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VERSLAG Programmaraad Bodem  
 

Datum : 18 november 2010 

Tijd : 13.30 – 16.00 uur 

Plaats : Utrecht 

Kenmerk : SIKB PR Beheer_N_10_44241 

 

 
Aanwezig : Gasten: 

Eugene Janse (IPO) Guido Ritskes (SIKB) 
Hub Meuffels (VNG)  
Roel Otten (FeNeLab)  
Henk Sieben (Heijmans)  
Arie Deelen (SIKB-bestuur)  Afwezig: 
Marc Langenhuijsen, voorzitter Michiel Gadella (Bodem+) 

Reinier Romijn (UvW) Marc Pruijn (VROM) 

Paul Hagevoort (GSN) Sander Dijkstra (NEN) 
Walter de Koning (SIKB-programmabureau) Gilbert Boerekamp (AgentschapNL) 

Peter Leenders (Gem.R’dam) Harm Janssen (BSB-Zuid) 

Jaap van de Bom (NVPG)  Henk Koster (ONRI) 

Elmert de Boer (RWS) Ronald Kalwij (VNO-NCW) 
Eric Ruwiel (VROM) ipv Marc Pruijn Wim van Grinsven (RWS) 
Frank Lamé (Deltares) Maarten van Rijn (NEN) 

Maarten Angenent (VNO) Laurens Schonewille (Defensie) 
Ronny Huls (VKB)  Hans Groen (Movares) 
Paul de Wilde (Bodem+) ipv Michiel Gadella  

Tanja van Scherrenburg (notulen)  

      

    

  

 

Actie  

door 

Nr.  

 1 Opening, vaststelling agenda  

Arie Deelen (Marc Langenhuijsen iets later) opent de vergadering. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 

Mededelingen en verslag 
 

Paul Hagevoort deelt mede dat dit zijn laatste vergadering is. Hij gaat per 1 
januari 2011 iets anders doen. Arie Deelen bedankt Paul voor zijn inzet.  
 
Verslag 10 juni 2010: 
Bij Punt 7, Rondvraag heeft Hub Meuffels slechts een mededeling gedaan. Dit 
punt hoeft niet op de agenda.  
Verder is het verslag goedgekeurd. 

 
- Naar aanleiding van punt 2, Herziening BRL7000 in het verslag; Walter 

de Koning deelt mede dat het ontwerp nog steeds bij het CCvD ligt. Er is 
veel discussie. De CROW 132 wordt veel doorgesproken. 

- Naar aanleiding van punt 3, Herziening richtlijn aanvullende controles; 
De communicatie heeft nog niet plaatsgevonden voor de BRL7500. 
Aandacht voor audits is er wel. Hierdoor is de 7500 niet genoemd. 

Interpretatieverschillen zijn er en heeft geleidt tot extra 
intrepretatieblad.  

 
Mededelingen: 
BEUK 
Ontwerp BUM Wbb en Richtlijn Inhoud Saneringen; de reacties zijn verwerkt. Ze 

zijn definitief vastgesteld. Per 1 november beiden actief. Er zijn 3 vervolg 
trajecten: 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WdK 

- Saneringsplan procedures en ervaringen optekenen. 
- Huidige grens BUM Wbb wordt aangevuld met juridische 

bodemverplichting. Praktische vragen met minimaal 3 diepte niveau’s. 
Dit moet rond de jaarwisseling gereed zijn 

- Walter gemist, welke was de derde?????? 
 

- Paul Hagevoort vraagt of we hier in VNG verband iets mee doen? Walter 
de Koning; ja, we gaan lobbyen bij de Gemeenten, provincies en VKB. 
Heeft tijd nodig.  

- Ronny Huls merkt op dat er binnen VKB veel geluiden zijn dat bepaalde 
bevoegde gezagen terughoudend zijn. Arie Deelen stelt voor deze 
bevoegde gezagen te melden bij Walter de Koning. In is dit stadium 
normaal.  

 
Voortgang certificering: 

Dit punt is ca. ¾ jaar geleden door Ad Bonneur in deze vergadering behandeld. 
De werkgroep heeft in het CCvD gerapporteerd. Er is uniformiteit en duidelijkheid 

in de protocollen. De Raad voor Accreditatie heeft positief gereageerd. We gaan 
nu de teksten concretiseren en de werkgroep zal Verkeer & Waterstaat en VROM-
inspectie informeren.  
 
