
 

 
 

 

 

Notulen POKB 22 maart 2018 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 22 maart 2018 

Plaats : Utrecht Kargadoor 

Kenmerk : POKB-vsl-20180322 

 

Aanwezig: zie aparte presentielijst in Excel/pdf, incl. afmeldingen en vervanging. 

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 21;  Organisatie: 2   

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 22 mrt 2018 **  
 

1. Mededelingen en verslag 
 
Annelies de Graaf opent vergadering en heet aanwezigen welkom. Zij geeft aan dat Thom 
Maas zich vanaf dit jaar volledig richt op andere taken. Hij zou graag nog deel hebben 
genomen maar het past niet meer. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking en wenst hen 
veel succes met uitvoeren met kwaliteit. Marcel Cassee is vertegenwoordiger van 
RWS/Bodem+ maar helaas verhinderd. De deelnemerslijst bevat alle namen en alle 
organisaties voor zover te herleiden naar bevoegd gezag Wbb (dus ook een OD/RUD met 
bevoegd gezag rol overgedragen).    
Nieuw in POKB zijn Carla Bok-Kamermans van OZHZ, Frans Bart Cornelisse van ODNZKG 
en Michel Daudt van ODWH. Presentielijst en actuele deelnemerslijst zijn bij het verslag 
gevoegd en beschikbaar op de website (actie 1: POKB).  
 
Het verslag van 12.10.2017 komt aan de orde en wordt vastgesteld.  
Naar aanleiding van het verslag meldt Frank Hopstaken het volgende: Er was afgelopen week 
nieuws over rubberinfill voor kunstgras n.a.v. gezondheidsonderzoek in Californië. Daaruit 
blijkt dat geen correlatie is aangetoond tussen kunstgrasvelden en het optreden van kanker. 
In NL vindt momenteel onderzoek van RIVM plaats naar de milieuaspecten. De gemeenten 
worden in de klankbordgroep vertegenwoordigd door Hub Meuffels van DCMR. Naar 
verwachting is medio juli 2018 het onderzoek afgerond. 
 
2. Afstemming met Collegiale toets (CT) 
 
Frank Hopstaken heeft twee keer een presentatie gegeven aan de VTH-deelnemers over de 
werkwijze van de visitaties (toegezonden aan POKB). Er is aangegeven welke hulpmiddelen 
beschikbaar zijn en dat POKB altijd open staat voor assistentie in de uitvoering. 
Mirjam Hassing vertelt dat poules van 3 of 4 OD’s zijn gevormd die in 2018 onderling de CT 
zullen uitvoeren. De kennisuitwisseling met POKB is als positief ervaren. Mirjam heeft een 
overzicht gemaakt van de contactpersonen voor de CT en voor POKB en zal deze toezenden 
ter kennisname (actie 2: POKB).  
Natascha Grundeken heeft met haar poulegenoten (RUD Zeeland en OMWB) de visitatie en 
de CT gecombineerd in 3 onderlinge bezoekdagen (september 2018). Het onderwerp van CT 
is omgevingsvisie en zal in de ochtend als keuzeonderwerp in de visitatie voor POKB worden 
opgenomen. In oktober kan aan POKB worden teruggekoppeld hoe dit verlopen is. 
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Er blijken nog meer OD’s te zijn waar al wel afstemming is geweest. ODMH en DCMR melden 
dit. Patrick Schurer van ODNZKG vertelt dat zij geen combinatie met de POKB-visitatie doen, 
maar wel twee bodemonderwerpen op de agenda van de CT hebben gezet voor april 2018, 
o.a. complexe saneringen. Ook deze vorm van uitvoering komt terug in het POKB-overleg op 
11 oktober 2018. 
 
De wijze van afstemming met CT, namelijk bottom-up organiseren is mogelijk, is voor alle 
deelnemers duidelijk en werkbaar.  
  
