
PTB dag 
17 november 2015 
Bunnik 



Ochtendprogramma 

10.00 uur Opening en actualiteiten door dagvoorzitter  

  Edwin van der Wel (RWS – Bodem+) 

   

  Het nieuwe Vergunning-, Toezicht- en Handhavingstelsel  

  (VTH-stelsel) en kwaliteitscriteria  
  Aris Blok (Ministerie van IenM) en Marc du Maine (RWS – InfoMil) 

   

  Ervaringen met interbestuurlijk toezicht  

  Ronald Bloemsma (Provincie Noord Brabant) 

   

  Pauze  

   

  Het belang van samenwerking in de keten met de   

  ketenpartners 

  Francisco Leus, René Overduijn en Ronald Peters (ILT)  

 

12.30 uur Lunch 

 

 
 
 



Middagprogramma 

13.30 uur Ketenaanpak verontreinigde grondstromen in  

  Gelderland 

  Jacco Lievaart en Priscilla van Hal (Gelderse Omgevingsdiensten) 

   

14.30 uur Pauze en zaalwissel 

 

14.45 uur  Keuze uit de volgende 3 workshops 

 

1. Combineren en analyse van data - Tjerk ter Veen (RWS-LMA) en Arjan van der Put (ILT) 

2. Grip op grondstromen - Eric Rosenkamp (OD Veluwe IJssel)   

3. Praktijksituaties 

 

16.00 uur Netwerkborrel 

 

 
 
 



Actualiteiten (1) 

AMvB Bodemenergie 
- Evaluatie in 2016, knelpunten/signalen oa mbt Toezicht & Handhaving zijn 

welkom 

 Tzt meer info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-

 ondergrond/ 
 

 

Nieuwe versie BUM & HUM Bodemenergie 
- CCvD Bodembeheer heeft de nieuwe BUM en HUM Bodemenergie voor oa 

provinciale taken vastgesteld 

 Meer info: www.sikb.nl/pagina.aspx?id=13844 

 
 

 

 



Actualiteiten (2) 

 

Besluit Bodemkwaliteit 
- De Regeling Bodemkwaliteit wijzigt per 1 januari a.s. 

- Actualisatie van de normdocumenten 

- Overgangstermijn barium, kobalt en molybdeen loopt af 

 Meer info: www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
 ondergrond/nieuws/2015/wijziging-richtlijn/ 

   

Essentiële eisen 
- Betere balans tussen het publieksrechtelijk toezicht en privaatrechtelijke 

controle 

- Voor vereenvoudiging van het publieke toezicht worden ‘Essentiele eisen’ 
ondergebracht in apart document voor ILT tbv toezicht op 
bodemintermediairs en certificerende instellingen 

 Meer info: www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
 ondergrond/nieuws/2015/kamerbrief-bodem/ en 
 http://www.sikb.nl/13799 

 

 

 
 
 



Actualiteiten (3) 

Nieuwe en geactualiseerde tools voor Modern 
Toezicht 
- App checklist bodembescherming 

- Ook voor het Bbk, tools en apps 

- App’s te downloaden in de App Store (Apple) en Playstore 
(Android) 

 Meer info: http://www.sikb.nl/13797  

 

Activiteitenbesluit 
- Vanaf 1 januari as wijzigingen van Activiteitenbesluit en 

Activiteitenregeling op gebied van bodembescherming 
- Nieuwe en aangepaste bodemvoorschriften 
 Meer info: www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
 ondergrond/nieuws/2015/wijzigingen/ 

 
 



Actualiteiten (4) 

Wijziging Richtlijnen SIKB 
- BRL 7700 aangepast aan Bouwproductenverordening 

 Meer info: http://www.sikb.nl/13676 

 

- BRL 9335 geactualiseerd (versie 3.8) met protocollen 

 Meer info: http://www.sikb.nl/13652 

 Moderniseringstraject loopt, streven is begin 2016 kritiekronde 

 

- Nieuwe Wijzigingsbladen voor BRL/AS 1000, 6000 en 7000 

 Meer info: http://www.sikb.nl/13660 

 

- Uitvoeringseisen mechanisch boren meer op de praktijk toegesneden (BRL 

SIKB 2100 en protocol 2101) 

 Meer info: http://www.sikb.nl/13249 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 



Actualiteiten (5) 

 

 

Gebiedsgericht grondwaterbeheer 

 
- 8 december as praktijkdag Ggg (‘Bloemen uit Brabant’) 

- Knelpunten/oplossingen in de praktijk 

- Rol T&H anders dan bij een klassieke sanering 

 Meer info en aanmelden: janfrank.mars@rws.nl 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
 


