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1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC
Theo Edelman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
Marcus van Zutphen, Martijn Franssen en Ferdi Ileri die als toehoorder aanwezig zijn.
Afmelding is ontvangen Philippe van Beneden. Marc de Boer heeft aangegeven dat hij
door een functiewijziging geen deel meer van het CCvD kan uitmaken. Voor Marc wordt
een vervanger gezocht. Op de agenda wordt op verzoek van Stephan Romers onder
punt 4 een extra agendapunt toegevoegd: 4.7 Aanpassen BRL 7700. De agenda wordt
verder ongewijzigd vastgesteld waarna Henk Koster het woord neemt en zichzelf
voorstelt.
2. Jaarrapportage 2017 bodembescherming CI’s
2.1 Jaarrapportage 2017
De concept jaarrapportage is door Erik Doekemeijer toegelicht. Erik geeft aan dat er
voor het eerst geen vergelijking meer is gemaakt met de ervaringen met de voormalige
BRL 2319-2362. Een van de conclusies is dat er meer afwijkingen zijn aangetroffen.
Gevraagd wordt of dit komt omdat er slechter wordt gewerkt. Aangegeven wordt dat er
meer bijwoningen zijn geweest dan voorgaande jaren waardoor er ook meer afwijkingen
worden aangetroffen, ook wordt er strikter opgetreden. Er zijn geen afwijkingen
aangetroffen die de kwaliteit van de voorziening in gevaar brengen.
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Opgemerkt wordt dat regelmatig de beoogde bezoekfrequentie niet wordt gehaald.
Afgesproken wordt dat dit een punt ter evaluatie voor 2018 wordt.
2.2
Besluitformulier Jaarrapportage 2017
Op wat kleine tekstuele aanpassingen wordt de jaarrapportage over 2017 vastgesteld.
3. Concept-verslagen
3.1 Concept-verslag bijeenkomst 15 februari 2018 + actielijst
Behoudens enkele tekstuele opmerkingen wordt het concept verslag vastgesteld.
Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2017-06-08
(Overleg met 6800/k903 bedrijven ivm aanpassing Activiteitenregeling) wordt door Kees
Jonker gemeld dat de wijziging wordt doorgevoerd in de Activiteitenregeling die medio
juni/juli 2019 wordt aangepast. Deze wijzigingen worden uiteindelijk ook verwerkt in het
BAL.
Met betrekking tot actiepunt 2017-06-08 (Uitwerken technische criteria kwalificatie
vloeren) wordt aangegeven dat dit een complex onderwerp is en op de agenda staat van
inspectie-overleg dat gepland staat voor 12 oktober. Agendapunt blijft staan.
Actiepunt 2018-02-15 wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Overige actiepunten blijven in de lijst staan of zijn op de agenda geplaatst.
3.2 Concept-verslag bijeenkomst 31 mei 2018
Het concept verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
4.1 Evaluatie SIKB congres
De voorzitter evalueert met de aanwezigen het afgelopen SIKB congres, geconcludeerd
wordt dat het een zeer geslaagd congres was met als hoogtepunten de ochtendsessie en
het aftreden van Walter de Koning.

SIKB/
NIBV

4.2 Stand van zaken RvA / Rbk
Henk Koster geeft aan wat de huidige stand van zaken is. RvA heeft ook de laatste
documenten goedgekeurd waarmee de laatste drempel voor publicatie in de Rbk is
genomen. Volgens de meest recente berichten zal dat per 1 december 2018 zijn 1. Na
opname zal de AS6800 versie 2.0 van kracht worden met een overgangstermijn van 15
maanden. In 2019 zal de Rbk waarschijnlijk per 31 december 2019 worden aangepast.
Een en ander betekent dat eventuele wijzigingen uiterlijk begin april het proces richting
RvA/I&M in moeten om deze eind 2019 in de regeling aangepast te hebben.
Door NIBV wordt verzocht om een kennismiddag te organiseren voor de aannemers
aangezien er aardig wat gewijzigd is in de nieuwe BRL. SIKB pakt dit op in overleg met
NIBV.
4.3 Position paper
Henk Koster geeft aan dat een afspraak is gepland met de programmadirecteur van
‘Eenvoudig Beter’. Een delegatie van de ondertekenaars zal daar de position paper
toelichten met als doel dat BZK de keuze ten aanzien van de regelgeving in het huidige
Bal zal heroverwegen en de certificatieplicht voor deze tankinstallaties in de lucht te
houden. Afspraak is gepland voor 1 november.
4.4 BRL SIKB 7800
De concept BRL is inmiddels vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties. Momenteel
vindt validatie plaats waarna deze ter beoordeling naar het RvA kan. Verwachting is dat
de BRL meegaat met de aanpassingen van het Activiteitenbesluit en RBK van 2019.
4.5 Eerste analyse BAL
Een eerste analyse is ter informatie met de agenda doorgezonden en niet verder
besproken.

