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aanwezig werkt bij  afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  voorzitter 

K. Baas RvA RvA 

ing. A.H. Bonneur Tauw Milieu VKB 

drs. N. van der Gaast CSO VKB 

drs. A.A. de Groof  SIKB-programmabureau secretaris, verslag 

ing. P. Leenders Gemeentewerken Rotterdam BOG/VA 

drs. A. Orbons ATM Moerdijk Bouwend Nederland en NVPG 

drs. E.P.Th. Ruwiel VROM VROM 

dhr. E. Schut Rijkswaterstaat/DWW Rijkswaterstaat 

ing. Th.G.J. Taen (alleen 

gedeelte met CCvD) 

Lloyd's Register Nederland VOC 

A.N.H. Vermeulen (alleen 

gedeelte met CCvD) 

Waterschap Hollandsche Delta Unie van Waterschappen 

drs. S.P. Wijn DCMR Milieudienst Rijnmond VNG 

   

afwezig   
mr.drs. E.C. Alders Vereniging FME-CWM VNO-NCW 

dr. G. de Groot Analytico FeNeLab 

dr. A. Honders Bodem+ Bodem+ 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

ir. J.W.P.M. Knaapen KWA VNO-NCW 

dr.ir. R.A. van der Meer Wetterskip Fryslân UvW 

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

ing. J.G. Stavenga MSc Provincie Fryslân IPO 

   

Gast   

mr.drs. W. de Koning SIKB-programmabureau SIKB 

 

 
Actie  

 

Verslag 

 Gedeelte samen met het CCvD Bodembeheer 
  

 1. Opening en vaststellen agenda AC Bodembeheer 

 De voorzitter opent het gezamenlijke gedeelte van de vergadering. De vergadering 

stelt de agenda ongewijzigd vast. 

  

 2. Vrijgeven voor een openbare reactieronde VKB-protocol 2003 

 

 

Dick van Pijkeren geeft een toelichting op de voorliggende stukken en het doorlopen 

proces, met focus op de belangrijkste inhoudelijke discussiepunten. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Actie  

 

Verslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdG 

Evert Schut geeft een compliment voor het ontwerp-protocol en de voorbeeldige 

samenwerking met het NEN in dit project. Hij licht toe dat Rijkswaterstaat: 

• het vreemd zou vinden als, ten gevolge van het relatief kleine onderwerp 

bodemverontreiniging, een verplichting tot erkenning zou ontstaan voor al het 

(seismisch) onderwateronderzoek, ook op bijvoorbeeld het continentaal plat in 

de Noordzee. Walter de Koning geeft aan dat de reikwijdte op dit punt wordt 

bepaald door de regelgeving, die van toepassing is tot een bepaalde afstand 

uit de kust; 

• twijfels heeft bij het vaststellen van dit ontwerp-protocol, met het oog op het 

feit dat de Waterwet in ontwikkeling is. Walter de Koning licht toe dat het 

protocol alleen over de technische eisen aan het veldwerk gaat en dat de 

nieuwe Waterwet geen invloed zal hebben op die eisen. Wel zal het protocol 

tegen het licht van de nieuwe Waterwet worden gehouden bij het in werking 

treden van die nieuwe wet; 

Verder merkt hij op dat protocol 2003 voor mechanisch boren indirect (via BRL SIKB 

2000) verwijst naar protocol 2006 en dat daarin geen eisen zijn opgenomen aan 

mechanisch boren in waterbodems. Een aparte erkenning voor mechanisch boren bij 

waterbodemonderzoek is vooralsnog niet nodig. VROM en V&W bekijken  

 

Eric Ruwiel vraagt waarom AS 2000 als stuk bij dit agendapunt is toegevoegd. Arthur 

de Groof antwoordt dat, om waterbodemonderzoek certificeerbaar en accrediteerbaar 

te maken, naast BRL SIKB 2000 ook de reikwijdte van AS 2000 moet worden 

uitgebreid met dit onderwerp. 

