet. Er komt 

ook een checklist. 
 

Mechanisch boren (nu BRL 2100 geworden) treedt 1.1.2011 in werking. 

 
Training POKB (info uit groep 1)  

De training is door de deelnemers goed gewaardeerd. Sabina en Maud hebben de training gevolgd 

en zijn positief. De training komt van pas bij de voorbereiding van de visitatie. De duur van de 
training (1 dag) is erg kort. Ruimte voor oefenen of uitvoeren van rollenspellen is er niet, dit 

wordt als een gemis beschouwd. De training heeft wel meer aansluiting gekregen bij het normblad 

ten opzichte van voorgaande jaren.  
 

Verslag 

Het verslag van 17-06-2010 wordt vastgesteld. 
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2. Digitaal normaal en basisregistratie overheden 

Door Hans Blonk van Roxit wordt een presentatie gehouden over digitaal gegevensbeheer en 

uitwisseling van gegevens. (zie ook www.sikb.nl onder datauitwisseling). Tussen de intermediairs 

wordt al heel veel digitaal uitgewisseld. Bij de laboratoria wordt zo goed als 100 % van de 
opdrachten digitaal verwerkt. Tussen overheden onderling verloopt de digitale uitwisseling ook 

goed. Tussen het bedrijfsleven en de overheid worden gegevens maar mondjesmaat digitaal 

uitgewisseld en gaat alles nog analoog.  
Er is een controletool gratis beschikbaar op de website. Er is geen wettelijke plicht maar op 

termijn wel voor basisregistratie.    

 
Walter: is dit een thema voor 2011? 
Harke: in visitatie Heerlen aan de orde geweest, wel interessant. Je zou een handreiking kunnen 

ontwikkelen door uitvraag bij alle koplopers. 

Harke: we zien dat ook de verplichting voor makelaars (NWWI) sinds 1.1.2010 de vragen doet 
toenemen. Schatting is dat er een verdubbeling is.  

Gerd geeft aan interesse te hebben in het onderwerp. Zit ook in zijn functie. Vanuit provincies zou 

gedacht kunnen worden aan Zuid-Holland, Zeeland, Groningen.  

 

(uit groep 1) Na de presentatie wordt verder gesproken over uitwisseling van digitale gegevens en 

hoe de verschillende bevoegde bezagen hiermee omgaan. In de provincie Zeeland hebben alle 
gemeenten de verplichting tot het digitaal aanleveren van de bodemgegevens opgenomen in de 

bouwverordening. Dit werkt goed, de gegevens worden digitaal aangeleverd. Bij de meeste 

gemeenten worden de gegevens uit de rapporten overgetypt in het bodeminformatiesysteem. 
Soms worden gegevens opgevraagd en er wordt ook betaald voor het digitaal aanleveren. 

Maud: Bij Arnhem is voor een reeks rapporten een bedrag van circa € 100,- betaald voor de 

digitale aanlevering van de gegevens. Dit scheelt ontzettend veel werk. 
Ruud: Kun je het digitaal aanleveren stimuleren door bijvoorbeeld termijnen te verkorten bij 

digitale aanlevering van de gegevens.  

Het voorbeeld van Zeeland wordt als best practice genoemd. Juridisch gezien houdt het eisen van 
de digitale aanlevering geen stand als iemand hier problemen mee heeft en zul je dit niet kunnen 

afdwingen. 

 

3. Website SIKB-POKB – structuur en goede voorbeelden 

De vernieuwde website van SIKB is getoond en toegelicht hoe het POKB deel nu is opgebouwd. Bij 
het „doorklikken‟ bij de goede voorbeelden dien je in te loggen. De gebruikersnaam is „POKB‟ en 

het wachtwoord is „welkom‟. Nog niet alle praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt maar de site wordt 

de komende tijd bijgewerkt.  
 

Het is goed om vergaderdata ruimt tevoren te melden op de site.  

Misschien moeten de e-mailadressen achter een inlogcode. 
Harke geeft aan dat het nodig is om toelichting op beoordelingshulpmiddel te verbeteren, ook in 

de tabel.  