3. Opzet visitaties 2018 
 
Frank Hopstaken presenteert de aanpak voor dit jaar (presentatie bijgevoegd). De 
themanotitie is nu afgerond en vormt de basis voor het middagdeel van de agenda. Thema 1 
is ver uitgewerkt en behoorlijk omvangrijk. Het is belangrijk dat de hoofdlijn in ieder geval aan 
de orde komt tijdens de visitatie. In verband met de beschikbare tijd kan mogelijk een keuze 
worden gemaakt om niet alle punten (vragen) in detail te bespreken.  
 
Anneke Levelt vraag wat er nu feitelijk verandert voor de bevoegd gezag gemeenten. Dat 
blijken diverse zaken te zijn. Marianne Langenhoff noemt o.a. het afstemmen met provincies 
over grondwaterkwaltiteitsdoelstellingen in het kader van de KRW en de Wbb. Dergelijke 
aspecten kunnen in de visitatie aan de orde komen.  
Hannie Berghs geeft aan dat bij thema 2 de afstemming met de OD een belangrijke rol speelt. 
De medewerking vanuit de OD aan de visitatie is belangrijk, anders kan een lastige situatie 
ontstaan om de uitvoering volledig te bespreken. Judith Rouweler merkt op dat dit eigenlijk 
merkwaardig is. De gemeente is opdrachtgever en betrekt de OD. Harke Tuinhof geeft aan 
dat bij de visitatie in 2016, waarin zij dit thema al hebben gevisiteerd, prima is verlopen. De 
gemeente Den Bosch heeft ODNB wel expliciet ruimte gegeven om de visitatie voor te 
bereiden en de visitatie bij te wonen. Veel tijd heeft dit niet gekost. Er moet duidelijk worden 
aangegeven dat het een ‘visitatie’ en geen audit is. 
 
POKB stelt vast dat thema 2 uitvoerbaar is. Mochten er knelpunten optreden dan graag 
contact opnemen met Frank Hopstaken zodat overleg kan plaatsvinden. Er zijn geen verdere 
aanpassingen rond de thema’s. 
 
Voor de provincies is gewerkt aan een alternatief thema. Er zijn 6 opties en daarvan wordt 
waarschijnlijk de ‘potentie van de ondergrond in relatie tot energietransitie’ gekozen. Ben 
Middendorp geeft aan dat hierover nog overleg volgt. Daarna is het zinvol om een korte notitie 
te maken over de inhoud, zodat de visitoren van de provincies zich hierop kunnen 
voorbereiden. Als deze notitie gereed is wordt deze aan POKB gezonden. De notitie is 
specifiek voor de visitoren van de provincies (actie 3: Ben/POKB).  
 
Frank Hopstaken neemt het gebruik van de modellen door (allemaal update naar 2018 versie) 
en licht het draaiboek toe dat iedereen kan raadplegen. De modellen zijn downloadbaar op 
https://www.pokb.nl/hulpmiddelen-visitaties. Daarna neemt hij nogmaals specifiek de agenda 
van een visitatie door. De aanpak is helder. Er zijn nog enkele vragen. 
 
Lengte van het gespreksverslag? Dit onderdeel van het modelverslag is ‘free format’ en geeft 
ruimte om aantekeningen te maken waardoor de conclusie te begrijpen zijn en worden 
beargumenteerd. Voor de follow up is het een belangrijk onderdeel omdat dit verslag bij een 
volgende follow up weer wordt gebruikt. Het gespreksverslag bij de thema’s heeft vooral de 
functie om afwijkende of bijzondere waarnemingen te beschrijven. Er wordt afgesproken dat 
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Frank deze leidraad zal toevoegen aan het modelverslag zodat het voor iedereen 
eenvoudiger wordt om te hanteren (actie 4: Frank).  
 
Visitatieopleiding? Er is behoefte aan deze opleiding bij 7 deelnemers waardoor een groep 
van voldoende omvang ontstaat (Marcel, Michiel, Erwin+collega, Angelique, Carla en de 
opvolger van Kees. Frank zal zorgen dat de opleiding plaatsvindt voor 1 juni, op een maandag 
of donderdag. De datum wordt afgestemd met voornoemde belangstellenden. Daarna kunnen 
ook anderen aansluiten (actie 5: Frank).  
 