1

Noot: uiteindelijk heeft de publicatie op 29 november plaatsgevonden en is de gewijzigde Rbk per 30 november
2018 van kracht geworden.
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4.6 Vergaderdata 2019
De data zijn vastgesteld op 14/2, 23/5 en 10/10.
4.7 Tekstvoorstel 4.3 protocol 7702
Namens NIBV is een voorstel ingediend om de tekst onder hoofdstuk 4.3 aan te passen.
Aanleiding is dat de aannemer nu vooraf moet aantonen wat de geschiktheid is van iets
wat alleen achteraf gecontroleerd kan worden.
Aangezien het tekstvoorstel bij de vergadering is verspreid wordt afgesproken dat een
ieder 2 weken de tijd heeft om op het voorstel te reageren. Afhankelijk van de reacties
wordt al dan niet een werkgroep ingesteld om het voorstel nader uit te werken.
5. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
5.1 Impressie praktijkonderzoek luchttesten
Jordi Verkade geeft een korte impressie van het praktijkonderzoek ondersteund door
foto’s en een filmpje.

Verkade

5.2 Vaststellen rapportage praktijkonderzoek luchttesten
Door Jordi Verkade wordt een toelichting gegeven op de rapportage en het voorstel om
een aantal vragen aan de Advieskamer te stellen. Door Fred Veldhuizen wordt
aangegeven dat niet alle commentaren die door de begeleidingscommissie zijn
aangedragen op het concept-rapport zijn verwerkt. Besloten wordt dat er een overzicht
van commentaren en wijze van verwerken wordt verstuurd naar het college en de
Advieskamer zodat hier inzicht op is.
Besluit: het college stelt de rapportage vast, met inachtneming van het toezenden van
de commentaar tabel. Het college stemt tevens in met het toezenden van de rapportage
aan de Advieskamer met verzoek om reactie middels de voorgestelde vragen.
6. Actualiteiten AS 6800 (controle en keuring tank(opslag)installaties)
6.1 Stand van zaken PRJ 288 Bio diesels
Een korte update van het project is besproken. Inmiddels zijn 17 tanks onderzocht
terwijl er minimaal 20 nodig zijn om te voldoen aan de resultaatsverplichting. Naar
verwachting wordt dit aantal dit jaar nog behaald waarmee fase 1 van het project kan
worden afgerond. Fase 2 van het project zal zich richten op de bemonsteringsmethode
(analyse?) alsmede een voorstel voor keuringstermijnen.
6.2 Toelichting op nieuwe ontwikkelingen en verzoek praktijkvalidatie aanvullende
inspectiemogelijkheden voor ongecoate tanks
Ferdi Ileri (AECOM) en Marcus van Zutphen (Shell) geven een presentatie en
onderbouwing van een nieuwe techniek die robot-inspecties mogelijk moet maken.
Gevraagd wordt een begeleidingscommissie samen te stellen die de voordracht
beoordeelt en de praktijkvalidatie bijwoont en beoordeelt. Het college ziet het nut van
de proef maar geeft wel als aandachtspunt mee dat, voordat praktijkvalidatie plaats
vindt, men er van overtuigd moet zijn dat men niet tegen dezelfde punten aanloopt als
bij de eerste proef. Ook wordt voorgesteld om dezelfde begeleidingscommissie te
benaderen als bij de voorgaande proef.

Verkade

Besluit: het college stemt in met het samenstellen van een begeleidingscommissie met
de opdracht om de voordracht en de praktijkvalidatie te beoordelen.
7. Rondvraag
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
Volgende vergadering: 14 februari 2019, 10.00 – 12.30 uur
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 15 februari 2018)
Vergadering
2017-06-08

Actor
ODI/VDV

2017-12-22

NNB

2018-02-15

NIBV

2018-02-15

Verkade

2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11

SIKB/NIBV
Allen
Verkade
Verkade

Actie
Uitwerken technische criteria kwalificatie
vloeren.
Uitwerken kwalificatie criteria voor BAOC’s
(vervolg op actie kwalificatie vloeren).
Uitwerken tekstvoorstel hoofdstuk 3.1 van
protocol 7702
Wettelijke invulling inspecties op de agenda
zetten
Organiseren bijscholing BRL 7700
Reactie op tekstvoorstel 7702/vervolg
Toezenden overzicht commentaren
Samenstellen BC praktijkvalidatie
tankinspectie

Stand van zaken

NTB

