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VERSLAG 
 

 

Periodiek overleg Inspectie-instellingen 
Vloeistofdichte Voorzieningen 
 

Datum : 7 oktober 2011 

Plaats : SIKB, Gouda 

 

 
Aanwezig : Afwezig :  

  Zie bijlage Zie bijlage 
  

 

 

 
Actie  

door 

 

 1. Opening, vaststelling agenda  

Agenda is akkoord. 

 2. Verslag 24 september 2010 

 
 

Redactioneel: 
De naam van Marcel Struis is onjuist gespeld.  
 

 

 
 

Naar aanleiding van: 

Alle acties zijn uitgevoerd resp komen terug op de agenda van 7 oktober 2011.  

 3. Mededelingen en informatieuitwisseling  
 

 

3.1 waaier bodembescherming  

De eerste uitgave (2000 stuks) is geheel verspreid. De nieuwe versie van de waaier 
bevat ook de wijzigingen in regelgeving en de SIKB-documenten.  De nieuwe NRB is 
gezien de nog lopende discussies buiten beschouwing gelaten.  

 
 
 
 
 
 
 

3.2 voortgang BRL 7700 
De BRL is vastgesteld en incl validatie (op accreditatieregels, niet op technische 
grondslagen) in juli voorgelegd aan de RvA. Mogelijke wijzigingen nav het RvA-
documentenonderzoek in CCvD november 2011. Planning inwerkingtreding is 1 
januari 2012. Voorlichtingsbijeenkomst voor certificaathouders op 3 november 2011 
ism NIBV.  
3.3 voortgang AS 6800 

Vastgesteld door AC Bodembescherming op 28 sept. Discussie over nieuwe 
technieken welke een principiële lijn weergeeft (zie ook agendapunt 5). Wordt 
binnenkort voorgelegd aan de RvA, incl validatie. Mogelijke wijzigingen nav 
documentenonderzoek in CCvD november 2011. Planning inwerkingtreding is 
eveneens 1 januari 2012. Planning is krap.  

 3.4 Integratie BLA in Activiteitenbesluit 

Integratie betekent onder meer een zelfde manier van verwijzen naar 

normdocumenten & erkenningsregeling voor inspecties bij mestbassins.  
3.5 gezamenlijke bijeenkomst Programmaraad en CCvD / AC op 12 oktober 2012 
Doel is samenwerking bevorderen. Deels excursie op Gilze-Rijen en deels een 
gezamenlijke discussie over prioriteiten in 2012 (zie ook agendapunt 7). 
3.6 SIKB-congres 2011 
Langeveld vindt dat bodembescherming wel wat meer aandacht had mogen krijgen.  

 
 4. AS 6700 
 
 
 
 

4.1 stand van zaken procedure; validatie 
De AS 6700 is vastgesteld op 1 juni met 11 opmerkingen. Deze opmerkingen en 

wijzigingen nav de quick scan van de RvA zijn verwerkt in een memo dat op 22 juli 

2011 per mail aan het college is voorgelegd. De ontvangen reacties zijn verwerkt in 
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de tekst van AS 6700 die op 18 augustus per mail aan het college is voorgelegd. 

Vervolgens heeft op 30 augustus heeft een extra overleg plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van een aantal inspectie-instellingen (Haukes, Verkade, 

Veldhuizen, Fluit, Tienstra, Groot Koerkamp). Dit heeft geleid tot overeenstemming 

over de resterende punten. Vervolgactie is het uitwerken van de situaties waarbij 

visueel inspecteren mogelijk is. De resultaten zullen per wijzigingsblad worden 

ingevoegd in de AS 6700. Het college heeft ingestemd met deze koers. Een 

evaluerend gesprek SIKB – ODI/VDV zal eind oktober plaatsvinden.  

De AS 6700 is inmiddels voor beoordeling ingediend bij de RvA. Hierbij ook de 

validatie. Deze heeft een andere betekenis dan De Koning tijdens het overleg op 18 

maart dacht (geen technische grondslagen). Daarom was het niet nodig om veel 

instellingen te betrekken bij de validatie en kon met 2 bureaus worden volstaan. 

Mogelijke wijzigingen nav het RvA-documentenonderzoek in AC Bodembescherming 

november 2011. Planning inwerkingtreding is 1 januari 2012.  

De RvA beschouwt de AS 6700 (en AS6800 en BRL7700) als volledig nieuwe 

schema’s. Gelet hierop is de nieuwe tekst wel per e-mail verspreid aan de 

instellingen, maar nog niet op de website geplaatst (idem AS 6800 en BRL 7700).  

 

 
 
 
 
 
De 
Koning  

Fluit 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De 

Jonker 

4.2 aanpassing regelgeving 

Het ministerie I&M is bezig met een aanpassing van het Activiteitenbesluit en het 
Besluit Bodemkwaliteit (+ bijbehorende Regeling Bodemkwaliteit). Hierin ook de 
wijzingen ivm de BRL 7700, AS 6700 en AS 6800. Planning is inwerkingtreding op 1 
januari 2012.  
4.3 Vervolgoverleg mbt inspecteren van folies 
De volgende personen worden aangemeld voor deelname aan het vervolgoverleg: De 
Jonker, Fluit, Veldhuizen, Haukes of Bergijk. Aangenomen wordt dat ook Groot 

Koerkamp zal willen deelnemen. Fluit zal de vz van het College KGWW (Boels) vragen 
of hij bereid is tot deelname.  
4.4 Themabijeenkomst AS 6700 
De bijeenkomst vindt plaats op 8 febr 2012.  
De Jonker licht het voorstel en de discussiepunten toe. Na discussie wordt gekozen 
voor: 

- doelgroep: inspecteurs. Toezichthouders BG zijn ook welkom, maar 

programma wordt niet op hen afgestemd.  
- Doel: uitleg van de verschillen AS 6700 + protocollen vs de CUR44. AS 6700 

+ 6702 + 6704 op meer samenvattende wijze, 6701 en 6703 meer 
verdiepend.  

