
 

 
 

 
 

 

Verslag 
 

Programmaraad Bodembeheer 
 

Datum: 5 december 2017 

Tijd: 13.00 - 16.00 uur 

Plaats: RWS, Utrecht 

 

Aanwezig:  

Jos Theeuwen – voorzitter Jacoline Bijlsma – VNG 
Thom Maas - RWS Bodem+ Hans Boer - VA 
Marc Langenhuijsen - Omgevingsdiensten Otto Feenstra – BOG 
Marjon Verhoeven – KOBO-HBO Annelies de Graaf – secretaris (SIKB) 

René Zijlstra – Rijksvastgoedbedrijf  
  
Afwezig:  
Martin Bloemendal – BodemenergieNL Ronny Huls – VKB  
Joop Jansen – NVPG, Bouwend Nl Jan Fokkens - VNO-NCW 
Paul Bertens – UvW  

 

 

 Actie door: 

1. Opening en vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld onder verplaatsing van agendapunt 3 naar agendapunt 5. 

 

 

2. Concept-verslag 9 oktober 2017 

Inhoudelijk/tekstueel: 

• Pag. 1 punt 2: Alle andere ernstige gevallen gaan onder nieuwe recht vallen. 

Verduidelijken door toevoeging van ‘beschikte’ voor ‘gevallen’. 

• Pag. 3 punt 4: Na vertrek van Loyds zijn nog 7 CI’s actief voor de 

bodemschema’s (in plaats van 3). 

• Pag. 4 punt 7: typefouten corrigeren. 

• Pag. 6 punt 8: reactie Ronny Huls is niet juist weergegeven, wordt als volgt 

aangepast: een duidelijke scheiding is wenselijk, waarbij NEN-documenten de 

onderzoeksstrategie bevatten en de SIKB-documenten de uitvoeringsmethoden. 

Nu loopt dat hinderlijk door elkaar, bijvoorbeeld bij de asbestnorm NEN 5707. 

Het onderbrengen van SIKB-kwaliteitsdocumenten bij NEN is alleen een optie 

als gegarandeerd wordt dat die worden beheerd door instanties waar kwaliteit 

van de uitvoering in goede handen is. Processen met begeleidingscommissies 

die alleen maar belangen vertegenwoordigen leiden tot uitholling van de 

doelstelling. Tevens aanpassing één-na-laatste zin: Jos Theeuwen concludeert 

dat de relatie tussen Rbk, NEN-normen en SIKB-schema’s leidt tot 

onduidelijkheden voor de uitvoering (in plaats van: zorgen voor de kwaliteit van 

de uitvoering).  

Met deze opmerking wordt het verslag vastgesteld. 

 

Openstaande actiepunten: 

• Pag. 2 punt 3: Marc Langenhuijsen en Jan Fokkens hebben overleg met VNO-

NVW gehad. Daarin is steun van VNO-NCW aan OmgevingsdienstNL toegezegd 

m.b.t. ondersteuning van de boodschap van het belang van verdergaande 
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professionalisering van toezicht en handhaving. 

• Pag. 3 punt 4: Jacoline Bijlsma heeft de vraag voor een nieuwe 

vertegenwoordiger van de gemeenten in de Programmaraad neergelegd in de 

VNG Werkgroep Bodem en op het ROM-netwerk laten plaatsen. Dit heeft nog 

geen kandidaten opgeleverd. Annelies de Graaf zal deze vraag in het POKB 

neerleggen. 

• Pag. 3 punt 4: Fenelab heeft niet gereageerd op verzoek om nieuw agendalid en 

zal van de deelnemerslijst worden verwijderd. Annelies de Graaf zal dit melden 

aan Fenelab. 

• Jan Fokkens: Actie blijft staan: oplossing zoeken voor dubbele 

vertegenwoordiging in CCvD Bodembeheer en Programmaraad Bodembeheer. 

• De overige actiepunten zijn afgerond. 

