
 

 
 

 

 

Notulen POKB 25 maart 2021 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 25 maart 2021 

Plaats : MS teams  

Kenmerk : POKB-vsl-20210325 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 17 (4 verhinderingen);  Organisatie: 4   

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 25 maart 2021 **  
 

1. Mededelingen, verslag en actuele onderwerpen 
 
Annelies de Graaf opent de vergadering en heet aanwezigen welkom voor deze reguliere 
vergadering. De deelnemerslijst is geactualiseerd en bevat alle namen en alle organisaties 
voor zover te herleiden naar bevoegd gezag Wbb (en ook naar een OD/RUD).    
Presentielijst en actuele deelnemerslijst zijn bij het verslag gevoegd en geactualiseerd 
beschikbaar op de website (actie 1: POKB).  
 
Harke Tuinhof vraagt om agendapunt 2 en 3 te wisselen. Dat is akkoord. 
 
Het verslag van 10.12.2020 wordt vastgesteld. De acties zijn uitgevoerd of staan op de 
agenda.  
Themanotitie voor het gebruik als vragenlijst tijdens visitaties staat in Word op website. 
 
Roel Hillemans en Marc Brink zijn nieuw in POKB. Zij werken bij ODNZKG en vervangen 
FransBart Cornelisse. Roel neemt taak FransBart over en is bodemadviseur. Marc doet dit 
vanuit Toezicht. Door de plotselinge vervanging hebben zij geen dossier overgedragen 
gekregen. Roel heeft wel eens een visitatie bijgewoond. Marc heeft eerder audits bijgewoond 
en was bij zijn vorige werkgever auditor. 
 
Marcel Cassee neemt de ontwikkeling door aan de hand van een presentatie (zie website). 
Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is nu gepubliceerd in het Staatsblad (zie link in 
de presentatie) en daarmee is regelgeving voor Ow klaar. De wijziging van de Regeling 
Bodemkwaliteit (in aansluiting op de Omgevingswet) loopt nog en de consultatie sluit 30 april. 
Hier staan ook de aanwijzingen naar de van toepassing zijnde normen in.  
Het programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeenten met bodemregels in het 
omgevingsplan. Enkele bouwstenen zijn weer verder ontwikkeld. Kijk op de website. Er was 
tot 1 mei, nu verlengd tot 10 mei, de mogelijkheid om vouchers aan te vragen. Voor meer 
informatie: https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/kennisvraag/.  
Bodemplus heeft een Wegwijzer Bodem en Omgevingswet voorbereid. Deze komt binnenkort 
online.  
 
Carla vraagt of er ook een bouwsteen is rond de bruidschat. Marcel geeft aan dat dit wordt 
meegenomen in de bouwsteen voor het aanvullingsspoor. Denk daarbij aan regels die door 
het Rijk zijn opgesteld, zoals bepalingen rond kleinschalig graven (< 25 m³). Deze komen ook 
terug in de staalkaart. Kijk ook op de website van het Programma Bodembeheer van de 
Toekomst.  

http://www.pokb.nl/
http://www.pokb.nl/
https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/
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https://www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst/
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Anneke vraagt waar de staalkaarten staan. Marcel geeft aan dat die nu nog niet gereed zijn, 
maar zodra beschikbaar wel online komen op de voorgenoemde website. Inmiddels staan de 
aangepaste juridische frames en de eerste onderdelen van de Staalkaart ook online voor het 
onderdeel Aanvullingsspoor: https://samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-
toekomst/bouwsteen-aanvullingsspoor/. 
 
 
2. Toekomst POKB 
 
Annelies licht toe wat de stand van zaken is sinds december 2020. Er zijn na het overleg e-
mails verzonden met onderscheid naar actieve deelnemers en agendaleden. Aan de 
agendaleden is een bijdrage van € 500 voor 2021 gevraagd. Daarop is 3x positief gereageerd. 
Van 8 actieve deelnemers is een positieve toezegging ontvangen om bij te dragen, een 
enkele keer met een voorbehoud. ODRA heeft aangegeven agendalid te willen blijven. Van 10 
deelnemers is nog geen reactie ontvangen.  
 
Anneke Levelt vraagt of Haarlem al gereageerd heeft. Dat is nog niet zo.  
Peter Bayens geeft aan dat de vraag soms lastig is, in zijn geval bij de provincie Friesland. De 
OD’s zijn deels afhankelijk van de besluiten van hun deelnemers.  
Carla Bok vraagt hoe het zit met dubbelingen tussen bijdragen binnen een provincie. Annelies 
geeft aan dat er bijdragen zijn gevraagd aan de deelnemers aan de visitatie. Als een 
gemeente of provincie zelf ook deelneemt is geen sprake van een dubbeling. 
Cindy van Thiel geeft aan dat DCMR niet meebetaalt vanuit de huidige opzet, omdat DCMR 
wil inzetten op integratie van bodem in integrale visitaties/collegiale toetsen. Marcel Koeleman 
heeft dit al met SIKB besproken. 
Cees van Wetten geeft aan dat ze waarschijnlijk positief reageren maar nog niet helemaal.  
 
Harke Tuinhof geeft aan dat zij meedoen voor 2021, echter een voorbehoud hebben voor de 
periode daarna. De belangrijkste vraag is immers hoe door te gaan en dat zou in 2021 
opgepakt dienen te worden. 
Marcel de Grijs geeft aan dat ze het intern hebben besproken en besloten hebben te stoppen 
met de deelname vanuit het perspectief van de invoering van de Omgevingswet. Hij zal nog 
per e-mail reageren.  
Roel Hillemans geeft aan dat hij het spoor gaat volgen, maar hij graag nog een keer de brief 
en notitie wil ontvangen. 
Nico Bizot geeft aan dat Stan de Nijs met pensioen is. Voor Alkmaar is geen opvolger bekend 
en daarmee is dit contact vervallen. Is opgenomen op laatste lijst. Als er in dergelijke gevallen 
wel een contact bij de OD is dan beschouwt POKB dit als afronding van de transitie. Soms 
blijft er wel een contactpersoon bestaan bij de gemeente of provincie. 
 
