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VERSLAG
Centraal College van Deskundigen en
Accreditatiecollege Bodembescherming
Datum
Plaats

:
:

5 oktober 2016
SIKB te Gouda

Aanwezig

Werkt bij

College

Afgevaardigd door of rol

Theo Edelman
Walter de Koning

BAE
SIKB-programmabureau

CCvD / AC
CCvD / AC

Voorzitter
Secretaris

Bas van Oosten
Pieter Tienstra

SGSINTRON
ECO Inspections

CCvD
CCvD / AC

NVCi
ODI/VDV (toehoorder bij 6)

Wim Schouten
Kees Jonker

NOVE
RWS

CCvD / AC
CCvD / AC

NOVE
Ministerie van I&M

Gerard Groot Koerkamp
Edwin Kleinsmit

ContrAll
Antea

AC
CCvD / AC

ODI/VDV (toehoorder bij 6)
NIBV

Marc de Boer
Robbert Boer

Enschede/RUD Twente
KIWA certificatie

CCvD / AC
CCvD

Gemeenten
VOC

Jacob Klink
Stephan Romers

Reehorst
Ecocare

AC
CCvD

VTI
NIBV

Arend van de Pol
Fred Veldhuizen

Trisoplast
Nebest

CCvD / AC
AC

NIBV
ODI/VDV (vervangt Jordi
Verkade)

Martin Orsel
Marcel Struis

Deventer/RUD Ijsselland
KIWA Inspectie

CCvD / AC
AC

Gemeenten
ODI / VDV (tanks)

Jordi Verkade
Gast

Aecom

AC

ODI / VDV

Martijn Franssen
Johan Belgers

SFA
SFA

Afwezig

Actie

Toehoorder
Toehoorder

Verslag
1. Opening en vaststelling agenda CCvD
Theo Edelman opent de vergadering. Er is vandaag een toehoorder te gast, te weten
Martijn Franssen van het bedrijf SFA, met name ten behoeve van agendapunt 5 die ook
bij dit agendapunt het woord mag voeren. Ook Pieter Tienstra en Gerard Groot
Koerkamp zal voor dat agendapunt als toehoorder optreden. Bas van Oosten treedt toe
tot het college als opvolger van Jurgen Lutterman. Fred Veldhuizen vervangt vandaag
Jordi Verkade. Martin Orsel is afwezig, maar heeft schriftelijk gereageerd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag bijeenkomst 9 juni + actielijst
Verslag:
Er zijn – naast de al eerder doorgegeven wijzigingen die in rood zijn weergegeven –
geen aanvullende wijzigingen.
Besluit: het verslag wordt vastgesteld.

De

Actielijst:
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Wim Schouten meldt bij de acties nav
het overleg met de ILT over aarding en potentiaalvereffening dat het gevraagde artikel
in NOVE-visie is verschenen. Bij de PGS-organisatie is de vraag om de plaats van
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Actie
Koning
De
Koning

De
Koning

De
Koning

Verslag
aarding tbv de chauffeur duidelijk te markeren aangekaart. De wijziging van 6803 zal
volgende vergadering op de agenda staan.
Stephan Romers licht toe wat met de actie 2016-02-18 mbt opdracht wordt bedoeld. De
formulering in de actielijst wordt aangepast. De actie wordt later uitgevoerd.
3. Mededelingen / informatie-uitwisseling
- Terugblik SIKBcongres, sessies BAL en MIC
De ervaringen van de aanwezigen worden uitgewisseld
- Commentaar op ontwerp-BAL (internetconsultatie)
Het commentaar is tot stand gekomen via de Programmaraad en ingediend bij I&M.
- Project Voorkom een nieuw Actie Tankslag
Het project kan dit najaar starten dankzij een subsidie vanuit het programma KIBO.
- Wijzigingsblad AS 6700: nr 1
Het Wijzigingsblad is goedgekeurd en ingevoerd per1-9-2016
- Wijzigingsblad AS 6700 nrs 2-4
De aanvullingen nrs 2-4 zijn in procedure bij de RvA.
- Wijzigingsblad AS 6800
De wijzigingen nr 1-5 zijn door de RvA goedgekeurd en ingevoerd per 1-9-2016
- Wijzigingsblad BRL 7700
De wijzigingen nrs 1-12 zijn door de RvA goedgekeurd en ingevoerd per 1-9-2016
- Project Bijzondere categorieën IBC-werken (AS 6900)
Het project is gestart. Arend van de Pol verzoekt om ook een leverancier aan de
begeleidingscommissie toe te voegen. Hoewel het project mn zal leiden tot aanvullingen
van protocol 6902 (inspectie van de gebruiksfase), is hier geen bezwaar tegen.
- Stand van zaken project Robot-inspecties
Het project loopt vertraging op door de beperkte beschikbaarheid van te inspecteren
tanks. Robbert Boer meldt dat een tank in Rotterdam beschikbaar is; KIWA zal dit
doorgeven aan de rapporteur (noot: inmiddels gebeurd)
- Stand van zaken overleg beheer BRL K903
Een oriënterend overleg met KIWA heeft plaatsgevonden. Vervolgoverleg op 2
november, enkele dagen voorafgaand aan overleg VTI – KIWA.

