
PTB bijeenkomst
22 november 2022

Thema: Versterking Kwalibo-
stelsel kan niet zonder
onderling vertrouwen



Ochtendprogramma

10.00 uur Opening en actualiteiten

Dagvoorzitter Henk van der Nol (ILT)

Actualiteiten: Annelies de Graaf (SIKB)

Programma Versterking Kwalibo-stelsel

Sabine Breukers (Ministerie van IenW)

ILT-programma Vertrouwen

Muriël Smink (ILT)

±11:15 uur Pauze

11:45 uur Verkenning van risico’s binnen en buiten het Kwalibo-sltelsel

Gwen van de Bilt (ILT)

12.30 uur Afsluiting en zaalindeling middagworkshop en start lunch



Actualiteiten (1)

Regeling Bodemkwaliteit 2022

• Wordt gepubliceerd wanneer Ow in werking treedt;

• Regelt wijze waarop milieu hygiënische verklaringen worden 

afgegeven;

• Bevat aanwijzing van Kwalibo-werkzaamheden met bijbehorende 

normdocumenten;

• Beleidsneutraal omgezet, duidelijkere structuur en opzet.



Actualiteiten (2)

Verzamelbrief aan tweede kamer over bodemkwaliteit, 

met aandacht voor volgende onderwerpen:

• Aanpassing Regeling bodemkwaliteit ten behoeve van de 

Omgevingswet;

• Versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo);

• Schuimglas;

• Batterijen/metallisch ijzer in bodemas;

• IBC-toepassingen van bodemas;

• Thermisch gereinigde grond (TGG);

• Microplastics in de bodem;

• Plastic in recyclinggranulaat; 

• Industriezand en grindwinning.



Actualiteiten (3)

Wijziging Rkb 26-09-2022: wijzigingsblad voor BRL 5078 

(groutmengsels voor het afdichten van boorgaten)

• Aanpassing bijlage C van de Regeling

• Aangevuld met verwijzing naar wijzigingsblad van 16 juli 2020

• Diffusieproef toegevoegd als geschikte analysemethode om 

milieukwaliteit van grout te bepalen

• In werking op 1 oktober 2022



Actualiteiten (4)

Digitalisering aanvragen erkenningen Kwalibo

• Aanvragen door bedrijven kunnen nu digitaal (Digitaal loket 
(loket.rijkswaterstaat.nl)), voorheen per post

• Zoekmenu erkende instellingen en personen is ook verplaatst naar het 
digitaal loket

• Naast de erkenningen nog meer mogelijkheden op het loket:
Aanvragen van:

• Baggerspecieverklaring

• Gelijkwaardigheidsverklaring IBC

• Verklaring niet reinigbaarheid grond

• Meldingen fabrikant-eigenverklaring

https://loket.rijkswaterstaat.nl/


Actualiteiten (5)

Overige actualiteiten

• HUM graven en saneren gaat onder Ow 24 november van start 
(vervangt HUM-WBB)

• Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

• Europese Unie bereidt een Wet bodemgezondheid voor

• Aandacht voor grondwater; VTH functioneert niet goed:
• Onvoldoende specialistische kennis en capaciteit bij bevoegde gezagen;

• Meerdere partijen die de VTH taken uitvoeren;

• Tekortkomingen bij o.a. installatie bodemenergiesystemen zijn al door 
ILT geconstateerd m.b.t. bescherming grondwater



Middagprogramma

12.30 uur Lunch

13.30 uur Workshop ronde 1

Risico-gestuurd toezicht Zaal 0.31

Toezicht graven en saneren Omgevingswet Zaal 0.30

ILT-onderzoek immobilisaat Zaal 0.32

Praktijkonderzoek Zaal 0.19

14:30 uur Pauze

15:00 uur Workshop ronde 2

Verdiepende workshop Vertrouwen Zaal 0.32

Grijze gebieden graven en saneren Omgevingswet Zaal 0.30

Handelingskader PFAS; uitvoeringsknelpunten

bij werken RWS Zaal 0.31

Aanpassing NEN 5740 en NEN 5725 Zaal 0.19

16.00 uur Einde programma, netwerkborrel


