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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

CONCEPT - AGENDA 
 

 

Vergadering Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (Gezamenlijk) 
 
Datum : 7 november 2013 
Plaats : Regus vergadercentrum Utrecht, Graadt van Roggeweg 328-334 (bij centraal 

station aan Jaarbeurszijde) 
Tijd : 10.00 – 12.30 uur     
Kenmerk : FH/G/agendaPOKB-7-nov-13-GPO (1 groep) 
 

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

 
10:00 Opening 

- Korte toelichting op de agenda 
 
10:10 Mededelingen en verslag 21 maart 2013 (beschikbaar) 

- Deelnemerslijst en verkenning RUDs per november 2013 (beschikbaar) 
- Terugkoppeling SIKB congres 25 september 2013, o.a workshop Kennis 

voor de overheid 
- Trainingen POKB, inventarisatie 
- Voortgang informatiebeheer (toelichting Harke Tuinhof mede a.h.v. verslag 

klankbordgroep 29.10.2013 beschikbaar) 
 
10:20 Inventarisatie vorming omgevingsdiensten en relatie met POKB 

- Actualisatie op basis van beschikbare resultaten (Frank Hopstaken) 
- Afstemming met Omgevingsdienst NL  
- Aanvullingen POKB-deelnemers op basis van hun ervaringen 
- Conclusies 
 
Doel bespreking: Kort uitwisselen van ervaringen, verkrijgen van een helder 
beeld over o.a. de (nieuwe) organisaties, de taakverdeling, het contact met 
POKB, de toepassing van het Normblad.  

 
10:40 Voorstel planning visitaties 2014  

Overzicht van de ingediende voorkeuren (beschikbaar, geactualiseerd) 
Planning visitaties (voorstel voor planning, beschikbaar)  
- Afspraken maken over planning 
- Bespreken van overige wensen deelnemers POKB 

 
11.00 Vertaling Normblad 8001/8002 versie 4.1 naar zelf-evaluatietool 

- Presentatie eerste opzet (Frank Hopstaken, Mirjam Hassing) 
- Toelichting op achtergronden en gebruik 
 

11:30 Implementatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen  
- Presentatie Nicole Hardon (RWS-WVL) 
- Stand van zaken bij deelnemers 
- Hoe zorg je voor inrichting proces en kwaliteitsborging 
 

12.20  Afspraken en afsluiting 
- Nieuwe datum (te plannen in afstemming op visitaties 2014) 

o bijv. Do 20 maart 2014 
- Voorstel datum voor terugkoppeling (in 2 groepen):  

o Do 17 juni 2014 10.00 – 12.30 
 
Einde vergadering gericht op 12:30 uur. 

http://www.pokb.nl/