4. concept-Jaarrapportage certificering 2015
Voor elk kalenderjaar worden door de certificatie-instellingen (KIWA en SGS) gegevens
aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor de
certificatieschema’s bodembescherming zijn uitgevoerd.
Deze data zijn geanonimiseerd aangeleverd en aansluitend gesommeerd, waarbij de
resultaten ook zijn vergeleken met die uit eerdere jaren. Voor 2014 waren er meerdere
BRL-en, 2014 was een overgangsjaar,
- De overstap van de diverse BRL in de 23XX-serie naar BRL 7700
- De overstap van procescertificatie naar productcertificatie
- Invoering ISO 17065 (opvolger EN 45011)
2015 is het eerste jaar dat uitsluitend met BRL 7700 is gewerkt.
Besproken wordt:
- KIWA heeft ten gevolge van personele wisselingen over 2015 een zeer beperkte
gegevens set aangeleverd (alleen op het niveau van de BRL). Dit beïnvloedt de
(weergave van) data in de rapportage aanzienlijk. Besloten wordt om dit manco
explicieter te beschrijven dan de noot in hoofdstuk 0.4 aangeeft.
- Stephan Romers bevestigt dat in 2015 audits alleen op kantoor-niveau hebben
plaatsgevonden (niet op locatie) en vraagt zich af of dit consequenties kan
hebben voor de gecertificeerde bedrijven? Dat laatste wordt niet waarschijnlijk
geacht.
- Arend van de Pol verzoekt om meer aandacht voor BAOC en BHOC’s in de
samenvatting, omdat zij sinds de overstap naar productcertificatie belangrijker
geworden zijn en in de toekomst (ontwerp-BAL) nog meer nadruk zullen krijgen.
Het is belangrijk daar nu al op voor te sorteren.
- Theo Edelman verzoekt het aantal afkortingen te verminderen, Wim Schouten
verzoekt om de lay out overzichtelijker te maken.
Besluit: de jaarrapportage 2015 wordt vastgesteld met in achtneming van bovenstaande
wijzigingen.

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer
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Actie

Verslag
5. Aanvulling Wijzigingsblad BRL 7700
De toelichting in het besluitformulier wordt doorgenomen. Hiermee zijn alle openstaande
actiepunten mbt BRL 7700 (behalve het onderwerp ‘opdrachtvorming’) afgehandeld.
Besluit: de aanvulling wordt conform het voorstel vastgesteld.
6. vaststellen Eindrapportage Onderzoek effect van folie onder gestort beton
bij inspectie 6704
Het concept van de Eindrapportage wordt besproken.
- Fred Veldhuizen vindt de in de Eindrapportage genoemde conclusies niet
onderbouwd met feiten. Volgens hem is het inspecteren van op folie gestort
beton natuurkundig gezien nauwelijks mogelijk als gevolg van verdichting en
verkleving. De tijdens de praktijk geconstateerde luchtbellen ( ‘bloemkooltjes’)
is op heel andere wijze te verklaren (beschadigingen in de folie of lekkage langs
de banen). Hij bepleit vervolgonderzoek.
- Martijn Franssen bestrijdt de weergave van Fred Veldhuizen en wijst op de
jarenlange ervaring met luchttesten. Hij vindt de Eindrapportage juist wel
gebaseerd op feiten, want gebaseerd op de praktijktest in Ede (op een door de
begeleidingscommissie aangedragen vloer). Hij biedt aan om een proefboring op
locatie te doen om te zien of de folie beschadigd is.
- Wim Schouten vraagt zich af of de techniek ten onrechte onder een vergrootglas
ligt, althans in vergelijking met andere technieken?
- Theo Edelman bepleit een vervolgstap, bestaande uit een theoretische
onderbouwing met hypothese voordat een nieuwe praktijktest wordt gedaan.
- Verschillende collegeleden vinden het jammer dat er nog steeds geen
duidelijkheid is, maar stellen tevens de betrouwbaarheid van de techniek
voorop.
Besproken worden de mogelijkheden van een voorbereiding van een nieuwe praktijktest
op basis van een voorafgaand advies van de Advieskamer Bodembescherming. Dit zal
worden nagegaan.

