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1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC
Theo Edelman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afmelding is
ontvangen van Edwin Kleinsmit en Floris Klink. Van Wim Schouten is geen afmelding
ontvangen. Hans Winnubst is vandaag voor het eerst aanwezig en vertegenwoordigd de
Omgevingsdiensten. Na een voorstelronde worden op verzoek van Pieter Tienstra nog
twee agendapunten toegevoegd, te weten classificatie van vloeren (actiepunt 2017-0608) en het registratiesysteem voor AS 6700.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 10 oktober 2019 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het
verslag wordt door Kees Jonker aangegeven dat het misschien lijkt dat de verplichte
certificatie van bovengrondse tanks weer in het BAL is opgenomen, maar dat is volgens
hem niet zo. Door de vele doorhalingen van de teksten kan dat wellicht zo
geïnterpreteerd worden.
Door Fred Veldhuizen wordt aangegeven dat hij namens Stichting ODI/VDV voor een
nieuwe termijn zitting beschikbaar is voor het college, hij zal dit nog formeel laten
bevestigen.
Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2017-06-08
(uitwerken technische criteria) wordt gemeld dat Stichting ODI/VDV intern een voorstel
gereed heeft waar de deelnemers mee in hebben gestemd. Dit voorstel zal bij SIKB
worden aangedragen en op de agenda van de volgende vergadering als beslispunt
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worden geplaatst.
Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.
3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken procedures RvA/Rbk
Henk Koster geeft aan dat de inwerkingtreding van het BAL, ondanks andere signalen,
formeel nog steeds gepland is voor 1 januari 2021. Dit houdt in dat aangepaste
schema`s uiterlijk 1 april ingediend moeten zijn bij de RvA en het ministerie van I&W
zodat deze hun beoordelingen en toetsen kunnen uitvoeren. Het gevolg is dat voor deze
vergadering een groot aantal documenten op de agenda staan met het doel deze vrij te
geven ter openbaar kritiek. Fred Veldhuizen geeft aan dat we met zijn allen moeten
waken om de procedures te bewaken en op de juiste wijze opvolgen.
4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
4.1 Stand van zaken praktijkproef luchtinspectie
Henk Koster geeft aan dat hij heeft vernomen dat de Advieskamer na twee sessies op
19 november een besluit heeft genomen op de aangepaste adviesvraag. De verwachting
is dat deze een dezer dagen naar de secretaris wordt verzonden. Het vervolg is dat deze
eerst in de Begeleidingscommissie wordt besproken en daarna, inclusief reactie van de
Begeleidingscommissie, naar het AC wordt verstuurd. Naar verwachting zal dit op de
agenda van de eerstkomende vergadering worden geplaatst.
4.2 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen
Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming
te brengen met het Bal. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse
spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, zijn deskundigheidseisen concreter
gemaakt en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar in praktijk tegen aan wordt
gelopen. Het college wordt gevraagd te reageren op de documenten. Kees Jonker geeft
aan dat de afkorting voor Bal niet juist is vermeld en dat de toelichting voor de definitie
van voorziening niet helemaal duidelijk is. Ook is een aantal keer verwezen naar AS
6800 terwijl dit AS 6700 moet zijn.
Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door
het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.
Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe
maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie
van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en
beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele
aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal
gewaarborgd blijft.
4.3 Registratiesysteem AS 6700
Pieter Tienstra geeft aan dat er een enquête is geweest onder de inspectiebedrijven
waarbij gevraagd is naar de nut en noodzaak van het onderhouden van een database
met inspectieresultaten. Voor de AS 6700 bedrijven was de verdeeldheid groot maar
werd uiteindelijk ingestemd met een afgeslankte versie die geïntegreerd zou kunnen
worden in het huidige registratiesysteem. Dit voorstel zou besproken worden in de
Programmaraad maar aangegeven wordt dat dit volgens Martin de Jonker niet is
gebeurd. Jordi Verkade geeft aan dat het voorstel wel degelijk is besproken en dat de
programmaraad heeft ingestemd met deze werkwijze. Pieter Tienstra zal dit
terugkoppelen met Martin de Jonker.