 

Het College geeft het ontwerp-protocol 2003 vrij voor een openbare 

reactieronde. De aanpassingen in BRL en AS SIKB 2000 ter uitbreiding van de 

reikwijdte met de protocollen 2003 en 2006 worden ook ter kritiek gelegd. 

De titels van BRL en AS SIKB 2000 worden beter op elkaar afgestemd. 

  

 3. Blik op de toekomst van het SIKB-instrumentarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter vraagt om voorstellen voor de agenda van de op 31 oktober a.s. te 

voeren discussie over de toekomst van het SIKB-instrumentarium. De vergadering 

draagt de onderstaande ondwerpen aan. 

• Niels van der Gaast: de reikwijdte van certificatie in vergelijking met die van 

accreditatie (voorbeeld: moet de reikwijdte van BRL 2000 gelijk zijn aan die 

van AS 2000 of mag dit, op basis van behoeften in de markt, uiteen lopen?); 

• Peter Wijn en Ad Bonneur: ketenanalyse. Betrokkenheid van het CCvD 

Bodembeheer bij het agenderen van onderwerpen. Is nu beperkt, omdat dit 

nu vooral plaatsvindt in de Programmaraad. De vergadering wil het graag 

hebben over de interactie tussen de verschillende organen van SIKB. Peter 

Wijn wijst op het belang van soberheid in de structuur; 

• Evert Schut: het in werking treden van de nieuwe Waterwet gaat naar 

verwachting het regelgevinglandschap ingrijpend veranderen. In dat licht ons 

instrumentarium tegen het licht houden van die veranderingen; 

• Niels van der Gaast: opleidings- en ervaringseisen tegen het licht houden, met 

het oog op de huidige persoonsregistratie en mogelijk grotere flexibiliteit; 

• Ko Baas: relatie tussen instrumenten van SIKB en die van NEN (Nederlands 

Normalisatie-instituut) en een aantal andere organisaties als SBK (Stichting 

Bouwkwaliteit). Eric Ruwiel: betrokkenheid van belanghebbende partijen hoort 

hierbij; 

• Eric Ruwiel: relatie met bestaande en ontluikende internationale 

ontwikkelingen; 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Actie  

 

Verslag 

 

 

 

ThE, 

WdK, 

AdG, 

allen 

• Theo Taen: opbouw van de structuur, met beoordelingsrichtlijnen, protocollen, 

verrichtingen en erkenningen; 

• Theo Taen: relatie tussen certificatie en accreditatie. 

 

De leden geven aan dat elk van hen mag worden benaderd om voor een 

onderwerp een korte inleidende notitie voor te bereiden. Gevraagd wordt om 

een wervende agenda en een start om 9:00 uur. 

  

 4. Mededelingen, rondvraag en sluiting CCvD Bodembeheer 

 Mededelingen 

Walter de Koning meldt dat BRL SIKB 5000, Advies, richting een systeemdocument 

gaat. Bespreking later dit jaar moet haalbaar zijn. Daarnaast meldt hij dat de 

ministeries van VROM en V&W overleg voeren over de reikwijdte van het begrip 

nazorg. De uitkomst van dit overleg heeft ook consequenties voor BRL SIKB 7600, 

zodat we dit moeten afwachten. 

 

Arthur de Groof meldt dat de Raad voor Accreditatie op 14 september jl. het CCvD 

Bodembeheer heeft geaudit en dat die audit goed is verlopen. Het AC Bodembeheer 

kan pas worden getoetst nadat een overeenkomst tussen het ministerie van VROM en 

de Raad voor Accreditatie tot stand is gekomen. 

 

De vergadering vraagt om geen reguliere onderwerpen op de agenda van 31 oktober 

te plaatsen, zodat de discussie op die dag zuiver op strategisch niveau blijft. 

 

Rondvraag 

Niels van der Gaast geeft een korte beschrijving van de huidige stand van zaken in de 

discussie door de Mandaatcommissie over het stoffenpakket. Theo Edelman vult deze 

toelichting aan. Er loopt ook een discussie over besluitvormingsmandaat tussen 

Mandaatcommissie en de StuBo (Stuurgroep Bodem). 

