
 

 
 

 

 

Verslag 
 
 

Programmaraad Bodembescherming 
 

Datum : 5 maart 2020  

Tijd : 13.30 – 16.15 uur 

Plaats : SIKB te Gouda 

 

Aanwezig : Afwezig : 
Marcel Koeleman (voorzitter) Erik van der Heijden (VTI) 

Kees Jonker (RWS) Leo van Kuijl (VTI) 

Aad Kant (NIBV / SIKB bestuurslid) Henri van Geenen (NIBV) 

Willem van der Zon (VNO-NCW) Marloes Dommelen (RVB) 

Henk Koster (SIKB, notulist) 
 
 

Otto Feenstra (Vereniging Afvalbedrijven) 

Martin de Jonker (ODI-VDV) Jordi Verkade (SIKB) 

 Huib Mulleneers (NIBV) Robert Hilgers (Provincie NB) 

NoordBrabant) 

 

 Jan Bessembinders (BOVAG) 

 

 

 

  

 

Actie  

door 

 

 1. Opening 

 

 

Alle bovengenoemde afwezigen hebben zich afgemeld.  
De agenda wordt vastgesteld. 

 2. Verslag vergadering 14 januari 2020 en actielijst  
Het concept-verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De actielijst wordt doorgenomen. T.a.v. de vertegenwoordiging van gemeenten in 
de SIKB-gremia meldt Marcel Koeleman dat René Smolders de Taakgroep 
Bodemkwaliteit binnen VNG-WEB zal gaan leiden, en aldus zal aansluiten bij de 
Programmaraad Bodembeheer. Naar invulling van de gemeentelijke vacature voor 
de Programmaraad Bodembescherming wordt naarstig gezocht. Kees Jonker doet 
een pleidooi om de gemeenteambtenaren in het algemeen te ‘verleiden’ om in de 
gremia hun zegje te doen. 
De overige acties zijn in behandeling en/of staan op de agenda. T.a.v. de 
Governance: Henk Koster zal de Notitie Antennefunctie van de Programmaraad 
Bodembeheer ter informatie nazenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Actualiteiten en Mededelingen 
 
3.1 Stand van zaken brief PFAS aan I&W 
Enkele partners in de bodemonderzoeksketen, te weten de adviessector verenigd 
in de VKB, de procesmatige grondreinigingsbranche, verenigd in de NVPG, en de 
laboratoria, verenigd in Fenelab hebben bij monde van SIKB een brief gestuurd aan 
het ministerie van I&W ten aanzien van PFAS, waarin aandacht wordt gevraagd 
voor de mogelijke invloed van (bronnen van meet-) onzekerheid in de gehele keten. 
Dat geldt nu voor PFAS, maar dit basisprincipe zou moeten worden toegepast voor 
alle niet genormeerde Zeer Zorgwekkende Stoffen. 
De Programmaraad valt op dat de toon gematigd van aard is en een duidelijk 
compromis behelst. Henk Koster erkent dat en geeft aan dat de brief dan ook het 
resultaat was van een scherpe discussie tussen partijen. 
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3.2. Jaarcongres 2020 
Henk Koster licht het thema van het Jaarcongres 2020 toe, waarin de verbinding 
met sport wordt gelegd. 
De leden van de Programmaraad geven aan dat juist ook breedtesport een goede 
relatie met ons werkveld kan betekenen. Verder worden enige suggesties voor de 
invulling gegeven (kunstgrasdiscussie; Toon Gerbrands als ex-RWS-er; 
bodemprofiel op de Herdgang gemaakt door Bodem+). 
 
3.3. Rapportage ‘Voorkom een nieuwe Actie Tankslag’ 
In het CCvD/AC Bodembescherming van 6 december 2019 is het rapport over 
corrosie door biodiesel vastgesteld. Zie : 
https://www.sikb.nl/nieuws/2020/biodiesel-kan-deels-inwendig-ongecoate-
opslagtanks-beschadigen-;  
Een persbericht hierover is onlangs verschenen, maar heeft tot op heden geen 
reactie gekregen. De leden geven aan dat het van belang is dat 
probleemeigenaren dit signaal toch op enige manier tot zich kunnen nemen. 
Geadviseerd wordt om dit via brancheorganisaties (Bovag, LTO, VTI e.d.) en met 
diverse media (LinkedIn) te doen. 
 
3.4 Advies toepassing luchttestsysteem op vloeistofdichte vloeren 
Henk Koster licht de stand van zaken toe. De resultaten van de praktijkproef 
uitgevoerd door de Begeleidingscommissie en de theoretische benadering van de 
Advieskamer leidden tot een verschil van inzicht van beide partijen. Dat verschil 
van inzicht heeft naar het zich laat aanzien een inhoudelijke basis. 
Op 11 februari jl. is de Begeleidingscommissie bijeen geweest waarbij de 
documenten van de Advieskamer zijn besproken.  
Zowel Advieskamer als Begeleidingscommissie zijn van mening dat het huidige 
Protocol 6704 op basis van de resultaten aangepast en op onderdelen 
verduidelijkt moet worden. Er wordt een Begeleidingscommissie ingesteld, met als 
doel het voorbereiden van een aangepast Protocol 6704, daarbij rekening 
houdend met de opmerkingen van de Advieskamer en de ervaringen van de 
praktijkproef. 
De leden van de Programmaraad hebben geen opmerkingen. 
 
