
 

 
 

 

 

Verslag 
 
 

Programmaraad Bodembescherming 
 

Datum : 23 september 2021  

Tijd : 13.30 – 16.00 uur 

Plaats : Zalencentrum Vredenburg Utrecht 

 

Aanwezig : Afwezig : 
Marcel Koeleman (voorzitter) Marloes Jaspers-van Dommelen (RVB) 

 Aad Kant (NIBV / SIKB bestuurslid) Martin de Jonker (ODI-VDV) 

 Maikel Prins (VTI) Otto Feenstra (Vereniging 

Afvalbedrijven) 

 

Henk Koster (SIKB, notulist) 
 
 

Leo van Kuijl (VTI) 
 Jordi Verkade (SIKB) Willem van der Zon (VNO-NCW) 

Huib Mulleneers (NIBV) 
 

Erik van der Heiden (VTI) 

Tineke Weide (BOVAG) Robert Hilgers (Provincie Noord-Brabant) 

Kees Jonker (RWS) 

 

Henri van Geenen (NIBV) 

  

  
 
 

 

Actie  

door 

 

 1. Opening en vaststellen agenda 

HK 

 

 

 

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de afwezigen zijn afmeldingen 
ontvangen, m.u.v. Marloes Jaspers. Henk Koster zal dat nagaan.  
Henk Koster meldt dat de vraag om afvaardiging vanuit VNG gesteld is; antwoord 
zal nog volgen. 
Afgesproken is dat drie vergaderingen in 2022 online zullen plaatsvinden, en één 
vergadering in fysieke vorm. T.z.t. zal worden gekozen tussen Gouda of Utrecht. 
Indien een deelnemer zich vanwege corona-omstandigheden niet comfortabel 
voelt en afstand wil blijven houden, kan deze dat individueel melden bij Henk 
Koster. 
 
2. Verslagen en actielijst van 4 maart 2021 en 24 juni 2021 
 
Het verslag van 4 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Huib Mulleneers 
vraagt n.a.v. dit verslag naar de stand van zaken van het initiatief AEC-bodemas 
van SIKB. Henk Koster meldt dat in vervolg op een eerdere bijeenkomst in het 
najaar een rondetafelbijeenkomst wordt georganiseerd. Een uitnodiging zal 
volgen. 
Het verslag van 24 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De actielijst wordt doorgenomen. De acties zijn afgerond of doorlopend. De notitie 
aanleg vloeistofdichte vloeren onder erkenning is geagendeerd. 
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3. Actualiteiten en Mededelingen 
 
3.1 SIKB-Jaarcongres 2021-2022 
Door SIKB is besloten  om het Jaarcongres in fysieke vorm te laten plaatsvinden op 
10 maart 2022. Op de eigenlijke congresdatum, 30 september, vindt in plaats 
daarvan een sessie plaats met een debat over de Kennisinfrastructuur Bodem en 
Ondergrond (t.z.t. beschikbaar via het Youtube-kanaal SIKBTV). Verder zal er in het 
najaar nog een bijeenkomst zijn van het Platform Toezicht Bodem met aandacht 
voor bodembescherming (IBC-werken en AEC-bodemas) op 26 november a.s. 
 
3.2. Ontwikkelingen Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet zal op 1 juli 2022 plaatsvinden, voor zover nu 
bekend. Het uitstel is met name te wijten aan problemen rond het DSO. Kees Jonker 
meldt voorts dat de wijzigings-AMvB m.b.t. het Bal later plaatsvindt dan de invoering 
van het Bal zelf. Daarin zullen bijvoorbeeld de nieuwe termijnen zijn opgenomen die 
gewijzigd zijn in het kader van het MIC-onderzoek. 
Een wijziging van het Activiteitenbesluit of de -regeling is niet voorzien. 
De voorzitter meldt dat bij het ministerie een nieuwe afdeling wordt opgericht o.l.v. 
Martin van Gelderen, die bijvoorbeeld ZZS in het takenpakket zal hebben. 
 
3.3. Kwartaalbericht Q2 2021 
Het kwartaalbericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Tineke Weide stelt t.a.v. het Position Paper Veilige tanks de vraag in hoeverre 
aandacht hiervoor bij het ministerie nog nut zal hebben. Henk Koster geeft aan dat 
het erom gaat de positie van partijen duidelijk te maken, en dan is het altijd goed om 
een punt te maken.  
Tineke Weide ziet voorts graag het woord ‘geschikte tanks’ gecorrigeerd worden 
door ‘beschikbare tanks’ in relatie tot het project MIC. 
 
