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1. Aanleiding 
 
De financiering voor POKB op de huidige basis vervalt per 2021. POKB heeft intern overleg 
gevoerd en op 17.04.2020 afgestemd met Marc du Maine en Koos Meijer van de projectgroep 
Collegiale Toets (CT) over opties voor de toekomst (zie bijlage B). Daaruit is naar voren 
gekomen dat POKB verder is in de ontwikkeling van kwaliteitsborging dan CT. POKB is 
gestart in 2003 en CT in 2015. De afgelopen 5 jaar heeft veel uitwisseling plaatsgevonden en 
is gebruik gemaakt van de ontwikkelde instrumenten en opgedane ervaringen.  
 
Deelnemers aan POKB beheren een kwaliteitssysteem op basis van het Normblad 
SIKB8001/8002. Deelnemers aan CT werken met een borging op basis van een toetsing aan 
de kwaliteitscriteria VTH. Zowel POKB als CT werken met onderlinge bezoeken van de 
deelnemers. POKB noemt dit visiteren en neemt hierin ook elementen van een audit op. 
 
2. Kwaliteitssysteem milieu 
 
Meerdere omgevingsdiensten die actief zijn in POKB1 zijn voorstander van het continueren 
van kwaliteitsborging op systeemniveau. POKB is voor hen een belangrijk onderdeel van de 
aanpak om de kwaliteit van de uitvoering te borgen. Ze willen behouden wat goed 
functioneert, onder andere de collegiale visitatie. Ze geven aan het een pre te vinden om 
ervaringen en visie op kwaliteitsmanagement te delen met andere (vergelijkbare) organisaties.  
 
Nu de bodemwetgeving opgaat in de Omgevingswet (Ow) is het noodzakelijk om het 
Normblad daarop aan te passen. In de laatste versie van het Normblad (4.1, 2013) is wel al 
rekening mee gehouden met de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. In 
de afgelopen jaren zijn de wijzigingen door de invoering van de Ow themagericht voorbereid 
en gevisiteerd.  
 
Door de wijzigingen en de samenwerking met CT is de gedachte ontstaan dat het zinvol is 
een nieuw Normblad voor te bereiden op de integratie van beleidsvelden binnen de Ow. 
Daardoor zou, via een groeimodel, een Normblad Milieu kunnen ontstaan. Het ‘tabblad bodem 
en ondergrond’ (B&O) is dan het eerste werkveld om in te vullen (lees verder in bijlage A).  
 
3. Voordelen van de integratie  
   
Alle betrokken organisaties (gemeenten, provincies en omgevingsdiensten) zijn op grond van 
de Wet VTH gehouden kwaliteitsborging vorm te geven. Bij een integratie van de milieu-
taakvelden kunnen de werkwijzen naar elkaar toegroeien. Dat draagt bij aan meer uniformiteit 
en daar is behoefte aan bij (landelijke) klanten. Meerdere OD’s werken al op deze wijze, met 
zaaksystemen en digitale ondersteuning. In de kamerbrief van de Staatssecretaris van 

                                                      
1
 Er is een inventarisatie uitgevoerd waaruit blijkt dat de langer bestaande OD’s van Z- en N-Holland, 

Zeeland en ODZOB in ieder geval dit beeld delen. Zij hebben vaak een kwaliteitssysteem dat 
organisatiebreed is ingevoerd. Drie OD’s zijn ISO9001 gecertificeerd.  
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29.11.2019 over het onderwerp kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken is 
uniformering nadrukkelijk als aandachtspunt benoemd2. 
 
4. Voordelen voor de uitvoering van bodemtaken  
 
Voor het werkveld B&O geeft de Ow een verschuiving van taken van provincies naar alle 
gemeenten. POKB zorgde afgelopen jaren bij organisatieveranderingen voor harmonisatie 
van de kwaliteitsborging vanaf de werkvloer. Producten blijven zo op elkaar afgestemd en 
organisaties werken op een vergelijkbare wijze. Doordat alle gemeenten een B&O taak krijgen 
neemt de behoefte aan harmonisatie vanaf de werkvloer (uitvoering) nog verder toe. Er blijft 
wel een instantie nodig die vorm geeft aan deze harmonisatie en het samen doorontwikkelen 
van de kwaliteitsborging. Dat is POKB. Zonder POKB bestaat de kans dat iedere organisatie 
zelf het wiel zal uitvinden, dat de uniformiteit afneemt en dat de kwaliteit van producten 
uitsluitend afhankelijk is van de invulling per organisatie.  
 
5. Kwaliteitsmanagement als kans  
   
Integratie van de uitvoering onder de Ow met de ondersteuning van een Normblad geeft zicht 
op één ‘winkel’ voor de uitvoering van VTH-taken, waarbij de taken van gemeente en 
provincie zijn gebundeld en afgestemd met de inbreng van de omgevingsdiensten. 
Kwaliteitsmanagement is een uitstekend instrument om dit vorm te geven, producten te 
definiëren en te harmoniseren of uniformeren en te toetsen op de kwaliteit van de uitvoering. 
Voor een groot deel van de milieutaken is een kwaliteitssysteem met een landelijke 
ondersteuning, zoals nu vanuit POKB, een goed denkbare optie. De invoering zou gefaseerd 
kunnen verlopen, als een groeimodel.   
 
