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1

Inleiding

1.1

Doel rapportage

Deze rapportage richt zich op de evaluatie van de visitaties die in 2018-2019 zijn uitgevoerd in het kader
van kwaliteitsmanagement door overheden met een bodem- en ondergrondtaak. De deelnemers zijn
provincies, gemeenten en omgevingsdiensten die de taken uitvoeren zoals omschreven in SIKB
Normblad 8001/8002. Het betreft de resultaten van de achtste ronde van visitaties en de voorbereiding
van de negende ronde in 2020.
De visitaties zijn een van de activiteiten van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB).
POKB wordt gefaciliteerd door SIKB en Rijkswaterstaat Bodem+. De deelnemende organisaties werken
samen aan kwaliteitsborging en implementatie van beleidsvernieuwingen in het uitvoeren van bodemen grondwatertaken. Door deze samenwerking bundelen ze hun kennis en besparen tijd en geld. POKB
bestaat sinds 2003 en is uitgegroeid tot hét platform voor kennisuitwisseling tussen overheden op het
gebied van een goede uitvoering van bodem- en grondwatertaken. Vanaf 2012 is het aantal
deelnemende omgevingsdiensten toegenomen.
In 2017 hebben de omgevingsdiensten, ondersteund door Rijkswaterstaat Leefomgeving, voor de
uitvoering van de VTH-taken in brede zin een collegiale toets (CT) opgezet. POKB heeft geholpen met de
opzet en in 2018 zijn 3 pilots uitgevoerd met een combinatie van de POKB-visitatie en de CT.
De opzet van het visitatiesysteem is beschreven in hoofdstuk 2 en de resultaten over 2018-2019 zijn
weergegeven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft de conclusies en een vooruitblik op de visitaties die in
2020 gepland zijn.
Het doel van de rapportage is tweeledig:


een overzicht bieden voor de POKB-deelnemers en voor het Centraal College van Deskundigen
Bodembeheer (CCvD) over het kwaliteitsmanagement (juistheid, actualiteit en toepassing
Normblad), kwaliteitsborging bij de deelnemende organisaties en de kennisoverdracht tussen de
organisaties.



een overzicht bieden voor het Ministerie van I&W en decentrale overheden over de effecten van
kwaliteitsborging bij decentrale overheden (flankerend aan de overdracht van taken en
bevoegdheden).

De resultaten over 2018-2019 zijn besproken tijdens de POKB-bijeenkomsten op 21 maart (concept) en
3 oktober 2019. De negende visitatieronde is in 2019 inhoudelijk voorbereid en start vanaf februari
2020. De toelichting op de thema’s voor 2020 is meegenomen in deze rapportage. POKB rapporteert
per cyclus van 2 jaar.
1.2

Achtergronden

Normblad 8001/8002
SIKB is in 2000 gestart met het project Overheid en Kwaliteit. Dit project heeft onder meer geleid tot
Normbladen voor overheidstaken voor bodembeheer, in beheer bij het CCvD Bodembeheer van SIKB.
Vanaf 18 maart 2013 is het Normblad 8001/8002, versie 4.1, van toepassing. Deze versie is een
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samenvoeging van het Normblad voor provincies (8001) en gemeenten (8002). De samenvoeging sluit
aan bij het verbreden van de taken naar het omgevingsbeleid en het ontstaan van omgevingsdiensten
die zowel taken van provincies als gemeenten uitvoeren. Daarnaast is de scope van het Normblad
verruimd tot bodem én ondergrond.
Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB)
POKB richt zich op de implementatie van het Normblad 8001/8002 en het bijbehorende
kwaliteitsmanagement bij haar 42 deelnemers (tabel 1). Omgevingsdiensten nemen overwegend deel
wanneer zij tevens bevoegd gezag taken Wet bodembescherming (Wbb) in opdracht uitvoeren. Dit
betreft 21 van de 29 omgevingsdiensten.
Tabel 1: Deelname aan POKB per 2019

Deelnemers POKB
Provincies
Gemeenten
Omgevingsdiensten (OD’s)

Actief
3
9
13

Agendalid
4
9
4

Totaal
7
18
17

Agendaleden hebben veelal wel een kwaliteitssysteem op grond van het Normblad (figuur 1).

Voor meer informatie over activiteiten van en deelname aan het POKB wordt verwezen naar het dossier
POKB op www.pokb.nl. De website geeft een actueel overzicht vanuit de behoeften van de deelnemers
met onder andere alle documenten, verslagen, presentaties en praktijkvoorbeelden.
Het project Kwaliteitsimpuls
De implementatie van het Normblad is vanaf 2007 ondersteund door een stimuleringsregeling;
benoemd als project Kwaliteitsimpuls Wbb. De stimuleringsregeling flankeerde het kwaliteitsinitiatief
voor het bevoegd gezag bodembeheer (provincies en gemeenten) en stelde tot 2010 een vergoeding
beschikbaar voor de deelnemers, mits zij:
 een kwaliteitssysteem implementeren gebaseerd op Normblad 8001/8002;
 deelnemen aan de onderlinge visitaties;
 deelnemen aan het landelijk platform: POKB.
Vanaf 2010 is de stimuleringsregeling opgegaan in de decentralisatie-uitkering aan provincies en
gemeenten met bevoegd gezag taken Wbb. Na 2014 bepalen de deelnemers zelf hoe ze de middelen
inzetten voor de taakuitvoering en financiert Bodem+ de coördinatie van het POKB.
Onderlinge visitaties
De POKB-deelnemers leggen zich toe op het verbeteren van hun kwaliteitsmanagement. Zij zorgen voor
de opzet van een kwaliteitssysteem voor bodem- en ondergrondtaken en voor de implementatie van
het Normblad. Door middel van onderlinge visitaties beoordelen zij het kwaliteitssysteem en de
implementatie daarvan bij de deelnemende organisaties. Daarnaast wisselen ze kennis uit over vooraf
benoemde actuele onderwerpen: thema’s genoemd.
Bij een onderlinge visitatie bezoeken 2 deelnemers (visitors) een collega organisatie (visitee). In 2007
stonden alle visitaties onder leiding van een medewerker van SIKB of Bodem+. Vanaf 2008 is de leiding
van een visitatieteam zo veel mogelijk door voldoende ervaren deelnemers uitgevoerd, met enkel
begeleiding op afstand van SIKB of Bodem+. Deze deelnemers treden op als teamleider van
visitatieteams. Bij de eerste (start)visitatie of bij een score onvoldoende in het voorgaande jaar levert
SIKB of Bodem+ de teamleider voor de visitatie.
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Het visitatieteam beoordeelt het kwaliteitssysteem aan de hand van een beoordelingsschema en geeft
daarnaast een indicatief oordeel over de thema-onderwerpen.
Vanaf 2009 zijn de volgende thema’s behandeld tijdens de visitaties:
 2009 en 2010-2011: prestatie-indicatoren;
 2012:
kwaliteit van het bodeminformatiebeheer (KwaBIB);
 2014-2015:
omgeving, organisatie, ondergrond (O3);
 2016-2017:
rolverdeling VTH (OG en ON) en Convenant bodem en ondergrond;
 2018-2019:
implementatie Omgevingswet, Uitvoering Besluit Bodemkwaliteit (voor
gemeenten en omgevingsdiensten) of Potentie ondergrond in relatie tot
energietransitie (provincies).
Een visitatie bevat elementen van een audit en is niet vrijblijvend. De inhoud en reikwijdte van de
visitatie is breder dan de gebruikelijke audit in het kader van ISO. De verschillen met een ISO-audit zijn
in de POKB-bijeenkomsten uitgewerkt. Vanaf 2010-2011 vormt POKB, na de gezamenlijke evaluatie in
POKB, een werkgroep die de aanpak en methode van visiteren beoordeelt en zo nodig aangescherpt. De
werkgroep bereidt ook de nieuwe visitatieronde qua inhoud en aanpak voor. Vanaf 2011 geven de
deelnemers aan dat er behoefte is aan dynamisch onderhoud van het systeem met leren en verbeteren
aan de hand van actuele thema’s. De werkgroep uit POKB vult deze behoefte in door accenten aan te
brengen in de manier van visiteren en de vraagstelling voor de geselecteerde thema’s gedegen voor te
bereiden.

