
 

 
 

 

 

 

Verslag 
 
 

Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege 
Bodembeheer 
 

Datum : 23 juni 2022 

Tijd : 9:45 - 11:00 uur  

Plaats : MS Teams, online 

Kenmerk : Verslag SIKB_CCvD_AC_Bodembeheer_20220623_def 

 

 

Deelnemers Werkt bij Afgevaardigd door of rol 
David van den Burg (DvdB)  Voorzitter 
Karin Sant (KS) SIKB-programmabureau SIKB, secretaris 
Jaap van der Bom (JvdB) DrechtConsult Bouwend Nederland en NVPG 
Manfred Beckman Lapré (MBL) Rijkswaterstaat, 

Bodem+ 
Ministerie van I en W 

Paul Folten (PF) NEN NEN 
Jan Keijzer (JK) Kiwa NVCi  
Bregje van Lieshout (BvL) MILON VVMA 
Bas van Oosten (BvO) SGS Intron Certificatie NVCi 
Charly van Schaik (CvS) RUD Drenthe VNG 
Kay Mollenhauer RUD Zeeland IPO 
Tessa Verschoor (TV) TAUW VKB 
Joep van der Wee (JvdW) Stichting Bodembeheer 

Nederland 
VNO-NCW 

Bram van de Pas (BvdP) Econsultancy VKB 
Willem van der Zon (WvdZ) Vopak VNO-NCW 
Jaap-Willem Hutter (JWH) SGS Laboratorium FeNeLab 
Ariël Kleverwal (AK) Waterschap Vallei en 

Veluwe 
UvW 

   
Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 
Gerrit-Jan Georg (GJG) Indaver BOG / VA 
Willie van den Berg (WvdB) Waterproef UvW 
Beerd Volkers (BV) Waterkracht BodemenergieNL 
Wim van Grinsven (WvG) Min I&W/RWS Rijkswaterstaat (interim) 
   
Vacatures   
Te benoemen afgevaardigde  VNO-NCW 
   
Gasten Werkt bij Gast bij 
Henk Koster (HK) SIKB-programmabureau Alle agendapunten 
Jelle de Boer (JdB) SIKB-programmabureau Alle agendapunten 
Lex Stam (LS) Toehoorder namens 

UvW 
Alle agendapunten 

Otto Feenstra (OF) Toehoorder namens 
BOG/VA 

Alle agendapunten 
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Actie  
door 

Nr.  

 1. Opening en vaststellen agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WvdZ 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom.  

 

Willie van den Berg wordt dit overleg vervangen door Lex Stam (namens 
UvW). Gerrit-Jan Georg wordt dit overleg vervangen door Otto Feenstra. De 
voorzitter herinnert het College eraan dat deelnemers anders dan leden 
fungeren als ‘toehoorders’ zonder stemrecht. Het College geeft hen 
toestemming om ook te mogen spreken. 
 
De voorzitter heeft VNO-NCW afgelopen periode opnieuw herinnerd aan de 
openstaande vacature, nog zonder resultaat. Willem van der Zon brengt de 
vacature voor VNO-NCW onder de aandacht in het Grootsaneerdersoverleg Actie. 

 

Er wordt een korte voorstelronde gedaan omdat er relatief veel nieuwe 

gezichten zijn in het College. 

 
 2. Voortgang wijzigingen Regeling bodemkwaliteit 

 
 
 
 
 
MBL 
 
 
 
 
 
 
 
 
KS 

 Manfred Beckman Lapré meldt dat hij hoopt dat de Omgevingswet (Ow) per 1 
januari van kracht gaat, maar dat het onzeker is. Het Ministerie van I&W heeft er 
geen controle over. Indien de Ow niet in werking treedt, zal spreker het Min. van 
I&W vragen of zij bereid is te bekijken of actualisaties van de schema’s door te 
voeren die niet hangen aan de Ow, maar dan met een nieuwe Regeling 
bodemkwaliteit (Rbk) per 1 januari 2023 in werking kunnen treden. Actie 
 
Henk Koster vult aan dat onze schema’s gekoppeld zijn aan de wetgeving en dus 
zijn we hier sterk afhankelijk van. Hij benadrukt (ook in het traject Versterking 
Kwalibo) dat versnelling van de wettelijke procedures nodig is. 
 
Reacties College 
Jaap-Willem Hutter stelt voor om ook de nieuwe versies van de AP04 en AS SIKB 
3000 aan te passen, zodat de inhoudelijke wijzigingen onafhankelijk van de Ow in 
werking kunnen treden. Karin plant een afspraak in met Jaap-Willem voor deze 
actie. 
 
