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VERSLAG 

 

Accreditatiecollege Bodembeheer 
 

Datum : 17 december 2008 

Tijd : 12.30 – 13.00 uur 

Plaats : Hoog Brabant in Utrecht 

Kenmerk : SIKB-CCvD Bodem_N_08_33359 

 

 

Aanwezig Werkt bij  Afgevaardigd door of rol 

ir. Th. Edelman  Voorzitter 

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

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) 

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

ir. J.W. Hutter Alcontrol FeNeLab 

ing. J. Keijzer Kiwa VOC 

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

drs. A. Orbons ATM Moerdijk Bouwend Nederland en NVPG 

drs. E.P.Th. Ruwiel VROM VROM 

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

drs. S.P. Wijn DCMR Milieudienst Rijnmond VNG 

 

Afwezig Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

K. Baas Raad voor Accreditatie Raad voor Accreditatie 

J. van Grunsven Grondbank Utrecht BOG en VA 

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 

dhr. P.J. Schouwstra Provincie Fryslân IPO 

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

 

Gasten Werkt bij Afgevaardigd door of rol 

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

ing. D.E. van Pijkeren SIKB-programmabureau bij agendapunt 12 

 

 

Actie Verslag 

  

 De agendapunten 1 t/m 10 zijn behandeld door het CCvD Bodembeheer. 

  

 GEDEELTE CCvD MET ACCREDITATIECOLLEGE 

BODEMBEHEER 

  

 11. Opening en vaststellen agenda AC 

 De voorzitter opent de vergadering van het Accreditatiecollege Bodembeheer en heet 

iedereen welkom. 

De vergadering stelt de agenda ongewijzigd vast. 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Actie Verslag 

 12. Vrijgeven voor een openbare reactieronde ontwerp-aanpassing BRL SIKB 

1000 en de daarbij horende VKB protocollen 1001 t/m 1004. Tevens 

voornemen tot intrekking AP04-M en vrijgave ontwerp AS SIKB 1000 

(mandaat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JWH/

DvP 

 

 

 

 

AdG 

De vergadering plaatst, na een korte toelichting van Dick van Pijkeren,  de volgende 

opmerkingen bij de documenten: 

• verzoek om, als er punten zijn die doorwerken in de activiteiten van het 

laboratorium, de laboratoria ook vertegenwoordigd te hebben in de 

begeleidingscommissie. Dat is in dit project niet gebeurd; 

• vraag, aan het ministerie van VROM, of de overgangstermijn betekent dat de 

basiskarakterisatie niet uitgevoerd hoeft te worden, of dat de basiskarakterisatie ook 

door niet erkende monsternemers mag plaatsvinden;  

• termen granulair en korrelvormig worden door elkaar gebruikt. Graag alleen één van 

de twee te gebruiken, dezelfde als die in de uitgebreide AP04 wordt gebruikt; 

• term accreditatieprogramma vervangen door accreditatieschema. Gebruik van 

termen erkend en aangewezen nakijken. Jaap-Willem Hutter en Dick van Pijkeren 

bespreken deze opmerkingen; 

• VKB-protocol 1001 schrijft het gebruik voor van steekbussen bij het nemen van 

monsters voor onderzoek op (onder meer) vluchtige componenten. Monsternemers 

leveren echter nooit steekbussen aan het laboratorium aan. Het gebruik van 

steekbussen sluit overigens ook niet aan bij het analysedeel van AP04. Dit 

onderwerp meenemen bij de komende aanpassing van AP04; 

• gebruik de reactieronde om de discussie over de ervaringseisen aan monsternemers 

nog eens goed te voeren; 

• VKB-protocol 1004 lijkt veel op de VKB-protocollen 1002 en 1003. Wellicht kunnen 

we ze samenvoegen? Dick van Pijkeren licht toe dat deze mogelijkheid is besproken, 

maar dat is geconcludeerd dat het beter is om het niet te doen. Het levert een 

gecompliceerd document op en het wettelijk kader verschilt (bodemregelgeving, 

respectievelijk afvalstoffenregelgeving); 

• vraag of de Raad voor Accreditatie heeft gereageerd op het voornemen tot intrekken 

van AP04-M en dit te vervangen door  AS SIKB 1000. Walter de Koning geeft aan 

dat dit nog niet het geval is. De concept-tekst van AS SIKB 1000 zal met de Raad 

voor Accreditatie besproken worden.  

  

 Beide Colleges besluiten: 

• de ontwerp-wijziging van BRL SIKB 1000, de ontwerp-wijziging van de VKB 

protocollen 1001 t/m 1003 en het ontwerp van het nieuwe VKB-protocol 1004 vrij te 

geven voor een openbare reactieronde; 

• het voornemen tot intrekken van AP04-M en de vervanging daarvan door AS SIKB 

1000 kenbaar te maken; 

• mandaat te verlenen aan het Programmabureau SIKB om AS SIKB 1000 als ontwerp 

vrij te geven voor een openbare reactieronde tegelijk met BRL SIKB 1000, mits te 

voren overeenstemming is bereikt met de RvA. 

  

 13. Praktische zaken 

 25 juni 2008 komt niet iedereen goed uit. SIKB zet voor het vaststellen van een nieuwe 

datum voor deze vergadering een datumenquête uit. De meerderheid van de 

aanwezigen is voor het handhaven van Utrecht als vergaderlocatie. 

  

 Beide Colleges besluiten: ook in 2009 te blijven vergaderen in Utrecht. 

  

 14. Mededelingen, rondvraag en sluiting CCvD om 12:55 uur 



 
 
 

- 3/3 - 
SIKB-CCvD Bodem_N_08_33359 

 

 

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Actie Verslag 

 

 

 

AdG 

Er zijn geen mededelingen. 

 

• Jaap-Willem Hutter verzoekt om de door SIKB verspreide documenten in .pdf 

formaat doorzoekbaar te maken met de zoekfunctie van Adobe Acrobat. 

• Thom Maas geeft aan dat veel informatie te vinden is op de website van de Richtlijn 

Herstel en Beheer , binnenkort ook over onderzoekstechnieken. 

• Wim van Grinsven geeft aan dat hij Evert Schut permanent zal opvolgen in het CCvD 

Bodembeheer. 

De voorzitter sluit de vergadering van het CCvD Bodembeheer om 12:55 uur. 

 

 Gedeelte met alleen Accreditatiecollege Bodembeheer 
 

 15. Verslag AC-vergadering van 1 oktober 2008 

 De vergadering heeft geen opmerkingen bij het verslag. 

  

 Het AC besluit: het verslag ongewijzigd vast te stellen. 

 

 16. Mededelingen, rondvraag en sluiting AC om 13:00 uur 

 Er zijn geen mededelingen en de vergadering maakt geen gebruik van de rondvraag. 

De voorzitter sluit de vergadering van het AC Bodembeheer om 13:00 uur. 

 

  

 

 
 

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 

 

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 

 

17/12/08 AdG 
 
 
JWH/ 
DvP 

• gebruik van steekbussen 
meenemen bij de komende 
aanpassing van AP04 

• derde opmerking over 
terminologie bespreken 

 

17/12/08 AdG door SIKB verspreiden in .pdf 
formaat doorzoekbaar maken met de 
zoekfunctie van Adobe Acrobat. 

 

 
 
 


