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1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC
Theo Edelman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afmelding is
ontvangen Peter Tuyteleers, Kees Jonker, Stephan Romers, Erwin Bouwman en Bas van
Oosten. Martijn Franssen is vandaag als toehoorder aanwezig. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 14 februari 2019 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

ODIVDV

SIKB

Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2017-06-08
(uitwerken technische criteria) wordt gemeld dat door ODIVDV aan een nieuw concept
wordt gewerkt dat in de volgende vergadering aan de orde kan komen. Agendapunt
blijft staan. Actie 2019-02-14 (Check op verplichte aanleg onder certificaat van
riolering) is door Kees Jonker per mail beantwoord. Zijn reactie luidt dat de aanleg van
vloeistofdichte riolering in het Bal niet verplicht onder erkenning hoeft te worden
aangelegd. Het college wil daar graag nog een uitleg of toelichting bij hebben waarop
besloten is om dit voor de volgende vergadering op de agenda te zetten. Actie 2019-0214 (uitzoeken herkomst deskundigheidseisen) is door Jordi Verkade uitgezocht. Deze
tekst is in 2016 toegevoegd maar pas in 2018 van kracht geworden omdat de Rbk niet
eerder is gewijzigd. De deskundigheidseisen zijn rechtstreeks overgenomen uit de

