
 

 
 

 

 

Verslag 
 
 

Programmaraad Bodembescherming 
 

Datum : 12 januari 2023  

Tijd : 13.30 – 15.00 uur 

Plaats : MS Teams 

 

Aanwezig : Afwezig : 

Jeroen Bartels (voorzitter) Robert Hilgers (Provincie Noord-Brabant) 

Kees Jonker (RWS) Tineke Weide (BOVAG) 

Marloes Jaspers-van Dommelen (RVB) Maikel Prins (VTI) 
Henk Koster (SIKB, notulist) 
 
 

Willem van der Zon (VNO-NCW) 

Jordi Verkade (SIKB)  

Huib Mulleneers (NIBV) 
 

 

Iljo Fluit (NIBV)  

Erik van der Heijden (VTI)  

Leo van Kuijl (ODI-VDV)  

Martin de Jonker (ODI-VDV)  
 

 

Actie  

door 

 

 1. Opening en vaststellen agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie HK 

 

 

 

De agenda wordt vastgesteld. 
Van de afwezigen zijn afmeldingen ontvangen. 
 
Agendapunt 2 (Afscheid van Marcel Koeleman) wordt verplaatst naar een moment 
waarop we fysiek vergaderen. 
 
Jeroen Bartels geeft aan dat hij medio december een herseninfarct gehad heeft. 
Hij ondervindt daar gelukkig weinig last van en kan de vergadering voorzitten. 
 
 
2. Afscheid Marcel Koeleman 
Verplaatst, zie boven. 
 
 
3. Rondje langs de velden 
 
Jeroen Bartels geeft aan dat in een TC (NEN) gesproken wordt over het opstellen 
van een norm voor uitloging van vaste matrices (ook grond). Dat kan relevant zijn 
voor deze Programmaraad en voor SIKB-protocollen. Henk Koster maakt een 
afspraak met Jeroen Bartels om dat door te spreken. 
 
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot terugkoppeling van 
ontwikkelingen e.d. 
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Actie SIKB  

4. Verslag en actielijst van 24 november 2022 
 
Het verslag van 24 november 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
De acties lopen of zijn uitgevoerd. 
T.a.v. de acties: 

▪ Henk Koster stelt voor om, in plaats van het opstellen van een 
signaalbericht PFAS, Matthijs van der Waardt van het ministerie van I&W 
uit te nodigen om de Programmaraad (eerst) te informeren. De 
Programmaraad is daarmee akkoord. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actualiteiten en Mededelingen 
 
5.1 Omgevingswet en Bal, Position Paper Veilige tanks en Programma Versterking 
Kwalibo 
Het uitstel van de Omgevingswet (en Bal) tot 1 juli 2023 is al eerder besproken. 
Kees Jonker geeft aan dat hij signalen heeft ontvangen die erop duiden dat die 
invoerdatum inderdaad wordt aangehouden. 
 
Henk Koster meldt dat in een klein gezelschap weer is gesproken (op 11 januari) 
over het lobbytraject richting de Tweede Kamer om het Position Paper Veilige Tanks 
nogmaals onder de aandacht te brengen. De Vaste Kamercommissie I&W heeft het 
onderwerp geagendeerd op 7 juni 2023. 
 
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, zoals het opstellen van een Leidraad (zie agendapunt 5.3).  
 
5.2  Stand van zaken wijziging schema’s 
Jordi Verkade geeft een overzicht van de stand van zaken. 
 
AS SIKB 6700 

o Protocol 6703: de validaties voor de NEN 858 aanvulling zijn afgerond. 
E.e.a. wordt in Q1 2023 ter beoordeling aan de RVA / I&W (HUF toets) 
verstuurd; 

o Protocol 6704: de validaties van de beide luchttesten zijn afgerond. E.e.a. 
wordt in Q1 2023 ter beoordeling aan de RVA / I&W (HUF toets) verstuurd; 

o Actualisatie CUR rapport 2001/3: de eerste vergadering met de BC is in 
december 2022 geweest, de vervolgvergadering vindt plaats in Q1 2023;  

o Onderhoudsverwachting: de eerste vergadering met BC is in december 
2022 geweest, vervolgvergadering in Q1 2023; 

o Op 19 januari en 1 februari worden er themabijeenkomsten voor de 
inspecteurs AS SIKB 6700 georganiseerd. 

 
AS SIKB 6800 

o Biodiesel: er zijn (eindelijk) 3 tanks beschikbaar gesteld om een onderzoek 
uit te voeren naar een eventuele MIC indicator, uitvoering in 2023; 

o Op 19 januari en 1 februari worden er themabijeenkomsten voor de 
inspecteurs AS SIKB 6800 georganiseerd. 

