
 

 
 

 

 

Notulen POKB 18 juni 2020 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 18 juni 2020 

Plaats : MS teams  

Kenmerk : POKB-vsl-20200618 

 

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 18 juni 2020 **  
 

1. Mededelingen, verslag en actuele onderwerpen 
 
Annelies de Graaf opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. Er zal een opgenomen 
verslag worden gemaakt, dat op verzoek beschikbaar is. 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 Sylvia Eijpe, zij is van DCMR en vervangt Cindy van Thiel. Ivo 
Veldscholten, voormalig Almelo, en Lefter Atug, adviseur bodem voorheen OD Groningen, zijn 
van OD Twente. Opgericht 1 jan 2019 en met taken van Prov. Overijssel en Almelo. Zij doen 
niet de bevoegd gezag taken voor Hengelo. Presentielijst en actuele deelnemerslijst zijn bij 
het verslag gevoegd en beschikbaar op de website (actie 1: POKB).  
 
Het verslag van 3.10.2019 komt aan de orde en wordt vastgesteld. De acties zijn uitgevoerd 
of staan op de agenda.  
 
Jaarrapport 2018-2019 is afgerond en vastgesteld. CCvD staat wel wat apart van de taken 
van het POKB maar is zo wel op de hoogte. Marcel Cassee zal het rapport ook op website 
POKB plaatsen (actie 2: Marcel). 
 
Aanvullingsbesluit, voorjaarsversie mrt 2020, is redelijk afgerond en bevat de meeste regels 
m.b.t. bodem. Aanvullingsregeling is in consultatie en naar verwachting najaar 2020 gereed. 
Een deel van het Besluit bodemkwaliteit blijft bestaan (o.a. Kwaliboregels). Omgevingswet 
treed 1.1.2022 in werking. Webinar te vinden op Aan de slag met de Omgevingswet. 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/cursus-en-training/webcolleges-
webinars/webinars/ 

 
Bodembeheer van de Toekomst (link naar projectwebsite, eerder toegezonden). Melcher van 
Eerde geeft aan enthousiast te zijn over de bijeenkomsten over de bouwstenen die worden 
georganiseerd. Sindsdien heeft hij een beter beeld van hoe gemeenten een zinvol 
omgevingsplan met bodemregels kunnen opstellen. Werk in dit project wordt gedaan door 
ODs en gemeenten en projectleider is Gerd de Kruif. Het gaat over veel onderwerpen, ook 
over bodemenergie en andere nieuwe ontwikelingen. Je kunt je aanmelden voor de 
nieuwsbrief: https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/ 

Carla de Bok geeft aan dat zij ook meedraaien en met twee gemeenten werken aan een 
omgevingsplan. 
    
Beleidsevaluatie Kwalibo wordt getrokken door IenW. Rapport over de afronding is er nog 
niet. Het beleidsadvies komt pas na de zomer. De review van de Granulit toepassing was een 
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belangrijk onderdeel van het voorafgaande onderzoek en daarom is het rapport wat vertraagd. 
Onderwerp komt terug in POKB. 
  
PFAS: inmiddels is in een beleidsbrief van 1 juli 2020 het recente nieuws aan de kamer 
bericht. Hierin is een bijgestelde versie opgenomen van het tijdelijk handelingskader. Daar zijn 
enkele kleine verruiming opgenomen alsmede de achtergrondwaarden landbodem. Deze 
zullen zijn gebaseerd op P95 ipv. een gemiddelde. Dit geeft mogelijk een iets hogere waarde. 
Er is tevens een reinigingsproef gedaan. Boven bepaalde waarden verleent Bodemplus al niet 
reinigbaarheidsverklaringen. 
Lefter Atug: Waarom P95?  
Marcel Cassee geeft aan dat dit voor andere stoffen ook zo is gedaan. 
Marianne Langenhoff: is ook in WEB ter sprake geweest. De normen zijn wat omhoog en zou 
je kunnen gaan herzien in bijv. bodemkwaliteitskaart. 
Anneke Levelt: in Haarlem is zelf onderzoek naar de achtergrondwaarde gedaan.  Daarop is 
bk-kaart ingericht. De gemiddelden lagen , landelijk gezien, vrij laag. 
Marcel Cassee geeft aan dat je zelf mag kiezen of je de landelijke lijn volgt of je eigen 
gemiddelde. Hierover is verder geen bestuurlijke afspraak.         
Marianne Langenhoff: is nog geen bestuurlijke afspraak in WEB gemaakt op 17 juni jl. Wel 
verwezen naar expertisecentrum PFAS en mogelijk komt er nog een aanwijzing. 
 