3.5 Aanpassing protocol 6902 
Op 18 februari 2020 is een Begeleidingscommissie bijeen geweest o.l.v. Frank van 
Berkum namens SIKB, met als doel om te onderzoeken of protocol 6902 zou 
moeten worden uitgebreid met een inspectiekader voor IBC-werken die zijn 
aangelegd voor juni 1997. Op dat moment is de 2e versie van het IPO-
Interimbeleid in werking gegaan en is het huidige inspectiekader geschikt. 
Kwaliteitsborging van inspectie van oudere werken is er niet. 
Een aanvulling op het protocol is nu in voorbereiding. 
De vraag wordt gesteld in hoeverre ‘ de omgeving’ hier gevoel bij heeft. Henk 
Koster antwoordt dat de BC breed is samengesteld en dat diverse stakeholders 
interesse hebben getoond. 
 
3.6, 3.7 en 3.8 Stand van zaken Wijzigingsbladen AS SIKB 6700, 6800, 6900, BRL 
SIKB 7700 en 7800 en ontwikkelingen Omgevingswet 
Henk Koster licht toe dat de invoering van de Omgevingswet c.a. nog steeds 
gepland staat voor 1 januari 2021 en dat alle actie gericht is op het Ow-proof 
maken van onze normatieve documenten. 
De aangepaste schema`s moeten uiterlijk 1 april bij de RvA en 1 mei bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liggen zodat deze hun 
beoordelingen en toetsen kunnen uitvoeren. 
Voor de genoemde documenten (m.u.v. de BRL SIKB 7800) betekent dat dat de 
opmerkingen gemaakt in de openbare reactieronde en pre-HUF-toets (door ILT) 
zijn verwerkt; vervolgens heeft het AC/CCvD deze vastgesteld. Nu volgt indiening 

https://www.sikb.nl/nieuws/2020/biodiesel-kan-deels-inwendig-ongecoate-opslagtanks-beschadigen-
https://www.sikb.nl/nieuws/2020/biodiesel-kan-deels-inwendig-ongecoate-opslagtanks-beschadigen-
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bij de RvA. 
 
Henk Koster geeft tenslotte aan dat de Rbk per 1 april aanstaande wordt 
gewijzigd, hetgeen betekent dat de BRL SIKB 7800 per 1 april 2020 van kracht is. 
 
Gelet op de complexiteit wordt voorgesteld dat Kees Jonker, Robert Hilgers en 
Kees Jonker in de volgende vergadering een presentatie geven over de 
Omgevingswet, de belangrijke veranderingen en de verhouding tot de normatieve 
documenten. 
 
4. Governance 
4.1. Verkenning SIKB-rol in actuele maatschappelijke opgaven, Governance SIKB  
In de bestuursvergadering van 11 februari 2020 is een Visiedocument SIKB 2020-
2024 besproken. Dat is opgesteld mede op basis van de input van de Verkenning. 
Henk Koster licht enige aspecten van het Visiedocument toe en zegt toe om dat in 
de volgende vergadering te agenderen zodat de Programmaraad haar analyse 
daarop kan geven. 
Aandacht wordt gevraagd voor de betekenis voor de Programmaraad en voor de 
communicatie. 
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4.2. Notitie Project- en procescertificatie 
Henk Koster geeft aan dat de notitie ook de vorige bijeenkomst was geagendeerd. 
In overleg met Otto Feenstra, die al eerder commentaar gaf wordt voorgesteld dat 
dit onderwerp zich meer leent voor behandeling in de Programmaraad 
Bodembeheer.  
Martin de Jonker zegt met weemoed terug te denken aan de tijd dat certificatie i.p.v. 
accreditatie nog opgeld deed. De kwaliteit van het werk is zo langzamerhand geen 
aandachtspunt meer. 
De leden herkennen dit; een suggestie is om Martin de Bree 
(https://www.rsm.nl/people/martin-de-bree/#publications;) als gast uit te nodigen, 
om de rol en verhouding van publiek en privaat toezicht te duiden. 
  
4.3 Bespreken en vaststellen Jaarprogramma Bodembescherming 2020 
Het Jaarprogramma wordt kort besproken. Het programmabureau SIKB krijgt het 
mandaat om eventuele wijzigingen of aanpassingen die voortvloeien uit een check 
tegen het Visiedocument nog door te voeren. Het Jaarprogramma wordt daarmee 
vastgesteld. 

  
 
5.  Rondvraag  

 

 

 

 

HK 

 
Huib Mulleneers vraagt naar de status van Het Position Paper Op grond van 
vertrouwen. Dat is verzonden aan het ministerie van I&W. De reactie is geweest dat 
het ministerie aangeeft hierop terug te komen en de inhoud mee te willen nemen, in 
enige vorm, in de brief die t.z.t. over de Evaluatie Kwalibo wordt gezonden aan de 
Minister. 
Willem van der Zon geeft aan dat een soort Rondetafelgesprek met I&W is aan te 
bevelen. Henk Koster zal dat bespreken met het ministerie. 
 
 

 Vergaderschema:  

   

Vergaderschema 2020   

Donderdag 18 juni 2020 13.30 – 16.30 u Gouda 

Donderdag 29 oktober 2020 13.30 – 16.30 u Gouda 

 

https://www.rsm.nl/people/martin-de-bree/#publications

