
 

 
 

 

 

Notulen POKB 5 november 2020 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 5 november 2020 

Plaats : MS teams  

Kenmerk : POKB-vsl-20201105 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 21 (5 verhinderingen);  Organisatie: 4   

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 5 november 2020 **  
 

1. Mededelingen, verslag en actuele onderwerpen 
 
Annelies de Graaf opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. Er zijn enkele nieuwe 
deelnemers. De deelnemerslijst bevat alle namen en alle organisaties voor zover te herleiden 
naar bevoegd gezag Wbb (dus ook een OD/RUD).    
Nieuw zijn: 
Eric Buzing en John Vente van OD Haaglanden. Erik is gericht op organisatie van 
kwaliteitszorg en John is betrokken vanuit de inhoud van het werkveld.  
Jeroen Vervaet van RUD Zeeland. Eerst inspecteur en nu kwaliteitszorg.  
Anne Smink en Joris Rooiman van gemeente Hengelo. Betrokken bij de uitvoering en 
voorbereiding visitatie (niet op reguliere deelnemerslijst).  
Olaf Deems van Omgevingingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek. Teamleider vanuit een 
technische expertise.  
Jussi Kersten van gemeente Nijmegen. Zijdelings betrokken bij POKB(geen vaste deelnemer).  
Presentielijst en actuele deelnemerslijst zijn bij het verslag gevoegd en beschikbaar op de 
website (actie 1: POKB).  
 
Het verslag van 18.06.2020 komt voor de rondvraag aan de orde en wordt vervolgens 
vastgesteld. De acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.  
Een wijziging: In voorgaand verslag werd nog RUD NHN genoemd. Inmiddels is dit ODNHN 
en de adviseur kwaliteit is Sunny Holthuizen (dus geen bureauhoofd).  
 
Marcel Cassee geeft een update van het wetgevingstraject Ow met betrekking tot bodem. De 
Aanvullingswet bodem Omgevingswet was al eerder gereed. Het Aanvullingsbesluit bodem 
Omgevingswet zal in december 2020 in het Staatsblad gepubliceerd worden. Een 
tussenversie (zogenaamde voorjaarsversie, april 2020) staat op website 
Aandeslagmetdeomgevingswet: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel-
omgevingswet/omgevingswet-in-ontwikkeling/hoofdlijnen-aanvullingsspoor-bodem/. 
Eindversie verwacht eind 2020. Ook de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet zal 
binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd worden. Verder volgt in december 2020 de start 
van de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit (aansluiting op de 
Omgevingswet). Op de website staan veel webinars en webcolleges over de Omgevingswet, 
zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/cursus-en-

training/webcolleges-webinars/webinars/. Waaronder ook een webinar over bodem en de 
Omgevingswet van 9 juni 2020: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-
webinars/webinars/webinar-bodem-omgevingswet-aanvullingswet-bodem/ 
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2. Beleidsevaluatie Kwalibo – presentatie Willem Kattenberg (Min. IenW) 
 
Willem presenteert de bevindingen van de beleidsevaluatie Kwalibo. De presentatie staat op 
website POKB. De beleidsevaluatie zelf en de kamerbrief is te vinden op de website van 
Bodem+: https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/beleidsevaluatie-kwalibo-
procesevaluatie-granuliet/ 
 
Vragen n.a.v. de presentatie: 
Henk Koster vraagt hoe de aandachtspunten in de beleidsevaluatie t.a.v. de normdocumenten 
en organisaties (Normblad 8000 en POKB)  nu worden opgepakt?  
Willem: Het is duidelijk dat er meer moet gebeuren. De vraag is nu vooral de vraag: Hoe 
kunnen we meer doen om het stelsel verder te verbeteren. Dat vraagt om extra capaciteit. Nu 
zijn we op zoek waar dit te doen. De brief aan de Tweede Kamer zit bij de agenda.  
 
Voor de aanwezigen is de presentatie helder en zij blijven besluitvorming volgen. Cindy van 
Thiel DCMR) geeft expliciet aan dat rapporten bekend zijn. Er is een werkgroep Ketentoezicht 
boden. bagger en bouwstoffen die voor OD’s (toezichthouders) aan te raden is. 
 
John Vente (OD Haaglanden) geeft als voorbeeld het toezichtsplan bodem. Dit toezichtsplan 
is op website POKB geplaatst. 
 
(actie 2: SIKB): notitie aan Willem Kattenberg toesturen over visitaties Besluit Bodemkwaliteit 
met jaarrapport POKB. 
 
 
3. Toekomst POKB 
 
Annelies de Graaf licht toe dat er al diverse acties hebben plaatsgevonden. Er is contact met 
OD’s en afstemming met Collegiale Toets. Andere actiepunten n.a.v. verslag 18.06.2020 zijn: 
 
Marianne Langenhoff: notitie en toekomst POKB is in Werkgroep Bodem VNG (WEB) 
ingebracht. Niet helemaal duidelijk of het aan de orde is geweest. Er is nog geen 
terugkoppeling ontvangen.  
Henk Koster geeft aan dat er een vakberaad Bodem van ODNL in oprichting is. Ronald 
Visser, directeur OZHZ, trekt dit. Henk zal bij hem een notitie inbrengen over toekomst POKB. 
(actie 3: SIKB). 
Willem Kattenberg geeft aan dat ministerie wacht op een goed voorstel van de decentrale 
overheden. Als de overheden een duidelijk plan hebben en aangeven waarom daarvoor in 
stand houden POKB van belang is dan kan hij dit voorleggen. (actie 4: SIKB). 
Mirjam Hassing geeft aan dat bij het opstellen van de notitie ook gebruik kan worden gemaakt 
van het werk van Berenschot ten behoeve van Evaluatie VTH. Ook hier lijkt wel een goede 
optie (haakje) aanwezig te zijn voor koppeling aan de VTH-kwaliteitscriteria en de VTH-
uitvoeringsagenda. (actie 5: SIKB). Mirjam heeft ook contact met Leonie Jorna van VNG.    
Marcel Cassee noemt als optie (haakje) dat er zowel vanuit het Programma aan de slag me 
de Omgevingswet als de VNG zogenaamde minimale eisen zijn vastgesteld waaraan de 
overheden moeten voldoen. Zie 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/minimale-eisen-
invoering-omgevingswet/ en https://vng.nl/publicaties/minimale-acties-omgevingswet.  
 
Minimale eis 21 gaat over de bodemtaken maar is vrij algemeen geformuleerd. Bodem+ wil in 
overleg met de VNG helpen om een nadere invulling te geven aan de minimale eisen. Feitelijk 
richten we ons met het thema Omgevingswet vanuit POKB ook op enkele van deze minimale 
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eisen. Daarom is het een overweging om in onze themanotitie ook te verwijzen naar de 
minimale eisen. Dan stralen we uit dat een visitatie een bruikbaar instrument kan zijn om te 
toetsen of een organisatie aan deze minimale eisen voldoet Hij zal deze nazoeken zodat we 
ook vanuit het perspectief van wat er moet in kader Ow de notitie kunnen aanvullen. Tevens 
zal Marcel nagaan op welke manier deze minimale eisen al terugkomen in de themanotitie 
voor de visitaties en deze zo nodig aanvullen. (actie 6: Marcel Cassee). 
 
Er zijn hiermee meerdere ‘haakjes’ om een nieuwe notitie over toekomst POKB op te stellen 
en deze af te stemmen met WEB en ODNL en voor te leggen aan Min IenW. De POKB 
deelnemers ontvangen de notitie om mee te denken en deze ook in te brengen in de eigen 
organisatie.    
 
4. Visitaties 2020 
 
De visitaties zijn eerder naar najaar 2020 verschoven bij gebrek aan voorkeur voor de digitale 
optie. Wel is afgesproken om een pilot ‘elektronisch visiteren op afstand’ uit te voeren. Deze is 
inmiddels in voorbereiding door OZHZ (Carla Bok) en Hengelo (Mirjam Hassing). Zij geven in 
de bespreking aan hoe zij tot afspraken zijn gekomen voor 3 x 1,5 uur visiteren. Elke keer 
doen ze dan een onderwerp (2 thema’s en follow up) voor beide organisaties (ieder 45 
minuten). Vooraf vindt zelfevaluatie aan de hand van de vragenlijst plaats.  
De leerpunten tot dusverre zijn: 

- Voorbereiding kost wat meer tijd  
- Agenda’s lijken voller, dus tijdig plannen is raadzaam 
- MS Teams is inmiddels goed bekend en daarin zitten geen beperkingen en er is 

minder spraken van ‘koudwatervrees’ omdat deze vorm al vrij normaal is.  
 