 
4. Stand van zaken project Kwaliteitsimpuls en terugkoppeling uitgevoerde visitaties 

De planning is doorgenomen en hier zijn geen opmerkingen op. De laatste versie wordt nog 

toegestuurd. De uitgevoerde visitaties in deze groep worden besproken. 
 

Simone geeft aan dat zij nog voorbereidingen moeten treffen als teamleider en of je een 

medevisitor daarbij kunt aanspreken op voorbereiding van een onderwerp. Dat wordt in het 

algemeen wel aangenomen en zou teamleider kunnen (moeten) sturen. 

Gerd geeft aan dat planning Flevoland lastig is. Hopelijk is er snel een vervanger beschikbaar.  

 

 
5.  Verbreding normblad en uitvoering visitaties 2011/2012 

De toegestuurde notitie „verbreding normblad / visitaties is besproken. De mening van de groep is 

dat het normblad moet voorzien in de taken die vanuit de Wbb en Bbk moeten worden uitgevoerd 
op het gebied van bodem. Het normblad moet de ontwikkelingen volgen maar hier niet leidend in 

zijn. 

 
Simone: Goed om verder te kijken en blik vooruit te houden. Nu vindt bezuinigingsronde plaats. 

http://www.sikb.nl/
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Dat betekent in Nijmegen een focus op de wettelijke taken. 

Walter: Basisregistratie + bodemenergie wordt wettelijke taak. 
 

Harke: convenant en beheer ondergrond vinden wij ook belangrijk om meer te nemen in de „blik 

vooruit‟. 
Walter: en het coördinatiewerk met de WABO?  

Simone: daar zijn we nog niet tegenaan gelopen maar dat komt wel. We willen integraal gaan 

werken, maar ben bang dat dit niet gaat lukken. 
Harke: Vooral bezig met vaststellen WAT er moet gebeuren en nog niet HOE. Het WAT komt in 

WEB aan de orde.  

Walter: moet beleidstoelichting in Normblad niet breder? 
Allen: Ja eigenlijk wel met goed onderscheid naar de driver (toekomstige wettelijke taak, 

convenant en coördinatie) 

Judith: Let op met WABO. Er is geen aanhoudingsplicht meer. Moeten we regelen. 
 

DOEL: ACTUEEL BLIJVEN en iedereen scherp houden. Beperkte ambitie over direct opnemen als 

eis. Er zou een voorontwerp kunnen komen of iets dergelijks. Wel goed voor visitaties. 

 

 

6. Afspraken en afsluiting 

 
Afspraken: Er komt een werkgroep over implementatie van digitaal normaal (basisregistratie) met 

Gerd, nog iemand van gemeenten en iemand van provincies samen met Roeland Heuff. Roeland 
neemt actie. 

 

(uit groep 1): Er komt een werkgroep voor „visitaties 2.0‟, voorbereiding 2011-2012 met Twink, 
Miep en Ruud. Actie Thom/Frank.   

 

Volgende bijeenkomsten:  
Gemeenten:   17 maart 2011 te Utrecht 10.00 - 12.30 uur 

Gezamenlijk:    9 juni 2011 te Utrecht 10.00 - 12.30 

 
Afspraken achteraf: 2 werkgroepen. Werkgroep 2 over digitaal met Gerd, nog iemand van 

gemeenten en iemand van provincies samen met Roeland. 
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Aanwezigheid  
 

Naam Organisatie Aanwezig 

Gemeenten/Milieudiensten   

   

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

Gemeente Amersfoort Jacobs, Mevr. S. (Suzan) - 

Gemeente Amsterdam Molenaar, Mevr. K (Karin) X 

Gemeente Amsterdam Oostrum, Dhr. M. van (Marijn)  

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

Gemeente Deventer Meekes, Mw. J (Judith)   

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

Gemeente Emmen Vella, Mw. S. (Sigrid) A 

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

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

Gemeente Hengelo Hassing, Mevr. M (Mirjam) A 

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

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

Gemeente Tilburg Jansen, Dhr. P. (Pieter) A 

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

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

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

   

Organisatie en ondersteuning   

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

A: afgemeld door omstandigheden 

X: aanwezig 
- : niet afgemeld 


