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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. Er volgt een voorstelronde om het nieuwe lid Marc Bergijk de
gelegenheid te geven het college te leren kennen.
Afmelding is ontvangen van Edwin Kleinsmit, Floris Klink sluit waarschijnlijk later aan.
Van Gerard Bruinsma en Bas van Oosten is geen afmelding ontvangen. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Vergadering 9 december 2020 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het
verslag geeft Stephan Romers aan dat hetgeen hij de vorige vergadering heeft gezegd
bij de rondvraag, namelijk het idee om een soort van introductiekeuring in te voeren
voor vloeren die niet onder certificaat zijn aangelegd en dit vanuit wetgeving wel
moeten zijn, vanuit eigen persoon is verteld en niet vanuit de achterban die hij
vertegenwoordigt. Daarbij geeft hij aan dat het item zeker wel speelt maar dat de
oplossing gezocht moet worden in de wet- en regelgeving en de handhaving daarop.
Henk Koster geeft aan dat het onderwerp ook is geagendeerd bij de Programmaraad
Bodembescherming en daar verder besproken zal worden.
Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. De actiepunten van Kees Jonker met
betrekking tot het plaatsen van teksten op de websites bodemplus.nl en
aandeslagmetdeomgevingswet.nl zijn naar tevredenheid van het College ingevuld.
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Verslag
Het actiepunt met betrekking tot het instellen van een begeleidingscommissie AS SIKB
6700 is nog niet opgestart. Alle overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.

Verkade

3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken Rbk en Omgevingswet
Henk Koster geeft aan dat de Omgevingswet naar verwachting nog steeds op 1 januari
2022 in werking zal treden. De SIKB-schema’s zijn op de toekomstige
Omgevingswetgeving aangepast, en zullen de gelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet
in werking treden.
De internetconsultatie van de Rbk-versie, behorend bij de Omgevingswet, kan ieder
moment gepubliceerd worden. Jordi Verkade zal de link naar de consultatie doorsturen.
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.
Henk Koster geeft daarnaast aan dat SIKB ook een verzoek heeft gedaan om de Rbk
tussentijds te wijzigen; daar is helaas geen reactie op gekomen. Verwacht wordt dat de
navolgende wijziging van de Rbk pas per 1 januari 2022 zal zijn.
4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
4.1 Vrijgave concept protocol 6704 voor kritiekronde
Fred Veldhuizen geeft, als rapporteur van de actualisatie van het protocol 6704, een
toelichting op de geschiedenis, het proces en voorgestelde aanpassingen. Een en ander
is ook uitgebreid vastgelegd in de bijgaande notitie. Fred Veldhuizen geeft aan dat in de
concept aanpassing invulling is gegeven aan de bevindingen en opmerkingen van de
Advieskamer en de praktijkproef, met uitzondering van één. Het betreft de voorwaarde
dat de geschiktheid van de luchttest op meetlocatie moet worden aangetoond door de
verschillen in luchtdruk te meten tussen folie en beton en onder de folie. Omdat het
vooralsnog technisch echter onmogelijk is gebleken de gevraagde luchtdrukken te
meten, heeft de begeleidingscommissie besloten tijdens de validatie nader te
onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Aan het College wordt gevraagd in te stemmen met het ter openbare kritiek leggen van
het concept protocol. Stephan Romers geeft aan dat de titel van het protocol duidelijker
kan. Aangegeven wordt dat die inderdaad beter kan, maar dat is geen onderdeel van
deze herziening en heeft daarnaast ook impact op andere documenten die nu niet
aangepast worden. Besloten wordt dit bij een bredere herziening mee te nemen. Ook
geeft hij aan dat niet altijd duidelijk is wat leidend is, SIKB protocol 6704 of 6701.
Aangegeven wordt dat protocol 6704 een op zichzelf staande inspectiemethode is waarin
ook elementen van een visuele inspectie zijn opgenomen voor die delen die niet met
lucht zijn te inspecteren. Gerard Groot Koerkamp geeft aan dat het goed is om bij het
ter kritiek leggen ook een begeleidend schrijven aan de Advieskamer te sturen waarin
wordt toegelicht hoe het proces is verlopen en waar vooralsnog geen invulling aan is
gegeven. Met inachtneming van deze laatste opmerking wordt ingestemd met het ter
openbare kritiek leggen van het concept protocol SIKB 6704.