De
Koning

Besluit: de Eindrapportage wordt niet vastgesteld. Nagaan of de voorbereiding van een
nieuwe praktijktest voorgelegd kan worden aan de Advieskamer Bodembescherming.

7. Richtinggevend herstel (AS 6700)
Walter de Koning licht de voorgeschiedenis toe. Op 7 juli 2016 heeft overleg plaats
gevonden met de RvA waar met name naar voren is gebracht:
- de wens van opdrachtgevers in het MKB (zie ook mail Wim Schouten cs)
- het feit dat er bij bijwoningen nooit NCF’s zijn geweest
- de toelichtingen zijn niet te zien als advies maar gerichte voorlichting, want de
toelichtingen zijn niet toegeschreven op een specifieke locatie, maar algemeen
geformuleerd
De besluitbrief van de RvA d.d. 27-09-2016 is een vervolg op dit overleg.
Besproken wordt het volgende:
- Gerard Groot Koerkamp vraagt of het opstellen van een toelichting verplicht is of
achterwege kan blijven? Besproken wordt dat het geen verplichting is
- Met dit besluit zijn alle resterende opmerkingen van de RvA ingevuld (maar er
moet wel een aangepaste versie cfm het memo worden opgestuurd)
- Is de term ‘richting gevend herstel’ wel een goede term? Besproken wordt dat
het na het lange voortraject beter is om geen wijzigingen meer aan te brengen
- Is het wel gewenst dat de RvA voorbeelden mee neemt tbv harmonisatie en
trainingsdoeleinden? De RvA belooft in de brief vertrouwelijkheid
- In de brief wordt aangekondigd dat de Inspectie-instellingen voor 1 oktober
bericht zouden ontvangen, maar dat is op 5 oktober nog niet het geval. Bericht
wordt afgewacht.
- Zijn er kosten verbonden aan het verzwaarde regime van de RvA? Dat blijkt niet
expliciet uit de brief. Het college heeft er bezwaar tegen als er sprake zou zijn
van doorberekenen van kosten. Het verzwaard regime is immers niet te baseren
op NCF’s, toets vai de reguliere weg zou voldoende moeten zijn. Het is gewenst
om dit bij de aanbieding van de nieuwe versie van de AS 6700 mee te delen aan
de RvA.
SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer

- 4/4 -

Actie

De
Koning

Verslag
- Wat is de datum van invoering van de nieuwe versie van de AS 6700? Dat is
niet bekend. Vanuit accreditatie-optiek bezien zou dat direct na publicatie van
de nieuwe versie van de scope kunnen zijn, maar het vereist tevens een
wijziging van de Regeling bodemkwaliteit. I&M heeft aangegeven de frequentie
daarvan sterkte willen verlagen. Er is geen wijziging poer 1 januari a.s.
voorzien. Ook dit meedelen aan de RvA
Besluit: de nieuwe versie van de AS 6700 toesturen aan de RvA met een begeleidende
brief waarin ingegaan wordt op (het niet berekenen van) kosten en de problematiek van
inwerkingtreden.
8. Inventarisatie wensen 2017
Het college heeft geen aanvullingen tov de programmalijnen 2016 – 2018 die vermeld
zijn in het programma 2016.
9. Vaststellen vergaderschema 2017
De volgende dat worden vastgelegd. Marc de Boer is op 16 februari waarschijnlijk
verhinderd.
Datum
16 februari 2017
8 juni 2017
21 september 2017
5 oktober 2017

Van de
Pol /
De
Koning
Van de
Pol /
Jonker /
De
Koning

Tijd
10.00-12.30 uur
10.00 – 12.30 uur
9.30 – 16.30 uur
10.00 – 12.30 uur

Plaats
Gouda
Gouda
?
Gouda

Toelichting

SIKB-congres 2017

10. Rondvraag
- Pieter Tienstra geeft een compliment voor het verkrijgen van subsidie voor het
project Voorkom een nieuwe Actie Tankslag
- Kees Jonker deelt mee dat de ILT aan I&M gaat verzoeken om wijzigingen in
documenten te onderwerpen aan een HUF-toets (toets door de ILT op
handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid, fraude-bestendigheid). Nog niet bekend is
wanneer dit in werking zou moeten treden
- Arend van de Pol verzoekt om een kennisbijeenkomst voor aannemers BRL 7700
- Arend van de Pol meldt een casus waarbij een gemeente akkoord is gegaan met
een document dat gelijkwaardigheid tov een BRL 7700-certificaat zou aantonen.
Voor zo ver bekend is dat juridisch niet mogelijk. Hij zal gegevens doorsturen
naar Kees Jonker en Walter de Koning voor reactie

Volgende vergadering is op 16 februari 2017 van 10.00 – 12.30 uur bij SIKB te
Gouda
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