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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 
 

NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (gezamenlijke bijeenkomst) 
www.pokb.nl 
 
 
Datum : 2 April 2015 

Plaats : La Vie, te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-2.04.2015 
 

 
 
Aanwezig: zie aparte presentielijst in Excel/pdf, incl. afzeggingen en vervanging. 
Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 22;  Organisatie: 4  Afmeldingen: 11 

 
** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 2 april 2015 **  
 

1. Mededelingen en verslag 
 
Walter de Koning is voorzitter.  
- Er zijn enkele nieuwe deelnemers. Henk Arends namens RUD ZL en RUD LN. Hij heeft 

voorheen bij provincie Limburg gewerkt en meegewerkt met HUM Wbb. Zal 
terugkoppelen op MT. Heeft geen budget voor deelname aan POKB.  
Natascha Grundeken is meekomen voor ODH, voorheen gemeente Delft.  
Anneke Levelt idem voor Haarlem. 
Peter Baijens vervangt Jantsje vd Veen (FUMO) i.v.m. pensioen van Jantsje. 

- Op de Excellijst zijn de vertegenwoordigers van alle RUDs en alle bev. gezag Wbb 
organisaties weergegeven. OD IJmond en RUD Groningen zijn voorlopig agendalid 
totdat zij aangeven wat hun relatie met POKB zal zijn. 

- Charly van Schaik is deelnemer in het CCvD namens gemeenten. Gezinus Schrage is 
dit namens provincies. 

 
Het verslag wordt per pagina besproken en ongewijzigd vastgesteld. Actie A1 komt terug op 
agenda. De werkgroep Thema 2015-16 komt om 12.30 bijeen (actie A2).  
 
2. Toelichting op wetsvoorstel VTH (incl. kwaliteitscriteria 2.1) 
 
Mirjam Hassing heeft presentatie ten opzichte van november geactualiseerd. Ze is lid van 
het kernteam dat uit PUmA voortkomt en nu ophoudt te bestaan. Wel lopen de thema’s 
arbeidsmarkt en deskundigheid en ook informatie en kennisvragen door. Zie: 
www.omgevingsdiensten.nl   
Mirjam loopt in de presentatie het wetvoorstel VTH door. 
Art. 5.3: er moet een OL gevormd worden voor 1.1.2018  
Art. 5.5/5.7: Kwaliteit van de uitvoering komt in het Bor, of anders is er geen wetgeving als 
waarborg. De procescriteria komen in het Bor, maar de eisen aan omvang en ervaring niet. 
Er vindt nu behandeling van wetsvoorstel plaats gericht op invoering 2016. 
Zie voor laatste info: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-9.pdf 
 
V (Charly): komen persoonscriteria art 6 en 19 van crit. 2.1 nog in wetsvoorstel?  
A (Mirjam): Nee, mogelijk in een modelverordening. Nog niet te zegen of de overige criteria 
daar dan 1 op 1 in worden overgenomen. 
V (Charly): het neigt er naar dat geen opleidingsniveau wordt bepaald of dat dit MBO is 
terwijl HBO nodig is.  
A (Mirjam): er is een werkgroep die hieraan werkt en ook de klankbordgroep let hier op. 
Voor de zomer moet er een modelverordening zijn. 

http://www.sikb.nl/
http://www.pokb.nl/
http://www.pokb.nl/
http://www.omgevingsdiensten.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-9.pdf
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V (Walter): hoe kun je deelnemen? 
A (Mirjam): mensen in de werkgroep volgen de ontwikkelingen. 
V (Walter): koppeling aan Normblad 8000? 
A (Mirjam): proberen we erin te houden. 
V (Walter): visitaties? 
A (Mirjam): de pilots ‘collegiale toets’ hebben goede leermomenten opgeleverd. Die worden 
meegenomen in de modelverordening. Duidelijk is dat Bodem op hoger niveau van 
kwaliteitsborging zit en vooral vergunningverlening heeft impuls nodig. 
A (Thom): er is contact geweest met ervaringsgroep pilots en daarvan is op 9 april weer een 
bijeenkomst.  
A (Mirjam): de term visitaties is meer in opkomst geraakt, omdat deze ook buiten werkveld 
VTH vaak gebruikt wordt en collegiale toets met een andere activiteit associeert. 
V (Henk A): Limburg N heeft zelfevaluatie uitgevoerd naar het voldoen aan de eisen. Is dat 
wel mogelijk en niet het keuren van eigen vlees? 
A (Mirjam): het idee is dat een extern bureau deze evaluaties nog een keer overdoet/checkt 
in opdracht van ministerie. Er is nog enige discussie hoe je dit doet. 
 
