
 

 
 

 

 

Verslag 
 
 

Programmaraad Bodembescherming 
 

Datum : 24 november 2022  

Tijd : 13.30 – 15.00 uur 

Plaats : MS Teams 

 

Aanwezig : Afwezig : 

Jeroen Bartels (voorzitter) Maikel Prins (VTI) 
 Willem van der Zon (VNO-NCW) Marloes Jaspers-van Dommelen (RVB) 

Robert Hilgers (Provincie Noord-Brabant) Otto Feenstra (Vereniging Afvalbedrijven) 

Afvalbedrijven) Henk Koster (SIKB, notulist) 
 
 

Erik van der Heijden (VTI) 

Jordi Verkade (SIKB)  

Huib Mulleneers (NIBV) 
 

 

Iljo Fluit (NIBV)  

Tineke Weide (BOVAG)  

Leo van Kuijl (ODI-VDV)  

Martin de Jonker (ODI-VDV)  
Kees Jonker (RWS) 

 

Actie  

door 

 

 1. Opening en vaststellen agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De agenda wordt vastgesteld. 
Van de afwezigen zijn afmeldingen ontvangen, m.u.v. Marloes Jaspers. 
 
Otto Feenstra zou in deze vergadering voor de laatste keer aanwezig zijn 
vanwege pensionering, maar hij moest helaas afzeggen. Henk heeft namens de 
groep persoonlijk afscheid van hem genomen. 
Iljo Fluit is de opvolger namens NIBV van Henri van Geenen. 
 
 
2. Rondje langs de velden 
 
In het rondje langs de velden gaat het gesprek over de uitgestelde invoering van 
de Omgevingswet. 
Tineke Weide geeft aan dat de branches (zoals BOVAG nu doet) een rol kunnen 
spelen bij het testen van delen van het DSO (integrale ketentest). De voorzitter 
onderschrijft dat. 
Robert Hilgers vraagt of er al signalen uit de markt zijn dat er geanticipeerd wordt 
op de Omgevingswet, bijvoorbeeld dat er oogluikend iets wordt toegestaan 
wanneer de wet straks minder streng is (en er op alleen zorgplicht wordt 
teruggevallen). Kees Jonker vindt dat lastig en ongewenst. Er worden inderdaad 
nu zaken voorgeschreven en straks niet (bv. instructie van personeel bij het 
werken met gevaarlijke stoffen), maar onder de zorgplicht blijft die verplichting er 
wel degelijk. Hij geeft aan dat bij de IPLO-helpdesk vragen binnenkomen over 
bovengrondse dieseltanks. Duidelijk is dat anticiperend handhaven in ieder geval 
niet is toegestaan. 
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Actie SIKB 

 

Actie KJ 

 

 

 

 

Actie RH 

 

 

 

Actie SIKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie SIKB 

De voorzitter vraagt wat hier de rol van SIKB kan zijn. Robert Hilgers ziet die rol 
vooral als de ogen en oren van de sector: als er iets spaak dreigt te lopen kan 
SIKB een signaal afgeven. De voorzitter ziet dat de zorgplicht een containerbegrip 
dreigt te worden: die gaat veel behelzen. Henk Koster zegt dat de inhoud van het 
begrip zorgplicht èn het anticiperend handhaven een signaal van SIKB kan 
rechtvaardigen. Qua vorm kan gedacht worden aan een persbericht of een memo 
aan het bestuur. 
Kees Jonker maakt in dit kader melding van de definitieve versie van het 
document BB-CVM, die eerdaags gepubliceerd wordt. Daarin is een overzicht 
opgenomen van wat de zorgplicht op dit punt inhoudt. Hij stuurt de link rond zodra 
het document is gepubliceerd. 
Geconcludeerd wordt dat tot nu toe anticiperend handhaven niet ervaren is. Kees 
Jonker ziet wel veel onbekendheid en een afwachtende houding bij bedrijven en 
overheden. 
Robert Hilgers maakt melding van een uitspraak van de rechtbank over het al dan 
niet plaatsen van een glasbak op een vloeistofdichte vloer. De gevolgen van de 
uitspraak (precedentwerking, afwijkingen op de NRB) zullen we moeten blijven 
volgen. Hij zal de (link naar de) uitspraak doorsturen. 
 
Willem van der Zon maakt melding van het feit dat het nog steeds verplicht is om 
(op industrieterrein) met PFAS-houdend schuim te blussen. Alternatieven zijn 
onderzocht maar werken niet goed. Aldus wordt het milieu dus nog steeds aan 
PFAS blootgesteld, ondanks de zorgplicht. 
SIKB zal dit bericht op enige manier kenbaar maken (notitie, bericht aan ministerie 
o.i.d.). 
 
