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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

VERSLAG Programmaraad Bodembeheer SIKB 
 

   

Datum : 27 januari 2016 

Tijd : 9.30 -12.00 uur 

Plaats : Rijkswaterstaat/Bodem+, Utrecht 

   

 

Aanwezig  

Thom Maas - RWS Bodem+ Joop Jansen – NVPG, Bouwend Nl, VvAV 

Marc Langenhuijsen - Omgevingsdiensten Jan Fokkens - VNO-NCW 

Jacoline Bijlsma - VNG Coen Teeuw – Jong STRONG 

Paul Bertens - UvW Peter Leenders - BOG 

Otto Feenstra – BOG Jos Theeuwen – voorzitter 

Ronny Huls – VKB en VVMA Annelies de Graaf – secretaris (SIKB) 

Ronald Folders – BodemenergieNL  

Afwezig  

Marloes Jaspers - Rijksvastgoedbedrijf  

  

 

 

Actie 

 

 1. Opening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Theeuwen heet iedereen welkom en licht het doel van de programmaraad en doel 

van het overleg toe. 

Peter Leenders geeft aan dat zijn rol als BOG-vertegenwoordiger vanaf deze 

vergadering wordt overgenomen door Otto Feenstra.  

Bij de kennismakingsronde is de vraag “Wat moet er gebeuren om voor jou de 

deelname aan de Programmaraad waardevol en leuk te laten zijn?” als volgt 

beantwoord: 

 Toegevoegde waarde hebben door invloed op de SIKB-activiteiten. (Thom Maas) 

 Richting geven aan SIKB-activiteiten, daarbij streven naar een ambitieus, sober, 

doelmatig stelsel van kwaliteitsboring waarmee je in de praktijk goed kunt werken, 

streven naar minder regels. (Jan Fokkens) 

 Sturen op het doen van de goede dingen, daarbij een regelbrij 

voorkomen/verminderen, adviezen van de programmaraad worden opgepakt door 

SIKB. (Otto Feenstra) 

 Beter communiceren / duidelijk maken wat bodem en ondergrond kunnen bijdragen 

aan maatschappelijke doelen. (Coen Teeuw) 

 Visie van de branche op kwaliteitsborging inbrengen, knelpunten agenderen. 

(Ronny Huls) 

 Sturen op duidelijke en handhaafbare regels. (Ronald Folders) 

 Goede zichtbaarheid en vindbaarheid van SIKB en de Programmaraad. De 

Programmaraad fungeert als spreekbuis voor het werkveld. (Jacoline Bijlsma) 

 Ontwikkelingen volgen en doorvertalen naar (instrumenten voor) het werkveld. 

(Paul Bertens) 

 Sturen op heldere duidelijke regels. (Joop Jansen) 

 

 2. Concept-verslag 17 november 2015 

 

JTh 

Het verslag is met dank aan Erik Doekemeijer ongewijzigd vastgesteld. 

Actiepunt van Jos Theeuwen om de uitkomst bespreking door de Programmaraad m.b.t. 

de Tactische ketenanalyse grondstromen door de Gelderse Omgevingsdiensten over te 

dragen naar het SIKB-bestuur moet nog worden uitgevoerd (voor bestuursvergadering 8 

maart 2016). 
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3. Startnotitie Programmaraad bodembeheer 

De startnotitie is bedoeld de rol en de scope van de werkzaamheden van de 

programmaraad vast te leggen. Naar aanleiding van de notitie wordt het volgende 

besproken: 

 Jos Theeuwen licht de beoogde rol van de programmaraad toe. De programmaraad 

geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SIKB-bestuur over bestaande of 

nieuwe activiteiten van SIKB. Dit kan bijvoorbeeld gaan over kritiekpunten m.b.t. 

het huidige certificeringsstelstel, voorstellen voor rendementsvergroting van het 

stelsel, of adviseren over aanpassing van het stelsel of initiatie van andere 

activiteiten/instrumenten naar aanleiding van ontwikkelingen in (de context van) 

bodembeheer. 

