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Deelnemers POKB Actief Agendalid 

Provincies 3 4 

Gemeenten 9 9 

Omgevingsdiensten (OD’s) 13 4 
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2. Uitvoering visitaties  

Thema 1 

Omgevingswet: Integratie van bodem in omgevingsgericht werken, 

integraal werken, omgevingsvisie en ondergrond (gebiedsgericht) 

 

Thema 2 

Besluit bodemkwaliteit: borging van gemeentelijke taak door OD, 

mede in relatie tot implementatie VTH-taken   

Provincies: potentie ondergrond in relatie tot energietransitie 

 

Notitie ter voorbereiding: modelvragen -verslag en -beoordeling 

• Let op: de beoordeling is een indicatie voor een vergelijkend beeld 
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Nr. Datum visit Deelnemer Visitoren Teamleider

OD Haaglanden: 19 (Peter Bej.) Peter

Natascha Grundeken 24 (Edwin)

OZHZ: 10 (William) William

Carla Bok-Kamermans 15 (Ben)

ODWH: 12 (Mirjam) Mirjam

Michel Daudt 5 (Cees)

DCMR: x (Harke) Harke

Jens van den Bos 15 (Ben)

ODMH: 16 (Margot) Margot

Cees van Wetten 2 (Carla B. )

Gem. Groningen: 9 (Frans Bart ) Frans Bart

Gerd de Wolde 17 (Marjolein)

Arnhem / ODRA: 2 (Carla B) Frank

Marcel de Grijs 23 (Nico)/8 (Anneke) 

Haarlem: 3 (Michel)

Anneke Levelt 4 (Jens)

OD-Nzkanaal (ODNZKG): 10 (William) William

Frans Bart Cornelisse 4 (Jens)

Eindhoven / ODZOB: 18 (Carla O.) Carla O.

William Vlamings 8 (Anneke)

Leeuwarden: 22 (Charly) Charly

Melcher van Eerde 23 (Nico)

Hengelo: 6 (Gerd) Gerd

Mirjam Hassing 7 (Marcel de G)

FUMO: 12 (Mirjam) Mirjam

Peter Baijens 22 (Angelique)

Utrecht: x (Harke) Harke

Marianne Langenhoff 9 (Frans Bart)

Zuid-Holland: 14 (Marianne) Marianne

Ben Middendorp 16 (Margot)

Noord-Brabant: 17 (Marjolein) Marjolein

Margot de Boer 7 (Marcel de G)

Prov. Groningen: 14 (Marianne ) Marianne

Marjolein Bouwense 13 (Peter Bay.)

ODRA:

Carla Otten

RUD Zeeland 1 (Natascha) Natascha

Peter Beijaard 24 (Edwin)

Heerlen:

Almelo:   

Judith Rouweler

RUD Drenthe: 13 (Peter Bay.) Peter

Charly van Schaik/Angelique de 

Ruiter

11 (Melcher)

RUD NHN: 11 (Melcher) Melcher

Nico Bizot 3 (Michel)

OMWB 1 (Natascha) Frank

Edwin Jansen 19 (Peter Bej.)

x Den Bosch:

Harke Tuinhof
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Visitatieplanning 

• 25 deelnemers 

•   1 stop 

•   3 op verzoek niet bez. 

•   2 geen doorgang  

• 19 uitgevoerd 

• 17 resultaten in deze 

rapportage 

 

• 12 teamleiders van 

deelnemers 

• SIKB: 3 visitaties 

 

 

 



3. Resultaten  
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Oordeel Toelichting

Goed Documentatie en implementatie volledig, systeem in beheer

Voldoende Documentatie volledig, implementatie in ontwikkeling,

systeem in beheer

Onvoldoende Documentatie en / of implementatie onvoldoende gevorderd;

systeem niet in beheer

Oordeel inclusief follow up implementatie (audits, verbetercyclus, man.beoord.)
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Thema Omgevingswet  
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Indicatief 
Scoretabel Thema 1: Omgevingswet  

Oordeel Toelichting op criteria 

Volledig gereed Organisatie gereed voor uitvoering van de Omgevingswet, inclusief de bodem en 
ondergrondtaken. Integraal werken krijgt in alle facetten aandacht. Bodem en 
ondergrondtaken krijgen aandacht in op te stellen omgevingsvisie(s). Organisatie 
heeft een duidelijke strategie bepaald voor beleidsruimte en handhaving en deze 
gewaarborgd in de uitvoering. Er zijn (in detail) afspraken gemaakt over de 
overdracht van Wbb-taken en/of met de overdracht is ook al gestart. 

Deels gereed  Organisatie in voorbereiding voor implementatie van bodem en ondergrondtaken in 
de Omgevingswet. Integraal werken en aandacht voor bodem en ondergrond in 
omgevingsvisie(s) is in ontwikkeling. Strategie voor beleidsruimte en handhaving in 
voorbereiding.  Afspraken over de overdracht van Wbb-taken zijn op hoofdlijnen. 

