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Aanwezig : Afwezig :  

  
Theo Edelman (Edelman BV) Gerard Wyfker (Metaalunie) 

Ko Baas (Raad voor Accreditatie)  

Marc de Boer (gemeente Enschede)  

Eugene Timmermans (Trisoplast)  

Henri van Geenen (SABA-NIBV)  

Gerard Groot Koerkamp(ContrAll– 
ODI/VDV) 

 

Jenda Horak (FOCWA)  

Walter de Koning (SIKB) - gedeeltelijk  

Paul Mes (KIWA certificatie en keuringen)  

Fred Mudde (SenterNovem Bodemplus)  

Arend van de Pol (Infraspecials-NIBV)  

Jan den Ouden (SIKB)  

Eric Ruwiel (VROM)  

Frank van der Salm (DCMR)  
Oscar Terheijden (Intron)  
Pieter Tienstra (E.C.O. Inspections –
ODI/VDV) 

 

Jordi Verkade (MWH –ODI/VDV)  
Tineke Weide (BOVAG)  

  
  
  
  

 

 
Actie  

door 

Nr.  

  CCvD Bodembescherming 
   
 1 Opening, mededelingen  en vaststellen agenda CCvD 

 1.1 De nieuwe leden Marc de Boer en Eugene Timmermans stellen zich voor. 
   

 
Den 
Ouden 

1.2 Stukken voor de vergadering zijn lastig te relateren aan agendapunten. De leden 
vragen dit te verbeteren, bijvoorbeeld door te splitsen in CCvD - AC- CCVD/AC, per 
onderwerp in één bestand of i.d. 

   
 1.3 Verslag pas op de website als die in de volgende vergadering is vastgesteld, ma 

eventuele correcties. Concept verslag eerder dan de stukken voor de eerstvolgende 
vergadering verzenden, om tijdig de actiepunten te onderkennen. 

   
 1.3 Agenda CCvD wordt ongewijzigd vastgesteld 
   
 2 Aanpassen BRL-en door Kwalibo 



 
 
 

- 2 - 
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SIKB 
Mes 
 
SIKB 

 
SIKB 
 
SIKB 
 
SIKB 

 
 

SIKB 

 Eric Ruwiel licht de achtergrond nader toe. Noodzaak komt voort uit wijzigen 

Regeling bodemkwaliteit. Notificatie EU moet rond zijn voor geplande publicatie op 
1 oktober 2009. Betekent dat de wijzigingen per 1 mei 2009 inhoudelijk moetn zijn 
doorgevoerd. Opmerkingen bij de documenten:  
1. Titel besluitformulier moet zijn CcvD bodembescherming. 
2. Juiste benaming van blad 2 van de betreffende BRL wordt nog gecontroleerd en 

doorgegeven. 
3. Wijziging van WF98-01 naar WF98-01/02 niet doorvoeren i.v.m. toetsing van 

RvA aan de WF98-01. 
4. Bij de BRL 2319 is ook herstel elementenverharding onderwerp 
5. De nieuwe paragraaf 7.4 voor verwijzen naar model kwaliteitsverklaring niet 

toepassen. Deze verwijzing onderbrengen bij hoofdstuk “Externe 
kwaliteitsborging”. 

6. Bij BRL-en met de mogelijkheid tot certificering op onderdelen moet dit uit de 

model kwaliteitsverklaring blijken. 
7. Deze BRL-en zijn niet in het overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de 

bouw vermeld. De verwijzing naar de website van SBK komt SIKB en aantal 
leden vreemd over. Dit wordt in het proces van aanvaarding door HCB van SBK 
meegenomen. 

 
Het college stemt met in acht neming van deze opmerkingen en eventuele 

aanpassingen die door SBK worden voorgeschreven in met de wijzigingen. 
   
 
 
SIKB 

3 
 
 

Voortgang herziening BRL-en Aanleg Vloeistofdicht 
Offertes op basis van het projectplan zijn ontvangen. Het programmabureau maakt 
deze week de keuze en geeft opdracht. 

