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Aanwezig Werkt bij  College Afgevaardigd door 

of rol 

Theo Edelman BAE CCvD / AC Voorzitter 

Jordi Verkade SIKB-programmabureau CCVD / AC Secretaris  

Pieter Tienstra ECO Inspections CCvD / AC toehoorder  

Gerard Groot Koerkamp ContrAll AC ODI/VDV  

Fred Veldhuizen Nebest Survey B.V. AC ODI / VDV 

Stephan Romers Ecocare  CCvD NIBV 

Edwin Kleinsmit Antea CCvD / AC NIBV 

Walter de Koning SIKB-programmabureau CCvD / AC toehoorder 

Kees Jonker RWS CCvD / AC Ministerie van I&W  

Annemieke van der Velden Kiwa Nederland CCvD NVCi 

Iljo Fluit QS - toehoorder 

Afwezig    

Wim Schouten  NOVE CCvD / AC NOVE 

Marcel Struis KIWA Inspectie  AC ODI / VDV (tanks) 

Martin Orsel OD IJsselland CCvD / AC Bevoegd gezag  

Arend van de Pol Trisoplast CCvD / AC NIBV 

Marc de Boer Enschede/RUD Twente CCvD / AC Bevoegd gezag 

Floris Klink Reehorst AC VTI 

Suzanne Kroon KIWA certificatie CCvD NVCi 

Philippe van Beneden EG Retail CCvD / AC VNO-NCW 

 
 
Actie Verslag 

  
 1. Opening en presentatie ‘Het Dak van Drenthe’ door Attero 
 
 

Theo Edelman opent de bijzondere vergadering waarbij de drie colleges op het gebied 
van bodembescherming voor het eerst gezamenlijk aanwezig zijn. De middag wordt 
geopend door een inleiding van Erik Kuiper van Afvalzorg N.V. die in een presentatie 
aangeeft hoe de stortplaats uiteindelijk ingericht gaat worden en op welke wijze de 

omgeving hierbij betrokken is geweest. Aansluitend geeft de heer Hans Boer namens 
Attero een presentatie over het verleden, heden en de toekomst van de stortplaats in 
Wijster.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Mededelingen en informatie-uitwisseling 
Via een bij de agenda gevoegd document is het volgende medegedeeld. 
 

Algemeen: 
Vertrek Walter de Koning als directeur SIKB 
Het bestuur heeft de wervingsprocedure voor zijn opvolging gestart. Walter de Koning is 
nog tot 1 september 2018 verbonden aan SIKB. Hij blijft (binnen het zelfde gebouw als 
SIKB) als directeur verbonden aan de stichting Erkende Restauratiekwaliteit 
Monumentenzorg (ERM).  
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Kennismaking ODNL 
Op verzoek van ODNL vindt op 8 juni een kennismaking plaats tussen ODNL en SIKB. 
ODNL heeft aangegeven meer zichtbaar te willen worden op het gebied van 

bodem(bescherming) en wil kijken hoe ze hier samen met SIKB invulling aan kan geven.  
 
Procedures RvA en Rbk 
De RvA heeft ingestemd met het SIKB-schema voor archeologie. Eind april zijn (aan de 
hand van het voorbeeld archeologie) alle schema’s wederom ingediend bij de RvA met 
het verzoek deze te beoordelen. De ‘eigen beoordelingen’ zijn door SIKB aangepast op 
basis van opmerkingen die gemaakt zijn bij archeologie.  

De RvA heeft inmiddels aangegeven voor 7 juli de evaluatie van de BRL 7700 uit te 
voeren en heeft aangegeven dit ook voor deze datum te proberen voor AS 6900, AS 
6700 en AS 6800.  
Ook heeft de RvA de intentie uitgesproken om het complete pakket aan opnieuw 
ingediende eigen beoordelingen uiterlijk 1 september uit te voeren, waarbij hiervoor 
geldt dat de uiteindelijke afronding van de beoordelingen afhankelijk is van de uitkomst 

van de evaluaties van de nieuwe eigen beoordelingen. 