Visiteren vraagt een gedegen voorbereiding van de deelnemers om tot succes en voldoening te komen.

De onderlinge visitaties hebben een dubbel doel:
1. Waarborgen dat implementatie van kwaliteitsmanagement op basis van het Normblad
daadwerkelijk plaatsvindt, dat de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement bij de deelnemers
continueert en dat een hoger prestatieniveau wordt bereikt;
2. Faciliteren van kennisuitwisseling tussen de deelnemers: wat gebeurt er bij andere, vergelijkbare
organisaties, hoe doe ik ervaring op met kwaliteitsmanagement en het continu verbeteren van de
uitvoering, hoe ga ik om met actuele zaken, bijvoorbeeld aan de hand van een thema
(praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt op de website van POKB en komen in POKB aan de orde).
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2

Voorbereiding en uitvoering visitaties

2.1

Methode van uitvoering

Ontwikkelen methode van uitvoering
De methode van visiteren is geëvolueerd sinds 2007. Na elke visitatieronde zijn op basis van de
evaluaties verbeteringen aangebracht. De methode voor de uitgevoerde visitaties is beschreven in
bijlage 1.
Hulpmiddelen
Om de visitaties uit te kunnen voeren zijn in samenwerking met de deelnemers hulpmiddelen
ontwikkeld. Deze zijn beschikbaar op www.pokb.nl. De deelnemers testen de hulpmiddelen tijdens de
visitaties en verbeteren ze jaarlijks. De eerdergenoemde werkgroep van deelnemers van de visitaties en
experts van Bodem+ en SIKB hebben daarin een belangrijke rol (zie ook hoofdstuk 4).
2.2

Samenwerking met omgevingsdiensten
Kwaliteitscriteria VTH 2.1 en het Normblad zijn gekoppeld
SIKB heeft vanaf 2012 het gebruik van de kwaliteitscriteria omgevingsrecht
afgestemd met PUmA (Project Uitvoering met Ambitie). Omgevingsdienst
NL (ODNL), de verenging van de 29 omgevingsdiensten, heeft de taak van
PUmA overgenomen en in het kader van de kwaliteitsontwikkeling een
collegiale toets (CT) ontworpen. Dit instrument heeft overeenkomsten met
de POKB-visitatie. POKB helpt ODNL waar mogelijk met het overdragen van
kennis, ervaring en hulpmiddelen. De kwaliteitscriteria VTH 2.1 die de CT
als basis gebruikt, zijn voor zover relevant overgenomen in het Normblad
8001/8002, zowel wat betreft proces, inhoud als kritieke massa. Daarnaast
refereren de kwaliteitscriteria 2.1 (par. 4.2.3) aan de specifieke eisen uit
het Normblad 8001/8002. Dit betekent dat iedere organisatie die voldoet
aan Normblad 8001/8002, voor de bodem- en ondergrondtaken ook
voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.1.

Omgevingsdienst NL en POKB stemmen visitaties en collegiale toets met elkaar af
Naast de koppeling van normen en hulpmiddelen is door RWS Bodem+ en SIKB onderzocht welke
praktische synergie tussen een CT en een POKB-visitatie mogelijk is. In 2018 hebben 3 OD’s de CT en de
bodem-visitatie als pilot gecombineerd uitgevoerd. Het resultaat biedt perspectief, hoewel vooral een
faseverschil in de ontwikkeling is geconstateerd. Lees meer in hoofdstuk 3 en 4.
2.3

Uitvoering visitaties

Planning
POKB hanteert sinds 2012 een 2-jarige cyclus van visitatierondes. De feitelijke uitvoering van de
visitatieronde neemt een periode van 7 maanden in beslag (bijlage 2, van 10.09.2018 tot 10.04.2019).
De laatste visitatie van de voorgaande ronde was op 27.07.2017. Het tussenliggende jaar is nodig voor
de afronding van de rapportages, de evaluatie, de voorbereiding van nieuwe thema’s en de rapportage.
Deelnemers hebben door deze 2-jarige cyclus ook voldoende tijd om verbeteringen te implementeren.
De aanbevelingen van de vorige visitatie komen immers in de vorm van een follow-up als eerste
onderwerp in iedere visitatie aan de orde.
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25 visitaties gepland, 19 uitgevoerd in de visitatieronde 2018-2019
In 2018 zijn 25 visitaties gepland, gelijk aan het aantal in 2016-2017 (3 meer dan in 2014-2015). Tijdens
de uitvoering zijn wijzigingen opgetreden en zijn uiteindelijk 19 organisaties bezocht, waarbij 23
organisaties hebben deelgenomen als visitor (bijlage 2). Er was bij 1 organisatie sprake van een stop qua
actieve deelname. Bij 2 organisaties was sprake van overmacht door ziekte, zodat de organisatie
uiteindelijk niet bezocht kon worden. De andere 3 organisaties gaven aan dat door reorganisatie deze
ronde geen bezoek mogelijk was. Er zijn twee combinaties gemaakt van visitaties bij gemeente en
omgevingsdienst; voor de gemeente Eindhoven en ODZOB en voor de gemeente Arnhem en ODRA (net
als in visitatieronde 2016-2017). Na de verschuivingen in de jaren 2012-2016 door de vorming van
omgevingsdiensten is de samenstelling van de actieve organisaties momenteel meer stabiel.
Reorganisaties en taakverschuivingen hebben al vanaf de start van het POKB effect op de uitvoering van
de visitaties. De huidige actieve deelnemers hebben nagenoeg allemaal een ‘reorganisatieproof
kwaliteitssysteem’ dat ook is voorbereid op de Omgevingswet. Veel organisaties hebben een tweede
(soms zelfs derde en vierde) medewerker opgeleid om mee te draaien in POKB. Personele verbreding is
een belangrijk aspect voor continuïteit en prestatieverbetering.

Visitatie in Arnhem: toelichting op de projecten vanuit de panoramakamer in het gemeentekantoor.

Samenstelling visitatieteams 2018-2019
De visitatieteams bestonden in het algemeen uit twee tot drie personen:
 twee medewerkers van de verschillende participerende organisaties;
 één medewerker van SIKB was aanwezig bij 3 visitaties van de ronde 2018-2019.
Bij het indelen van de teams is rekening gehouden met de kennis en ervaring en de reistijd. Dertien
medewerkers van de deelnemers en een van SIKB hebben opgetreden als teamleider, in een enkel geval
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voor twee visitaties. Er is inmiddels een groep van ervaren teamleiders beschikbaar, hoewel er elk jaar
enig verloop plaats heeft en ook deze ronde nieuwe teamleiders ingewerkt zijn. Dit zorgt ervoor dat de
inzet van SIKB is beperkt tot een pilotvisitatie (combi met CT én startvisitatie) en 2 bijzondere situaties.
Onderwerpen
Het onderwerp ‘kwaliteitssysteem’ is in alle visitaties meegenomen als ‘vast’ onderwerp. Daarbij wordt
getoetst hoe ver de visitee (bezochte deelnemer) is met het opzetten en implementeren van het
kwaliteitssysteem en voor welke systematiek is gekozen. Hiervoor is ook een methodiek van
zelfevaluatie ontwikkeld, die voorafgaand aan het bezoek plaatsvindt en aan voorafgaand aan de
visitatie aan de visitoren wordt toegezonden. Tijdens de visitatie komende de bijzonderheden aan de
orde en met name de follow-up van voorgaande evaluaties. Dit betreft de acties uit de voorgaande
evaluatie en de continue verbetering.
In 2018-2019 zijn als thema’s de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet en de
uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit (gemeenten) of Potentie ondergrond in relatie tot
energietransitie (provincies) gevisiteerd. Daardoor bleef er in het algemeen ruimte over om een
keuzeonderwerp per visitatie toe te voegen. Dit onderwerp stellen visitor en visitee in overleg vast.
Afronding
Van iedere visitatie zijn per onderwerp verslagen gemaakt en is een afsluitende brief opgesteld. De
afronding verliep gestructureerd doordat gebruik is gemaakt van een modelbrief en modelbeoordelingen. De modelbeoordelingen zijn voorbereid in de themanotitie van de werkgroep.
2.4