Jelle de Boer: de nieuwe versies van de BRL SIKB 6000 en 7000 zijn voorbereid 
middels een aangepaste overgangsregeling. Indien de Minister bereid is om naast 
alle wijzigingsbladen ook deze versies te accepteren voor opname in de Rbk dan 
zullen de inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. Karin Sant vult aan 
dat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde geldt voor de BRL SIKB 2000, aangezien in het 
laatste moderniseringstraject alleen inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. 
 
Op een vraag van Otto Feenstra zegt Manfred Beckman Lapré toe zijn collega’s er 
op te wijzen dat ook de inhoud van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit veel effect 
heeft op de inhoud de SIKB-documenten. 
 
Het College adviseert SIKB om de voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen 
in de schema’s n.a.v. de Ow (10-11 oktober) te laten staan, omdat er genoeg valt te 
bespreken met het werkveld, ongeacht of de Ow wel of niet in werking treedt. 
 

 3. Stand van zaken Programma Versterking bodemstelsel 

 
 
 
 

 Manfred Beckman Lapré vertelt dat er diverse sporen lopen. Het spoor ‘Kwalibo’ 
loopt zijns inziens voorspoedig onder leiding van Bart Crijns. De samenwerking met 
de betrokkenen verloopt goed. Het spoor ‘VTH’ komt op gang, het spoor ‘interne 
organisatie ’loopt ook. Er wordt een risico-sturingsanalyse uitgevoerd in opdracht 
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van ILenT. Ook de deelonderwerpen ‘Whereabouts’ en het ‘Grondstromenpaspoort’ 
vallen hieronder. 
 
Henk Koster beaamt dat het spoor ‘Kwalibo’ goed loopt, met aandacht voor elkaar 
en in een goed tempo. Men maakt onderscheid tussen relevante stakeholders per 
overleg. SIKB vestigt herhaaldelijk de aandacht op: ‘bouwen aan vertrouwen’, het 
belang van de risico-gestuurde aanpak en het belang van de blijvende 
samenwerking in het publiek-private stelsel. SIKB ziet dat de betrokkenheid van het 
Min. I&W in commissie en gremia is vergroot, bijvoorbeeld via een nieuw 
bestuurslid bij SIKB. 
 
SIKB heeft ook enkele zorgen. In het spoor VTH wordt heel veel tijd gevraagd van 
de betrokkenen. Wij hebben gevraagd of dat efficiënter ingeregeld kan worden, 
bijvoorbeeld door het te koppelen met bestaande overlegstructuren. Ook ziet SIKB 
dat de betrokkenheid van de VNG en Omgevingsdiensten laag is. We pleiten voor 
meer betrokkenheid. 
 
Reacties College 
Jan Keijzer deelt de zorgen van SIKB over het spoor VTH. Verder vindt hij de 
onderwerpen op de agenda nog te eenzijdig. 
 

 4. Voorstel wijziging gremia Bodembeheer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Henk Koster presenteert de voorgenomen wijziging in de structuur, benaming en 
bemensing van de gremia. Het voorstel is weergegeven in bijlage 1 bij dit verslag. 
[Hierin zijn de aanpassingen van onderstaand besluit van het College verwerkt]. 
 
Voorafgaand aan dit moment is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij het 
bestuur en de voorzitters van VKB en VVMA geïnformeerd zijn. De voorgenomen 
wijziging is besproken in het overleg met Certificerende Instellingen, de Sectie 
Meten & Advies en de Sectie Grondstromen. De planning is om het 
omvormingsproces, na het bestuursbesluit, na de zomerperiode vorm te geven. 
 
Reacties College 
Otto Feenstra: in Sectie Grondstromen is ook het voorstel besproken om de Sectie 
Meten & Advies op te heffen. In die situatie zit de BRL SIKB 1000 alleen in Sectie 
Grondstromen, en wordt de BRL SIKB 2000 aan de nieuwe Sectie Saneren en 
MKB toegevoegd. 

• Jelle de Boer vult aan dat het voorstel zoals Otto het schetst inderdaad 
besproken is met de Sectie Grondstromen, maar dat dit voorstel niet op 
brede steun van de Sectie kon rekenen. Ook de Sectie Meten & Advies 
hecht waarde aan de koppeling BRL SIKB 1000 met 2000. 

