
 

 
 

 

 

Notulen POKB 3 oktober 2019 
 
 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer     www.pokb.nl 
 
Datum : 3 oktober 2019 

Plaats : Utrecht Mammoni  

Kenmerk : POKB-vsl-20191003 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 9 (12 verhinderingen, Leidens ontzet + PlatformBB); Organisatie: 3   

** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 3 okt 2019 **  
 

 
1. Mededelingen en verslag 
 
Annelies de Graaf opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. De deelnemerslijst 
bevat alle namen en betrokken organisaties. De presentielijst is bijgevoegd in Excel. Van de 
bijgevoegde agenda wordt punt 2 verdeeld over de andere punten meegenomen.   
 
Het verslag van 21.03.2019 komt aan de orde en wordt vastgesteld. Presentielijst wordt 
nogmaals toegezonden. 
De acties zijn afgerond meldt Frank Hopstaken.  
 
Het jaarrapport is grotendeels gereed en wordt na het afronden toegezonden voor reactie en 
daarna aan SIKB en RWS/B+ voorgelegd ter vaststelling. Enkele punten zijn aangestipt voor 
verbetering (actie 1: POKB). 
De aanwezigen zijn akkoord om de visitatieverslagen te bundelen en te verspreiden naar de 
betrokkenen bij de visitaties, niet naar agendaleden (actie 2: POKB).  
Voorbeeld Bbk zal opgenomen worden in bijlage 4 van rapport ter illustratie (actie 3: POKB). 
Carla Bok geeft aan dat dit ook op website kan als voorbeeld. POKB zal nagaan wat op de 
website aangepast zou kunnen worden (actie 4: POKB). 
 
Anneke Levelt vraagt naar de betrokkenheid agendaleden. Geconstateerd wordt dat de 
betrokkenheid van provincies en gemeenten vaak wegvalt na de overdracht van taken aan 
een OD. POKB controleert  de betrokkenheid regelmatig en zorgt zo nodig voor nieuwe 
aanspreekpunten bij de organisaties die deelnemer zijn. 
 
2. Ontwikkelingen Collegiale toets (CT) en waterschappen 
 
Frank Hopstaken licht toe dat er overleg met CT en met een initiatief van de waterschappen 
heeft plaatsgevonden.  
Wat betreft CT: momenteel loopt de tweede CT-ronde. Een voorlopige constatering is dat een 
CT-ronde naar een periode van 2 jaar toe moet om de voorbereiding en evaluatie doelmatig te 
kunnen doen, vergelijkbaar met POKB. Als de ronde van 2019 is afgerond vindt evaluatie en 
weer overleg met POKB plaats.  
Mirjam Hassing en Frank Hopstaken hebben aan een werkgroep kwaliteitscriteria (KC) van de 
waterschappen een presentatie gegeven op 7 juni 2019 over CT en POKB. De 
waterschappen willen in het kader van hun VTH taken mogelijk ook starten met CT of 
visitaties. Dennis Brandwacht heeft namens de werkgroep aangegeven dat ze tot eind 2019 
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met de eindmeting invulling criteria bezig zijn. Begin 2020 start het overleg over de borging. 
Daarna zal een vervolgoverleg tussen werkgroep en POKB plaatsvinden.  
 
3. Grondwater, thema visitatieronde 2020 
 
Nicole Hardon van RWS geeft een presentatie over Grondwater (Gw) onder de Ow. De 
presentatie is bijgevoegd aan het verslag.  
Er zijn diverse vragen en iedereen is het er over eens dat dit een relevant thema is. 
Grondwater saneren kan ook beheren, beperken en ongedaan maken inhouden. De 
gemeente mag in dit kader regels stellen. De provincie stelt het regionaal waterprogramma 
vast  en monitoort de grondwaterkwaliteit..  
Nicole licht toe dat een provincie per 2021 een omgevingsverordening moet hebben met 
regels. Die kan beleid omvatten dat vergelijkbaar is met het huidige beleid, maar kan ook  
verdergaande ambities vastleggen in regels.  
Voor grondwater en voor de omgevingsverordening komt er geen bruidsschat. Wel dienen  de 
beschikkingen ernst en spoed en beschikkingen op saneringsplannen van voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet opgevolgd te worden. Die vallen namelijk onder het 
overgangsrecht, waardoor de Wet bodembescherming van toepassing blijft. 
Bij het nieuw ontstaan van een bodemverontreiniging geldt de zorgplicht en is de gemeente 
bevoegd gezag. Marcel licht toe dat de zorgplicht dan overgaat naar de gemeente. Die krijgt 
dan informatie als er iets wijzigt qua gebruik of beheer van de locatie. Gemeente kan in 
omgevingsplan aangeven hoe ze hier mee omgaat. Zie presentatie: “eigenlijk altijd overleg 
tussen gemeente en provincie.“ 
 