Begeleiding en coördinatie

Begeleiding, opleiding en training deelnemers
De visitatieronde 2018-2019 was voor de OMWB de eerste visitatie. OMWB heeft de ervaringen van
Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda en Tilburg met POKB overgenomen voor het opzetten
van het kwaliteitssysteem. Voor de overige deelnemers betrof het een follow-up visitatie. Deze
visitatieronde bleek een startdag niet nodig. De startdag is een introductie op visiteren en behulpzaam
voor nieuwe medewerkers of deelnemers. Voorafgaand aan de visitatieronde 2016-2017 is op 8
december 2015 een startdag georganiseerd. Daarnaast heeft SIKB tot nu toe vanaf 2006 bijna elk jaar
een training voor de deelnemers georganiseerd.
Voor deze visitatie-ronde is er een op maat training op 19 juni 2018 georganiseerd, gegeven door
Bureau Veritas en gericht op het verwerven van auditvaardigheden door de deelnemers. De 7
deelnemers beoordeelden de training als goed (zie scoretabel). Door de collectieve opzet zijn de kosten
beperkt. De trainingen zijn gericht op zowel auditvaardigheden als ook op de visitatiemethodiek, zodat
deelnemers ook echt voorbereid zijn en alle hulpmiddelen kennen.
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Scoretabel van de evaluatie van de training gericht op visitatievaardigheden.
Tijd (2) en oefeningen (4) scoorden ruim voldoende door de eendaagse vorm.
Organisatie (1), inhoud (3), interactie (5), boek (6), trainer (7), locatie (8) en algemeen (9) scoorden goed.

POKB-bijeenkomsten
De doorontwikkeling van de visitatiemethode, het vaststellen van kaders en de uitwisseling van kennis
en ervaringen verloopt via de halfjaarlijkse POKB-bijeenkomsten. Tijdens de POKB-bijeenkomsten komt
de voortgang van de visitaties aan de orde en daarnaast actuele onderwerpen en het onderhoud van
het Normblad.
Voor de periode 2018-2019 zijn de volgende POKB-bijeenkomsten gehouden:
 22 maart 2018: afstemming met CT, toelichting op de visitatieronde, Aanvullingsbesluit Bodem;
 11 oktober 2018: terugkoppeling pilots met CT, warme overdracht, behoeftepeiling, actualisatie
HUM/BUM Wbb;
 21 maart 2019: evaluatie visitaties, voorbereiding thema’s 2020 (werkgroep), actualiteiten;
 3 oktober 2019: jaarrapport, vaststellen thema’s 2020, grondwater onder de Omgevingswet,
toekomst POKB.
De POKB-bijeenkomsten zijn naast de visitaties vooral gericht op actualiteiten (zie website voor agenda,
verslagen en presentielijst). De opkomst voor bijeenkomsten is vrij stabiel met gemiddeld 20-24
deelnemers in de afgelopen periode (ca. 70% van de deelnemers). Er zijn regelmatig presentaties van
zowel deelnemers als externen over onderwerpen die van belang zijn voor de taakuitvoering bodem en
ondergrond en het kwaliteitsmanagement daarvoor. In de afgelopen jaren betrof het onder andere:
 het omgevingsbeleid en de Omgevingswet (Aanvullingsbesluit bodem), meerdere malen;
 het VTH-dossier en de samenwerking met de collegiale toets (CT) bij omgevingsdiensten;
 warme overdracht, voorbeeld uitvoering en kwaliteitsboring Provincie Utrecht;
 actualisatie HUM/BUM Wbb en toepasbaarheid Normblad;
 grondwater onder de Omgevingswet en verdeling toekomstige taken en bevoegdheden.
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2.5 Beoordeling visitatiemethode door de deelnemers
De visitatiemethode en de uitvoering zijn geëvalueerd tijdens POKB van 21 maart 2019 (bijlage 3) en bij
de opzet van de visitatieronde 2020 is rekening gehouden met de belangrijkste conclusies:
 De hoofdlijn is dat de methode, aanpak en coördinatie inmiddels uitstekend werkt;
 twee thema’s werkt uitstekend als prikkel om zaken actueel en op orde te houden;
 een gelijke agenda is prima werkbaar voor verbeteringen en vergelijking (benchmark);
 bij een OD die voor de eerste keer deelneemt past de startvisitatie prima;
 de visitatie legt de vinger op de zere plekken en dat is zeker leerzaam;
 bij de provincies is visiteren op de opdrachtgeverrol voor OD’s zinvol;
 De verbeteracties zijn:
 verslaglegging (kernachtiger) als laatste onderdeel van de visitatiedag inplannen, 1 uur;
 afhandeling met een formele brief en aangevuld verslag kan dan binnen 1 maand;
 beantwoording van de themavragen en de uitgevoerde follow-up tevoren uitwisselen voor
meer diepgang tijdens de visitatie.
De effecten van de visitatie zijn voor iedereen positief. Positieve effecten zijn: het uitbouwen van het
netwerk, het actueel houden en verbreden van kennis, een beoordeling ontvangen van derden en
inzicht in waar je staat ten opzichte van de andere POKB-deelnemers werkt stimulerend, nuttige ideeën
en werkwijzen opdoen.
Dat meerdere collega’s van de bezochte organisatie meedoen aan de visitatie is positief. Zo krijg je in de
hele organisatie aandacht en draagvlak en is iedereen nieuwsgierig naar het resultaat. Visitaties
combineren op een andere locatie of een deel hiervan uitvoeren in de methode zoals getest in 2016
(benoemd als ‘visiteren 2.0’) werkt in de praktijk onvoldoende. Bij visiteren 2.0 spreken 3 organisaties
op een locatie de themaonderwerpen door en beoordelen de opzet van hun kwaliteitssystemen. Dit
geeft veel besparing van tijd, echter onvoldoende diepgang en vooral onvoldoende bekendheid naar de
medewerkers van de betrokken organisaties. Het bezoek aan een organisatie en de voorbereiding
daarop door meerdere medewerkers is een essentieel onderdeel van de visitatie.
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Resultaten

3

3.1 Kwaliteitssystemen op basis van het Normblad zijn op orde
Het eerste onderdeel van de visitatie is de implementatie van een kwaliteitssysteem op basis van het
Normblad 8001/8002. De organisaties kiezen sinds 2014 zelf om actief deel te nemen aan de visitaties
of passief POKB te volgen als agendalid. Een agendalid kan een functionerend kwaliteitssysteem
hebben, echter er is geen toetsing in de vorm van een visitatie uitgevoerd. De beoordeling is uitgedrukt
in een score. De deelnemers ontvangen een vertrouwelijk overzicht zodat ze de scores onderling
kunnen vergelijken.
Historisch perspectief implementatie kwaliteitssysteem op basis van het Normblad
De implementatie van een kwaliteitssysteem is een geleidelijk proces. Deelnemers zijn vaak al rond
2000, parallel met de ontwikkeling van de Normbladen, gestart met het documenteren van
werkprocessen. Na het gereed komen van de Normbladen is het aantal organisaties dat bij het POKB is
aangesloten gegroeid. Eind 2011 hadden 40 organisaties een kwaliteitssysteem gebaseerd op Normblad
8001 of 8002. Hiervan zijn er 34 beoordeeld (26 goed, 8 voldoende) gedurende de visitatieronde 2011.
Vanaf 2012 neemt de actieve deelname door de vorming van omgevingsdiensten eerst af, om daarna
weer toe te nemen doordat omgevingsdiensten (met een kwaliteitssysteem) toetreden. Het aantal
deelnemende provincies neemt af van 12 in 2011 naar de huidige 7 deelnemers. De reden hiervoor is
dat veel provincies taken vanuit de Wet bodembescherming geheel of gedeeltelijk hebben
overgedragen aan omgevingsdiensten. Figuur 1 geeft de actuele situatie per 2018. Als een OD de
bodemtaken van gemeente en/of provincie heeft overgenomen en ook een kwaliteitssysteem heeft, is
alleen de OD meegeteld.
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Figuur 1: Organisaties met een kwaliteitssysteem op basis van het Normblad

