
PTB dag 
9 maart 2017 
Bunnik 



Ochtendprogramma 

 

10.00 uur Opening en actualiteiten 
  Dagvoorzitter Henk van Zoelen (RWS Bodem+) 

 

  Landelijke handhavingsstrategie (LHS) 
  Gerrie de Boer (Functioneel Parket Amsterdam)  

 

  Pauze 
 

  Puin en asbest in grond; hoe te onderzoeken?  
  Maarten Busstra (ILT) 

 

  Omgevingswet en aanvullingswet Bodem 
  Michiel Gadella (RWS Bodem+) 

 

12.30 uur Lunch 

 

 
 
 



Middagprogramma 

13.30 uur Workshops ronde 1: 
  1. Inspectie bodembeschermende voorzieningen IBC-werken 

      Frank van Berkum (SIKB) 

  2. Bodemrisico’s bij drugslaboratia 

      Frans Wouters en Wout Spruijt (Arnicon Groep)  

  3. Praktijksituaties 
 

14.30 uur Pauze 
 

15.00 uur  Workshops ronde 2: 
  1. Controlelijsten 

      Otto Hegeman (ICTU) 

  2. Asbestherkenning 

      Henk Onderstal (KOVA)  

  3. Praktijksituaties 

 

16.00 uur Netwerkborrel 

 

 
 
 



Actualiteiten (1) 

Aanpassing schema’s SIKB 

 
• in principe nog 1 moment (1-1-2018) dat nieuwe versies van SIKB-schema’s 

en NEN-normen in Regeling bodemkwaliteit 

 

• vanwege invoering Omgevingswet 

 

• treedt Ow later in werking dan begin 2019 dan komt er nog een (2e)  

mogelijkheid tot aanpassing 

 

• meer info: www.sikb.nl 
 

 
 

 

 



Actualiteiten (2) 

Aanpassingen per 1 januari 2018 
 

• nieuwe versie BRL 11000 ondergronds deel bodemenergiesystemen 

 

• aanpassing BRL KvINL 6000-21 voor het gebouwzijdige deel van 

bodemenergiesystemen 

 

• Inspectierichtlijn AS 6900 voor IBC-locaties 

 

• deze inspectierichtlijn wordt nu uitgebreid met locaties die vóór 2104 zijn 

aangelegd (commentaar op het ontwerp van deze wijziging voor 5 april) 

 

• vanmiddag is er in de eerste ronde een workshop over dit onderwerp. 

 
 

 

 



Actualiteiten (3) 

 

Innovatie onderzoeksmethoden 

 
• financiering Kennis en Innovatie budget Uitvoeringsprogramma van 

Convenant 

 

• SIKB ontwikkelt richtlijnen voor grootschalig bodemonderzoek mbv 
extensieve screeningstechnieken: 

 

• Grootschalig onderzoek naar diffuse metalenverontreinigingen in bebouwde 
gebieden 

• Waterbodemkartering in regionale wateren 

• Grootschalig monitoringonderzoek van dikte van afdeklagen op voormalige 
stortplaatsen 

• Grootschalig in kaart brengen van verdichting op agrarische percelen 
 

- de richtlijnen zijn bedoeld voor opdrachtgevers en bevoegde gezagen 

 
 

 

 
 
 



Actualiteiten (4) 

 

Bodem App 

 
- door ODNZKG ontwikkeld 

 

- risicogericht en effectief toezicht bij ontgraven en toepassen grond en 
baggerspecie; focus op ‘freeriders’ 

 

- informatie van verschillende bronhouders (oa Meldpunt Bbk, LMA, MOOR 
en Bodemloket) worden al gebruikt door de App.  

 

- nu loopt pilot bij 5 OD’s en dit jaar de Bodem App landelijk invoeren? 

 

- meer info: https://youtu.be/2K8TlciKs-M 

 
 
 



Actualiteiten (5) 

 

Vervanging korrels kunstgrasvelden 

 
- Het vervangen en de afvoer van korrels van kunstgrasvelden 

graag melden aan: 

 

 g.kruse@enschede.nl 

 
 