Eric Ruwiel geeft aan dat de Raad van State het Besluit bodemkwaliteit heeft 

beoordeeld. Zonder verder op de inhoud in te gaan geeft hij aan dat de verwachting is 

dat het grootste deel van het Besluit per 1 januari 2008 in werking treden kan treden. 

 

Sluiting vergadering CCvD Bodembeheer 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering van het CCvD 

Bodembeheer. 

  

 Gedeelte zonder CCvD Bodembeheer 
  

 5. Aanvullen AP04 met analyses granulaire afvalstoffen 

 Walter de Koning licht toe dat het College dit onderwerp van de agenda van de vorige 

vergadering heeft afgevoerd. Naar later bleek heeft het feit dat een aantal leden van 

het College niet volledig geïnformeerd was hierbij een rol gespeeld. 

Op een vraag van Evert Schut geeft Walter de Koning aan dat het onderwerp van deze 

documenten het storten van granulaire afvalstoffen op stortplaatsen omvat, een in 

omvang relatief kleine stroom. 

Ad Bonneur vraagt of het onderwerp wel in de structuur van AP04 past. Walter de 

Koning antwoordt bevestigend, maar dat de wijze van opname moet voorkomen dat 

vermenging met andere onderdelen van AP04 plaatsvindt. 

Op een vraag van Niels van der Gaast geeft Walter de Koning aan dat we in de gaten 

houden dat er geen onderwerpen in de structuur worden opgenomen die er feitelijk 

niet goed in passen. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Actie  

 

Verslag 

Het College besluit om in te stemmen met het aanvullen van AP04 voor het 

analyseren van granulaire afvalstoffen conform beschreven hoofdlijnen. 

  

 6. Vaststellen overgangsregeling bij AS 3000 

 

 

 

AdG 

Arthur de Groof geeft aan dat dit document is voorgelegd aan de leden van de Sectie 

Analyses en dat alleen instemmende reacties zijn binnengekomen. Ad Bonneur vraagt 

naar de effecten van de aangepaste AS 3000. 

De vergadering stelt dat het onderwerp effecten op kosten standaard moet 

worden opgenomen op het Besluitformulier 

Het College besluit de voorliggende overgangsregeling bij AS 3000 vast te 

stellen. 

  

 7. Verslag AC-vergadering van 27 juni 2007 

 De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. 

  

 8. Mededelingen, rondvraag en sluiting 

 Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Rondvraag 

Ko Baas vraagt zich af of AP04 nog wel toekomst heeft, met het oog op AS 3000 en 

het aankomende Besluit bodemkwaliteit. Eric Ruwiel geeft aan dat er altijd een markt 

zal blijven bestaan voor onderzoek volgens AP04. 

 

Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

  
 

 
 

 

 
Actielijst Accreditatiecollege Bodembeheer 

 

Vergadering Actor Actie Stand van zaken 

07/12/06 ES bij NEN navragen of door hen uit te voeren acties 
rond SIKB-protocol 3001 zijn uitgevoerd 

loopt 

27/06/07 AdG verzoek aan VROM voorleggen om AS 3000 niet 
van toepassing te verklaren op analyses in het 
kader van grondwaterkwaliteitsmeetnetten 

z.s.m. 

27/06/07 GdG implementatietraject stoffenpakket in AS 3000 
voorbereiden met Sectie Analyses 

20/09/07 

20/09/07 AdG ontwerp-protocol 2003 vrijgeven voor een 
openbare reactieronde, incl. de aanpassingen in 
BRL en AS SIKB 2000 ter uitbreiding van de 
reikwijdte met de protocollen 2003 en 2006 

01/10/07 

20/09/07 Allen korte inleidende notitie voorbereiden voor een van 
de onderwerpen voor de op 31 oktober te voeren 
discussie 

24/10/07 

20/09/07 AdG het onderwerp effecten op kosten standaard 
opnemen op het Besluitformulier 

31/10/07 

 

 


