
 

 
 

 

 

Verslag 
 
 

Programmaraad Bodembescherming 
 

Datum : 21 maart 2022  

Tijd : 11.00 – 12.30 uur 

Plaats : MS Teams 

 

Aanwezig : Afwezig : 

Marcel Koeleman (voorzitter) 

 

Leo van Kuijl (ODI-VDV) 

Aad Kant (NIBV / SIKB bestuurslid) Marloes Jaspers-van Dommelen (RVB) 

Robert Hilgers (Provincie Noord-Brabant) Willem van der Zon (VNO-NCW) 
Henk Koster (SIKB, notulist) 
 
 

 

Jordi Verkade (SIKB)  

Huib Mulleneers (NIBV) 
 

 

Otto Feenstra (Vereniging Afvalbedrijven)  

Kees Jonker (RWS) 

 

 

 

Erik van der Heijden (VTI) 

 

 

Martin de Jonker (ODI-VDV)  
Henri van Geenen (NIBV) 
Tineke Weide (BOVAG) 

 

Actie  

door 

 

 1. Opening en vaststellen agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De agenda wordt vastgesteld en enigszins herschikt vanwege het vertrek van 
Jordi Verkade uit de vergadering om 12.00 u. 
Van de afwezigen zijn afmeldingen ontvangen, m.u.v. van Willem van der Zon. 
 
2. Verslag en actielijst van 20 januari 2022 
 
Het verslag van 20 januari 2022 wordt vastgesteld zonder opmerkingen. Een 
correctie op de afvaardiging van Leo van Kuijl (ODI-VDV) was al eerder 
aangebracht. 
De actielijst wordt doorgenomen. De acties zijn afgerond of doorlopend. 
 
3. Internationale ontwikkelingen op het thema bodem 
 
Naar aanleiding van de presentatie in de vorige vergadering over ontwikkelingen in 
internationaal en Europees kader door Margot de Cleen en Co Molenaar 
(Rijkswaterstaat/Bodem+) is afgesproken dat in deze vergadering ingezet wordt op 
mogelijk verbindingen van bodembescherming met deze EU-bodemstrategie. 
 
Suggesties over deze verbindingen en een discussie daarover volgt: 

• Otto Feenstra geeft aan dat bodembescherming veelal neerkomt op 
afdekken van de bodem zodat er daar bovenop risicovolle handelingen 
kunnen worden uitgevoerd. Het afdekken van bodem heeft hiermee een 
nuttig doel maar is wel strijdig met enkele andere doelen van de EU-
Bodemstrategie, zoals bijvoorbeeld koolstofopslag (klimaatdoel), 
biodiversiteit en waterberging. Bodemafdekking wordt aangemerkt als een 
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HK/JV 

 

degradatieproces. Vanaf 2050 mag er geen netto ruimtebeslag meer 
plaatsvinden (no netto landtake). Otto brengt in dat we in de SIKB-
schema’s, wanneer er sprake is van bodemafdekking, een verplichting 
toevoegen om dat te compenseren door elders (liefst dichtbij) afgedekte 
bodem weer wordt vrij te maken. Groen voor Groen. 

• Huib Mulleneers vraagt zich af of dat in de EU-bodemstrategie zo bedoeld 
is of dat het meer gaat over verstedelijkingsvraagstukken en verdroging 
als resultaat. Otto geeft aan hier geen verschil te zien. 

• Robert Hilgers is geen voorstander van interne of externe saldering en ziet 
dit meer als een RO-vraagstuk. 

• Aad Kant meldt dat compensatie van verharding al een wettelijke 
verplichting is (watertoets). 

• Kees Jonker geeft aan dat de strekking van de regelgeving met name is: 
het tegengaan van verlies van landbouw- en natuuroppervlak. 

• Otto Feenstra ziet verdroging en verlies aan biodiversiteit als grote issues, 
en dus is verharden een probleem waarvoor gecompenseerd kan en moet 
worden. 

• Henri van Geenen e.a. zien dat in de EU-strategie bescherming beperkt 
gezien lijkt te worden. Erik van der Heijden mist de samenhang met 
preventie. Tineke Weide ziet met name herstelinitiatieven, dus een 
reactieve inzet. 

• Kees Jonker ziet dat onze focus gericht is op inrichtingen en dat maakt 
actie lastig; hij ziet de suggestie van Otto wel als mogelijkheid. 

• Henri van Geenen zou graag zien dat we niet in kokers blijven denken en 
wil graag dat in het Jaarprogramma iets opgenomen wordt over verbreding 
van de scope in relatie tot de EU-strategie. 

