
PTB ochtend
16 november 2021
online



Ochtendprogramma

10.00 uur Opening en actualiteiten

Dagvoorzitter Henk van Zoelen

Programma Versterking bodemstelsel

Michiel Gorsse (IenW)

Reactie van Jan Willem Strebus (OD Twente / ODNL)

Vernieuwingen Regeling bodemkwaliteit

Michiel Gadella (Rijkswaterstaat – Bodem+)

±11:15 uur Pauze

11:30 uur ‘Vergeten’ milieurisico’s bij de circulaire economie

Robert van Bruchem (Royal Haskoning DHV)

12.15 uur Afsluiting



Huisregels

1. Iedereen zet de microfoon uit

2. U kunt uw vragen of opmerkingen in de chat 
plaatsen (tussendoor en aan het einde van de 
presentatie)

3. De voorzitter kan u vragen om uw vraag of 
opmerking toe te lichten.

In dat geval kunt u zelf uw microfoon aan zetten.

Graag na behandeling van uw reactie uw microfoon 
weer uitzetten.



Actualiteiten (1)

Zoeken naar erkende instellingen

• Nieuwe zoekmenu’s op website Bodem+:

Pagina ‘Zoeken naar erkende instellingen’

Pagina ‘Verklaringen online’

• Menu’s eenvoudiger → 1 zoekingang per menu

• Erkenningen gericht gezocht, instelling verplicht

• Veldwerkers tonen kan niet meer

• Verklaringen zoeken op bevoegd gezag provincie / gemeente

• https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/



Actualiteiten (2)

Omgevingswet

• 1 november Kamerbrief met svz

• Wens VNG, IPO, UvW en Rijk dat Ow 1 juli 2022 in werking treedt

• Van DSO hangt veel af

• Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over voortgang



Actualiteiten (3)

Nieuwe site IPLO

• https://iplo.nl

https://iplo.nl/thema/bodem/

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-

toezicht-handhaving/

diverse thema’s op gebied van bodem en VTH



Actualiteiten (4)

Bestuurlijke afspraken bodem rijk-ipo-vng-uvw 2022 – 2030

1. Samenwerkingsagenda bodem en ondergrond

2. Vervolgaanpak herstelmaatregelen bodem

- Afronding bekende (spoed-)locaties

- En oa aanpak diffuse verontreinigingen (Pfas, lood)

3. Kennisontwikkeling en -deling

- Wat doen we landelijk, wat lokaal en regionaal? Interactie tussen 
lokale, regionale en landelijke structuren. Wat is de rol van 
kennisinstellingen en omgevingsdiensten?



Actualiteiten (5)

Bestuurlijke afspraken bodem rijk-ipo-vng-uvw 2022 - 2030

4. Robuuste uitvoering

- 323 gemeenten worden bevoegd gezag deel bodemtaken. 
Grotendeels VTH taken die via AMvB verplicht worden uitgevoerd 
door Omgevingsdiensten

5. Het financiële kader

- 3 miljoen voor sommige OD’s tbv kwaliteitsimpuls VTH 2022-2026 

6. Governance, monitoring en evaluatie

- Werken vanuit 1 overheidsgedachte; beleid en uitvoering worden in 
samenhang met elkaar beschouwd