   
  CCvD en AC Bodembescherming 
 
 

  

 4 Opening en agenda 
   
 4.1 Agenda  

   

  1. Er is geen agendapunt 11. Agendapunten 12, 13 en 14 schuiven op. 
2. Agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 

   
 
Horak 

4.2 
 

Samenstelling colleges 
1. Voor vertegenwoordiger VNO/NCW nog vervolgactie. 
2. De beide colleges houden licht verschillende samenstelling met in-uit 

   
 5 Verslag van 28 november 2008 
   
 
SIKB 

  Bij “Afwezig”: Jenda Horak vertegenwoordigt FOCWA 
 Algemeen: acties in aparte lijst bij het volgende verslag. 
Verslag is met deze opmerkingen akkoord. 

   

 6 Programmaraad 
   
 
 

 Walter de Koning geeft een toelichting. Verkrijgen van een goede bezetting is bij   
enkele genoemde belanghebbenden een moeizaam proces. Uitzicht dat voor de 

zomer de samenstelling rond is. De onderwerpen zijn divers. Kunnen ook buiten de 
huidige scopes van Bodembescherming van deze colleges liggen met wel duidelijk 

raakvlakken. 
Tineke Weide vraagt ook het onderwerp opleiding mee te nemen. 

   
 7 Jaarverslag 
   
  Formeel komt vanuit de colleges de vraag aan de CI-en en RvA om in het format 

“Jaaropgave BRL SIKB 2319” gegevens aan te leveren. Daarbij apart informatie 

over bedrijfsaudit en projectaudit. 
 SIKB stelt aan de hand van de opgaven en de algemene ontwikkelingen een 
jaarrapport op (document “Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde” als 
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voorbeeld). 
Apart stelt SIKb in kader van monitoring van Bbk en Kwalibo een verslag Monitoring 

op voor VROM. 
 
Het college stemt in met het format voor jaaropgaven en jaarrapport. 

   
 8 Rondvraag: Geen vragen. 
   
  AC Bodembescherming 
   
 9 Herinspectie na herstel 
   
 9.1 Binnengekomen reacties 
  Twee inspectie-instellingen hebben in hun reactie op de notitie  die is voorafgegaan 

aan het wijzigingsblad aangegeven dat er een herinspectie altijd op locatie moet 
plaats vinden.  

   

 9.2 Discussie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ruwiel 

 1. Er kan een verkeerde marktwerking ontstaan doordat II-en zelf bepalen of 
locatiebezoek nodig is. Gevolg is dat II-en die altijd terug willen zich uit de 
markt prijzen. Arend van der Pol zou de criteria altijd als randvoorwaarden 

laten hanteren. College besluit het principe dat II op basis van eigen 
deskundigheid bepaald zelf bepalen. De criteria zijn dan wel altijd de minimale 
randvoorwaarden. 

2. Blz. 2, Herinspectie – Vloer/verharding/riolering: In eerste zin na inspectie 
tussenvoegen “(zijnde niet de herinspectie)”. 

3. Blz. 3, eerste bolletje: Na ontvangpunt tussenvoegen “of opvangpunt”. 
4. Blz. 3, bij c; richtinggevend advies vervangen door “professionele mening”. 

5. Datum in werking treden aanpassen. Wijziging kan 1 mei 2009 op de website. 
Heeft die dan ook erkenning in kader Rbk. Dit wordt nagegaan. 

 
Het college stemt met in acht neming van deze opmerkingen in met de wijzigingen. 

   
 10 Wijzigen AP08 Controlemetingen Kathodische Bescherming ondergrondse 

tankinstallaties 

   
 10.1 Achtergronden en algemene discussie 
  Walter de Koning licht de historie van het ontstaan van de AP08 en het gescheiden 

beheer van de AP08 en de keuringscriteria van KIWA.  
Pieter Tienstra voegt hier aan toe dat er een initiatief is om tot een afrondende 
vergadering te komen met VROM, bedrijven, KIWA (tevens inspectiebedrijf) en 

SIKB. Hij heeft eigen voorkeur om AP08 en KC 102 t/m 106 onder één beheer te 
brengen. 
Naar de mening van enkele leden moet zonodig VROM deze schema‟s herbenoemen 
en een beheerder organiseren. 
Eric Ruwiel; Deze schema‟s hebben een plaats en regelgeving en erkenning en 
moeten goed in beheer blijven o.a. om veranderingen in gerelateerde richtlijnen en 
regelgeving goed te volgen. In de bespreking met de II-en kijken we ook hier naar. 