Resultaten 2018-2019: kwaliteitssysteem
Er zijn 19 visitaties uitgevoerd, waarvan 2 in de vorm van een combinatie van een gemeente en een OD.
Daarmee zijn lang niet alle 42 organisaties met een kwaliteitssysteem recent beoordeeld. Van de 42
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organisaties is bij 1 organisatie een beoordeling ‘in opbouw’ gebruikt in verband met de overdracht van
taken van provincie en gemeente naar OD. Een organisatie scoort in 2018 onvoldoende en is niet
meegenomen in figuur 1 (voorwaarde is een geïmplementeerd kwaliteitssyeteem). Het perspectief is
dat deze organisatie eind 2019 het kwaliteitssysteem volledig geïmplementeerd heeft.
Tabel 2: gebruikte classificatie in de beoordeling bij de visitatierondes 2008-2019, onderwerp kwaliteitssysteem

Oordeel

Toelichting

Goed
Voldoende
Onvoldoende
In opbouw

Documentatie en implementatie volledig, systeem in beheer
Documentatie volledig, implementatie in ontwikkeling, systeem in beheer
Documentatie en / of implementatie onvoldoende gevorderd; systeem niet in beheer
Overdracht van kwaliteitssysteem naar RUD/OD nog niet volledig gerealiseerd

16
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0
goed

voldoende

onvoldoende

in opbouw

Figuur 2: Resultaten van de beoordeling van de kwaliteitssystemen van 19 deelnemers aan de visitatieronde 2018-2019.

Goed
De resultaten laten zien dat 14 deelnemende organisaties een kwaliteitssysteem in beheer hebben en
alle bijbehorende systeemeisen volledig uitvoeren (gelijk aan 2016-2017).
Voldoende
De organisaties met een beoordeling ‘voldoende’ hebben een minder volledig beheer. Er is minder
capaciteit beschikbaar en interne audits en/of een managementbeoordeling ontbreken. Dit komt voor
sinds 2014 en is vaak het gevolg van reorganisaties en/of transitie naar omgevingsdiensten.
Onvoldoende
Een OD is er niet in geslaagd om na de vorige visitatie de implementatie af te ronden. De resultaten
geven een duidelijke leidraad voor de nog benodigde verbeteringen.
Opbouw
Een OD heeft het systeem in opbouw, nadat in 2014 taken zijn overgedragen van gemeenten en
provincie. De visitatie geeft aan dat implementatie voor 2020 afgerond kan zijn.
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Geen beoordeling of stop met beheer
Door overmacht, de overdracht van uitvoeringstaken naar omgevingsdiensten (OD of RUD) of
reorganisatie zijn er, afgezien van de 19 gevisiteerde systemen:
 4 organisaties niet beoordeeld,
 1 organisatie is een nieuwe combinatie OD/gemeente (een systeem),
 5 organisaties gestopt met het actief beheren van het kwaliteitssysteem (4 voorafgaand aan de
planning van de visitatieronde),
 12 organisaties gestopt met actief beheer in voorgaande ronden,
 2 organisaties die het beheer gepauzeerd hebben in afwachting van ontwikkelingen.
De overdracht of herverdeling van bodemtaken is maatwerk in alle regio’s. De verwachting is dat er nog
enkele omgevingsdiensten zullen toetreden als actief deelnemer als de overdracht van bodemtaken is
afgerond.
Het overzicht geeft aan dat in totaal 42 organisaties een kwaliteitssysteem hebben opgezet en dat 20122019 door beleggen van bodemtaken van gemeenten en provincies bij OD, een periode van transitie is
geweest, die met de vorming van OD Twente per 2020 lijkt te zijn afgerond. In de 25 actief
deelnemende organisaties is in 2018-2019 nog een wisseling opgetreden: een gemeente is gestopt en
een OD gestart. Deze groep vormt de basis voor de visitatieronde 2020, waarbij een vijftal organisaties,
hetzij door onvoldoende overdracht van taken (aan de OD), hetzij door ontbrekende personele invulling
van taken, hebben aangegeven niet te kunnen deelnemen.
3.2 Themaonderwerpen 2018-2019: Omgevingswet en Besluit bodemkwaliteit/energietransitie
Er zijn bij 21 organisaties themaonderwerpen gevisiteerd en op enkele bijzonderheden na verliep dit
uitstekend. Er zijn twee bijzonderheden vermeldenswaard. In een geval is het themaonderwerp door
een van de visitoren tijdens het bezoek van een andere organisatie aan de orde gesteld. Dit gebeurde
omdat zijn organisatie zelf niet gevisiteerd kon worden en hij toch mee wilde doen aan de vergelijking
op basis van een themaonderwerp. Bij een gemeente is de beoordeling uit 2017 meegenomen. Deze
gemeente voerde in die ronde de pilot, als keuzeonderwerp, ter voorbereiding op het thema Besluit
bodemkwaliteit uit. Dit thema is onderdeel van het Normblad 8001/8002 als uitvoeringstaak. De
provincies hebben echter geen betrokkenheid bij dit thema en zijn gevisiteerd op het thema Potentie
ondergrond i.r.t. de energietransitie. Bij alle 20 organisaties is het themaonderwerp Omgevingswet
gevisiteerd. Een OD kon niet op dit thema beoordeeld worden, omdat deze taken (nog) niet aan de OD
waren opgedragen.
Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken op de thema’s is een scoretabel
ontwikkeld per thema. De teamleider beoordeelt de score in overleg met medevisitoren en koppelt de
score terug naar de organisatie en noteert zo nodig een afwijkende mening van de visitee. De score is
indicatief en vooral bedoeld om een totaalbeeld te verkrijgen.

Scoretabel Thema 1: Omgevingswet
Oordeel
Toelichting op criteria
Volledig gereed
Organisatie gereed voor uitvoering van de Omgevingswet, inclusief de bodem en
ondergrondtaken. Integraal werken krijgt in alle facetten aandacht. Bodem en
ondergrondtaken krijgen aandacht in op te stellen omgevingsvisie(s). Organisatie
heeft een duidelijke strategie bepaald voor beleidsruimte en 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.
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Deels gereed

Niet gereed

Organisatie in voorbereiding voor implementatie van bodem en ondergrondtaken in
de Omgevingswet. Integraal werken en aandacht voor bodem en ondergrond in
omgevingsvisie(s) is in ontwikkeling. Strategie voor beleidsruimte en handhaving in
voorbereiding. Afspraken over de overdracht van Wbb-taken zijn op hoofdlijnen.
Organisatie is nog niet gereed voor uitvoering van de Omgevingswet inclusief de
bodem en ondergrondtaken. De aandacht voor integraal werken en bodem en
ondergrondtaken in relatie tot op te stellen omgevingsvisie(s) is niet gewaarborgd of
niet uitgewerkt. Er is geen strategie voor beleidsruimte en handhaving bepaald. Er
zijn nog geen afspraken gemaakt over de overdracht van Wbb-taken.

Scoretabel Thema 2: Implementatie Besluit bodemkwaliteit (Bbk, gemeente en OD’s)
Oordeel
Toelichting op criteria
Volledig accuraat
Er is een accurate wijze van (zicht houden op de) uitvoering van het Besluit
bodemkwaliteit, voor de meldingen, toetsen en het toezicht en de handhaving, zowel
qua procesborging als qua capaciteit en middelen.
Aanwezig
De organisatie geeft in voldoende mate uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit op
de diverse aspecten.
Ontbrekend
Er ontbreekt (zicht op de kritische) onderdelen van de uitvoering van het Besluit
bodemkwaliteit..

