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Verslag
1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC
Theo Edelman opent de vergadering. Walter de Koning geeft aan dat hij vandaag
aftredend secretaris is en vanaf de volgende vergadering als toehoorder aanwezig is.
Jordi Verkade neemt zijn rol als secretaris over. Fred Veldhuizen wordt voorgesteld als
opvolger van Jordi Verkade namens Stichting ODI / VDV. Nieuw aanwezig is Chris de Wit
namens VNO-NCW. Chris geeft aan dat hij deze rol waarschijnlijk tijdelijk vervult totdat
een vervanger binnen de EFR-Group beschikbaar is. Tenslotte is vanaf deze vergadering
Theo van Oeffelt aanwezig als toehoorder. Theo zal een verslag van de vergadering
maken ten behoeve van de nieuwsbrief ‘Tussen Bodem en Ondergrond’.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag bijeenkomst 16 februari 2017 + actielijst
Redactionele opmerkingen over het verslag:
Er worden enkele tekstuele wijzigingen afgesproken, die worden doorgevoerd in de
definitieve versie van het verslag
Besluit: het verslag wordt met in achtneming hiervan vastgesteld.
Nav het verslag: Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen op het verslag.

- 2/5 -

Actie

Verslag
Actielijst:
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 201606-09 (praktijktest luchttest) wordt gemeld dat de Advieskamer nog niet met een
gedegen onderzoeksplan is gekomen. De actie blijft open staan, evenals de actie voor
het samenstellen van een BC voor het uitvoeren van deze praktijktest.
Marcel Struis meldt dat TTA niet voor Tanktechniek en Appendages staat maar voor
“Tanks, Tankinstallaties en Appendages”, dit zal worden aangepast.
3. Mededelingen / informatie-uitwisseling
1. Stand van zaken BAL en andere besluiten Omgevingswet
Kees Jonker geeft aan dat 15 juni de teksten van het BAL en andere besluiten
ter beoordeling naar de Raad van State gaan. De exacte planning van in
werking treden is niet zeker. Walter de Koning geeft aan dat vanuit meerdere
bronnen wordt aangegeven dat de geplande invoeringsdatum van de
Omgevingswet nu 1 januari 2021 is.

Verkade

De
Koning

Verkade

2. Wijziging Activiteitenregeling en Regeling bodemkwaliteit
Kees Jonker geeft een toelichting op de relevante wijzigingen in de
Activiteitenregeling die per 1 oktober 2017 van kracht zullen worden. Voor
bodembescherming betreft dit met name de artikelen 3.35, 3.36, 3.71d, 3.71f,
3.71g, 4.15, 4.18 en 4.18a. Ter informatie is een mail met de conceptteksten
als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Over het algemeen betreft het een reparatie of verduidelijking van de
bestaande artikelen en hebben deze weinig impact. Floris Klink geeft aan dat de
wijziging van artikel 3.71d wel degelijk impact zal hebben op
inspectiewerkzaamheden. Inspectie van bovengrondse tanks kan nu ook nog
uitgevoerd worden door BRL K903 gecertificeerde bedrijven, per 1 oktober
alleen nog door AS 6800 geaccrediteerde bedrijven. Gezien de gevolgen voor
de branche wordt besloten dat SIKB deze wijziging zal communiceren richting
installateurs en inspecteurs.
De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit ligt op koers. De eerstvolgende
wijziging zal per 1 januari 2018 plaatsvinden. Daarna normaal gezien pas bij
inwerking treden van de Omgevingswet. Gezien de berichtgeving dat de
invoering van de Omgevingswet mogelijk vertraging op gaat lopen, zal SIKB
informeren bij I&M of mogelijk is alsnog tussentijds wijzigingen van de Rbk door
te voeren, indien de Omgevingswet daadwerkelijk pas per 1 januari 2021 in
werking treedt.
3. Jaarrapportage 2016 Bodembescherming certificatie
De jaarrapportage is nog niet gereed. Aangegeven wordt dat de gegevens begin
juli door de CI’s worden aangeleverd. De jaarrapportage wordt voor de
volgende vergadering op de agenda gezet
4. Stand van zaken Voorkom een nieuw actie tankslag
Het project bestaat uit drie fases, fase 1 het dossieronderzoek is inmiddels
afgerond en bevestigt de hypothese dat de schade toeneemt, maar het causaal
verband tussen biomassa en corrosie is hiermee nog niet aangetoond. Fase 2,
het beoordelen van 30 tanks is nog niet afgerond. Er zijn nog niet voldoende
tanks beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat deze fase het 4 e kwartaal van
2017 afgerond kan worden waarna fase 3, de rapportage en eventueel het
aanpassen van AS6800 uitgevoerd kan worden. Ook de evaluatie van de
wettelijke keuringstermijnen zal dan plaatsvinden, uitmondend in een advies
aan I&M.
5. Stand van zaken advies Advieskamer mbt luchttesten
Dit is reeds besproken bij het behandelen van de actielijst. De planning is nu
dat de bespreking van een aangepast actieplan op de agenda van 5 oktober
komt te staan.
6. Overgang beheer BRL K903 per 1 juni jl.
Mathijs van Ballegooijen geeft een mondelinge toelichting over het proces en de
SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer

- 3/5 -

Actie

Verslag
achtergronden van de overgang. Per 1 juni is SIKB schemabeheerder van de
K903 (nieuwe naam wordt BRL 7800, herstel en nieuwbouw tankinstallaties),
dit schema wordt ondergebracht in een college TTA. Dit college wordt geleid
onder voorzitter Theo Edelman waarbij SIKB en Kiwa gezamenlijk invulling
zullen geven aan de agenda. Voor het onderhoud van het document is een
werkgroep ingericht, de werkgroep REIT. Kiwa verzorgt het rapporteurschap en
SIKB levert de voorzitter voor deze werkgroep. Planning is dat versie 9 van
K903/BRL 7800 het 4e kwartaal van 2017 gereed is voor beoordeling door de
RvA waarna deze per 1 juli 2019 in werking treedt (start overgangsperiode).
Tot het eind van de overgangsperiode geldt tevens de huidige versie (K903
versie 8).
7. Thema bijeenkomsten inspecteurs, aannemers, toezichthouders
De thema bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, ter informatie zijn verslagen
aan de agenda toegevoegd.

De
Koning

8. Beëindiging activiteiten SBRCURNET
SBRCURNET heeft aangegeven haar activiteiten te zullen staken, hetgeen tot
gevolg kan hebben dat documenten niet meer beschikbaar of inzichtelijk zijn.
Zeker voor de documenten waarnaar wordt verwezen vanuit BRL’s of
inspectierichtlijnen is het van belang dat deze beschikbaar blijven. Vooralsnog
is het onbekend of en zo ja wie de documenten overneemt. SIKB zal de
ontwikkelingen op de voet volgen en neemt indien nodig actie.
4. Eindverslag project Robot inspecties
Het eindverslag van het project Robot inspecties is onderdeel van de agendastukken.
Conclusie van het project is dat een robot-inspectie bij ongecoate stalen tanks geen
betrouwbaar beeld geeft van de conditie van de tank. Het project is daarmee afgerond.
Besluit: Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Actualiteiten BRL 7700
De BRL 7700 en onderliggende protocollen zijn redactioneel en op enkele punten
inhoudelijk aangepast. Gevraagd wordt deze documenten vast te stellen zodat ze per
beoordeling aan de RvA/ILT ter beoordeling verzonden kunnen worden.
Door Stephan Romers wordt aangegeven dat hij nog opmerkingen heeft over de
definities voor aanleg en herstel . Mathijs van Ballegooijen geeft aan dat hij tekstuele en
inhoudelijke opmerkingen heeft. Wat hem betreft het gevolg van niet juist genomen
processtappen.
Bas van Oosten geeft aan dat ook hij nog commentaar heeft, met name de splitsing
tussen proces- en productcontrole bij audits is niet eenduidig doorgevoerd in de BRL.
Walter de Koning geeft aan dat het voortraject met een bijeenkomst en vervolgens per
mail is doorlopen. In verband met de planning is de mogelijkheid om nog extra
commentaar aan te leveren enkele dagen voor de CCvD-vergadering afgesloten.
De commentaren worden op hoofdlijn door het college besproken. Er wordt besloten dat
commentaar deze week kan worden aangeleverd; er mogen geen nieuwe
discussiepunten worden aangedragen. Verder dat door een delegatie van het CCvD
(Bas van Oosten, Mathijs van Ballegooijen, Marcel Struis, Stephan Romers, Walter de
Koning en Jordi Verkade) de opmerkingen worden besproken met als doel om tekst van
de BRL en protocollen aan te passen. Bedoeling is om de documenten tijdig gereed te
hebben voor beoordeling door de RvA/ILT. De CCvD-delegatie heeft het mandaat van
het de rest van het college om de besproken wijzigingen door te voeren. Tijdens de
vergadering op 5 oktober zal aan het college verslag worden gedaan.