 

Naar aanleiding van: 

• Punt 2. Ontwikkelingen I&M: René Zijlstra vraagt of het Kabinetsstandpunt 

beoordeling conformiteit en accreditatie (2016) nog overeind blijft nu het 

wetsvoorstel voor private kwaliteitsborging in de bouw in de Eerste Kamer is 

gesneuveld. Thom Maas geeft aan dat I&W heeft aangedrongen op evaluatie 

van het kwalibo-stelsel. De lijn van I&W en IL&T is om het kwalibo-stelsel te 

behouden en waar nodig te verbeteren. Een verbetering kan bijvoorbeeld 

bestaan uit het verkleinen van de administratieve verplichtingen. 

• Punt 6. Koers SIKB 2017-2019: Op 9 november 2017 was er overleg van het 

SIKB-bestuur met de voorzitters van de diverse SIKB-gremia. Daarin was het 

bestuur het eens met de notitie vanuit de Programmaraad bodembeheer m.b.t. 

de koersnotitie. 

Tevens is in dit overleg afgesproken om activiteiten die overlappend zijn voor 

bodembeheer, bodembescherming, archeologie en data uit de jaarprogramma’s 

voor deze thema’s te halen en op te nemen in een overkoepelend programma. 

• Punt 8. Relatie NEN-normen en SIKB-schema’s: Martijn van Rijn en Ronald 

Boom van NEN hebben naar aanleiding van het concept-verslag contact 

opgenomen met Jos Theeuwen. De huidige overlap in NEN-normen en SIKB-

richtlijnen, door middel van het overnemen van tekstdelen uit NEN-normen in 

SIKB-richtlijnen, vindt NEN eigenlijk niet wenselijk. Deze normen vallen onder 

het auteursrecht van NEN. Ze hebben verzocht om de beoogde knelpunten-

analyse door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren, zodat de analyse 

objectief en onpartijdig wordt uitgevoerd. 
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3. Jaarkalender Programmaraad 2018 

De volgende onderwerpen zijn ingebracht om in 2018 te bespreken door de 

Programmaraad Bodembeheer: 

• Input leveren aan evaluatie kwalibo-stelsel door I&W: vanuit streefbeeld op 

kwaliteitsborging bodem huidige stelsel evalueren en verbetervoorstellen 

formuleren. Daarbij gebruik maken van ‘goeroes’ op het gebied van 

kwaliteitsborging in andere werkvelden en ervaringen in het buitenland. 

• Relatie NEN-SIKB-documenten. 

• Aanvullingsbesluit bodem: inhoudelijke reactie vanuit Programmaraad 

Bodembeheer voorbereiden. De erkenningsplicht is gekoppeld aan normen en 

hoeveelheden grondverzet. Daarom specifiek aandacht schenken aan de impact 
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van de wijziging van de normen en hoeveelheden in de regelgeving op de 

erkenningsplicht. Te plannen in maart 2018 (niet op consultatieversie wachten). 

• Verkenning BRL 15000 en toezicht. 

• Strategische zaken SIKB – op afroep (naar aanleiding van nieuwe 

ontwikkelingen en lopende zaken). 

• Harmonisatie opleidings- en ervaringseisen. 

• Gesprek met IL&T over Evaluatie werking Essentiële Eisen en 

Meerjarenprogramma IL&T. 

• Innovaties: nieuwe stoffen, nieuwe onderzoekstechnieken, nieuwe 

bodemthema’s. Rol SIKB daarbij en wenselijkheid van nieuwe SIKB-protocollen 

of handreikingen daarvoor. 

Jos Theeuwen en Annelies de Graaf zullen op basis hiervan een voorstel voor een 

jaarkalender van gesprekspunten van de Programmaraad in 2018 opstellen. 

Jos Theeuwen stelt voor om in het kader van de teambuilding aansluiten aan de 

vergadering van de Programmaraad in maart of juni 2018 samen te gaan lunchen in 

het centrum van Utrecht. Dit voorstel is met instemming ontvangen. 

