
 

 
 

 

 

Notulen POKB 11 oktober 2018 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 11 oktober 2018 

Plaats : Utrecht Mammoni  

Kenmerk : POKB-vsl-20181011 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 15 (9 verhinderingen);  Organisatie: 3   

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 11 okt 2018 **  
 

1. Mededelingen en verslag 
 
Annelies de Graaf opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. De deelnemerslijst 
bevat alle namen en alle organisaties voor zover te herleiden naar bevoegd gezag Wbb (dus 
ook een OD/RUD).    
Nieuw vandaag in POKB zijn Johan Gudde van OD Haaglanden en Jens van den Bosch van 
DCMR. Presentielijst en actuele deelnemerslijst zijn bij het verslag gevoegd en beschikbaar 
op de website (actie 1: POKB).  
 
Het verslag van 22.03.2018 komt aan de orde en wordt vastgesteld.  
Naar aanleiding van het verslag en de acties meldt Frank Hopstaken dat de deze zijn 
afgerond. Ook de training is succesvol uitgevoerd en hierover is iedereen gerapporteerd.  
 
ODMH presenteerde vorige keer hun ISO9001-2015 implementatie. RUD Zeeland en OZHZ 
zijn ook ISO9001-2015 gecertificeerd. 
De afkorting BAL staat voor: Besluit Activiteiten Leefomgeving. 
 
2. Afstemming met Collegiale toets (CT) 
 
Natascha Grundeken heeft met haar poulegenoten (RUD Zeeland en OMWB) de visitatie en 
de CT gecombineerd in 3 onderlinge bezoekdagen (10, 17, 24 september 2018). Het 
onderwerp van CT is omgevingsanalyse en is in de ochtend als keuzeonderwerp in de 
visitatie voor POKB opgenomen.  
De visitaties zijn positief ontvangen en de verlagen worden uitgewerkt.  
Marcel C: komt er een evaluatie van CT’s (en de combi-uitvoering van CT en POKB-visitatie)?  
Natascha: Ja, die zal later dit jaar volgen als de overige CT’s zijn afgerond.  
FransBart: wat gebeurt er dan mee?  
Frank: Dan zal worden besproken met ODNL hoe nu verder in een volgende ronde. De 
verwachting is dat de aanpak van de POKB-visitatie en de CT nog wat ver uiteen ligt. 
Visitaties zijn systeemgericht en de CT’s zijn gericht op de VTH-criteria en een onderwerp.  
Marcel C e.a.: Provincies en gemeenten zijn niet betrokken bij CT!  
Conclusie: Het zou zinvol zijn om voor het CT taakveld, c.q. OD werkpakket te werken aan 
borging, bijvoorbeeld door een soort Normblad (of toetslijst) op te stellen per werkveld (hoewel 
de Omgevingswet natuurlijk wel integraliteit nastreeft). 
 
Frank: Er zijn geen andere OD’s waar een pilot combinatie visitatie-CT loopt. Soms is er wel 
over een weer contact tussen de deelnemers. 

http://www.pokb.nl/
http://www.pokb.nl/
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3. Presentatie over Actualisatie HUM en BUM Wbb 
 
Annelies de Graaf geeft aan op welke punten de BUM en HUM Wbb in de huidige situatie 
verouderd zijn, vanwege aanpassingen in de regelgeving en andere ontwikkelingen. 
(presentatie op website, CCvD= Centraal College van Deskundigen van SIKB). De HUM en 
BUM Wbb zijn in 2010 uitgebracht en sinds dat moment is er een aantal wijzigingen in de wet- 
en regelgeving doorgevoerd. O.a. een nieuwe versie van de Circulaire bodemsanering is 
uitgebracht.  
Anneke stelt de vraag wat er onder de Omgevingswet met de Circulaire bodemsanering gaat 
gebeuren. Marcel C geeft aan dat enkele onderdelen uit de Circulaire worden overgenomen 
onder de Omgevingswet maar dat overige onderdelen komen te vervallen of op een andere 
manier beschikbaar gesteld worden. Daarnaast blijft de Circulaire bodemsanering van 
toepassing op de locaties die onder het overgangsrecht Wbb zullen vallen (bijv. spoedlocaties 
of in uitvoering zijnde saneringen).  
 