 
AS SIKB 6900 

o De AEC rondetafel is succesvol verlopen en een nieuwe sessie is gepland 
voor 6 februari met als doel de keten van bodemas beter (op elkaar aan) te 
sluiten en tot concrete acties en afspraken te komen. 
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Actie SIKB 

BRL SIKB 7700 
o Het nieuwe schema BRL SIKB 7700 heeft ter kritiek gelegen, deze kritiek is 

verwerkt en onder wat voorwaarden door het CCvD Bodembescherming 
geaccordeerd. Afronding Q1 2023. 

 
5.3 Leidraad inhoud Normdocumenten 
Henk Koster licht de maatregel uit het Programma Versterking bodemstelsel toe die 
moet leiden tot ordenende principes voor eisen die ofwel in NEN-voorschriften ofwel 
in schema’s van SIKB (of KIWA) moeten landen. 
Huib Mullenaars doet e.e.a. herinneren aan de CE-markering van destijds en de 
zoektocht daaromtrent naar het primaat daarvan. 
Iljo Fluit vraagt naar de status van NTA’s. Henk Koster geeft aan dat de scope de in 
bijlage C van de Rbk genoemde voorschriften betreft. NEN-normen zijn opgesomd 
in bijlage D en maken geen deel uit van het Kwalibo-stelsel. Maar: in de in bijlage C 
genoemde voorschriften zijn wel verwijzingen naar NEN-voorschriften opgenomen. 
Voor zover het dat deel van een NEN-voorschrift betreft ziet Kwalibo daarop dus 
wel. 
 
5.4 Kamerbrief Water en Bodem sturend 
Henk Koster leidt de discussie kort in. Het beeld is dat het positieve toon heeft en 
(eindelijk) een lange termijn visie geeft vanuit de minister. Goed om te zien dat de 
koppeling met het thema Water en de maatschappelijke thema’s als energie, 
duurzaamheid, klimaat sterk overkomen. 
Vraag is wel hoe dit in de praktijk uitpakt. De koppeling met bodembescherming is 
nog beperkt. 
Jeroen Bartels geeft aan dat het belangrijk is dat SIKB zich op dit onderwerp als 
belanghebbende meldt. 
 
5.5. Terugkoppeling uit de bestuursvergadering 
In de vorige vergadering is dit al teruggekoppeld. 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. 
 
5.6 Overige mededelingen 
Prosper Snoep van het ministerie van I&W wil graag deelnemen aan deze 
Programmaraad. De Programmaraad is daar content mee. Kees Jonker geeft aan 
dat hij het een goede ontwikkeling vindt en dat hij zich dan wat meer op de rol van 
RWS / Bodem+ kan focussen.  
SIKB nodigt Prosper Snoep in het vervolg uit. 
 
6. Governance en strategie 
 
6.1. 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. 
Opmerkingen op de Notitie kunnen ook per mail worden gemaakt.  
 
6.2 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. 
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7. Rondvraag  
 
Erik van der Heijden vraagt in aanvulling op agendapunt 5.1 over de Omgevingswet 
naar de laatste stand van zaken. Kees Jonker geeft aan dat er nog wat kleine 
aanpassingen moeten worden meegenomen (onze biodiesel aanbevelingen 
bijvoorbeeld) in het Bal. Hij hoopt op een KB in maart zodat de ingangsdatum 
gehaald wordt. Het DSO is nog steeds een knelpunt. 
 
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 geeft aan 
dat hij van ieder een actieve inbreng verwacht. 
 
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
De volgende vergadering zal op 9 maart 2023 in Gouda plaatsvinden. 
 

 

 

Actie SIKB 

Onderstaande vergaderdata zijn door de Programmaraad vastgesteld.  
 
In maart zullen PFAS en wellicht een toelichting op de NEN-ontwikkelingen (zie agpt 
3) geagendeerd worden. 

   
 

Vergaderschema 2023   

Donderdag 12 januari 2023 13.30 u –  15.00 u online 

Donderdag 9 maart 2023 9.30 u   –  11.00 u Gouda 

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 Gereed 

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

RH  

24-11-2022 Opstellen signaalbericht PFAS HK Eerst uitnodigen 
I&W in maart 

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

HK Gereed 

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

HK Gereed 

24-11-2022 Opnemen actie protocol 6702 in 
Jaarprogramma 

JV Gereed 

24-11-2022 Rondzenden rapport biocides WvdZ  

24-11-2022 Uitnodigen Huib Mulleneers 7 december 
Onderhoudsverwachting 

JV Gereed 
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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 Gereed 

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

allen Gereed 

12-01-2023 Bespreken ontwikkeling NEN inzake norm 
uitloging met Jeroen Bartels 

HK  

12-01-2023 Uitnodigen Prosper Snoep (I&W) HK  

12-01-2023 Agenderen PFAS, NEN maart 2023 HK  

 


