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NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
www.pokb.nl 
 
 
Datum : 12 oktober 2017 

Plaats : Park Plaza te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-12.10.2017 
 

 
 
Aanwezig: zie aparte presentielijst in Excel/pdf, incl. afmeldingen en vervanging. 
Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 19;  Organisatie: 4   

 
** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 12 okt 2017 **  
 

1. Mededelingen en verslag 
 
Annelies de Graaf opent vergadering en heet aanwezigen welkom. Nieuw in POKB zijn 
Marcel de Grijs van de gemeente Arnhem, Erwin den Oude van Omgevingsdienst 
Haaglanden en Nico Bizot van RUD NHN. Presentielijst en deelnemerslijst zijn bij het 
verslag gevoegd (actie 1: POKB).  
Het verslag van 23.03.2017 komt aan de orde en wordt vastgesteld. Er is een vraag of het 
rapport van de vorige visitatieronde is vastgesteld. Dat is gebeurd en op website van POKB 
terug te vinden. 
Kort komt de uitzending in Zembla over rubberinfill voor kunstgras aan de orde. Frank geeft 
aan dat op www.RecyBEM.nl het volledige dossier en onderliggende rapporten te vinden 
zijn. Marcel geeft aan dat op website bodemplus informatie voor overheden is te vinden: 
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/bouwstof-kunstgras/. 

 
2. Afronding visitaties 2016-2017 
 
Frank Hopstaken geeft met een geactualiseerde presentatie aan wat de resultaten zijn van 
de laatste visitaties. Alle brieven zijn nu verzonden. Er wordt een jaarrapport opgesteld voor 
2016-2017 dat schriftelijk aan POKB wordt voorgelegd (actie 2: POKB). De scores zullen 
vertrouwelijk worden toegezonden samen met verslag (actie 3: POKB).  
De punten van zorg worden door de aanwezigen herkend. Het verslag van een visitatie zou 
mogelijk nog eenvoudiger kunnen en sneller afgerond, zodat terugkoppeling minder lang 
neemt qua doorlooptijd. Aandachtspunt is om het verslag van de visitatie zo snel mogelijk 
na de uitvoering van de visitatie te maken. Dit kan door aansluitend aan de visitatie hiervoor 
tijd te reserveren in je agenda. Het draaiboek is prima bruikbaar en zou meer gehanteerd 
dienen te worden. Er zal naar 2018 wat verloop optreden van ervaren teamleiders. Er is ook 
behoefte aan een opleiding voor nieuwe deelnemers, waarbij Marcel de Grijs, Patrick 
Schuwer en Erwin den Oude (+collega) interesse tonen voor een eendaagse opleiding. 
Bodemplus zal een inventarisatie uitvoeren naar de behoefte (actie 4: Bodemplus).   
  
3. Thema 1: Integratie bodem in Omgevingswet 
 
Marcel Cassee geeft een korte inleiding op de ontwikkelingen rond de Omgevingswet , de 
Aanvullingswet en –besluit bodem en met name de rol van de 6 verschillende 
kerninstrumenten (met decentrale bevoegdheden) van de Omgevingswet. Er is veel ruimte 
voor decentrale invulling (zoals omgevingsvisie en omgevingsplan) en dat is een onderdeel 
dat in thema 1 ook aan de orde komt. De implementatie betekent dat er anders zal worden 
gewerkt.  

http://www.sikb.nl/
http://www.pokb.nl/
http://www.pokb.nl/
http://www.recybem.nl/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/bouwstof-kunstgras/
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N.a.v. presentatie van het thema en de gestelde vragen komt aan de orde: ‘hoe ver zijn de 
deelnemers in 2018 en is het thema haalbaar’? Over de haalbaarheid van het thema en de 
bruikbaarheid van de vragenlijst zijn de deelnemers verdeeld. Het thema is bruikbaar voor 
gemeenten en provincies, maar voor de omgevingsdiensten kan dit per organisatie 
verschillen. Sommige OD’s voeren alleen VTH-taken uit en zijn dus in het geheel niet 
betrokken bij het opstellen van een omgevingsvisie of –plan. Peter Baijens geeft aan dat 
FUMO alleen VTH taken heeft en 23 klanten en dat maakt dat wel een keuze nodig is. 
ODWH heeft 9 klanten en Miep Münninghoff lijkt het haalbaar om te visiteren. Harke denkt 
ook dat vanuit een gemeente als Den Bosch de visitatie geen probleem is. Een 2e punt is 
om welke taken het gaat. Daarin zit tussen de klanten per OD nog wel een verschil. 
Annelies geeft aan dat de focus vooral de kwaliteit van de uitvoering betreft en mogelijk 
secundair de adviesrol.  
Conclusie is dat het maatwerk zal worden om de vragen per visitatie in te richten. Daarbij 
zal het verschil klein – groot (vraag 15) meegenomen moeten worden en verduidelijking op 
de taken (bijv. vraag 21 over VTH en vraag 14). De vraagstelling lijkt nu vooral gericht op 
OD’s en minder op gemeenten. Dat is ook aandachtspunt. 
 
