
 

 
 

 

 

Notulen POKB 4 oktober 2022 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 4 oktober 2022 

Plaats : Utrecht-Vredenburg - MS Teams  

Kenmerk : POKB-vsl-20221004 

 

Aanwezig: William Vlamings, Anneke Levelt, Cees van Wetten, Jeroen Vervaet, John Vente, Nico 
Bizot, Ben Middendorp, Gert Tiekstra, Harke Tuinhof, Marcel Cassee, Annelies de Graaf, 
Frank Hopstaken 

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 4 oktober 2022 **  
 

1. Mededelingen, verslag en actuele onderwerpen 
 
Annelies de Graaf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom voor deze 
vergadering die ook online te volgen is. 
Het verslag van 24.03.2022 wordt vastgesteld. De acties zijn uitgevoerd of staan op de 
agenda.  
Marcel Cassee geeft een toelichting op zijn (bijgevoegde) presentatie met enkele 
ontwikkelingen rond de invoering Ow per 1.1.2023. In de presentatie staan diverse links 
opgenomen en een agenda met relevante bijeenkomsten.  
Annelies geeft aan dat er van de HUM een nieuw document komt voor graven en saneren als 
milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet. Ze vraagt of ook voor grondverzet 
vernieuwing nodig is ter vervanging van de huidige HUM Besluit bodemkwaliteit. 
John Vente: kan dit aan toezichthouders voorleggen. 
Annelies geeft verder aan dat alle schema’s van SIKB (BRLen en protocollen) al zijn 
aangepast voor de Ow. De nieuwe versies treden in werking gelijk met de nieuwe versie van 
het Rbk, en dus gelijk met de Ow.  
Marcel vertelt dat ook de NEN-normen voor (water)bodemonderzoek worden aangepast op de 
Ow (NEN 5725, NEN 5740, NEN 5755, NEN 5717, NEN 5720) gewerkt. Deze documenten 
zijn al in openbare inspraak geweest of deze inspraakperiode loopt nog (NEN 5720). Hij 
vermeldt dat er op 10 en 11 oktober informatiebijeenkomsten van SIKB komen over alle 
wijzigingen in de wetgeving en de SIKB-schema’s. 
William Vlamings meldt dat gem. Eindhoven op de Dutch Design Week staat met “in de volle 
grond”, een vervolg op het eerder opgezette spel. Dit alles in het kader van de stedelijke 
verdichtingsopgave. 
 
2. Visitaties 2020-2022 - presentatie 
 
Frank presenteert de resultaten van de afgelopen visitatieronde (bijgevoegd en op website). 
Parallel werkt hij aan een rapport. Daaraan wil hij graag perspectief voor het vervolg 
toevoegen. Dit punt staat later op de agenda. Rapport komt in ieder geval in november 2022 
beschikbaar. 
 
Er wordt teruggekeken op de online duo vorm van visiteren. De methode paste in de Covid 
periode, had ook zeker voordelen, maar ook punten van verbetering. De methode vergt een 
wat andere voorbereiding en daarvoor was het nieuwe rapportagemodel minder geschikt. De 
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teamleider heeft immers nauwelijks tijd om een verslag tijdens de ‘compacte’ visitatie te 
maken.  
Anneke Levelt geeft aan dat ook de duo vorm vaak wat chaotisch verliep omdat rollen van 
interviewer (visitor) en geïnterviewde (visitee) door elkaar liepen. De teamleiders moesten 
veel regie op de agenda houden en dat is best moeilijk online. 
William vindt dat visitaties zeker een bijdrage hebben geleverd om tot samenwerking met 
gemeenten te komen. De omgevingsplannen moeten in de toekomst ook via de gemeenten 
lopen en daarmee is deelname van gemeenten aan visitaties voor dergelijke onderdelen geen 
probleem. Dat is voor grondwater wat minder, want hiervoor wordt de provincie bevoegd 
gezag onder de Ow.  
Anneke geeft aan dat de visitatie zeker een stimulans gaf om intern binnen de gemeente 
Haarlem de kwaliteitsaspecten voor grondwater nog eens na te lopen, terwijl de 
kwantiteitsaspecten meestal al wel geregeld waren. Bij de thema’s konden de specialisten 
elkaar tegelijk bevragen. Dat was zeker nuttig. Ze had op dat punt ook al wel geleerd van de 
pilot en daardoor huiswerk uitgezet.  
Misschien was het mogelijk geweest om de gesprekken op te nemen en via MS Teams om te 
laten zetten in tekst. Dat had maken verslag mogelijk vereenvoudigd.  
Nico Bizot geeft aan dat kwaliteitssysteem na visitatie bij ODNHN wel stil is komen te liggen 
door allerlei omstandigheden. Het is nu onduidelijk wie het systeem trekt. De focus ligt op de 
meest leerzame zaken. 
John Vente vertelt dat ODH door is gegaan met Ow en basistrainingen heeft ontwikkeld en 
deze komende maand aanbiedt voor toezichthouders, vergunningverleners en juristen 
(beleid). ODH is klaar voor het DSO, dus starten met Ow kan. Tijdens visitatie is al het gehele 
schema doorlopen. 
William geeft aan dat ODZOB ook zal gaan testen voor het DSO. Dat is erg belangrijk omdat 
dan pas vragen naar voren komen, zoals hoe werkt zaaksysteem (is de applicatie nog 
werkbaar), komen de brieven er correct uit, enz. Lastig is dat je nu pas met het DSO kan 
toetsen of je echt klaar voor de Ow bent. 
Marcel vraagt of het mogelijk is de verslagen van de visitaties in te zien? 
Frank geeft aan dat er naast het rapport een compilatie komt van alle presentaties (in pdf), 
zodat je kunt zoeken en evt. kunt navragen bij de deelnemers. Er komt ook een scoretabel 
met alle beoordeelde systemen er in. Deze worden vertrouwelijk aan de actieve deelnemers 
verspreid. 
  
