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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 Martin Orsel, Fred Veldhuizen en
Gerard Bruinsma. Van Floris Klink is geen afmelding ontvangen.

Allen

2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 28 februari 2020 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het
verslag wordt door Stephan Romers aangegeven dat hij de vertegenwoordiging namens
de opdrachtgevers in het college mist. Jordi Verkade geeft aan dat Wim Schouten de
opdrachtgevers vertegenwoordigt maar bevestigt dat de vertegenwoordiging zeker
beperkt is. Er wordt al langere tijd gezocht naar extra aanvulling maar tot nu toe zonder
resultaat. Wim Schouten geeft aan dat hij in ieder geval weer een nieuwe termijn
beschikbaar is en zal dit nog formeel bevestigen. De voorzitter vraagt aan Henk Koster
wat de reglementen van SIKB hier over zeggen. Henk Koster geeft aan dat er een
evenwichtige verdeling en vertegenwoordiging van belanghebbenden in het college moet
zijn. De oproep wordt aan een ieder gedaan om geschikte kandidaten te vinden.
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 en dat hij
de tekst zal laten aanpassen. Gelijkwaardigheid is niet mogelijk wanneer een activiteit
onder erkenning moet zijn uitgevoerd.
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Met betrekking tot actiepunt 2020-28-02 (Benaderen Advieskamer) meldt Henk Koster
dat hij dit heeft gedaan. De Advieskamer en/of individuele leden zullen geen zitting
nemen in de Begeleidingscommissie van de herziening van protocol 6704. Dit omdat het
niet past binnen de rol die de Advieskamer heeft als onafhankelijk orgaan, omdat niet
duidelijk is of alle adviezen van de Advieskamer overgenomen zullen worden en omdat
bij een eventuele deelname het beeld kan ontstaan dat de Advieskamer het met de
inhoud van het protocol eens is.
Met betrekking tot actiepunt 2020-28-02 (item bodembescherming toevoegen op
www.bodemplus.nl) wordt gemeld door Henk Koster dat hij dit besproken heeft met
Kees Jonker. Deze geeft aan dat het de wens is om het onderwerp bodembescherming
toe te voegen maar dat het momenteel nog geen prioriteit heeft door alle
ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet. Actiepunt blijft staan.
Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.
3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken wijzigingsbladen AS SIKB 6700, AS SIKB 6800, AS SIKB 6900 en
BRL SIKB 7700
Henk Koster geeft aan dat de wijzigingsbladen op de AS SIKB 6700, AS SIKB 6800, AS
SIKB 6900 en BRL SIKB 7700 en 7800 na behandeling in het AC/CCvD, een openbare
reactieronde en opnieuw behandeling in het AC/CCvD naar de RvA en ILT zijn gezonden.
Ten aanzien van de schema’s voor bodembescherming zijn door ILT geen belangrijke
punten aangedragen.
De RvA heeft diverse tekortkomingen gesignaleerd. Deze vragen niet om onmiddellijke
aanpassing, dus deze zijn opgenomen in een Plan van Aanpak.
Daarnaast heeft SIKB een Interpretatiegeschil aanhangig gemaakt bij de RvA. SIKB
betwist het standpunt van de beoordelaar dat het op grond van bepalingen in ISO/IEC
17065 niet mogelijk is om geconstateerde afwijkingen op een later tijdstip te kunnen
herstellen, terwijl het certificaat in stand wordt gehouden.
Gelet op het feit dat deze constatering ook in andere schema’s voorkomt, en ook in
schema’s van andere schemabeheerders is dit een belangrijk punt.
Er is op het moment van schrijven nog geen uitspraak. Het PvA moet nog worden
goedgekeurd, waarna I&W bericht van akkoord krijgt.
Vrijwel alle wijzigingen treden direct op 1 januari 2022 in werking, zonder
overgangsregeling. Dit omdat de wijzigingen die de schema’s afstemmen op de
Omgevingswet tegelijk met die Omgevingswet in werking moeten treden en omdat de
overige wijzigingen technisch van aard zijn en meteen kunnen worden
geïmplementeerd.
3.2 Stand van zaken Omgevingswet en Rbk
Henk Koster geeft aan dat de verwachting was dat de Omgevingswet op 1 januari 2021
in werking zou treden, maar dat wordt 1 januari 2022. De SIKB-schema’s zijn op de
toekomstige Omgevingswetgeving aangepast, en zullen de gelijktijdig met de nieuwe
Omgevingswet in werking treden.
Er zijn berichten vanuit het ministerie dat er medio volgend jaar wel een wijziging Rbk
komt. SIKB gaat daar in een brief sterk op aandringen, omdat het ongewenst is dat door
het uitstel en de koppeling met de Rbk innovaties en verbeteringen meer dan drie jaar
blijven liggen. De conceptbrief zal ter informatie aan het AC/CCvD worden voorgelegd.
3.3 Jaarcongres 2020 nieuwe opzet
Henk Koster geeft aan dat de Coronacrisis SIKB dit jaar dwingt tot in een andere vorm
van organiseren van het SIKB Jaarcongres. Geen fysieke bijeenkomst, wel op 24
september een start voor een reeks van kleine bijeenkomsten in het land. SIKB komt
naar u toe; SIKBeter.
Op 24 september om 10.00 wordt – uiteraard vooraf uitgebreid gepromoot – via het
SIKB-YouTube kanaal een uitzending gepresenteerd van een uur, waarin de
voorgenomen plenaire sprekers en cabaretier Dolf Jansen acte de présence geven.
De uitzending vormt de start voor een najaar- (en wellicht zelfs voorjaar 2021) reeks
van kleine, korte digitale ‘bijeenkomsten’ verspreid over het land. De thema's en
sprekers voor de voorgenomen parallelsessies worden vanaf 24 september ingezet voor
