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CONCEPT VERSLAG 

 

Accreditatiecollege Bodembeheer 
 

Datum : 1 oktober 2008 

Tijd : 11.00 – 12.30 uur 

Plaats : Hoog Brabant in Utrecht 

Kenmerk : SIKB-AC Bodem_N_08_31966 

 

 

Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

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

K. Baas Raad voor Accreditatie Raad voor Accreditatie 

ing. A.H. Bonneur Tauw Milieu VKB 

drs. J. Fokkens Stichting Bodemsanering NS VNO-NCW 

drs. N. van der Gaast CSO Adviesbureau VKB 

W.G.N.A. van Grinsven Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat (vervanger Schut) 

J. van Grunsven Grondbank Utrecht BOG en VA 

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

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

dhr. Th. Maas SenterNovem, Bodem+ SenterNovem, Bodem+ 

drs. A. Orbons ATM Moerdijk Bouwend Nederland en NVPG 

drs.ing. G.J. Pijpker Acorius VVMA 

drs. E.P.Th. Ruwiel VROM VROM 

dhr. P.J. Schouwstra Provincie Fryslân IPO 

ing. Th.G.J. Taen Lloyd's Register Nederland VOC 

A.N.H. Vermeulen Waterschap Hollandsche Delta Unie van Waterschappen 

drs. S.P. Wijn DCMR Milieudienst Rijnmond VNG 

 

Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

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

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

 

Gasten Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

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

ing. D. Heiner VROM-Inspectie VROM-Inspectie, agendalid 

S. Oudmaijer  Auteur document bij agendapunt 9 

mw. drs. M. v.d. Berg Alcontrol bij agendapunt 11 

 

Actie Verslag 

  

 

GEDEELTE CCvD MET ACCREDITATIECOLLEGE BODEMBEHEER 
  

 7.  Opening en vaststellen agenda Accreditatiecollege 

 De voorzitter opent de vergadering van het Accreditatiecollege. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

  
 8. Praktische zaken CCvD en AC Bodembeheer 

 
 

Edelman stelt voor dat de documenten voortaan veertien dagen vóór de vergadering in 
bezit moeten zijn van de leden. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Actie Verslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB 

SIKB 

Wijn, Pijpker, Bonneur, Keijzer, Van der Gaast en Van Grinsven willen de stukken op 
papier ontvangen. 
Fokkens, Orbons, Ruwiel, Van Grunsven, Vermeulen en Baas willen de stukken alleen 
digitaal ontvangen. 
Van der Meer heeft het voorstel ingestuurd om alleen de beslisdocumenten, met de 
belangrijkste punten, op papier toe te sturen, en de rest alleen digitaal.  
 
Beide Colleges besluiten:  

• de stukken zijn voortaan veertien dagen vóór de vergadering in bezit van de leden; 

• de digitale verzending gaat steeds in ten minste twee berichten, de eerste met alleen 
de beslisdocumenten en de andere met alleen de overige documenten; 

• het Programmabureau SIKB werkt een handzame methode uit voor de verspreiding 
van de digitale stukken (per mail of per website). 

  

  

 9. Stand van zaken Herijken strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdG 

Alders mist in de rapportage over de kosten een waardering van de hoogte van de 
gemaakte kosten. Verder is een analyse gedaan per vestiging, maar de variatie in de 
omvang van de vestiging is hierin niet meegenomen. Oudmaijer antwoordt dat 
vergelijkbaar onderzoek niet bekend is en dat een waardering dus niet mogelijk is. 
Daarnaast vinden de meeste activiteiten op vestigingsniveau plaats. Hieruit is de 
conclusie getrokken dat de vestiging het juiste detailniveau is om het onderzoek op te 
doen. 
 
Bonneur vraagt om de resultaten van het kostenonderzoek te verwerken in de 
voortgangsrapportage van de werkgroep strategie van het CCvD Bodembeheer. Verder 
ziet hij graag het onderzoek uitgebreid naar een meer macro economisch niveau door 
ook te informeren bij andere partijen, zoals gemeenten en opdrachtgevers. Orbons 
vraagt in welk perspectief hij de cijfers moet zien (wat zijn de consequenties voor 
bijvoorbeeld het uurtarief van de milieukundige begeleider) en verzoekt om niet de in het 
Kabinet al gevoerde discussie over de lastendruk door certificatie en accreditatie over te 
doen: beperk de reikwijdte tot wat voor hier vertegenwoordigde partijen van belang is. 
Wijn stelt voor om ook te kijken naar in het buitenland gehanteerde systemen. 
 
Beide Colleges besluiten: kennis te nemen van de rapportage en de daarop gegeven 
toelichting en de discussie te voeren in de volgende vergadering. 

