
 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 
Allereerst een terugkoppeling van de op 12 
december 2019 gehouden ALV op de locatie van 
GP Groot in Alkmaar. Een mooie locatie om bijeen 
te komen. Gastheren HB Adviesbureau en GP 
Groot gaven beide uitleg over hun activiteiten en 
verder kregen we een rondleiding over de locatie 
van de grondreiniger. De ALV werd afgesloten 
met een buffet. Gastheren nogmaals bedankt! 
 
Helaas waren er bijzonder weinig leden aanwezig. 
De statutenwijziging kon om die reden dan ook 
niet worden vastgesteld. Wel is het concept 
besproken en zijn nog enkele kleine wijzigingen 
doorgevoerd. Het bestuur wil de vaststelling van 
de statuten nu doorvoeren op de 
kennis/netwerkbijeenkomst van 6 februari 
aanstaande, als ware het een verlengde ALV van 
12 december 2019. De concept-statuten met 
daarin opgenomen de laatste wijzigingen zijn bij 
de nieuwsbrief gevoegd. 
 
Het Jaarplan 2020 en de Begroting 2020 zijn wel in  de ALV vastgesteld. Evenals het 
Huishoudelijk Reglement. Ook hier zijn in de ALV nog wel enkele wijzigingen doorgevoerd. 
Het daarop aangepaste Huishoudelijk Reglement is om die reden aan de nieuwsbrief 
toegevoegd. 
 
Verder zijn we in afwachting van de beslissing van het SIKB of de VVMA een plaats krijgt in 
de Programmaraad Bodembeheer. De uitslag daarvan wordt verwacht op 11 februari. 
Op 28 januari heeft het bestuur een vergadering gehouden. Deze vergadering stond vooral 
in het teken van het opstarten van zaken die in het jaarplan zijn opgenomen. Naast het 
bespreken van de activiteiten van de commissies is ook stilgestaan bij het werven van 
nieuwe leden en begunstigers de komende tijd. En het opstellen van een programma van 
netwerk/kennisbijeenkomsten. Het bestuur hecht belang aan een goede opkomt bij dit soort 
bijeenkomsten. Daarom is verderop in de nieuwsbrief een overzicht gegeven van de 
inmiddels geplande bijeenkomsten. Graag in de agenda noteren! 
 
Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur willen wij graag melden dat Ronald de 
van de Woestijne is gestopt als penningmeester binnen het bestuur. Deze taken worden 
tijdelijk waargenomen door Gertjan De Vogel. Hiermee is er ook een vacature binnen het 
bestuur. Mocht je interesse dan horen we dat graag. Tijdens de volgende Algemene 
Ledenvergadering (18 juni) willen we deze functie definitief invullen.  
 
Tot slot wenst het bestuur jullie een in alle opzichten mooi jaar toe! 
 
 
 



 

 

Themabijenkomst IL&T 16 april 2020 
 De datum voor de themabijeenkomst met IL&T is 
vastgelegd op 16 april 2020. Van IL&T zullen bij deze 
bijeenkomst zowel een handhaver als de 
programmamanager bodem aanwezig zijn.  
 Per 1 januari 2020 heeft IL&T een nieuwe organisatie 
structuur. In het meerjarenplan 2020-2024 van IL&T 
zijn 9 programma’s genoemd. Programma 3 is 
‘bodem, grond-, en oppervlaktewater’.  
 

https://magazines.ilent.nl/meerjarenplan/2019/01/programma-3-bodem--grond--en-
oppervlaktewater 
 
Het doel van de bijeenkomst op 16 april is om een toelichting te krijgen over de 
werkzaamheden van IL&T in relatie tot bodem. Maar in bijzondere mate is het bedoeld om 
met elkaar in gesprek te komen en vragen van VVMA leden te beantwoorden. IL&T heeft ons 
met name ook verzocht om verbeterpunten voor handhaving en suggesties aan te dragen 
om te komen tot een groter vertrouwen in de bodembranche. En dat is een gezamenlijk 
belang! 
 Wij allen (leden van de VVMA) stellen met IL&T het programma samen. Om de bijeenkomst 
te laten slagen, is het essentieel dat we onze onderwerpen kunnen aandragen. Vanuit de 
leden hebben we al 1 onderwerp op het programma staan ‘bodemsignaal’.   
 Draag je onderwerpen aan! 
 
