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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 Pieter Tienstra, Arend van de Pol
en Edwin Kleinsmit. Van Wim Schouten en Gerard Bruinsma is geen afmelding
ontvangen.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 28 februari 2020 + actielijst (bijgaand)
Het verslag van de vergadering wordt ongewijzigd en zonder nadere opmerkingen
vastgesteld.
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. Dit geldt
ook voor actiepunt 2020-28-02 (bodembescherming toevoegen als item aan
bodemplus.nl), Henk Koster heeft dit gemeld bij Kees Jonker maar de actie is nog niet
uitgevoerd. Kees Jonker geeft aan dat de prioriteiten vooral liggen bij de Omgevingswet
en de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Het college geeft aan dat men het
belangrijk vindt dat de informatie nu ook beschikbaar moet zijn en dat niet gewacht kan
worden tot de Omgevingswet. Kees Jonker heeft hier begrip voor en geeft aan dat hij de
acties voor de volgende vergadering zal uitvoeren. De acties blijven nog open staan.
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Met betrekking tot actiepunt 2020-18-06 (Vertegenwoordigers opdrachtgevers
benaderen) geeft Jordi Verkade aan dat er nog geen kandidaten zijn aangedragen. Henk
Koster geeft aan dat dit helaas herkenbaar is in andere gremia. Actiepunt blijft staan.
Met betrekking tot actiepunt 2020-18-06 (Instellen begeleidingscommissie AS SIKB
6700 om onderhoudsverwachting uit te werken) geeft Jordi Verkade aan dat dit nog
even on hold is gezet, dit zal begin 2021 worden opgepakt.
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
Jordi Verkade geeft aan dat de wijzigingsbladen, die zijn opgesteld om de documenten
in lijn te brengen met de Omgevingswet, inmiddels zijn goedgekeurd door de RvA en
IlenT. De wijzigingsbladen treden zonder overgangsrecht in werking op het moment dat
de Omgevingswet in werking treedt.
3.2 Stand van zaken Omgevingswet en Rbk
Henk Koster geeft aan dat, zoals het zich nu laat aanzien, de Omgevingswet op 1
januari 2022 in werking treedt. Tegelijkertijd is er ook een wijziging van de Rbk gepland
die onder ander het inwerking treden van de wijzigingsbladen formaliseert. Een
navolgende wijziging van de Rbk, dus na inwerking treden van de Omgevingswet, zal
het eerstvolgende moment zijn om nieuwe of aangepaste documenten door te voeren.
Aangegeven wordt door Henk Koster dat verzocht is bij de Staatssecretaris om de Rbk
tussentijds te wijzigen, aangezien het niet wijzigen leidt tot extra ongewenste vertraging
van het repareren van foutieve teksten en toestaan van nieuwe technieken of
methoden. Tot op heden is daar geen reactie op ontvangen.
3.3 Jaarcongres 2020 nieuwe opzet
Henk Koster geeft een toelichting op het verloop van het jaarcongres. De Coronacrisis
dwingt dit jaar het SIKB Jaarcongres tot een andere vorm. Op 24 september is een
reeks van online bijeenkomsten in het land gestart. Op 24 september is via het SIKBYouTube kanaal een uitzending gepresenteerd van een uur, waarin de voorgenomen
plenaire sprekers en cabaretier Dolf Jansen acte de présence gaven.
De uitzendingen zijn succesvol: tot nu toe hebben 446 kijkers naar de plenaire sessie
gekeken; 115 naar de Baggernetuitzending; 227 naar de Archeologie-uitzending en 192
naar de Waterbodems-uitzending.
Er volgen nog:
op 5 november een animatiefilm over de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen;
op 19 november een presentatie over de BRO;
op 3 december een animatiefilm over bodembescherming;
op 17 december een interview over toezicht op de uitvoering, vanuit publiek en
privaat oogpunt. De agenda is te vinden op: www.sikbeter.nl.
3.4 Platform Toezicht bodem
Jordi Verkade geeft aan dat, na veel lobbypogingen, het nu gelukt is om
bodembescherming op de agenda van Platform Toezicht bodem te krijgen. Platform
Toezicht bodem is een jaarlijks congres waar toezichthoudend Nederland wordt
bijgepraat en waarbij praktijkzaken worden besproken. Dit jaar zal het congres, op 26
november, in digitale vorm zijn. Leo van der Kuijl zal het onderdeel bodembescherming
vullen met een presentatie van de bevindingen van het project Biodiesels.

Van de
Pol/
Klink/
Tienstra

4. Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden voor 2021 is besproken. Aftredend en herkiesbaar zijn Floris
Klink en Arend van de Pol. Pieter Tienstra is in principe ook herkiesbaar maar zal dit met
ODI/VDV kortsluiten. Gevraagd wordt aan de heren om de formele herkiezing danwel
vervanging per mail aan de secretaris te bevestigen.
Ook de termijn van de voorzitter is aflopend. Theo Edelman geeft aan dat hij niet meer
voor een volledige termijn beschikbaar is maar wil, zolang er nog geen nieuwe voorzitter
is gevonden, nog maximaal twee jaar als voorzitter aanblijven. Van deze geste wordt
met instemming van het college gebruik gemaakt.

