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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 
 

NOTULEN 
 

 

Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
www.pokb.nl 
 
 
Datum : 23 maart 2017 

Plaats : La Vie, te Utrecht. 

Kenmerk : POKB-vsl-23.03.2017 
 

 

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

Gem./Prov./Omgevingsdiensten: 21 (8 verhinderingen);  Organisatie: 5   

 
** presentaties: zie www.pokb.nl onder ‘Vergaderdata en verslagen – sub 23 mrt 2017 **  
 

1. Mededelingen en verslag 
 
Walter de Koning is aanwezig en draagt voorzitterschap over aan Annelies de Graaf. Hij zal 
POKB meer op afstand blijven volgen.  
De deelnemerslijst is in Excel toegezonden en ook de website is voorzien van een update. 
De deelnemerslijst en de voorbeelden zitten nog achter een inlogcode die het secretariaat 
verstrekt. Tot en met 2011 zijn de voorbeelden aanwezig. Van latere jaren zijn ze 
beschikbaar in de verslagen van de visitaties. 
  
Het verslag komt aan de orde en er zijn enkele vragen n.a.v. punt flankerende dossiers: 
Miep Münninghoff geeft aan dat ODWH een impactanalyse hebben gedaan van de 
Omgevingswet. Dat is vooral om te beoordelen hoeveel afwegingsruimte er is.  
Harke Tuinhof geeft aan dat zij ook een verkenning hebben uitgevoerd en bijvoorbeeld naar 
Besluit bodemkwaliteit (kwaliteitskaarten) hebben gekeken.  
 
Marcel Cassee licht de stand van zaken van de aanvullingswet toe. Deze is na verwerking 
van de opmerkingen uit de internet consultatie in procedure bij Raad v State. Ondertussen 
is door het ministerie van I&M ook gewerkt aan het Aanvullingsbesluit bodem 
Omgevingswet. De 50% versie van het aanvullingsbesluit bodem is verspreid bij het 
koepeloverleg. In het aanvullingsbesluit komen onder andere regels voor activiteiten als 
graven en saneren (vergelijkbaar met het huidige Besluit uniforme saneringen/BUS) en het 
toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (het huidige Besluit bodemkwaliteit). 
Verder zullen in het Aanvullingsbesluit ook instructieregels komen die gaan over het beheer 
van grondwater en het beoordelen van de bodemkwaliteit bij bouwen of andere 
ontwikkelingen waarbij de bodemkwaliteit van belang is. Op Platform toezicht bodem is de 
presentatie te vinden van Michiel Gadella (RWS) over het aanvullingsbesluit bodem. Zie 
deze link: http://www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl/9maart-2017 
 
Marcel Cassee: de Gelderse gemeenten zijn bezig met de bodemkwaliteitskaart te 
actualiseren. In een tweetal workshops hebben zij daarbij verkend welke mogelijkheden er 
zijn om alvast (deels) te anticiperen op de Omgevingswet. Bij dit traject zijn zij begeleid door 
Witteveen & Bos.  
 
Inspectieview loopt als instrument en is ver gevorderd met de controlelijst. In april volgt een 
tweede lijst in het kader van BUS.  
 
  

http://www.pokb.nl/
http://www.pokb.nl/
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2. Voortgang implementatie kwaliteitsborging VTH  
 
Pilot kwaliteitsborging VTH 
 
Marc du Maine van Rijkswaterstaat geeft een presentatie over de pilot met 6 
omgevingsdiensten wat betreft de implementatie van kwaliteitsborging voor VTH. De vraag 
was vooral hoe de kwaliteitscriteria 2.1 onder de aandacht blijven? Een optie om dit te doen 
is door de collegiale toets. Deze collegiale toets is vaker genoemd als een instrument dat 
deels vergelijkbaar is met de visitaties.  
 
De pilot is uitgevoerd met o.a. OD IJmond, Tim van Rooijen. De andere deelnemers zijn 
genoemd in de presentatie van Marc. Deelnemers zijn enthousiast en voelen meerwaarde 
van kennis uitwisselen en willen ermee doorgaan. 
 
Vandaag is de algemene ledenvergadering ODNL. De bedoeling is dat alle 29 OD’s mee 
gaan doen met de kwaliteitsborging VTH.  
 
Mirjam Hassing van Hengelo geeft een aanvulling door een vergelijking met POKB te 
maken: 
 
VTH – aanpak   POKB - aanpak 
Pilot collegiale toets VTH  Kwaliteitsimpuls Bodem 
kwaliteitscriteria 2.1 kwaliteitscriteria 2.1 
procescriteria BOR normblad 8001/8002 
kwaliteitsverordening ... (opnemen in DVO) 
geen landelijke structuur landelijke structuur (POKB) 
 
Via POKB stuurt Marc du Maine tips door over wat van de pilot is te leren. 
 