- 2/5 -

Actie

Verslag
ISO17020 en zijn altijd al van toepassing geweest op de inspecteurs. De nu opgenomen
eisen zijn echter erg zwart/wit wat niet wenselijk is. Voorgesteld wordt om de eisen
nader uit te werken zodat deze duidelijk en beter passend zijn voor de
inspectiewerkzaamheden. Deze uitwerking zal worden meegenomen met het voorstel
onder agendapunt 5.1. Actie 2019-02-14 (Dubbele registratiekosten) is door SIKB
behandeld. Bij een dubbele registratie dient dit aan SIBK te worden doorgegeven, de
kosten worden dan niet in rekening gebracht.
Overige acties zijn uitgevoerd of staan op de agenda.
3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken procedures RvA/Rbk
Henk Koster geeft aan dat hij in gesprek is met beide actoren, dat betreffen echter
individuele gesprekken en nog geen gezamenlijke overleggen hetgeen wel de wens is.
Henk geeft tevens aan dat elke wijziging, al betreft het slechts een woord dat fout is
gespeld, de hele procedure door moet gaan. De procedure loopt altijd via het AC/CCvD,
ter visie leggen, RvA, Brussel en I&W, in totaal zo’n 9 maanden. Concreet betekent dit
dat voor nu gewenste wijzigingen pas op z’n vroegst per 1 januari 2021 in de Rbk
kunnen zijn opgenomen.
3.2 Position paper
Henk Koster geeft aan dat er een nieuwe afspraak is gepland om bijeen te komen met
de commissie, waarbij bekeken zal worden of ook andere stakeholders alsnog willen
ondertekenen. Ook de huidige ondertekenaars zal gevraagd worden om opnieuw te
ondertekenen zodat het document in de huidige vorm volledig wordt gedragen.
3.3 BRL SIKB 7800
Jordi Verkade geeft een stand van zaken van de BRL. De BRL is ter beoordeling
ingediend bij de RvA en inmiddels in behandeling genomen. Verwachte datum in
werking treden is 1 januari 2020.
3.4 Themabijeenkomsten
Door Jordi Verkade is aangegeven dat de themabijeenkomsten voor AS6700 in april
hebben plaatsgevonden waarbij de feedback grotendeels positief was. De
themabijeenkomst voor BRL staat gepland voor 8 oktober. De themabijeenkomst voor
AS6800 is onder voorbehoud gepland op 13 oktober. Gevraagd wordt waarom de
vakdeskundigen van de RvA niet waren uitgenodigd voor de themabijeenkomsten. Jordi
Verkade geeft aan dat door meerdere inspectiebedrijven is aangegeven dat ze liever
geen vakdeskundigen bij de themabijeenkomsten hebben omdat hierdoor de aanwezige
inspecteurs niet of minder open durven te zijn in hun vragen en antwoorden.
3.5 Rooster van aftreden
Jordi Verkade geeft aan dat er momenteel geen rooster van aftreden is voor het college
en dat dit statutair wel verplicht is gesteld. Een voorstel voor aftreden is bijgevoegd
waarbij de opmerking wordt geplaatst dat binnen een afvaardiging kan worden
geschoven met datum van aftreding zolang de verdeling gelijk blijft. Conform de
statuten kan een aftredend lid ook herkozen worden.
Het rooster van aftreden wordt vastgesteld onder voorwaarde dat een ieder binnen twee
weken nog wijzigingen kan doorgeven aan de secretaris.
4. Impactanalyse omgevingswet
4.1 Toelichting impactanalyse
Henk Koster geeft aan dat de impactanalyse, zoals deze vorige vergadering is
toegelicht, is aangepast aan de hand van de binnengekomen commentaren en inmiddels
definitief is. Gezien de strakke planning om eventuele wijzigingen door te voeren zijn al
diverse acties in gang gezet. Het document is daarmee een levend document. Door
Arend van der Pol wordt aangegeven dat in de analyse nog vermeld wordt dat de
riolering verplicht onder certificaat moet worden aangelegd. Dit zal volgend overleg
worden geagendeerd zoals bij bespreking van de acties al is besproken.
4.2 Besluitformulier impactanalyse
De rapportage van de impactanalyse wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
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5. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
5.1 Uitwerken ‘inspectie van herstelde gebreken’
Jordi Verkade geeft aan dat in de nu gepubliceerde versie van het BAL is vastgelegd en
omschreven dat, na uitgevoerd herstel van een vloeistofdichte vloer, een geaccrediteerd
inspectiebedrijf moet beoordelen of het herstel vloeistofdicht is uitgevoerd tenzij het
herstel door een gecertificeerde aannemer is uitgevoerd. De AS6700 en de huidige
protocollen voorzien hier nog niet in. In praktijk zou bij herstel een volledige inspectie
uitgevoerd moeten worden in plaats van alleen een inspectie op het herstel. Voorgesteld
wordt de AS6700 hier op aan te vullen en hier een begeleidingscommissie voor in te
stellen die een voorstel zal voorbereiden voor aanpassing van de AS6700 met als doel
aansluiten bij de teksten van het BAL.
Het college stemt in met dit voorstel, waarbij ook gelijk invulling wordt gegeven aan de
opleidingseisen voor Deskundig Inspecteurs, en stelt voor om in de
begeleidingscommissie ook een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, NIBV en het
bedrijfsleven zitting te geven. Martin van Orsel geeft aan zitting te willen nemen en Wim
Schouten meldt zich onder voorbehoud aan. NIBV komt nog met een kandidaat. Vanuit
ODIVDV hebben zich reeds een aantal kandidaten beschikbaar gesteld.
5.2 Stand van zaken praktijkproef luchtinspectie
Jordi Verkade geeft aan wat de status is. Het CCvD heeft de rapportage van de
praktijkproef vastgesteld en heeft naar aanleiding van de praktijkproef enkele vragen
gesteld aan de advieskamer. De advieskamer heeft daar nu in concept op gereageerd en
aan de begeleidingscommissie de mogelijkheid gegeven om hier op te reageren. Deze
heeft schriftelijk gereageerd richting de advieskamer. De advieskamer heeft in haar
beantwoording de reactie van de begeleidingscommissie afgewogen en een definitieve
beantwoording aan het college opgesteld. Al deze documenten zijn aan het college
verstuurd.
5.3 Reactie advieskamer op vragen AC
De reactie van de advieskamer is besproken in het college. Geconstateerd is dat de
advieskamer vasthoudt aan haar eerder afgegeven advies en de hoofdlijnen uit het
commentaar van de begeleidingscommissie niet volgt. Daarmee komen de bevindingen
van de advieskamer en de praktijkproef niet met elkaar overeen. Het college constateert
dat er met name verschil van inzicht is over de uitgangspunten. Hoeveel druk mag er
ingebracht worden en waar wordt dit gemeten. Dat verschil heeft naar het zich laat
aanzien een inhoudelijke en technische basis.
5.4 Besluitformulier vervolg luchtinspectie
Het college is van mening dat nog een poging gedaan moet worden om te kijken of de
begeleidingscommissie en advieskamer wellicht in een overleg tot andere technische
inzichten kunnen komen die recht kunnen doen aan beide uitgangspunten.
Het college kan zich zodoende vinden in het voorstel om beide partijen in overleg te
laten gaan met als doel inhoudelijke overeenstemming te bereiken. Wel geeft het
college aan dat haast is geboden en gestreefd moet worden naar een gesprek voor de
zomer onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Wanneer er geen
overeenstemming wordt bereikt is het college bereid om voor de zomer in een ingelast
overleg bijeen te komen om over het vervolg te besluiten.