 Afstemming met SIKB-bestuur: 

o Leden van de Programmaraad kunnen met de vertegenwoordiger van de eigen 

(branche)organisatie in het SIKB-bestuur afstemmen over de inzet van de 

eigen (branche)organisatie. 

o Jos Theeuwen onderhoudt als voorzitter een directe relatie met het SIKB- 

bestuur via overleg met de voorzitter van het bestuur en door facultatief 

aanwezig te zijn bij bestuursoverleggen. 

 Agenda-vorming Programmaraad: 

o De programmaraad zal zelf haar eigen agenda bepalen. Dit is niet aan het 

bestuur of het SIKB-programmabureau 

o Zes weken voor iedere vergadering zal de secretaris per mail de leden van de 

Programmaraad vragen of zijn onderwerpen voor de agenda van het volgende 

overleg hebben. 

 Samenstelling programmaraad:  

o Personele overlap in de samenstelling van de Programmaraad en van het CCvD 

is niet wenselijk. Soms lukt het niet om aan deze wens te voldoen, zoals nu het 

geval is bij GSN + VNO-NCW. Geprobeerd wordt om hiervoor z.s.m. een 

oplossing te vinden. 

o Uitbreiding is gewenst met vertegenwoordigers van IPO. Provincies blijven de 

komende jaren verantwoordelijk voor het bodemsaneringsbeleid en hebben 

een taak in beleid voor duurzaam gebruik van de ondergrond. 

o VEWIN (Waterleidingbedrijven) en Netbeheer Nederland zijn via Bouwend 

Nederland vertegenwoordigd (Vakgroep Ondergrondse Netwerken en 

Grondwaterbeheer). Henk van Bruchem van Netbeheer Nederland stond per 

abuis bij de deelnemers van de Programmaraad. Hij heeft aangegeven 

agendalid te willen worden, en incidenteel bij de Programmaraad aan te kunnen 

schuiven. 

o Om onderlinge afstemming binnen de Programmaraad mogelijk te maken 

worden de telefoonnummers aan het overzicht van deelnemers toegevoegd. 

 Met inachtneming van de voorgaande punten wordt de startnotitie vastgesteld. 

 De notitie ‘Antennefunctie Bodembeheer’ is ter informatie toegezonden. Hier zijn 

geen vragen of opmerkingen bij gesteld.  

  

 4. Keuze onderwerpen en prioritering daarvan voor meerjarenprogramma 

Aan de hand van de tabel in bijlage 1 zijn mogelijk te agenderen onderwerpen en de 

prioritering daarvan in het meerjarenprogramma van SIKB doorgesproken. De 

uitkomsten van de bespreking zijn toegevoegd aan de tabel in bijlage 1. 

  



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
Burgemeester van Reenensingel 101   Postbus 420    2800 AK  Gouda 
telefoon 085-4862450    www.sikb.nl 
 

 
 

 

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer – Pag. 3 
 

 

 

 

JTh 

RHu 

 

TMa 

 

JTh 

 

JTh 

 

 

JTh 

Deze bespreking heeft geleid tot de volgende actiepunten: 

 In het volgende overleg inhoudelijke discussie over de kaders voor 

systeemcertificering. Ronny Huls zal als aftrap voor de discussie de VKB-visie op 

systeemcertificering presenteren. 

 Verkennen (bij andere werkvelden) of er slimmere constructies mogelijk zijn dan 

wettelijke erkenningsregeling. Thom Maas doet hiervoor een eerste aanzet. 

 Een vertegenwoordiger van BIDON uitnodigen om een presentatie te geven over 

BIDON. 

 Gerd de Kruif, projectleider voor de implementatie van de Omgevingswet bij I&M, 

uitnodigen om een presentatie te geven op de consequenties van de Omgevingswet 

voor het kwaliteitsdenken, en dus voor het SIKB-instrumentarium. 

