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Nieuws uit het bestuur
Programmaraad en Bestuur SIKB
De voordracht van Frank Eijsackers vanuit VVMA en VKB voor een plaats in de Programmaraad
Bodembeheer is inmiddels aanvaard. We wensen Frank veel succes toe op deze mooie plek om
vanuit onze branche input te geven en invloed uit te oefenen. Vanuit VKB is Menno Smits (Antea) zijn
sparring partner.
Ook de plek van de branche binnen het bestuur SIKB heeft inmiddels een invulling gekregen. Menno
Smits zal daarin VVMA en VKB vertegenwoordigen, waarbij Gertjan de Vogel zijn sparring partner is.
Het voorgaande is in goed overleg met VKB tot stand gekomen. De samenwerking met deze club
loopt momenteel prima. Er is regelmatig overleg met hen, en we bezien ook of bijvoorbeeld cursussen
gezamenlijk georganiseerd kunnen worden.
Ledenwerving
Tegen het lidmaatschap van MUG (contactpersoon Rabbe
Vedder) uit Leek zijn geen bezwaren gekomen. We kunnen
MUG dan ook van harte welkom heten in ons midden, en
hopen met Rabbe bij een eerste gelegenheid ook persoonlijk
verder kennis te kunnen maken.
Inmiddels is ook met een volgende selectie bedrijven het
initiatief gestart om tot een lidmaatschap te komen. De
uitkomsten daarvan moeten we afwachten, maar het bestuur
trekt er hard aan om de doelstelling van het jaarplan te bereiken. Suggesties voor potentiele leden zijn
altijd welkom!
Samenstelling bestuur VVMA
Zoals eerder ook aangegeven is er in het bestuur de vacature van penningmeester. Felix Buijs (nu
algemeen bestuurslid) heeft aangegeven deze positie graag een invulling te willen geven. Andere
aanmeldingen zijn tot nu toe niet ontvangen. Het bestuur zal aan de ALV voorstellen Felix te
benoemen als penningmeester per 1 juli 2020.
Uitgaande van het voorgaande is er dan een vacature voor algemeen bestuurslid. Graag de
belangstelling daarvoor kenbaar maken, zodat ook deze plek in de eerstkomende ALV een invulling
kan krijgen.
Gertjan de Vogel (voorzitter) vertrekt per 1 juli aanstaande als directeur/medeaandeelhouder bij Buro
Antares. Na een reeks van jaren actief te zijn geweest op diverse posities in de milieubranche gaat hij
een nieuw initiatief starten in de groensector. Dat is ook zijn oorspronkelijke vakgebied. Voor de
VVMA heeft die wijziging de betekenis dat hij statutair gezien geen voorzitter meer kan zijn per 1 juli.
De overige bestuursleden zijn hieromtrent in overleg geweest met Gertjan, met als uitkomst dat het
bestuur aan de ALV zal voorstellen Gertjan als (interim) voorzitter te willen behouden tot eind 2020.
Redenen hiervoor zijn de verwachting dat, mede gelet op de bijzondere situatie waarin wij ons nu
verkeren, het niet eenvoudig zal zijn snel een nieuwe voorzitter te vinden. En dat Gertjan het ook op
prijs stelt om de klus voor dit jaar zelf af te kunnen maken. In de ALV van november moet dan een
nieuwe voorzitter gekozen worden.

Commissie Technische Zaken
Met Bodem+ bereiden we een bijeenkomst voor over ‘Bodem in de Omgevingswet’. De bijeenkomst is
vooralsnog ingepland voor september. Over de vorm waarin de informatie wordt overgedragen zijn wij
nu met Bodem+ in gesprek.
Doel van de bijeenkomst is om de achtergrond bodem in de Omgevingswet nader toe te lichten en
wordt de samenhang tussen de kerninstrumenten van de verschillende overheidslagen onder de
Omgevingswet geschetst.
De bijeenkomst is de opmaat voor een inhoudelijke cursus/workshop die de commissie opleidingen
voorbereid.

Wat vind ik waar?
Bal:
milieubelastende activiteiten, zoals
graven, saneren, toepassen,
bodembeschermende
maatregelen, specifieke
zorgplicht
Bkl:
Intructieregels bouwen op verontreinigde bodem, instructieregel nazorg,
omgevingswaarden bv waterkwaliteit
Ob:
wanneer wel/niet vergunning
Ib:
overgangsrecht, bruidsschat

Competentie en opleiding
Remo Gardien (MOL) is vanuit de commissie betrokken bij de ‘werkgroep herziening competentieeisen bodembeheer’. Door deze werkgroep is een raamwerk vastgesteld waarop nu verder
geborduurd kan worden.
In het projectvoorstel genoemde resultaten zijn:
1.Een breed gedragen generieke structuur voor de manier van omschrijving (en eventueel toetsing)
van opleidings-en ervaringseisen en voor de registratie van uitvoerenden.
2.Besluitvorming over de SIKB-certificatieschema’s bodembeheer waarin de generieke
competentiestructuur zal worden doorgevoerd;
3.Wijzigen van de certificatieschema’s bodembeheer voor zover het eenvoudig door te voeren
aspecten van de generieke structuur (‘laaghangend fruit’) betreft.
Hiervoor later meer.
Handelingskader PFAS
Momenteel is het expertisecentrum PFAS door het SIKB gevraagd om een handelingskader te maken
voor de bemonstering van PFAS. Er is bewust gekozen voor een handelingskader en geen NTA of
NEN. Dit omdat verwacht wordt dat de komende periode vaak wijzigingen nodig zijn en het de
voorkeur heeft om het een dynamisch document te houden. Bij een NTA en NEN is dit niet mogelijk.
Voor het samenstellen van dit handelingskader zijn wij als VVMA ook gevraagd om kritisch mee te
kijken. Hierbij is vooral gelet op de uitvoerbaarheid en duidelijkheid. Echter blijft het een feit dat een
hoop onduidelijkheid is en blijft in welke producten PFAS zit en welke dus wel of niet gebruikt mogen
worden. Zodra het document definitief is wordt deze doorgestuurd .