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korte presentaties en discussies. Die momenten kunnen heel verschillend zijn, variërend
van een archeologische opgraving, een baggerproject, een Kamerdebat over Kwalibo, of
over ZZS, een tankinspectie e.d.
Verder zal SIKB een community opzetten, waarin discussies over bijeenkomsten of
thema’s kunnen worden gevoerd.
Net als andere jaren vormt ook dit jaar, in deze vorm, een thema de rode draad:
Schatten van de bodem. Het is van alle tijden en alle culturen; het schatten, het
waarderen – het op waarde schatten van onze bodem en ondergrond. Schatten die
kwetsbaar zijn beschermen we, dat wat waardevol is delven we en de minder
aangename ‘schatten’ – zoals de door de mensenhand veroorzaakte verontreinigingen –
ruimen we op of stoppen we weg.
De parallelsessies worden momenteel voorbereid, in die andere vorm. Als er bij de leden
van de Programmaraad ideeën leven over een interessante invulling, dan graag uiterlijk
1 september a.s. melden bij SIKB.
4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
4.1 Aangepast Examenreglement
Karin Sant geeft een toelichting op de totstandkoming van het herziene
examenreglement en de bijgevoegde notitie. De examencommissie DIBV is
verantwoordelijk om het AC Bodembescherming regelmatig van updates te voorzien
over de resultaten en kwaliteit van de DIBV examens. Het AC is eindverantwoordelijk
voor het examenreglement. Het examenreglement is geactualiseerd en Karin Sant wordt
voorgesteld als nieuw lid van de examencommissie. Na de toelichting heeft het college
de kans om vragen te stellen. Gerard Groot Koerkamp vraagt wat een verkort examen
inhoudt. Dit bestaat uit de helft van het aantal vragen en ook de kosten zijn de helft.
Ook zijn namens Fred Veldhuizen enkele op- en aanmerkingen gemaakt, deze zijn
besproken en zullen worden verwerkt. Ingestemd wordt met het definitief maken van
het reglement met inachtneming van de op- en aanmerkingen. Ook wordt ingestemd
met het benoemen van Karin Sant als nieuw lid van de examencommissie.
4.2 Actualisatie Protocol 6704
Jordi Verkade geeft een toelichting op de stand van zaken. De rapporteur, Fred
Veldhuizen, is benoemd en de leden van de begeleidingscommissie zijn benaderd. Naar
verwachting zal de eerste vergadering voor of vlak na de zomervakantie plaatsvinden
met als doel eind van het jaar een concept document aan het college aan te bieden.
4.3 Onderhoudsverwachting vloeren
Jordi Verkade geeft een toelichting op het proces van totstandkoming van het schema
dat Stichting ODI VDV heeft voorbereid ter invulling van het criterium
`onderhoudsverwachting`. Gevraagd wordt in te stemmen met het voorstel een
begeleidingscommissie in te stellen om het schema met bijlagen verder uit te werken en
definitief te maken zodat besluitvorming in het AC Bodembescherming kan plaatsvinden.
Naar aanleiding van het voorstel wordt door Stephan Romers gevraagd hoe het
bedrijfsleven hier tegen aan kijkt. Wim Schouten geeft aan dat het technische belang
voor een ieder hetzelfde is, namelijk goede bodembescherming. De opdrachtgevers
moeten blij zijn dat de inspecteurs hun kennis delen.
Stephan Romers geeft aan dat er in het beslismodel meegenomen moet worden dat
gecertificeerde aanleg buiten beschouwing moet worden gelaten om zo te voorkomen
dat er geschillen ontstaan tussen opdrachtgevers, aannemers en inspectiebedrijven. Dit
zal worden meegegeven aan de begeleidingscommissie. Gerard Groot Koerkamp geeft
aan dat in een eerder stadium is aangegeven dat het geen verplichting moet zijn om
een onderhoudsverwachting aan te geven, ook dit zal worden meegegeven aan de
begeleidingscommissie.
Arend van de Pol vraagt of hiervoor bij ODI VDV ook een meerderheid is en of er een
stemming is geweest. Pieter Tienstra geeft aan dat er een stemming is geweest en dat
een nipte meerderheid van de deelnemers van ODI VDV voorstander is voor het verder
uitwerken van de criteria.
Het college stemt in met het voorstel om een begeleidingscommissie in te stellen die het
schema met bijlagen verder uit kan werken en definitief kan maken zodat
besluitvorming in het AC Bodembescherming kan plaatsvinden. Arend van de Pol geeft
aan dat er een brede vertegenwoordiging moet zijn en dat de begeleidingscommissie
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inhoudelijk voldoende kennis heeft. Wim Schouten meldt zich alvast aan namens het
bedrijfsleven. Jordi Verkade zal zorg dragen voor een brede begeleidingscommissie.
5. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
5.1 Stand van zaken aanpassing protocol 6902
Jordi Verkade geeft aan dat er inmiddels twee vergaderingen met de
begeleidingscommissie en een paar vergaderingen in kleiner gezelschap zijn geweest.
Inmiddels begint er vorm in de inhoud te komen. In grote lijnen gaat het om monitoring
van peilbuizen dat een meer dwingender karakter gaat krijgen en het beoordelen van
oudere werken en niet standaard werken. Over welke vorm het resultaat moet gaan
krijgen, een extra hoofdstuk in het protocol, aan aanvulling op het protocol of wellicht
een losstaande leidraad, is nog wat interne discussie. Gehoopt wordt dat wanneer de
inhoud vaststaat, de vorm zich vanzelf wel toont. De voorzitter geeft aan dat onlangs is
gebleken dat uit AVI-assen PFAS kan logen, wellicht kan dit een extra aandachtpunt zijn
voor de begeleidingscommissie. Jordi Verkade zal dit meegeven aan de rapporteur.

