
 

 
 

 
 

 

Verslag 
 

Programmaraad Bodembeheer 
 

Datum: 8 oktober 2020 

Tijd: 13.30 - 15.45 uur 

Plaats: Online-vergadering 

 

Aanwezig:  

Thom Maas - RWS Bodem+ Hans Boer – VA  
René Smolders – VNG Web Otto Feenstra – BOG 
Jan Fokkens - VNO-NCW Mark van Lokven -UvW 
Frank Eijsackers – VvMA,VKB Henk Koster– SIKB 
Marc Langenhuijsen – Omgevingsdiensten 
(vanaf 14 uur) 

Annelies de Graaf (secretaris) - SIKB 

  

Afwezig:  
Jos Theeuwen – voorzitter Marjon Verhoeven – KOBO-HBO 
Joop Jansen – NVPG, Bouwend Nl 
(verhinderd wegens verbindingsproblemen) 

René Zijlstra – Rijksvastgoedbedrijf 
Martin Bloemendal – BodemenergieNL 

 

 Actie 
door: 

1. Opening en vaststellen agenda 

Jos Theeuwen is verhinderd. Jan Fokkens neemt deze vergadering de voorzittersrol op 

zich. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2. Actualiteiten 

• Overleg met Ministerie I&W over aanpassingen in schema’s en aanpassing Regeling 

bodemkwaliteit. Henk Koster: Door uitstel van de Omgevingswet en de daarmee 

samenhangende wijziging in de Regeling bodemkwaliteit naar 1-1-2022 is een situatie 

ontstaan waarin gedurende lange periode geen inhoudelijke aanpassingen in de schema’s 

mogelijk zijn. Het programmabureau heeft een brief aan I&W gestuurd met verzoek om 

tussentijdse aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit. Er is nog geen reactie 

ontvangen van I&W. 

• Jaarcongres 2020: Op 24 september vond de aftrap van het SIKB jaarcongres met als 

motto SIKBeter plaats. De agenda is te vinden op: www.sikbeter.nl. Via de link naar het 

YouTube-kanaal (klik op ‘SIKB TV’) op www.sikbeter.nl zijn ook de oudere afleveringen 

terug te zien. 

In de komende maanden wordt iedere twee weken op donderdag om 12.00 u een nieuwe 

aflevering op de site geplaatst. 

Henk Koster: De startaflevering op 24 september heeft 370 langdurige kijkers ontvangen. 

Die dag was er ook een korte impressie van de e-learning module voor veldwerk bij 

waterbodemonderzoek, welke tot nu toe bijna 125 kijkers heeft getrokken. Vandaag is een 

uitzending over evaluatie van de kwaliteitsboring in de archeologie.  

De reacties zijn positief, alhoewel men de ontmoeting van het reguliere congres mist. 

Anderzijds biedt dit kans om te leren van wat we nu doen. Voor de toekomst is te denken 

aan een hybride vorm. 

De leden van de programmaraad waren niet op de hoogte van het online-congres en 

roepen het programmabureau op om het netwerk hier nogmaals op te attenderen. Henk 
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Koster geeft aan dat er breed uitnodigingen zijn verstuurd. Gebleken is dat die soms in de 

spambox komen. Jan Fokkens roept op om nogmaals een uitnodiging te mailen aan alle 

SIKB-overleggroepen. 

• Opdracht Bodemverontreiniging in de BRO: Samen met VKA en DoorGrond Advies 

onderzoekt SIKB i.o.v. het Ministerie van BZK hoe gegevens van bodemverontreiniging in 

de Basisregistratie Ondergrond kunnen worden opgenomen. Eind augustus 2020 is het 

consortium gestart. SIKB wilde deze rol omdat a) SIKB het netwerk goed kent en daar 

tussen in staat en b) de datastandaard voor bodemverontreiniging beheert. Nu bezig met 

kijken naar de inhoudelijke scope (is al naar gekeken, kogel is nog niet door de kerk): wat 

neem ik wel en niet mee als basisgegeven: landbodem, droge waterbodem, grondwater, 

alle stoffen, PFOS en PFOA, ZZS, verontreinigde en niet verontreinigde locaties. Niet: 

partijkeuringen, grondverzet, natte waterbodems, dit zijn dynamische eenheden. 

Vervolgens wordt onderzocht welke datasets dan ingevoerd gaan worden: veldwerk, 

laboratoriumanalyses. Op termijn mogelijk ook: advies, rapportage, besluiten bevoegd 

gezag, bodemkwaliteitskaarten. Stuurgroep (van overheden en bedrijven) gaat daar nog 

besluit over nemen. Er is een klankbordgroep waarbij iedereen mag aansluiten (7-11 

bijeenkomst geweest, 40 deelnemers). 

