
 

 
 

 

 

Verslag 
 
 

Programmaraad Bodembescherming 
 

Datum : 18 november 2021  

Tijd : 13.30 – 16.00 uur 

Plaats : MS Teams 

 

Aanwezig : Afwezig : 
Marloes Jaspers-van Dommelen (RVB) Robert Hilgers (Provincie Noord-Brabant) 

Aad Kant (NIBV / SIKB bestuurslid) Marcel Koeleman (voorzitter) 

 Maikel Prins (VTI) Erik van der Heiden (VTI) 

 Henk Koster (SIKB, vervangend voorzitter) 
 
 

Tineke Weide (BOVAG) 

Jordi Verkade (SIKB)  

Huib Mulleneers (NIBV) 
 

 

Otto Feenstra (Vereniging Afvalbedrijven)  

Kees Jonker (RWS) 

 

 

 

Willem van der Zon (VNO-NCW)  

Leo van Kuijl (VTI)  
Henri van Geenen (NIBV) 
Martin de Jonker (ODI-VDV) 
 

 

Actie  

door 

 

 1. Opening en vaststellen agenda 

 

 

 

 

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de afwezigen zijn afmeldingen 
ontvangen. 
Henk Koster zal de bijeenkomst voorzitten.  
 
2. Verslag en actielijst van 23 september 2021 
 
Het verslag van 23 september 2021 wordt vastgesteld, met de aanpassing van 
een datum en een gereedmelding van een actie van Kees Jonker. 
Huib Mulleneers vraagt n.a.v. dit verslag naar de stand van zaken van het initiatief 
AEC-bodemas van SIKB. Henk Koster meldt dat de eerder genoemde 
rondetafelbijeenkomst op 26 januari 2022 wordt georganiseerd. 
T.a.v. de Notitie aanleg vloeistofdichte vloeren wordt opgemerkt dat het niet de rol 
van de Inspectiebedrijven is om afwijkingen te melden, maar van het bevoegd 
gezag. 
De actielijst wordt doorgenomen. De acties zijn afgerond of doorlopend. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Actualiteiten en Mededelingen 
 
3.1. Ontwikkelingen Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet zal op 1 juli 2022 plaatsvinden, voor zover nu 
bekend. Gemeld wordt dat met name Bouwend Nederland kritiek op de 
invoeringsdatum heeft omdat het stelsel nog niet gereed is. 
 
3.3. Kwartaalbericht Q3 2021 
Het kwartaalbericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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T.a.v. AEC-bodemas en het niet-sluitend zijn van de keten meldt Otto Feenstra dat 
ook geconstateerd is dat gegevens uit het LMA niet zijn meegenomen. 
 
3.3 Stand van zaken schema’s SIKB 
Protocol 6703 
De begeleidingscommissie heeft de herziening afgerond. Het definitief concept 
wordt in december aan het CCvD aangeboden met het verzoek deze vrij te geven 
voor een openbare kritiekronde en validatie.  
Protocol 6704  
Het protocol van de luchttest heeft inmiddels ter kritiek gelegen en wacht op validatie 
op een betonvloer waaronder een folie aanwezig is.  
Protocol 6902 
Dit protocol is gevalideerd en zal aan de RvA ter beoordeling worden aangeboden. 
BRL SIKB 7700 
Jordi Verkade geeft een overzicht van de status van de herziening. Er wordt 
langzamerhand toegewerkt naar een eindconcept dat mogelijk in februari aan het 
CCvD kan worden aangeboden. 
Huib Mulleneers brengt het al of niet intrekken van protocol 7703 (Bitumineus 
materiaal) in herinnering. Het niet actualiseren of intrekken van protocol 7703 heeft 
tot gevolg dat er geen gecertificeerde aanleg van bitumen voorzieningen meer kan 
plaatsvinden en dat vindt NIBV niet gewenst. Ook vanuit de programmaraad wordt 
aangeven dat men dit niet wenselijk vindt.  
In het CCvD Bodembescherming is NIBV gevraagd zo spoedig mogelijk aan te 
geven welke asfaltbedrijven zich beschikbaar stellen voor een tussenoverleg met 
een afvaardiging van SIKB, NIBV en ODI-VDV zodat onderzocht kan worden wat 
de reden is dat er nu geen gecertificeerde bedrijven zijn. Naar aanleiding van dit 
overleg zal het CCvD Besluiten wat er met protocol 7703 moet gebeuren. 
Zolang hierover geen uitsluitsel is blijft het protocol beschikbaar. 
 
4. Governance en thema’s 
 
4.1 Notitie aanleg vloeistofdichte vloeren onder erkenning 
In de vergadering van 23 september 2021 is de notitie besproken. Aangegeven was 
dat het signaal nog niet sterk genoeg was en een éénduidiger conclusie of statement 
miste, met name ook richting bevoegde gezagen om het toezicht te versterken.  
Het document had technisch, juridisch en communicatief nog enige aanpassing en 
versterking nodig; Er is besloten tot nog één schriftelijke ronde, waarna het kan 
worden vrijgegeven in de vorm van een brief naar bijvoorbeeld ODNL, NIBV, 
ODI/VDV, Infomil, maar ook Bodem+, VNG/WEB, IPO, Ministerie.  
Deze actie was door privéomstandigheden nog niet uitgevoerd. De vergadering 
bevestigt dat de Notitie op hoofdlijn goed is en dat het jammer zou zijn als  dit een 
stille dood zou sterven. Het bovenstaande besluit blijft in stand. 
Kees Jonker wil in de laatste zin het begrip ‘ bodembeschermende voorziening’  
vervangen zien door ‘vloeistofdichte bodemvoorziening’. 
 