- 3/4 -

Actie

Verslag
5. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
5.1 Stand van zaken actualisatie Protocol 6704
Jordi Verkade geeft een toelichting op de stand van zaken. Er zijn inmiddels enkele
vergadermomenten geweest en er is goede voortgang met de actualisatie. Op verzoek
van het college zijn ook twee constructeurs aan de commissie toegevoegd. Dit blijkt een
meerwaarde te zijn voor het proces. Gevraagd wordt of de BC invulling moet geven aan
alle eisen en adviezen die genoemd zijn in het rapport van de Advieskamer. Het college
geeft aan dat er in principe invulling aan gegeven moet worden tenzij er een goede en
onderbouwde reden is om daar van af te wijken.
6. Actualiteiten AS 6800 (inspectie tankinstallaties)
6.1 Vervolgonderzoek MIC
Henk Koster geeft aan dat het MIC onderzoek heeft geleid tot twee mogelijke
vervolgacties, een kleine tekstuele aanpassing in protocol 6802 om ketencontaminatie
tegen te gaan en de wens om onderzoek te doen naar de correlatie tussen corrosie van
een tank en de hoeveelheid ijzer aanwezig in de sludge in een tank. Bekeken zal worden
of dit met een eenvoudige methode bepaald kan worden. Gevraagd wordt of het college
met dit onderzoek kan instemmen. Het college stemt met het onderzoek in.
7. Actualiteiten AS 6900 (inspectie werk met een IBC bouwstof)
7.1 Stand van zaken aanpassing protocol 6902
Jordi Verkade geeft aan dat het de aanpassing in het laatste stadium bevindt. Naar
verwachting is er nog een vergadering nodig om de puntjes op de i te zetten en kan het
concept op de agenda van de volgende collegevergadering verwacht worden.
8. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
8.1 Actualisatie BRL 7700
Jordi Verkade geeft aan dat Martin de Jonker is aangesteld als rapporteur voor de
actualisatie de BRL en de BC is samengesteld. De eerste vergadering is gepland en het
doel is om tot een compleet geactualiseerde BRL te komen.

Verkade

Verkade

Verkade

8.2 Vaststellen jaarrapportage 2019 BRL 7700
Zoals inmiddels gebruikelijk is geeft Erik Doekemeijer een toelichting op de door hem
opgestelde jaarrapportage. Naar aanleiding van de toelichting en rapportage worden
enkele vragen, verbeterpunten en opmerkingen door collegeleden benoemd. Fred
Veldhuizen vraagt hoe de conclusie kan worden getrokken dat de vloeistofdichtheid niet
in geding is terwijl er wel diverse afwijkingen zijn geconstateerd. Bas van Oosten geeft
aan dat het bijvoorbeeld niet-kritische afwijkingen kunnen betreffen, in de vraagstelling
is namelijk geen onderscheid gemaakt in type afwijkingen. Het college vindt dit wel
wenselijk en verzoekt om hier volgend jaar wel onderscheid in te maken. Ook
constateert het college dat er niet altijd tijdig wordt gemeld, verzocht wordt aan de CI’s
om hier extra aandacht aan te besteden. Tenslotte wordt gevraagd om in de BC, die zich
bezig houdt met de actualisatie van de BRL, aandacht te besteden aan de manier van
melden, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een webapplicatie.
Besloten wordt dat, met inachtneming van genoemde commentaren en verbeterpunten,
de rapporteur mandaat te geven om de jaarrapportage aan te passen en ter publicatie
vrij te geven.
9 Overig, rondvraag en afsluiting
9.1 Open discussie over actuele thema’s
Omdat de agenda dit toeliet is er gediscussieerd over een aantal actuele thema’s
waaronder de mogelijkheden omtrent de circulaire economie in de SIKB protocollen,
ZZS en de Beleidsevaluatie Kwalibo. Voor wat betreft de circulaire economie wordt
geconcludeerd dat het eigenlijk wel wenselijk is dat dit in de BRL 7700 wordt
meegenomen als item/aandachtspunt. Dit zal worden doorgegeven.
9.2 Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Jordi Verkade geeft aan wat de
vergaderdatums in 2021 zijn, te weten 25/2, 3/6, 14/10 en 10/12 (n.b. de laatste
datum is nadien 1 dag verschoven). De uitnodigingen zullen via de secretaris aan het
college worden verzonden.
Volgende vergadering: donderdag 9 december van 10.00 – 12.00 uur
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 15 oktober 2020)
Vergadering
2019-12-06

Actor
Kees Jonker

2020-28-02

Kees Jonker

2020-18-06

Allen

2020-18-06

Verkade

2020-15-10
2020-15-10

Van de Pol/
Klink/
Tienstra
Verkade

2020-15-10

Verkade

2020-15-10

Verkade

Actie
Tekst over gelijkwaardigheid mbt onder
certificaat aangelegde vloeistofdichte
vloeren op website Omgevingswet
Bodembescherming als item toevoegen aan
www.bodemplus.nl
Vertegenwoordiger opdrachtgevers
benaderen voor deelname college
Instellen begeleidingscommissie AS SIKB
6700 om onderhoudsverwachting uit te
werken
Doorgeven (nieuwe)vertegenwoordiger in
het college
BC 7700 aandachtspunt omtrent melden
meegeven
BC 7700 meegeven item rond circulaire
economie
Uitnodigingen vergadering 2021 inplannen

Stand van zaken
Afgerond voor
9/12/20
Afgerond voor
9/12/20
Doorlopend
Wordt 2021 opgestart

