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1. Opening en vaststelling agenda CCvD/AC
Theo Edelman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
Erwin Bouman die Marc de Boer vervangt namens gemeente Enschede. Afmelding is
ontvangen Peter Tuyteleers en Floris Klink. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
waarna een voorstelronde volgt.
2. Concept-verslag voorgaande vergadering
2.1 Bijeenkomst 11 oktober 2018 + actielijst (bijgaand)
Op wat kleine tekstuele aanpassingen wordt het verslag van de vergadering van 11
oktober vastgesteld.

ODIVDV

Actielijst:
De actielijst is doorgenomen en bijgewerkt. Met betrekking tot het actiepunt 2017-06-08
wordt gemeld dat door ODIVDV aan een nieuw concept wordt gewerkt waar 15 maart
over wordt gesproken in de ledenvergadering. Een eventueel voorstel zou dan in de
volgende vergadering aan de orde komen. Agendapunt blijft staan. Overige acties zijn
uitgevoerd of staan op de agenda.
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3. Mededelingen
3.1 Stand van zaken procedures RvA/Rbk
Henk Koster geeft aan dat hij in gesprek is met beide actoren met als doel en wens de
doorlooptijd te versnellen en frequentie van aanpassingen te kunnen verhogen. Henk
Koster geeft aan dat hij het idee heeft dat er wel oor naar is maar dat wil niet zeggen
dat een en ander ook echt gaat lukken. Om de voortgang te bewaken vindt er nu
tweemaandelijks een gesprek plaats.
3.2 Position paper
Henk Koster geeft aan dat er op 1 november een gesprek is geweest bij I&W. Tijdens dit
gesprek bleek dat er bij een stakeholder intern verdeeldheid was hetgeen geen
wenselijke situatie was. Besloten is om in klein comité te proberen de neuzen één kant
op te krijgen en consensus te bereiken en met een eventueel aangepast voorstel naar
I&W terug te keren. Inmiddels zijn er twee overleggen in klein comité geweest en wordt
er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om consensus te bereiken.
3.3 BRL SIKB 7800
Jordi Verkade geeft een stand van zaken van de BRL. De BRL heeft in 2018 ter inzage
gelegen en het ingediende commentaar is verwerkt door de REIT commissie. Het
document zit nu in het traject van interne validatie waarna het de route in gaat naar
RvA, Europa en I&W. Verwachte datum in werking treden is 1 januari 2020.
3.4 Themabijeenkomsten
Het CCvD heeft de wens geuit om voor de doelgroepen AS6700, AS6800 en BRL7700
themabijeenkomsten te verzorgen waarbij in ieder geval de wijzigingen van de
protocollen besproken zullen worden. Voor AS6700 zijn inmiddels uitnodigingen
verzonden (4 en 11 april) voor de overige schema’s is de voorbereiding in volle gang.
4. Impactanalyse omgevingswet

