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1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC
Theo Edelman opent de vergadering die vandaag via MS Teams wordt gehouden en heet
de aanwezigen welkom. Afmelding is ontvangen van Bas van Oosten en Marcel Struis,
Wim Schouten sluit waarschijnlijk later aan. Van Gerard Bruinsma is geen afmelding
ontvangen.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 15 oktober 2020 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het
verslag geeft Pieter Tienstra aan dat dit zijn laatste vergadering is, vanuit ODI/VDV is
Marc Bergeijk als vervanger aangewezen. Pieter Tienstra wordt bedankt voor zijn
positieve bijdrage aan de vergaderingen de afgelopen jaren. Door Floris Klink wordt
aangegeven dat hij een nieuwe periode namens VTI zitting zal hebben in het college.
Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2019-12-06
(gelijkwaardigheid) wordt door Kees Jonker gemeld dat dit nog niet is gebeurd. Dit geldt
ook voor actiepunt 2020-28-02 (bodembescherming toevoegen als item aan
bodemplus.nl). Kees Jonker geeft aan dat de concept teksten klaar zijn om geplaatst te
worden maar dat dit nog moet gebeuren. Hij zegt toe dat dit voor de volgende
vergadering zal plaatsvinden en zal een mail sturen wanneer dit is gedaan. De acties
blijven nog open staan.
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Met betrekking tot actiepunt 2020-18-06 (Vertegenwoordigers opdrachtgevers
benaderen) geeft Jordi Verkade aan dat er wellicht vanuit Beta (belangenvereniging
voor tankstations) belangstelling is om afvaardiging te leveren.
Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.

SIKB

3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken Rbk en Omgevingswet
Henk Koster geeft aan dat de wijziging van Rbk die samenhangt met de introductie van
de Omgevingswet zoals bekend is uitgesteld tot 1-1-2022. De geplande
internetconsultatie voor de wijziging Rbk – behorende bij de implementatie
Omgevingswet Consultatieronde start mogelijk nog voor de kerst, maar waarschijnlijker
begin januari. Partijen kunnen zelf hun reactie namens de achterban indienen. SIKB zal
generiek commentaar verzamelen en dat als reactie indienen; we roepen dus op om
opmerkingen die het eigen belang overstijgen bij SIKB in te dienen. Vanzelfsprekend zal
de uiterste datum van indienen nog gecommuniceerd worden.
Daarnaast geeft Henk Koster aan dat het ministerie heeft laten weten dat er per 1
januari 2022 – tezamen met de Omgevingswet – nog een wijziging kan plaatsvinden.
Dat betekent dat SIKB-documenten die voor 1 maart gereed zijn nog mee kunnen,
waarbij de HUF-toets en evaluatie door de RvA (Raad van Accreditatie) nadien nog
kunnen plaatsvinden. Per 1 januari 2022 zullen de documenten in werking treden.
Voor bodembescherming zou dit kunnen gaan om het geactualiseerde protocol 6704,
protocol 6902 en het wijzigingsblad voor AS SIKB 6800. Een en ander betekent dat deze
documenten in de vergadering van februari definitief vastgesteld moeten zijn.
4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
4.1 Stand van zaken actualisatie Protocol 6704
Jordi Verkade geeft een toelichting op de stand van zaken. Het concept is zo goed als
gereed. Momenteel loopt er nog een laatste mailronde binnen de begeleidingscommissie
waarna de rapporteur het concept kan klaarmaken ter aanbieding aan het college. Ook
zal de rapporteur een begeleidend schrijven opstellen waarin het proces en de
belangrijkste aanpassingen zijn beschreven en onderbouwd. Dit begeleidend schrijven
zal aan zowel het college als aan de Advieskamer worden aangeboden.

