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Aanwezig Werkt bij  College Afgevaardigd door of rol 

Theo Edelman BAE CCvD / AC Voorzitter 

Walter de Koning SIKB-programmabureau CCvD / AC Secretaris, verslag 

Marnix Boers BOVAG CCvD / AC BOVAG 

Marc de Boer Enschede CCvD / AC Gemeenten / Enschede 

Arend van de Pol Trisoplast CCvD / AC NIBV 

Henri van Geenen  Saba CCvD / AC NIBV 

Jordi Verkade MWH CCvD / AC ODI / VDV 

Pieter Tienstra ECO Inspections CCvD / AC ODI/ VDV  

Paul Mes KIWA Certificatie CCvD / AC  VOC + inspectiebedr. tanks 

Oscar Terheijden SGSINTRON CCvD VOC 

Eric Ruwiel Ministerie van I en M CCvD / AC Ministerie van I & M 

Stephan Romers Ecocare  CCvD NIBV 

Gerard Groot Koerkamp ContrAll AC ODI / VDV 

Jacob Klink Reehorst AC VTI 

 

Afwezig Werkt bij College Afgevaardigd door of rol 

Gerard Wyfker Metaalunie CCvD / AC Metaalunie 

Jenda Horak FOCWA CCvD / AC FOCWA 

Fred Mudde Bodem+ CCvD / AC Bodem+ 

 

Gasten Werkt bij Gast bij 

Peter Buitenhuis Hamer agendapunt 7 

Swawek van der Meer Shell agendapunt 7 

Leo van Kuijl Van der Heide  agendapunt 7 en 8 

 

 
Actie Verslag 

  

 CCvD en AC Bodembescherming 

  

 1. Opening en vaststelling agenda CCvD 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

  

 2. Verslag bijeenkomst 1 juni 2011  

 

 

 

 

 

 

 

Redactioneel: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

Actielijst: de actielijst wordt doorgenomen; de wijzigingen worden verwerkt in de 

nieuwe versie  

Eric Ruwiel zegt toe om de een tweetal acties (zie nr 2 en 3 van de actielijst) spoedig 

per mail te behandelen. Tevens Ruwiel deelt mee dat het ministerie vooralsnog geen 

reden ziet om ‘herstellen’ van vloeistofdichte vloeren erkenningsplichtig te verklaren. 

Dit omdat het een ‘dubbel ‘ zou betekenen tov de inspectie-verplichting.  
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Wdk / 

allen / 

ER 

 

Arend van de Pol en Stephan Romers geven aan dat herstel qua prestatie in de zelfde 

orde ligt als aanleg; het niet erkenningsplichtig zijn van herstel zou daarom een zeer 

slecht signaal zijn. Ook spreekt men zijn ongenoegen uit over het feit dat dit voor hen 

onverwacht en na lange tijd, gemeld wordt. Paul Mes wijst op de regeling bij het 

aanleggen en keuren van tanks, waar ook beide prestaties erkenningsplichtig zijn. Eric 

Ruwiel geeft aan dat bij voldoende argumenten heroverweging van het eerdere 

standpunt mogelijk is.  

Besluit: notitie maken met de argumentatie mbt erkenningsplicht herstel van vloeren, 

allen kunnen input leveren. Ruwiel zal het resultaat opnieuw bespreken met de 

werkgroep die zich bezig houdt met de herziening van het Activiteitenbesluit.  

  

 3. Mededelingen / informatie-uitwisseling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER / 

WdK  

- Het Jaarprogramma 2012 wordt voor kennisgeving aangenomen 

- Het projectplan minerale afdichtingslagen wordt toegelicht. De samenstelling 

van de begeleidingscommissie wordt toegezonden [noot: de programmaraad 

heeft besloten tot een aanpak in 2 stappen; 1 discussie met go / no go en 2 

uitwerking regeling; de begeleidingscommissie wordt derhalve pas na stap 1 

samengesteld] 

- De aanpak voor het herzien van protocol 2002 mbt grondwaterbemonstering 

wordt toegelicht. Het college vraagt of de regeling wel per 1 april in werking 

kan treden [noot: de regeling is inderdaad op 1 april 2012 in werking getreden] 

- Eric Ruwiel meldt dat hij overleg heeft gehad met de bloembollensector (KAVB) 

over het beheer van de Handreiking bezink bassins. Besluit: stand van zaken 

volgende vergadering bespreken 

  

 4. Jaaroverzicht functioneren certificatieschema’s bodembescherming 2010 

 

  

Het jaaroverzicht wordt besproken. Het jaaroverzicht gaat niet in op de accreditatie van 

inspectie-instellingen; dit onderdeel zou door de RvA inzichtelijk moeten worden 

gemaakt. Eric Ruwiel deelt mee dat de RvA bezig is een rapportage over 2009 en 2010 

samen te stellen.  

Het college concludeert aan de hand van de cijfers en gang van zaken, dat er geen 

reden is tot wijziging van eisen of audit-inspanning.  

Besluit: het college adviseert het bestuur het jaaroverzicht 2010 ongewijzigd vast te 

stellen. 