Annelies geeft aan hoe de gebruikers van HUM en BUM het huidige toezicht op Wbb en Bbk 
ervaren op basis van workshops die in september 2018 hebben plaatsgevonden in het kader 
van het SIKB-project Vervolgkoers kwaliteitsborging bodem. Vergunningverleners zoeken de 
meerwaarde in uniformiteit en protocollen, adviseurs in ruimte voor maatwerkadvies.  
Marcel de G: komen resultaten workshop beschikbaar?  
Annelies: Ja, de rapportage van Verkenning vervolgkoers kwaliteitsborging bodem wordt 
openbaar. Naar verwachting is deze rapportage begin 2019 beschikbaar. (actie 2: Annelies). 
 
Annelies geeft verder aan hoe actualisatie HUM en BUM zou moeten lopen en vraagt wat 
ieder er van vindt: 
William: aanpassen nu niet zinvol vanwege snelle komst van de Omgevingswet (OW), de 
huidige HUM en BUM Wbb zijn nu nog bruikbaar. 
Anneke: idem 
Marcel de G: belangrijk is afstemming van beschikking en handhaving. Dat moet op moment 
van beschikking. De vraag is hoe dat in toekomst verloopt. 
Marcel C: Pas actualiseren als de Omgevingswet in werking treedt. En nagaan of er dan nog 
behoefte aan blijft. Mogelijk ook rekening houden met het overgangsrecht Wbb en dus ook 
aandacht blijven besteden aan de oude regelgeving. 
William: meestal is er al een beschikking, dus in standhouden van de oude BUM Wbb is niet 
nodig. 
Marianne: wijst op e-mail RIVM over risicogestuurde handhaving en bodemketen. 
 
Algemeen en voorlopige conclusie: 
Actualisatie van de BUM en HUM Wbb niet zinvol gezien de aanstaande Omgevingswet. Bij 
voorkeur ter voorbereiding op de nieuwe regels voor bodemsanering in de Omgevingswet 
hiervoor een BUM en HUM opstellen. 
Mogelijk is een update van checklists nog zinvol, dan blijft e.e.a. bruikbaar. Dit is al 
gedeeltelijk gerealiseerd in de vorm van de nieuwe controlelijst voor het Besluit Uniforme 
Saneringen (https://www.sikb.nl/bodembeheer/toezicht-en-beoordelen/controlelijsten-bus-en-
bbk). 
 
4. Presentatie over Warme overdracht 
 
Arnoud Pasop is PL warme overdracht bij de provincie Utrecht en presenteert de stand van 
zaken van dit project (presentatie op website). De provincie behoudt bevoegdheid voor 
grondwater en overgangsrecht en bijbehorende dossiers. Bij inwerkingtreding van de 
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Omgevingswet gaat de rest van de taken naar gemeenten (+ 2 OD’s) en waterschappen. De 
provincie is het project Warme Overdracht gestart om gemeenten en Omgevingsdiensten en 
waterschappen te helpen bij de voorbereiding op de nieuwe taken en bevoegdheden voor 
bodem onder de Omgevingswet.  
 
Marianne: Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) is voor de stad Utrecht groter dan de zgn. 
‘biowasmachine’.  
Anneke: wat gebeurt er met het archief bij overdracht van bevoegdheden en (digitale) 
dossiers? De archiefwet is hiervoor leidend. 
Arnoud: de ervaring tot nu toe is dat schriftelijk archief niet weg mag, ook niet na digitalisering. 
 
Arnoud geeft aan dat er een enorme behoefte is aan informatie ter voorbereiding op de 
nieuwe taken en bevoegdheden onder de Ow. De vraag is hoe je deze informatievoorziening 
organiseert.  
Michel: wat gebeurt er met de kennis? 
Arnoud: die is niet bij gemeente en zou bij de OD moeten komen. 
William: mijn ervaring in NB is dat provincie de OD niet echt meeneemt in het overleg. 
Arnoud: ODRU en RUD Utrecht zijn bij elk gesprek met een gemeente aanwezig. Er zijn wel 
vaak gevoeligheden over € en taken. 
Nico B: in NH is wel een project en gaat het vergelijkbaar, er zijn veel keuzes te maken. 
Michel: Wat zijn de consequenties van de AVG?  
Arnoud: is wel een aandachtspunt bij de informatieoverdracht en -ontsluiting. 
Anneke: in 2002 kreeg Haarlem taken van provincie, toen kwamen er 2 jaar mensen van de 
provincie bij Haarlem helpen. Dat lijkt me warme overdracht. 
William: er moet meer gelijkwaardigheid komen in dit traject. De gemeenten die nu bevoegd 
worden zijn onvergelijkbaar met de huidige bevoegd gezag Wbb gemeenten. 
Conclusie: Er is nog veel werk nodig in de aanloop naar inwerkingtreding Ow in 2021. 
 