• Jordi Verkade geeft aan dat we wellicht geholpen worden door de 
Omgevingswet, die nieuwe actie mogelijk maakt. Robert Hilgers verwacht 
minder heil van de Omgevingswet omdat daarin met name van de activiteit 
wordt uitgegaan. 

• Aad Kant vindt dat de focus van de EU met name is gericht op erosie e.d. 
en ziet weinig aanknopingspunten. 

• Kees Jonker maakt melding van het Informatiepunt Leefomgeving, dat ook 
bodembescherming omvat. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 
bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de 
Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het 
digitaal stelsel in de praktijk. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke 
programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, 
provincies waterschappen en het Rijk samenwerken. Voor alle informatie 
om te werken met de Omgevingswet zie https://iplo.nl/; Hij geeft aan dat 
Infomil e.d. hier in de toekomst in zullen opgaan. 

 
De voorzitter vat samen dat we het EU-beleid herkennen in haar 
maatschappelijke opgaven. Voor ons is het een zoektocht om vanuit de 
oriëntatie op de inrichtingen onze scope te kunnen verbreden. Dat hoeft niet 
onmiddellijk te betekenen dat we ook onze acties verbreden of uitbreiden. Hij 
pleit er voor om in kaart te brengen hoe we die verbreding (van chemie naar 
biologie, van bodem naar landbouw en natuur, van milieuhygiënische 
bescherming naar bescherming van drinkwater e.d.) kunnen vormgeven en 
hoe we eventuele compensatie kunnen realiseren. Daar moeten we de tijd 
voor nemen. Aan het programmabureau wordt gevraagd om hier een begin 
mee te maken. 
 
 

 

https://iplo.nl/
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4. Actualiteiten en Mededelingen 
 
4.1. Ontwikkelingen Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet zal op 1 januari 2023 plaatsvinden. Die datum 
geldt ook voor de inwerkingtreding van de Rbk. 
Otto Feenstra meldt dat de vertraging vooral zit in de stand van zaken van het DSO. 
De Vereniging Afvalbedrijven staat op het standpunt dat als het DSO nog niet 
gereed is, de minimumkwaliteit niet gegarandeerd kan worden, en dat dan aan de 
Kamer gevraagd zal worden om niet akkoord te gaan met invoering. Tineke Weide 
geeft aan dat ook de MKB-branches op deze lijn zitten. 
 
4.2. Stand van zaken wijziging schema’s 
Jordi Verkade meldt t.a.v. de schema’s dat: 

• Protocol 6703 is vastgesteld door het Accreditatiecollege en dat nu validatie 
plaatsvindt voordat het aan de RvA wordt aangeboden; 

• Het Wijzigingsblad AS SIKB 6800 en protocol 6902 bij de RvA liggen ter 
beoordeling; 

• De laatste hand wordt gelegd aan de wijziging van BRL SIKB 7700 (inclusief 
de ingeloste wens tot wijzigen van protocol 7703) en dat deze in juni aan 
het CCvD wordt aangeboden; 

• Protocol 6704 ter kritiek heeft gelegen, waarbij geen kritiek is ingediend; 
deze zal nu in praktijk gevalideerd moeten worden op een betonvloer 
waaronder een folie aanwezig is. Tot op heden hebben beide 
geaccrediteerde partijen echter nog geen geschikte vloer gevonden. Jordi 
Verkade geeft aan dat dit zorgelijk is want zolang er geen validatie heeft 
plaats gevonden kan het protocol niet de route bij de RvA in. 

 
4.3  Gecombineerde vergadering van de Programmaraden Bodembeheer en 
Bodembescherming op 23 juni 2022 
Henk Koster polst de interesse om deze vergadering te houden bij de Nedereindse 
Plas in Utrecht. De vergadering is enthousiast. Nadere berichtgeving zal volgen. 
 
4.4. Jaarcongres 2022 
De bijeenkomst van 10 maart 2022 (online) was een succes, met inspirerende 
bijdragen en circa 150 deelnemers. De bijeenkomst kan teruggekeken worden via: 
https://www.youtube.com/watch?v=-oqFQh68mf4;  
Op 29 september 2022 vindt de live versie van het Jaarcongres 2022 plaats met 
hetzelfde thema: Kom uit je Bubbel! 
 