Verkade

Besluit: De BRL 7700 wordt vastgesteld met in achtneming van de afhandeling van
commentaren door de delegatie van het CCvD. Inwerkingtreden 1 januari 2018,
overgangstermijn tot 1 april 2019.
6. Actualiteiten AS 6800
De AS 6800 en onderliggende protocollen zijn redactioneel en op enkele punten
inhoudelijk aangepast. Gevraagd wordt deze documenten vast te stellen zodat ze ter
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beoordeling aan de RvA/ILT verzonden kunnen worden.
Marcel Struis geeft aan dat hij nog commentaar heeft nagezonden, maar niet duidelijk is
wat er nog mee wordt gedaan. Het betreft de wijze waarop de eisen aan kritische
apparatuur in de AS 6800 consistent verwoord worden. Dit zal worden verwerkt. Dit
aspect speelt ook bij de As 6700.
Martin Orsel geeft aan dat Rarim en Barim niet meer bestaan, deze termen worden
eveneens aangepast in de documenten.

Verkade

Besluit: met inbegrip van verwerking van genoemde onderwerpen worden de
documenten vastgesteld. Inwerkingtreden per 1 januari 2018, overgangstermijn tot 1
januari 2019.
7. Actualiteiten AS 6900
De AS 6900 en onderliggende protocollen zijn redactioneel en op meerdere punten
inhoudelijk aangepast. De reikwijdte van protocol 6902 is verruimd met werken met
IBC-bouwstoffen die eerder dan 2007 zijn aangelegd. Gevraagd wordt deze documenten
vast te stellen zodat ze ter beoordeling aan de RvA/ILT verzonden kunnen worden.
Walter de Koning geeft een korte toelichting op de toegezonden documenten (AS6900,
protocollen en de reactietabel waarin is aangegeven hoe door de begeleidingscommissie
met de ingediende commentaren is omgegaan) en de doorgevoerde wijzigingen. Er
resteren nog 2 door te voeren wijzigingen Zo worden onder andere verwijzingen naar de
RAW2015 nog aangepast en wordt het niet kunnen lokaliseren van
monitoringsvoorzieningen in protocol 6902 niet vermeld als een onvolkomenheid, maar
aangeduid als ‘niet-inspecteerbaar’ en als zodanig ook vermeld in de rapportage.
Tenslotte dient er nog een validatie door de inspectie-instellingen plaats te vinden wat
eventueel nog aanpassingen tot gevolg kan hebben. Hierover kan door het
Programmabureau aan de RvA gerapporteerd worden. Tijdens de vergadering op 5
oktober zal aan het college verslag worden gedaan.

Verkade

Besluit: met inbegrip van verwerking van genoemde aanpassingen worden de
documenten vastgesteld. Inwerkingtreden 1 januari 2018, overgangstermijn tot 1 april
2019.
8. Actualiteiten AS 6700
Agendapunt 8-I
De AS 6700 en onderliggende protocollen zijn redactioneel en op enkele punten
inhoudelijk aangepast. Gevraagd wordt deze documenten vast te stellen zodat ze ter
beoordeling aan de RvA/ILT verzonden kunnen worden.
Fred Veldhuizen geeft aan dat in protocol 6701 nu is opgenomen dat er gemeten moet
worden met 10 Volt, dat klopt niet, dit is afhankelijk van het te meten materiaal. Dit zal
tevens in de andere protocollen aangepast moeten worden. Daarnaast stelt Fred voor
om in protocol 6704 op te nemen dat voorzieningen van gestort beton die op folie liggen
niet met lucht geïnspecteerd mogen worden, omdat nog niet is aangetoond dat er
voldoende lucht tussen de folie en beton kan komen om eventuele gebreken te
constateren. Walter de Koning geeft aan dat het protocol hier nu niet op aangepast kan
worden omdat er op dit moment geen technische onderbouwing is waaruit blijkt dat de
inspectie van voorzieningen van gestort beton die op folie liggen niet geïnspecteerd
zouden kunnen worden met lucht. Hiervoor is immers advies gevraagd aan de
Advieskamer Bodembescherming en de bijbehorende praktijk is nog niet uitgevoerd.
Door het AC wordt besloten geen nieuwe versie van de 6704 vast te stellen, zolang er
geen duidelijkheid is of folie bij gestort beton wel of geen invloed heeft op het
inspecteren met lucht.

Verkade

Besluit: met inbegrip van verwerking van genoemde aanpassingen (met uitzondering
van protocol 6704) worden de documenten vastgesteld.
Agendapunt 8-II
Walter de Koning en Jordi Verkade geven een toelichting op dit agendapunt. SIKB is al
langere tijd in overleg met de RvA over het begrip ‘richtinggevend hersteladvies’ dat is
opgenomen in de AS6700. Op basis van deze overleggen is door het AC een
SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer
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tekstwijziging voorgesteld die reeds door de RvA akkoord is bevonden. Deze
tekstwijziging zal in de documenten worden verwerkt (genoemd als optie 1 op het
Besluitformulier). Daarnaast heeft de RvA in een overleg op 28 maart 2017 aangegeven
dat in het accreditatieschema ook andere criteria opgenomen kunnen worden die
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om de duurzame bescherming van de voorziening
te bepalen. Het programmabureau SIKB heeft samen met ODI/VDV een verkenning
uitgevoerd wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Een eerste aanzet is gegeven in het
besluitformulier onder optie 2. Gedacht wordt aan het vastleggen van criteria waarmee
de voorziening in een kwaliteitsklasse wordt ingedeeld (klasse A, B en C). Gevraagd
wordt in te stemmen met het uitwerken van deze optie.
Chris de Wit geeft aan dat hij vreest voor een verkeerde interpretatie van deze extra
bepaling en stemt niet in met het nu uitwerken van deze optie. Door andere aanwezigen
wordt aangegeven dat dit wel een meerwaarde van de inspecties kan zijn, maar dat dit
niet per se met de huidige aanpassing van de documenten meegenomen hoeft te
worden. Voorstel is om in een begeleidingscommissie deze optie uit te werken zodat in
de vergadering op 5 oktober een uitgewerkt voorstel kan worden gepresenteerd wat bij
een volgende herziening van AS 6700 (en Rbk) kan worden verwerkt.

Verkade

Besluit: Optie 2 verder uitwerken en agenderen voor de vergadering van 5 oktober
2017.
9. Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Volgende vergadering: 5 oktober 2017, 10.00 – 12.30 uur
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