4.2 Erkende en niet-erkende werkzaamheden 
In de bijeenkomst van 23 september 2021 is het onderwerp inzake erkende en niet-
erkende werkzaamheden besproken. De Programmaraad Bodembescherming 
overzag op basis van de korte toelichting de kwestie niet in al zijn details. In 
bijgaande notitie wordt de kwestie verduidelijkt. Een op 6 oktober 2021 nagezonden 
notitie is eveneens bijgevoegd. 
Otto Feenstra is het eens met het standpunt en advies van de Programmaraad 
Bodembeheer en het SIKB-bestuur, namelijk dat beide typen werkzaamheden in 
schema en protocol worden opgenomen. Hij stelt dat het CCvD over de scope van 
de schema’s gaat en dat het ministerie besluit over de erkenningsregeling. Dat 
onderscheid is helder. 
Kees Jonker geeft aan dat het ministerie die lijn (na aarzeling) wel volgt, mits het 
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onderscheid in de documenten heel duidelijk gemaakt wordt. 
Otto Feenstra is geen voorstander van een scherp onderscheid, omdat de schema’s 
de praktische lijn van de uitvoering moeten volgen. Willem van der Zon en Huib 
Mulleneers hebben wat aarzeling; het is een complexe discussie. 
De vergadering besluit uiteindelijk tot ondersteuning van de vaste lijn. 
 
4.3 Impact van maatschappelijke opgaven op SIKB 
De Programmaraad voert een discussie en brainstorm over de mogelijke rol van 
SIKB en welke acties SIKB kan inzetten om de impact van maatschappelijke 
opgaven vorm te geven, aan de hand van een vergelijkbare aanzet van de 
Programmaraad Bodembeheer voor haar schema’s, en een verkenning van SIKB 
uit 2019. 
De volgende suggesties, opmerkingen en mogelijkheden worden aangereikt: 

• Willem van der Zon meldt dat bedrijven nu ook Biodiversity Impact 
Assessments opstellen, een verplichting vanuit het Europese. Hij zal de EU-
richtlijn Taxonomy toesturen. Van Co Molenaar en Margot de Cleen heeft 
hij onlangs een presentatie gezien die ook in deze raad goed op zijn plek 
zou zijn. Besloten wordt hen in een volgende vergadering uit te nodigen. 

• Huib Mulleneers vindt het een mooi initiatief en wordt ondersteund door Otto 
Feenstra. Hij ziet dat het voldoende breed is opgepakt. T.a.v. de 
energietransitie ziet hij wel graag dat de resultaten van Glasgow 2021 erbij 
betrokken worden. 

• Voorts nog wat inhoudelijke punten op de Verkenning (bodembescherming, 
pagina 9): 

o Nieuwe IBC-werken worden niet meer aangelegd; 
o Bodem als voorraadkast: de suggestie om bodembescherming hier 

beter in te brengen: een vloer is geschikter; 
o Het uitmijnen van stortplaatsen is niet relevant. 

Henk Koster bedankt voor de opmerkingen. Hij zorgt voor doorzetting in 
Jaarplannen e.d. 

 

 

HK 

5. Rondvraag  
 
Huib Mulleneers heeft op de SIKB-website gezien dat SIKB met KIWA opdracht 
gegeven heeft voor een White Paper over certificatie. Henk Koster zal dat volgende 
keer aan de agenda als mededeling toevoegen. 
 
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  

  

 Onderstaande data zijn door de Programmaraad vastgesteld. De uitnodigingen 
zullen in uw agenda worden geplaatst. 

   

Vergaderschema 2022   

Donderdag 20 januari 2022 13.30 u – 15.00 u online 

Donderdag 3 maart 2022 9.30 u – 11.00 u online 

Donderdag 23 juni 2022 13.30 u – 15.00 u Gouda/locatie elders 

Donderdag 22 september 2022 13.30 u – 15.00 u online 

Donderdag 17 november 2022 9.30 u – 11.00 u online 
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Actielijst    

datum actie actiehouder status 

21-01-2021 Uitnodigen voorzitter in PR Bodembeheer HK - 

21-01-2021 Actuele informatie over de Ow wordt 
doorlopend geagendeerd 

HK/KJ/RH doorlopend 

04-03-2021 Nagaan interesse in Programmaraad 
Bodembeheer om t.z.t. gezamenlijk 
locatiebezoek in te passen 

HK - 

04-03-2021 Helpdesk: vraagoverzicht/analyse JV  

23-09-2021 Aanpassen en rondzenden finale versie 
Notitie aanleg vloeistofdichte vloeren onder 
erkenning 

HK  

23-09-2021 Opnemen relevante onderwerpen 
bodembescherming uit Dreigingsbeeld 
Milieucriminaliteit in Jaarprogramma 2022 

JV  

23-09-2021 Opmerkingen en aanvullingen Notitie 
gemeentelijke taken Omgevingsdiensten  
en rol van SIKB doorgeven aan Henk 
Koster 

allen  

18-11-2021 Rondzenden EU-richtlijn Taxonomy WvdZ  

18-11-2021 Uitnodigen Co Molenaar en Margot de 
Cleen inzake biodiversiteit en bodem 

HK  

18-11-2021 Doorzetten informatie uit agendapunt 
Impact…naar Jaarplannen e.d. 

HK  

18-11-2021 Agenderen als mededeling opstellen White 
Paper 

HK  

 


