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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 Kees Jonker en Annemieke van der Velden. Van Wim Schouten is geen
afmelding ontvangen. Gerard Bruinsma is vandaag voor het eerst aanwezig en
vertegenwoordigt de Omgevingsdiensten. Na een voorstelronde is de agenda
ongewijzigd vastgesteld.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 6 december 2019 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt op twee typefouten na ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt door Arend van de Pol aangegeven dat Kees
Jonker een tekst over gelijkwaardigheid op de website van de Omgevingswet gaat
plaatsen, deze actie komt niet terug op de actielijst en is ook nog niet ingevuld. Jordi
Verkade zal dit op de actielijst plaatsen en de actie aan Kees Jonker doorgeven.
Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2017-06-08
(uitwerken technische criteria) wordt door Fred Veldhuizen gemeld dat Stichting
ODI/VDV intern een voorstel gereed heeft waar de deelnemers mee in hebben gestemd.
Dit voorstel wordt bij SIKB aangedragen en op de agenda van de volgende vergadering
geplaatst.
Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.
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3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken procedures RvA/Rbk
Henk Koster geeft aan dat door het Ministerie veel druk is gezet op de procedures en dat
de boodschap is meegegeven om de aanpassingen in de schema’s te beperken tot
diegene die noodzakelijk zijn om in overeenstemming met de Omgevingswet te zijn. De
aangepaste schema`s moeten uiterlijk 1 april bij de RvA en 1 mei bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liggen zodat deze hun beoordelingen en
toetsen kunnen uitvoeren.
Uitzondering op deze regel zijn storende fouten en reeds eerder vastgestelde
wijzigingen. Wijzigingen waar discussie over kan worden gevoerd moeten gezien de
strakke planning van de Omgevingswet worden doorgeschoven naar de eerstvolgende
wijziging na invoering van de Omgevingswet. Door Floris Klink wordt gevraagd wat de
consequentie is als de RvA haar planning niet haalt. Henk Koster geeft aan dat in het
proces duidelijke afspraken zijn gemaakt met alle actoren en dat hij er vanuit gaat dat
een ieder zich aan deze afspraken houdt.
Jordi Verkade geeft tenslotte aan dat de Rbk per 1 april aanstaande wordt gewijzigd,
hetgeen betekent dat de BRL SIKB 7800 per 1 april 2020 van kracht is.
3.2 Stand van zaken Omgevingswet
Aanvullend op het vorige agendapunt geeft Henk Koster aan dat de inwerkingtreding
van het Bal formeel nog steeds gepland is voor 1 januari 2021 en dat we daar zodoende
in de procedure ook vanuit moeten gaan.
4. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
4.1 Stand van zaken praktijkproef luchtinspectie
Jordi Verkade geeft een toelichting op het proces en de totstandkoming van de nadere
analyse van de Advieskamer Stortbesluit en de reactie van de Begeleidingscommissie.
Op basis van de adviezen in beide documenten wordt voorgesteld een
Begeleidingscommissie in te stellen om een herziening van protocol 6704 voor te
bereiden.
Stephan Romers vraagt zich af of dit wel zin heeft aangezien de uitgangspunten
hetzelfde blijven en beide partijen het juist daar niet over eens zijn. Martijn Franssen
geeft aan dat deze wel degelijk veranderd zijn, de Advieskamer was eerst van mening
dat het niet mogelijk was om lucht tussen beton en folie te krijgen en geeft nu aan dat
het wel mogelijk is. Pieter Tienstra vult aan dat de discussie zich richt op waar je de
ingangsdruk meet en hoeveel druk er maximaal mag worden toegepast. Martin Orsel
geeft aan dat voorkeurskanalen sowieso een probleem blijven.
Aangegeven wordt dat deze aandachtspunten ook zullen moeten worden meegenomen
bij de herziening van het protocol. Uiteindelijk zal de herziene tekst gevalideerd moeten
worden op een werk in de praktijk.
Ingestemd wordt met het instellen van een Begeleidingscommissie; deze zal qua
bemensing dezelfde zijn als de huidige Begeleidingscommissie (en indien mogelijk)
aangevuld met een betonconstructeur met kennis van FLOOR en CUR 36, een
vertegenwoordiger vanuit NIBV en wellicht iemand vanuit de Advieskamer. Edwin
Kleinsmit geeft aan dat hij vanuit Antea wellicht een betonconstructeur beschikbaar
heeft. Henk Koster zal bespreken of en zo ja op welke wijze de Advieskamer betrokken
kan en wil worden.
