
 

 
 

 

 

Notulen POKB 21 maart 2019 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 21 maart 2019 

Plaats : Utrecht Mammoni  

Kenmerk : POKB-vsl-20190321 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 14 (6 verhinderingen);  Organisatie: 4   

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 21 mrt 2019 **  
 

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). Agenda is bijgevoegd en akkoord.   
Nieuw vandaag in POKB:  

 Bas van Galen van OD IJmond. Hij is ruimtelijk adviseur bestemmingsplannen, voorheen 
bedrijfsadviseur SBNS.  

 Henk Koster is de nieuwe directeur van SIKB en heeft Walter de Koning opgevolgd. Hij 
werkte voorheen bij TNO en DCMR en was destijds ook betrokken bij POKB. Hij vindt het 
mooi om weer met POKB kennis te maken.  

Presentielijst en actuele deelnemerslijst zijn bij het verslag gevoegd en beschikbaar op de 
website (actie 1: POKB).  
 
Het verslag van 11.03.2019 komt aan de orde en wordt vastgesteld.  
De acties zijn afgerond meldt Frank Hopstaken.  
 
OD Twente is per 1.1.2019 gestart. Er zijn geen bekende deelnemers van POKB die zijn 
overgegaan naar de organisatie. Er zal contact worden gelegd komende maanden (actie 2: 
POKB).  
 
 
2. Afstemming met 2e jaar Collegiale toets (CT) 
 
Frank Hopstaken licht de 5 documenten toe en de wijze waarop afstemming afgelopen 
maanden heeft plaatsgevonden. Het lijkt niet zinvol om visitaties met CT te combineren in het 
2e jaar ivm. de uiteenlopende planning.  
Wel vindt iedereen het van belang om binnen de OD afstemming te zoeken met de 
contactpersonen die aan de CT deelnemen (actie 3: POKB). Op deze wijze vindt in ieder 
geval uitwisseling plaats. De vindplaats voor de deelnemers aan CT is: 
 
https://www.omgevingsdienst.nl/kennisplatforms+nieuw/collegiale+toets/deelnemers+collegiale+toets/d
efault.aspx  

 
Margot de Boer: Er zijn ook eisen die vanuit de provincie aan uitvoering door OD’s worden 
gesteld. Hoe komt dat door? 

http://www.pokb.nl/
http://www.pokb.nl/
https://www.omgevingsdienst.nl/kennisplatforms+nieuw/collegiale+toets/deelnemers+collegiale+toets/default.aspx
https://www.omgevingsdienst.nl/kennisplatforms+nieuw/collegiale+toets/deelnemers+collegiale+toets/default.aspx
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Natascha Grundeken geeft aan dat haar ervaring is - van 1e jaar CT in combi met visitatie – 
dat onderwerpen bij CT, zoals omgevingsanalyse, veel breder zijn en daarmee lastiger 
aansluiten bij bodem dat specifiekere onderwerpen heeft. Ze verwacht dat dit ook in 2e jaar 
het geval zal zijn en daarom is afzien van een combi verstandig.  
Mirjam Hassing die de voorbereiding van CT van dichtbij heeft bijgewoond geeft aan dat CT 
nog in een eerste fase zit en dat de combi met visitaties een pilot was die nog wat beter 
geëvalueerd moet worden. Er is in totale evaluatie wat weinig aandacht aan besteed en 
reactie van pilot is niet specifiek opgenomen. Wel is veel materiaal uitgewisseld qua aanpak.  
William Vlamings: Is het niet handig om ook contact met de provincies te hebben wat betreft 
de eisen op de diverse terreinen? Mogelijk geeft dat beter zich op de vorm van samenwerking 
die mogelijk is. 
Anneke Levelt: Als ik het goed begrijp is kwaliteitsborging wel voor beide het doel?  
Frank: Dat klopt, maar het gaat ook om kennisuitwisseling. Dat treedt bij CT misschien wel 
wat meer op de voorgrond. POKB werkt met systeembenadering en CT met een 
(zelf)evaluatie van de kwaliteitscriteria.  
 
Afspraak is om uitwisseling zo veel mogelijk te faciliteren en einde van het jaar nog eens terug 
te komen op de mogelijkheden.  
 
3. Evaluatie visitatieronde 2018 
 
Frank Hopstaken geeft presentatie van de resultaten voor zover op dit moment bekend. Een 
visitatie is net uitgevoerd en de laatste vindt plaats op 10 april 2019. De visitatie bij 
Leeuwarden is in overleg niet meer ingepland.  
De vraag speelt op welke manier de opbrengst het beste te delen is met elkaar. Het uitwerken 
van goede voorbeelden kost veel tijd en is niet haalbaar. Wel kan misschien een integraal 
verslag worden gemaakt waarop makkelijk is te zoeken zodat de deelnemers zelf kunnen 
nagaan wat de voorbeelden zijn. Als index kan dan een overzicht van de benoemde goede 
voorbeelden worden meegenomen.  
De deelnemers stemmen er mee in dat verslagen onderling verspreid worden (actie 4: 
POKB).  
 
De deelnemers wordt gevraagd om actie te evalueren aan de hand van volgende vragen:  
 

   
 
De resultaten van de evaluatie zijn in een apart document uitgewerkt.  

A. Schrijf op een plakker wat goed is (geel) en wat beter kan (roze)

• Voorbereiding (planning, indeling visitaties)

• Uitvoering (dagindeling)

• Modellen (follow up, thema)

• Verslaglegging

• Rapportage (brief, presentatie, rapport)

• Begeleiding (teamleiders, opzet, vragen)

B. Wat was voor jou het meest leerzaam van de visitatie’s (geel)

• van de je eigen organisatie? Wat heb je daarvan geleerd?