Inmiddels zijn de afspraken gepland. Het voorstel is om een extra bespreking van POKB te 
plannen op 10 december a.s. 9.30-11.00 om de resultaten door te nemen.  
 
Frank vraagt of deze manier van visiteren, op afstand en met 2 organisaties (buddy-vorm) ook 
voor anderen een optie is? 
John Vente kan het nog niet precies beoordelen en wacht graag 10 december af. Als het om 
MS Teams bijeenkomsten met 6 personen gaat dan lijkt dit nog wel een haalbare vorm.  
 
Actie 7: Frank: Er komt een voorstel voor Buddy-vorm qua planning. Voorkeuren kunnen 
worden opgegeven. Planning versie 3 in deze vorm is beschikbaar op POKB-website. Ook de 
visitatienotitie voor de pilot is inmiddels aangepast aan de actualiteit en beschikbaar. 
 
 
5. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
Carla Bok vraag of er meer informatie is over kunstgras. De gemeenten ontvangen 
toezichtverzoeken en deze zijn nu in voorbereiding. Frank geeft aan dat er veel informatie 
beschikbaar is over de uitvoering van de zorgplicht en uitgevoerde onderzoeken. 
Deze is zowel vindbaar op de website van de producentenorganisatie voor autobanden: 
https://www.recybem.nl/nl/onderzoek-rubbergranulaat 
https://www.recybem.nl/nl//infill/zorgplicht 
En voor het recente zorgplichtdocument vanuit de branche op: 
https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2020/01/BSNC-Rapport-
Zorgplicht_Web_def_150120.pdf 
En voor de informatie vanuit VNG (Vereniging Sportgemeenten – VSG):  
https://sportengemeenten.nl/dossiers/dossier-kunstgras-en-milieu 
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Een goed contact bij VSG is Marcel Bouwmeester (Utrecht). Hij beheert 51 velden in Utrecht 
en neemt ook deel in veel overleggen en kent BSNC zorgplichtdocument goed. Heeft visie 
hoe een beheerplan voor sportparken eruit moet zien. 
Harke Tuinhof geeft aan dat Den Bosch veel onderzoek heeft gedaan bij sportvelden. 
  
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.  
 
Volgende bijeenkomst is ingelast (MS teams):  Do 10 december 2020 9.30 - 11:00 uur  
 
De reservering voor 25 maart 2021 blijft ook staan. 
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Agenda 
 
 

Bijeenkomst Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

Datum : 5 november 2020 

Tijd : 9.30 - 11.00 uur   

Plaats : Digitaal – MS teams (per uitnodiging) 

Kenmerk :  Agenda-POKB-20201105 

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

 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 18.06.2020 9.30 uur 

 

• Verslag (bijgevoegd, beschikbaar) 

• Deelnemerslijst november 2020 

• Ontwikkelingen Aanvullingswet/besluit/regeling Omgevingswet 

• Recente adviezen: gebruiksadviezen lood   

• 10 jaar Bodemconvenanten: de aankondiging van Festival Follow UP op 25-11-2020 en 

het E-magazine ‘het succes van 10 jaar samenwerken’. 
 

2. Beleidsevaluatie Kwalibo 9.45 uur 

 
• Toelichting projectleider Willem Kattenberg (Min. IenW) 
• Achtergrondmateriaal en links : 

https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2020/beleidsevaluatie-kwalibo-
procesevaluatie-granuliet/ 

Lees ook p. 35 en 72 van eindrapport deel 1 waar het gebruik van het Normblad 8001/8002 aan 
 de orde komt en wordt genoemd als een van de oplossingrichtingen voor versterking van T&H. 

• Aandacht voor POKB systeem in beleidsevaluatie 

 

3. Toekomst POKB 10.15 uur 

 

• Bespreking van de stand van zaken 

 

4. Voorbereiding visitatieronde 2020 10.35 uur 
 

• Toelichting op voorbereiding van de online visitatie OZHZ-Hengelo 

 

 

5. Rondvraag en sluiting 10.55 uur 

• Nieuwe datum: donderdag 25 maart 2021, Utrecht 

• Extra datum: 10 december 2020, MS Teams 9.30-11.00 
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