3. Toelichting op Bodemconvenant 2016-2020 
 
Thom geeft aan de hand van de definitieve tekst aan wat de essentie is.  
De vraag voor hem is of dit nu aanleiding is om Normblad aan te passen. Dat zal mogelijk 
nog wat nader onderzoek vergen of een test tijdens visitaties (aan de hand van een thema).   
 
De 8 doelen (speerpunten): 

1. Transitie naar ‘én ondergrond’ 
2. Spoedlocaties voor 2020 weg of beheerst 
3. Gebiedsgericht beheer van verontreinigingen 
4. Waterbodems zijn inclusief 
5. Beheer van overige locaties ook meenemen 
6. Aandacht voor preventie 
7. In beeld brengen nieuwe verontreinigingen 
8. Onderzoek naar nazorgkosten  

   
Er is financiering voor € 610 mln. (t/m 2020).  
Wat betreft kwaliteit is de oorspronkelijke zin blijven staan (Art. 13.1 sub C):  

 
Extra is om aan te haken bij KING. Hiermee zal POKB contact opnemen.  
Veranderingen zijn dat kennis voor de uitvoering is opgepakt als issue. De taakverdeling in 
verband met Omgevingswet is belangrijk. Beschikkingen E&S vervallen.  
 
V (Anneke): Documenten? 
A (Thom): te downloaden volgens link in agenda. 
V (William): waterbodems en financiering?  
A (Walter): het zou kunnen dat er nog budget naar waterschappen gaat. Als waterschap 
aanklopt en je wilt mee weten neem dan contact op met Reinier Romijn. 
A (Peter Baijens): Provincie Fryslan doet soms ook nog wat richting waterbodems. 
V (Stan): de 41 bevoegd gezagen vervallen dus. 
A (Alisas): gemeenten blijven verantw. voor hun grond/bodem, maar diepe grondwater ligt 
lastiger. Er komt waarschijnlijk overgangsrecht. 
  

http://www.sikb.nl/
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4. Voorstel startvisitaties  
 
Naar aanleiding van agendapunt 6 van 27.11.2014 heeft de Vz geconcludeerd dat het idee 
van een introductiepakket voor OD’s die instappen in POKB zinvol is en dat daarnaast het 
opzetten van ‘startvisitaties’ gebaseerd op een zelfevaluatie en/of vormen van 
kennisontwikkeling eveneens zinvol zijn om op te zetten in de 1e helft 2015. Een 
(visitatie)training zoals POKB hanteert zou hier goed bij aansluiten. 
 
Het startpakket is nu gereed en beschikbaar voor OD’s. De inventarisatie geeft aan dat 12 
OD’s in aanmerking te komen. Deze ontvangen allen al via een contactpersoon de stukken 
van POKB en zijn dus op de hoogte (zie deelnemerslijst). POKB zal hen benaderen om te 
reageren op de gepresenteerde voorstellen. 
De beschikbare zelfevaluatie is geschikt voor gebruik met Normblad 8000, versie 4.1, en 
daarop recent aangepast. 
 
Het opzetten van startvisitaties ziet iedereen als wenselijk en POKB stemt ermee in om de 
12 genoemde OD’s hiervoor te benaderen. 
Hiervan zijn er 3 aanwezig, die als volgt reageren: 
- Henk Arends (RUD ZL en LN): goed idee, ik heb alleen geen budget. Ik zal e.e.a. 

nogmaals aan MT voorleggen. 
- William Vlamings (ODZOB): het is belangrijk om ook naar de partners van deze OD’s te 

kijken. Daar zou support vandaan moeten komen. ODZOB was afgelopen ronde (in mrt 
2015 is Eindhoven gevisiteerd) nog niet klaar, maar een startvisitatie op basistaken zou 
moeten kunnen. 

- Charly van Schaik (RUD Drenthe): heft 560 uur ter beschikking vanuit partners en 
verwacht dat dit goed gaat passen. 

-  Aandachtspunt is nog wel bijvoorbeeld ODBN die alleen TH voor bevoegd gezag NB 
heeft overgedragen gekregen. Verdere taken liggen bij andere OD’s.       

  
A1: POKB benadert de 12 OD’s en gaat na welke vorm het beste past om deze OD’s te 
betrekken bij POKB met als doel dat ze kunnen participeren aan de visitatieronde 2015-
2016 met een visitatie in 2016 (te plannen in kw2 en kw3). 
 