Jonker

Allen

4.1 Toelichting impactanalyse
Henk Koster geeft aan dat er door SIKB een impactanalyse van de Omgevingswet op de
SIKB documenten plaatsvindt. Doel is de impact van de Omgevingswet op de SIKB
documenten in beeld te brengen. Bij de agenda is een rapport gevoegd waarin fase 1
van de analyse in kaart is gebracht: de inventarisatie op hoofdlijnen. Het vervolg is voor
nu het opstellen van een stappenplan om fase 2 en fase 3 uit te werken.
Het college geeft aan dat het een zinvolle exercitie is maar heeft over de rapportage en
de ‘infographic’ nog wel wat op- en aanmerkingen. Pieter Tienstra geeft aan dat in
bijlage 3 enkele tekstuele en inhoudelijke fouten met betrekking tot de reikwijdte staan
vermeld. Stephan Romers vraagt zich af waarom gevestigde begrippen worden
vervangen door nieuwe begrippen. Aangegeven wordt dat nu echt wordt gekeken naar
de impact van de Omgevingswet, los van de inhoud.
Arend van de Pol geeft aan dat onder 4.4 wordt gesproken over verplichte aanleg onder
certificaat van alle rioleringen en vraagt zich af of dat wel klopt. Kees Jonker gaat dit
nakijken.
Gerard Groot Koerkamp geeft aan dat de tekst bij AS6800 in bijlage 2 ook niet klopt.
Ook wordt in bijlage 3 gesproken over een apart protocol voor inspectie van herstel wat
niet wenselijk en nodig is aangezien dit al onder 6701 is geregeld.
Op de infographic wordt aangegeven dat het pijltje van de 6700 naar de riolering moet.
Wim Schouten geeft aan dat de tank onder het huisje geen ondergrondse tank is.
Kees Jonker geeft aan dat er vanuit de BRL7800 geen pijl loopt naar de tank.
4.2 Besluitformulier impactanalyse
Afgesproken wordt dat een ieder tot 1 maart heeft om op- en aanmerkingen te geven op
de rapportage, deze kunnen naar Henk Koster worden gemaild. De rapportage wordt
daarop aangepast en in de volgende vergadering ter vaststelling geagendeerd.
5. Actualiteiten AS 6700 (Inspectie bodembeschermende voorzieningen)
5.1 Stand van zaken praktijkproef luchtinspectie
Jordi Verkade geeft aan wat de status is. Het CCvD heeft in de vorige vergadering de
rapportage van de praktijkproef vastgesteld en heeft naar aanleiding van de
praktijkproef enkele vragen gesteld aan de Advieskamer. De Advieskamer heeft daar nu
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in concept op gereageerd. De conceptreactie gaat verder dan een korte reactie per
gestelde vraag en zal daarom inhoudelijk worden besproken in de
begeleidingscommissie. Deze zal haar reactie naar de Advieskamer verzenden die al dan
niet met inbegrip van het commentaar van de begeleidingscommissie een definitieve
reactie zal opstellen. Deze reactie wordt in de volgende vergadering van het CCvD
geagendeerd.
6. Actualiteiten AS 6800 (controle en keuring tank(opslag)installaties)
6.1 Stand van zaken PRJ 288 Bio diesels
Een korte update van het project is besproken. De stand van zaken is dat er inmiddels
19 tanks zijn onderzocht terwijl er minimaal 20 nodig zijn om te voldoen aan de
resultaatsverplichting. Als dit aantal is behaald dan kan fase 1 van het project worden
afgerond. Fase 2 van het project zal zich richten op de bemonsteringsmethode
(analyse?) alsmede een voorstel voor keuringstermijnen. Kees Jonker vraagt of het
misschien een idee is om alvast verder te gaan met fase 2 aangezien er wordt verwacht
dat de resultaten van de laatste tank niet dusdanig zullen afwijken dat de conclusies
anders zullen zijn. Henk Koster geeft aan dat dat in de planning zit en gaat dit initiëren.
6.2 Project robotinspecties
Jordi Verkade geeft met behulp van een presentatie een toelichting op de stand van
zaken. Inmiddels is een begeleidingscommissie samengesteld en een projectplan
vastgesteld. Vervolgens heeft een training van inspecteurs plaatsgevonden en is de
praktijkproef uitgevoerd. De resultaten worden nu verwerkt en met de
begeleidingscommissie besproken.
7. Actualiteiten BRL 7700 (aanleg en herstel vloeistofdichte voorzieningen)
7.1 Stand van zaken uitwerken tekstvoorstel hoofdstuk 3.1 7702
Jordi Verkade geeft aan dat een begeleidingscommissie is samengesteld en dat er een
tekstvoorstel wordt gemaakt waarin de aangepaste tekst is verwerkt. Uitgangspunt is
dat aannemers alleen moeten aantonen wat de kwaliteit van het toegepaste materiaal is
als er geen erkend certificaat bij is afgegeven of wanneer dit certificaat is vervallen. De
verwachting is dat de uiteindelijk tekst uiterlijk 1 maart aan het CCvD wordt voorgelegd
en na akkoord kan dit dan wellicht nog voor 1 april de route in.