Eric Ruwiel zit in deze werkgroep en licht toe: 

Inspecties toch nu in situatie dat ze het systeem ‘eigen’ hebben gemaakt en nu 
moet het weer anders. De werkgroep erkent de vragen die er zijn. We gaan dit 
serieus verkennen. Het eindresultaat zal getoetst moeten worden. De VROM-
inpecties zijn gecommitteerd. We voelen wel terughoudendheid en gaan hiervoor 
workshops organiseren.  
Arie Deelen stelt voor het hierbij te laten. Voor nu is dit onderwerp voldoende 
behandeld. Opnieuw agenderen als er ontwerptekst ligt.  

Marc Langenhuijsen neemt het voorzitterschap van Arie Deelen weer over.  
 

   
 3 Bodeminformatiebeheer 2010 - 2015 

 
 

 
 
 
 
 

 Walter de Koning geeft toelichting door middel van presentatie.  

 
- Paul Hagevoort vraagt of dit openbaar gaat worden? Walter de Koning 

bevestigd dit als het gaat om optimale toegankelijkheid. Als het gaat 
over faciliteren/inwinnen van informatie; die lopen via hetzelfde systeem, 
maar opslag is anders.  

- Marc Langenhuijsen; door alles onder ‘1 hoedje’ te stoppen wordt dit wel 
een groot project. Walter de Koning legt uit dat Bodeminformatiebeheer 

vooral een etiket is. Hieronder vallen allerlei ontwikkelingen/projecten 
voor lange termijn. We moeten zorgen dat dit samenhang krijgt.  

- Marc Langenhuijsen geeft het advies vooral met de kennis van SIKB te 
zoeken naar juiste partners met de juiste kennis.  

- Eugene Janse is verbaasd. SIKB en Bodem+ lopen langs elkaar heen en 
IPO moet zich maar aanpassen. Walter de Koning wil juist de ervaringen 
van de Provincies hierin meenemen. Basisdataset is het middel waar dit 

in uitgewerkt is. We hopen door anderen de informatie te verkrijgen en 
dit dan te delen.  

- Marc Langenhuijsen; 3 clusters: (Walter ik heb dit niet helemaal gevolgd, 

Marc praatte erg zachtjes) 
- Openbare 
- Bevoegd gezag 

- Onderzoek 
- Peter Leenders heeft het gevoel dat dit voorkomt uit aanbod. Er is 

behoefte. Is er een goede analyse waar de vraag vandaan komt en daar 
dan het project vanuit gestart? Wat willen de vragers eigenlijk? Walter de 
Koning meldt dat de doelen wel zijn geschetst, de vraag tussen vraag en 
doelen is niet zo duidelijk. Walter de Koning zal dit meenemen in de 
notitie.  

- Paul Hagevoort vraagt wat dit gaat kosten en is men bereidt dit te 
betalen? Walter de Koning meldt dat het systeem al gebouwd is, dit 
wordt al aan elkaar gekoppeld. Wat aan de behoefte voldoet vandaag, 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

voldoet niet aan de behoefte omdat we nog niet allemaal digitaal werken. 
Als we willen bijblijven zullen we deze stappen moeten zetten.  

- Peter Leenders adviseert te ontwikkelen vanuit de vraagkant.  
- Elmert de Boer meldt dat de informatievoorziening met betrekking tot 

water ook gestart is. In hoeverre kan dit samen gaan? Walter de Koning 
zegt dat dit buiten de notitie is gelaten, maar er zeker samenwerking is. 

- Marc Langenhuijsen vindt wel dat er veel ‘eigen’ loketten zijn. Walter de 
Koning meldt dat Protocol 0101 een begeleidingscommissie heeft. 
Geonovum, water en …… . Op ICT niveau in gesprek om de dingen aan 

elkaar te plakken.  
- Roel Otten: eerst recept, dan consumeren en dan rekening. 

 
 

   
 4 Ontwikkelingen water/waterbeheer 

 
 

 

  
Guido Ritskes (SIKB) geeft presentatie.  

