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1. Doel en taak 

De Programmaraad Bodembescherming is een discussieforum binnen SIKB voor alle 
onderwerpen die betrekking op bodembescherming in relatie tot kwaliteitsborging. 
Hierbij te denken aan het signaleren van behoeften en lacunes in de kwaliteitsborging, 
aan inhoudelijke adviezen over inconsistenties of ongewenste effecten van beleid, 
regelgeving of uitvoeringszaken, aan het verkennen van grensvlakken met andere 
sectoren en aan de programmering van SIKB-activiteiten.  
Het doel van de besprekingen in de Programmaraad is meningsvorming, op basis 
waarvan het SIKB-bestuur (namens hen het Programmabureau) een gevraagd of 
ongevraagd advies wordt gegeven. Adviezen kunnen ook gericht zijn aan anderen.  
 
 

2. Samenstelling 

De samenstelling van de Programmaraad bodembescherming dient een goede 
afspiegeling te vormen van de partijen die op diverse vlakken actief zijn in de 
bodembescherming (voor zover relevant voor kwaliteitsborging). Van belang is dat de 
Programmaraad bodembescherming door haar samenstelling in staat is accenten, 
trends en problemen in de uitvoering in relatie tot de behoefte aan kwaliteitsborging 
juist weer te geven. Dit leidt tot de wens de Programmaraad breed samen te stellen. 
De Programmaraad bodembescherming kent derhalve een bredere samenstelling dan 
het Centraal College van Deskundigen  / Accreditatiecollege Bodembescherming. Doel 
hiervan is de variëteit in inbreng te borgen. Om cumulatie van standpunten te 
voorkomen is een combinatie van het lidmaatschap van de Programmaraad met het 
Centraal College van Deskundigen / Accreditatiecollege alleen toegestaan als 
betrokkene in het college géén stemrecht heeft. 

De Programmaraad staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.  
 
 

3. Profiel, voordracht en benoeming van leden  

Een vertegenwoordiger in de Programmaraad is een generalist met oog voor de 
standpunten van de door hem /haar vertegenwoordigde branche(-organisatie) ten 
aanzien van kwaliteitsinitiatieven en heeft actieve inbreng in de discussie binnen de 
Programmaraad.  

Leden van de Programmaraad vertegenwoordigen een organisatie met een achterban.  
Zij worden door het SIKB-bestuur voor onbepaalde tijd benoemd op voordracht van de 
door hen vertegenwoordigde organisatie. De organisatie kan besluiten haar 
vertegenwoordiger terug te trekken. 

 

4. Profiel en benoeming van de voorzitter 

De voorzitter is onafhankelijk (dat wil zeggen vertegenwoordigt geen van de betrokken 
partijen). Hij / zij heeft een brede kennis van bodembescherming. Hij / zij staat in de 
vergadering boven de partijen. De voorzitter wordt door het SIKB-bestuur benoemd 
voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk.  
 

5. Werkwijze   

De Programmaraad vergadert 2 tot 4 keer per jaar. Agendapunten kunnen door een 
ieder worden aangedragen. De vergadering stelt de agenda vast. De agenda en 
agendastukken worden te voren verspreid door het Programmabureau. De verslagen 
zijn openbaar en worden gepubliceerd op www.SIKB.nl.  

http://www.sikb.nl/

