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“Certificering, mits helder opgesteld en gebaseerd op de praktijk, is een goede zaak voor iedereen; 

voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, toezichthouders en uiteraard het milieu.” Deze gedachte 

stond centraal op de themabijeenkomsten die SIKB organiseerde op 1 en 8 april 2019 over haar 

Beoordelingsrichtlijnen en Protocollen Bodembeheer. Concrete aanleiding voor de bijeenkomsten 

was een groot aantal wijzigingen in de documenten per 30 november 2018 en het vooruitzicht dat er 

meer wijzigingen op komst zijn. 

 

In de introductie benadrukte dagvoorzitter Henk Koster (directeur van SIKB) meteen het belang van 

ons publiek-private systeem van kwaliteitsborging. Dat wordt in het netwerk duidelijk 

onderschreven, gezien ook de grote belangstelling voor deze bijeenkomsten. Op elk van beide dagen 

(de bijeenkomst werd twee keer gehouden, in Zwolle en in ’s-Hertogenbosch, om de gemiddelde 

reistijd voor deelnemers te beperken) waren rond de 150 deelnemers aanwezig. 

 

David van den Burg (voorzitter van het CCvD Bodembeheer) 

schetste in zijn plenaire presentatie onder meer het kader 

waarbinnen SIKB haar werk doet. De besluitvormende rol en de 

samenstelling van het CCvD (Centraal College van Deskundigen) 

werden benoemd, en het proces van verankering in de Regeling 

Bodemkwaliteit. Daarnaast passeerden de belangrijkste wijzigingen 

per 30 november 2018 én toekomstige ontwikkelingen de revue. 

Daarin mochten de Omgevingswet en meer risicogestuurd denken 

als het gaat om bescherming van de bodem uiteraard niet 

ontbreken. 

 

In de voorbereiding op deze bijeenkomsten bleek dat, naast het 

informeren over de belangrijkste wijzigingen, het altijd nuttig is om 

het belang van een goede naleving van de richtlijnen te blijven 

benadrukken. Hierover gingen dan ook twee van de parallelle 

sessies. Met onder andere Quirine Diesbergen van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (IL&T) gingen de deelnemers in gesprek over Essentiële Eisen en het 

belang van publiek toezicht. De risicogerichte benadering van toezicht kwam hierin eveneens naar 

voren. In een andere sessie werd gelijktijdig gesproken over de private kant: combinatie-audits en 

‘certificeren nieuwe stijl’ werden toegelicht door Jan Keijzer (KIWA) en Edwin de Baat (VKB). Dit 

naar aanleiding van de per 30 november 2018 doorgevoerde harmonisatie van de eisen aan de 

certificatie-instellingen in de meeste van de Bodembeheer BRL-en. 

 

In de andere deelsessies stonden de inhoudelijke wijzigingen per 30 november 2018 centraal én keek 

men vooruit naar de wensen en uitdagingen voor de toekomst. Zo gingen Jaap van der Bom (NVPG), 

Edwin van der Wel (Rijkswaterstaat) en Jelle de Boer (SIKB) in op de essentie van de wijzigingen in 

protocol 7510, onder andere als het gaat om kwaliteitsparameters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de wijzigingen in Beoordelingsrichtlijnen 1000 en 2000, 

waaronder de daaraan gekoppelde Veldwerkersregeling en 

specifieke eisen aan vooronderzoek en asbestonderzoek, gingen 

Ronny Huls (VKB), Jurgen Pijpker (VVMA) en Arthur de Groof 

(SIKB) in. Sonja Kooiman (SIKB) lichtte in een sessie specifiek voor 

waterbodem toe wat in protocollen 2003, 6003 en 7511 

veranderd is. In diezelfde sessie gaven Jochem Bloemendaal (DEME 

Group) en Martijn van Lochem (ATKB) aan dat in de beoogde 

nieuwe opzet van milieukundige begeleiding voor waterbodems 

risicogestuurd werken en vakmanschap meer centraal komen te 

staan. 

 

 

Tot slot gingen Marette Zwamborn (KWR), Ton 

Timmermans (BodemenergieNL), Hein van der Linden 

(GGBN), Maarten Busstra (IL&T) en Annelies de Graaf 

en Arthur de Groof (beide SIKB) in op de 

doorgevoerde wijzigingen op het gebied van 

mechanisch boren en bodemenergie, het belang van 

kwaliteitsborging voor milieu én marktpartijen, en de 

discussie over de zogenoemde dubbele 

erkenningsplicht.  

 

De themabijeenkomsten benadrukten voor velen het 

belang van een gezamenlijk geformuleerde inhoud van 

de BRL-en. Daarover werd op beide dagen geanimeerd nagepraat bij de netwerkborrel. 

 

Op de hoogte blijven van deze en andere bijeenkomsten? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief 

Tussen Bodem En Ondergrond via deze link. 

 

Een overzicht van alle SIKB (beoordelings)richtlijnen en protocollen? Of meer weten over hoe 

certificering in het algemeen werkt? Zie https://www.sikb.nl/richtlijnen of bekijk onze animatiefilm. 

 

Concrete vragen over wat de wijzigingen voor uw praktijk betekenen? Neem contact op met het 

SIKB-programmabureau via info@sikb.nl of uw certificerende instelling. 

https://www.expertisebodemenondergrond.nl/aanmelden-nieuwsbrief
https://www.sikb.nl/richtlijnen
https://www.youtube.com/watch?v=NTxfQQq03nA
mailto:info@sikb.nl