• Wat ook meegegeven is vanuit Sectie Grondstromen is om de focus op het 
gebied van de BRL SIKB 1000 op te splitsen in ‘uitvoering van 
monstername en partijkeuring’ (Sectie Meten & Advies) en ‘partijdefinitie en 
rapportage’ (Sectie Grondstromen), om onnodige overlap te voorkomen.  
 

Tessa Verschoor stelt, anticiperend op de Ow, voor om de term ‘graven’ toe te 
voegen aan de naam van de Sectie Saneren en MKB. Ook vraagt ze zich af of er 
een verdergaande versimpeling mogelijk is waarbij je één Sectie met vaste 
vergaderfrequentie maakt en in kunt tekenen op onderwerp. 

• Henk Koster reageert dat hier niet voor is gekozen  in verband met het 
risico op verlies van samenhang en betrokkenheid rondom een 
thema/schema binnen de Secties. Continuïteit binnen de Secties zorgt 
doorgaans voor meer wederzijds begrip. De toevoeging van het begrip 
‘graven’ is een goede suggestie. 

 
Jaap-Willem Hutter ondersteunt het voorstel om het Sectietrekkers overleg nieuw 
leven in blazen om de verbinding tussen de secties te borgen. 
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KS 

 
Bram van de Pas vraagt hoe we gaan organiseren dat de extra partijen aansluiten 
in de Secties? Is er voldoende draagvlak bij de stakeholders om deel te nemen?  

• Willem van der Zon: vanuit opdrachtgevend bedrijfsleven is het inderdaad 
een uitdaging om te bemensen. Willem meldt zich wel direct aan voor de 
Sectie Meten & Advies. Actie KS: Willem uitnodigen voor deelname aan de 
nieuwe Sectie M&A 

• Charly van Schaik: ik ben aanjager dat mijn achterban aanhaakt. Hij maakt 
een compliment aan SIKB, want dit voorstel reflecteert goed zijn bijdrage in 
het CCvD. 

• Op een vraag van Ariël Kleverwal antwoordt Henk Koster dat de nieuwe 
bemensing in samenspraak met bestaande commissies zal plaatsvinden. 

 
Besluit 
Het College stemt in met het volgende voorstel: 

• Creëer 5 permanente secties voor clusters van schema’s: 

• Grondstromen: 1000 – 7500 – 9335 

• Monsterneming en veldwerk: 1000 – 2000 

• Graven, saneren en MKB: 6000 – 7000 

• Mechanisch boren, bemalen en energieopslag: 2100 – 11000 - 

12000 

• Analyse: 3000 – AP04 

• Bemens secties breed: CH’s, OG’s, CI-en, I&W/B+, ILT, OD’s, behalve 

Sectie Analyse (via FENELAB): alleen LAB’s 

• Bemens secties vanuit deskundigheid, niet belangen 

• Voorstel: één à twee personen uit CCvD per sectie 

• Geef Secties een specifieke opdracht gericht op toegewezen schema’s: 

• Interpretatievraagstukken (met rol voor CI-en tbv CI-overleg) 

• Signalering ontwikkeling in / voor toegewezen schema’s 

• Voorbereiden Wijzigingsbladen 

• Input voor / second opinion op schemawijzigingen van BC’s. 

 

• Creëer tijdelijke begeleidingscommissies per schema, die alleen ingesteld 

worden bij het maken van een nieuwe versie van documenten 

(BRL/Protocol). 

• Bemens BC breed vanuit deskundigheid: 

• Partijen: CH’s/lab’s, OG’s, CI-en, I&W/B+, ILT, OD’s 

• Bemens BC deels maar niet volledig uit Secties (enerzijds 

verbinding, anderzijds breder draagvlak en discussiescheiding) 

• Bemens BC met 1 of 2 personen uit CCvD (linking pin) 

• BC adviseert rechtstreeks aan CCvD (Sectie is second opinion) 

• BC functioneert obv projectplan, daarin o.a. ook communicatie naar 

Sectie(s) 

• Geef BC’s een specifieke opdracht: schema-ontwikkeling: (nieuwe) versies 

BRL-en en protocollen, geen Wijzigingsbladen. 

• De aanpak wordt na circa 1,5 jaar na invoering geëvalueerd door SIKB. 

Hierbij wordt de parameter efficiëntie meegenomen. 

 

 

 5. Stand van zaken projecten bodembeheer 

 
 
 
 
 

 Het College is in de gelegenheid om te reageren op de lijst met lopende projecten 
bodembeheer waar SIKB bij betrokken is. 
 
