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Verslag
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering exact om 9.30 uur. Twee agendapunten worden van het CvD TTa
naar dit CCvD verplaatst, te weten het Rooster van Aftreden en het vergaderschema voor 2020. Ook
wordt er een extra vergaderpunt onder 1.2 geplaatst waar Erik van der Heijden de laatste stand van
zaken met betrekking tot de herziening van PGS-en zal vertellen.
Voorafgaand aan de vergadering hebben Henk Koster, Wim Schouten en Martin Couvée zich
afgemeld. Stefan Bax is afwezig zonder afzegging.
1.1 Voorstellen nieuw lid
Hans Winnubst krijgt de gelegenheid om zich voor te stellen aan het college. Hans is werkzaam bij
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en zal de bevoegde gezagen vertegenwoordigen in het
college.
1.2 Ontwikkelingen PGS-en
Erik van der Heijden geeft aan dat er momenteel veel speelt omtrent PGS 30 en 31. Deze moeten
met het oog op de Omgevingswet beide aangepast worden. Voor PGS 31 geldt dat deze niet gereed is
en er zal een uitgeklede versie ter beoordeling naar Europa worden gezonden. Ook voor PGS 30 zijn
er veel last minute aanpassingen en opmerkingen die allemaal bekeken en vaak weerlegd moeten
worden. Kortom dit is allemaal zeer tijdrovend.
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2. Verslag en actielijst vergadering 2 maart 2018
N.a.v. het verslag: Het verslag is zonder aanpassingen vastgesteld.

Koster

N.a.v. de actielijst: De acties met betrekking tot het aanpassen van de Infographic en het rondzenden
van de jaarrapportage zijn uitgevoerd. De actie met betrekking tot het nader bekijken van de
tijdsbestedingstabel hoofdgebied F moet nog bij REIT worden besproken. Afgesproken is de
aangepaste Infographic nog door te zenden.

Koster
Verkade

3. Communicatie & Netwerk
3.1 Position Paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’
Jordi Verkade geeft een korte update van de status. In mei is het ontwerp invoeringsbesluit
Omgevingswet gepubliceerd waarin een gewijzigde tekst voor de tanks is opgenomen die meer in lijn
is met de huidige situatie. Besloten is door de werkgroep om verder even pas op de plaats te houden.
Erik van der Heijden geeft aan dat we in ieder geval ook buiten de grenzen moeten kijken hoe het
daar geregeld is zodat we minimaal voldoen aan de Europese wetgeving. Te denken valt hierbij aan
de BREF op-en overslagbedrijven en de Kaderrichtlijn Water. Het verzoek is dat Henk Koster dit
initieert.
Jordi Verkade zal de huidige position paper doorzenden naar Hans Winnubst.
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 is goedgekeurd door de RvA en
toegezonden ter publicatie aan het Ministerie van I&W. Onverwacht en tegen eerdere afspraken in is
er een HUF toets uitgevoerd op de BRL waaruit enkele op- en aanmerkingen zijn gekomen. SIKB
heeft het voorstel gedaan om deze opmerkingen in de versie van 2021 te verwerken aangezien het
procesmatig nu niet meer mogelijk is. Daar is nog geen reactie op gekomen.
Ook is aangegeven dat de Rbk waarschijnlijk pas per 1 april 2020 wordt aangepast. Dat betekent dat
de BRL 7800 ook per die datum in werking treedt, met een overgangsperiode van 15 maanden.

Verkade

4.2 Behoeftepeiling voorlichtingsdag BRL 7800
Gevraagd wordt aan de aanwezigen of er nut en noodzaak wordt gezien om een voorlichtingsdag te
organiseren omtrent de BRL 7800. Directe aanleiding is de omzetting van BRL K903 naar BRL 7800
maar ook andere onderwerpen met betrekking tot tanks kunnen aan bod komen. De doelgroep is de
tankinstallatiebranche. Door de aanwezigen wordt enthousiast gereageerd en wordt aangegeven dat
dit als zinvol wordt gezien. Jordi Verkade zal een en ander in gang gaan zetten.
Daarnaast wordt aangegeven dat het wellicht voor toezichthouders ook zinvol zou zijn om iets
dergelijks te organiseren. Een goed idee zou zijn om dit onderwerp op bijvoorbeeld een schakeldag
van Rijkswaterstaat in te brengen. Onderzocht gaat worden of dit mogelijk is.
4.3 BRL 7800, versie 1.1
Jordi Verkade geeft aan dat inmiddels al gewerkt wordt aan versie 1.1; deze versie is noodzakelijk
vanwege de Omgevingswet. De wijzigingen in versie 1.1 betreffen vooral verwijzingen in de
wetgeving en kleine fouten in versie 1.0. Deze wijzigingen staan voor 27 november op de agenda van
de REIT commissie. Gezien de korte termijn en strakke planning wordt aan het CCvD gevraagd in te
stemmen met een mailronde waarin de wijzigingen kunnen worden voorgelegd ter goedkeuring. Het
college stemt met deze werkwijze in.
5. Actualiteiten AS 6800
5.1 Stand van zaken PRJ 288 voorkom een nieuwe Actie Tankslag
De definitieve rapportage, bestaande uit het onderzoeksrapport en een advies met betrekking tot
keuringstermijnen van ondergrondse ongecoate dieseltanks, wordt in de AC Bodembescherming
vergadering van 6 december ter goedkeuring ingebracht. Wanneer het rapport is vastgesteld dan zal
deze in overleg met de opdrachtgever worden gepubliceerd en met dit college worden gedeeld.
5.2 Project robotinspecties
De rapportage is vastgesteld door het CCvD Bodembescherming en ter informatie bijgevoegd. Uit het
rapport blijkt dat de proef niet geslaagd is maar dat de afzonderlijke technieken op zich veelbelovend
zijn en met wat aanpassingen in de toekomst eventuele tankbetredingen zouden kunnen vervangen.
Het is aan de markt om daar eventueel op door te ontwikkelen.
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6. Rondvraag en afsluiting
Zoals eerder vermeld zijn twee extra vergaderpunten toegevoegd.
6.1 Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden is besproken. Voor 2020 lopen er geen termijnen af. Voor de personen
waarvan de termijn in 2021 afloopt geeft een ieder al aan dat ze voornemens zijn om hun termijn te
verlengen, een en ander op voordracht van de vertegenwoordigende organisatie. Bart van Dongen en
Hans Winnubst zullen aan het rooster van aftreden worden toegevoegd. Met Gerard Pouw en Stefan
Bax zal contact worden gezocht met de vraag of ze nog collegelid willen zijn, anders worden ze uit het
rooster verwijderd.
6.2 Vergaderschema 2020
Voor 2020 zijn de volgende vergaderdatums vastgesteld:
3 april 2020
3 september 2020
27 november 2020

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
Volgende vergadering: 3 april 2020, 09.30 – 10.30 uur te Nieuwegein
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Actielijst CCvD TTA
(stand per 22 november 2019)
Vergadering
2019-06-26
2019-06-26

Actor
Koster
REIT

Actie
Doorzenden aangepaste Infographic
Nader bekijken tijdsbestedingstabel
hoofdgebied F

2019-11-22

Koster

2019-11-22

Verkade

2019-11-22

Verkade

Initiëren overleg deelnemende partijen
Position Paper m.b.t. relatie Europese
wetgeving
Doorzenden position paper naar Hans
Winnubst
In gang zetten voorlichtingsdag BRL 7800

Stand van zaken
Op agenda REIT
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