De commissie juridisch daagt jullie uit om vooraf kritische onderwerpen, verbeterpunten en 
ideeën aan de dragen die jullie met IL&T willen bespreken (nu is je kans). Heb je een 
onderwerp of vraag stuur die dan naar info@vvma.nl, dan nemen we dat mee in het 
programma. 
 
Nieuws uit de commissies 
Kay Mollenhauer is geen deelnemer meer van de commissie nieuwe markten, dit aangezien 
hij niet meer werkzaam is bij Buro Antares. Vanaf deze plek willen we Kay bedankt voor zijn 
inzet bij de commissie de afgelopen periode. In deze commissie is dus een vacature. 
Mochten mensen interesse hebben dan horen wij dat graag. Stuur een mailtje naar 
info@vvma.nl. 
 
Oscar Poelsema (Poelsema Veldwerkbureau) heeft plaats genomen in de commissie 
Technische Zaken. Hier zijn heel blij mee als VVMA, dit aangezien deze commissie veel tijd 
kost en we allen man/vrouwkracht kunnen gebruiken. Daarnaast hebben wij vertrouwen dat 
Oscar de juiste kennis heeft om deze commissie van goed input te voorzien. We wensen 
Oscar dan ook veel succes. 
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Inbreng in de gewijzigde protocollen 
Afgelopen donderdag heeft de VVMA een reactie gegeven op de nieuwe BRL protocollen. 
Onze volledige reactie is toegevoegd in de bijlagen. De grootste zorgen zijn er met 
betrekking tot de wijzigingen in de BRL 6000 en BRL 7000 protocollen. Eerder heeft Francois 
Stevens hier ook korte toelichting op gegeven bij de kennissessie in Gouda (september 
2019). Kort gezegd komt het er op neer dat veel werkzaamheden bij de aannemer 
neergelegd gaan worden en dat de taak van de MKB’er bij bepaalde klussen verdwijnt. Hoe 
de verificatie en de onafhankelijkheid dan geborgd zijn is bij de VVMA niet bekend.  
 
De nieuwe omgevingswet 
Gaan de MKB werkzaamheden gedeeltelijk over 
naar de aannemer? En is het slim om de KVP-er van 
de aannemer ook de MKB rollen te laten vervullen? 
Volgend jaar is er geen WBB, geen BUS en geen 
BBK meer. Weet u wat daarvoor in de plaats komt? 
Heeft u al gehoord van het omgevingsbesluit BAL of 
BKL?  
De omgevingswet betekend dat we van integraal 
naar sectoraal gaan. Mogelijk zitten er per 
gemeente of per omgevingsdienst grote verschillen 
in de regelgeving en of handhaving.  
Omdat de aanstaande veranderingen ongekend 
groot zijn wil de commissie opleidingen van de 
VVMA faciliteren in een cursus. In de komende 
nieuwsbrieven houden we u hiervan op de hoogte. Zie ook al de netwerkbijeenkomst van 
medio juni, als eerste beginpunt.  
 
Agenda VVMA 
6 februari, netwerkbijeenkomst Bodembeheer Nederland, Miltop Den Bosch 
16 april, netwerkbijeenkomst met ILT 
Medio juni, netwerkbijeenkomst aanvullingsbesluit bodem (ihkv de omgevingswet) 
11 juni (let op gewijzigde datum), Algemene Ledenvergadering, locatie nog te bepalen 
17 september, netwerkbijeenkomst met SGS INTRON  
19 november, Algemene Ledenvergadering, locatie nog te bepalen 
  
Bregje van Lieshout 
Secretaris VVMA 
 
 