Actie 1, Frank: benoemde punten meenemen in rapport en concept verspreiden met de 
(vertrouwelijke) scoretabellen. 
 
3. Toekomst POKB 
 
Annelies de Graaf geeft een korte inleiding (zie presentatie) van de stand van zaken van de 
ontwikkeling van een visitatie-systeem door ODNl als onderdeel van het Interbestuurlijke 
Programma Versterking VTH. Er is wel contact met ODNL over hun aanpak van de visitaties, 
echter nog geen uitwisseling met projectleider Gertjan Guis.  
Er wordt een reactieronde gemaakt langs de aanwezigen: 
Nico herhaalt wat hij al eerder heeft aangegeven: Hij is enige bij OD die nog aan bodem 
werkt. Dat betekent dat werken aan continuïteit moeilijk is. 
William geeft aan dat duidelijk is dat belangstelling voor POKB afneemt. Gemeenten en 
provincies waren tot nu toe creatiever om de visitaties te financieren. Voor de ODs is dat 
minder eenvoudig. Er is een budget nodig uit de centrale middelen. 
John signaleert veel doorstroming van mensen en dan is het nodig om aan continuïteit te 
werken. Kwaliteitsborging draagt bij aan deze continuïteit. Hij is voorstander van het blijven 
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doen van visitaties op bodembeheer en evt. andere inhoudelijke werkgebieden. Als je stopt 
sneeuwt het onder en verdwijnt de ervaring. 
 
Een voorzichtige conclusie van de aanwezigen is dat het kansrijk lijkt om een keer per vier 
jaar, dus tussentijds zoals de CTs in het schema van ODNL, bodemvisitaties te doen. In 2023 
zou dan de inhoud voor 2024 ontwikkeld moeten worden. Bij doorgaan van de Ow is dan ook 
een nieuw normblad voor de bodemtaken nodig. Dit levert dan wel een centrale 
financieringsvraag op. 
 
Voorstel John Vente: Vanuit POKB een voorstel aan ODNl doen, met daarin ook een verzoek 
aan ODNl voor centrale financiering van bodemvisaties bij OD. John wil met Natasja Litjens 
(ook ODH) en enkele aanwezigen vanuit OD, o.a. Jeroen en Cees wel een voorstel 
ontwikkelen.  
 
Actie 2, Annelies: datum prikken in november voor uitwerking van dit voorstel met de 
genoemde betrokken (ook Gert Tiekstra en mogelijk Carla Bok). Voor die tijd is (inmiddels op 
25 oktober) een afspraak van Annelies en Frank met Gertjan Guis, projectleider visitaties 
ODNL, gepland. 
  
    
4. Rondvraag, Volgende bijeenkomst: 
 
Marcel geeft aan dat er opvolging van de Beleidsevaluatie Kwalibo plaatsvindt. IenW voert 
hiervoor het Programma Versterking Kwalibo-stelsel uit. Onderdeel hiervan is VTH en de inzet 
is sterk gericht op toezicht vanuit ILT. 
 
De mening is dat POKB in de samenstelling met gemeenten en provincies kan blijven bestaan 
en dat deze verbinding functioneel is. Iedereen vindt dat POKB in 2023 nog een bijeenkomst 
moet plannen om af te stemmen over de strategie voor het vervolg.  
 
 
Nieuwe datum POKB: dinsdag 21 maart 2023, vooralsnog MS Teams.  
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Bijlage: agenda 

 
 

Bijeenkomst Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

Datum : 4 oktober 2022 

Tijd : 10 - 12.30 uur   

Plaats : Zalencentrum Vredenburg 19 te Utrecht, www.vergadercentrumvredenburg.nl  

Kenmerk :  Agenda-POKB-20221004 

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

 

 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 24.03.2022 10.00 uur 
 

 Conceptverslag (bijgevoegd, beschikbaar) 

 Deelnemerslijst september 2022 (bijgevoegd) 

 Ontwikkelingen en actualiteit 
 
 

2. Afronding visitatieronde 2020 - 2022 10.20 uur 
 

 Presentatie van de resultaten van uitgevoerde visitaties 

 Aanvulling evaluatie van de aanpak (voor zover niet in verslag 11.11.2021) 

 Eerste opzet rapport POKB 2020-2022  

 

 

3. Toekomst POKB 11.00 uur 

 

 Bespreking van de stand van zaken qua contacten met ODNL 

 Nagaan van de opties voor continuering  

 Interesse van de huidige deelnemers  

 Planning en uitvoering POKB 2023   
 

 

4. Rondvraag en sluiting 12.20 uur 
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