3. Opkomende meettechnieken 
Op een vraag van Bram van de Pas stelt Karin Sant dat de mogelijkheden 
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KS/ 
ArdG 

momenteel onderzocht worden en er nog geen keuze is gemaakt. SIKB is op de 
hoogte van het advies van de Sectie Meten & Advies dat opname van XRF onder 
de AS SIKB 2000 onwenselijk is. 
 
4. Actualisatie BRL SIKB 7500 en protocol 7510 
Otto Feenstra: het onderbrengen van het kwalificeren van grond en baggerspecie 
onder de BRL 9335 stuit op veel verzet in onze branche (BOG). Wij zijn groot 
voorstander om het onder te brengen in een nieuwe BRL, omdat er anders wordt 
verwezen naar een protocol waarvan de scope niet past. 

• Jaap van der Bom: onze branche is van mening dat de BRL 9335 nu al 
voorziet in dat wat in een eventueel nieuwe BRL ondergebracht zou 
worden. 

• Jelle de Boer: er is uitgebreid over gesproken in Sectie Grondstromen en 
de meningen lopen sterk uiteen. Het zal zeker in de BC terugkomen. 

 
Otto Feenstra wijst SIKB op een foutieve formulering in de tekst (‘dat er altijd een 
fabrikant eigen verklaring zou kunnen worden gebruikt’). Uit recent overleg is 
gebleken dat dit alleen kan als het over AW2000 kwaliteit gaat. Jelle de Boer 
beaamt dit en corrigeert het. 
 
Ariël Kleverwal vraagt hoe de nieuwe protocollen zijn gelinkt aan andere protocollen 
en aan de protocollen voor de Omgevingswet? Jelle de Boer: deze herziening is 
technisch gedreven, dus staat feitelijk los van de Ow. Wel zullen ook de wijzigingen 
uit de Omgevingswet meegenomen worden in de nieuwe protocollen.  
 
6. Inbedden PFAS in werkvoorschriften 
Tessa Verschoor vraagt of er ook geanticipeerd wordt op ZZS in het algemeen. 
Karin Sant: dit voorstel kwam ook langs in de Sectie Meten & Advies. We zullen het 
meenemen in het project. Actie KS en ArdG 
 

 6. Concept-verslag CCvD/AC 31 maart 2022 

  • Tekstueel, pagina 1: Vopsak = Vopak. 

• Naar aanleiding van: actiepunt op 27-02 van JWH en HK sluiten. 
 
Het College stelt het verslag vast. 
 

 7.  Mededelingen en rondvraag 

  Mededelingen 

• De Bodembreed Academie wordt continu uitgebouwd. Er zijn diverse 
leermodules in ontwikkeling, onder andere veldwerk landbodemonderzoek 
met diverse adviesbureaus, geologie van Nederland met TNO, in situ 
technieken met aannemers en duurzaam bodembeheer met studenten van 
de HAS. Er worden gesprekken gevoerd over het ontwikkelen van nieuwe 
leermodules, bijvoorbeeld: bodemenergie met branchevereniging 
bodemenergie, en ondergronds bouwen met COB. Feedback en suggesties 
kunnen doorgegeven worden aan Sonja Kooiman en Karin Sant van het 
programmabureau bodem. 

• Het SIKB congres ‘Verbind je bubbel!’ vindt plaats op 29 september 2022 in 
Maaspoort, Den Bosch. Key-note door Daniëlle Braun en natuurlijk 
inhoudelijke en inspirerende sessies, waaronder over het Programma 
versterking Kwalibo. De inschrijving gaat rondom de datum van dit CCvD-
overleg open. 

• Op 10-11 oktober organiseert SIKB voorlichtingsdagen (Zwolle en Den 
Bosch) over de wijzigingen van de schema's naar aanleiding van de 
Omgevingswet per 1-1-2023. 

 
Rondvraag 
Fysieke of digitale overleggen 

about:blank
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Karin Sant stelt voor om voor aankomende overleggen de lijn: “fysiek, tenzij” aan te 
houden. Als de agenda het rechtvaardigt, vindt een overleg fysiek plaats in het 
Waterschaphuis. Zo niet, dan wordt het een digitaal overleg. De voorzitter verzoekt 
of de begintijd van de overleggen naar 10:00 kunnen, in verband met aanreistijd. 
Ariël Kleverwal biedt aan de lunch te verzorgen. 
  

 10. Afsluiting 

  De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
11:00 uur. 