 Kennisdoorwerking i.r.t. Convenant B&O en Wet VTH: eventueel later in 2016/2017 

agenderen om impact te verkennen. 
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5. Afsluiting 

Er heeft een goede gedachtewisseling plaatsgevonden waarin de inhoud en mogelijke 

focus van de besproken onderwerpen meer helder is geworden. 

De prioritering van onderwerpen voor het meerjarenprogramma zal via een schriftelijke 

reactieronde plaatsvinden. Daarbij worden de leden van de Programmaraad ook 

verzocht om aanvullende onderwerpen aan te dragen. 

 

De uitkomsten hiervan zullen worden verwerkt in een notitie, die ter goedkeuring wordt 

rondgezonden aan de Programmaraad. 

 

Deze notitie, die de basis is voor het advies van de Programmaraad aan het SIKB-

bestuur, moet gezien worden als een dynamisch stuk. Naar aanleiding van nieuwe 

ontwikkelingen en inzichten kunnen onderwerpen toegevoegd worden en prioriteiten 

worden gewijzigd. 

 

Vergaderschema 2016:  

 Het overleg van 3 maart 2016 vervalt. 

 De Programmaraad wil tijdens het SIKB-congres een sessie invullen, om te peilen 

wat er leeft in het werkveld. Annelies de Graaf legt dit verzoek neer bij het 

programmabureau van SIKB. 

 Jan Fokkens kan op 17 november vanaf 14.30 uur in Utrecht zijn. Via een 

datumprikker zal een alternatieve datum worden gezocht. [noot: uit de 

datumprikker kwam naar voren dat 17 november toch de beste datum is.]  
 

Rondvraag:  

 Coen Teeuw vraagt of de deelnemers aan de Programmaraad collega’s jonger dan 

35 jaar hebben die actief willen zijn in Jong-STRONG. Afspraak is dat iedereen de 

namen van betreffende collega’s door geeft aan Coen. Jong-STRONG kan hen dan 

benaderen om lid te worden. 

 

Vergaderschema 2016 

 

donderdag 23 juni 2016 13.30 – 16.00 uur Utrecht 

donderdag 29 september 2016 

(jaarcongres) 

09.30 – 16.00 uur Ede 

donderdag 17 november 2016 13.30 – 16.00 uur Utrecht 
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Bijlage 1. Groslijst mogelijk te agenderen onderwerpen in het meerjarenprogramma SIKB. 

Onderwerp Gedachtenwisseling in de Programmaraad Bodembeheer  

op 27-1-2016 

Onderwerpen genoemd door de Programmaraad 17 november 2015 die ook zijn genoemd door het 

SIKB-bestuur (zie notitie ‘Antennefunctie’ in bijlage) 

1. Verhouding toezicht ILT tot 

private kwaliteitsborging 

o herstel van vertrouwen in de 

het kwaliteitssysteem. 

Vertrouwen is van het grootste belang. 

Om vertrouwen te behouden / te vergroten is afstemming tussen de 

driehoek ‘Uitvoerende bedrijven-ILT-bevoegde gezagen’ noodzakelijk. 

Dit is het forum waarin gedachtewisseling plaats dient te vinden. 

Deelname aan een dergelijk forum was tot voor kort niet wenselijk voor 

ILT. Mogelijk is de nieuwe Inspecteur Generaal hier wel voorstander. 

Welke rol SIKB hierin kan spelen is niet besproken. 

2. Certificering o.b.v. integraal 

kwaliteitssysteem 

(systeemcertificering) 

o Werk maken van 

systeemcertificering (BR 

15000) 

De adviesbureaus vinden dit van groot belang. 

Na implementatie van de Essentiele Eisen dient het traject weer 

opgestart te worden. 

Ronny Huls geeft aan dat VKB momenteel een visie hierop ontwikkelt. 

Kern daarvan is de keuze van ISO-systematiek als basis, en een 

centrale rol voor competentie-management. 

Jan Fokkens geeft aan dat het opdrachtgevend bedrijfsleven toe is aan 

een meer lean en mean stelstel. Aansluiting op internationale normen 

is gewenst. 