4.5 Mededelingen 
Marcel Koeleman geeft aan dat hij de voorzittershamer gaat overdragen. SIKB zal 
de procedure van werving van een nieuwe voorzitter gaan starten. Daartoe wordt 
een Selectiecommissie ingericht, die een profielschets zal opstellen. Henk Koster 
vraagt om deelname van in ieder geval een lid uit de publieke sector en uit de private 
sector. Vanuit het bestuur zal ook een lid worden afgevaardigd. Geïnteresseerden 
kunnen zich bij hem melden. 
Otto Feenstra pleit voor deelname door de Rijksoverheid. Marcel Koeleman geeft 
verder aan dat hij de DCMR-aanwezigheid probeert te continueren. 
 
 
5. Governance en strategie 
 
5.1 Notitie aanleg vloeistofdichte vloeren onder erkenning 
In de vorige vergadering is de notitie vastgesteld. Erik van der Heijden heeft al 
eerder gezegd dat hij weerstand verwacht op het punt dat bestaande voorzieningen 
moeten worden verwijderd. Huib Mulleneers geeft aan dat we alleen het wettelijk 
kader hebben aangegeven en dat handhaving en gevolgtrekking aan het bevoegd 

https://www.youtube.com/watch?v=-oqFQh68mf4
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gezag is. 
Ten aanzien van het communicatietraject zullen ODNL en Bovag het document 
onder de aandacht van hun leden brengen. Het verzoek is ook aan de andere 
partijen om dit te doen. 
SIKB heeft het document op de website geplaatst en op social media aandacht 
gegeven. 
Tineke Weide vraagt om een aangepaste titel van het document. 
 
 
5.2 Programma Versterking Bodemstelsel 
Rondgezonden is een document waarin de maatregelen inzake Kwalibo door het 
ministerie van een prioriteit en urgentie zijn voorzien. 
Erik van der Heijden mist de relatie met gezondheid en arbo. Robert brengt de NRB 
in herinnering, waar de risicobenadering m.b.t. gezondheid lastig bleek (nulemissie). 
Hij heeft verder moeite om een beeld te krijgen hoe publieksparticipatie en de rol 
van de burger vorm moet krijgen. 
Voorgesteld wordt om dit onderwerp blijvend te agenderen. 
 
5.3 Jaarprogramma 2022 
Op het Jaarprogramma 2022 worden enkele opmerkingen gemaakt. 

• Gevraagd wordt (zie agendapunt 3) om in de scope iets op te nemen in 
relatie tot verbreding, EU-strategie e.d. 

• Otto Feenstra mist in algemene zin bij de trends naast de EU-
ontwikkelingen ook de relatie met het Programma Versterking 
Bodemstelsel. Specifiek mist hij bij de activiteiten de afstemming met NEN 
en het feit dast het SIKB-werk in lijn moet blijven met wet- en regelgeving; 

• Marcel Koeleman legt ook de relatie met de herziening van de Mijnbouwwet 
en de beschermingsvraag die daar speelt; 

• Otto Feenstra vindt het onderwerp IBC-werken en de Rondetafel te hoog 
geagendeerd. Jordi Verkade reageert dat dit onderwerp vooral 
toekomstgericht is en dus relevant voor de ontwikkelingen; 

• Henri van Geenen geeft aan dat CUR-rapport 2001-3 wellicht ook een 
protocol zou kunnen zijn. Jordi Verkade reageert daarop dat een 
Begeleidingscommissie die de actualisatie in gaat zetten dit zal meenemen. 

Het Jaarprogramma wordt met deze opmerkingen vastgesteld. 
 

 

 

 

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

  

 Onderstaande vergaderdata zijn door de Programmaraad vastgesteld.  

   

Donderdag 23 juni 2022 13.30 u – 17.00 u Nedereindse Plas 
Utrecht 

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 Actuele informatie over de Ow wordt 
doorlopend geagendeerd 

HK/KJ/RH doorlopend 

20-12-2022 Agenderen verbindingen van 
bodembescherming met deze EU-

HK Gereed 
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bodemstrategie. 

20-12-2022 Vaststelling in kleine groep, rondzending en 
vaststelling door de Programmaraad Notitie 
aanleg vloeistofdichte vloeren onder 
erkenning 

HK Gereed 

20-12-2022 Rondzenden Uitvoeringsplan Programma 
Verbetering bodemstelsel 

HK Gereed 

20-12-2022 Agenderen opvolging Programma 
Verbetering bodemstelsel 

HK Doorlopend 

20-12-2022 Inbrengen suggesties locatie 
Programmaraadvergadering 23 juni 2022 

allen Gereed 

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

HK/JV  

21-03-2022 Inrichten van Selectiecommissie en start 
procedure werving voorzitter 

HK  

21-03-2022 Kenbaar maken van interesse deelname 
selectiecommissie 

allen  

21-03-2022 Aanpassen documenttitel Notitie 
Vloeistofdichte vloeren 

HK  

 


