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1. Deelnemers POKB  
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Deelname aan POKB per september 2022 

Deelnemers POKB Actief Agendalid Totaal 

Provincies 3 4 7 

Gemeenten 5 10 15 

Omgevingsdiensten (OD’s) 12 6 18 
Agendaleden hebben veelal een kwaliteitssysteem op grond van het Normblad.  

Actieve deelnemers loopt terug van 25 in 2019 tot 20 per heden. 

Totaal deelnemers loopt terug van 42 naar 40. 

 

SIKB en 20 deelnemers hebben in 2021 financiering POKB op zich genomen: 

•  15 actieve deelnemers 

•    5 agendaleden 

 

 

 



Deelnemers met kwaliteitssysteem t/m 2021  
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2. Uitvoering visitaties  

Thema 1 

Omgevingswet: Integratie van bodem in omgevingsgericht werken, 

integraal werken, omgevingsvisie en ondergrond (gebiedsgericht); 

Follow-up van visitatieronde 2018-2019  

 

Thema 2 

Grondwater: ondiepe verontreiniging, afbakening (qua taakuitvoering) 

met bodem, nazorg en toezicht en handhaving   

 

Notitie ter voorbereiding: modelvragen -verslag en -beoordeling 

• Let op: de beoordeling is een indicatie voor een vergelijkend beeld 
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Covid-19 vereist andere opzet: duo visitaties met online uitvoering 

•   8 maanden uitstel en extra voorbereiding tot pliot - succesvol verlopen - daarna planning overige visitaties 

•   11 organisaties nemen deel in 5 visitaties (elke deelnemer heeft een teamleider) 

•   1 visitatie door omstandigheden uitgesteld en niet meer ingepland 

 

Financiering visitaties in 2021 overgenomen door deelnemers POKB na beëindiging door Bodem+ 

• 15 organisaties die actief deelnemen 

• 5 agendaleden 
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Nr. Datum visit Deelnemer 1 Deelnemer 2

OZHZ: Hengelo:

Carla Bok-Kamermans Mirjam Hassing

OD Haaglanden/ RUD Zeeland Eindhoven / ODZOB:

John Vente / Jeroen Vervaet William Vlamings

ODWH: OD-Nzkanaal (ODNZKG):

Michel Daudt Roel Hillemans/Marc Brink

Haarlem: ODMH:

Anneke Levelt Cees van Wetten

Zuid-Holland: Noord-Brabant:

Ben Middendorp Margot de Boer

Prov. Groningen: ODNHN:

Marjolein Bouwense Nico Bizot

3

niet gepland

1 - pilot 24.11.2020 - 

9.12.2020

2

12.11 en 

19.11.2021

5

1.04 en 9.04.2021

6

27.10 en 

23.11.2021

4

10.05 , 17.05 en 

5.07.2021
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3. Resultaten  
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Oordeel Toelichting

Goed Documentatie en implementatie volledig, systeem in beheer

Voldoende Documentatie volledig, implementatie in ontwikkeling,

systeem in beheer

Onvoldoende Documentatie en / of implementatie onvoldoende gevorderd;

systeem niet in beheer

Oordeel inclusief follow up implementatie (audits, verbetercyclus, man.beoord.)
Kwaliteitssysteem  
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Afname van het aantal recente beoordelingen 
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42 organisaties hebben een kwaliteitssysteem op basis van het SIKB Normblad 

8001/8002: 

 

• 12  organisaties zijn gevisiteerd in 2020-2021 

 

 

•  9 organisaties zijn niet beoordeeld, die wel een werkend systeem hebben, 

•  5 organisaties zijn voor deze visitatieronde gestopt met het actief beheren van 

  het kwaliteitssysteem,  

• 16 organisaties zijn gestopt met het actief beheer in voorgaande ronden, in veel 

  gevallen na overdracht van taken aan een OD. 

 

Redenen voor niet beoordeling of stoppen zijn: overmacht, de overdracht van 

uitvoeringstaken naar omgevingsdiensten of reorganisatie. 



Thema Omgevingswet  
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Indicatief 

Het thema Omgevingswet is de follow-up van de visitatie 2018-2019.  
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Scoretabel Thema 1*: Omgevingswet   

Oordeel Toelichting op criteria 

Volledig op schema  Organisatie ligt op schema voor de taakuitvoering en levering van producten onder 
de Omgevingswet voor wat betreft de bodem en ondergrond. Integraal werken krijgt 
in alle facetten aandacht. Bodem en ondergrondtaken krijgen aandacht in op te 
stellen omgevingsvisie(s) en omgevingsplan/verordening. Organisatie heeft een 
duidelijke strategie bepaald voor beleidsruimte(maatwerk) en toezicht & handhaving 
en deze gewaarborgd in de uitvoering. Er zijn (in detail) afspraken gemaakt over de 
overdracht van Wbb-taken en/of met de overdracht is ook al gestart. De organisatie 
is klaar om met het DSO te kunnen werken. 