Brief cc. aan omgevingsdienst? Judith Rouweler geeft aan dat het een optie kan zijn om de 
brief met de resultaten van de visitatie ook cc. aan de betrokken OD te zenden (als het om 
een brief aan een gemeente gaat). Daarmee zijn ze op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Frank stelt voor om de optie in de brief uit te werken en tijdens de visitatie bij de 
terugkoppeling van de resultaten de optie te bespreken (actie 6: Frank).  
 
Tot slot komt de planning aan de orde. Iedereen begrijpt het systeem en de wijzigingen tussen 
versie 1 en 2 worden besproken. De visitaties dienen in 2018 te worden gepland en er is geen 
uitloop naar 2019 voorzien. Doel is maart 2019 te kunnen rapporteren over resultaten.  
 
Er zijn nog wel enkele aandachtspunten voor versie 3 van de planning (actie 7: Frank): 
- Cees van Wetten: geen teamleider 
- Den Bosch: geen visitatie, wel visitor 
- Heerlen: dilemma rond betrekken OD 
- Voornamen en aanduiding achternaam gebruiken, nu 2x Carla 
- TL duidelijk weergeven 
- Tabel als een geheel op website opnemen. 
 
De jaarrapportage 2016-2017 is aan iedereen toegezonden en wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De deelnemers kunnen hier externen op attent maken. POKB zorgt voor doorgeleiding naar 
CCvD Bodembeheer van SIKB en RWS (actie 8: Annelies). 
 
4. Presentatie ODMH over ISO9001-2015 
 
De oorspronkelijke (concept)agenda wordt gevolgd. De alternatieve invulling voor onderdeel 4 (Presentatie van 
Annelies de Graaf) is wel bijgevoegd ter kennisname echter niet verder toegelicht (zie bijlage bij dit verslag).  

 
Cees van Wetten presenteert (bijgevoegd) hoe ODMH werkt met een ISO9001 certificering. 
Onlangs heeft de hercertificering naar ISO9001:2015 plaatsgevonden. Cees geeft aan dat de 
structuur van ISO is gewijzigd. Er is meer aandacht voor de factoren rond de processen, zoals 
context, stakeholders, leiderschap en toekomstige ontwikkelingen. 
 
ODMH is met OZHZ de enige overheidsorganisatie met een ISO9001 certificaat. Cees geeft 
aan dat het nog steeds goed aansluit bij het Normblad. Er komen diverse vragen, o.a. over 
het dashboard dat rond de KPI’s is ontwikkeld.   
 
5. Aanvullingsbesluit Bodem  
 
Annelies de Graaf geeft de laatste stand van zaken op basis van de input van Marcel Cassee:  

- De aanvullingswet bodem is – met aanpassingen naar aanleiding van de 
internetconsultatie en naar aanleiding van het advies van de Raad van State - naar de 2e 
kamer gezonden ter behandeling. (De eerste vragenronde is mogelijk afgelopen week al 
geweest) 
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- Aan het aanvullingsbesluit bodem wordt momenteel hard gewerkt. Begin dit jaar is op 
basis van een conceptversie een zogenaamde préconsultatie uitgevoerd (met reacties 
vanuit VNG, IPO, UvW, RWS en brancheorganisaties uit bedrijfsleven).Volgens huidige 
planning staat vanaf juni 2018 de internetconsultatie gepland.  