De Programmaraad wil advies voor de hoofdlijnen formuleren. Ter 

voorbereiding hiervan zal dit onderwerp in het volgende overleg 

geagendeerd worden. Ronny Huls zal dan een presentatie geven van de 

VKB-visie. Dit kan als basis voor de verdere bespreking door de 

Programmaraad dienen. 

Overige onderwerpen genoemd door de Programmaraad 17 november 2015 

3. Evaluatie toepassing BUM’s en 

HUM’s en toezichtstools door 

bevoegde gezagen. 

o Digitale checklist beoorde-

ling Bbk-meldingen: ver-

beteren aansluiting op Bbk 

De wens is dat ook het toezicht lean vorm krijgt. Toezichthouders 

voegen momenteel soms zelf eisen toe aan de wettelijke eisen. Dit is 

kostenverhogend, door verhoging van administratieve lasten en 

diversiteit in plaats van uniformiteit. 

Voorkomen moet worden dat deze instrumenten extra eisen (bv. 

meldingsvereisten) voorschrijven in aanvulling op de eisen die in de 

wetgeven staan. 

4. SIKB-richtlijnen up tot date 

maken en houden: 

o Verwijzingen naar actuele 

NEN-documenten 

o Ruimte bieden voor nieuwe 

methoden (screenings-

technieken, MIP, etc.) 

o Implementatie van Essen-

tiële eisen zullen leiden tot 

behoefte aan aanpassing 

van eisen BRL-en en proto-

collen. Deze wijzigingen met 

de betreffende begelei-

dingscommissies voorbe-

reiden voor besluitvorming 

door CCvD. 

o Handhaven optie BRL 9335 

voor grondstromen waar-

voor geen bodemonderzoek 

De programmaraad vindt dit ‘business as usual’. 

Uitgangspunt hierbij moet zijn: zorg voor synergie tussen NEN-SIKB-

Bbk/Rbk. 

 

M.b.t. tot NEN-documenten: 

Verwijzen naar de actuele versie heeft de voorkeur boven overnemen 

van teksten, omdat dit laatste lastig actueel te houden is.  

Daar waar sprake is van inconsistenties tussen NEN-normen en SIKB-

richtlijnen dient in overleg met NEN een oplossing te worden gezocht. 
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Onderwerp Gedachtenwisseling in de Programmaraad Bodembeheer  

op 27-1-2016 

mogelijk is (I&M zet in op 

onderzoek kwaliteit grond 

o.b.v. NEN 5725 + 5717. 

Voor grondstromen als tarra 

en veegvuil blijft BRL 9335 

noodzakelijk). 

5. Evalueren toegevoegde waarde 

erkenning door het Ministerie 

(i.v.m. administratieve lasten) 

Vooralsnog is het belang onvoldoende duidelijk. 

Om de meerwaarde te kunnen inschatten zal Thom Maas verkennen (bij 

andere werkvelden) of er slimmere constructies mogelijk zijn. 

6. Kennisbevordering 

Omgevingsdiensten: 

o Kennisbehoefte omgevings-

diensten in kaart brengen. 

o Aandachtspunt: van 

informatie naar advies, rol 

van datamanagement 

daarbij. 

o Aandachtspunt: verhouding 

toezicht Omgevingsdiensten 

tot private 

kwaliteitsborging. 

o Aandachtpunt: ontwikke-

lingen genoemd bij 8, 9, 10. 

Informatiemanagement wordt steeds belangrijker. Onder de 

Omgevingswet is informatiemanagement cruciaal om een goede 

invulling te geven aan de Laan van de Leefomgeving. 

 

Het initiatief BIDON loopt vooruit op de Laan van de Leefomgeving. 

Hierin werken overheden en netbeheerders samen aan een centrale 

voorziening voor delen van ruwe data van bodemonderzoeken. Henk 

van Bruchem van Netbeheer Nederland heeft aangeboden om hier een 

presentatie over te geven aan de Programmaraad. 

Ook in het Uitvoeringsprogramma van het Convenant is het belang van 

informatie ontsluiten vastgelegd. 18 februari 2015 besluit Stubo over 

dit Uitvoeringsprogramma. 