Gedeeltelijk op 
schema 

Organisatie ligt voor een deel van de taken en producten voor bodem en ondergrond 
op schema met de voorbereiding op de Omgevingswet, en voor een deel niet. 
Integraal werken en aandacht voor bodem en ondergrond in omgevingsvisie(s) en 
omgevingsplan/verordening is in ontwikkeling. Strategie voor 
beleidsruimte(maatwerk) en toezicht & handhaving in voorbereiding.  Afspraken over 
de overdracht van Wbb-taken zijn op hoofdlijnen. De organisatie is nog in 
voorbereiding voor wat betreft het werken met het DSO. 

Onvoldoende op 
schema 

Organisatie ligt onvoldoende op schema met de voorbereiding van de taakuitvoering 
en levering van producten onder de Omgevingswet voor wat betreft bodem en 
ondergrond. De aandacht voor integraal werken en bodem en ondergrondtaken in 
relatie tot op te stellen omgevingsvisie(s) en omgevingsplan/verordening is niet 
gewaarborgd of niet uitgewerkt. Er is geen strategie voor beleidsruimte (maatwerk) 
en toezicht & handhaving bepaald. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de 
overdracht van Wbb-taken. De organisatie is nog niet toegerust op het werken met 
het DSO. 

 



Thema Omgevingswet  
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 Organisaties beter op 

schema dan in 2018. 

Volledig / gedeeltelijk op 

schema is indicatief en 

deels afhankelijk van 

waarnemer en moment.   

 

Een OD is niet onderzocht 

in verband met de opzet 

van de visitatie met 3 

deelnemers.  

 

“Zinvol thema om alle 
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kwaliteitsperspectief door 
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Thema Grondwater  
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Het thema Grondwater is gerelateerd aan de Omgevingswet. Het gaat om de taakuitvoering voor ondiepe 

verontreinigingen, afbakening met bodem, nazorg en toezicht en handhaving.  

 

 

Indicatief 
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Scoretabel Thema 2*: Grondwater  

Oordeel Toelichting op criteria 

Volledig op schema  Organisatie ligt op schema met de voorbereiding van de aan grondwater 
gerelateerde taken en producten onder de Omgevingswet. De afstemming met 
andere regionale overheden over ambities, regels en programmering (uitvoering, 
gebiedsgericht beheer) is zodanig georganiseerd, dat een regionaal integraal en 
afgestemd kader beschikbaar is voor beheer van het grondwater. De ambities voor 
grondwater is of worden vastgelegd in de (op te stellen) omgevingsvisie(s). Er zijn (in 
detail) afspraken gemaakt over de overdracht van Wbb-taken voor 
grondwatersaneringen en/of met de overdracht is ook al gestart. 

Gedeeltelijk op 
schema 

Organisatie ligt voor een deel van de aan grondwater gerelateerde taken en 
producten op schema met de voorbereiding op de Omgevingswet, en voor een deel 
niet. Met de andere regionale overheden is afgesproken dat afstemming zal 
plaatsvinden over ambities, regels en programmering (uitvoering, gebiedsgericht 
beheer). De ambities voor grondwater voor in de (op te stellen) omgevingsvisie(s) zijn 
in ontwikkeling. Afspraken over de overdracht van Wbb-taken voor 
grondwatersaneringen zijn op hoofdlijnen gemaakt. 

Onvoldoende op 
schema  

Organisatie ligt onvoldoende op schema met de voorbereiding van aan grondwater 
gerelateerde taken en producten onder Omgevingswet. De afstemming met andere 
regionale overheden en de beleidsvorming is nog niet gestart. Voor grondwater zijn 
nog geen ambities bepaald voor in de (op te stellen) omgevingsvisie(s). Er zijn nog 
geen afspraken gemaakt over de overdracht van grondwatersaneringen. 

 



Thema Grondwater  
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Aandachtspunten: 

- capaciteit OD 

- ervaring werkterrein  

 

Een OD is niet 

onderzocht in verband 

met de opzet van de 

visitatie met 3 

deelnemers.  

 

“Thema geeft goede 

verdieping aan 

voorbereiding Ow met 

aandacht voor de  

overdracht van taken en 

prikkels om initiatief te 

nemen om dit onderwerp 

goed te organiseren.” 

 

 

Indicatief 
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4. Evaluatie  

Tussentijdse evaluatie op 11 nov. 2021, mede gericht op online vorm 

• Voorbereiding (planning, indeling visitaties) is vertraagd (Covid) 

• Uitvoering (dagindeling) is nieuw (online, met voor- en nadelen)  

• Modellen (follow-up, thema’s) zijn prima, vragenlijsten nuttig 

• Verslaglegging blijft lastig punt qua bemensing (online) en 

doorlooptijd (standaard gebruiken, terugkoppeling management) 

• Rapportage (brief, presentatie, rapport) …… 

• Begeleiding (teamleiders, opzet, vragen) …… 

 

Wat was voor jou het meest leerzaam van de visitatie’s? 

 

Waarom visitaties wel/niet behouden? 
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