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Verslag
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 Arend van de Pol. Van Gerard
Bruinsma is geen afmelding ontvangen. Aan de agenda wordt op verzoek van NIBV
onder punt 7.1 een extra onderwerp toegevoegd: actualisatie protocol 7703.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Vergadering 25 februari 2021 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Het overleg tussen SIKB en I&W over niet
wettelijk verplichte activiteiten in wettelijk verankerde documenten is inmiddels
gevoerd. SIKB heeft daarin toegelicht waarom het niet wenselijk is om dit onderscheid
te moeten maken. I&W heeft andere belangen en staat hier wat anders in. Afgesproken
is dat SIKB in haar documenten, waar niet wettelijk verplichte activiteiten in wettelijk
verankerde documenten zijn opgenomen, duidelijk vermeldt in haar voorwoord of
inleiding welke onderdelen wel en welke niet wettelijk verplichte activiteiten zijn en dat
de niet wettelijk verplichte activiteiten in een apart hoofdstuk worden opgenomen. Deze
werkwijze is voor beide partijen acceptabel.
Alle overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.
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3. Mededelingen
3.1 Herziening reglement CCvD/AC bodembescherming
Henk Koster geeft een toelichting op het herziene reglement. Binnen SIKB bestonden
altijd meerdere regelingen voor klachten en beroep. Zo heeft ook dit College een eigen
regeling daarvoor, opgenomen in de vigerende versie 7.3 van het Reglement CCvD en
AC Bodembescherming. Bij de beoordeling van SIKB als schemabeheerder op basis van
NTA 8813 is geconstateerd dat die regeling niet helemaal voldoet aan de eisen die NTA
8813 daaraan stelt. Om dit knelpunt weg te nemen heeft het bestuur op 11 februari jl.
een geharmoniseerde Klachtenregeling SIKB vastgesteld die hieraan wel voldoet. Het
Reglement CCvD en AC Bodembescherming is hier op aangepast. Van de gelegenheid is
gebruik gemaakt om het Reglement uit 2013 ook op een aantal andere punten te
actualiseren en corrigeren. Dit betreffen met name verwijzingen naar andere
documenten binnen SIKB.
Het College stelt het nieuwe Reglement Versie 8.0 zonder aanpassingen vast.
3.2 Stand van zaken Rbk en Omgevingswet
Door Henk Koster wordt aangegeven dat het in werking treden van de Omgevingswet en
daarmee het Bal is gesteld op 1 juli 2022. Er zijn echter signalen dat ook deze datum
niet gehaald wordt aangezien het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wellicht niet
tijdig gereed is. Ook volgt er per 1 april nog een tussentijdse aanpassing van het Rbk.
Hier zullen echter geen bodembeschermingsdocumenten in worden meegenomen,
aangezien de eis is dat er geen enkele relatie met de Omgevingswet wordt gelegd in de
op te nemen documenten en dat is helaas wel zo in de nu gereed zijnde documenten.
3.3 Werving nieuwe voorzitter
Henk Koster geeft een toelichting op de stand van zaken van de wervingscampagne
voor een nieuwe voorzitter voor zowel dit college als het CCvD Tankinstallaties en het
CvD TTa (red. van KIWA).
De verwachting is dat de keuze en benoeming door het bestuur de komende weken kan
plaatsvinden waardoor we wellicht de volgende vergadering een nieuwe voorzitter
hebben.
4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
4.1 Stand van zaken herziening protocol 6703
Jordi Verkade geeft een toelichting op de stand van zaken. Er is inmiddels een aantal
vergaderingen met de begeleidingscommissie geweest en het concept gaat nu de laatste
mailronde door. Naar verwachting zal het definitief concept in de volgende vergadering
aan het college worden aangeboden met het verzoek deze vrij te geven voor een
kritiekronde.
4.2 Stand van zaken herziening protocol 6704
Protocol 6704 heeft inmiddels ter kritiek gelegen waarbij geen kritiek is ingediend. Het
protocol zal nu in praktijk gevalideerd moeten worden op een betonvloer waaronder een
folie aanwezig is. Beide geaccrediteerde partijen zullen een validatie uitvoeren en de
begeleidingscommissie zal in de gelegenheid worden gesteld om de validaties bij te
wonen. Naar verwachting zal validatie ergens de komende maanden plaatsvinden.