William vraagt hoe om te gaan met WKO. 
Nicole antwoordt dat beleid in omgevingsplan kan met regels.  
De constatering is dat er meer functiegericht beheer zal ontstaan.  
De vraag is of er dan nog grondwatersaneringen komen?  
De provinciale omgevingsverordening zal hierover per 2021 duidelijkheid geven (zie IPO 
handreiking model 2.0). Dit kunnen instructieregels aan gemeenten zijn om regels te stellen in 
het omgevingsplan.  
Anneke vraagt wat gemeenten nu moeten doen. 
Nicole adviseert in gesprek te gaan met de provincie.  
Annelies geeft aan dat er al voorbeelden en concepten van provinciale 
omgevingsverordeningen zijn. 
William vult aan dat er erg veel ‘beleidsarm’ wordt gedaan en dat de huidige situatie (Wbb) 
wordt overgenomen in de provinciale verordening, waardoor er niet al te veel wijzigt. 
William/Anneke geven aan wel behoefte te hebben aan checklist voor uit te voeren acties, ook 
voor de kwaliteitsborging, en vinden dat niet in de concept-Handreiking. 
Nicole geeft aan dat steeds meer provincies en gemeenten aan de slag zijn met vertaling van 
de omgevingsvisie naar regels. Er loopt een UP project ‘Samen de diepte in’, waarin ervaring 
wordt opgedaan met en handreikingen worden opgesteld om bodem en ondergrond te 
betrekken in het gemeentelijk instrumentarium van de Omgevingswet. René Smolders van 
Gemeente Breda trekt dit namens VNG. Er zou meer input bottom-up moeten komen. Zeker 
nu invoeringsdatum van de Ow op 2021 lijkt te blijven. 
Anneke vraagt wat de datum 2029 inhoudt? 
Nicole geeft aan dat tot dat moment de bruidsschat bruikbaar is. 
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Vragenlijst thema 
  
De vraag komt op of een OD dit moet doen voor alle gemeenten? 
Peter Bayense geeft aan dat hij dan een gemeente als voorbeeld kan nemen. Dat lijkt een 
goede optie. 
William suggereert dat je eerst moet toetsen of je een rol krijgt als OD en stel dat dit niet zo is 
wat en hoe er dan geregeld is. 
Vraag 22: Die zou dan naar voren kunnen. 
Vraag 11: verwijzen naar brochure. 
Vraag 12: kleine correctie aan te brengen. 
Vraag 8: ook ondergronds bouwen meenemen.  
Michel Daudt geeft als voorbeeld dat Katwijk en Pijnacker veel zelf willen doen. Dit kunnen 
relevante voorbeelden zijn om te beoordelen hoe dit dan loopt.  
  
4. Ow, thema visitaties 2020 
 
Annelies en Marcel geven korte introductie op de vragenlijst. Belangrijk in de opzet is dat de 
visitee, de bezochte organisatie, zelf het thema eerst beoordeelt door de vragenlijst in te 
vullen. De vragenlijst wordt daarvoor tevoren uitgewisseld en beantwoord, zodat bij de start 
van de visitatie het eerste beeld al duidelijk is. Mogelijk is een deel van de vragenlijst niet of 
meer relevant afhankelijk van de te bezoeken organisatie (gemeente, omgevingsdienst of 
provincie). Aan de hand van de antwoorden kan bepaald worden op welke onderwerpen de 
aandacht gericht kan worden bij de visitatie. 
 