2. Toekomst POKB 
 
Frank Hopstaken licht de stand van zaken toe op basis van de twee notities die verspreid zijn. 
De eerste gaat over het overleg op 2 februari 2020 waar enkele POKB deelnemers aanwezig 
waren.Toen zijn 3 potentiële routes voor na 2020 geschetst. Daarna is afgestemd in april met 
de projectleiders van CT (zie bijlage van notitie 2). Dit heeft geleid tot de tweede notitie. Deze 
notitie is verspreid en is al qua invulling verkend met o.a. Ronald Visser, directeur OZHZ. De 
notitie zal op 24 juni a.s. besproken worden met Nico van Mourik, directeur OMWB, om het 
draagvlak en de verdere route richting ODs te verkennen.  
De route richting WEB is door Annelies de Graaf met Marcel Koeleman recent kortgesloten. 
Annelies zal hem verder informeren zodat Marcel dit verder kan inbrengen bij het uitwerken 
van nieuwe kaders.  
Frank geeft aan dat hij de inventarisatie van de reacties vanuit verspillende deelnemers van 
POKB in een notitie heeft staan en die is gebruikt voor de verdere sturing.  
 
Anneke Levelt: zijn de drie routes/opties geen parallelle opties? 
Frank Hopstaken: klopt. De drie lijnen waren feitelijk mogelijk voor 2020, maar richting 2021 
zal er wel een optie uitgewerkt moeten zijn. Optie 1 is, tenzij nieuwe afspraken gemaakt, niet 
meer mogelijk in 2021. Opties 2 is eigenlijk al vanaf  start CT in overleg. Het invoegen in CT is 
nog niet gelukt. De snelheid is nog niet gelijk. De uitgangspunten en doelgroep zijn 
verschillend. Toch geeft notitie 2 wel een manier aan om samen te voegen.  
Anneke: verschil van snelheid en langer bestaan? Logica? 
Frank: de basis en insteek is wel verschillend. POKB heeft gebouwd aan kwaliteitssystemen 
op basis van een Normblad. CT werkt met kwaliteitscriteria en geeft ruimere mogelijkheden 
van invulling en daarmee minder systeemgericht. CT evalueert nu ook hoe verder. POKB 
heeft wel de tijdsdruk om voor eind 2020 met een oplossing te komen. 
Mirjam Hassing: ligt toe dat er goed overleg is met CT, alleen het ineenschuiven is nog niet 
gelukt. Dat ligt aan vele zaken en inderdaad niet alleen aan langer bestaan. 
Carla Bok: hoe zit het nu met ISO? 
Frank: Normblad houdt rekening met ISO of INK. ISO is bruikbaar als kader voor het 
kwaliteitssysteem en de eisen op dit terrein in Het Normblad. Het Normblad specificeert  
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Mirjam Hassing: er liggen ook behoorlijk wat uitwerkingen op het gebied van VTH. Veel 
ideeën zijn in kwaliteitscriteria 2.1 al aangegeven. Dat gaat vooral via het proces van VTH 
(Big8). Er zijn dus best mogelijkheden. Buiten ODs liggen er ook nog taken bij gemeenten en 
provincies. Is er contact geweest met VNG, Leonie Jorna? 
Nee, dan zal Mirjam dat nog eens aankaarten bij VNG (actie 3: Mirjam).   
Annelies geeft aan dat er nu wel een richting ligt van invoegen, alleen het is nog niet 
beschreven. 
Frank geeft aan dat er diverse ODs zijn die al met een kwaliteitssysteem werken en daar 
prima op kunnen aansturen. Hoe zien gemeenten dit? 
Melcher: sinds 1 jan 2020 doet FUMO vooral de taken. Het is nog niet uitgekristalliseerd hoe 
de gemeenten dit gaan zien. Bodembeheernota maken, bodembeleidsplan doet gemeente 
nog zelf. Uitvoering van Wbb, Bbk, meldingen en input bk-kaart komt bij de OD. Zwaartepunt 
verschuift qua kwaliteitsborging naar OD, maar beleid blijft bij gemeenten. 
Marianne Langenhoff: nogal wat discussie over basistakenpakket. Er is ook sprake van 
basistaken+. Binnen VNG is er toch nog wat voorbehoud over hoe je de takenverhouding legt. 
Voor grotere gemeenten zoals Utrecht is volledige overdracht best lastig, denk daarbij aan de 
bodeminfo die ook voor andere taken nodig is.   
Carla Bok: is er nu sprake van het gebruik van verschillende info-pakketten (BISsen) tussen 
OD en gemeente. Als dit uniform is, dan is het in ieder geval eenvoudiger en makkelijker om 
kwaliteitsborging op te zetten. 
FransBart Cornelisse: OD heeft alle taken van Adam en Hrlmermeer. Alleen Zaandam heeft 
nog een eigen systeem. Mensen van dienst bouwtoezicht zijn overgegaan incl. 
beleidsadviseurs. Adam heeft nog grond en ontwikkeling als taak en dat zijn ook 
opdrachtgevers.   
Marianne Langenhoff: voor kleine gemeenten is het belangrijk om goede afspraken te maken 
over warme overdracht en bodeminformatiebeheer. De ontwikkeling van POKB neemt zij mee 
naar WEB (actie 4: Marianne).  
Carla Bok: Is er geen kans op een jaar verlening/uitstel ivm Ow? 
Marcel Cassee: Dat zou logisch zijn, maar is nog niet ter sprake gekomen.  
Annelies de Graaf: ik neemt dit mee in de verdere afstemming met de overleggen. 
 