Met I&W wordt overlegd over de planning van de wijziging van de Rbk. Mogelijk is er 
per 1 juli een wijziging waar de tot dat moment goedgekeurde schema’s in zijn 
opgenomen. Een tweede wijziging vindt dan na de zomer 2018 plaats voor de rest.  
I&W heeft ook een wijziging in 2019 aangekondigd, vermoedelijk per 1 juli 2019.  
 
Programmaraad Bodembescherming 

Notitie monitoring IBC-locaties 
De notitie monitoring IBC-locaties is verzonden naar I&W met het verzoek om hier 
aandacht aan te besteden. De notitie is in een overleg toegelicht. De ILT neemt de 
notitie mee in zijn koersbepaling.  
 
Themabijeenkomst bodembescherming 12 april  
Besproken zijn de ontwerp-BRL 7800 en het Tussenrapport ‘Voorkom een nieuwe actie 

tankslag’. Ruim 90 aanwezigen. Verslag zie bijlage.  
 
CCvD Bodembescherming 

Stand van zaken uitwerken technische criteria kwalificatie vloeren (AS 6700)  
Een werkgroep vanuit ODIVDV werkt momenteel een voorstel uit waarvoor op 12 juni 
een vergadering voor de deelnemers van ODIVDV is georganiseerd. Doel is dat er in het 
CCvD Bodembescherming in oktober 2018 een aangepast voorstel ligt. 

 
Stand van zaken luchttesten (protocol 6704) 
Op 15 februari jl heeft het CCvD ingestemd met het projectplan om de praktijkproef uit 
te voeren. De praktijkproef wordt uitgevoerd om aan te tonen dat bij een op folie 
gestort betonvloer niet overal lucht de onderkant van de vloer kan bereiken waardoor 
het zou kunnen voorkomen dat bepaalde gebreken niet worden geconstateerd. 

Inmiddels is een onafhankelijke rapporteur aangesteld en is een begeleidingscommissie 
geformeerd. De eerste vergadering is op 11 juni as gepland. De praktijkproef wordt op 
een afgesloten locatie uitgevoerd. De resultaten van de praktijkproef worden in het 
najaar verwacht. 
 
De mededelingen zijn ter kennisgeving aangenomen. 
 

3. Criteria praktijkproef robot-inspecties bij ongecoate tanks 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In april 2017 heeft praktijkonderzoek plaatsgevonden naar het inspecteren van 
ondergrondse tanks met behulp van een camera (robot-inspectie). Uit het 
praktijkonderzoek kwam destijds naar voren dat een robot-inspectie bij ongecoate 
stalen tanks geen betrouwbaar beeld geeft van de conditie van de tanks. Ook is 
aangegeven dat het niet is uit te sluiten dat verbetering van de robot en overige 
techniek in de toekomst wel tot een positief resultaat kan leiden.  

Mede op basis van ervaringen in het buitenland is er vanuit de markt gevraagd om 
criteria waaraan de techniek moet voldoen om wel tot een positief resultaat voor robot-
inspecties bij ongecoate tanks te komen. Een voorstel van criteria is als besluitformulier 
aan de stukken toegevoegd. Aan het CCvD Bodembescherming wordt gevraagd om deze 
criteria vast te stellen. 
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Walter de Koning geeft aan dat vanuit Shell/Nove nog enkele tekstuele verduidelijkingen 
zijn voorgesteld om de criteria nog wat te verduidelijken. De voorzitter vraag of het 
CCvD instemt met de criteria, die eventueel tekstueel nog extra verduidelijk worden. 

 
Besluit: het college stemt in met de criteria. 
 
 
4. Voorbereiden impactanalyse Aanvullingsbesluit bodem 
Walter de Koning geeft aan dat vanuit de Programmaraad is voorgesteld om een 
impactanalyse uit te voeren op het Aanvullingsbesluit bodem. Het plan is om dit in een 

kleine commissie uit te voeren. Gevraagd wordt naar gegadigden om deel te nemen. 
Erik van der Heiden (CCvD Tankinstallaties) geeft aan dat hij deze vraag in de achterban 
uitzet. Andere gegadigden kunnen zich bij Walter de Koning melden.  

   

 5. Rondleiding ‘Het Dak van Drenthe’  
 