Vragen n.a.v. de presentatie: 
William Vlamings: Hoe houd je het overzicht want OD’s zijn zeer divers. 
Herman Wever geeft een voorbeeld dat dit op zich te doen is en Mirjam vult aan dat Almelo 
en Hengelo de omliggende gemeenten hebben uitgenodigd die nu geen BG Wbb zijn, maar 
straks na invoering Omgevingswet dat wel zijn. Dit om kennis te maken met wat de BG 
taken zijn/worden. 
 
Harke Tuinhof geeft aan dat zij hebben getoetst met de gemeenten hoe ze met melding in 
Bbk omgaan en dat ook hebben vergeleken met wat ze doen bij niet-Wbb bevoegd gezag. 
 
Er blijkt op de werkvloer dus al sprake te zijn van uitwisseling van kennis. De pilot is wat 
meer top-down gericht om te kijken hoe je e.e.a. invult qua borging. 
 
Anneke Levelt geeft aan dat het ook helpt als je interne audits doet zodat ieder zich 
realiseert dat er eisen zijn waaraan je moet voldoen. 
 
Bij een doorkijkje naar de toekomst van de Ow lijkt de kwaliteitscontrole Bodem te blijven, 
maar ingebed te worden in een groter geheel. Hoe gaat het met kwaliteit in de toekomst? 
Komen er themagroepen (lucht, geluid, milieu inrichtingen, bouwbesluit) bij? Wordt POKB 
uitgebreid of krijgt elk thema zijn eigen kwaliteitsplatform? Wij van POKB kunnen wel b.v. 
processchema’s maken voor de andere thema’s. Maar een kwaliteitsplatform moet wel 
gevoed worden vanuit de inhoud. Hoe zijn mijn processen geborgd? Kwaliteitszorg zou je 
omgevingsdienst breed moeten maken. 
 
Frank Hopstaken geeft aan dat uit de visitaties blijkt dat er diverse omgevingsdiensten zijn 
die procesborging voor de hele organisatie hebben ingevoerd (bijv. alle Zuid-Hollandse 
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OD’s en ODNZKG). Omgevingsdienst breed invoeren komt dus al voor.   
 
Walter de Koning geeft aan dat er nog veel procesmatige wijzigingen op komst zijn, 
bijvoorbeeld op grond van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze is nu door de 2e 
kamer. Moet nog door de 1e kamer. 
In het kort komt het er op neer dat veel taken van bouw- en woningtoezicht bij de markt 
komen te liggen. Taken die blijven zijn de toets op het bestemmingsplan en monumenten en 
of de aannemer gecertificeerd is. De rol van de overheid wordt beperkter. 
 
De borging zal steeds meer verlegd worden van vergunningen naar algemene regels voor 
activiteiten (graven, saneren, toepassen) en er zullen verschillen zijn in hoe OD’s dit 
invullen. Samenvattend lijkt het mogelijk om kwaliteitsborging OD breed in te gaan vullen. 
Belangrijk is dat er een belangrijke inhoudelijke basis blijft om de functionaris te helpen in de 
uitvoering (Normblad is zo’n leidraad waarin de inhoud terug komt). 
 
De conclusie is dat het glas half vol is wat betreft de uitwisselingsopties tussen de collegiale 
toets en de visitaties POKB. De werkgroep voor de thema’s voor volgend jaar zou zich 
kunnen gaan buigen over een optie tot samenwerking in de uitvoering. 
 
3. Voorlopig jaarrapport visitaties 2016-2017 
 
Het rapport is nog niet volledig. Het grootste deel van de visitaties is uitgevoerd. De 
resultaten tot nu toe worden gepresenteerd. Als alle verslagen en brieven zijn afgerond 
volgt een rapportage die aan iedereen wordt toegezonden (Actie 1: POKB). 
  
Resultaten eerste thema - VTH opdrachtgever/ opdrachtnemer: De DVO is er altijd, maar 
gaat nooit echt in op de kwaliteitsborging inhoudelijk.  
Tweede thema – Convenant: Dit thema wordt ingevuld met als belangrijkste zorgpunt dat er  
voldoende capaciteit is voor de uitvoering.  
 
De vraag voor een volgende visitatieronde is hoe het kwaliteitssysteem te verbreden is? 
 
Nieuwe thema’s die een optie zijn: 
  
1. Omgevingswet. Voorbereiding invoering. Hierin ook omgevingsvisie en ondergrond 
meenemen? Kader voor de toetsing (ruimte voor de afwegingen). 
 
2. Integratie VTH? Hierin past ook het Besluit bodemkwaliteit? Betrekken van iemand van 
VTH of elders uit de organisatie om kwaliteit organisatie breed te krijgen. Het kan een optie 
zijn om de collegiale toets en visitatie samen te laten oplopen. Mogelijk is er nog een 
zelfevaluatie te doen vooraf. 
 