De voorzitter vraagt of de sector last heeft van de doorhaling van de 
bouwvrijstelling op grond van de Porthos-uitspraak van de RvS 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-
integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-
porthos). Het antwoord is bevestigend, maar aangegeven wordt dat deze 
Programmaraad daar geen signaal of belang voor zichzelf in ziet. 
 
 
3. Verslag en actielijst van 22 september 2022 
 
Het verslag van 22 september 2022 wordt besproken. Tineke Weide meldt dat zij 
het begrip ‘we’ zoals vermeld bij het onderwerp Position Paper Veilige tanks beter 
omschreven wil zien. Het gaat daar immers om de ondersteuners van het Position 
Paper en niet om de (leden van de) Programmaraad. Het verslag wordt daarop 
aangepast en vastgesteld. 
De acties lopen of zijn uitgevoerd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actualiteiten en Mededelingen 
 
4.1 Omgevingswet en Bal, Position Paper Veilige tanks en Programma Versterking 
Kwalibo 
Het uitstel van de Omgevingswet (en Bal) tot 1 juli 2023 is besproken (zie boven). 
 
Henk Koster meldt dat in een klein gezelschap weer is gesproken ( op 24 november) 
over het lobbytraject richting de Tweede Kamer om het Position Paper Veilige Tanks 
nogmaals onder de aandacht te brengen. Er is aandacht van de VVD-fractie, die 
hiertoe wellicht Kamervragen wilde gaan stellen. Verder gaan we het onder de 
aandacht brengen van de Vaste Kamercommissie I&W. 
Er volgt binnenkort een persbericht (strekking: drinkwaterbescherming op de helling, 
toezicht onder druk), dat hopelijk leidt tot aandacht. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/voortgang-integrale-aanpak-landelijk-gebied-en-opvolging-uitspraak-raad-van-state-over-porthos
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Actie SIKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie SIKB 

 

Actie WvdZ 

 

Actie SIKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie allen 

Actie SIKB 

Tineke Weide vraagt naar de status van het concept rapport van RIVM, waarvan 
door de ondertekenaars is beoordeeld dat het onvoldoende basis is voor de 
beoordeling. Het rapport wordt rondgestuurd. 
 
Het Programma Versterking Kwalibo is met diverse maatregelen aan de slag om het 
stelsel te versterken. In Stakeholder-overleggen kan de sector hierop inspreken. 
SIKB houdt eveneens de vinger aan de pols en is sterk betrokken bij diverse 
maatregelen.  
 
4.2. Kwartaalbericht Q3 2022 
De Programmaraad waardeert het kwartaalbericht (hoewel het uitgebreid gevonden 
wordt). Jordi Verkade meldt op een vraag van Tineke Weide dat het CUR-rapport 
2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming wordt geactualiseerd en dat het 
rapport op termijn een andere naam zal krijgen (en geen CUR-rapport meer zal zijn). 
 
4.3  Stand van zaken wijziging schema’s 
Jordi Verkade geeft een overzicht van de stand van zaken. 
In het CCvD /AC Bodembescherming ligt op 1 december a.s. de aangepaste BRL 
SIKB 7700 versie 3.0 ter besluitvorming voor. Het CCvD wordt gevraagd om in te 
stemmen met de voorgestelde verwerking van binnengekomen kritiek, het schema 
vast te stellen en vrij te geven voor een beoordeling door de RvA en de HUF toets 
van IL&T. 
 
Iljo Fluit vraagt naar de aanpassing van protocol 6702. SIKB neemt dit verzoek op 
in het Jaarprogramma 2023. 
T.a.v. het project Voorkom een nieuwe Actie Tankslag (biodiesels) meldt Willem van 
der Zon dat er een rapport bestaat over de schadelijke werking van biocides. Hij 
stuurt dat op. 
Op 7 december a.s. wordt gesproken over de Onderhoudsverwachting (vloeren). 
Huib Mulleneers verzoekt om een uitnodiging. 
 
4.4. Terugkoppeling uit de bestuursvergadering 
In de bestuursvergadering zijn twee nieuwe deelnemers verwelkomd namens NIBV 
(Huib Mulleneers) en ODI-VDV (Iljo Fluit) die bij toerbeurt zullen deelnemen. Verder 
heeft Arie Deelen kenbaar gemaakt dat hij in 2023 de voorzittershamer wil 
neerleggen. De wervingsprocedure is inmiddels gestart. 
De begroting 2023 is goedgekeurd. 
De voorzitters van de verschillende Colleges hebben tenslotte hun beeld gegeven 
van de gang van zaken in hun college en hebben gediscussieerd over de Notitie 
Kennis en Kwaliteit (zie agendapunt 5.1). 
 