Verkade

4.3 Stand van zaken uitwerken onderhoudsverwachting
Het is nog niet gelukt om een rapporteur te vinden die hier mee aan de slag wil gaan. Er
wordt nu als tussenstap eerst een werkgroep ingericht die de mogelijkheden moet gaan
verkennen waarna eventueel vervolgstappen genomen kunnen worden. Jordi Verkade
zal Stichting ODI/VDV en NIBV verzoeken enkele kandidaten naar voren te schuiven om
in de werkgroep plaats te nemen.
5. Actualiteiten AS 6800 (inspectie tankinstallaties)
5.1 Stand van zaken wijzigingsblad AS SIKB 6800
Het wijzigingsblad heeft ter inzage gelegen, hier is geen reactie op gekomen. Ook heeft
de validatie plaats gevonden, hier zijn enkele kleine verbetervoorstellen uit naar voren
gekomen. Deze worden aangepast waarna deze de route in kan richting RvA en ILT. Het
wijzigingsblad kan helaas niet mee met een tussentijdse Rbk wijziging aangezien er in
het wijzigingsblad verwijzingen richting de Omgevingswet zijn opgenomen.
6. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
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6.1 Stand van zaken uitbreiding protocol 6902
Protocol 6902 heeft ter kritiek gelegen, het kritiek is verwerkt en inmiddels is ook de
validatie uitgevoerd. Hierbij zijn een paar kleine opmerkingen gemaakt en ook deze zijn
verwerkt. Ook protocol 6902 kan in de route richting RvA en ILT. Dit protocol kan helaas
ook niet mee met een tussentijdse Rbk wijziging aangezien er in het protocol
verwijzingen richting de Omgevingswet zijn opgenomen.

NIBV

7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
7.1 Stand van zaken actualisatie BRL SIKB 7700
Jordi Verkade geeft een overzicht van de status van de herziening. Er zijn reeds
meerdere vergaderingen van de begeleidingscommissie geweest en er wordt
langzamerhand toegewerkt naar een eindconcept.
Tijdens de laatste vergadering van de begeleidingscommissie heeft Stephan Romers
verzocht om te heroverwegen om protocol 7703 (Aanleg of herstel van een
vloeistofdichte voorziening met bitumineus materiaal), alsnog te actualiseren. Eerder
heeft het CCvD Bodembescherming besloten om protocol 7703 niet mee te nemen in de
actualisatie aangezien er al jaren geen bedrijven voor dit protocol zijn gecertificeerd en
het voornemen is om dit protocol in te trekken zodra het schema is geactualiseerd. Dit
is ook zo vermeld op de website van SIKB. Jordi Verkade heeft bij Stephan Romers
aangegeven dat dit verzoek niet door de begeleidingscommissie kan worden behandeld
en dat dit bij het CCvD Bodembescherming hoort.
De voorzitter vraagt Stephan Romers het verzoek toe te lichten. Hij geeft aan dat NIBV
staat voor gecertificeerde aanleg van bodembeschermende voorzieningen; het niet
actualiseren of intrekken van protocol 7703 heeft tot gevolg dat er geen gecertificeerde
aanleg van bitumen voorzieningen meer kan plaatsvinden en dat vindt NIBV niet
gewenst. Het feit dat er al jaren geen bedrijven gecertificeerd zijn doet daar niets aan
af. NIBV ziet het liefst dat alle bodembeschermende voorzieningen onder certificaat
aangelegd moeten worden.
Kees Jonker geeft aan dat hij zich kan vinden in het voorstel van NIBV. Wanneer de
Omgevingswet van kracht is volgt er wellicht een discussie over een bredere verplichting
van gecertificeerde aanleg en daar zou dit protocol ook onderdeel van kunnen zijn.
Floris Klink vraagt zich af waarom het protocol niet alsnog mee kan in de actualisatie.
Henk Koster geeft aan dat kwaliteitsborging voorop staat. Maar bij een niet-gebruikt
protocol is het een afweging tussen nut- en noodzaak, principe en bedrijfsvoering. SIKB
is niet perse voor of tegen, maar het CCvD is hier leidend in en wat hem betreft zijn er
drie varianten: niet actualiseren en t.z.t. intrekken, niet actualiseren maar ook niet
intrekken of alsnog actualiseren. Gerard Groot Koerkamp vraagt zich af of de markt hier
wel op wacht, aangezien er al jaren geen gebruik van wordt gemaakt. Edwin Kleinsmit
geeft aan dat dit vooral komt door het ontbreken van een wettelijk kader. Marc Bergeijk
geeft aan dat het hem is opgevallen dat de asfaltwereld erg behoudend is en het te
omslachtig vindt om tot certificatie over te gaan. Het is voor hen eenvoudiger om de
aanleg te combineren met een inspectie conform protocol 6701.
De voorzitter constateert dat er diverse partijen voorstander zijn maar vraagt zich af
wat de mogelijke consequenties zijn. Stephan Romers geeft aan dat er in ieder geval
geen vertraging in het proces mag optreden. Jordi Verkade geeft aan dat de huidige
planning strak is en dat het actualiseren zo maar weer tot extra vergaderingen zal
leiden. Annemieke van der Velden is benieuwd naar de financiële consequenties. Henk
Koster geeft aan dat die nu niet onderzocht zijn maar normaal gesproken moet dat een
actualisatie niet in de weg staan.
Annemieke van der Velden vraagt zich ook af wat er nodig is om te gaan actualiseren.
De voorzitter geeft aan dat het zinvol is om dit te onderzoeken met de achterban, de
asfaltbranche. De vraag moet hierbij beantwoord worden waarom er nu geen gebruik
wordt gemaakt van het protocol en wat er moet gebeuren om er toch gebruik van te
maken. Besloten wordt om zo spoedig mogelijk met de achterban, de NIBV
asfaltaannemers, aan tafel te gaan zitten. Naar aanleiding van de uitslag van dat
gesprek zal SIKB een voorstel of conclusie via een mailronde aan het college zenden.
NIBV wordt gevraagd zo spoedig mogelijk aan de secretaris aan te geven welke
asfaltbedrijven zich beschikbaar stellen voor een tussenoverleg met een afvaardiging
van SIKB, NIBV en ODI-VDV.
7.2 Vaststellen jaarrapportage BRL SIKB 7700 over 2020
De rapporteur van de concept-jaarrapportage, Erik Doekemeijer, geeft een toelichting
over de jaarrapportage BRL SIKB 7700 over 2020 en de belangrijkste conclusies uit de
rapportage. Hij geeft aan dat het aantal meldingen en BHOC’s is afgenomen, evenals
het aantal afwijkingen. Dat laatste wordt vaker geconstateerd bij schema’s die al langer
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in de lucht zijn. Ook geeft hij aan dat hij beide CI’s heeft gevraagd of de afwijkingen
mogelijk de vloeistofdichtheid van de voorziening in gevaar brengen; een van de CI’s
schat in dat dit bij circa 15% van de afwijkingen het geval kan zijn. Stephan Romers
geeft aan dat er niet consequent onderscheid wordt gemaakt tussen certificaathouders
en deelcertificaten. Dit zal in het hele rapport worden aangepast. Annemieke van der
Velden geeft aan dat aangegeven wordt dat de bezoekfrequentie niet wordt behaald, dit
klopt niet want deze wordt wel behaald. Dat wordt ook bevestigd door Bas van Oosten.
Dit zal worden aangepast. Tenslotte worden er nog wat tekstuele opmerkingen
gemaakt. De jaarrapportage wordt, met inbegrip van de verwerking van de gemelde open aanmerkingen, vastgesteld en vrijgegeven voor publicatie.