Hoe nu verder met de notitie. Is dit de juiste richting? 
Frank geeft nog eens aan dat er tot nu toe positief is teruggekoppeld vanuit de grotere ODs 
om naar systeemborging te streven. Ook in overleg met RUDNHN kwam dit aan de orde met 
Cindy Holthuizen (bureauhoofd). Zij zouden graag wat meer systeem- en auditgerichte 
borging invoeren.  
Volgende week overleg met Nico van Mourik om te kijken hoe hij dit ziet en hoe hij de route 
ziet naar de verschillende omgevingsdiensten. (actie 5: Frank).   
 
Hoe te agenderen bij het eigen management? 
Er komt een kort verslag, bij dit verslag, over het gesprek met Nico van Mourik en de te volgen 
stappen. Streven is om te kijken of er draagvlak is bij het management. Dat kan aan de hand 
van de notitie, maar mogelijk nog op een andere manier. Denk er wel om dat er wel een 
budget gekoppeld is aan. 
Mirjam Hassing: leg je vraag terug bij?  
Frank: ook bij de opdrachtgevers.  
Mirjam Hassing: hoe breed, alleen bodem?  
Frank: nu eerst bodem, want daar vinden nu wijzigingen plaats. Naar de toekomst breder (en 
mogelijk te starten met de onderwerpen die in CT passen).  
Mirjam Hassing: In Twente is een besluit genomen over een uniform regionaal VTH beleid 
waarin is opgenomen dat dit gebeurt met kwaliteitsborging. Ik zal dit toesturen aan iedereen  
(actie 6: Mirjam).   
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Anneke Levelt: Gaat het nu alleen over notitie 2? 
Frank: Notitie 2 als voorbeeld van een van de opties om POKB voort te zetten na de invoering 
van de Ow. Daarbij vooral aan te sluiten met de Richtlijn (Normblad) op de praktijk die de 
grotere ODs hebben.  
FransBart Cornelisse: Hoe gaan we dit nu doen, voorleggen. Krijgen we nu een verslag?  
Frank: ik probeer te kijken of een verslag meer duidelijkheid kan geven. Het is nog wat 
zoeken. Ik zal proberen om te kijken welke vraag gesteld zou moeten worden. 
FransBart Cornelisse: Het is al wel onderwerp van gesprek geweest met hoofd van afdeling. 
Maar het gaat nu alle kanten op. Hoe krijgen we nu convergentie. Hopelijk helpt het verslagje. 
Annelies de Graaf: de afstemming tussen ODs (ODNL) en WEB (VNG) is nog best een lastige 
op dit punt. Het moet wel duidelijk zijn dat doorgaan van POKB geen vanzelfsprekendheid is 
en dat als niemand iets doet we per 2021 stoppen.  
Carla Bok: zou fijn zijn als we iets tastbaars krijgen om mee naar directie te gaan. En hoe gaat 
het nu verder qua uitwerking. 
Frank: er is alleen geschetst hoe je het verder zou kunnen organiseren. Dat is niet 
uitgekristalliseerd. Je kunt denken aan het meenemen van andere onderwerpen in visitaties 
en bodem bijvoorbeeld niet elke ronde meenemen in visitaties/ CT.  
 
3. Visitaties 2020 
 
Annelies de Graaf: we zijn naar het najaar 2020 verschoven ivm geen voorkeur voor digitale 
optie (2 mensen voor).  
Frank: Is het al mogelijk om een planning te gaan maken? We werken vooral vanuit huis en 
wat zal er vanaf september mogelijk zijn.  
Nico: er schijnt een brief te zijn dat wordt aangedrongen op thuiswerken tot 1.1.2021. Maar in 
principe zou het kunnen vanaf september in Hoorn. 
Mirjam: openbaar vervoer is ook nog een ding. 
Annelies: Willen er ook mensen alsnog online visiteren. 
Marjolein: we zijn steeds handiger in online werken, dus we zouden het kunnen proberen. 
Annelies: online is wel beter, want anders zou het volgend voorjaar kunnen worden. 
Carla: we vragen ook van collega’s om aan te schuiven.  
Marcel Cassee: onderwerpen kunnen nog naar voorjaar 2021, maar wie zegt dat situatie dan 
beter is. 
Annelies: voorstel om een digitale pilot te draaien. 
Mirjam: wil dit wel proberen met MSteams. 
Groep visitaties: Mirjam, Carla, Marjolein (onder voorbehoud), Marcel de Grijs. 
Organisatie wel in meerdere delen qua visitatie. MS teams is vermoeiender qua aandacht. 

- Korte opening en kwaliteitsysteem. 
- 2 sessies grondwater en Ow 
- Als mogelijk voor 8 oktober 2020, volgende keer POKB.  

Frank stuurt voorstel rond (actie 7: Frank). Instrumenten zijn er al. 
 
7. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.  
 
Volgende bijeenkomst (MS teams of in Utrecht):  Do 8 oktober 2020, 10.00 - 12:00 uur  
 