Verkade

4.2 Voorstel aanpassen protocol 6703
Jordi Verkade geeft een toelichting op het besluitformulier. Het doel is om met de
aanpassing van het protocol 6703 een dusdanige invulling te geven aan de
controleverplichting uit de NEN-EN 858-02 dat geen aanvullende controle van de
afscheider meer noodzakelijk is. Dat kan tot kostenverlaging bij de eigenaren van de
afscheiders leiden, onder andere omdat ze dan geen afzonderlijke reiniging hoeven te
laten uitvoeren, en tot uitbreiding van de scope van inspectiebedrijven. Wel is het zo dat
in de wetgeving nu twee verschillende verplichte frequenties zijn opgenomen, 1 keer per
5 jaar voor de NEN controle en 1 keer per 6 jaar voor de protocol 6703 controle. Kees
Jonker geeft aan dat het de wens is om op termijn deze termijnen gelijk te laten lopen.
Het college stemt in met het voorstel om een begeleidingscommissie samen te stellen
die de aanpassing van het protocol 6703 voorbereidt. Wel worden een aantal
aandachtspunten meegegeven, zoals het wel of niet 1 op 1 overnemen van teksten uit
de NEN, de wijze waarop invulling gegeven kan worden en de eventuele juridische
aspecten. Arend van de Pol vraag of ook NIBV uitgenodigd zal worden om deel te nemen
in de BC, dat zal zeker gebeuren.
5. Actualiteiten AS 6800 (inspectie tankinstallaties)
5.1 Vrijgave concept wijzigingsblad AS SIKB 6800 voor kritiekronde.
Jordi Verkade geeft aan dat vanuit het reguliere inspectie-overleg met de
geaccrediteerde inspectie-instellingen AS SIKB 6800 een aantal punten in het schema
AS SIKB 6800 naar voren zijn gekomen waarbij het wenselijk is om een aanpassing in
de protocollen te verwerken. De aanpassingen zijn wenselijk/noodzakelijk omdat de
situatie in de praktijk niet werkt of anders is dan verwacht. In het concept wijzigingsblad
is per wijziging aangegeven wat de reden van wijziging is en is een onderbouwing van
de wijziging gegeven. Gevraagd wordt in te stemmen met het ter openbaar kritiek
leggen van het wijzigingsblad. Fred Veldhuizen vraagt of bij wijziging nummer 5 niet ook
de kunststof leidingen beoordeeld moeten worden. Jordi Verkade zal dit navragen en
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indien nodig aanpassen. Met inbegrip van de eventuele verwerking van deze opmerking
stemt het college in met het vrijgeven en openbaar ter kritiek leggen van het
wijzigingsblad.
6. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
6.1 Vrijgave concept protocol 6902 voor kritiekronde
De rapporteur Frank van Berkum geeft een toelichting op het proces en de wijzigingen
in het protocol. Door de BC is voor een proces gekozen waarin eerst het doel, de
behoeften en de praktijkervaringen zijn besproken en is besproken hoe de doelen het
beste ingevuld kunnen worden al dan niet in het bestaande protocol of in een andere
vorm. Uiteindelijk is besloten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
maatwerksystematiek die Rijkswaterstaat reeds hanteert bij haar IBC-werken en dit in
een nieuw op te stellen hoofdstuk te verwerken. Een en ander heeft geleid tot het
nieuwe hoofdstuk 7 dat de inspectie van oudere werken (voor 1997) onder voorwaarden
mogelijk maakt en:
• goed aansluit op de andere hoofdstukken
• juridisch goed onderbouwd is
• gericht is op het voorkomen en beheersen van milieurisico’s en
• aansluit bij de inspectiepraktijk en praktisch uitvoerbaar is.
Ook is in hoofdstuk 4 en 6 beter vastgelegd op welke elementen de inspecteur de
monitoringsvoorzieningen moet beoordelen en wat de consequenties zijn wanneer de
wettelijk verplichte monitoring niet is uitgevoerd of wanneer monitoringsvoorzieningen
niet in goede staat zijn. Daarnaast is een aantal inhoudelijke verbeteringen van het
protocol opgenomen (o.a. paragraaf 4.1.4) en er is een nieuwe paragraaf 5.8
toegevoegd. Tenslotte zijn 2 notities ontwikkeld die voorzien in een praktijkbehoefte en
als basis kunnen dienen voor de verdere kwaliteitsborging van de keten van IBCbouwstoffen:
- Een voorstel voor de ontwikkeling van een referentieboek (vergelijkbaar met AS
SIKB 6700 en AS SIKB 6800)
- Een notitie met onderbouwingen en aandachtspunten/mogelijke vervolgacties.