Scoretabel Thema 3: Potentie ondergrond in relatie tot energietransitie (provincies)
Oordeel
Toelichting op criteria
Volledig gereed
Organisatie is voorbereid op het gebruik van de ondergrond voor energietransitie. Er
is bewustwording en de status van de ondergrond is bepaald. Organisatie heeft een
duidelijke strategie bepaald voor de invulling en keuzes die te maken zijn. De
monitoring van effecten is voorbereid of opgestart.
Deels gereed
Organisatie is in voorbereiding voor de implementatie van het gebruik van de
ondergrond voor energietransitie. Er is enige bewustwording, maar de status is nog
niet duidelijk bepaald. De invulling van de strategie is in ontwikkeling en de
monitoring op effecten is niet voorbereid.
Niet gereed
Organisatie is nog niet voorbereid op het gebruik van de ondergrond voor
energietransitie. Er is weinig bewustwording van de taken en keuzes die gemaakt
moeten worden.

Er is niet gekozen voor de termen goed, voldoende en onvoldoende, aangezien er geen feitelijke
verplichtingen zijn. Het betreft taken die uit het Normblad 8001/8002 voortkomen en voor een deel
samenhangen met de uitvoeringstaken op het gebied van toezicht en handhaving en het Convenant
bodem en ondergrond. De beoordeling is er op gericht om een vergelijkend beeld te geven in de mate
waarin het thema is opgepakt en onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsmanagement.
Omgevingswet
De resultaten van de indicatieve beoordeling zijn weergegeven in figuur 3 die aangeeft dat de
implementatie van de Omgevingswet in volle gang is. Het feit dat 3 OD’s gereed zijn geeft vooral aan dat
zij als koplopers zeer actief zijn met de voorbereiding. De beoordeling ‘deels gereed’ is eigenlijk op alle
deelnemers van toepassing, omdat het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet nog niet was
vastgesteld, zodat de organisatie de implementatie feitelijk nooit volledig voorbereid kon hebben
tijdens de visitatie.
De Omgevingswet is in POKB veelvuldig onder de aandacht geweest omdat het de werkprocessen voor
de toekomst bepaalt. Veel organisaties zijn actief in het leveren van input voor de omgevingsvisie. Het
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werkveld bodem heeft gestandaardiseerde informatie, kaarten van de bodemkwaliteit en de potentie
van de ondergrond. Dit is belangrijke informatie voor de omgevingsvisie. Regelmatig blijkt dat goede
communicatie en netwerken binnen de organisatie bepalend zijn voor de kwaliteit van de aanpak, de
mate waarin bodem en ondergrondaspecten integraal bij de omgevingsvisie worden betrokken.
De overdracht van taken van de provincies naar de gemeenten, zoals warme overdracht Wbb, was vaak
nog in voorbereiding. Op het punt van overdracht Wbb en overdracht grondwater zijn veel
aandachtspunten benoemd. Dit is een belangrijke reden dat POKB heeft besloten om het thema voor
2020 opnieuw uit te werken en te beoordelen of en hoe vooruitgang is geboekt. De 2020 beoordeling
zal met het oog op de invoering in 2021 nog kritischer zijn dan afgelopen visitatieronde. Voorjaar 2020
mag verwacht worden dat de voorbereiding is afgerond.
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Figuur 3: Resultaat van de beoordeling van het thema Omgevingswet van 20 deelnemers aan de visitatieronde 2018-2019.

Besluit bodemkwaliteit (en VTH-taken)
De resultaten van de beoordeling zijn weergeven in figuur 4 en illustreren dat:
 75% volledig accuraat is;
 25% aanwezig is.
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Figuur 4: Resultaat van de beoordeling van het thema Besluit bodemkwaliteit van 17 deelnemers aan visitatieronde 2018-2019.

Voor het Bbk is bij geen enkele organisatie sprake is van een ontbrekende invulling van de taken. Bij een
gemeente is het onderwerp niet gevisiteerd, mede in verband met de afstemming met de OD, en
ontbreekt dus de beoordeling. Provincies hebben een vervangend thema gevisiteerd (zie hieronder).
Het Besluit bodemkwaliteit is een belangrijk onderdeel van de uitvoering dat meegaat naar de
Omgevingswet en is een belangrijk onderwerp voor samenwerking van OD en gemeenten. Mede
daarom is het thema gevisiteerd. De beoordeling van de gemeente kan soms in wisselwerking met de
OD zijn.
Een van de belangrijkste aandachtspunten is de invulling van de personele capaciteit voor de uitvoering
van de taak. Bij opstartende OD’s is dit meerdere keren een actiepunt. Bij de langer bestaande OD’s is
de taak meestal goed ingeregeld. Een enkele keer komt het voor dat de taakuitvoering bij een persoon
is ondergebracht en dat back up van kennis en ervaring als actiepunt is benoemd. Opmerkelijk is dat de
organisaties met een score goed voor de implementatie van het kwaliteitssysteem, alsmede de in
opbouw zijnde OD, de (hoogste) score ‘volledig accuraat’ op dit thema realiseerden.
Potentie ondergrond in relatie tot energietransitie
Dit onderwerp is door de 3 (actief) deelnemende provincies voorbereid met als score:
 1 provincie is gereed;
 2 provincies deels gereed.
Door bij de indeling van de visitaties rekening te houden met het specifieke thema voor de provincies
kon effectief onderling gevisiteerd worden. In de provincie Groningen is er veel aandacht voor de
ondergrond door de problematiek van de gaswinning. De werkwijze van de provincie en het gebruik van
de Nota Ondergrond is een voorbeeld van gerichte organisatie met het doel de omgeving goed te
informeren en bewust te maken van de potentie en complexiteit van activiteiten in de ondergrond. De
andere provincies zijn vooral gericht op geothermie en constateren dat de energietransitie nog in een
opstartfase is. Het ordenen van informatie en het op een gewaarborgde manier beschikbaar stellen van
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informatie is de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Kennis van kwaliteitssystemen
ondersteunt daarbij.
3.3 Pilot gezamenlijke uitvoering visitatie en collegiale toets bij 3 OD’s
In afstemming met de VTH-projectgroep van ODNL is in de eerste ronde van de collegiale toets (CT)
voor 3 omgevingsdiensten de CT en de POKB-visitatie gecombineerd uitgevoerd. Deze pilot werd
mogelijk omdat OD Haaglanden, RUD Zeeland en OMWB bij elkaar in één CT-poule waren ingedeeld. De
eerste ronde CT’s vond plaats in 9 poules van 3 of 4 OD’s. Een volledige overlap en combinatie met de
visitaties is alleen zinvol en praktisch haalbaar als alle deelnemers in een poule ook POKB-deelnemer
zijn.
De genoemde 3 OD’s voerden de combinatie uit in 3 onderlinge bezoekdagen (10, 17 en 24 september
2018). Het vaste centrale onderwerp van CT - probleemanalyse en nabijheid opdrachtgever (in de
omgevingsanalyse) - is in de ochtend als keuzeonderwerp in de visitatie voor POKB opgenomen. Zo
bleef in de middag tijd voor de POKB themaonderwerpen. De combinatie is door de deelnemers vanuit
POKB positief ontvangen. Er was voldoende tijd voor diepgang en het bespaarde veel tijd in de
voorbereiding en de uitvoering. Nu hoefde immers slechts voor een dag een agenda gemaakt te worden
waarbij de betrokken collega’s werden uitgenodigd. De verslagen zijn specifiek uitgewerkt voor zowel
de CT alsook de POKB-visitatie. De resultaten zijn in beide evaluaties meegenomen.
De conclusie vanuit de VTH-projectgroep van ODNL was dat het beleidsveld Bodem al meer bekend is
met ‘visitaties’. De ervaren OD’s kunnen daarom in de uitvoering tijd besparen, terwijl de OD’s die voor
het eerst een CT doen daar nog meer aandacht en voorbereiding voor nodig hebben (faseverschil qua
implementatie). Als aandachtspunt vanuit CT is aangegeven dat de aandacht aan het centrale CT-thema
‘probleemanalyse en nabijheid opdrachtgever’ (ca. 1,5 uur) en de optie tot keuzeonderwerpen in het
werkveld VTH beperkt is geweest.
De 3 deelnemende pilot OD’s hebben veel ervaring met systematische kwaliteitszorg en certificatie. Hun
gestructureerde wijze van werken aan kwaliteitsverbetering, o.a. Six Sigma, ‘lean management’, bleek
interessant en hielp de deelnemers in deze poule om op dit vlak kennis uit te wisselen. Tegelijkertijd
bleek dat de deelnemers (visitoren) vaak veel wisten van bodem en kwaliteitsborging maar vaak minder
van de probleemanalyse bij toezicht en handhaving in het algemeen. Hiervoor hadden zij als optie een
collega in kunnen schakelen en meenemen tijdens het bezoek. Mede omdat het aantal deelnemers dan
sterk toeneemt is dit niet gebeurd.
Voor 2019 heeft uit praktische overwegingen van planning geen vervolg van de combinatie
plaatsgevonden. CT werkt tot nu toe met een jaarplanning en POKB met een 2-jaarlijkse visitatiecyclus.
Wel zijn de namen van deelnemers uitgewisseld en heeft ODMH opgetreden als kennisintermediair
richting POKB. Er is intensief contact geweest tijdens de uitvoering van de pilots en ook daarna tijdens
de 2e ronde van CT. Daarnaast zijn in juni 2019 gezamenlijk vanuit POKB en CT de ervaringen gedeeld
met een Projectgroep Kwaliteit van de waterschappen die zich oriënteert op CT en/of visitaties. In 2020
is wederom intensief contact gepland ter voorbereiding van de evaluatie in 2020. CT heeft na de ronde
van 2019 aangegeven het jaar 2020 volledig te nemen voor evaluatie en in ieder geval ook over te
schakelen naar een 2-jaarlijkse cyclus.