 

4. Jaarplan SIKB Bodembeheer 2018 
De Programmaraad heeft de volgende opmerkingen/toevoegingen bij de tekst van het 
jaarprogramma: 

• § 2. Trends: IL&T heeft bodem als 1e prioriteit benoemd. 

• § 3. Scope: Toevoegen dat het om milieuhygiënisch veldwerk ‘voor bodem- en 
waterbeheer’ gaat. Tevens aanvullen met beheer van grondproducten 
(samenvoegen, splitsen, opslag). 

• § 4. Programmalijnen:  
*Programmalijn 1 ‘Effectief en actueel stelsel’:  
Lean & mean van opzet vervangen door ‘eenvoudig en doelmatig’.  
Transparant en onderling uniform waar mogelijk aanvullen met ‘consistentie in 
definities en terminologie’. 
*Programmalijn 2 ‘Instrumenten bij de tijd’ aan vullen met ‘en toekomstbestendig’. 
Toe te voegen activiteit: Anticiperen op nieuwe wetgeving en zo nodig beïnvloeden 
wetgevingstraject.  
*Programmalijn 3 ’Kennis op orde’ aanvullen met kennisoverdracht aan 
opdrachtgevers (zoals gemeenten) zodat zij de eisen vanuit kwaliteitsboring 
bodembeheer in hun activiteiten/opdrachten implementeren. 
De tekst in de toelichting is constaterend. Verzoek om dit om te schrijven naar acties. 

 
De Programmaraad heeft de volgende activiteiten voorgesteld voor het jaarprogramma 
Bodembeheer 2018: 

1. Impactanalyse Omgevingswet en omgevingsbesluiten. 

2. Verkenning BRL 15000 en toezicht. 

3. Harmonisatie opleidings- en ervaringseisen in BRL 1000, 2000, 6000 en 7000.  

4. Opschoning en actualisatie BRL 1000, 2000, 6000 en 7000 op basis van huidige 

inzichten. 

5. Herziening BRL 7500, met als doel: 

a) Verbeteren leesbaarheid: door reparatie en wijzigingen die de afgelopen jaren 

zijn doorgevoerd is het een omslachtig document;  

b) Inspelen op ontwikkelingen circulaire economie. 

6. Herziening van protocol 2018 m.b.t. de volgende punten: 

a) verouderde teksten; 
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b) verouderde verwijzingen per 2018 (deel van NEN 5707 overgeheveld naar 

NEN 5725); 

c) inconsequent taalgebruik. 

Het concept-jaarplan 2018 zal begin 2018 in een schriftelijke reactieronde aan de 

Programmaraad worden voorgelegd. Op basis daarvan volgt een advies van de 

Programmaraad aan het SIKB-bestuur, waarbij het bestuur ook wordt geadviseerd 

om voortaan de jaarprogramma’s in oktober/november van ieder jaar vast te stellen. 

 

5. Afscheid Jacoline Bijlsma 

Jacoline Bijlsma neemt afscheid van de Programmaraad omdat zij bij Gemeente 

Haarlem een managementfunctie buiten het bodemwerkveld gaat vervullen. Jos 

Theeuwen bedankt Jacoline Bijlsma voor haar inbreng in de afgelopen jaren.  

 

 

6. WVTTK en afsluiting 
Jos Theeuwen dankt iedereen voor de bijdrage en sluit de vergadering. 

 

 

7. Vergaderschema 2018 
 

maandag 12 maart 2018 9.30 – 12.30 uur Utrecht, zaal pm 

maandag 4 juni 2018 9.30 - 12.30 uur Utrecht, zaal pm 

donderdag 20 september 
2018 (jaarcongres) 

9.30 – 16.00 uur Congrescentrum 
1931, Den Bosch 

maandag 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur Utrecht, zaal pm 

maandag 10 december 2018 9.30 – 12.30 uur Utrecht, zaal pm 
 

 


