PTB dag
11 november 2014
Utrecht

Ochtendprogramma
10.00 uur

Opening en actualiteiten door dagvoorzitter
Henk van Zoelen (RWS – Bodem+)

Samenwerkingsverbanden politie nader toegelicht
Ad Nieuwdorp (Nederlandse Politieacademie)

11.15 uur

Pauze

11.45 uur

Essentiele eisen en het Bbk
Michiel Gadella (RWS - Bodem+)

12.30 uur

Lunch

Middagprogramma
13.30 uur

Ronde 1 met keuze uit de volgende 3 workshops

1. HUM en BUM-Bodemenergie (Manfred Beckman Lapré, Bodem+)
2. ILT thema-inspectie BRL 6000 en 7000 (Maarten Busstra, ILT)
3. Praktijksituaties (Herman Miedema, Bodem+)

14.30 uur

Pauze en zaalwissel

15.00 uur

Ronde 2 met keuze uit de volgende 3 workshops

1. Werkgroep KBB&B (Natascha Grundeken, ODH en Jeroen Telder, ODNZKG)
2. Applicaties Toezicht & Handhaving (Erik Doekemeijer, SIKB)
3. ILT-Inspectie mobiele puinbrekers; kansen voor samenwerking (Ronald Peters, ILT)

16.00 uur

Netwerkborrel

Actualiteiten (1)
Aansluiting bij PIM
Informatie over bodemonderzoeken en saneringslocaties uit DINO en gegevens van de Bbktoepassingsmeldingen aan Inspectieview Milieu te leveren; intentieovereenkomst wordt
waarschijnlijk 20 november getekend
Meer informatie: http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/agendaitem.php?id=18&agid=40
Nav bovenstaande kwam de vraag: of er bij de aansluiting met PIM rekening gehouden is met gemeenten en provincies die níet meedoen
aan Bodemloket.
Gebleken is dat aansluiting van Bodemloket op PIM (Inspectieview Milieu) op dit moment nog niet mogelijk is. Bodemloket en PIM lopen qua
gehanteerd informatiemodel teveel uiteen. Daarom wordt gekozen voor een intentieverklaring waarin de aansluiting aan de orde is op het
moment dat de nieuwe voorziening (die voortkomt uit het initiatief met de netbeheerders) gereed is. In het nieuwe Bodemconvenant worden
momenteel afspraken gemaakt over de rol van deze nieuwe voorziening. Verwachting is dat álle overheden (gemeenten en provincies) data
gaan leveren aan die voorziening zodra die af is. Voor oude informatie zal dit overigens niet het geval zijn. Voor oude informatie geldt
daarom dat de betreffende gemeente of provincie zélf zorg draagt voor aansluiting op initiatieven die van de data van Bodemloket gebruik
maken. Dit geldt voor PIM, maar bijv. ook voor Atlas Leefomgeving en WKOtool.nl.

Centrale ontsluiting Bodeminformatie
Bijdrage van SIKB en Bodem+ aan onderzoek naar centrale ontsluiting van bodeminformatie,
gericht op kostenbesparingen en maatschappelijke meerwaarde
Meer informatie: http://www.sikb.nl/12916

Actualiteiten (2)
Afvalstoffenbelasting
Sinds 1 april is weer afvalstoffenbelasting verschuldigd. Vanaf 1 januari as
gaat het tarief van € 17,- naar € 13,- per ton: veel materiaal zal tijdelijk
worden opgeslagen
Meer informatie:
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2014/stortbelasting-per-1/

Kwalibo voor bodemenergiesystemen
Vanaf 1 oktober is voor bodemenergiesystemen (BRL 6000 en 11000)
Kwalibo aan de orde; veel bedrijven zijn nog niet gecertificeerd en erkend
Meer informatie:
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2014/erkenningsplicht/

Actualiteiten (3)
HUM en BUM-Bodemenergie
Vanaf 1 juli jl. zijn de nieuwe versies van de HUM en de BUM
Bodemenergie van kracht, versie 2.2. vervangt versie 2.1
Meer informatie: http://www.sikb.nl/richtlijnen_detail.aspx?id=10442&tag

Themabijeenkomsten bodembeschermingsvoorzieningen
BodemBreedAcademie zal binnenkort ism SIKB themabijeenkomsten
bodembeschermingsvoorzieningen in de handhavingspraktijk organiseren;
vooral gericht op inspecteurs van het bevoegd gezag;
Meer informatie: http://www.bodembreedacademie.nl/pagina.asp?id=2077

Actualiteiten (4)
Actualisatie en modernisering 9335
Het traject voor actualisatie en modernisering van de BRL 9335 Grond is
gestart
Meer informatie: www.sikb.nl

Alternatieve werkwijzen binnen protocollen uitgewerkt
Om innovatie en efficiëntie te bevorderen is in enkele BRL-en het begrip
“alternatieve werkwijze geïntroduceerd”. Voor het toepassen van alternatieve
werkwijzen gelden spelregels, deze spelregels zijn vastgelegd in een
toelichting
Meer informatie: http://www.sikb.nl/12902