5. Actualiteiten AS 6800 (controle en keuring tank(opslag)installaties)
5.1 Vaststellen Eindrapportage (fase 1) en Advies evaluatie wettelijke eisen PRJ 288 Bio
diesels
Henk Koster geeft aan dat de rapportage over fase 1 en 2b definitief is gemaakt. Wel
wordt de tabel met herkeuringstermijn nog aangepast en wordt nog een Engelse
samenvatting toegevoegd. In de rapportage zijn de bevindingen en conclusies vermeld
en worden aanbevelingen gedaan voor het aanpassen van de wettelijke eisen.
Vervolgstap is dat er bekeken gaat worden wat de consequenties zijn voor de huidige
protocollen, dit zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2020 gebeuren.
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De communicatie over dit rapport ligt gevoelig en zal in samenspraak met de
opdrachtgever plaatsvinden. Door het college wordt, met inbegrip van het verwerken
van de laatste punten, ingestemd met het vaststellen van de rapportage en het advies
omtrent de wettelijk eisen en het, in samenspraak met de opdrachtgever, publiceren
van de rapportage.
5.2 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen
Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming
te brengen met het Bal. Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse
spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, is een niet eerder verwerkt
wijzigingsblad opgenomen en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar in praktijk
tegen aan wordt gelopen. Het college wordt gevraagd te reageren op de documenten.
Aangegeven wordt dat de opmerkingen voor AS 6700 ook voor deze documenten
gelden. Dat zal overeenkomstig aangepast worden.
Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door
het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.
Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe
maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie
van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en
beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele
aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal
gewaarborgd blijft.
6. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
6.1 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen
Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming
te brengen met het Bal. Daarnaast is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om diverse
spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, zijn de documenten geactualiseerd
met een aantal aangepaste NEN normen en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar
in praktijk tegen aan wordt gelopen. Het college wordt gevraagd te reageren op de
documenten. Aangegeven wordt dat de opmerkingen voor AS 6700 ook voor deze
documenten gelden. Dat zal overeenkomstig aangepast worden. Door Arend van de Pol
wordt aangegeven dat wellicht een aantal CUR-aanbevelingen ten onrechte zijn
verwijderd aangezien deze nog steeds vermeld worden in de protocollen. Jordi Verkade
zal dit checken en indien nodig aanpassen. Ook wordt aangegeven dat de BRL 1148
moet worden toegevoegd aangezien daar in praktijk ook mee wordt gewerkt. Ook dit zal
gecheckt worden en wanneer dit document wordt genoemd dan zal deze worden
opgenomen in de literatuurlijst.
Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door
het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.
Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe
maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie
van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en
beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele
aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal
gewaarborgd blijft.
7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
7.1 Uitkomst overleg verplichte aanleg onder herstel vs. inspecties
De begeleidingscommissie heeft overleg gevoerd wat niet heeft geleid tot aanpassingen
van documenten. Op het bijgevoegde verslag zijn geen opmerkingen. Wel volgt er een
discussie over aantallen en reeds gemelde zaken. Door Kees Jonker wordt aangegeven
dat met betrekking tot een case in de Achterhoek het ministerie aan het bevoegd gezag
heeft aangegeven dat ze ten onrechte akkoord zijn gegaan met een Verklaring
Vloeistofdichte Voorziening terwijl deze onder certificaat aangelegd had moeten zijn.
Ook geeft Kees Jonker aan dat op de website van de Omgevingswet een tekst over
gelijkwaardigheid zal komen te staan waarin wordt aangegeven dat een onder certificaat
aangelegde vloeistofdichte vloer niet gelijkwaardig is aan een vloeistofdichte voorziening
met een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. De discussie wordt beëindigd met het
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verzoek om eventuele misstanden te melden bij het meldpunt, al dan niet via SIKB.