- In het aanvullingsbesluit zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

- Algemene regels in het BAL voor graven in verontreinigde grond (voorheen 
Wbb, BUS tijdelijk uitplaatsen) 

- Algemene regels in het BAL voor het toepassen van grond, baggerspecie en 
bouwstoffen (hoofdstuk 3 en 4 van Bbk/Rbk) 

- Algemene regels in het BAL voor het opslaan van grond en baggerspecie 
(voorheen Activiteitenbesluit en Besluit bodemkwaliteit) 

- Algemene regels in het BAL voor het uitvoeren  van een standaard sanering 
(vergelijk BUS categorie immobiel() 

- Algemene regels in het BAL voor het gebruik van meststoffen (huidig Besluit 
gebruik meststoffen) 

- Bepalingen in het BAL voor bodemonderzoek 

- Regels voor het omgaan met het bouwen op verontreinigde grond 
(instructieregels voor het BKL) 

- Omhangen Besluit Financiële Bepalingen Bodemsanering naar Kaderwet 
subsidies IenM 

- Aanpassing van andere besluiten die relatie hebben tot besluiten die worden 
aangepast of komen te vervallen (o.a. restant van het Bbk dat niet overgaat, 
met name kwalibo) 

- Overgangsrecht (indien nodig). 
 

Ter informatie is de presentatie die het ministerie van I&W beschikbaar heeft gesteld t.b.v. de 
preconsultatie toegezonden. 
William Vlamings geeft aan dat hij ‘geruchten’ heeft opgevangen over verder uitstel van de 
invoering van de Omgevingswet. Dit is voor alle organisaties een ongewenste situatie.   
 
Vanuit de provincies zijn projecten gestart om de overdracht van Wbb-taken naar de 
gemeenten voor te bereiden. Annelies meldt ter informatie dat er op 5 juli 2018 een 
themamiddag van het Platform Bodembeheer over 'warme overdracht' (locatie: Provinciehuis 
Gelderland in Arnhem) plaatsvindt. Aanmelden voor de aankondigingen van het Platform 
Bodembeheer kan op de pagina 
https://www.expertisebodemenondergrond.nl/platformbodembeheer via keuze 'Op de hoogte 
blijven' in het menu links bovenaan deze webpagina. 
 
 
6. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.  
 
Volgende bijeenkomst (plenair) Do 11 oktober 2018, 10.00 - 12:30 uur in Utrecht. 
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Agenda 
 
 

Vergadering Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

 

Datum : 22 maart 2018 

Tijd : 10.00 - 12.30 uur   

Plaats : Utrecht, Kargadoor, Oude Gracht 36 (12 min van CS, www.kargadoor.nl) 

Kenmerk :  Agenda-POKB-20180322 

LET OP: beschikbaar betekent dat de files downloadbaar zijn op de website: www.pokb.nl 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 12.10.2017 10.00 uur        

 

 Verslag bijgevoegd (beschikbaar) 

 Deelnemerslijst maart 2018 bijgevoegd 
 
 

2. Afstemming met Collegiale Toets (CT) 10.15 uur 

 

 Toelichting bij agendapunt door Mirjam Hassing 

 Opzet pilot samenwerking (Natascha Grundecken) 
(ter info: presentatie POKB aan OD’s t.b.v. CT, bijgevoegd, beschikbaar) 

 

 

3. Visitatieronde 2018 10.35 uur 

 

 Vaststellen rapport visitaties 2016-2017 (bijgevoegd, beschikbaar) 

 Vaststelling themanotitie (bijgevoegd, beschikbaar) 

 Alternatief thema provincies (Ben Middendorp) 

 Conceptplanning visitaties (wordt nagezonden) 

 Bespreekpunten 

 

Pauze 

 

4. Combinatie van ISO-9001 en Normblad  11.30 uur 

 

 Presentatie aanpak ODMH door Cees van Wetten 
 

5. Actualiteiten Besluit bodemkwaliteit en Aanvullingsbesluit Bodem 12.00 uur 

 

6. Rondvraag en sluiting 12.20 uur 

 Nieuwe datum: donderdag 11 oktober 2018, Utrecht 
 

 

Ter info: Bodemonderzoek van de Toekomst met presentatie van de handreikingen, 

o.a. metaalonderzoek op kinderspeelplaatsen door Annelies de Graaf (was opgenomen 

als back up onderwerp voor agendapunt 4). 
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