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Actie  
door 

Nr.  

 1 Opening, vaststelling agenda 

De voorzitters openen de gecombineerde vergadering van de 

Programmaraad en CCvD. Gestart wordt met een voorstelronde. 

Vervolgens komt de doelstelling van de vergadering aan bod. In de 

vergadering zal worden gesproken over het nieuwe bodembeleid, als 

gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit en de 

Bodembeleidsbrief. Het doel van de vergadering is om de koers van SIKB 

binnen deze veranderingen te bepalen, zowel voor de korte als voor de 

middellange termijn. 

 

 

 

 

 

 

2 Stand van zaken Besluit bodemkwaliteit 

Marco Vergeer presenteert de stand van zaken ten aanzien van het Besluit 

bodemkwaliteit en de doorwerking naar beoordelingsrichtlijnen en 

protocollen in beheer van SIKB. Tevens komt de betrokkenheid van SIKB 

bij de totstandkoming van de regelgeving aan de orde. 

Naar aanleiding van de presentatie ontstaat op een aantal onderwerpen 
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discussie: 

• Stoffenpakket. In de vergadering zijn er vragen over de werkwijze 

in het onderzoek dat wordt uitgevoerd om te komen tot een nieuw 

stoffenpakket. Er bestaat het idee dat dit uitsluitend is gebaseerd 

op een data-analyse. Eric Ruwiel benadrukt dat deze wordt gevolgd 

door een beleidsmatige discussie. Onduidelijk is nog wel waar de 

vaststelling van het stoffenpakket uiteindelijk moet plaatsvinden: 

de werkgroep Grond & Bagger of StuBo. 

• Kwaliteitsverklaringen (voorheen bewijsmiddelen). In de nieuwe 

regelgeving worden 5 verklaringen genoemd, die onderling niet 

vergelijkbaar zijn. Een aantal aanwezigen zijn bezorgd over het 

kwaliteitsniveau van vooral de bodemkwaliteitskaart en de 

fabrikant eigen verklaring. Aan de ene kant is er het besef dat het 

werkveld behoefte heeft aan deze instrumenten, aan de andere 

kant is er de vrees voor ‘oneigenlijk gebruik’. SIKB heeft in de 

recente periode een tabel ontwikkeld om de onderlinge 

positionering van de bewijsmiddelen te benadrukken en de 

betrouwbaarheid van het instrument te duiden. Deze tabel wordt in 

de vergadering uitgereikt met het verzoek om daarop te reageren. 

• Definitie van grond. In de toelichting op het Besluit ontbreekt deze 

tekst nog. Dat geeft in de vergadering wat onduidelijkheid over de 

wijze waarop de definitie kan worden besproken. Vele partijen 

hechten veel belang aan een zorgvuldige definitie. De zorgpunten 

concentreren zich rondom het percentage bodemvreemd materiaal 

en de tussencategorie tussen grond en bouwstof. Eric Ruwiel zegt 

toe de aanwezigen op de hoogte te houden van de nieuwe tekst 

over de definitie. 

 3 Werkzaamheden SIKB 

Marco Vergeer schets in zijn presentatie de werkzaamheden van SIKB ten 

opzichte van het Besluit bodemkwaliteit. Binnen SIKB heeft de aanpassing 

van de BRL 9335 prioriteit. Doelstelling is om deze gelijk met de 

inwerkingtreding van het Besluit aangepast te hebben. Wellicht is daar een 

extra CCvD voor nodig. De aanwezigen hebben vraagtekens bij het 

geschetste tempo. Besloten wordt tot temporisering, met name omdat de 

uitgangspunten van het Besluit nog niet helder zijn en dit voor de nabije 

toekomst ook niet wordt verwacht. De vergadering vindt dat deze 

uitgangspunten eerst helder moeten zijn, om vervolgens de aanpassingen 

in de BRL door te voeren. In het CCvD zal nader worden gesproken over de 

planning van deze werkzaamheden. 

Arie Deelen benadrukt dat de werkzaamheden van SIKB een zeer nuttige 

rol hebben gespeeld in de totstandkoming van de regelgeving. De 

interactiviteit tussen VROM en de partijen die participeren in SIKB heeft 

geleid tot meerwaarde. 



 
 
 

- 3 - 
 

 
SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

 4 Koers en missie SIKB 

Theo Edelman start de discussie over de koers en missie van SIKB aan de 

hand van een onderzoek dat voor de TCB is uitgevoerd. Hierin zijn de 

ontwikkelingen in het bodembeleid geanalyseerd. Belangrijke 

ontwikkelingen daarin zijn het Besluit bodemkwaliteit, het beheer van het 

grondwater en de verbreding van bodembeheer. Deze ontwikkelingen 

leiden tot andere vragen. SIKB heeft hier, door haar activiteiten ten 

aanzien van archeologie,  voor een deel op ingespeeld. SIKB zal, waar 

nodig, in de toekomst andere activiteiten op moeten pakken en de huidige 

werkzaamheden continueren. 

Naar verwachting zal van de overheden meer worden verwacht ten aanzien 

van kwaliteitsborging. Deze verwachting is gebaseerd op ontwikkelingen 

waarin marktwerking toeneemt, de overheidsbudgetten afnemen en de 

juridisering van het werkveld toeneemt. SIKB zal zich moeten voorbereiden 

op een situatie waarin de Wbb opgaat in een meer integrale wetgeving en 

een situatie waarin ruimtelijke ordening een prominente rol speelt bij 

bodembeheer. 
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5 Afspraken, rondvraag en sluiting 

Afgesproken wordt om de behandelde sheets te verspreiden. Verder wordt 

afgesproken dat een verdere informatie-uitwisseling plaatsvindt op de 

punten die onder agendapunt 2 en 3 aan de orde zijn gesteld. Deze 

informatie hebben de aanwezigen nodig om hun achterban te informeren 

en hen om reactie te vragen. 

Verder wordt afgesproken dat in december het nieuwe 

meerjarenprogramma in de Programmaraad wordt besproken. 

 
 