Visitaties POKB, evaluatie 2018-2019

17

3.4 Normblad en Platform in voorbereiding op de toekomstige taakuitvoering
Normblad versie 4.1 nog actueel in afwachting van de Omgevingswet
Door de volledige actualisatie van het Normblad 8001/8002 in 2013 sluit deze nog voldoende aan op de
taakuitvoering van de organisaties. Er zijn kleine punten van aandacht benoemd. Echter de
ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet maken het minder doelmatig om op dit moment
te actualiseren. De ontwikkelingen op het gebied van handhaving Wbb, Besluit bodemkwaliteit en
Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen zijn in POKB nauwlettend gevolgd of als visitatiethema
uitgewerkt. In 2020 zal een verkenning plaatsvinden hoe de transitie van het Normblad naar gebruik
onder de Omgevingswet te realiseren is.
Goede praktijkvoorbeelden ondersteunen de uitvoering
POKB streeft naar kennisuitwisseling en de optie tot harmonisatie van de uitvoering vanuit de praktijk.
In de afgelopen jaren zijn goede voorbeelden vaak overgenomen door andere organisaties. Elke
visitatieronde worden de goede voorbeelden verkend en waar mogelijk uitgewerkt. Uit de afgelopen
visitatieronde zijn de goede voorbeelden rond de thema’s geselecteerd (bijlage 4).
De organisaties die betrokken zijn bij de visitaties krijgen een compilatie van de verslagen zodat ze zelf
de voorbeelden kunnen nagaan en zo nodig opvragen bij de organisatie. Dit blijkt een effectieve en de
meest betrouwbare methode te zijn om een werkwijze of hulpmiddel over te nemen.
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4 Conclusies 2018-2019 en vooruitblik 2020
4.1

Conclusies 2018-2019

Deelnemers POKB
In 2019 nemen 25 organisaties actief deel aan POKB en zijn 17 organisaties agendalid (tabel 1). Het
aantal betrokken organisaties stabiliseert nu de vorming van Omgevingsdiensten is afgerond. Het aantal
actieve organisaties is geleidelijk afgenomen van 36 in 2011, 29 in 2016 tot 25 in 2019. Er nemen minder
provincies deel en meer OD’s. Ook deze trend volgt de vorming van OD’s.
Visitaties sluiten aan op actief beheerde kwaliteitssystemen
Gedurende de afgelopen visitatieperiode 2018-2019 is de deelname op niveau gebleven. Vooral door
overmacht en reorganisaties was de deelname niet volledig. POKB blijft zich ontwikkelen wat blijkt door
de startvisitatie en de pilot met CT door 3 OD’s. De inspanning van de huidige actieve deelnemers is
ruim voldoende om de kwaliteitssystemen op orde te houden. De visitaties behoren voor de
organisaties inmiddels tot de standaard werkwijze in het kader van kwaliteitsmanagement en de 2jaarlijkse visitatiecyclus sluit daar goed bij aan. Meerdere omgevingsdiensten hebben systeemgerichte
kwaliteitszorg voor de gehele organisatie ingevoerd en 3 OD’s zijn ISO9001 gecertificeerd. Ondanks de
toegenomen ervaring blijft het nog steeds ‘spannend’ om een visitatieteam op bezoek te krijgen en met
de hele organisatie de focus op kwaliteitsmanagement te leggen (doen we de juiste dingen, doen we ze
goed en leren we voldoende?).
Deelname is een bewuste keuze voor kwaliteit
In de decentralisatie-uitkering is in 2010 een budget voor kwaliteitszorg opgenomen. Organisaties
besluiten sinds 2014 zelf om deel te nemen aan POKB en de visitaties. De huidige actieve deelnemers
zien de toegevoegde waarde van de visitaties en onderlinge kennisuitwisseling. De agendaleden blijven
op de hoogte en volgen de ontwikkelingen.