NIBV

Van
Oosten/
Van der
Velden

Verkade

7.2 Discussie afgeven VVV op vloeren die wettelijk gezien onder erkenning aangelegd
moeten worden maar die dat niet zijn.
Door Stephan Romers wordt aangegeven dat er door inspectiebedrijven VVV’s worden
afgegeven op vloeren die onder erkenning moeten zijn aangelegd maar dat in praktijk
niet zijn. Dit is niet wenselijk en zou wat NIBV betreft niet mogen. Er vindt een discussie
plaats waarin onder andere wordt aangegeven dat een inspecteur niet op de stoel van
de handhaver moet zitten, ook wordt aangegeven dat het in praktijk wel eens lastig kan
zijn als een vloer al jaren oud is of wanneer het gebruik veranderd. Besloten wordt dat
NIBV een voorstel/discussie stuk maakt op basis waarvan verder gediscussieerd kan
worden.
Kees Jonker geeft aan dat misstanden of cases altijd aangeboden kunnen worden. Dit
kan ook anoniem via SIKB.
Bas van Oosten geeft aan dat hij had verwacht dat dit punt over een ander onderwerp
ging, te weten over hoe om te gaan met nieuwkomers in de markt. Volgens de BRL en
Rbk mag een aannemer alleen een BAOC of BHOC afgeven wanneer deze gecertificeerd
en erkend is, in praktijk lukt dit tijdens de toelatingsperiode niet. Bas van Oosten vraagt
hoe hier mee om te gaan. Een ieder is het er mee eens dat dit tijdens de
toelatingsperiode gewoon moet kunnen. Afgesproken is dat Bas van Oosten en
Annemieke van der Velden een tekstvoorstel maken dat de volgende vergadering wordt
ingebracht.
8. Rondvraag en afsluiting
Gerard Groot Koerkamp geeft aan dat in de AS6700 onder 3.2.4.2 onderdeel e nieuwe
deskundigheidseisen zijn toegevoegd die wat hem betreft niet wenselijk en reëel zijn en
vraagt zich af hoe deze er in zijn gekomen. Jordi Verkade zal dit uitzoeken en er op
terug komen.
Pieter Tienstra geeft aan dat hij wel eens een ander protocol gebruikt als nader
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onderzoeksmethode. Dit is ook gewoon toegestaan vanuit de AS6700 alleen nu moet er
wel twee keer afdracht worden betaald voor dezelfde voorziening wat niet wenselijk is.
SIKB zal kijken hoe hier praktisch mee kan worden omgegaan en zal dit korstluiten met
de inspectiebedrijven.
Volgende vergadering: 23 mei 2019, 10.00 – 12.30 uur
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Actielijst CCvD en AC Bodembescherming
(stand per 14 februari 2019)
Vergadering
2017-06-08

Actor
ODI/VDV

2017-12-22

NNB

2019-02-14

Jonker

2019-02-14

Allen

2019-02-14

NIBV

2019-02-14

Van Oosten/
Van der
Velden
Verkade
SIKB

2019-02-14
2019-02-14

Actie
Uitwerken technische criteria kwalificatie
vloeren.
Uitwerken kwalificatie criteria voor BAOC’s
(vervolg op actie kwalificatie vloeren).
Check op verplichte aanleg onder certificaat
van riolering in Omgevingswet
Commentaar op impactanalyse doorgeven
aan Henk Koster
Opstellen discussiestuk/voorstel hoe om te
gaan met niet onder certificaat aangelegde
vloeren vs afgifte VVV
Tekstvoorstel opstellen tbv nieuwkomers in
de markt
Uitzoeken herkomst deskundigheidseisen
Uitzoeken hoe om te gaan met dubbele
registratiekosten

Stand van zaken

NTB