Otto Feenstra: Het zou zeer zinvol zijn om gegevens op te nemen in de Basisregistratie 

over in-situ partijkeuringen, over afgraven van grond/baggerspecie en over toepassen 

(opbrengen) van grond, met daarbij de gegevens over de bodemkwaliteit. Dit is een 

voorwaarde om het inzicht in de kwaliteit van de bodem actueel te houden..  

Henk Koster: Dit is ook in de klankbordgroep geopperd. Het Ministerie heeft aangegeven 

dat dit meegenomen zal worden voor de toekomstige aanvulling. 

• Frank Eijsackers: Is Kadaster betrokken? Henk Koster geeft aan dat BZK een korte lijn 

heeft met het Kadaster. 

René Smolders vult hierop aan dat er nog twee trajecten lopen: een onderzoek door ICTU 

en een impactanalyse door VNG van opnemen van PFAS in de BRO. 

• Samenwerking SIKB, Stichting Bodembeheer Nederland (SBN) en KOBO-HO: Partijen 

hebben een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheden te onderzoeken van e-

learning over de technische kennis over bodem en ondergrond. Als eerste pilot heeft de 

bestaande SIKB-opleiding ‘Veldwerk waterbodemonderzoek’ een blended learning vorm 

gekregen. 

Henk Koster geeft aan dat de intentieovereenkomst is gesloten vanuit visie dat 

kennisborging een issue is in de komende jaren. Het doel is om op een gestructureerde 

manier kennis aan te bieden, met gebruik van moderne leermiddelen. De pilot vormt de 

start daarvan. Het programmabureau is in gesprek met adviesbureaus en overheden die 

zelf cursussen aanbieden. 

Jan Fokkens wijst er op dat Cumela ook met opleidingen bezig is. 

• Voorstel vergaderdata 2021 Programmaraad Bodembeheer: 

De verwachting is dat het de komende tijd nog noodzakelijk zal zijn om de vergaderingen 

in onlinevorm voort te zetten. Voor online vergaderingen vindt de programmaraad 2 uur de 

maximale lengte. Besloten wordt om voor 2021 6 vergaderingen van 2 uur te in te 

plannen, zodat er voldoende ruimte is voor de te onderwerpen op de nog op te stellen 

jaaragenda. Annelies de Graaf zal een nieuw vergaderschema rondmailen en daarvoor 

ook de outlook-uitnodigingen daarvoor versturen. 
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3. Concept-verslag Programmaraad Bodembeheer 31 augustus 2020 

Er zijn geen schriftelijke op het concept-verslag ontvangen. Ter vergadering is een 

opmerkingen gemaakt m.b.t. agendapunt 4 op pagina 3. René Smolders geeft aan dat de zorg 

van de provincies van exporteren van PFAS-houdende grond niet de enige aanleiding was om 

in eerste instantie de grenswaarde op de detectiegrens te stellen in het Tijdelijk 

Handelingskader. De tekst “Provincies wilden voorkomen dat PFAS-houdende grond naar 

schone gebieden werd geëxporteerd. Dat was een belangrijke reden om ”wordt geschrapt. 

Met deze wijziging is het verslag vastgesteld. 

 

De acties zijn niet besproken. De afspraak tussen een vertegenwoordiging van de 

Programmaraad en het bestuur over de governance is gepland op 19 oktober 2020. 

 

 

4. Beleidsevaluatie Kwalibo en rapport inzake Granuliet en het Bbk 

Op 18 september jl. is een Kamerbrief verzonden naar aanleiding van de drie rapporten inzake 

Granuliet en het Besluit bodemkwaliteit (door Wim Kuijken), de Beleidsevaluatie Kwalibo (door 

AT Osborne / Witteveen&Bos) en het Naleefgedrag (door P2). (zie voor deze stukken de link: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/18/aanbieding-rapport-over-
granuliet-en-het-besluit-bodemkwaliteit-en-de-beleidsevaluatie-kwaliteitsborging-bodem) 

 

Henk Koster deelt mee dat op 19 oktober 2020 een sessie met bestuursleden en voorzitters 

van de CCvD’s en Programmaraden Bodembeheer en Bodembescherming gepland staat. 

René Smolders geeft aan dat de Beleidsevaluatie Kwalibo op 14 oktober 2020 in een 

Algemeen Overleg van de Tweede Kamer worden besproken [noot: wegens andere prioritaire 

zaken is beleidsevaluatie niet besproken in het AO van 14 oktober 2020]. 

Thom Maas geeft aan dat er een Taskforce op het niveau van DG’s van het Ministerie van 

I&W zal komen, getrokken door de SG van het ministerie van I&W. Onder de Taskforce 

worden werkgroepen geformeerd. 