  

 5. Reactie RvA op BRL 7700, AS 6700 en AS 6800 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER 

 

WdK 

Walter de Koning licht toe dat de RvA de ingediende versies van BRL 7700 en AS 6800 

beoordeeld heeft en diverse opmerkingen heeft gemaakt die tot bijstelling aanleiding 

geven. De rapportage over de AS 6700 is nog niet ontvangen, maar vergelijkbare 

opmerkingen worden verwacht. Omdat het gewenst is om de verouderde voorgangers 

van de BRL 7700, AS 6700 en AS 6800 snel te vervangen wordt voor de verdere 

aanpassing van de 3 documenten een intensieve procedure afgesproken; planning blijft 

om de documenten per 1 juli 2012 in werking te doen treden.  

Eric Ruwiel antwoordt desgevraagd dat  met een FAQ op de website van Bodem+ 

toegelicht zal worden dat de versie van juni 2012 toegepast dient te worden en dat 

later ook de Rbk geactualiseerd zal worden.  

Besluit: aanpassing BRL 7700, AS 6700 en AS 6800 voorbereiden 

  

 6. Rondvraag  

 

 

 

 

 

 

Oscar Terheijden stelt aan de orde dat een toenemend aantal certificaathouders door 

gebrek aan werken in 2012 niet aan de onderhoudsverplichting kan voldoen. Hij vraagt 

het college wat de gewenste handelswijze is: uitstel of schorsing? Overwogen wordt het 

in standhouden van het certificaat zonder het uitvoeren van tenminste 1 werk niet 

mogelijk is en verder dat in de nieuwe BRL 7700 een expliciete regeling (schorsing) 

voor dergelijke situatie is opgenomen.  
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OT / PM Besluit: een certificaathouder die niet aan de onderhoudsverplichtingen in de 

betreffende BRL kan voldoen wordt geschorst; verder logo-gebruik is niet toegestaan. 

SGSIntron en KIWA zullen dit effectueren.  

 

Walter de Koning meldt dat er veel belangstelling is voor de workshops NRB.  

  

 7. Demo camera-inspectie 
 Swawek van der Meer, voorzitter van de werkgroep milieutechniek van de VNPI, licht 

toe dat van opdrachtgeverszijde om arbo-redenen veel belang wordt gehecht aan een 

mogelijkheid om ondergrondse tanks te inspecteren zonder deze te betreden.  De 

camera-inspecties voorzien hierin. Peter Buitenhuis, projectleider bij het bedrijf Hamer 

Installatietechniek, demonstreert met behulp van sheets en beelden de werking van de 

camera. Tevens wordt de werking in een tank buiten gedemonstreerd. Tijdens  de 

toelichting en demonstraties komen aan de orde: 

- Eisen aan het resultaat van de reiniging en het reinigingsmiddel (verwerkt in de 

AS6800) 

- Golflengte van het licht (gewoon licht, nu nog geen aanleiding tot geen IR)  

- Generieke beschrijving van de camera, niet toeschrijven op 1 type (is 

nadrukkelijk aandachtspunt geweest van begeleidingscommissie, zie tekst AS 

6800) 

- Precisie van waarnemingen  (uit vergelijkend onderzoek op diverse locaties en 

met diverse inspecteurs blijkt dat dit ruim voldoende is) 

- Waar zit risico op afwijkingen (interpreteren van de beelden; inspecteur moet 

dus getraind zijn. Hiervoor is een aparte actie afgesproken)  

De voorzitter bedankt de heren Van der Meer en Buitenhuis voor de toelichting; zij 

verlaten de vergadering.  

De leden die alleen zitting hebben in het CCVD bodembescherming verlaten de 

vergadering.  

 

 Accreditatiecollege Bodembescherming 

 
 8. Concept-wijzigingsblad AS 6800 en protocol 6811 mbt camera-inspecties   

 

 

 

 

Leo van Kuijl licht de inhoud van het voorstel en de rapportage mbt de vergelijkende 

onderzoeken toe. Het voorstel voor de regeling mbt de camera-inspecties is nu 

vormgegeven als een wijzigingsblad. Gezien de vertraging die er is opgetreden bij de 

vaststelling van het gehele AS 6800 is het echter mogelijk om de regeling alsnog op te 

nemen in de AS 6800 zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WdK  

 

WdK  

De demo + toelichting (agendapunt 7) heeft reeds veel vragen beantwoord. Tijdens 

de discussie komen de volgende resterende punten aan de orde: 

- Op welke wijze is de onafhankelijkheid van de inspectie-instellingen geborgd 

(dit is expliciete eis, toets door RvA) 

- Diverse vragen over de gelijkwaardigheid met de reguliere visuele inspectie 

het vergelijkende onderzoek (de onderzoeken door verschillende inspecteurs 

van meerdere bureaus en op meerdere locatie / tijdstippen, laten steeds 

gelijkwaardige resultaten zien. Het onderzoek heeft er toe geleid dat het 

toepassingsgebied nauw omschreven is; het betreft alleen volledig gecoate 

tanks, met minimaal 2 ingangen en 3” leidingen) 

 

Besluit:  

- het college stemt in met het vergelijkend onderzoek, de inhoud van het 

wijzigingsblad en de verwerking daarvan in de nieuwe versie van AS 6800.  

- In later stadium wil het college de werkwijze bij het valideren van nieuwe 
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technieken evalueren (gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid).  

  

 

 

 

 

8. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt  

 

De volgende vergadering is op donderdag 7 juni 2012 

 