Verkade

8 Overig, rondvraag en afsluiting
8.1 Rondvraag
Marc Bergijk geeft aan dat SIKB een aantal documenten heeft overgenomen van CROW,
waaronder CUR aanbeveling 2001/3, beheer bedrijfsrioleringen. Marc Bergijk geeft aan
dat het noodzakelijk is dat deze wordt geactualiseerd aangezien deze is verouderd en in
wetgevingen wordt vermeld. Jordi Verkade geeft aan dat het betreffende document
onderdeel uitmaakt van een groter pakket, SIKB is nu aan het analyseren welke
documenten geactualiseerd moeten worden en gaat hier een prioritering aan geven.
Jordi Verkade zal aan het verslag een overzicht van de documenten die SIKB heeft
overgenomen toevoegen.
Henk Koster geeft aan het Ministerie van I&W bezig is met het Programma Verbetering
Bodemstelsel waarin drie elementen, te weten Kwalibo, toezicht en handhaving en
organisatie tegen het licht worden gehouden en waar nodig aangepast. Er zijn diverse
stakeholders uitgenodigd om mee te denken, waaronder SIKB. Henk Koster constateert
dat bodembescherming onderbelicht is en dat het goed zou zijn als ook bijvoorbeeld de
brancheorganisaties worden uitgenodigd. Hij heeft dit signaal ook doorgegeven.
Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.
Volgende vergadering: vrijdag 10 december van 10.00 – 12.00 uur

Tabel 1: Overzicht documenten die door CROW zijn overgedragen aan SIKB
(invulling actiepunt behorende bij rondvraag)

titel
A273a-invloed van grondwaterstandsdaling op de gebouwde omgeving
A273b-leidraad voor het onderzoek naar de invloed van een
grondwaterstandsdaling op de bebouwing
CUR 196 Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen
CUR-Aanbeveling 33
CUR-Aanbeveling 49
CUR-Aanbeveling 50
CUR-Aanbeveling 51
CUR-Aanbeveling 52
CUR-Aanbeveling 75
CUR-Aanbeveling 78
CUR-Aanbeveling 88
CUR-Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming

datum
1992
1998
2000
1996
1997
1997
1997
1998
2001
2001
2002
2001
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 14 oktober 2021)
Vergadering
2021-10-14

Actor
Verkade

2021-10-14

NIBV

2021-10-14

Verkade

Actie
Stand van zaken
Instellen werkgroep AS SIKB 6700 om
onderhoudsverwachting uit te werken
Aangeven bij secretaris welke
asfaltbedrijven zich beschikbaar stellen voor
een tussenoverleg met een afvaardiging van
SIKB, NIBV en ODI-VDV.
Overzicht documenten die door CROW zijn
Opgenomen in verslag
overgedragen aan SIKB opnemen in verslag

