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NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (provincies) 
 
Datum : 25 november 2010 

Plaats : Beatrixgebouw, te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-prov-25-11-2010 
 

 
Aanwezig: zie aparte lijst aan eind verslag. Er hebben zich 2 vertegenwoordigers afgemeld, 3 niet. 

 

Opening van de vergadering: Walter opent de vergadering.  
 

De agenda bevat de volgende punten: 

1. Mededelingen, notulen vorige vergadering en acties 

2. Website SIKB-POKB – structuur en praktijkvoorbeelden 

3. Stand van zaken visitaties 2010-2011 
4. Integratie van bodem en ruimtelijke planvorming 

5. Verbreding Normblad  

6. Rondvraag, vervolgafspraken 
 

 

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

Communicatie over Kwaliteitsimpuls: Op de websites van SIKB en Bodem+ zou meer 

aandacht moeten worden besteed aan de deelnemers aan het project. Hier moet zichtbaar zijn wie 

wel en wie niet deelneemt. Eventueel kan een lijst worden gepubliceerd wie van de bevoegde 
gezagen Wbb aantoonbaar voldoet aan het normblad. 

 

BEUK: BUM WBB en RIS zijn vastgesteld en gepubliceerd. De deelnemers worden vooral 
uitgenodigd om met de BUM Wbb aan de slag te gaan. In 2011 wordt een evaluatie uitgevoerd. 

Het zou aardig zijn dan ook vanuit deze groep reacties te krijgen. 

 
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. Net als voor Wbb met slechts de wettelijke 

verplichtingen. De gemeenten vroegen zich vorige week af wat de meerwaarde hiervan is en 
hebben nog slecht inzicht in de taken en verantwoordelijkheden die hierin op hen af gaan komen. 

 
Training POKB De training is door de deelnemers goed gewaardeerd. 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.  

 
Digitaal normaal en basisregistratie overheden: Vorige week is voor de gemeenten een 

presentatie gehouden over digitaal gegevensbeheer en uitwisseling van gegevens. 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. 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. 

 
Verslag 17-06-2010: is vastgesteld. 

N.a.v.: Integraal werken: SIKB maakt n.a.v. het congres een brochure die binnenkort zal 

verschijnen.  
 

2. Website SIKB-POKB – structuur en goede voorbeelden 

De vernieuwde website van SIKB is getoond en toegelicht hoe het POKB deel nu is opgebouwd. Bij 
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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 (met de 8 die zijn nagevolgd). Henny heeft al gekeken: alles is goed 

en duidelijk te vinden. Je moet er wel van opaan kunnen dat daar de laatste versie staat van de 

hulpmiddelen! 
 

3. Stand van zaken visitaties 2010-2011 

De verschillende visitaties zijn kort besproken. Er komen gelijk ook suggesties aan de orde voor 

het vervolg in 2010-2011. 

 
Flevoland: zowel planning als afwerking van visitaties gaat structureel veel te moeizaam/traag. 

Dat werkt stagnerend: opnemen met MJ/management.    Actie: THM 

Zuid-Holland:  idem, i.v.m. reorganisatie. 
Noord-Brabant over Venlo: Begrijpelijk dat niet elke organisatie in dezelfde fase van ontwikkeling 

zit en dat er verschillen zijn in aanak, maar… Veel was er niet. Randvoorwaarde is dat je het (een 

functionerend kwaliteitszorgsysteem) als organisatie wel moet willen. De POKB-ers kunnen elkaar 
de spiegel voorhouden. Vraag Margot: commitment houden of niet? Strakker regelen is niet de 

oplossing. Walter: Daarom is het visitatiesysteem (en geen ISO-certificatie) opgesteld. 

Het normblad gaat ook gelden voor de omgevingsdiensten (RUD). 
Bij decentralisatie zijn verplichtingen niet aan de orde. De stok achter de deur van korten kan 

vanaf 2010 niet meer. 

Ook als het management niet meewerkt, blijft het aspect van overtuigen. Nut en noodzaak moet 
gezien. Bestuurlijk aankaarten? Concrete cases inbrengen bij WEB/BOOG. 

Provincies/gemeenten die minder de nut/noodzaak inzien, kunnen het integraal plaatje getoond. 

Moet niet gaan leiden tot verhullend taalgebruik bij de visitaties. 
Hinder bij anderen dient te worden voorkomen. 

 

Visitaties 
Gelderland: was op 1-9-2010, echter nog geen verslagen gezien. In de middag leuke discussie: 

gehaald en gebracht. 

