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Verslag
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast.
2. Verslag en actielijst vergadering 2 maart 2018
Nav het verslag: Martin Couvée geeft aan dat Polyplast voortaan verder gaat als Unik. Dit zal worden
verwerkt in de diverse systemen.

Couvée

Nav de actielijst: Martin Couvée geeft aan dat er met betrekking tot het plan van aanpak voor de
opleidingen deelgebied 16 er binnenkort een overleg is tussen VTI en Unik met als doel dit bij de
volgende vergadering te presenteren.
Alle overige acties zijn afgerond. Theo Edelman zal aanblijven als voorzitter van het CCvD TTa
wanneer ook het CCvD Bodembescherming hier mee instemt. De laatste wijzigingen op de PGS 31 die
gevolgen hadden voor de BRL 7800 zijn door Erik van der Heijden ingediend als kritiek.
3. Communicatie & Netwerk
a. Voorstel naamswijziging CCvD TTa naar CCvD Tankinstallaties
In de vergadering van 2 maart jl is besloten om de naam van de BRL 7800 te wijzingen naar
‘Tankinstallaties’. Om duidelijkheid en eenduidigheid in de markt te bevorderen wordt voorgesteld om
de naam van het CCvD Tanks, Tankinstallaties en Appendages te wijzigen naar CCvD Tankinstallaties.
Het college stemt hier mee in. Gevraagd wordt of de naam van het CvD ook wordt gewijzigd. Dit is
aan Kiwa, aangegeven wordt dat daar over nagedacht zal worden. De naam moet in ieder geval de
lading dekken.
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Verslag
4. Actualiteiten BRL 7800/BRL-K903
a. Stand van zaken ingekomen kritiek en verwerking
Jordi Verkade geeft een toelichting op het ingekomen kritiek. In totaal is door 15 partijen kritiek
ingediend wat heeft geleid tot meer dan 200 pagina’s aan kritiek. Het kritiek zal in de Reit commissie
worden besproken met als doel in bij de volgende vergadering van het CCvD in te brengen als
definitief document. Aangegeven wordt dat de aard van het commentaar zeer divers is en er niet echt
een gemene deler is aan te wijzen.
b. Position Paper ‘ Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’
Walter de Koning geeft een toelichting op de position paper die nu in een afrondend stadium is. Het
gaat er nu om dat de diverse partijen ook daadwerkelijk hun handtekening onder het document
zetten. Het is nog onduidelijk hoe de gemeentelijke positie (VNG en ODNL) hier in is. Hier is een
tweedeling te zien tussen mensen die zich vanuit de omgevingswet oriënteren en die zich vanuit de
praktische kant oriënteren. Ook vanuit VNCi is nog onduidelijkheid. De bedoeling is dat voor de
zomervakantie een afspraak wordt gemaakt met het ministerie. Jan de Visser geeft aan dat het MIC
onderzoek ook een extra sterk punt is. Dit is naar voren gekomen door het controleregime. Wellicht
dat het paper daar nog mee zal worden aangevuld.
c. PGS 31, stand van zaken
Erik van der Heijden geeft een toelichting op de PGS 31. Deze is inmiddels gepubliceerd maar er
wordt gelijk weer verder vergaderd over de PGS 31 nieuwe stijl. Opvallend is dat arbo veel aandacht
krijgt maar het onderwerp bodem is totaal verdwenen naar Bal.
5. Stand van zaken PRJ 288 Voorkom een nieuwe Actie Tankslag
a. Verslag vergadering 4 april 2018
Walter licht de stand van zaken toe. Er zijn nog steeds te weinig tanks beschikbaar, deze komen
slechts mondjesmaat binnen waardoor het project vertraging op loopt. Positief is dat er uit het
laboratoriumonderzoek veel interessante resultaten komen. In het eindrapport komen voorstellen
naar voren om de AS6800 en eventueel de wetgeving aan te passen. Te denken valt hierbij aan wijze
van monstername, aanpassen van controlefrequenties en het inwendig coaten van ondergrondse
tanks. Op het bijgevoegde verslag zijn geen op- en aanmerkingen.
6. Rondvraag en afsluiting
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
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Opstellen plan van aanpak opleidingen.

Stand van zaken

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer

