
 

 
 

 

 

Notulen POKB 24 maart 2022 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 24 maart 2022 

Plaats : MS Teams  

Kenmerk : POKB-vsl-20220324 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 19 (2 verhinderingen);  Organisatie: 4   

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 24 maart 2022 **  
 

1. Mededelingen, verslag en actuele onderwerpen 
 
Annelies de Graaf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom voor deze verkorte 
vergadering online. De vergadering is erop gericht in kort bestek toch een goede update te 
geven. 
 
Het verslag van 11.11.2021 wordt vastgesteld. De acties zijn uitgevoerd of staan op de 
agenda. Het uitgebreide verslag wordt op prijs gesteld.   
 
Marcel Cassee geeft een toelichting op zijn (bijgevoegde) presentatie rond invoering Ow per 
1.1.2023. Het IPLO (infopunt Leefomgeving, iplo.nl) geeft uitleg oer de Omgevingswet. Het 
bestaat uit een website en een helpdesk waar je terecht kunt met vragen. Op de IPLO website 
staat ook informatie over de bodemregelgeving onder de Ow.  
 
Gert Tiekstra vraagt of bestaande websites beschikbaar blijven?  
Marcel: Tot die tijd kun je voortgang ook op bodemplus.nl vinden waarschijnlijk allemaal tot in 
2023. Uitleg over de huidige regelgeving kun je tot de inwerkingtreding van de Ow nog op 
bodemplus.nl vinden. Alle informatie die nu op bodemplus.nl staat wordt aangepast aan de 
Ow en gemigreerd naar IPLO.nl. Daarna zal bodemplus.nl een archief website worden.  
 
Anneke Levelt vraagt naar de wkpb registratie, met name waarop geen beperkingen liggen? 
Marcel: er staat al info op IPLO.nl en een brief aan de bevoegde overheden komt van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin zal er meer toelichting komen hoe en wat te doen 
op een eenvoudige manier.  
Harke Tuinhof: Dit pakken we op via een taakgroep van WEB (informatiebeheer).  

Nagekomen opmerking: zie nog een wijziging van het aanwijzingsbesluit Wkpb via het 

verzamelbesluit Omgevingswet 2022: 

https://iplo.nl/thema/bodem/bodemnieuws/2022/verzamelbesluit-omgevingswet-2022-bodem/ 

 
Frank Hopstaken vraagt naar de kritieke punten voor bodem.  
Marcel geeft aan dat het, veelbesproken, goed functioneren van het DSO ook voor bodem 
van groot belang is. Henk Koster geeft aan dat dit nauwlettend gevolgd wordt. 
 
 
  

http://www.pokb.nl/
http://www.pokb.nl/
https://iplo.nl/thema/bodem/bodemnieuws/2022/verzamelbesluit-omgevingswet-2022-bodem/
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2. Visitaties 2021- tussenstand maart 2022 
 
Frank geeft aan de hand van het toegezonden overzicht aan dat 5 visitaties zijn uitgevoerd en 
een is uitgesteld, namelijk ODWH-ODNZKG. Michel Daudt (ODWH) geeft daarop aan dat in 
november 2021 contact is geweest. Daarna is hij ziek geworden en is de planning uitgesteld. 
Het lijkt nog steeds zinvol om de visitatie uit te voeren. Frank heeft aangeboden om te 
assisteren, met name omdat Roel Hillemans en Marc Brink van ODNZKG relatief nieuw zijn in 
het werkveld en onbekend met visitaties. Roel en Marc hadden ook een wat andere perceptie 
bij visiteren. Met name het feit dat specialisten (Ow en grondwater) nodig zijn bij de 
besprekingen maakt het voor hen onoverzichtelijk en lastig te organiseren.  
Actie 1, Frank: opnieuw contact met Roel om te onderzoeken wat de opties zijn. 
 
Mirjam Hassing geeft aan dat ODT is genoemd in het visitatieoverzicht als deelnemers, maar 
dat is feitelijk niet zo. Frank past dit aan in het overzicht. 
 
De visitaties die nog in afrondende fase zijn worden verder afgerond en daarna wordt het 
jaarrapport opgesteld en in concept toegezonden. Voor de aanwezigen geldt dat de meeste 
opmerkingen rond de visitaties wel zijn gemaakt in de vorige bespreking en in het verslag zijn 
opgenomen. Anneke voegt nog toe dat het op afstand online visiteren het niet eenvoudig 
maakt om direct een samenvatting te maken. Die is wel belangrijk, echter de tijd ontbreekt 
omdat de visitatie zelf vrij compact qua tijd verloopt. Uiteindelijk is het wel belangrijk die 
samenvatting snel te hebben en van daaruit verder te werken aan de afronding.  
 
3. Toekomst POKB 
 
Henk Koster geeft een toelichting op de acties die in november besproken zijn.  
Er is een voorstel gemaakt vanuit POKB met een jaarplan voor 2022 t/m 2024. Dit voorstel is 
feitelijk een verkorte vorm van het eerder ontwikkelde voorstel en is aan ODNL aangeboden 
via Jan Willem Strebus. Hij heeft het ingebracht in de ALV die op 21-22 april 2022 plaatsvindt.  
Er heeft verder nog geen terugkoppeling plaatsgevonden, hoewel Jan Willem wel positief leek 
wat betreft de insteek en de voortzetting.  
 
Annelies geeft aan dat in de bestuurlijke regio-overleggen, die in januari-februari 2022 
plaatsvonden ter voorbereiding op het Interbestuurlijk programma Versterking VTH, visitaties 
zijn genoemd als wenselijke manier van kwaliteitsborging.  
    
4. Rondvraag, Volgende bijeenkomst: 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
De deelnemers zijn akkoord dat in het geval van nieuws een tussentijdse korte bespreking op 
bijvoorbeeld 16 juni 2022, MS Teams, zinvol zou kunnen zijn.  
De planning is om weer (fysiek) in Utrecht bijeen te komen in oktober 2022. 
 
Actie 2, Frank: voorstel voor een nieuwe datum voor POKB.  
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Bijlage: agenda 

 

 
Bijeenkomst Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

Datum : 24 maart 2022 

Tijd : 10 - 11.00 uur   

Plaats : MS Teams  

Kenmerk :  Agenda-POKB-20220324 

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

 

 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 11.11.2021 10.00 uur 

 

 Conceptverslag (bijgevoegd, beschikbaar) 

 Deelnemerslijst maart 2022 (bijgevoegd) 

 Ontwikkelingen en actualiteit 
 
 

2. Resultaten en voortgang visitatieronde 2021 – update 10.15 uur 
 

 Planningtabel visitaties 2021 versie 8, d.d. 16.03.2022 bijgevoegd 

 Bespreking van de resultaten van uitgevoerde afgeronde visitaties 

 Aanvulling evaluatie van de aanpak (voor zover niet in verslag 11.11.2021) 

 Planning en afronding (rapport 2020-2021) 

 Organisatie van de aanpak van de visitaties 2023 (voorheen werkgroep) 

 

 

3. Toekomst POKB 10.45 uur 

 

 Bespreking van de stand van zaken  

 Planning en uitvoering POKB 2022  
 

 

4. Rondvraag en sluiting 10.55 uur 

 Nieuwe datum: vast te stellen (optie: 16 juni 2022/13 oktober 2022) 
 
 

http://www.pokb.nl/