5. Governance en strategie 
 
5.1. Notitie Kennis en Kwaliteit 
Henk Koster leidt de notitie in. Jeroen Bartels geeft aan dat deze in de 
bestuursvergadering eveneens ter sprake geweest is.  
De Programmaraad ondersteunt e.e.a. op hoofdlijn. 
Tineke Weide stelt dat de vraag hier moet zijn: ‘waar schuurt het’? Martin de 
Jonker mist de Inspectiebedrijven en aannemers bij de doelgroepen. 
Robert Hilgers ondersteunt de opmerking van de voorzitter dat ook de 
retourstroom relevant is: dus niet alleen kennis verspreiden, maar ook terug 
ontvangen vanuit het werkveld. 
Willem van der Zon wil waken voor een sterk procedurele kennisinfrastructuur. 
Het blijft gaan om de inhoud en de praktische kennis die ontbreekt bij 
adviseurs en overheden. Organiseer dat, en niet meer. 
Opmerkingen op de Notitie kunnen ook per mail worden gemaakt. De Notitie 
zal volgende keer weer geagendeerd worden. 
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Actie allen 

 

 
 
5.2 Jaarprogramma 2023 
Jordi Verkade vraagt de leden om onderwerpen die in 2023 ter hand genomen 
kunnen worden. Overigens gaat het in het Jaarprogramma ook altijd om een 
terugblik op het vorige jaar. 
Het Jaarprogramma wordt in de volgende vergadering weer geagendeerd. 
 

 
 

 

 

6. Rondvraag  
 
Tineke Weide vraagt naar de opkomst en de beoordeling van de Informatiesessies 
Omgevingswet. Henk Koster geeft aan dat beide bijeenkomsten ongeveer 550 
mensen in totaal getrokken hebben en dat de respons op inhoud prima was. 
De voorzitter bevestigt dat dat wat hem betreft ook gold voor het Jaarcongres. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij de toegezegde (online) gesprekken met de leden gaat 
plannen. 
 
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter dankt ieder 
voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. De volgende 
vergadering zal op 12 januari 2023 in Gouda plaatsvinden. 
 

 Onderstaande vergaderdata zijn door de Programmaraad vastgesteld.  

   
 

Vergaderschema 2023   

Donderdag 12 januari 2023 13.30 u –  15.00 u Gouda 

Donderdag 9 maart 2023 9.30 u   –  11.00 u online 

Donderdag 22 juni 2023 13.30 u –  15.00 u Gecombineerd met PR Bodembeheer 

Donderdag 21 september 2023 13.30 u –  15.00 u online 

Donderdag 16 november 2023 9.30 u   –  11.00 u Gouda 

 
 

Actielijst    

datum actie actiehouder status 

21-01-2021 Actuele informatie over de Ow wordt 
doorlopend geagendeerd 

HK/KJ/RH doorlopend 

20-12-2022 Agenderen opvolging Programma 
Verbetering bodemstelsel 

HK Doorlopend 

21-03-2022 In kaart brengen vormgeven verbreding 
scope van het begrip Bodembescherming 

HK/JV  

24-11-2022 Opstellen signaalbericht over zorgplicht en 
anticiperend handhaven  

HK  

24-11-2022 Rondsturen link NRB KJ  

24-11-2022 Rondsturen link uitspraak Rb inzake 
‘Glasbak op vloeistofdichte vloer’ 

RH  

24-11-2022 Opstellen signaalbericht PFAS HK  

24-11-2022 Aanpassen en verzenden definitief verslag 
vorige vergadering 

HK  

24-11-2022 Rondsturen Tussentijds RIVM-rapport 
inzake Veilige Tanks 

HK  

24-11-2022 Opnemen actie protocol 6702 in 
Jaarprogramma 

JV  

24-11-2022 Rondzenden rapport biocides WvdZ  
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24-11-2022 Uitnodigen Huib Mulleneers 7 december 
Onderhoudsverwachting 

JV  

24-11-2022 Opmerkingen aanleveren over Notitie 
Kennis en Kwaliteit 

allen  

24-11-2022 Agenderen Notitie Kennis en Kwaliteit en 
mogelijk Jaarprogramma op 12 januari a.s. 

HK  

24-11-2022 Aanleveren suggesties voor 
Jaarprogramma 2023 uiterlijk 31 december 
a.s. 

allen  

 