3.4 brief I&W aan SIKB (tussentijdse aanpassing Rbk) 
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. De tekst wordt als ‘vaag’ 
bestempeld. 
 
3.5 werving voorzitter CCvD/AC Bodembescherming, CCvD Tankinstallaties etc. 
Henk Koster meldt de voortgang van het proces van werving. Er zijn enkele goede 
kandidaten naar voren gekomen. De Selectiecommissie heeft het beeld hier een 
goede keuze uit te kunnen maken. Dat proces zal naar verwachting in oktober 
worden afgerond. 
 
3.6 vacature Programmaraad Bodembescherming VNG 
Henk Koster meldt dat hij met VNG contact heeft over de invulling van de positie 
van een gemeentelijk afgevaardigde en dat VNG de zoektocht is begonnen. 
 
 
4. Governance en thema’s 
 
4.1 Notitie aanleg vloeistofdichte vloeren onder erkenning 
In de vergadering van 24 juni 2021 is afgesproken dat de notitie zou worden 
aangevuld op basis van de gemaakte opmerkingen. Bijgaande notitie is daarvan het 
resultaat. 
Er volgt een discussie over het document. Huib Mulleneers geeft aan dat het goed 
is dat dit met de marktpartijen gedeeld wordt; hij vindt het signaal nog niet sterk 
genoeg en wil een éénduidiger conclusie of statement, met name ook richting 
bevoegde gezagen om het toezicht te versterken. Tineke Weide maakt een 
opmerking over de juiste weergave van de wetsartikelen op pagina 1 en vraagt zich 
af of inspectiebedrijven wel genoeg melden. 
De conclusie van de voorzitter is dat het document technisch en juridisch nog enige 
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aanpassing en versterking nodig heeft; hij beveelt aan ook nog met een 
communicatiebril naar het stuk te kijken. Denk ook aan aandacht voor zowel 
ondernemer als bevoegd gezag. Er wordt besloten tot nog één schriftelijke ronde, 
waarna het kan worden vrijgegeven in de vorm van een brief.  
Vervolgens kan verspreiding plaatsvinden naar bijvoorbeeld ODNL, NIBV, 
ODI/VDV, Infomil, maar ook Bodem+, VNG/WEB, IPO, Ministerie. 
 
4.2 Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 
Het Openbaar Ministerie heeft een rapport uitgebracht over het dreigingsbeeld 
milieucriminaliteit voor 2021. Zie ook: 
https://www.om.nl/onderwerpen/milieucriminaliteit/dreigingsbeeld-
milieucriminaliteit; In het rapport komt het begrip bodembescherming een aantal 
keer voor. Duidelijk wordt dat ook uit dit stuk blijkt dat bescherming en beheer van 
de bodem zeer relevant is en dat onze inzet op een aantal onderwerpen (diepe 
boringen, afdichtingen, circulariteit e.d.) nog moet plaatsvinden. De sterke relatie 
tussen de (Programmaraad) bodembeheer en bescherming wordt hierin duidelijk. 
De voorzitter vraagt hoe de Programmaraad de informatie uit dit rapport tot zich 
kan nemen en kan borgen. Is dat via kennis nemen, of via een reactie aan het 
OM? Besloten wordt om dat te doen via de lijn van het Jaarprogramma 2022. 
 
4.3 Erkende en niet-erkende werkzaamheden 
In de bijeenkomst van de Programmaraad Bodembeheer is het onderwerp inzake 
erkenningen besproken. Een tweetal juridische vragen kwam daaruit naar voren: 
Kunnen binnen de in de Rbk aangewezen schema’s eisen gesteld worden aan niet-
erkende werkzaamheden, zodat deze weliswaar niet onder erkenning maar wel 
onder certificering uitgevoerd kunnen worden? En kunnen decentrale overheden en 
opdrachtgevers voor eisen aan niet-erkenningsplichtige werkzaamheden, verwijzen 
naar eisen in een certificatieschema waarbinnen de eisen alleen toezien op 
erkenningsplichtige werkzaamheden?  
Een externe jurist heeft vastgesteld dat beide elementen wel degelijk mogelijk zijn. 
De Programmaraad Bodembeheer heeft inmiddels een advies uitgebracht aan het 
bestuur van SIKB, met als standpunt dat dit is een zeer ongewenste situatie is: voor 
overwegingen en standpunt zie bijgaand advies. 
De Programmaraad Bodembescherming overziet op basis van de korte toelichting 
de kwestie niet in al zijn details en besluit om op basis van het advies van de 
Programmaraad Bodembeheer al dan niet aanvullend advies of ondersteuning uit 
te brengen. 
 
