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Inleiding
Op 12 en 17 november jl. heeft het platform bodembeheer, in samenwerking met het ministerie
van VROM en Service Centrum Grond, een tweetal platformbijeenkomsten over de oprichting en
de taken van de uitvoeringsorganisatie “Bodem+” georganiseerd. In deze bijeenkomsten stond
een discussie rondom de ambities en taken van deze nieuwe organisatie centraal.

Impressie van de middag
Zo’n 120 belangstellenden namen deel op 12 november 2004 in Utrecht en 80 op 17 november
2004 in Zwolle. Met vertegenwoordigers vanuit alle overheidslagen, adviesbureaus en
bedrijfsleven vormden de aanwezige een brede doorsnede van het bodem-werkveld.
Henk van Zoelen (Taakmanager Bodem+) zette tijdens zijn inleiding de aanleiding voor het
oprichten van “Bodem+” uiteen. Vervolgens schetste hij de rol en verantwoordelijkheden van de
nieuwe organisatie. Dit zijn vooralsnog de volgende zaken:
• De uitvoering van de wettelijke rijkstaken en de ondersteuning van het bevoegde gezag,
zoals provincies, gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van hun
(water)bodemtaken.
• “Bodem+” heeft ondersteuning van beleidsgerichte ministeries bij beleidsvoorbereiding,
beleidsimplementatie en beleidsevaluatie tot taak.
• “Bodem+” zal een centrale broedplaats zijn voor de bodemsector, waar generieke
kennisoverdracht en het ontsluiten van kennis plaatsvindt.
Na de inleiding maakten de aanwezigen gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen en hun
standpunt te uiten. Een vraag uit de zaal betrof de slagvaardigheid van Bodem+. Wie is er
verantwoordelijk, Bodem+ of VROM? Henk van Zoelen antwoordde dat het mandaat ligt bij
Bodem+. Er is geen verschil tussen het standpunt van VROM en Bodem+. Bodem+ zal
vraaggestuurd werken en zich niet bezig houden met de private taken. Daarbij zal rekening
gehouden worden met een scheiding van taken. Bodem+ heeft zowel een toetsende rol als een
ondersteunende rol. Deze taken zijn verdeeld over verschillende clusters om
belangenverstrengeling te voorkomen.

