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Verslag
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast. Voorafgaand aan de
vergadering heeft Martin Couvée zich afgemeld.
2. Verslag en actielijst vergadering 2 maart 2018
Nav het verslag: Het verslag is zonder aanpassingen vastgesteld.
Nav de actielijst: Martin Couvée geeft per mail aan dat de opleiding ‘Herclassificatie tankinstallaties’ is
gepland op 4 en 11 april. De PRI&E is door de REIT goedgekeurd en dient zsm door de markt uitgezet
te worden. De actie is hiermee ingevuld.
3. Communicatie & Netwerk
3.1 Position Paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’
Henk Koster geeft aan dat er op 1 november een gesprek is geweest bij I&W. Tijdens dit gesprek
bleek dat er bij één van de stakeholders die ondertekend hadden, intern verdeeldheid was. Bovendien
kwamen ook andere partijen met bezwaren. 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 over de verplichting tot certificatie te bereiken.
3.2 Impactanalyse Omgevingswet
Henk Koster geeft aan dat er door SIKB een analyse van de impact van de Omgevingswet op de SIKB
documenten plaatsvindt. 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
waarbij de position paper (zie onder 3.1) eigenlijk al een vooruitgeschoven item is. Aangegeven
wordt dat in de ‘infographic’ de BRL 7800 niet juist is weergegeven alsmede de ondergrondse tank
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onder het huis die nu niet als ondergrondse tank is weergegeven. 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.
4. Actualiteiten BRL 7800/BRL-K903
4.1 BRL 7800, versie 1.0
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.
4.2 Stand van zaken opleidingen
Dit is reeds bij het bespreken van de actiepunten aan de orde gekomen.
4.3 Jaarrapportage BRL 7800
Jordi Verkade geeft aan dat Kiwa een jaarrapportage opstelt over al haar schema’s. Tot en met 2017
was K903 hier onderdeel van. Met de overdracht naar SIKB is besloten om over 2018 een aparte
jaarrapportage door SIKB te laten opstellen. Uiteraard is deze rapportage nu alleen nog gevuld met
gegevens van de enige CI: Kiwa. De jaarrapportage wordt in SIKB stijl opgesteld en zal volgende
vergadering als vergaderstuk op de agenda worden geplaatst.
5. Actualiteiten AS 6800
5.1 Verzoek om afvaardiging AS 6800 bedrijven in CCvD
Vanuit de AS 6800 bedrijven is het verzoek gedaan om een zetel te krijgen binnen het CCvD
Tankinstallaties van SIKB. Voornaamste argument van de AS 6800 bedrijven is dat zij vaak tegen
zaken aanlopen die direct of indirect relatie hebben met BRL 7800 installaties. Dat geldt uiteraard
voor de verplichte te inspecteren elementen van de tankinstallaties maar daarnaast ook voor andere
ontwikkelingen en aandachtspunten. Anderzijds zijn er ook zaken die spelen bij de BRL 7800
installatiebedrijven die weer betrekking kunnen hebben op de AS 6800 bedrijven. Door beide
bedrijfstakken in het college vertegenwoordigd te laten zijn kan zodoende beter afstemming
plaatsvinden en kan de kwaliteit van beide regelingen worden verbeterd (te denken valt bijvoorbeeld
aan de ervaringen van de projecten Bio-diesels en robotinspecties die ook voor BRL 7800 interessant
kunnen zijn).
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Besloten is dat men tot en met 18 maart a.s. bij Jordi Verkade kan aangeven dat er een bezwaar is
tegen een zetel voor de AS6800 bedrijven in het college. Bij geen of positieve reacties wordt namens
het college een positief advies geven richting het bestuur van SIKB. Het bestuur is besluitvormend
(artikel 8 van de Statuten van SIKB).
5.2 Stand van zaken PRJ 288 Voorkom een nieuwe Actie Tankslag
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.
5.3 Project robotinspecties
Jordi Verkade geeft 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.
6. Rondvraag en afsluiting
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
Volgende vergadering: 10 mei 2019, 11.00 – 12.00 uur

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer
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Actie
Commentaar op impactanalyse vóór 1 maart
doorgeven aan Henk Koster
Evt. bezwaar tegen zetel 6800 bedrijven
doorgeven aan Jordi Verkade

Stand van zaken
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