4.2 Vaststellen verwerking pre-HUF toets
Jordi Verkade geeft een toelichting op de pre-HUF toetsen die door IL&T zijn uitgevoerd.
Hierbij zijn alle wijzigingen getoetst op Handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheid en
Fraudebestendigheid. De resultaten van de toetsen zijn gedeeld en een voorstel tot
verwerking is bijgevoegd. Gevraagd wordt aan het college om in te stemmen met de
voorgestelde wijzigingen. Fred Veldhuizen geeft aan dat hij zich kan vinden in de
opmerking van IL&T dat de competenties te veel worden beperkt en vindt dat hier nader
naar gekeken moet worden. Omdat daar nu de tijd niet voor is en omdat dit buiten de
noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van het Bal valt, wordt besloten om de
wijzigingen met betrekking tot de competenties nu niet door te voeren en dit in een
volgende wijziging mee te nemen.
Arend van de Pol geeft aan dat kennis van BLR 1148 gemist wordt bij de competenties,
dit zal ook worden meegenomen.
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Het college stemt hier mee in geeft SIKB mandaat om de voorgestelde verwerking van
de pre-HUF toets door te voeren.
4.3 Vaststellen verwerking kritiek concept wijzigingsbladen en vrijgeven voor indienen
bij de RvA
Jordi Verkade geeft aan dat op de concept wijzigingsbladen voor dit schema en ook voor
de andere schema`s kritiek is binnen gekomen; ook de validaties hebben tot enkele
verbetervoorstellen geleid. Alle opmerkingen zijn verwerkt in de commentaartabellen en
een voorstel tot verwerking is vermeld. Aan het college wordt gevraagd met de
verbetervoorstellen in te stemmen waarbij wordt aangegeven dat wijzigingen met
betrekking tot competenties overeenkomstig de afspraak bij de pre-HUF niet worden
doorgevoerd. Gerard Groot Koerkamp geeft aan dat de hele alinea bij 3.2.5 van protocol
6703 kan komen te vervallen. Omdat dit verder gaat dan een tekstuele wijziging en ook
geen relatie heeft tot het Bal wordt deze opmerking meegenomen met een volgende
wijziging van protocol 6703.
Het college stelt het Wijzigingsblad versie 1-01 bij AS SIKB 6700, versie 3.0 vast,
inclusief een mandaat aan het programmabureau om de onder 4.2 en 4.3 gemaakte
opmerkingen door te voeren en geeft de Wijzigingsbladen vrij voor indiening bij de Raad
voor Accreditatie.
Het college stelt bovendien vast dat er geen overgangstermijn benodigd is voor het
Wijzigingsblad.
5. Actualiteiten AS 6800 (controle en keuring tank(opslag)installaties)
5.1 Vaststellen verwerking pre-HUF toets
Het college stemt in met de voorgestelde aanpassingen.
5.2 Vaststellen verwerking kritiek concept wijzigingsbladen en vrijgeven voor indienen
bij de RvA
Het college stelt het Wijzigingsblad versie 1-01 bij AS SIKB 6800, versie 2.0 vast, incl.
een mandaat aan het programmabureau om de onder 5.1 en 5.2 gemaakte
opmerkingen door te voeren en geeft de Wijzigingsbladen vrij voor indiening bij de Raad
voor Accreditatie.
Het college stelt bovendien vast dat er geen overgangstermijn benodigd is voor het
Wijzigingsblad.
6. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
6.1 Vaststellen verwerking pre-HUF toets
Het college stemt in met de voorgestelde aanpassingen.
6.2 Vaststellen verwerking kritiek concept wijzigingsbladen en vrijgeven voor indienen
bij de RvA
Het college stelt het Wijzigingsblad versie 1-01 bij AS SIKB 6900, versie 2.0 vast,
inclusief een mandaat aan het programmabureau om de onder 6.1 en 6.2 gemaakte
opmerkingen door te voeren en geeft de Wijzigingsbladen vrij voor indiening bij de Raad
voor Accreditatie.
Het college stelt bovendien vast dat er geen overgangstermijn benodigd is voor het
Wijzigingsblad.
7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
7.1 Vaststellen verwerking pre-HUF toets
Bas van Oosten geeft aan dat de kennisvereisten van de kwaliteitsfunctionaris niet als te
zwaar worden gezien maar dat deze niet aansluiten bij de praktijk. De competenties
moeten bij de juiste personen liggen. De reactie zal daarop worden aangepast. Tevens
wordt aangegeven dat er een paar typefouten in de reacties staan, ook dit zal worden
aangepast.