Niet gereed  Organisatie is nog niet gereed voor uitvoering van de Omgevingswet inclusief de 
bodem en ondergrondtaken. De aandacht voor integraal werken en bodem en 
ondergrondtaken in relatie tot op te stellen omgevingsvisie(s) is niet gewaarborgd of 
niet uitgewerkt. Er is geen strategie voor beleidsruimte en handhaving bepaald. Er 
zijn nog geen afspraken gemaakt over de overdracht van Wbb-taken. 

 

De Omgevingswet is voor bodem- en ondergrondtaken nog niet uitgekristalliseerd. Een organisatie kan daarmee niet 

‘volledig gereed’ zijn. De score gereed is gebruikt als de organisatie alle facetten zo ver als mogelijk op orde heeft.  

De score ‘deels gereed’ betekent dat de organisatie de implementatie van de Ow in uitvoering heeft.  

 

N.B.: De scoretabel is opgesteld in maart 2018 met de inzichten van dat moment. 

 

  

 



Thema Omgevingswet  
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 3 OD’s hebben een beoordeling  

gereed omdat zij actief en 

vooruitstrevend omgaan met de 

voorbereiding van de 

implementatie.  

 

Een OD is niet beoordeeld in 

verband met de voortgang van 

de taakoverdracht.  

 

Voorbeelden: 

- Serious game 

- Competentietest 

- Cultuurverandering 

- Samenwerking met gemeente 

   aan omgevingsvisie 

 

Uitwerking vragen:  in rapport 

 

Indicatief 
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Thema Besluit bodemkwaliteit  
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De uitvoering van het Bbk is gevisiteerd bij gemeente en/of OD, niet bij provincies. Er is aandacht besteed 

aan de wijze van samenwerking tussen Gemeente en OD voor de basistaken. Dit is erop gericht om een zo 

goed mogelijk inzicht te krijgen in de samenwerking bij de uitvoering. .  

 

Voor een gemeente was deze vorm van visiteren niet mogelijk en is er geen beoordeling. 

 

Een gemeente is qua oordeel meegenomen op basis van de pilot in 2017.  

 

Provincies hebben geen taak op het gebied van Bbk.   

 

Indicatief 
Scoretabel Thema 2: VTH en implementatie Bbk  

Oordeel Toelichting op criteria 

Volledig accuraat Er is een accurate wijze van (zicht houden op de) uitvoering van het Besluit 
bodemkwaliteit, voor de meldingen, toetsen en het toezicht en de handhaving, zowel 
qua procesborging als qua capaciteit en middelen.  

Aanwezig  De organisatie geeft in voldoende mate uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit op 
de diverse aspecten. 

Ontbrekend  Er ontbreekt (zicht op de kritische) onderdelen van de uitvoering van het Besluit 
bodemkwaliteit..  

 



Thema Besluit bodemkwaliteit  
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Aandachtspunten: 

- gemeente uitvoerder 

- capaciteit toezicht  

- achtervang toezicht  

- risicomatrix effectief  

- checklisten updaten  

 

Bijzonder: 

- luchtopnames 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking vragen:  in rapport 
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Thema Energietransitie  
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Voor provincies is een alternatief (tweede) thema uitgewerkt.  
 

Er zijn 3 provincies waarbij dit thema is gevisiteerd.  

Daarmee is qua resultaat geen sprake van een landelijke beeld.  

 

Indicatief 

Scoretabel Thema 3: Potentie ondergrond in relatie tot energietransitie  

Oordeel Toelichting op criteria 

Volledig gereed Organisatie is voorbereid op het gebruik van de ondergrond voor energietransitie. Er 
is bewustwording en de status van de ondergrond is bepaald. Organisatie heeft een 
duidelijke strategie bepaald voor de invulling en keuzes die te maken zijn. De 
monitoring van effecten is voorbereid of opgestart. 

Deels gereed  Organisatie is in voorbereiding voor de implementatie van het gebruik van de 
ondergrond voor energietransitie. Er is enige bewustwording, maar de status is nog 
niet duidelijk bepaald. De invulling van de strategie is in ontwikkeling en de 
monitoring op effecten is niet voorbereid. 

Niet gereed  Organisatie is nog niet voorbereid op het gebruik van de ondergrond voor 
energietransitie. Er is weinig bewustwording van de taken en keuzes die gemaakt 
moeten worden.   

 



Thema Energietransitie  
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De resultaten van de visitaties  

geven aan dat er een belangrijke 

taak in de uitvoering is. Het 

beheer van de ondergrond vraagt 

veel aandacht. 

 

De implementatie loopt.  

Een provincie heeft veel  

geïnvesteerd en is qua 

voorbereiding gereed om de 

potentie van de ondergrond te 

benutten.  

 

 

Uitwerking vragen:  in rapport 

 

Indicatief 
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4. Evaluatie  

A. Schrijf op een plakker wat goed is (geel) en wat beter kan (roze) 

• Voorbereiding (planning, indeling visitaties) 

• Uitvoering (dagindeling) 

• Modellen (follow up, thema) 

• Verslaglegging 

• Rapportage (brief, presentatie, rapport) 

• Begeleiding (teamleiders, opzet, vragen) 

 

B. Wat was voor jou het meest leerzaam van de visitatie’s (geel) 

• van de je eigen organisatie? Wat heb je daarvan geleerd? 

• van andere organisaties? Wat heb je daarvan geleerd? 
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