Commissie Nieuwe Markten
Binnen de commissie heeft een verandering plaats gevonden en dat is dat Kay Mollenhauer de
commissie heeft verlaten, omdat hij uit dienst is gegaan bij Buro Antares. Intussen is Hopman &
Peters VVMA lid geworden waarbij Marco van de Hoef heeft aangegeven graag zitting te nemen in de
commissie Nieuwe Markten. Ter introductie:
Marco van de Hoef, bijna 50 jaar en sinds 1 februari 2019
werkzaam in het bodemvak als directeur bij Hopman en
Peters in Zeist. Na een carrière van bijna 20 jaar in diverse
functies in de grafische industrie ben ik gevraagd om leiding
te geven aan Hopman en Peters. Met een open mind, en
zonder inhoudelijke kennis ben ik aan de slag gegaan en
probeer ik ons bedrijf beter en efficiënter te laten
functioneren. Zonder inhoudelijke achtergrond werkt dit heel
verfrissend voor het bedrijf en mijn collega’s. Daarnaast
vind ik het een uitdaging om, met gebruikmaking van de
kennis en kunde van mijn collega’s, mijzelf inhoudelijk te ontwikkelen. Met dezelfde open mind is het
mijn ambitie om een waardevolle rol te spelen in de commissie nieuwe markten binnen de VVMA.
Betreffende Japanse Duizendknoop is eind vorig jaar de opzet gepresenteerd waar ook een
beslisboom is gepresenteerd. In vervolg op deze beslisboom is ook aangeven dat indien we het
verder willen gaan opnemen in het bodemonderzoek de veldwerkers ook een cursus moeten krijgen in
de herkenning van Duizendknoop. Hiertoe is op 11 februari een gesprek geweest met Luuk de Vetten
van Geofoxx die mee heeft geholpen met het landelijk protocol Duizendknoop om van gedachten over
dit onderwerp te wisselen en ook misschien het onderwerp breder op te pakken (samen met de VKB).
Verder is aangegeven dat Luuk bereid is een dergelijke cursus plantherkenning te verzorgen.
Commissie Opleidingen
Ook binnen deze commissie is een verandering geweest. Aangezien Bregje naar de commissie
technische zaken is gegaan heeft Felix deze commissieplek overgenomen.
Nieuws hieruit is dat het VKB samen met HELICON een opleiding heeft gemaakt voor veldwerkers.
Zie voor meer informatie de leaflet in de bijlage. Mocht je interesse hebben en iemand aanmelden dan
kan dit gewoon. Graag zelfs.
Corona Advies
In verband met de beperkingen rondom het corona-virus kunnen wij niet altijd overal zonder meer
terecht. Soms zijn er beperkingen op locatie, soms heb je rekening te houden met langere
levertermijnen bij het lab. Al met al zijn wij met zijn allen goed in staat om hier met enige creativiteit
onze klanten goed te bedienen, alleen is dat door corona niet altijd meer vanzelfsprekend. Vooraf
afgesproken deadlines zijn altijd haalbaar door de beperkingen. Het advies is om hier in je offertes
rekening mee te houden en daar een voorbehoud over op te nemen. Voor lopende contracten is het
aan te raden, in geval van beperkingen door corona, tijdig in gesprek te gaan met je klant.
Verder horen wij het als bestuur graag als jullie ergens tegen aan lopen en of we hierbij, al dan niet
branche breed, kunnen aanpakken. Schroom niet en bel ons hier gerust over.
Agenda VVMA
Het corona-virus gooit de agenda van de VVMA flink overhoop. De eerstvolgende bijeenkomst die nu
op de agenda staat is de ALV van 11 juni. Statutair gezien moeten de financiën over 2019 dan worden
afgetikt, en staan er benoemingen binnen het bestuur op de agenda. Graag vooralsnog de datum
vasthouden, maar we houden er rekening mee dat e.e.a. op een andere wijze moet plaatsvinden. We
houden jullie op de hoogte.

De bijeenkomsten met Bodem+ en IL&T die dit voorjaar op de agenda stonden schuiven we naar eind
zomer/begin najaar. De data volgen zo spoedig mogelijk.
Verder graag vast in de agenda de ALV van 19 november, locatie nog te bepalen.
En verder:
17 september kennis/netwerkbijeenkomst met SGS Intron in Culemborg (maar dit wordt wellicht dan
de bijeenkomst met IL&T).
19 november ALV, locatie nader te bepalen.

Bregje van Lieshout
Secretaris VVMA