Het college stemt in met de voorgestelde aanpassingen.
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7.2 Vaststellen verwerking kritiek concept wijzigingsbladen en vrijgeven voor indienen
bij de RvA
Met betrekking tot de wijziging bij hoofdstuk 5.4.1 van BRL SIKB 7700 wordt gevraagd
of het niet zinvol is om toch een periode te vermelden waarin een initieel certificatie
onderzoek moet zijn afgerond. Na een korte discussie wordt besloten om de termijn op
1 jaar te stellen.
Met betrekking tot paragraaf 4.31 uit protocol 7703 wordt door Fred Veldhuizen
aangeven dat de tekst met betrekking tot indringing niet correct is en aangepast zou
moeten worden. Stephan Romers geeft aan dat dit een bestaande tekst is die is
verplaatst vanuit BRL SIKB 7700 en inhoudelijk niet aangepast is.
Omdat het nu aanpassen van de tekst verder gaat dan een tekstuele wijziging en ook
geen relatie heeft tot het Bal wordt deze opmerking meegenomen met een volgende
wijziging van protocol 7703.
Ook wordt een discussie gevoerd of met de wijziging van het Bal ook alle BHOC`s
meldingsplichtig moeten zijn. Er wordt hier geen algemene consensus over bereikt, wel
is geconstateerd dat het wel of niet meldingsplichtig zijn geen directe consequenties
heeft voor de werking onder het Bal. Besloten is om deze discussie op een later moment
te voeren.
Tenslotte zijn nog enkele tekstuele opmerkingen op het wijzigingsblad gemaakt. Deze
zullen worden verwerkt.
Het college stelt het Wijzigingsblad versie 1-01 bij BRL SIKB 7700, versie 2.0 vast,
inclusief een mandaat aan het programmabureau om de onder 7.1 en 7.2 gemaakte
opmerkingen door te voeren en geeft de Wijzigingsbladen vrij voor indiening bij de Raad
voor Accreditatie.
Het college stelt bovendien vast dat er geen overgangstermijn benodigd is voor het
Wijzigingsblad en dat er geen nieuw certificaat verstrekt hoeft te worden.
7.3 Stand van zaken trainingsmiddag BRL 7700
Jordi Verkade geeft aan dat er in september 2019 een trainingsmiddag was gepland
maar dat hier te weinig animo voor was. Geëvalueerd is met de betrokkenen wat hier de
reden voor zou kunnen zijn en hoe we meer deelnemers kunnen trekken. Het plan is nu
om een trainingsmiddag te organiseren voor de mensen in het veld, met een meer
praktische invulling hopen we aansluiting te vinden bij de doelgroep. De nieuwe
trainingsmiddag is gepland op 9 juni.
8 Rondvraag en afsluiting
In de rondvraag meldt Martin Orsel zich af voor de vergadering van 18 juni a.s.
Arend van de Pol geeft aan dat je op de site van bodemplus.nl niet direct kunt zoeken
op het item bodembescherming. Henk Koster gaat bij Kees Jonker navragen of dit
aangepast kan worden.
Volgende vergadering: donderdag 18 juni van 10.00 – 12.30 uur
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 28 februari 2020)
Vergadering
2017-06-08
2017-12-22
2019-12-06
2020-28-02
2020-28-02
2020-28-02

2020-28-02

Actor
ODI/VDV

Actie
Uitwerken technische criteria kwalificatie
vloeren.
NNB
Uitwerken kwalificatie criteria voor BAOC’s
(vervolg op actie kwalificatie vloeren).
Kees Jonker
Tekst over gelijkwaardigheid mbt onder
certificaat aangelegde vloeistofdichte
vloeren op website Omgevingswet
Jordi Verkade Instellen Begeleidingscommissie luchttesten
Henk Koster
Benaderen Advieskamer over wijze van
invullen Begeleidingscommissie luchttesten
Jordi Verkade Verwerken aanpassingen op
wijzigingsbladen en indienen bij de RvA en
vervolgens bij het Ministerie van
Binnenlandse zaken
Henk Koster
Navragen bij Kees Jonker of
bodembescherming als item kan worden
toegevoegd aan www.bodemplus.nl

Stand van zaken
Op agenda van 18
juni 2020
NTB