Verkade

6. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
6.1 Actualisatie BRL 7700
SIKB is voornemens de BRL SIKB 7700 en de onderliggende protocollen te actualiseren.
Jordi Verkade geeft een toelichting op de aanleiding. Zo is er de wens tot een betere
aansluiting tussen de inspectieprotocollen (AS SIKB 6700) en deze BRL, de wens van de
certificatie-instellingen om diverse tekstuele tegenstellingen, omissies en
onduidelijkheden aan te passen en te verbeteren en het verwerken van enkele
opmerkingen van de Raad voor Accreditatie. Hoofdlijn in de huidige BRL is dat proces-en
producteisen te veel door elkaar lopen, hetgeen al een langere historie heeft zoals door
Arend van de Pol wordt beaamd. Het college stemt in met de voorgestelde actualisatie
en het voorstel om een begeleidingscommissie in te stellen om dit te begeleiden. Ook
hier doet het college het verzoek deze zo breed mogelijk samen te stellen.
7 Rondvraag en afsluiting
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Volgende vergadering: donderdag 15 oktober van 10.00 – 12.30 uur
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 18 juni 2020)
Vergadering
2019-12-06

Actor
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Actie
Stand van zaken
Tekst over gelijkwaardigheid mbt onder
certificaat aangelegde vloeistofdichte
vloeren op website Omgevingswet
Navragen bij Kees Jonker of
bodembescherming als item kan worden
toegevoegd aan www.bodemplus.nl
Vertegenwoordiger opdrachtgevers
benaderen voor deelname college
Instellen begeleidingscommissie AS SIKB
6700 om onderhoudsverwachting uit te
werken
Instellen begeleidingscommissie om
actualisatie BRL SIKB 7700 voor te bereiden