  
  

 10. Mededelingen, rondvraag en sluiting CCvD om 12:10 uur 

 Er zijn geen mededelingen en de vergadering maakt geen gebruik van de rondvraag. De 
voorzitter sluit de vergadering van het CCvD Bodembeheer om 12.10 uur. 
 

  

GEDEELTE MET ALLEEN ACCREDITATIECOLLEGE 

BODEMBEHEER 
  

 11. Definitief vaststellen van de geactualiseerde documenten AP04-A, -E, -V, 

-SB, -SG en -U, AS 3000, SIKB-protocol 3010-3090, 3110-3190 en 3210-3290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van der Meer heeft per mail aangegeven geen gelegenheid te hebben gehad om zijn 
achterban te raadplegen. De Groof licht toe dat Van der Meer niettemin akkoord is met 
vaststelling van de voorliggende documenten, als hierna een nieuw project wordt 
uitgevoerd, waarin nog openstaande discussies zorgvuldig worden afgerond. Van den 
Berg vult aan met een korte toelichting op de voorliggende documenten . 
Orbons vraagt zich af hoe we documenten kunnen vaststellen die het onmogelijk  maken 
om te voldoen aan de wettelijk vastgelegde eisen. Probleem is dat de voorliggende 
documenten op een aantal plaatsen rapportagegrenzen bevatten die hoger liggen dan de 
wettelijk vastgelegde waarden. Dit betekent in de praktijk dat de laboratoria waarden 
onder de wettelijk vastgelegde waarden niet altijd kunnen bepalen. Ruwiel antwoordt dat 
VROM dit knelpunt erkent en dat SenterNovem/Bodem+ daarom op korte termijn een 
toelichting zal plaatsen op de website. 
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Actie Verslag 
 

 

ER, KB, 

JWH 

 
Extra praktijkpunt, het al dan niet verlenen van een erkenning aan een laboratorium dat 
meer dan een component uit een pakket uitbesteedt: Ruwiel, Baas en Hutter werken 
oplossing uit en die per mail voor te leggen aan de leden.  
 
Het College besluit: de voorliggende versie van de documenten definitief vast te stellen. 

  
  

 12. Verslag AC-vergadering van 25 juni 2008 

 Tekstueel: zie verslag CCvD voor opmerkingen in deel voor beide Colleges. 
 
Het College besluit: het verslag vast te stellen na verwerking van de gemaakte 
opmerkingen. 

  
  
 13. Mededelingen, rondvraag en sluiting AC om 12:30 uur 

 

 

PB 

SIKB 

Er zijn geen mededelingen. 
 
Bonneur vraagt of de vergaderdata voor 2009 eerder kunnen worden vastgesteld dan in 
de laatste vergadering. SIKB stuurt datumenquêtes rond. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering van het Accreditatiecollege 
Bodembeheer. 

  
 De agendapunten 1 t/m 6 zijn behandeld door alleen het Centraal College van 

Deskundigen Bodembeheer.  
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Actielijst Accreditatiecollege Bodembeheer 
 

Vergadering 

 

Actor Actie Stand van zaken 

13/02/08 WdK tekstvoorstel voor praktijkpunt, 
‘schorsing certificaat’, overleggen 
met VROM 

 

13/02/08 KB nagaan of RvA akkoord is met 
uitbreiding reikwijdte BRL SIKB 2000 
met veldwerk in waterbodems 

 

13/02/08 WdK onderwerp samenvoegen AP04 en AS 
3000 meenemen in 
strategiediscussie 

 

25/06/08 AdG wijze van opnemen 
veiligheidsvoorschriften als 
discussiepunt agenderen 

 

25/06/08 WdK met VROM en Bodem+ afspreken dat 
er een expliciete vermelding in de 
communicatie komt over financiële 
consequenties van het doorvoeren 
van aanpassingen uit asbestproject 

 

25/06/08 AdG agenderen onderwerp cursus 
asbestherkenning 

 

01/10/08 AdG onderwerp Herijking strategie, 
inclusief het kostenonderzoek 
opnieuw agenderen. Reikwijdte 
duidelijk afbakenen. 

 

01/10/08 PB SIKB handzame methode uitwerken voor 
de verspreiding van de digitale 
stukken (per mail of per website). 

 

01/10/08 ER, KB, 
JWH 

uitwerken van een oplossing voor het 
al dan niet verlenen van een 
erkenning aan een laboratorium dat 
meer dan een component uit een 
pakket uitbesteedt en het voorstel 
per mail voorleggen aan de leden. 
 

 

01/10/08 PB SIKB datumenquêtes 2009 rondsturen  
 
 
 