4.4 Notitie gemeentelijke taken Omgevingsdiensten en rol van SIKB 
Het SIKB-bestuur heeft gevraagd om een schets van de positie van gemeenten en 
omgevingsdiensten in relatie tot SIKB, en om aan te geven hoe SIKB hen in hun 
taken kan bijstaan. Vastgesteld is dat dit document dynamisch moet zijn en dat met 
name de ‘witte vlekken’ ten aanzien van de rol van SIKB belicht moeten worden.  
De leden besluiten om hun opmerkingen en aanvullingen op deze notitie aan Henk 
Koster door te geven. 
 
4.5 Jaarprogramma bodembescherming 2021 
De stand van zaken van de projecten uit het Jaarprogramma wordt doorgenomen. 
Relevante zaken voor zover nog niet genoemd: 

▪ Protocol 6703 wordt gereed gemaakt om deze aan te bieden aan het AC 
bodembescherming (december) en ter kritiek vrij te geven; 

▪ Protocol 6704: afspraken over werkwijze validatie zijn gemaakt. Het 
wachten is nu op minimaal 2 geschikte voorzieningen waar validatie op kan 
plaatsvinden; 

▪ AS SIKB 6800, wijzigingsblad is gevalideerd en gaat in de route in naar de 
RvA; 

▪ Protocol 6902, validatie is uitgevoerd en heeft geleid tot een paar kleine 

https://www.om.nl/onderwerpen/milieucriminaliteit/dreigingsbeeld-milieucriminaliteit
https://www.om.nl/onderwerpen/milieucriminaliteit/dreigingsbeeld-milieucriminaliteit
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tekstuele aanpassingen. Gaat in de route naar de RvA; 
▪ BRL SIKB 7700: wordt in december ’21 of februari ’22 aan het college 

aangeboden om ter kritiek vrij te geven; 
▪ BRL SIKB 7800: wijzigingsblad ligt ter beoordeling bij KIWA; 
▪ Er is in 2019 een vraag over levensduur van afdichtingen bij de 

Advieskamer Stortbesluit ingediend. De vraag is momenteel niet actueel en 
zal pas actief door de Advieskamer stortbesluit worden opgepakt wanneer 
deze weer actueel wordt.  

▪ Van CURNET zijn, zoals bekend, diverse documenten overgenomen. 
Momenteel vindt een analyse plaats om te bezien welke actualisatie 
prioriteit moet krijgen. 

 
 

 

 

 
5. Rondvraag  
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  

  

 Nota bene! Onderstaande data van 2022 zijn door de Programmaraad nog niet 
vastgesteld. Wij vragen u om eventuele opmerkingen over de datasuggestie 
aan ons door te geven. 

   

Vergaderschema 2021 en 2022   

Donderdag 18 november 2021 9.30 u – 11.00 u online 

Donderdag 20 januari 2022 13.30 u – 15.00 u online 

Donderdag 3 maart 2022 9.30 u – 11.00 u online 

Donderdag 23 juni 2022 13.30 u – 15.00 u Gouda/locatie elders 

Donderdag 22 september 2022 13.30 u – 15.00 u online 

Donderdag 17 november 2022 9.30 u – 11.00 u online 

 
 

Actielijst    

datum actie actiehouder status 

21-01-2021 Uitnodigen voorzitter in PR Bodembeheer HK - 

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

HK/KJ/RH doorlopend 

21-01-2021 Opnemen tekst op 
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 
inzake tankinstallatie en zorgplicht 

KJ gereed 

04-03-2021 Nagaan interesse in Programmaraad 
Bodembeheer om t.z.t. gezamenlijk 
locatiebezoek in te passen 

HK - 

04-03-2021 Helpdesk: vraagoverzicht/analyse JV  

24-06-2-21 Aanvullen van Notitie aanleg vloeistofdichte 
vloeren onder erkenning, bespreking 
volgende vergadering 

allen  

23-09-2021 Nagaan afwezigheid RVD (Marloes 
Jaspers) 

HK  

23-09-2021 Aanpassen en rondzenden finale versie 
Notitie aanleg vloeistofdichte vloeren onder 
erkenning 

HK  

23-09-2021 Opnemen relevante onderwerpen 
bodembescherming uit Dreigingsbeeld 
Milieucriminaliteit in Jaarprogramma 2022 

JV  

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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23-09-2021 Rondzenden Advies Programmaraad 
Bodembeheer inzake (niet-)erkende 
werkzaamheden en verzamelen reactie 
daarop 

HK  

23-09-2021 Opmerkingen en aanvullingen Notitie 
gemeentelijke taken Omgevingsdiensten  
en rol van SIKB doorgeven aan Henk 
Koster 

allen  

 


