
 

 

 

 
 

 

  

   
   
1. Opening vergaderingen en goedkeuring agenda – 15:00 uur 

Aanwezigen: 

Naam Bedrijf Aanwezig 
Karin Grobben, voorzitter Tauw Ja 
Berthe van Haaster, secretaris NEN Ja 
Edwin de Baat  Royal Haskoning BV Ja 
Wybren van Furth MV Ingenieursbureau  Nee 

Etta ten Kate Rijkswaterstaat  Nee 
Prosper Snoep  Ministerie van I&W Ja 
Ramon Heeres RPS Ja 
Wouter Huitzing Stedin Ja 
Jelle de Boer  SIKB Ja 
Peter van Mullekom Stantec Ja 
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 Er is een aanvulling op de agenda welke 

direct wordt besproken. Peter van 
Mullekom laat een foto zien van een 
geplaatste lantarenpaal in de berm langs 
een voetpad met daarachter een weiland 
in het zuiden van het land (zie 
onderstaand). Het bevoegd gezag gaf aan 
dat meer onderzoek noodzakelijk was 
i.v.m. een PAK verontreiniging op 50 
meter afstand. Dit illustreert dat in de 
norm niet enkel rekening moet worden 
gehouden met werkzaamheden aan 
kabels en leidingen, maar ook 
andersoortige werkzaamheden. Wellicht 
is het nodig om een 
voorlichtingscampagne te organiseren 
voor de norm in de vorm van webinars 
met voorbeelden.  

 

   
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (06-01-2022) 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Er zijn geen 
opmerkingen.  

 

 

3. Planning NEN 5740 
 
Als de norm eind februari bij ons binnenkomt, kan het zoals het er nu naar uitziet 
in maart/april worden geredigeerd door NEN-normredactie. 

 
 
 
 

   
4. 

  

Wijzigingen NEN 5740  

De laatste versie van NEN 5740 wordt besproken vanaf paragraaf 5.7. Het 
aantal boringen voor de strategie 'Onbekend' wordt verdubbeld. Dit dient als 
vangnetstrategie in het geval dat je niet genoeg informatie gevonden hebt. 

Paragraaf 5.9 kan worden verwijderd. In paragraaf 5.4 vermelden: bestaande en 
toekomstige. De stroomschema's moeten worden aangepast.  

Hoofdstuk 6 (partijkeuringen) wordt besproken. Er zijn een aantal dubbelingen 
met SIKB BRL 1001 en de Regeling Bodemkwaliteit (RBK). De tekst schrijft over 
dezelfde items die reeds uitgewerkt zijn in RBK en vertaald naar de uitvoering in 
SIKB BRL 1001. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. Er wordt 
gesproken over het verwijderen van hoofdstuk 6 uit NEN 5740. Prosper Snoep 
geeft aan dat in RBK een duidelijke verwijzing is naar NEN 5740 TOETS-S, en 
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dat verwijdering niet zinvol is. Jelle de Boer geeft aan dat de tekst in hoofdstuk 6 
in dat geval grondig bekeken moet worden. Het voorstel is om hoofdstuk 6 te 
behouden, maar om de tekst puur op strategie te houden en om de tekst in lijn te 
brengen met wat er in de RBK en in het SIKB-protocol staat. Het voorstel is om 
de overbodige tekst te verwijderen. Edwin de Baat zal een voorstel doen voor de 
tekst, en zal dit eerst laten checken door Prosper Snoep en Jelle de Boer.  

Er wordt gesproken over het verwijderen van hoofdstuk 7. Dit is akkoord.  

Uit hoofdstuk 8 is veel in RBK opgenomen. Edwin de Baat, Prosper Snoep en 
Jelle de Boer stemmen de herziene tekst eerst af.  

De strategie NUL-OO zal moeten worden verwijderd uit hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9 
zal opnieuw worden bekeken door Edwin de Baat.   

    
5. Klantvraag NEN 5725 / NEN 5740  

 
Concept-beantwoording door Edwin de Baat wordt besproken (zie email 10-12-
2021). De klantvraag betreft het verplicht stellen van het indienen van het 
onderzoek in XML-formaat, en het verplicht stellen van het indienen van het 
onderzoek in geanonimiseerde vorm.  

Besproken wordt dat dit niet thuishoort in de NEN. Dit zou hetzij wettelijk kunnen 
worden geregeld, of in het omgevingsplan van het bevoegd gezag, of in de BRL.  

Edwin de Baat zal de beantwoording van de klantvraag doen en stuurt deze 
direct naar de klant.   

 

 

6. Aanpak/taakverdeling  
 

 

 De vraag aan deze taakgroep is om het zo snel mogelijk door te geven wanneer 
er nog belangrijke struikelblokken worden geconstateerd. In dat geval zal nog 
een vergadering worden gepland, en anders niet. 

Volgende week levert Edwin de Baat de tekst voor hoofdstuk 6 en 8 van NEN 
5740 aan (wk 6). Jelle de Boer en Prosper Snoep sturen hun reactie binnen een 
week (wk 7). 

De ingestuurde opmerkingen op NEN 5725 worden doorgenomen door Edwin de 
Baat. Edwin doet een conceptvoorstel voor een reactie op deze punten. Daarna 
kunnen deze opmerkingen mogelijk worden behandeld na de openbare 
commentaarronde. De laatste versie van NEN 5725 wordt gestuurd naar de 
taakgroep per email.  

 



 

 

 
 
 

 

  

   
   

In week 7 of aan het begin van week 8 worden de versies van NEN 5725 en 
NEN 5740 gestuurd naar NEN-normredactie, en gelijktijdig naar deze taakgroep. 
De laatste versies van de normen worden waar mogelijk gedeeld in PDF-
formaat, waarin wijzigingen in de tekst niet zichtbaar zijn, maar simpelweg de 
laatste versie wordt getoond. Opmerkingen zijn in de gedeelde versies wel 
zichtbaar.  

   
7. Rondvraag en sluiting – 17:00 uur  
  

De vergaderingen worden afgesloten om 17:00 uur.  
 

 

 

 