Verkade
Verkade

Door de voorzitter wordt gevraagd of het college kan instemmen met het openbaar ter
kritiek leggen en het ontwikkelen van een referentieboek. Zelf geeft de voorzitter aan
dat hij bij het documentenonderzoek grote overeenkomsten ziet met de NEN norm voor
een verkennend onderzoek en hij vraag of hier wellicht nog naar gekeken kan worden.
Dat zal worden gedaan. Kees Jonker geeft aan dat het Ministerie de aanpassing een
goede zaak vindt, wel zijn er bedenkingen omdat een deel van het protocol straks niet
onder de erkenningsplicht valt en dat kan voor verwarring in de markt zorgen. Jordi
Verkade geeft aan dat dit ook al geldt voor de inspectie van IBC-werken die vallen onder
het IPO-interimbeleid en het Bouwstoffenbesluit en al in het vigerende protocol zijn
opgenomen. In de inleiding zal dit echter duidelijker vermeld worden zodat daar geen
onduidelijkheid over kan bestaan.
Verder geeft Kees Jonker aan dat de rol van adviesbureaus in het proces niet voldoende
duidelijk is. Verzocht wordt dit met een meer beschrijvende tekst duidelijker te
vermelden. Gerard Groot Koerkamp vraagt of het noodzakelijk is om voor alle
hoofdstukken geaccrediteerd te zijn om gebruik te mogen maken van het protocol 6902.
Dat is niet zo, men kan zelf kiezen voor welke scope geaccrediteerd wordt. Arend van de
Pol geeft aan de NIBV ook graag een rol krijgt in de invulling en overlegstructuur
omtrent het referentieboek. Jordi Verkade zal kijken wat hier mogelijk is.
Met inbegrip van de verwerking van bovenstaande opmerkingen stemt het college in
met het ter kritiek leggen van het concept protocol en het ontwikkelen van een
referentieboek.
7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
7.1 Actualisatie BRL 7700
Jordi Verkade geeft aan dat inmiddels één vergadering is geweest, een tweede
vergadering zal in december nog plaatsvinden. Gezien de grote hoeveelheid aan
aanpassingen en de wijzigingen in de structuur wordt verwacht dat er nog wel een
aantal vergaderingen nodig zijn voordat er een concept stuk klaar is. Vanuit de
begeleidingscommissie is de vraag gesteld of protocol 7703, de aanleg van asfalt
voorzieningen, wel geactualiseerd moet worden omdat hier al jaren geen bedrijven voor
zijn gecertificeerd. Het college geeft aan dat het niet de verwachting is dat er binnenkort
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wel behoefte aan zal zijn en stelt voor om het protocol niet aan te passen en op de
website te vermelden dat er het voornemen is om het protocol medio 2022 in te
trekken.
8 Overig, rondvraag en afsluiting
8.1 Rondvraag
Stephan Romers vraagt of het wellicht een idee is om een soort van introductiekeuring
in de BRL SIKB 7700 in te voeren. Dat kan dan bijvoorbeeld gelden voor vloeren die
vroeger geen tankplaats waren en nu wel, of bij die locaties waar de doorzet van onder
naar boven de 25m3 per jaar gaat. Er volgt een levendige discussie over de voor- en
nadelen. Kees Jonker geeft aan dat in de Rbk is geregeld dat het aanleggen van een
vloeistofdichte voorziening ten behoeve van het afleveren van brandstoffen een erkende
activiteit is en dan zal de suggestie van Stephan Romers waarschijnlijk niet mogelijk
zijn. Kees Jonker geeft ook aan dat wanneer geconstateerd wordt dat een voorziening
niet onder erkenning is aangelegd en dit wel verplicht is dat dit dan gemeld moet
worden bij IL&T of SIKB. Die kunnen dan actie ondernemen. Besloten wordt dat Henk
Koster en Jordi Verkade uit zullen zoeken of de suggestie van Stephan Romers wettelijk
gezien mogelijk is.
Volgende vergadering: donderdag 25 februari van 10.00 – 12.00 uur
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Tekst over gelijkwaardigheid mbt onder
certificaat aangelegde vloeistofdichte
vloeren op website Omgevingswet
Bodembescherming als item toevoegen aan
www.bodemplus.nl
Instellen begeleidingscommissie AS SIKB
6700 om onderhoudsverwachting uit te
werken
Communiceren uiterste datum reactie op
internetconsultatie Rbk
Instellen begeleidingscommissie om
wijziging protocol 6703 voor te bereiden
Concept wijzigingsblad 6800 ter kritiek
publiceren
Concept protocol 6902 ter kritiek publiceren
Invulling en overlegstructuur omtrent het
referentieboek protocol 6902 bekijken
Op website bij protocol 7703 vermelden dat
er het voornemen is om dit protocol in te
trekken
Uitzoeken of introductiekeuring van niet
onder erkenning aangelegde voorzieningen
wettelijk mogelijk is.
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