Visitatie in Haarlem: de pauze in de visitatie maakt het mogelijk om de omgeving te zien.
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4.2 Visitaties 2020
Voorbereiding en deelname
De voorbereiding van de visitatieronde 2020 is afgerond. Er zullen naar verwachting 18-20 organisaties
deelnemen aan deze visitatieronde, net als in 2018-2019. Het is de laatste ronde voor de invoering van
de Omgevingswet. Daarom is de uitvoering in de periode februari-juli gepland en zal in de tweede helft
van 2020 een evaluatie plaatsvinden. De evaluatie is breder dan alleen de visitatie en betreft:
 de vorm en invulling van POKB inclusief de systematiek van visiteren en het Normblad,
 de samenwerking en afstemming met Collegiale toetsen door de OD’s (CT) en andere
initiatieven op kwaliteitsgebied.
Teamleiders vervullen centrale rol
Zelfwerkzaamheid van de deelnemers is het vertrekpunt sinds 2010. De ervaren deelnemers treden in
2020 wederom op als teamleider. Startvisitaties zijn niet gepland. De begeleiding door SIKB/RWS
Bodem+ blijft bij de meeste visitaties op afstand. Het accent daarvan is de voorbereiding (thema’s,
planning) en de hulp aan de teams bij de afronding. Op deze wijze vindt zo veel mogelijk kennis- en
taakoverdracht plaats op het gebied van kwaliteitsmanagement (‘beter een hengel dan een vis’).
Themaonderwerpen 2020: Omgevingswet en Grondwater
Voor de visitatieronde in 2020 zijn wederom thema’s geselecteerd om het kwaliteitssysteem actueel te
houden:
 Omgevingswet: dit is een follow up van 2018 omdat de voorbereiding op de Ow in 2020
onverminderd verder gaat, daarbij zijn omgevingsplan, warme overdacht, VTH, Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) en de provinciale insteek en betrokkenheid benoemd als items.
 Grondwater: centraal staan de taken, rollen en bevoegdheden rond grondwaterbeheer,
onderlinge samenwerking, gebiedsgericht grondwaterbeheer en de relatie met de
Omgevingswet.
Er is door de werkgroep een uitgebreide themanotitie opgesteld met een introductie op de
onderwerpen, vragenlijsten voor beide thema’s en een beoordelingssystematiek. Er zijn naar aanleiding
van de evaluatie van 2018-2019 (zie paragraaf 2.5) twee vernieuwingen in de aanpak van de visitaties
doorgevoerd:
1. Zelfevaluatie van de (thema)onderwerpen voorafgaand aan de visitatie (door middel van vragen
die vooraf door de visitee ingevuld moeten worden en de basis zijn voor de voorbereiding van
de visitatie door de visitoren);
2. Gestructureerde afrondende presentatie van de bevindingen op de visitatiedag.
De methode zelfevaluatie was al bekend van de toets op het kwaliteitssysteem. Elk jaar is er een follow
up en die kan de organisatie die bezocht wordt zelf prima voorbereiden. Dat is voor 2020 ook de
bedoeling met de thema’s. De bezochte organisatie neemt zelf de vragenlijsten door die in de
themanotitie staan en geeft (kort) antwoord. Met dit antwoord heeft de visitor een beeld van de stand
van zaken, hoeft dat niet meer uit te vragen en heeft meer tijd om verdiepende vragen te stellen, kennis
uit te wisselen en vooral te zoeken naar verbeteringen of goede voorbeelden.
De tweede vernieuwing in 2020 is dat de visitors hun bevindingen aan het einde van de visitatie
vastleggen in de vorm van een presentatie (in Powerpoint) aan de gevisiteerde organisatie. Hiervoor is
een model ontwikkeld waarin ook al de agenda en de onderwerpen zijn opgenomen. Zo ontstaat een
structuur om snel en compact te rapporteren. Hiervoor is tijdens de visitatiedag een uur uitgetrokken
voorafgaand aan de terugkoppeling op de bezochte organisatie aan het einde van de dag. Na de
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visitatiedag kunnen de deelnemers aan de presentatie bijlagen toevoegen, zoals de zelfevaluatie en als
dat nodig is verdiepende verslagen per onderwerp. De afrondende brief van SIKB aan de bezochte
organisatie met een samenvatting van de conclusies blijft bestaan. De verwachting is dat deze binnen
een maand na afloop van de visitatie verzonden kan worden. De methode brengt de benodigde tijd
voor een visitatie terug van 3 tot circa 2,25 dagen (zie bijlage 1, tabel B2).
4.3 Voortuitblik 2021 en verder
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bodem maakt daar integraal onderdeel van uit. Veel van de
taken en bevoegdheden rondom bodem (zorg voor de fysieke leefomgeving) komen bij gemeenten te
liggen. Provincies krijgen belangrijke regietaken rondom het grondwaterbeheer. Net zoals nu voeren
Omgevingsdiensten veel VTH-taken uit. De Omgevingswet geeft nog meer dan onder de huidige
regelgeving de mogelijkheid om decentraal regels te stellen.
De afgelopen jaren heeft het POKB zich al steeds verder ontwikkeld door het thema bodem en
ondergrond steeds integraler te benaderen (bijvoorbeeld door het gebruik van de ondergrond te
integreren) en de samenwerking te zoeken met andere initiatieven (pilot met CT met ODNL).
De vraag is of het POKB ook onder de Omgevingswet in zijn huidige vorm kan blijven voortbestaan en/of
samenwerking met andere initiatieven mogelijk is. Financiering vanuit het rijk is onzeker. In 2020
worden hierover gesprekken gevoerd met de VNG, IPO en de ODNL.
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Bijlage 1: Methode van uitvoering visitaties
Uitgangspunten
1. visitatiefrequentie
2. samenstelling visitatieteams
3.
4.
5.
6.
7.

scope van de visitatie
tijdsbesteding visitor/visitee
profiel visitor
hulpmiddelen
afronding

8. coördinatie visitaties

één keer per circa 18-24 maanden
twee visitoren per team, waaronder 1 teamleider;
deelname SIKB of RWS Bodem+ bij startvisitatie
twee vaste (thema)onderwerpen
3 dagen per visitatie
competenties vastgelegd; cursus aangeboden
voor alle onderdelen van het visitatieproces beschikbaar
voor alle visitaties een concluderende brief met
gespreksverslagen (gemaakt op visitatiedag)
POKB-overleg; SIKB-secretariaat,
voorbereiding (thema) door werkgroep van teamleiders

Tabel B2: subsidiabele tijdbesteding visitor (eventueel teamleider) bij visitatie (voor 2018, 2,25 dagen voor 2020)

Stap Onderdeel visitatie
1
Voorbereiden
- samenstellen team
- documentonderzoek
- zelfbeoordeling thema’s
- afspraken
2
Voorbespreking visitatieteam op visitatiedag
3
Uitvoering, noteren bevindingen (verslag) op visitatiedag
4
Samenvatting bevindingen, nabespreken team
5
Terugkoppeling hoofdlijnen bevindingen

Benodigde tijd in dagen
1

0,25
0,75
0,5
0,5

Hulpmiddelen
Om de visitaties uit te kunnen voeren zijn in samenwerking met deelnemers (POKB, voorbereid in de
werkgroep) hulpmiddelen opgesteld en uitgewerkt. Deze zijn beschikbaar op www.pokb.nl (dossier
kwaliteitsimpuls en visitaties). De belangrijkste hulpmiddelen zijn:
 Draaiboek visitatie
 Model visitatieaanpak (vragen), verslag en afronding (brief)
 Model dagindeling (visitatieagenda)
 Notitie themaonderwerp met modelbeoordeling
 Infoblad visitee en visitor
 Themanotities keuzeonderwerpen (2009 t/m 2020) met beoordeling.
Het draaiboek geeft alle processtappen van een visitatie, de taken per betrokkene en de hulpmiddelen.
Afronding
Alle visitaties zijn afgesloten met een concluderende brief vanuit SIKB aan het management van de
bezochte organisatie. Als bijlage bij de brief zijn de verslagen van de gevoerde gesprekken opgenomen.
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Bijlage 2: Realisatie visitaties 2018-2019
Datum:
Deelnemer:
Visitoren:
Teamleider:
Begeleider:
Nr.

door de teamleider overeengekomen en uitgevoerd
te bezoeken organisatie en contactpersoon (visitee)
bezoekende organisatie (nr) en aangemelde persoon (een per organisatie vermeld)
persoon die optreedt als zodanig en rapporteert
SIKB (F: Frank Hopstaken) of Bodem+ (M: Marcel Cassee)

Datum visit
10-09-2018

1
19-12-2018
2
16-10-2018
7-02-2019
4

24 (Edwin)
William

F

ODWH:

12 (Mirjam)

Mirjam

F

x (Harke)
15 (Ben)

Harke

M

16 (Margot)

Margot

F

Frans Bart

F

DCMR:
Jens van den Bos
ODMH:

14-03-2019

Gerd de Wolde
10-04-2019

Arnhem / ODRA:
Marc el de Grijs

28-01-2019

Haarlem:
Anneke Levelt

7
8
28-11-2018

OD-Nzkanaal (ODNZKG):
Frans Bart Cornelisse

9
22-11-2018
10
Niet beoordeeld

Eindhoven / ODZOB:

20-11-2018
31-10-2018
13
4-12-2018
14
16-10-2018

17 (Marjolein)
2 (Carla B)
23 (Nic o)/8 (Anneke)

Frank

3 (Mic hel)
4 (Jens)

Frank

10 (William)
18 (Carla O.)
22 (Charly)

Hengelo:
FUMO:

William

M

Carla O.