 
- Elmert de Boer merkt op dat met deze ontwikkeling en kwalibo water en 

bodembescherming nog wel eens dichter bij elkaar kunnen komen.  
- Peter Leenders vraagt in hoeverre dit besproken wordt met RWS? Guido 

Ritskes meldt dat Elmert de Boer hier nauw bij betrokken is.  

- Henk Sieben vraagt of protocol 7002 hierin meegenomen is. Guido 
Ritskes zegt dat het hier puur om grondwater en bemalingen gaat. 
Walter de Koning legt uit dat als dit concreet is, dit toegevoegd kan 
worden aan protocol 7002. 

 
   
 5 Ontwikkelingen Bodemenergie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
Walter de Koning geeft presentatie.  
 

- Paul Hagevoort snapt niet dat de overheid zich hiermee bemoeit.  
- Marc Langenhuijsen zegt dat je dit moet zien als kapstok en hulpmiddel. 

Walter de Koning meldt dat er een doelstelling van uit Klimaat ligt. 

    
 6 Jaarprogramma 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WdK/ 
EdB/PL 
 

 
 
 

 
 
WdK 

  
Walter de Koning ligt het jaarplan toe.  

 
- Marc Langenhuijsen vindt het wel heel veel, redden we dit wel?  
- Arie Deelen vindt gezien de bezuinigingen op het personeel (50%) dit 

zeer indrukwekkend.  
- Peter Leenders meldt dat op blz 1 en 2 staat de regeling BRL9335. Dit 

staat niet in de bijlage onder kopje 1. Walter de Koning zal dit 
aanpassen. 

- Peter Leenders meldt dat er aandacht is voor actieve communicatie 
grondstromen, m.n. dat er heel goed gaat en dit blijvend goed te laten 
gaan. Hij kan dit in het jaarplan niet terugvinden. Elmert de Boer stelt 

voor samen een artikel te schrijven. Peter wil hier graag aan meewerken 
samen met SIKB. Initiatief ligt bij SIKB. Peter Leenders zal wel aanzet 
maken.  

- Reinier Romijn meldt dat er een gedragscode Flora Fauna is, maar staat 
niet in het jaarprogramma. Walter de Koning meldt dat dit nog erg pril is, 
er is nog geen projectplan. Kan wel als ontwikkeling genoemd worden.  

- Elmert de Boer vraagt in hoeverre de Programmaraad kan/wil/mag 
invloed hebben op het jaarprogramma m.n. de capaciteit. Arie Deelen 
geeft aan dat Walter de Koning een observatie heeft gedaan van wat er 
speelt en hierin ook gekeken heeft naar de middelen. Walter de Koning 

vult aan dat hetgeen dat onder druk staat de communicatie is. PTB wordt 
sterk verminderd, regionaal maar 5 bijeenkomsten, meer kunnen we 
niet.  
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

- Paul Hagevoort vraagt of het niet interessant is te kijken naar vraag, wilt 
u dit hebben, prima, maar dan moet u er voor betalen. Arie Deelen meldt 

dat er als Bestuur SIKB is besloten dat iedere sector (archeologie, 
bodem, bodembescherming etc.) voor zichzelf moet zorgen. Bij 
Archeologie staan we erg onder druk. 

- Elmert de Boer adviseert nieuwe dingen onderhoudsvrij te houden en 
goed te beheren. Walter de Koning zegt dat dit lastig is, een protocol is 
na 3 jaar al echt verouderd.  

 

De Programmaraad leden adviseert SIKB de vraag goed te analyseren.  
 

 7 Rondvraag 
 
 
 

 
 

 Walter de Koning vraagt gezien de personele bezetting in 2011 de stukken 
voortaan alleen digitaal te sturen en niet meer post. Alle programmaraad leden 
zijn akkoord.  

Eric Ruwiel meldt dat de wijziging bodemkwaliteit vandaag is gepubliceerd.  
Eric Ruwiel meldt dat de het hoge gerechtshof de uitspraak van de rechtszaak 

tussen Knobel en de Staat heeft vernietigd. Er zal dus opnieuw begonnen moeten 
worden.  
 
 
Vergaderschema 2011: 

De vergaderingen zijn vastgesteld  op: 
17 maart 2011 
30 juni 2011 
17 november 2011 
Elke vergadering is van 13.30 – 16.00 uur in Utrecht.  
 
 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

 
 


