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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

VERSLAG Programmaraad Bodembeheer 
 

   

Datum : 23 juni 2016 

Tijd : 13.30 -16.00 uur 

Plaats : Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht 

   

 

Aanwezig  

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

Marc Langenhuijsen - Omgevingsdiensten Jan Fokkens - VNO-NCW 

Jacoline Bijlsma - VNG Hans Boer - VA 

Paul Bertens - UvW Anthony Voets – gast (EcoReest / VKB)  

Otto Feenstra – BOG Jos Theeuwen – voorzitter 

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

Martin Bloemendal – BodemenergieNL  

Afwezig  

Marloes Jaspers - Rijksvastgoedbedrijf Coen Teeuw – Jong STRONG 

  

 

Actie 

 

 1. Opening 

 

 

 

 

AndG 

Jos Theeuwen heet iedereen welkom en er volgt een kennismakingronde.  

Martin Bloemendal volgt Ronald Folders op in de programmaraad. Hans Boer was per 

abuis niet uitgenodigd voor het vorige overleg.  

 

Samenstelling Programmaraad Bodembeheer: 

Jos Theeuwen geeft aan dat vanuit de samenwerkende hogescholen een verzoek is 

gedaan om zitting te nemen in de programmaraad. Voor de volgende vergadering zal 

een vertegenwoordiger uitgenodigd worden. 

Aanwezigen vinden het wenselijk dat IL&T deelneemt in de programmaraad. De IL&T 

heeft echter het beleid om niet met onder toezicht gestelden zitting te nemen in 

overleggremia. 

Martin Bloemendal pleit ervoor een vertegenwoordiger van de CI’s aan de 

Programmaraad Bodembeheer toe te voegen. Jos Theeuwen geeft aan dat de CI’s 

alleen een uitvoerende rol hebben, en geen rol als beleidsadviseur hebben. De CI’s 

zijn in het CCvD Bodembeheer vertegenwoordigd om advies te geven m.b.t. de 

controleerbaarheid van de certificeringsschema’s. 

 

 2. Concept-verslag 27 januari 2016 

AndG Jan Fokkens geeft aan dat hij de grootsaneerders (GSN) niet vertegenwoordigt in de 

programmaraad. Dit wordt uit het verslag verwijderd. 

Het 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 komt te vervallen. Dit onderwerp is niet als 

prioritair benoemd door de programmaraad. 

Met deze wijzigingen is het verslag vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informatie vanuit het SIKB-bestuur 

Arie Deelen, voorzitter van het SIKB-bestuur, heeft positief op het voorstel van Jos 

Theeuwen om de afstemming tussen SIKB-bestuur en programmaraad anders te 

organiseren: Arie Deelen zal niet langer de vergaderingen van de programmaraad 

bijwonen, in plaats daarvan zullen Jos Theeuwen en Arie Deelen elkaar onderling 

informeren over lopende zaken. 
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AndG 

Het SIKB-bestuur vergadert ook op 23 juni. Voorafgaand aan deze vergadering waren 

er vanuit het bestuur geen bijzonderheden. 

Thom Maas merkt op dat het op dezelfde data plannen van de overleggen van het SIKB-

bestuur en de programmaraad niet handig is. Voor 2017 zal dit beter op elkaar 

afgestemd worden. 

  

 4. Terugmelding prioritering onderwerpen door programmaraad 

De groslijst van activiteiten, en de scores van de prioritering van deze activiteiten door 

de leden van de programmaraad, is vertaald naar een advies voor het SIKB-bestuur 

(notitie dd. 21 april 2016). In het overleg op 28 april 2016 heeft het SIKB-bestuur 

ingestemd met het advies van de Programmaraad bodembeheer voor te agenderen 

onderwerpen. 

  

 5. BRL Advies (BRL 15000) 

De uitkomsten van de discussie in de Programmaraad Bodembeheer over de 

wenselijkheid en gewenste opzet van de BRL Advies zijn weergegeven in een aparte 

notitie met een advies van de Programmaraad Bodembeheer aan het SIKB-bestuur (dd. 

24-10-2016). 

  

 

 

 

 

Allen 

 

AdG 

 

6. Programmaraad Bodembeheer op SIKB-congres 29 september 2016 

Besloten is om vanuit de programmaraad geen aparte sessie op het SIKB-congres te 

houden. In plaats daarvan zullen de leden van de programmaraad tijdens het congres 

de bezoekers actief vragen naar wensen over de koers en activiteiten van SIKB op het 

gebied van bodembeheer. Na afloop kunnen de reacties doorgegeven worden aan 

Annelies de Graaf. 

Via de badge zal op het congres het lidmaatschap van de programmaraad zichtbaar 

gemaakt worden. 

  

 

 

 

 

 

JTh 

AndG 

 

 

 

 

JTh 

AndG 

7. WVTTK en afsluiting 

 Otto Feenstra: Er is een herziening van Protocol 7511 ’Ontwateren en rijpen van 

baggerspecie’ in voorbereiding. Het nieuwe protocol zal leiden tot een proces 

procescertificaat, en zal niet resulteren in een kwaliteitsverklaring over de 

baggerspecie. Ditzelfde geldt ook voor de BRL 1000 ’Monsterneming voor 

partijkeuringen’. Otto Feenstra stelt voor om in de programmaraad na te denken 

over voor welke protocollen de uitmonding in productverklaringen wenselijk is. 

 Jan Fokkens geeft aan dat hij de volgende vergadering verhinderd is. Er is een 

datumprikker uitgezet om een alternatieve datum te zoeken, maar dit leverde geen 

datum op waarop iedereen kan. De datum van 17 november 2016 blijft daarom 

gehandhaafd. 

 Voor de volgende vergadering worden in ieder geval de volgende onderwerpen 

geagendeerd: 

o Implementatie Omgevingswet; 

o BIDON; 

o Europese ontwikkelingen (Europese Verordening Bouwproducten, End of 

waste); 

o SIKB bodembeheer jaarprogramma 2017. 

 

Jos Theeuwen dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. 
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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 

 

 