KIWA meld dat er het proces tot integrattie loopt, maar niet duidelijk is of dat tot 
een SIKB college of een apart college van de betreffende II-en leidt. Al de 
vergadering van de II-en en beheerders er niet uitkomt zal VROM deze 
mogelijkheden bij de overige marktpartijen voorleggen, en keuze maken. 

 
 10.2 Projectplan 

  1. In paragraaf 1, vierde bolletje moet staan ISO 17020. 
2. In paragraaf 1, na vierde bolletje: na 106 toevoegen “en 111”. 
 
Het college stemt met in acht neming van deze opmerkingen in met de wijzigingen. 
Met opstarten het project wachten tot er duidelijkheid is gegeven aan het college 
over het beheer van de KC-„s. 

   

 11 Herziening Inspectierichtlijn 
   
  Opstarten wacht op volledig krijgen van de begeleidingscommissie. Pieter Tienstra 
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Weide 

merkt op dat SFA-testsystemen geen branche vertegenwoordigd, en p eigen 
bedrijfstitel in de BC zit. Dit is recent met ODI/VDV besproken, en als het over 

specifieke technieken gaat zal SFA-testsystemen dat in werkgroepverband kunnen 
uitwerken. 
Contact wordt nog opgenomen met Wim Schouten (NOVE) en Ger Heynis (Shell, en 
maatschappijen). 

   
 12 Rondvraag 
  1. Overzicht van gegevens van de collegeleden rondsturen. 

2. vergaderschema naar Marc de Boer en Eugene Timmermans. 
   
 13 Volgende vergadering: 18 september 2009, 9.30 -12.00 uur, SIKB, Gouda 

 

 

Actielijst van vergadering 18 april 2009 
Actie  
door 

Nr.  

 
Den 
Ouden 

1.2 Stukken voor de vergadering zijn lastig te relateren aan agendapunten. De leden 
vragen dit te verbeteren, bijvoorbeeld door te splitsen in CCvD - AC- CCVD/AC, per 
onderwerp in één bestand of i.d. 

 2 Aanpassen BRL-en door Kwalibo 

 
SIKB 
Mes 
 
SIKB 
 

SIKB 
SIKB 
 
 
SIKB 
 
 

SIKB 

 
 
 
 
 

 

1. Titel besluitformulier moet zijn CcvD bodembescherming. 
2. Juiste benaming van blad 2 van de betreffende BRL wordt nog gecontroleerd en 

doorgegeven. 
3. Wijziging van WF98-01 naar WF98-01/02 niet doorvoeren i.v.m. toetsing van 

RvA aan de WF98-01. 

4. Bij de BRL 2319 is ook herstel elementenverharding onderwerp 
5. De nieuwe paragraaf 7.4 voor verwijzen naar model kwaliteitsverklaring niet 

toepassen. Deze verwijzing onderbrengen bij hoofdstuk “Externe 
kwaliteitsborging”. 

6. Bij BRL-en met de mogelijkheid tot certificering op onderdelen moet dit uit de 
model kwaliteitsverklaring blijken. 

7. Deze BRL-en zijn niet in het overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de 

bouw vermeld. De verwijzing naar de website van SBK komt SIKB en aantal 

leden vreemd over. Dit wordt in het proces van aanvaarding door HCB van SBK 
meegenomen. 
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3 
 
 

Voortgang herziening BRL-en Aanleg Vloeistofdicht 
Offertes op basis van het projectplan zijn ontvangen. Het programmabureau maakt 
deze week de keuze en geeft opdracht. 

 

Horak 

4.2 

 

Samenstelling colleges 

1. Voor vertegenwoordiger VNO/NCW nog vervolgactie. 
 5 Verslag van 28 november 2008 
SIKB   Algemeen: acties in aparte lijst bij het volgende verslag. 
 9.2 Herinspectie na herstel , Discussie  
 
Ruwiel 

 5. Datum in werking treden aanpassen. Wijziging kan 1 mei 2009 op de website. 
Heeft die dan ook erkenning in kader Rbk. Dit wordt nagegaan. 

 11 Herziening Inspectierichtlijn 
 
Weide 

 Contact voor begeleidingscommissiewordt nog opgenomen met Wim Schouten 
(NOVE) en Ger Heynis (Shell, en maatschappijen). 

 