SIKB

4.2 Stand van zaken herziening protocol 6703
Jordi Verkade geeft aan dat een rapporteur is aangesteld en dat de
begeleidingscommissie zo goed als compleet is. Het doel is een concept-aanpassing van
het protocol voor te bereiden waarin invulling wordt gegeven aan de controle-items uit
NEN-EN 858-02. De planning is dat het concept-protocol eind 2021 wordt aangeboden
aan het College.
Kees Jonker geeft aan dat het Ministerie van I&W geen voorstander is van onderdelen
van een protocol die niet verplicht zijn maar wel onder accreditatie vallen.
Liever zou zij dit zien in een apart document. Door Jordi Verkade wordt aangegeven dat
dit protocol geen uitzondering is en dat het in meerdere schema’s van zowel SIKB als
andere schemabeheerders momenteel al voorkomt. Henk Koster geeft aan dat SIKB
voorstander is van eenduidig geprotocolliseerde methodes en dat het juist niet wenselijk
is om de werkzaamheden in aparte documenten op te nemen, dit geeft onduidelijkheid.
Het is aan de markt om zich voor de werkzaamheden te accrediteren of de
werkzaamheden door een geaccrediteerde partij te laten uitvoeren. Het is aan de
wetgever of dit wel of niet verplicht wordt gesteld. Omdat dit verder gaat dan een
inhoudelijke opmerking wordt voorgesteld separaat een overleg tussen SIKB en het
Ministerie van I&W in te plannen. SIKB zal dit organiseren.
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5. Actualiteiten AS 6800 (inspectie tankinstallaties)
5.1 Vrijgave wijzigingsblad AS SIKB 6800 voor procedure RvA en I&W/ILT.
Het concept wijzigingsblad heeft gedurende 6 weken ter openbare kritiek gelegen. Er is
door 1 partij op een paar punten commentaar geleverd. Dit is verwerkt in het
wijzigingsblad en opgenomen in de bij de agenda gevoegde commentaartabel. Gevraagd
wordt aan het College om het wijzigingsblad vast te stellen en vrij te geven om de
procedure richting RvA en I&W/ILT in te gaan. Marcel Struis geeft aan dat bij paragraaf
4.2.4 nog duidelijk vermeld moet worden dat het een inwendige inspectie betreft en dat
de locatie van inspectie, zuig- of vulleiding, vrijgelaten moet worden. Dit zal nog worden
teruggekoppeld met de andere partijen en indien akkoord worden doorgevoerd als
aanpassing. Het College stelt het wijzigingsblad met inbegrip van een eventuele
aanpassing vast.
6. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
6.1 Vrijgave protocol 6902 voor procedure RvA en I&W/ILT
Het concept protocol 6902 heeft gedurende 6 weken ter openbare kritiek gelegen. Er is
vanuit 3 partijen commentaar geleverd. Het commentaar is door de BC verwerkt in het
protocol en de voorgenomen verwerking is opgenomen in de bij de agenda gevoegde
commentaartabel. Gevraagd wordt aan het College om het protocol vast te stellen en
vrij te geven om de procedure richting RvA en I&W/ILT in te gaan.
Kees Jonker geeft aan dat I&W een van de partijen is die commentaar heeft ingediend.
Hij geeft aan dat er duidelijk hard is gewerkt om het protocol te verduidelijken en geeft
daar zijn complimenten voor. Desondanks zijn er nog wel wat opmerkingen. Allereerst
de opmerking die ook al bij de behandeling van protocol 6703 is gemeld, het opnemen
van niet-verplichte werkzaamheden en een accreditatieprotocol vindt I&W niet
wenselijk. Dit wordt zoals eerder afgesproken separaat besproken. Aanvullend wordt
door Jordi Verkade aangegeven dat de BC dit uitgebreid heeft afgewogen en besproken
en unaniem voorstander is van opname in het protocol.
Daarnaast wil I&W graag de versie van de Rbk vermeld zien staan in het protocol zodat
duidelijk is op basis waarvan de verplichting geldt. Dit zal worden aangepast. Tenslotte
wil men de verwijzing naar I&W uit het voorwoord en bijlage 5 van het protocol hebben.
Ook dit zal worden aangepast.
Met inbegrip van genoemde wijzigingen stelt het College het protocol vast.
7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
7.1 Actualisatie BRL 7700
Stephan Romers geeft, als lid van de BC die de actualisatie voorbereidt, een toelichting
op de stand van zaken. Er zijn inmiddels een aantal vergaderingen geweest en er
worden langzaam maar zeker stappen gezet. Duidelijk is inmiddels dat het hele schema
op de schop gaat en dat het echt nodig was om een en ander te actualiseren en te
harmoniseren met onder andere AS SIKB 6700. Er zijn nog een aantal vergaderingen
gepland met als doel in de loop van het jaar alle geactualiseerde documenten gereed te
hebben ter aanbieding aan het College.
8 Overig, rondvraag en afsluiting
8.1 Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Volgende vergadering: donderdag 3 juni van 10.00 – 12.00 uur
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 25 februari 2021)
Vergadering
2020-18-06

Actor
Verkade

2020-09-12

Verkade

2021-25-02

SIKB

Actie
Instellen begeleidingscommissie AS SIKB
6700 om onderhoudsverwachting uit te
werken
Communiceren uiterste datum reactie op
internetconsultatie Rbk
Overleg plannen tussen SIKB en I&W over
niet wettelijk verplichte activiteiten in
wettelijke verankerde documenten.

Stand van zaken
Wordt 2021 opgestart