- Tijd: 10.00 – 15.00 uur  
- Locatie: nog vast te leggen. Genoemd wordt KWR Nieuwegein.  

De Jonker zal verder uitwerken iom Neeft (BodemBreedAcademie).  
  
 5. Nieuwe technieken  
 
 
 
 

 
 
 
De 

Koning 

De Koning licht de lijn zoals door het AC Bodembescherming bij de AS 6800 gekozen 
is, toe. De aanwezigen stemmen in met het idee dat een vergelijkbare lijn ook voor 
de AS 6700 wordt ingevoerd. Kanttekeningen: 

- Onderscheid tussen vergelijkbaar met andere technieken en 

reproduceerbaarheid van resultaten voor ogen houden 
- Er moet wel sprake zijn van een gedegen onderbouwing van de claim op 

resultaten.  
Het is nog niet duidelijk of de RvA instemt met een dergelijke tekst. Daartoe eerst de 

documenttoets voor de AS 6800 afwachten. Daarna initiatief tot wijziging AS 6700.  

 6. IBC-Inspecties 

 
 
 

De Koning licht het BC-overleg toe. Het beoogd resultaat van het project is een 
regeling bij IBC-werken voor: 

- Ontwerp 
- Aanleg 
- Controle op de staat van het werk. 

De laatste stap lijkt het minst omstreden zodat daar inmiddels een 1e concept 
protocol is opgesteld. Voor de 2 andere stappen worden eerst nog een aantal 

inhoudelijke discussie gevoerd.  
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 7. Prioriteiten 2012 

 
 
 
De 
Koning 
 
 

 
 
 
 
Veld-
huizen 

Dit agendapunt is ter voorbereiding van de discussie in de gezamenlijke vergadering 
Programmaraad en College op 12 oktober. De Koning licht de activiteiten in de 
periode 2008 – 2011 toe. Voor 2012 zijn al in eerder stadium genoemd: de aanvulling 
van BRL 7700 met eisen voor de aanleg van meetsystemen en de aanvulling van AS 
6700 mbt het visueel inspecteren van folies. De Koning zal de BAM-richtlijn toesturen.  
 
In de discussie over mogelijke andere prioriteiten worden genoemd:  

- Informeren van toezichthouders van het bevoegd gezag (welke technieken 
zijn er; wanneer is inspectie wel / niet wettelijk verplicht); 

- Protocol inspecteren van vloeistofkerende voorziening (hoewel men zich 
realiseert dat het betalend bedrijfsleven hier problemen mee zou hebben) 

- Milieuhygiënische risico’s van lekkende bedrijfsrioleringen (95% wordt bij een 
inspectie afgekeurd). Betrekken banken of verzekeraars bij deze discussie? 
ODI/VDV plant een inventarisatie die ook aan SIKB zal worden verstrekt.  

- Communicatie: ook op vakbeurzen staan waar normaal gesproken ook veel 
toezichthouders komen. Genoemd worden: Energiebeurs, Aquatech, 

Infratech; Beurs Industrie & Milieu.  
  

8. Rondvraag 
De Koning: het inspectietarief zal in 2012 €34,00 bedragen (tegen €33,15 in 2011).  

 
 

 Volgende vergadering: 16 maart 2012 , 9.30 -11.30 uur bij SIKB in Gouda  
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Bijlage behorend bij verslag 7 oktober 2011 

 

Organisatie  Naam  18 maart 

2011  

7 oktober 

2011 

SIKB Walter de Koning  X X 

ABV Haukes Marc Bergeijk X X 

A-Qua Bureau Inspecties & 

Diensten 

Huib Burchartz - X 

BAS Research & Technology Joop Bovend ‘Eerdt - X 

Certicon 

Kwaliteitskeuringen 

Marco Dekker X X 

Contrall Inspectie Gerard Groot Koerkamp X - 

ECO Inspections Pieter Tienstra X - 

Geofox-Lexmond Marc Rotmans en Gert Weerd X X 

Ingenieursbureau Mol Jaap Mol - X 

KIWA Marcel Struis X X 

Leycon Inspectie Henri Leyen X X 

MWH Jordi Verkade X X 

Nebest Survey Fred Veldhuizen en Beren van der 

Meer 

X X 

Oranjewoud Inspection Mark Deuring  - - 

Quality Services Inspections Iljo Fluit X X 

SGSINTRON Certificatie Martin de Jonker X X 

SFA-Testystemen Martijn Franssen en Paul Langeveld X X 

Technoconsult / TC Infra Johan Barten - X 

WemaTech Milieuadviseurs Adri Roovers X X 

 

 