Informatie Markt
Na het plenaire gedeelte startte de markt. Rondom marktkraampjes lichtten de medewerkers van
“Bodem+” hun producten toe en konden de aanwezigen hun stellingen en ideeën kwijt. De markt
is in drie clusters verdeeld:
1. Allocatie financiële middelen en kostenverhaal
2. Ondersteuning lokale uitvoering bodembeleid
3. Evaluatie en ondersteuning bodembeleid Rijk
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Cluster 1. Allocatie financiële middelen en kostenverhaal
Clusterleider Bram Segijn gaf een korte rondleiding in cluster 1. Dit cluster vormt het kloppend
hart van de bodemsanering. Hierin komt namelijk de budgetverdeling en monitoring ten aanzien
van de Wbb en ISV te liggen. De geldstromen vanuit de Wbb en ISV vormen belangrijke
stimuleringsmiddelen voor de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie in Nederland. Binnen
cluster 1 valt tevens het ontwikkelen, onderhoud, advies geven over en toepassen van het aan
bodemsanering gerelateerd juridisch instrumentarium. Tot de producten van cluster 1 behoren:
• het toedelen van Wbb en ISV-budget en Meerjaren-programma Wbb en bodemparagraaf
ISV.
• Kostenverhaal en ontwikkeling en onderhoud van juridisch instrumentarium.
• Ondersteuning bij inzet bevelsinstrumentarium.
• Informatiebeheer bodemsanering.
Cluster 2. Ondersteuning lokale uitvoering bodembeleid
Clusterleider Arjan de Zeeuw introduceerde cluster 2. Bij cluster 2 kan het bevoegde gezag
terecht voor ondersteuning en advies. Bij advies kan worden gedacht aan beleidsontwikkeling of
tips en trucks bij complexe projecten. De klant van Bodem+ is het bevoegd gezag. Het advies op
bodembeleid is vraaggestuurd. Het is dus belangrijk dat het bevoegd gezag haar behoefte aan
Bodem+ doorgeeft. Cluster 2 draagt ook zorg voor de kennisoverdracht. Landelijk worden veel
instrumenten ontwikkeld om uitvoering van saneringen makkelijker te maken. Bodem+ zorgt voor
de kennisoverdracht van deze instrumenten en het beantwoorden van vragen vanuit het bevoegd
gezag.
Tot de producten behoren:
• Advisering op locatieniveau, advisering op lopende en complexe projecten, advisering op
implementatie van bodembeleid.
• Aanbieden van instrumenten en ondersteunen van handhavers en toezichthouders. Nietreinigbaarheidsverklaringen, reinigingsadviezen, erkenningsregeling bouwstoffen besluit
en kwalibo.
• Kennisoverdracht, internetsite en helpdesk.
Cluster 3. Evaluatie en ondersteuning bodembeleid Rijk
Jan van Wijngaarden introduceerde als interim clustermanager cluster 3. Cluster 3 houdt zich
bezig met het beantwoorden van kamervragen. Met een vraag zijn ze soms maanden bezig.
Daarbij ligt hier een taak voor de beleidsevaluatie en beleidsadvisering van het bodembeleid.
Verder geeft cluster 3 adviezen op de conceptsaneringsplannen en zullen ze de saneringen en
de voortgang van deze saneringen monitoren.
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Tot de producten behoren:
• Bodemsanering van staatseigendommen.
• Advisering van rijk en beantwoorden van vragen uit kamer en samenleving.
• Bedrijvenregeling.
• Draagkracht instrument en branche afspraken.

Uitslag stemming
Tijdens de middag konden de deelnemers hun stem uitbrengen op de verschillende producten.
Hiermee gaven ze aan van welk product ze verwachtten het meeste gebruik te zullen maken.
Beide dagen werd er flink gestemd op de producten informatiebeheer bodemsanering, de milieu
aansprakelijkheid en het kostenverhaal. De minste stemmen gingen naar Branche-afspraken,
erkenningsregeling bouwstoffenbesluit en niet-reinigbaarheidsverklaringen. In onderstaande
grafiek staat de totaalstemming van beide dagen weergegeven.
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Vragen en suggesties
De aanwezigen hebben op beide dagen de gelegenheid genomen om vragen te stellen en
suggesties te leveren ten aanzien van de werkzaamheden van Bodem+. Van deze gelegenheid
is ruimschoots gebruik gemaakt. Door de aanwezigen zijn in totaal ruim 70 vragen ingediend.
Een deel van de vragen hebben Henk van Zoelen en Jan van Vlist, ondersteund door de
Bodem+-ers tijdens de plenaire afsluiting behandeld. Alle vragen zijn door de organisatie
verzameld. Bodem+ zal deze vragen de komende periode beantwoorden. De meest gestelde
vragen zullen worden beantwoord op de website van Bodem+.
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Tot besluit
Bodem+ is een nieuwe organisatie in de opstartfase. De taken en werkzaamheden zijn nog niet
uitgekristalliseerd. Vandaar dat het Platform bodembeheer, in samenwerking met Bodem+ een
bijeenkomst heeft georganiseerd waarbij de aanwezigen mee konden denken en konden
discussiëren over de invulling van de organisatie. Beide dagen waren zowel voor de aanwezigen,
als voor Bodem+ zeer verhelderend. De Bodem+-medewerkers hebben (opnieuw) contact
gemaakt met hun toekomstige markt. Daarbij hebben ze zowel vragen als suggesties ontvangen.
Hierdoor is het voor de medewerkers mogelijk zich goed op hun nieuwe taak voor te bereiden.
Voor de aanwezigen was de dag informatief en interactief. Zij konden hun wensen en twijfels
uiten en invloed uitoefenen op de toekomstige taken van Bodem+.
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