Utrecht: was vorig jaar niet bezocht. Zijn bezig met de overgang naar een nieuw systeem. Gaan 
niet meer voor certificering, wel INK (in jaarprogramma): A3-format. Overwegen wel ad-hoc 

audits (Kiwa). Was leerzaam en enthousiaste visitees. Doen een uitgebreid KTO. Hebben veel 

geïnvesteerd in het kwaliteitshandboek (breder dan bodem). 

Overijssel: moet nog i.v.m. Flevoland. 

 

4. Integratie van bodem en ruimtelijke planvorming 

Heeft o.a. de actualitet van de normbladen gezet naast de beleidsontwikkelingen (sheet 14 en 

15). De Normbladen kunnen/moeten op enkele punten geactualiseerd. 

 

SIKB 8001 SIKB 2015 

Kabinetsstandpunt 

Beleidsvernieuwing bodemsanering   

2001 

Convenant Bodemontwikkelingsbeleid 

 

2009 

Kwaliteit visie bodemsanering, 

programmering, uitvoering, nazorg, 

beheersing en continu verbeteren 

Alternatief voor aanpak grondwaterverontreinigingen in 

gebiedsgericht beheer perspectief  

 
Verbreding bodem 

Programmering, werkvoorraad en 

verantwoording aan VROM 

Decentralisatie 

Aanpak spoedlocaties, midtermreview 2011 

Visie en doelen Wbb bevoegd gezag Spoedlocaties 

Provinciale visies ondergrond;  

Transitie ondergrond. 

 

UT: ervaart nu dat (via gebiedsgerichte benadering toegestane) verplaatsing van verontreinigd 
grondwater de WOZ-waarde kan verlagen van aangrenzende percelen. 

Saneringen onder de Wabo. Gebiedsgericht grondwaterbeheer onder de WRO? 
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5. Verbreding Normblad 

Er zitten kwaliteitsaspecten aan de beleidsontwikkeling. Hoe breed gaan we?: 

- in ieder geval bodemsanering; 

- breder: wordt vooral bepaald door de vragen waar de organisaties voor komen te staan. 
Het normblad is daarbij ondersteunend, niet leidend. 

OV: gaan vanwege taakstelling integraal met RO. Kwaliteit is (daar) nog niet concreet gemaakt. 

De taakstelling vertroebelt dat. 
UT: zijn bezig met samenvoeging van wetsgebieden (verbreding van de medewerkwerkers). 

Bijvoorbeeld: ontgrondingen, wko. Gerelateerde wetgevingen die elkaar raken. De Wabo vraagt 

dat ook: het is een natuurlijke ontwikkeling. 
NB: als  je een cultuurverandering wilt (integraal werken), dan dient ook de structuur aangepast: 

geldstromen. 

Notitie opgesteld met aspecten waar je aan kunt denken: was ruiken aan. 
 

BUS 

Wordt aangepast: ervaringen nu inbrengen. Yordan meldt: uitmiddelen via partijkeuring (van 
>Interventiewaarde naar klasse industrie). 

 

 
6. Rondvraag, vervolgafspraken 

Volgende bijeenkomsten:  

Gezamenlijk: 9 juni 2011 te Utrecht 10-12.30 uur  
Provincies:  24 maart 2011 te Utrecht 10-12.30 uur 
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Aanwezigheid  
 

 

Naam Organisatie Aanwezig 

Provincies   

Provincie Drenthe Pepping, Mevr. T. (Thera) - 

Provincie Flevoland Pol, Mevr. M. van der (Marie-José) - 

Provincie Fryslân Tjepkema, Mevr. S. (Sietske) X 

Provincie Gelderland Alink, Mevr. H. (Henny) X 

Provincie Groningen Heijden, Dhr M. van der (Meis) - 

Provincie Limburg Diederen, Mevr. E. (Eva) X 

Provincie Noord-Brabant Boer, Mevr. M. de (Margot) X 

Provincie Noord-Holland Gorkum, Dhr. R. van (Ruud) - 

Provincie Noord-Holland Dekker, Dhr. J. (Jon) X 

Provincie Overijssel Rozenberg, Mw M. vd (Marianne)  X 

Provincie Utrecht Krancher, Dhr. J. (Jordan) X 

Provincie Zeeland Beijaard, Dhr. P. (Peter) X 

Provincie Zuid-Holland 

Walthaus, Dhr. F.K.M. (Frans) 

Maas, Mevr. L. (Lisanne) 
- 
- 

   

Organisatie en ondersteuning   

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

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

Bodem+ Maas, Dhr. T. (Thom) X 

Bodem+ Oosten, Dhr. B. (Bas) Afgem 
 

mailto:MJ.vd.Rozenberg@overijssel.nl