5. Jaarrapportage 2014  
 
** presentatie op www.pokb.nl onder jaarrapporten.   
 
In november 2014 is een tussenevaluatie uitgevoerd. Daarna zijn veel resultaten 
beschikbaar gekomen en zijn alle visitaties op die van RUD zeeland na uitgevoerd. De 
resultaten van 20 visitaties zijn meegenomen in de beoordeling. Deze is anoniem en 
geaggregeerd in de presentatie en vertrouwelijk per organisatie rondgedeeld aan de 
organisaties die hebben deelgenomen. 
 
De conclusie is dat na 2013, waarin de piek lag van de transitie naar OD’s, het aantal 
organisaties dat deelneemt in POKB weer toeneemt en op niveau van 2011 is. In 2013 is 
ODMH als enige OD gevisiteerd in de vorm van een startvisitatie. Dat verliep bijzonder naar 
tevredenheid. Daar de beperkte activiteit is voor 2013geen jaarrapport gemaakt zoals in 
voorgaande jaren. Nu is er wel weer een jaarrapport 2014.    
 
De POKB bijeenkomsten zijn omgevormd naar plenaire bijeenkomsten en 2x per jaar.  
Besluit: bijeenkomsten passen prima en zo continueren.  
   
  

http://www.sikb.nl/
http://www.pokb.nl/
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De organisaties die hebben meegedaan aan de visitaties zijn in het algemeen goed op orde 
met de implementatie van Normblad 8000 versie 4.1. Er is geen enkele score onvoldoende 
wat betreft kwaliteitsborging. Ook op de thema’s O3 is de score behoorlijk hoog.  
 
De visitaties vormen voor de deelnemers een goede prikkel om zaken op orde te houden. 
Mirjam geeft aan dat zij de visitatie als zeer bruikbaar beschouwt. In 2012 heeft Hengelo 
meegedaan aan de 2.0 vorm. De vernieuwde 1.0 vorm geeft meer optie tot diepgang en 
heel belangrijk is dat de organisatie echt op die dag bezocht wordt en een terugkoppeling 
ontvangt. Dat stimuleert zeer.  
Oorspronkelijk was het idee van 2.0 om vooraf een 0-meting uit te voeren op het Normblad 
en zo een redelijk beeld te krijgen van waar de meeste winst te behalen was. Een lage 
score betekende namelijk dat je daar nog wat te ontwikkelen had. 
Vervolgens was het de bedoeling om op die punten die het meest relevant werden 
geacht  de visitatie daadwerkelijk uit te voeren en te verdiepen (bijv. op dossierniveau of op 
locatie gaan). Dit alles was ingegeven door het feit dat we een zekere mate van 
‘onderwerpmoeheid’ constateerden bij het organiseren van de visitaties. 
Uiteindelijk is dit experiment 2.0, nadat een werkgroep binnen het  POKB  zich hierover 
heeft gebogen, opgezet en is de uitvoering in Overijssel qua ervaringen gedeeld in het 
POKB. De mening van Hengelo over 2.0 wijkt wel iets af van die van de anderen. 
Het heeft nml. niet opgeleverd wat we er van tevoren van hadden verwacht. 
Vandaar dat we bewust weer voor de traditionele 1.0 vorm hebben gekozen.  
Dit heeft vooral te maken met de behoefte aan de bovengenoemde verdieping. 
Dit is ook in de laatste visitatie weer aan de orde gekomen en goed bevallen.  
 
Melcher geeft aan dat het lastig is om te visiteren als een organisatie nog in transitie is en 
vooral als de opdrachtgevers (partners) niet direct betrokken zijn. Dan ontstaat een 
gefragmenteerd beeld van de uitvoering. Dat is zeker een aandachtspunt voor de volgende 
ronde van visitaties waar meer opdrachtgever –nemer relaties aan de orde zullen zijn. 
 
Alisas en Natascha geven aan dat ze bij ODH helemaal van scratch zijn gestart met een 
kwaliteitsysteem. Dat heeft ook zekere voordelen en de ervaringen van de partners zijn 
ingebracht. Je kunt een systeem dan wel helemaal op maat maken. Dat is een voordeel 
gezien de hoge ambitie van ODH voor de kwaliteit van de diensten: beter en sneller. 
 
Bij diverse visitaties speelde de transitie een rol. Karin noemt dat de dossiers van 
Amsterdam nog steeds niet direct beschikbaar zijn voor de ODNZKG. Dat is vaak toch wel 
lastig. Een visitatie is dan zeker leerzaam.  
 