• van andere organisaties? Wat heb je daarvan geleerd?
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De hoofdlijn is: 
1. Veel loopt prima, qua voorbereiding, modellen, thema’s, begeleiding. 
2. De modellen zouden tevoren uitgewisseld (vragen ingevuld) moeten worden en het tempo 

moet strakker gepland en gehandhaafd 
3. De verslaglegging moet sneller en kernachtiger.  
4. Vragenlijst met geen keurslijf worden. 
 
    
De opmerkingen zijn bruikbaar om de volgende visitatieronde op te pakken. Het idee is dan: 

 Strakker te plannen en elkaar meer te houden aan afspraken 

 2 thema’s uit te werken 

 De vragenlijsten hiervan en van follow up tevoren uit te wisselen en in te vullen 
(zelfevaluatie) 

 Tijdens visitatie in de middag een uur voor verslaglegging in te ruimen zodat de 
terugkoppeling direct het conceptverslag is 

 Na afloop sneller aan te vullen en af te handelen zodat brief en verslag binnen maand na 
afloop klaar is. 
   

De effecten van de visitatie zijn voor iedereen positief. Belangrijk is het om je netwerk op te 
bouwen, kennis actueel te houden en verbreden, te weten waar je staat, nuttige ideeën en 
werkwijzen op te doen en een beoordeling te ontvangen van een derde.  
Ook het idee dat iedereen meedoet aan de visitatie en je zo in hele organisatie aandacht hebt 
is positief. Visitaties combineren op een andere locatie (of een deel uitvoeren zoals 2.0 
visiteren) werkt in de praktijk niet.  
 
4. Actualiteiten Bodem en Ondergrond 
 
Annelies constateert dat er vandaag weinig tijd is voor dit onderwerp en het selecteren van 
nieuwe thema’s voorrang moet krijgen. De beschikbare documenten zijn toegezonden. Als er 
vragen zijn dan kan dat ook per e-mail.  
Marcel Cassee geeft aan dat de Aanvullingswet bodem klaar ligt. Aan het Besluit wordt 
gewerkt. Het is de bedoeling om voor de zomer van 2019 in procedure te gaan. Daarmee is 
de Ow op koers om in 2021 ingevoerd te worden. 
De brief met tijdelijk handelingskader wordt aan de overheden gezonden. 
Michel Daudt geeft aan dat de verwachting vanuit VTH is dat bodem qua milieubelaste praktijk 
in het basispakket komt. 
  
5. Thema’s visitaties 2019-20 
 
Frank Hopstaken inventariseert met de aanwezigen de suggesties voor thema’s in een 
volgende  visitatieronde.  
Daaruit volgt de volgende keuze (resp. 7 en 8 stemmen): 
1. Invoering Ow – deel II 

a. follow up van de visitatie 2018  
b. aandacht voor Omgevingsvisie en warme overdracht 
c. bedenk een vorm voor de provincies die goed aansluit 

2. Grondwater 
a. ondiepe verontreiniging 
b. afbakening met bodem (ook wat betreft taakuitvoering) 
c. nazorg en T&H.  
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Onderwerpen die ook zijn genoemd: 

 Bodem als drager (2 stemmen) 
o Energietransitie 
o Bodemenergie 
o Verbreding naar klimaat/verzilting  

 Informatiebeheer/ beschikbaar stellen van data (4 stemmen) 
o Kaartlagen 
o Werken met de ‘sateprikker’ 

 Kennisborging (3 stemmen) 

 Nieuwe stoffen en invasieve soorten (1 stem) 
o Hoe maak je beleid op een nieuw thema. 

 
Werkgroep die thema’s verder uitwerkt:  

 Melcher 

 Anneke  

 FransBart 

 Margot 

 Ben  

 Marcel Cassee als assistentie met name op onderwerp Ow.  
 
 
7. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.  
 
Volgende bijeenkomst: Let op: Do 3 oktober 2019, 10.00 - 12:30 uur in Utrecht. 
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Bijeenkomst Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

Datum : 21 maart 2019 

Tijd : 10.00 - 12.30 uur   

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

Kenmerk :  Agenda-POKB-20190321 

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

 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 11.10.2018 10.00 uur        

 

 Verslag (bijgevoegd, beschikbaar) 

 Deelnemerslijst maart 2019 (bijgevoegd) 
 

2. Afstemming met 2e jaar Collegiale Toets (CT) 10.15 uur 

 

 Evaluatie CT en opzet 2e jaar (bijgevoegd, 5 documenten) 

 Bespreking en voorstel voor afstemming in 2019 

 

3. Evaluatie visitatieronde 2019 10.30 uur 
 

 Resultaten uitvoering (korte presentatie) 

 Inventarisatie van reacties deelnemers 

 

Pauze 

 

4. Actualiteiten Bodem en ondergrond 11.20 uur 

 

 I&W Beleidsevaluatie kwalibo (bijgevoegd, 2 documenten) 

 Kamerbrief van december 2018 mbt duurzaam hergebruik van grond (bijgevoegd) 
 Wijziging Regeling bodemkwaliteit 30-11-2018 (vooronderzoek, partijen grond, docs) 

 Stand van zaken en planning Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet 

 Inventarisatie impact Omgevingswet op SIKB documenten, o.a. 8000 (fase 1) 

 
 

5. Visitatieronde 2019-2020 11.45 uur 

 

 Terugblik op uitvoering qua thema’s 

 Themaonderwerpen inventariseren en selecteren  

 Samenstellen werkgroep voorbereiding Visitaties 
 

 

6. Rondvraag en sluiting 12.20 uur 

 Nieuwe datum: donderdag 3 oktober 2019, Utrecht 
 

 

http://www.pokb.nl/