Actie 2 (Frank): Er wordt een werkgroep gevormd die deze onderwerpen verder invult 
bestaande uit Cees van Wetten (bestudeerde al eerder dit thema en dat was destijds nog te 
vroeg voor de afgeronde visitaties), William Vlamings (relatie met omgevingsvisie en 
ondergrond), Mirjam Hassing (betrokkenheid pilot VTH) en Harke Tuinhof (relatie met Bbk). 
  
4. Bodemapp 
 
Jeroen Telder (ODNZKG) presenteert de opzet van de app en de toepassing. Het gaat er 
om real time informatie voorhanden te hebben om overtreders/ Freeriders inzichtelijk te 
maken. Applicatie kan op telefoon, computer of ipad en is ontwikkeld door de OD. 
 
Aanleiding voor het ontwikkelen: gemiste verontreinigingen/geschiedenis waardoor 
onnodige kosten zijn gemaakt voor herstel en saneren.  
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Voorbeelden van kwaliteitsissues: 
- niet alle graafacties zijn bij de overheid bekend.  
- Verschillende overheden hebben informatie, maar kunnen die niet van elkaar inzien.  
- Er zijn geen landelijke Wbb-meldingen. (Hoe gaat het als de omgevingswet in werking is 
en de 41 bevoegd gezag gemeenten zijn uitgebreid tot 400?)  
- Bij verschillende adressen komen wél alle graafmeldingen binnen (Agentschap, telecom, 
Klic-meldingen), want niet gemeld is niet verzekerd. 
- Na toepassing van de bodem-app bleek dat 70 % acties niet bekend was waarvan 30% 
risicovol.  
 
Door de bodem-app worden gegevens van  verschillende bronnen vergeleken (MOOR, 
startmeldingen, landelijke afvalstoffen,…). De App is getest door OD IJmond, DCMR, 
ODNZKG, RUDNHN, OFGV. Ze werken samen met BIDON. Willen naar landelijke uitrol. 
Op 11 april is er een LEF-sessie. Bekijk de infovideo op: 
https://www.youtube.com/watch?v=2K8TlciKs-M&feature=youtu.be 
Of voor meer info: http://www.bodemapp.nl 
 
5. Rondvraag, Volgende bijeenkomsten: 
 
De presentatie van BodemVizier komt nog terug. Het is op BodemBreed gepresenteerd en 
ieder kan nog steeds bevindingen doorgeven.  
Anneke Levelt heeft getest en geeft haar bevindingen aan Thom door.  
 
Er komt nog een Mindmap beschikbaar om het kennislandschap te ontsluiten. Meer info 
volgt. 
 
 
Volgende bijeenkomst: Do 12 oktober 2017, 10.00 - 12:30 uur Utrecht 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2K8TlciKs-M&feature=youtu.be
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AGENDA  
 

 

Vergadering Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 
 
Datum : 23 maart 2017 
Plaats        :    Regardz meeting center La Vie, Lange Viestraat 351, UTRECHT  

Tijd : 10.00 – 12.30 uur     
Kenmerk : FH/agendaPOKB-23-mrt-17 
 

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

 
 
10:00 Opening, mededelingen en verslag 6 oktober 2016 (bijgevoegd, beschikbaar) 

- Lijst deelnemers POKB; geef wijzigingen svp zo snel mogelijk door 
(bijgevoegd) 

 
10.10 Voortgang flankerende dossiers 
 
10.20 Voortgang implementatie kwaliteitsborging VTH  

presentatie Marc du Maine (RWS) 
- De belangrijkste uitkomsten van de pilot 2016 
- Vervolgstappen en organisatie 2017  
interactieve presentatie van presentatie Mirjam Hassing (Hengelo) 
- Op weg naar een landelijk platform kwaliteitsboring omgevingsdiensten? 

 
Pauze 
 
11.10 Resultaten visitaties 2016-2017 en resterende planning  

- Resultaten periode t/m maart 2017 
- Planning afronding en jaarrapport 
- Suggesties voor aanpak en thema’s volgende visitatieronde 

 
11.40 Bodemapp, presentatie door Jeroen Telder (ODNZKG) 

- Hoe werkt het en wat kun je er mee 
 
12.00 BodemVizier, presentatie Thom Maas (RWS) 

Antwoord van POKB-deelnemers op de volgende vragen: 
- In welke mate geeft het Bodemvizier antwoord op de jouw vraag of 

vragen?  
- Hoe wordt de ‘routeplanner’ (= zoekmenu vanuit maatschappelijke 

opgaven) ervaren?  
 
12.25  Afspraken en afsluiting 

- Voorstel nieuwe datum: do 12 oktober 2017 10-12.30 uur Utrecht  
 
 
Einde vergadering gericht op 12:30 uur. 
  
 

 

http://www.pokb.nl/