De provincies zijn in hoge mate in transitie. Er was bij de opzet enige twijfel of het zinvol 
was om een provincie te visiteren op de regierol (opdrachtgeversrol). Dit blijkt uiteindelijk 
zeker zinvol te zijn. Als dan ook, zoals bij ZH, de visitaties afgestemd worden heeft dit zelfs 
een behoorlijke meerwaarde. Het contact opdrachtgever – opdrachtnemer komt dan op 
diverse punten aan de orde.  
 
Resteert om te beoordelen wat de overall toepasbaarheid is van de resultaten. Er zijn 
diverse goede voorbeelden, bijvoorbeeld op gebied van programmeren. Daar kan een 
checklist uit volgen. Ook de brieven met verslagen geven veel informatie. Misschien zijn 
deze voor deelnemers te doorzoeken met een zoekfunctie zodat snel gevonden kan worden 
welke organisatie welke informatie bezit.  
 
  

http://www.sikb.nl/
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A2: Allen/POKB: Op de bijeenkomst van 17.09.2015 komt aan de orde op welke wijze de 
informatie uit de visitaties het meest doelmatig is te ontsluiten.  
 
Besluit: De deelnemers stemmen in met de rapportage 2014 en de voorstellen voor 2015-
2016. Een werkgroep zal de voorbereiding doen voor de thema’s en die komen terug op de 
agenda in september 2015. De ontbrekende gegevens zullen in de jaarrapportage worden 
aangevuld en dan als definitief worden toegezonden. 
 
8. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
De behoefte aan een training wordt nogmaals geïnventariseerd.   
 
Volgende bijeenkomst (plenair)  Do 17 september 2015, 10.00 - 12:30 uur Utrecht 
 

  

http://www.sikb.nl/
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AGENDA 
 

 

Vergadering Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Gezamenlijk) 
 
Datum : 2 april 2015 
Plaats        :    Regardz – La Vie vergadercentrum Utrecht, Lange Viestraat 351 UTRECHT 
      (Binnenstad, loop vanuit centraal station naar uitgang richting centrum) 
  www.regardz.nl/Locaties/Utrecht/LaVieUtrecht.aspx 
Tijd : 10.00 – 12.30 uur     
Kenmerk : FH/agendaPOKB-2-apr-15 
 

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

 
 
10:00 Opening 

- Korte toelichting op de agenda 
 
10:10 Mededelingen en verslag 27 november 2014 (bijgevoegd, beschikbaar) 

- Lijst deelnemers POKB; geef wijzigingen svp zo snel mogelijk door 
(bijgevoegd, beschikbaar) 

 
10.25 Voortgang implementatie VTH en samenhang met Bodem en Ondergrondtaken 

- Actuele stand van zaken (Mirjam Hassing, Hengelo) 
- http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/nieuws/2014/12/18/provincies-en-

gemeenten-stellen-gezamenlijk-kwaliteitseisen-aan-omgevingsdiensten.html 
- Ontwikkeling collegiale toets VTH (‘visitatie’) 

 
10:35 Voortgang Bodemconvenant 2015-2019  

- Concepttekst en ideevorming (Thom Maas, RWS) 
- http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/nieuws/2015/convenant-bodem/ 
- Omlijning van de betekenis voor POKB 
- Werkgroep POKB zal onderwerpen selecteren voor visitatie.   

 
10.50 Vormgeving startvisitaties POKB 

Aandachtspunten voor participatie (Frank Hopstaken, POKB) 
- Ontwikkeling introductiepakket 
- Voorstel voor ‘Startvisitaties’ in 2015 

Pauze 
 
11.30 Uitvoering Visitaties 2014 – Rapportage resultaten 

Presentatie resultaten (Frank Hopstaken, update ter vergadering) 
- Toelichting door participanten   
- Vaststellen resultaten en conclusies 
- Afronding visitaties, voorbereiding thema 2015-2016 

 
12.20  Afspraken en afsluiting 

- Nieuwe datum gezamenlijk: 17 september 2015 10-12.30 uur Utrecht  

- Onderwerpen: actualiteiten, thema en opzet visitaties 2015-2016 

http://www.sikb.nl/
http://www.pokb.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/nieuws/2014/12/18/provincies-en-gemeenten-stellen-gezamenlijk-kwaliteitseisen-aan-omgevingsdiensten.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/nieuws/2014/12/18/provincies-en-gemeenten-stellen-gezamenlijk-kwaliteitseisen-aan-omgevingsdiensten.html
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2015/convenant-bodem/
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2015/convenant-bodem/