 
 
Bijlage A: visualisatie vormgeving en structuur Normblad Milieu 
 

 
 
Het huidige Normblad SIKB8001/8002 biedt een inhoudelijk kader met de vertaling van afspraken uit 
wet- en regelgeving naar (toetsbare) kwaliteitseisen voor de organisatie. Bij de nieuwe vormgeving blijft  
de structuur die op ISO9001 (of het INK-model) is gebaseerd, bestaan. Het onderdeel bodem en 
ondergrond (B&O) is een eerste inhoudelijke tabblad (hoofdstuk) en krijgt inhoud op basis van de 
uitvoeringstaken in de Ow. Daarnaast ontstaat er een ‘overkoepelend’ Ow-niveau met kwaliteitseisen 
voor uitvoeringstaken die voor alle werkvelden van toepassing zijn. Naast B&O kunnen andere 

                                                      
2
 Aanbieding rapport Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken, IENW/BSK-2019/243734, 29 

november 2019, Brief staatssecretaris van Veldhoven aan Tweede Kamer.   
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werkvelden worden toegevoegd (B, C, D en E; denk daarbij aan geluid, externe veiligheid, energie, 
lucht, e.d., mogelijk aansluitend op de informatiehuizen in de Ow). De verbreding van de opzet biedt 
ook de mogelijkheid om bij visitaties de onderwerpen af te wisselen.  
In de figuur links is de inhoudsopgave van het Normblad uitgewerkt. Niveau 1 t/m 3 blijven grotendeels 
integraal. Op niveau 4, uitvoering, is er een uitsplitsing naar werkvelden. Niveau 5 is de 
ondersteunende kwaliteitsborging. Die is voor alle ingevulde werkvelden gelijk.   

 
Bijlage B: Leidraad voor het overleg van 17.04.2020. Wat zijn de ideale contouren van een 
effectief landelijk inzetbaar instrument voor integrale kwaliteitsborging van uitvoering van de 
taakvelden Milieu door gemeenten, provincies en hun omgevingsdiensten? 
 
1.     Welke scope van inzet van het instrument van kwaliteitsborging is het meest effectief? En waarom, 

wat zijn voor- en nadelen van de opties? 
a.       Alleen het algemene kwaliteitssysteem (voorbeeld CT) 
b.       Alleen op werkveld-niveau (voorbeeld POKB) 
c.       Een combinatie van het algemene kwaliteitssysteem van deelnemende organisaties met 

(periodiek) aandacht voor de kwaliteitsborging op het niveau van onderliggende 
werkvelden van het omgevingsrecht. 

d.       Of wellicht een ander niveau, tussen algemeen en werkveld in (milieu, o.i.d.)?  
 

2.     Heeft het werken met een normblad, zoals bij POKB, meerwaarde voor de effectiviteit van het 
instrument? 
Wat zijn de voor- en nadelen? 
Is dat voor alle varianten onder a t/m d gelijk?  
Is de meerwaarde voldoende zichtbaar of te verbeteren? 
 

3.      Welke doorwerking van de bevindingen is gewenst om het instrument zo effectief mogelijk te 
maken?  

a.       Moet de follow up van geconstateerde tekortkomingen/verbeterpunten vrijblijvend zijn? 
b.       Is er een systeem nodig van verbetertermijnen en her-controles n.a.v. geconstateerde 

tekortkomingen/verbeterpunten? 
c.       Wat betekent dit voor de vormgeving van de instrumenten? 
 

4.      Door wie zouden de visitaties/bezoeken/audits gedaan moeten worden om het meeste rendement 
te leveren? Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties? 

a.      Door collega’s van andere overheden, zodat onderlinge kennisuitwisseling ontstaat; geen 
audit-opleiding en ervaring vereist 

b.      Door collega’s van andere overheden, zodat onderlinge kennisuitwisseling ontstaat; wel 
audit-opleiding en ervaring vereist 

c.      Door een speciaal hiervoor ingericht en opgeleid team (plaats daarvan nog nader te 
bezien) 

d.       Door commerciële certificerende instellingen 
e.       Een mengvorm van voorgaande opties 
f.        ….. 

 
5.       Is eigenaarschap van het management noodzakelijk? 

a.       Zo ja, hoe kan de betrokkenheid van management bij het instrument worden geborgd? 
 
6.      Op welke organisaties zou het instrument bij de start gericht moeten zijn om zo effectief mogelijk te 

zijn?  
a.       alle geïnteresseerde organisaties  
b.       alleen organisaties die voorlopen op het gebied van (integraal) kwaliteitsmanagement  
c.       alleen Omgevingsdiensten 
d.       omgevingsdiensten (uitvoering) en gemeenten en provincies (beleid en opdrachtgevers 

OD) 
e.       ……  