Iedereen heeft komende 2 weken om aan te vullen en reageren en daarna stelt de 
werkgroep definitief de thematekst en vragen op (actie 5a: Allen, werkgroep).   
    
4. Thema 2: Bbk als case voor VTH 
 
Harke Tuinhof presenteert het thema en geeft aan dat vorige visitatieronde VTH aan de 
orde was met nadruk op DVO en afspraken over kwaliteit (Normblad incl. criteria 2.1). Voor 
komende visitatie is gezocht naar een onderwerp dat praktisch kan worden uitgevoerd en 
een duidelijke link heeft met VTH.  
Peter Baijens ziet ook hier weer de vraag aan de diverse gemeenten ontstaan. De invulling 
is ook dan weer maatwerk.  
Hannie Berghs vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de RUD/OD bij de visitaties van 
gemeenten. Dat bleek afgelopen visitatieronde in diverse gevallen niet haalbaar. 
Miep Münninghoff geeft aan dat provincie geen rol meer heeft op dit thema en daarmee 
sterk op gemeenten en OD rust.  
Ben Middendorp wil meedenken hoe de rol van de provincie kan worden ingevuld. 
  
Iedereen heeft komende 2 weken om aan te vullen en reageren en daarna stelt werkgroep 
definitief de thematekst en vragen op (actie 5b: Allen, werkgroep).   
  
5. Samenwerken met implementatie kwaliteit bij VTH  
 
Mirjam Hassing is actief betrokken bij dit onderwerp en blikt terug op de ontwikkelingen 
sinds maart 2017 toen dit onderwerp ook in POKB aan de orde was. Het visitatie-instrument 
bij VTH heet Collegiale Toets (CT). Mirjam is op zoek naar de manier om instrumenten, 
kennisdragers en kennismakers vanaf 2018 te laten samenwerken.  
Uit de afgelopen periode waren er voor de OD’s diverse leerpunten: 

 CT was altijd de investering (4-5 dagen) waard; 

 Overweeg of een collegiaal bezoek niet voldoende is;  

 Neem niet teveel onderwerpen; 

 Gebruik actief het ‘halen en brengen’ als leidraad, dan is leereffect groot; 

 Moet je verdiepen en hoever, eventueel koppels behouden; 

 Thema moet goed worden voorbereid om snelheid te houden op de CT-dag; 

 Verschillen tussen OD’s is belangrijk voor de indeling van de groepen/koppels; 

 Om kwaliteit te behouden is samenwerking nodig, ‘alleen sneller, samen verder’.  
 

http://www.sikb.nl/
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Mirjam geeft aan dat er budget voor de CT is in 2018 en sturing gekoppeld aan het 
Vakberaad TZHH van ODNL, waarbij OD IJsselland (pieter Jan van Zanten) trekker is. Op 
dit moment wordt een 2-daagse voorbereid waarbij de contactpersonen per OD worden 
benoemd (de kwaco). Er is nog geen gezamenlijk onderwerp benoemd. Er komt een 
framewerk van groepjes OD’s. 
 
Een voor de hand liggende actie lijkt het om de contactpersonen voor VTH en POKB te 
combineren en naast elkaar te leggen. Natascha Grundeken en Miep Münninghoff geven 
aan dat ze de contactpersoon voor VTH binnen de eigen OD kennen. 
Melcher van Eerde en Harke Tuinhof geven aan dat de rol van de gemeenten en provincies 
binnen POKB wel in beeld moet blijven. 
 
De discussie over samenwerken is nog niet eenvoudig en mogelijk zijn er nog veel 
onbekenden over de verbreding en geeft dit een drempel om aan de slag te gaan. Ook het 
feit dat er niet direct een inhoudelijk thema is dat alles verbindt maakt het minder eenvoudig.  
 
Conclusie is dat er wel groen licht is om verdere samenwerking te onderzoeken.  
 
6. Bodemvizier  
 
Thom Maas vertelt wat belangrijk is aan de site www.bodemvizier.nl. De uitdaging was om 
instrumenten beschikbaar te maken voor het aanpakken van een knelpunt/vraag. Thom 
illustreert de hoofdindeling en de wijze van zoeken.  
Anneke Levelt vraag of alle instrumenten voorkomen, zoals BIDON? Thom geeft aan dat dit 
nog geen instrument is, maar een voornemen tot ontwikkeling van een instrument.  
Verder wil ze weten of je je kunt oriënteren op een aanpak? Thom geeft aan dat het 
Bodemvizier daar specifiek voor is bedoeld. Je wilt voorkomen dat opnieuw iets wordt 
uitgevonden. 
Harke Tuinhof vraagt hoe actueel het is. Thom geeft aan dat beheer altijd lastig is maar dat 
zo snel mogelijk nieuwe of gewijzigde zaken worden opgenomen.  
 
Thom vraagt of deelnemers POKB zich willen aanmelden als gebruikersgroep (actie 6: 
Allen). Bodem+ zorgt met Deltares voor het beheer.   
 
7. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
Er zijn geen punten voor de rondvraag.  
 
Volgende bijeenkomst (plenair) Do 22 maart 2018, 10.00 - 12:30 uur Utrecht 
 

 

http://www.sikb.nl/
http://www.bodemvizier.nl/