Vraag 2 van thema 1: verschil bovengrond en ondergrond is niet duidelijk. De definities van 
het Aanvullingsbesluit bodem hier aanhouden. 
Afkorting NRB uitschrijven: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. 
De vragen worden meegenomen in definitieve versie vragenlijsten thema’s (actie 5: POKB). 
Beoordeling van het thema komt aan de orde: ‘Gereed’ zou moeten zijn ‘voorbereid’ (in de zin 
van ‘op schema’ om taak uit te gaan voeren en producten in kader Ow te leveren). 
 
Het Normblad 8000 komt aan de orde in relatie tot benodigde wijzigingen voor aansluiting op 
de OW. Annelies concludeert, mede na haar scan, dat grote delen van het normblad gewijzigd 
moeten worden in het kader van de Ow. Visitatie van het thema Omgevingswet is mede van 
belang ter voorbereiding van een nieuw normblad..  
 
5. Visitaties 2020 
 
Frank Hopstaken geeft aan dat visitatieronde gericht is op eerste halfjaar 2020. Hij zal 
inventariseren wie wil deelnemen en een planning maken. De evaluatie volgt dan najaar 2020.  
De modellen voor de nieuwe vorm van verslagen maken worden waar mogelijk nog 
aangepast en met voorbeelden uitgewerkt  (actie 6: POKB). Iedereen is akkoord met de 
opzet zoals gepresenteerd.  
 
Over POKB na 2020 is gesproken met RWS Bodem+. Er is financiering om 2020 door te 
zetten qua begeleiding. In 2020 zal evaluatie volgen wat de behoefte is na 2020 en in 
hoeverre het ministerie van I&W en de VNG en/of IPO (als opdrachtgevers) nog een opdracht 
willen verlenen om het POKB te faciliteren en het Normblad 8000 te onderhouden. 
 
VNG en IPO zouden duidelijk moeten maken wat zij voor behoefte hebben, zodat middelen 
kunnen worden gezocht. Als de behoefte niet duidelijk wordt aangegeven is de kans om een 
bijdrage vanuit rijksmiddelen veel lager.  
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Afspraak: iedereen inventariseert behoefte aan POKB en visitaties en gaat na of er directe 
contacten zijn met organen zoals VNG-WEB of BOOG om signalen af te geven. Volgend 
POKB komt de terugkoppeling aan de orde (actie 7. Allen). 
 
Anneke geeft aan dat voor haar de visitatie een nuttig instrument is en een stok achter de 
deur om de kwaliteitsborging op peil te houden.  
 
7. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.  
 
Volgende bijeenkomst: Let op: donderdag 12 maart 2020, 10.00 - 12:30 uur in Utrecht. 
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Agenda: Bijeenkomst Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 

Datum : 3 oktober 2019 

Tijd : 10.00 - 12.30 uur   

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

Kenmerk :  Agenda-POKB-20191003 

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

 

 

1. Opening, mededelingen, verslag 21.03.2019 10.00 uur 

 

 Verslag (bijgevoegd, beschikbaar) 

 Deelnemerslijst oktober 2019 (bijgevoegd) 

 Jaarrapport 2018-2019 conceptversie (bijgevoegd) 
 

2. Ontwikkelingen Collegiale Toets (CT), waterschappen, POKB 10.15 uur 

 

 Kort overzicht voortgang van deze dossiers 

 Toekomst/doorontwikkeling POKB 

 

3. Grondwater: onderwerp visitatieronde 2020 10.30 uur 
 

 Presentatie Nicole Hardon over ontwikkelingen  

 Toelichting vanuit werkgroep op vragenlijst (themanotitie bijgevoegd) 

 

Pauze 

 

4. Omgevingswet: onderwerp visitatieronde 2020 11.30 uur 

 

 Toelichting Marcel Cassee over ontwikkelingen 

 Toelichting vanuit werkgroep op vragenlijst 

 Inventarisatie impact Omgevingswet op SIKB Normblad 
 

5. Planning visitatieronde 2020 12.10 uur 

 

 Afspraken over aanpak en werkwijze 
(verslagen thema Omgevingswet 2018 beschikbaar) 

 

6. Rondvraag en sluiting 12.20 uur 

 Nieuwe datum: donderdag 12 maart 2020, Utrecht 
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