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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 
 

 

VERSLAG overleg inspectie-instellingen AS 6800  
 

 

Datum : 17 maart 2017  

Plaats : SIKB, Gouda 

 

 
Aanwezig : Afwezig :  
  Walter de Koning / SIKB 

Gerard Drost / Van der Heide Inspecties 
Bart van Dongen/ Ingenieursbureau Klink 
Marcel Struis / Kiwa Inspecta 
Pieter Tienstra / ECO Inspections 

Floris Klink / Ingenieursbureau Klink  

 

Leo van Kuijl / Van der Heide Inspecties 
Maja Keijzer / Van der Velde Protection 

Yuen Au / Van der Velde Protection 
Jacco vd Sande / Van der Velde Protection 

 

  

 

 1. Opening  

 Voorstelronde i.v.m. nieuwe aanwezigen  

 2. Actielijst 14 oktober 2016 

 

 

 Alle acties zijn uitgevoerd 

 

 3. Mededelingen / informatie-uitwisseling  

 

 

 

WdK 

 

BvD / 

MS 

 

 

 

  

Besproken zijn:  

1. stand van zaken project Robot-inspecties. Uitvoering inspecties in april, maar 

er zijn nog geen data doorgegeven. Nagaan planning. Rapportage en 

conclusies in AC Bodembescherming van 8 juni.  

2. Stand van zaken project Voorkom een nieuwe actie tankslag. Bart van 

Dongen vult de database aan met inspecties na 2008, Marcel Struis met 

inspecties voor 2008.  

Analyse van de eerste dataset (inspecties Van der Heide) bevestigt de 

hypothese van toenemende schade, de spreiding wordt groter.  

Het valt niet mee om voldoende geschikte tanks te vinden. Allen kijken uit 

naar tanks.  

3. Schemabeheer: het beheer van schema’s wordt door de RvA meer dan 

vroeger gekoppeld aan CBI-activiteiten. Dat geldt niet voor wettelijke 

schema’s, voor AS 6800 verandert er dus niets.  

4. Overdracht BRL K903: inhoudelijk gesprek afgerond, overdracht zal komende 

periode plaatsvinden. Er blijven 2 colleges (Bodembescherming en TTA). 

  

 4. Terugkoppeling Programmaraad Bodembescherming 

 

 

 

 

WdK 

Besproken zijn: 
1. Jaarplan 2017: geen opmerkingen  
2. Database inspectie-resultaten: de inspectie-instellingen steunen de ontwikkeling 

van een database, mits het om een eenvoudig systeem gaat. Gedacht wordt aan 
een webportal waar de resultaten worden ingevoerd. Starten met de resultaten van 
6811-inspecties om te leren omgaan met de database. Als er extra items 
vastgelegd moeten worden moet de 6811 ook aangevuld worden. Ook het 
vastleggen zelf wordt als verplichting in protocol 6811 opgenomen.  
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 5. Evaluatie themabijeenkomst inspecteurs februari 2017  

 

 

WdK 

 

Allen  

 

1.  Positieve reacties op de bijeenkomst. In 2018 opnieuw organiseren. Het is goed 
om te werken met cases.  

2. Is het zinvol om een referentieboek op te stellen (vgl AS 6700) om aan de hand 
hiervan inspecteurs te instrueren? Nu geen besluit, opnieuw agenderen in oktober.  

3. De inspecteurs kijken uit naar geschikte cases en proberen alvast foto’s te 
verzamelen  
 

 6. Praktijkvragen  

 

 

LvK / 

WdK 

1. Vragen / opmerkingen eisen aan camera’s: geen opmerkingen  
2. Wettelijke regeling controle water en bezinksel: geen opmerkingen  
3. Destructief onderzoek bij leidingen: het belang van goed hechtende coating 

uitleggend beschrijven t.b.v. de vragensteller.  Bart van Dongen ontvangt een cc 
van de beantwoording  
 

 7. Wijzigingen AS 6800 

 

 

WdK 

Allen 

 

 

allen 

Proceduretijd voor wijziging is krap door deadline Regeling bodemkwaliteit. 8 juni is uiterste 
datum besluitvorming in AC Bodembescherming  
Er zijn enkele kleinere punten die verwerkt worden (markering aardingspunt; verzoek REIT-
commissie; terminologie camera-inspectie).  
Eventuele extra punten uiterlijk 1 mei 2017 aanleveren. 
Tegelijk ook redactionele slag (verwoording, lay out, wijziging huisstijl, opnemen extra 
beeldmateriaal, opnemen Engelse introductieteksten, integratie wijzigingsblad).  
Allen kijken uit naar extra beeldmateriaal, eventueel nieuwe foto’s maken door medewerker 
SIKB.   

  

 8. Rondvraag  

WdK  Lekdetectie vloeistof boven de in de BRL K903 genoemde waarde? Agenderen volgende 
vergadering  

  

 Volgende vergadering 13 oktober, 12.30 uur (NB starttijd vroeger dan normaal) 

 