 

De programmaraad heeft de uitkomsten van deze onderzoeken en de inzet van SIKB bij de 

uitwerking van de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten besproken aan de hand van 

twee vragen: 

Vraag 1: Wat vinden we van de rapporten en de aanbevelingen in de kamerbrief? 

Vraag 2: Welk vervolg voor SIKB adviseren we aan het bestuur (rol en maatregelen SIKB)? 

 

De programmaraad besluit om de uitkomsten van de bespreking te vertalen naar een advies 

aan het SIKB-bestuur. Dit advies zal voorafgaand aan de sessie op 19 november 2020  aan 

het bestuur worden gestuurd. Annelies de Graaf zal op basis van de uitkomsten van het 

gesprek een concept-advies voor het bestuur opstellen. Na afstemming daarover met Jan 

Fokkens wordt het concept-advies op 12 oktober 2020 voor reactie aan de programmaraad 

gemaild. Reactie is mogelijk tot en met 15 oktober 2020. 

Noot: De uitkomsten van het gesprek zijn weergegeven een advies van de Programmaraad 

Bodembeheer dat op 16 oktober 2020 aan het SIKB-bestuur is verzonden. 
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5. Rondvraag 

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 

 

6. Sluiting 
Jan Fokkens dankt iedereen voor de bijdrage en sluit om 15.30 uur de vergadering. 
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Vergaderschema 2020: 

 

maandag 23 maart 2020 (vervallen) 9.30 – 12.30 uur  

maandag 8 juni 2020 9.30 - 12.00 uur Online bijeenkomst 

Maandag 31 augustus 9.30 – 12.00 uur Online bijeenkomst 

Donderdagen vanaf 24 september 
2020 

Online jaarcongres 
SIKB 

Tweewekelijkse online uitzending 

donderdag 8 oktober 2020 13.30 – 16.30 uur Online bijeenkomst  

maandag 7 december 2020 9.30 – 12.30 uur Online bijeenkomst 

 

Jaarkalender Programmaraad Bodembeheer 2020 

 

Te agenderen voor het overleg van de programmaraad op 31 augustus 2020: 

• Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) – voortgang RIVM-opdracht uitbreiding risicotoolbox.  

De effecten op manier van uitvoeren van bodemonderzoek is relevant voor programmaraad. 

• Governance SIKB – vervolggesprek met het bestuur. 

 

Te agenderen voor het overleg van de programmaraad op 8 oktober 2020: 

• Jaarprogramma 2021. 

• Beleidsevaluatie Kwalibo, en daaraan gekoppeld vervolgstappen n.a.v. de inventarisatie van 

wensen vervolgkoers BRL SIKB 1000, 2000 en 6000.  

 

Te agenderen voor het overleg van de programmaraad op 7 december 2020: 

• BRO en bodemverontreinigingsgegevens. 

Een advies hierover zou voor eind 2019 naar de Tweede Kamer gaan. Het digitaal delen van 

onderzoeksgegevens wordt verplicht bij toevoeging van het thema ‘bodemverontreiniging’ 

aan de BRO.  

• Reflectie op de vraag ‘Waar zijn we van als Programmaraad Bodembeheer?’. Willen we 

reageren op projectplannen voor projecten die naar aanleiding van onze adviezen worden 

opgesteld door het programmabureau?  

 

Overige onderwerpen op de jaarkalender 2020: 

 

• Implementatie Omgevingswet in de SIKB-schema’s voor bodembeheer. 

• Proces- en productcertificatie, naar aanleiding van een voorstel van Otto Feenstra om BRL 

SIKB 7500 om te vormen naar productcertificaat. Dit vraagstuk ook voor BRL SIKB 1000 en 

BRL SIKB 6000 bespreken (rapportages vormen ook hier een verklaring over een tastbaar 

product). [8 juni 2020 besproken].  

• Ontwikkeling kennisinfrastructuur – rol van SIKB daarin. 

Begin 2020 waren er veel ontwikkelingen op dit punt. Van belang dat SIKB op de hoogte is 

van en betrokken is bij deze trajecten om een passende rol te kunnen spelen. 

Douwe Jonkers van I&W stelt hierover een brief op (in afstemming met interne I&W 

projectgroep). Situatie begin 2020: Corné Nijburg, programmamanager van het UP-

convenant, is hier ook mee bezig. Het Veluweberaad is ook een initiatief van overheden om 

strategisch te gaan samenwerken op het gebied van kennisontwikkeling. 

Thom Maas zal richting I&W inbrengen dat de beschikbare instrumenten veel beter bekend 

gemaakt en benut moeten worden. Nu zie je dat vaak verschillende keren het wiel wordt 

uitgevonden.  

• Nieuwe technieken – met terugkoppeling uitkomsten Platform Bodembeheer november 2019. 

 