7.2 Vaststellen jaarrapportage 2018 BRL 7700
Door Erik Doekemeijer wordt een toelichting op de jaarrapportage gegeven.
Geconstateerd is dat de markt stabiel is en er weinig toetreders en afvallers zijn.
Inhoudelijk wordt door Stephan Romers gevraagd waarom de aantallen vermeld in tabel
4.2.2 anders zijn dan de aantallen vermeld in tabel 4.2.4 en of daaruit blijkt dat niet alle
bedrijven zijn geaudit. Gemeld wordt dat dit komt doordat de peildatums niet gelijk zijn.
Voorgesteld wordt een toelichting toe te voegen waarin is vermeld dat er geen bedrijven
zijn geweest die niet geaudit zijn. In aansluiting op de bevindingen over 2017 overweegt
het College tenslotte dat protocol 7703 nog altijd niet wordt gebruikt. Dat leidt tot een
ongewoon risico op veroudering. Besloten wordt periodiek, in ieder geval 1 jaar na in
werking treden van het Bal, te bezien of het protocol 7703 moet worden ingetrokken.
Vastgesteld wordt door het college dat het schema goed functioneert en met in
achtneming van een korte aanvulling wordt het jaarverslag vastgesteld en vrijgegeven
ter publicatie.
7.3 Vaststellen concept documenten en instemmen met het openbaar ter kritiek leggen
Besproken zijn de concept documenten die zijn aangepast om deze in overeenstemming
te brengen met het Bal. Daarnaast is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om diverse
spellingsfouten en Engelse teksten aan te passen, zijn reeds eerder vastgestelde
wijzigingen opgenomen en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd waar in praktijk tegen
aan wordt gelopen. Ook is namens NIBV een voorstel ingebracht dat betrekking heeft op
de inspectieput die bij een afscheider geplaatst moet worden.
Het college wordt gevraagd te reageren op de documenten. Aangegeven wordt dat de
opmerkingen voor AS 6700 ook voor deze documenten gelden. Dat zal overeenkomstig
aangepast worden. Daarnaast worden diverse andere kleinere tekstuele aanpassingen
voorgesteld en wordt door Stephan Romers gevraagd waar de tekst in hoofdstuk 4.11 is
gebleven. Jordi Verkade zal dit checken en indien nodig terug plaatsen. Met betrekking
tot het tekstvoorstel van de NIBV wordt aangegeven dat de wijziging wenselijk is
aangezien de huidige werkwijze in praktijk niet werkt. Dit voorstel wordt met een kleine
tekstuele aanpassing aangenomen. Stephan Romers stelt zich beschikbaar om met
Ecocare de validatie uit te voeren.
Met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen worden de documenten door
het college vrijgegeven voor een openbare kritiekronde.
Noot: middels een mail van 18 december is aan het college gemeld dat er geen nieuwe
maar gewijzigde versies ter kritiek zullen gaan. Op verzoek van de RvA en het Ministerie
van I&W worden de wijzigingen verwerkt in wijzigingsbladen. De HUF toets en
beoordeling door de RvA zullen medio maart en april 2020 plaatsvinden, eventuele
aanpassingen moeten dan voor de zomer plaatsvinden waardoor opname in het Bal
gewaarborgd blijft.
8 Rondvraag en afsluiting
In de rondvraag wordt door Fred Veldhuizen gevraagd wie geïnformeerd zullen worden
dat de documenten ter kritiek liggen. Jordi Verkade geeft aan dat in ieder geval de
direct belanghebbende partijen zoals inspectiebedrijven en gecertificeerde aannemers
geïnformeerd zullen worden evenals de diverse brancheverenigingen en colleges.
Volgende vergadering: vrijdag 28 februari van 10.00 – 12.30 uur
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