SIKB

Klink

Besloten wordt om onder voornoemde voorwaarden zo spoedig mogelijk een overleg te
organiseren.
6. Actualiteiten AS 6800 (controle en keuring tank(opslag)installaties)
6.1 Stand van zaken PRJ 288 Bio diesels
Een korte update van het project is besproken. De stand van zaken is nog steeds dat er
19 tanks zijn onderzocht terwijl er minimaal 20 nodig zijn om te voldoen aan de
resultaatsverplichting. Als dit aantal is behaald dan kan fase 1 van het project worden
afgerond. Door Floris Klink wordt aangegeven dat hij wellicht nog enkele tanks heeft
gevonden. Hij zal dit verder uitzoeken en kortsluiten met Henk Koster. Henk Koster
geeft aan dat niet gewacht wordt op een 20e tank en dat inmiddels een nieuwe
vergadering is gepland om het rapport vast te stellen en verder te gaan met fase 2.
Fase 2 van het project zal zich richten op de bemonsteringsmethode (analyse?) alsmede
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een voorstel voor keuringstermijnen.
6.2 Project robotinspecties
Jordi Verkade geeft met behulp van een presentatie een toelichting op de stand van
zaken. De praktijkproef is inmiddels uitgevoerd en de concept-rapportage is besproken
met de begeleidingscommissie. Het betreft een combinatie van 3 technieken te weten
Phased Array, Point Clouding en camera-inspectie. Vastgesteld is dat de technieken op
zich veelbelovend zijn maar nog nader uitgewerkt moeten worden om volledig de
tankbetreding te kunnen vervangen. Het is aan de initiatiefnemers of hier gehoor aan
wordt gegeven. Verwacht wordt dat in oktober de rapportage besproken kan worden in
het college.
6.3 Resultaten pilot database inspectieresultaten
Jordi Verkade geeft een toelichting op het uitgevoerde pilotproject dat inmiddels is
afgerond en geëvalueerd met de inspectiebedrijven. Uit de evaluatie is gebleken dat
door het bijhouden van resultaten snel en eenvoudig analyses uitgevoerd kunnen
worden waarmee trends en verbanden inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De
inspectiebedrijven geven aan dat het invullen van de inspectieresultaten slechts beperkt
tijd kost en hebben de wens uitgesproken om de database in stand te houden en door te
gaan met het bijhouden van de inspectieresultaten. Door het college wordt ingestemd
met het in stand houden van de database en door te gaan met het bijhouden van de
database.

Van der
Velden

SIKB

7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
7.1 Tekstvoorstel hoofdstuk 4.18 BRL SIKB 7700
Door Bas van Oosten en Annemieke van der Velden is een tekstvoorstel uitgewerkt hoe
moet worden omgegaan met nieuwkomers in de markt. Deze mogen conform de BRL en
RBK alleen een BHOC of BAOC afgeven wanneer deze gecertificeerd zijn. Het voorstel is
besproken door het college waarbij door Pieter Tienstra wordt aangegeven dat met deze
aanpassing nog niet is geregeld wat er moet gebeuren wanneer een toetreder het
certificaat niet behaald. Afgesproken is dat Annemieke van der Velden een zin aan het
voorstel toevoegt om ook deze situatie in te vullen. Het voorstel zal per mail worden
rondgezonden.
7.2 Bespreken notitie NIBV, erkende aanleg vs VVV.
Door NIBV is een notitie ingebracht met daarin het voorstel tot verplichte toetsing op
aanleg onder certificaat door de Deskundig Inspecteur. Wanneer aanleg onder certificaat
plaats had moeten vinden en dat is niet gebeurd dan zou de inspecteur geen verklaring
mogen afgegeven. Door Fred Veldhuizen en Marcel Struis wordt aangegeven dat het
geen onwil is maar dat het gewoonweg door de RvA niet wordt toegestaan. Conform
ISO17020 mag het alleen een technische beoordeling zijn van hoe de voorziening op dat
moment is. Een beoordeling op wetgeving is zodoende niet toegestaan. Ook wordt
aangegeven dat het niet wenselijk is om op de stoel van de handhaver te gaan zitten.
Wel wordt door het college onderschreven dat het geen wenselijke situatie is waarop
besloten wordt om een Begeleidingscommissie in te stellen om te bekijken hoe wel
invulling kan worden gegeven aan de wens van de verschillende actoren. De
begeleidingscommissie zal, bij voorkeur, bestaan uit vertegenwoordigers van ILT,
bevoegd gezag, NIBV en ODI/VDV. Wim Schouten en Martin Orsel stellen zich reeds
beschikbaar. SIKB zal een en ander in gang brengen.
8. Rondvraag en afsluiting
Arend van der Pol meldt zich af voor de vergadering van 10 oktober.
Martijn Franssen doet het verzoek om het rapport van de advieskamer nog niet te
publiceren op de website zolang er geen consensus is bereikt waaraan gehoor wordt
gegeven.
In verband met voorziene wijzigingen van diverse documenten wordt een principe
datum voor een mogelijke extra vergadering vastgesteld, te weten 6 december 2019. In
de vergadering van oktober wordt besloten of deze vergadering door gaat.
Volgende vergadering: 10 oktober 2019, 10.00 – 12.30 uur
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 23 mei 2019)
Vergadering
2017-06-08

Actor
ODI/VDV

2017-12-22

NNB

2019-02-14

Jonker/SIKB

2019-05-23

SIKB

2019-05-23

SIKB

2019-05-23

Van Oosten/
Van der
Velden
Klink
SIKB

2019-05-23
2019-05-23

Actie
Uitwerken technische criteria kwalificatie
vloeren.
Uitwerken kwalificatie criteria voor BAOC’s
(vervolg op actie kwalificatie vloeren).
Check op verplichte aanleg onder certificaat
van riolering in Omgevingswet
Samenstellen BC voor opleidingseisen en
inspectie op herstel
Organiseren overleg BC en advieskamer ivm
luchtinspecties
Tekstvoorstel aanpassen tbv nieuwkomers
in de markt
Doorgeven beschikbare tanks aan SIKB
Samenstellen BC tbv verplichte aanleg
onder certificaat

Stand van zaken

NTB
Op agenda plaatsen
van oktober