 

 
Acties 
 
Nieuwe acties uit vergadering van 23 juni 2022 

 
Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

23-06-2022 WvdZ Brengt de vacature voor VNO-NCW in het College 
onder de aandacht in het groot saneringsoverleg 

 

23-06-2022 MBL Met I&W nagaan of Wijzigingsbladen & nieuwe 
versie BRL SIKB 6000 -7000 ook zonder 
‘inwerkingtreding Omgevingswet’ van kracht 
kunnen worden in Rbk 

 

23-06-2022 KS, ArdG Nagaan of nieuwe versie BRL SIKB 2000 ook 
zonder Omgevingswet ingevoerd kan worden 

 

23-06-2022 KS Willem van der Zon uitnodigen voor deelname aan 
de nieuwe Sectie M&A 

 

23-06-2022 KS, ArdG Verkenning: hoe in algemene zin anticiperen op 
ZZS in project ‘Inbedden PFAS in SIKB-
documenten’ meenemen 

 

 
Openstaand uit vorige vergaderingen 

 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

31-03-2022 HK De mogelijkheden voor werken over de grens 
verkennen, te beginnen met de een gesprek met 
de OVAM (Vlaanderen). 

 

31-03-2022 College Oproep aan CCvD en achterban: ervaringen met 
over de grens werken met SIKB te delen. 

 

29-03-2018  
 
 
TV 
 
ArdG 

Overleg over de rol van het CCvD Bodembeheer in 
het proces richting het opnemen van het document 
Essentiële eisen in bijlage C Rbk: 

1. Bestuur VKB vragen of deze actie nog 

actueel is. 

2. Zo ja, afspraak plannen. 

 
 
 
Afgerond, de vraag is 
nog actueel. 
Loopt 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

26-03-2020 HK en 
AndG 

SIKB neemt mee om met betrokken partijen in 
gesprek te gaan om de implementatie van Kwalibo 
ook bij overheden te stimuleren, gekoppeld aan de 
vervolgkoers. 

Krijgt vorm: 
gesprekken met 
ministerie, 
bestuursdiscussie. 
SIKB bereidt voor een 
eigen inzicht over in 
te zetten 
vervolgstappen in 
relatie tot Evaluatie. 
Daarbij aandacht voor 
overheden, ook via 
POKB. 

18-03-2021 AndG, 
ArdG 

Bevoegde gezagen actief betrekken bij de on-site 
meettechnieken (mits conform de richtlijnen 
uitgevoerd). 

Loopt 

 

 
Afgeronde acties 

 

Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

    

27-02-2020 HK, 
JWH, 
ArdG 

Uitzoeken of de data van in werking treden van het 
milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe 
plassen en het definitief handelingskader PFAS 
zullen leiden tot het in werking treden van 
onderdelen van de nieuwe versie van zowel AP04 
als AS3000 op verschillende data. 

Niet meer relevant. 

23-06-2022 KS Afspraak met JWH voor PvA Ow-onafhankelijke 
versies maken van AP04 en AS3000 

Afgerond. Afspraak 
met ArdG ingepland.  

24-06-2021 DvdB, 
HK 

Zorgen over Regeling bodemkwaliteit bespreken 
met Ministerie van I&W (Hanneke Brouwer). 

Afgerond 

13-12-2018 AndG Onderzoeken communicatiemogelijkheden om 
besluiten van bevoegde instanties op basis van de 
Handreikingen met andere bevoegde instanties te 
delen.  

Op 12 januari 2021 
heeft een goed 
bezocht webinar 
plaatsgevonden met 
de ervaringen vanuit 
adviesbureaus en 
bevoegde gezagen 
met de Handreikingen 
voor onderzoek naar 
diffuus lood in de 
bodem van 
speelplaatsen en 
(moes)tuinen, oa mbv 
XRF. 
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Vergadering 
 

Actor Actie Stand van zaken 

23-04-2020 MBL Navraag doen bij Willem Kattenberg van het 
ministerie I&W of er initiatieven lopen omtrent het 
maken van kaders voor het meten van drugs-
gerelateerde stoffen in de bodem. 

Nee. Reactie I&W: 
Particulieren met 
schade op hun terrein 
door illegaal gedumpt 
drugsafval krijgen 
dankzij een nieuwe 
regeling de kosten 
van het opruimen 100 
procent vergoed in 
plaats van voor de 
helft. Gemeenten 
behouden als mede-
overheid van de Staat 
een compensatie van 
50 procent voor de 
financiële schade van 
het opruimen van 
drugsafvaldumpingen. 
Voor de nieuwe 
subsidieregeling is 
jaarlijks 1 miljoen euro 
uitgetrokken tot en 
met 2024. 

 