Henk Koster geeft aan dat 2 sporen zijn bewandeld. Bij IenW is met de opvolger van Willem 
Kattenberg gesproken en nog eens aangegeven dat de actie loopt om in financiering te 
voorzien vanuit eigen initiatief van de deelnemers. IenW inventariseert welke actie in het 
kader van Kwalibo opgepakt moeten worden. Als tweede spoor is gesproken met het platform 
Bodem van ODNL. Ronald Visser zit dit platform voor en heeft aangegeven dat medio april 
een onderling overleg plaatsvindt. Bij beide sporen wordt dus gesproken over de (bijdrage aan 
de) continuïteit van POKB. 
 
Marcel Cassee geeft aan dat n.a.v. de rapportage van de Cie van Aartsen is aangegeven dat 
het instrument visitaties een positieve impuls kan zijn bij het verder opbouwen van kwaliteit in 
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kennis en vaardigenheden. Dit is naast de Collegiale Toets een aanvulling. Henk heeft dit ook 
aan Ronald Visser aangegeven.     
 
Annelies geeft aan dat het voornemen is om in april een besluit te nemen hoe nu verder en 
welke vorm van financiering. Annelies en Frank zullen nog nabellen bij degene die nog niet 
gereageerd hebben (actie 2: POKB, allen). Henk geeft aan dat een voortzetting in een 
afgeslankte vorm als tussenjaar een redelijk optie lijkt. Hiervoor lijkt voldoende draagvlak en 
financiering. Dit zal dan ook de verdere inzet zijn, waarbij SIKB nog een deel zelf kan 
bijdragen.  
 
Anneke Levelt geeft nog aan dat het mogelijk kan helpen om aan te geven dat het om een 
bijdrage voor 2021 gaat.  
Henk Koster geeft aan dat er dan eind april een brief van SIKB komt met het voorstel van een 
uniform tarief, waarop de deelnemers een verplichting kunnen aangaan (actie 3: SIKB).  
 
 
3. Visitaties 2021 
 
Frank deelt de laatste versie van de planning (bijgevoegd en op website beschikbaar). De 
pilot ‘online visiteren op afstand’  is vertaald in een nieuwe tabel met de opzet in duo-vorm. Er 
zijn naast de pilot 6 visitaties in deze vorm ingepland. Het streven is nu voor deze visitaties 
een start te maken met het inplannen van een datum.  
Visitatie 2 t/m 6 lijken met deze combinatie te kunnen gaan opstarten.  
Visitatie 7 lijkt niet in de vorm te realiseren die is voorgesteld. Marcel de Grijs geeft aan dat ze 
niet zullen gaan deelnemen.  
Frank zal individueel met Jeroen Vervaet nog contact opnemen wat praktisch uitvoerbaar is. 
 
Cees van Wetten vraagt of hij met de planning rekening moet houden met de begeleiding. 
Frank geeft aan dat hij alle begeleiding doet, echter niet bij de elektronische besprekingen 
aanwezig hoeft te zijn. Hij kijkt mee of alles loopt en is het vraagpunt voor de uitvoering en 
afronding.  
 
Roel Hillemans vraagt zich af hoe hij dit moet gaan aanpakken. Frank geeft aan dat er ook 
later in het jaar, tot september mogelijkheden zijn. POKB probeert meestal per oktober af te 
ronden. Michel Daudt geeft aan hij ook nog aan het organiseren is in verband met vacatures 
en geeft aan dat na de zomer een eerste optie is. Michel vindt het leuk om te gaan doen en 
ook prima om met Roel op te trekken. De vraag is of Frank actieve begeleider, c.q. deelnemer 
kan zijn. Frank geeft aan dat dit een goed idee is. Dan is het ook een optie om Jeroen Vervaet 
met deze visitatie mee te laten lopen. 
Actie 4 (Frank): update van de planning en actieve begeleiding van ODWH en ODNZKG.  
 
 
4. Rondvraag, Volgende bijeenkomst: 
 
 
Volgende bijeenkomst is fysiek in Utrecht of in noodgevallen in MS teams:   
Do 7 oktober 2021 (10-12.30 of in ieder geval in de ochtend). 
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Agenda 
 

 
 

Bijeenkomst Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

Datum : 25 maart 2021 

Tijd : 9.30 - 11.00 uur   

Plaats : Digitaal – MS teams (per uitnodiging) 

Kenmerk :  Agenda-POKB-20210325 

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

 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 10.12.2020 9.30 uur 

 

• Conceptverslag (bijgevoegd, beschikbaar) 

• Deelnemerslijst maart 2021 (bijgevoegd) 

• Ontwikkelingen Omgevingswet (toelichting) 
 

2. Voorbereiding visitatieronde 2021 – update 9.45 uur 
 

• Notitie POKB aanpak visitaties op afstand ‘update 4.01.2021’ 
• Planningtabel visitaties 2021 versie 4, d.d. 15.03.2021 

 

3. Toekomst POKB 10.15 uur 

 

• Bespreking van de stand van zaken 

• Uitvoering POKB 2021  
 

 

4. Rondvraag en sluiting 10.55 uur 

• Nieuwe datum: donderdag 7 oktober 2021, Utrecht 
 

http://www.pokb.nl/