5. Voortgang visitaties 2018 
 
Frank Hopstaken neemt de planning voor 2018, versie 5, door met de aanwezigen. De 
wijzigingen worden ingevuld en er zal een nieuwe versie 6 worden toegezonden met het 
verslag (actie 3: Frank).  
Marjolein vraagt of POKB een notitie over het keuzeonderwerp van de provincies kan 
opstellen op basis van de huidige input. Frank zal dit doen (actie 4: Frank). 
 
De belangrijkste knelpunten zijn besproken en lijken opgelost. Streven is om in februari 2019 
alle visitaties te hebben afgerond en rapportage te kunnen maken. 
 
Suggestie: ten behoeve van bekendheid zou POKB een foto kunnen delen van de 
deelnemers aan de visitaties.  
 
 
6. Aanvullingsbesluit Bodem -actualiteiten 
 
Marcel Cassee geeft de laatste stand van zaken over het aanvullingsbesluit bodem 
(presentatie op website). Het aanvullingsbesluit bodem is in de zomer van 2018 in 
internetconsultatie gegaan. Bijna 60 organisaties hebben hun reactie gegeven. Marcel geeft 
een overzicht van de meest voorkomende reacties.  
 

Een belangrijk zorgpunt van gemeenten is in hoeverre het verplicht wordt om bodeminformatie 
beschikbaar te blijven stellen.  
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Is inwerkingtreding per 2021 haalbaar? Voorlopig is dat nog steeds de planning. Wel zijn de 
ambities binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) naar beneden bijgesteld. Mogelijk 
levert dit een knelpunt op voor de invoeringsdatum.  
Anneke: Gaat het aanvullingsbesluit iets regelen voor nieuwe stoffen zoals PFOA  
(PerFluorOctaanzuur, een stof die o.a. Dupont gebruikte in de productie)? Marcel geeft aan 
dat op moment bij het rijk discussie is in hoeverre hier een landelijke norm voor komt. 
 
 
7. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.  
 
Volgende bijeenkomst (plenair) Do 21 maart 2019, 10.00 - 12:30 uur in Utrecht. 
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Agenda 
 

Bijeenkomst Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

Datum : 11 oktober 2018 

Tijd : 10.00 - 12.30 uur   

Plaats : Utrecht, Mammoni Eten en drinken (mammoni.nl), Mariaplaats 14 (6 min van CS) 

Kenmerk :  Agenda-POKB-20181011 

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

 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 22.03.2018 10.00 uur        

 

 Verslag bijgevoegd (beschikbaar) 

 Deelnemerslijst september 2018 bijgevoegd (nieuwe versie bijgevoegd) 
 

2. Afstemming met Collegiale Toets (CT) 10.15 uur 

 

 Uitvoering pilot (Natascha Grundecken) 
(terugkoppeling van de onderlinge CT en visitaties) 

 

3. Actualisatie BUM en HUM Wbb 10.30 uur 

 Worden documenten gebruikt? 

 Wat moet worden toegevoegd? 

 Aandachtspunten voor actualisatie   

 

Pauze 

 

4. Warme overdracht  11.00 uur 

 

 Presentatie van aanpak           
door Aernoud Pasop van provincie Utrecht 
  

5. Visitatieronde 2018 11.45 uur 

 

 Terugblik op uitvoering, eerste indruk thema-onderwerpen 

 Planning visitaties versie 5 (beschikbaar, bijgevoegd) 

 Aandachtspunten afronding 
 

6. Actualiteiten Aanvullingsbesluit Bodem 12.10 uur 

 Stand van zaken Internetconsultatie 

 

7. Rondvraag en sluiting 12.20 uur 

 Nieuwe datum: donderdag 21 maart 2019, Utrecht 
 

 

http://www.pokb.nl/