F

Charly

F

Gerd

F

Mirjam

F

Harke

F

Marianne

F

4 (Jens)

Leeuwarden:

23 (Nic o)
6 (Gerd)
7 (Marc el de G)
12 (Mirjam)

Peter Baijens
Utrecht:

22 (Angelique)
x (Harke)

Marianne Langenhoff

9 (Frans Bart)

Zuid-Holland:

14 (Marianne)

Ben Middendorp

15

2 (Carla B. )
9 (Frans Bart )

8 (Anneke)

Mirjam Hassing

12

5 (Cees)

William Vlamings
Melc her van Eerde

11

Begeleider
F

10 (William)
15 (Ben)

Cees van Wetten
Gem. Groningen:

6

Teamleider
Peter

OZHZ:
Carla Bok-Kamermans

28-01-2019
5

Visitoren
19 (Peter Bej.)

Natasc ha Grundeken

Mic hel Daudt

3

16 (Margot)

21-01-2019

Noord-Brabant:

17 (Marjolein)

Marjolein

F

15-11-2018

Margot de Boer
Prov. Groningen:

7 (Marc el de G)
14 (Marianne )

Marianne

F

Marjolein Bouwense

13 (Peter Bay.)

Natasc ha

F

16
17
x

Deelnemer
OD Haaglanden:

Niet beoordeeld

ODRA:
Carla Otten

17-09-2018
19
x

Stop

1 (Natasc ha)
24 (Edwin)

Heerlen:

Niet beoordeeld

Almelo:
Judith Rouweler

Niet beoordeeld

RUD Drenthe:
Charly van Sc haik /
Angelique de Ruiter

21

22
29-10-2018

RUD NHN:
Nic o Bizot

23
24-09-2018
24
x

RUD Zeeland
Peter Beijaard

OMWB
Edwin Jansen

Niet beoordeeld

F
13 (Peter Bay.)
11 (Melc her)
11 (Melc her)

Peter

F

Melc her

F

3 (Mic hel)
1 (Natasc ha)

Frank

19 (Peter Bej.)

Den Bosch:
Harke Tuinhof
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Bijlage 3: Evaluatie visitaties 2018-2019
Wat is goed
coordinatie planning
coordinatie en voorbereiding documenten
kwaliteitsimpuls door voorbereiding
uitvoering
positieve energie deelnemers
goede tijdsbesteding
kennis uitwisseling
actuele thema's
2 thema's en follow up is prima
diepgang uitvoering werk
kennismaking, elkaar leren vinden
openheid tijdens visitatie
delen van documenten
Wat je hebt aan je kwaliteitssysteem
verslaglegging
rapportage
begeleiding POKB
oordeel van instantie op afstand
Wat kan beter
Afspraken sneller maken over data en verslag
voorbereiding en uitwisselen documenten
Draaiboek op punt verslaglegging
Meer diepgang dan het vragenlijstje
Vragen thema energietransitie (prov)
Modellen voor de thema's
Begeleiding bij vragen
Sneller afronden verslaglegging
rapportage kernachtiger

Aantal x Opmerkingen
6
goede voorbereiding
modellen werken erg goed, vooraf bekend en geven
8
ruimte voor uitwisseling
Je wilt toch bij visitatie alles op orde hebben
2
blijkt telkens weer

3 thema's is te veel

ook bij reorganisaties weet je wat je wilt behouden
3
3
2

4
4

komt laat op gang
moet serieuzer

2

Inzet vragenlijst niet als keurslijf
Het leken teveel dossiervragen, meer normaal
taalgebruik

5

Verslag nog dezelfde dag

Meest leerzaam (eigen organisatie)
kennis delen
kwaliteitssysteem ervaringen
hele organisatie mee laten doen aan visit
inzicht Bbk
waar sta je tov anderen
management hecht belang aan beoordeling
inlezen geeft breder beeld = opleiding
Meest leerzaam (andere organisaties)
onverwacht ideeen en werkwijze
bodemenergie voorbeeld
ontwikkelinge organisaties OD prov gem
kijken in de keuken
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Bijlage 4: Goede voorbeelden 2018-2019
Tijdens de visitaties worden goede (praktijk)voorbeelden geïnventariseerd. Soms worden deze verder
uitgewerkt als dit zinvol is voor POKB. In deze bijlage zijn de goede voorbeelden en de organisaties waar
deze gesignaleerd zijn opgenomen. Een voorbeeld is bij het Thema Besluit Bodemkwaliteit verder
uitgewerkt en toegelicht. Daarnaast krijgen alle organisaties die betrokken zijn bij de visitaties een
compilatie van de verslagen zodat ze zelf de voorbeelden kunnen nagaan en zo nodig een verdere
toelichting kunnen opvragen bij de organisatie. Ervaring uit het verleden leert dat dit de meest
doelmatige weg is met de minste kans op fouten of verkeerde interpretatie.
Thema Omgevingswet:
1. Routekaart verplaatsbare procesmomenten voor invoering Omgevingswet in hele gemeente
(Arnhem).
2. Door samen (OD en gemeente) de wetteksten en consequenties van de Omgevingswet door te
nemen is uiteindelijk een overzicht beschikbaar waarin de beleidsreikwijdte voor de gemeente
zichtbaar is en wat in het omgevingsplan kan en of moet worden verwerkt, waarbij een zowel
de uitvoerings- als beleidszaken goed zijn belicht (ODZOB/Eindhoven).
3. Hengelo heeft een (proef)Omgevingsvisie Havengebied opgesteld waarin wel aandacht is voor
het thema bodemkwaliteit maar dit komt slechts beperkt aan bod als aandachtspunt voor een
nog nader uit te werken omgevingsvisie. Dit is meer een stappenplan op weg naar een
Omgevingsvisie.
4. Hengelo heeft een PVA Omgevingsvisie Buitengebied (okt 2018) wat ook weer een stappenplan
is op weg naar een Omgevingsvisie waarin eveneens aandacht word gevraagd voor het thema
bodem.
5. Pilotproject ontwikkeling van het competentie-profiel van de T-shaped adviseur (OMWB)
6. Er is een regionaal platform (bodemoverleg), waarin algemene beleidszaken op gebied van
bodem worden gedeeld tussen gemeenten, waterschappen, Bodem+ en provincie. Vanuit dit
platform is een kopgroep bezig voor inbreng van bodem en ondergrond in omgevingsvisie en
omgevingsplan (prov. Groningen).
7. Voorbeeld van integraal werken. Opzetten van beleidsrelaties per thema (op interne Owwebsite), waardoor je bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen snel kunt zien wat je allemaal
moet meenemen (prov. Zuid-Holland).
8. Handig is om de Structuur Visie Ondergrond (STRONG) mee te nemen bij de voorbereiding van
de Omgevingsvisie. Hierin schetst het Rijk de kaders voor het gebruikt van de diepere
ondergrond voor winning van delfstoffen en energie, voor ondergrondse infrastructuur op
nationaal niveau en voor ondergrondse opslag (RUD-NHN).
Thema Besluit bodemkwaliteit:
1. Afhandeling melding via Meldpunt Bodemkwaliteit en niet via brief (Arnhem/ODRA).
De ODRA pleit voor een integrale wijze van toezicht en handhaving waarin de nadruk meer ligt
op de rol als adviseur. De toezichthouder beoordeelt op dit moment alle facetten in de melding.
Er is geen scheiding tussen het beoordelen van de melding en het toezicht. Dat is niet nodig.
Beoordelen is meer dan de melding in een mapje slepen. De check is volledig en op basis van
een checklist incl. of de juiste certificaten aanwezig zijn. De reactie op een melding via een brief
kost veel tijd. Daarom handelt ODRA deze af binnen de bestaande mogelijkheden binnen het
meldpunt, dan is een brief niet nodig. Een e-mail (na de collegiale toets) is feitelijk voldoende.
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2. Het digitaal werken en het gebruik van de bodemapp ondersteunen meer risico-gestuurd
toezicht in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (ODNZKG).
3. Beleidsnotitie toepassing Bbk (OMWB).
Thema Energietransitie (provincies):
1. Afwegingskader uit de visie op de ondergrond (provincie Groningen).
2. De bodematlas, het afdelingsplan en het werkprogramma als voorbeelden over hoe je
uitvoering kan geven aan het ondergrondbeleid (provincie Zuid-Holland).
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