 

De kwaliteit van data is hierbij deze ontwikkelingen van groot belang. 

Hiervoor dienen standaarden ontwikkeld en onderhouden te worden. 

Daar ligt een rol voor SIKB. 

7. Bodemwerkveld met rol SIKB 

uitdragen als voorbeeld van 

waardevolle publiek private 

samenwerking voor andere 

taakvelden onder de 

Omgevingswet  

Het belang hiervan voor de bodemsector zelf is niet zo duidelijk. 

 

Geconstateerd wordt dat het belangrijk is om eerst zelf het huis op orde 

te hebben (zie actie 1). 

Overige onderwerpen genoemd door het SIKB-bestuur (zie notitie ‘Antennefunctie’) 

8. Gevolgen Omgevingswet Credo van de Omgevingswet is “Eenvoudig Beter”. 

In dat licht is het zinvol om het hele certificeringsstelsel door te lichten 

om te beoordelen in hoeverre het stelsel bijdraagt aan “Eenvoudig 

Beter”. 

 

Meerjarenplanning voor dit thema: 

- In 2016 de ontwikkelingen volgen. Hiervoor kan Gert de Kruif 

worden uitgenodigd. Hij is sinds kort projectleider voor de 

implementatie van de Omgevingswet. Wat zijn de consequenties 

van de Omgevingswet voor het kwaliteitsdenken. 

- In 2017-2018: 

o instrumenten herzien of ontwikkelen. 

o Verwijzingen naar wetgeving in de SIKB-richtlijnen 

actualiseren. 

9. Convenant Bodem en 

Ondergrond 2016-2020 

Geen activiteiten voor SIKB benoemd. 

10. Kennisdoorwerking i.r.t. 

Convenant B&O en Wet VTH 

Hier hebben de aanwezigen nog weinig beeld bij. De Wet VTH is nog 

niet bekend. Eventueel later in 2016/2017 agenderen om verder te 

verkennen. 
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Onderwerp Gedachtenwisseling in de Programmaraad Bodembeheer  

op 27-1-2016 

11. Impact van aanbesteden op 

kwaliteit 

Het is onduidelijk of hier een taak voor SIKB ligt. Mogelijk kan volstaan 

worden met aansluiting op de CROW-activiteiten. De CROW doet goed 

werk op dit vlak. 

12. Mogelijke ontwikkeling van een 

kwaliteitsmaatlat 

Vooralsnog voor de Programmaraad geen prioriteit. 

13. Scherp houden CI’s en 

certificaathouders t.b.v. 

daadwerkelijke verbetering 

Dit vindt de programmaraad van groot belang. Het verminderd 

vertrouwen in het certificeringssysteem komt voor een groot deel voort 

uit wantrouwen in het toezicht door de Certificerende Instanties (CI’s). 

In alle domeinen van het omgevingsbeleid bestaat een trend naar 

certificering.  

Dit onderwerp is een belangrijk aandachtspunt binnen de onderwerpen 

1 en 2. 

14. Invloed Europese regelgeving 

en normalisatie 

SIKB kan hierop via NEN invloed uitoefenen. 

Het NEN moet feeling houden met de impact van de Europese 

regelgeving en normalisatie op het certificeringsstelsel voor 

bodembeheer. 

Aanvullende onderwerpen ingebracht door de Programmaraad op 27 januari 2016 

15. Grondwater Bij de voorbereiding van de Omgevingswet is geconcludeerd dat 

grondwater een verbindende factor is bij de leefomgevingskwaliteit. 

 

De vraag is of het goed omgaan met grondwater (kwantitatief, 

kwalitatief) voldoende aandacht en borging heeft in de SIKB-

instrumenten en activiteiten. 

 

Mogelijk is hier een verkenning zinvol van: 

- Welke partijen zijn betrokken? 

- Aan welke (extra) instrumenten is behoefte? 

- Welke rol kan SIKB hierbij spelen? 

 


