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Nieuws uit het bestuur 

Corona-virus 

Vergeleken met dit onderwerp valt al het overige in het niet! Bij het opstellen van de nieuwsbrief lijken 

de cijfers van het RIVM er gelukkig op te duiden dat de genomen maatregelen effect gaan sorteren. 

Contacten met de bij de VVMA aangesloten bedrijven laten zien dat eenieder de nodige maatregelen 

heeft genomen om verdere verspreiding van het virus te remmen. Over het algemeen gesproken lijken 

de leden wat de werkvoorraad betreft op dit moment nog niet al te veel last te hebben. Wat het effect 

op langere termijn zal zijn valt nog niet te voorspellen. 

Vanuit enkele grotere ingenieursbureaus hebben we als bestuur het bericht gehad dat zij een actie 

aan het voorbereiden zijn om de sector als “vitale bedrijfstak” te laten aanmerken. Dit zou de 

veldmedewerkers de gelegenheid geven om ingeval 

van een volledige lockdown het werk voort te 

kunnen zetten. Als bestuur van de VVMA hebben 

we als reactie gegeven dat “bodem” beslist erg 

belangrijk is, maar dat in het perspectief van de 

huidige uitdagingen er naar onze mening andere 

prioriteiten zijn. Inmiddels hebben we begrepen dat 

het initiatief ook vanuit de grotere ingenieursbureaus 

niet wordt doorgezet.  

We wensen alle leden en hun medewerkers veel 

succes maar vooral ook gezondheid toe. Hierbij 

nogmaals wel de oproep, mochten er signalen zijn die wij als branche op kunnen pakken, dan horen 

we dat graag.  

Ledenwerving 

Tegen het lidmaatschap van Hopman en Peters BV uit Zeist zijn geen bezwaren gekomen. We 

hebben contactpersoon Marco van de Hoef telefonisch inmiddels van harte welkom geheten, en 

hopen dat hij binnenkort op een van onze bijeenkomsten kennis kan maken met de andere 

aangesloten bedrijven. 

Inmiddels heeft ook Ingenieursbureau MUG 

(contactpersoon Rabbe Vedder) uit Leek te 

kennen gegeven lid van de VVMA te willen 

worden. Het bedrijf heeft circa 15 fte op bodem 

waaronder ook een aantal veldmedewerkers. 

Mochten er eventueel vanuit de leden 

bezwaren zijn tegen dit lidmaatschap, dan 

graag binnen 4 weken na het verschijnen van 

deze nieuwsbrief kenbaar maken aan het 

bestuur met daarbij een motivatie van de bezwaren. 

 

 

 



    
Programmaraad en SIKB 

Met SIKB, VKB en NL-Ingenieurs is overleg geweest over de vertegenwoordiging in de 

Programmaraad Bodembeheer. Uitkomsten als volgt: 

- NL-Ingenieurs heeft een flinke overlap met VKB wat de aangesloten leden betreft en haakt 

daarom af. 

- VVMA en VKB krijgen een gezamenlijke 

vertegenwoordiger in de Programmaraad. 

- De vertegenwoordiger wordt voor een periode van 3 

jaar benoemd door het bestuur van VVMA en VKB. 

Daarbij wordt niet gekeken naar bloedgroepen. De 

meest geschikte persoon wordt de vertegenwoordiger.  

- Voorafgaande aan een Programmaraad stemmen 

VVMA en VKB inhoudelijk af. 

Omdat de huidige vertegenwoordiger (vanuit VKB) in de Programmaraad binnenkort stopt is deze 

positie gelijk actueel. In overleg met de VKB is besloten dat de VVMA de positie in de programmaraad 

neemt. Uiteraard zijn we als bestuur heel erg blij dat deze doelstelling behaald is en verwachten hier 

ook een meerwaarde te kunnen geven voor onze leden. Binnen het bestuur is besloten dat Frank 

Eijsackers deze functie gaat bekleden.  

Naast de invulling van de vertegenwoordiging in de Programmaraad Bodembeheer is met het bestuur 

van VKB ook afgesproken dat VVMA en VKB een gezamenlijke zetel gaan krijgen in het bestuur van 

SIKB. Ook deze plaats komt overigens binnenkort vacant, en wordt in het overleg met VKB 

meegenomen. De invulling wordt door de VKB ingevuld. 

Naar onze mening zijn hiermee de taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld tussen de VKB en 

de VVMA en hebben wij als VVMA ook een volwaardige stem. 

COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN 

Veel is gezegd over de wijzigingen in de BRL 6000 en het opstellen van de BRL 6004 en 6005. Veel 

discussiestukken zijn opgepakt in de begeleidingscommissie (met dank aan François Stevens). Zo is 

een oplossing gevonden voor de dubbele certificering en daarbij horende kosten voor ons als 

bedrijven. De oplossing is dat BRL6001 en BRL6002 integraal onderdeel uit gaan maken van 

respectievelijk de BRL6004 en de BRL6005.  

De beschrijving van de risicoanalyse bij saneringen is scherper beschreven en neergezet als ‘project 

specifieke maatregelen bij ongewenste situaties’. Hiermee is het duidelijker wat precies bedoeld wordt 

kan de toetsing of deze stap ook voldoende genomen is beter getoetst worden door de certificerende 

instellingen.  

Het punt want vanuit de VVMA tot de meeste kritiek leidt, het wegvallen van de onafhankelijke 

verificatie bij werkzaamheden in verontreinigde grond waarbij geen saneringsdoelstelling is. Is helaas 

niet in ons voordeel beslecht. Door het ministerie van binnenlandse zaken is gesteld dat het NIET 

mogelijk is om dit in de BRL6004 toe te voegen. Aangezien daarmee de BRL afwijkt van de op 

handen zijnde omgevingswet. Het argument dat deze wet volledig ingaat tegen de bevindingen van 

het ministerie van I&W (beleidsevaluatie KWALIBO) was gelukkig niet aan dovemans oren gericht. 

Bodemplus gaat nog met beide ministeries in gesprek om te bekijken wat oplossingsrichtingen zijn. 

Deze volgen echter, helaas, later.  

Tot slot nog een opmerking. Vanuit het bestuur neemt Bregje van Lieshout zitting in de commissie 

Technische Zaken. Dit mede vanwege haar functie bij de Centraal College van Deskundige. Hiermee 

komt de synergie tussen de CCVD en de commissie Technische zaken beter tot haar recht.  

 

 



    
AGENDA VVMA 

Het mag duidelijk zijn dat de kennis/netwerkbijeenkomst van 16 april met IL&T helaas geen doorgang 

kan vinden vanwege de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus. Met IL&T 

is afgesproken deze naar eind zomer te verplaatsen. Zowel IL&T als VVMA onderschrijven het belang 

van een dergelijke bijeenkomst. 

Ook de kennis/netwerkbijeenkomst met Bodem+ die in de maak was voor medio mei wordt naar een 

juni verschoven. Deze bijeenkomst kan als een opmars gezien worden naar de cursus omgevingswet 

welke we in kwartaal 3 willen organiseren.  De eerste contacten hierover zijn met Bodem+ gemaakt en 

vanuit hun contact is er veel enthousiasme om dit te organiseren. Wij zijn een van de eerste die hier 

omgevraagd hebben.   

De eerstvolgende bijeenkomst zal de ALV van 

11 juni zijn zoals het er nu uit ziet. Daar gaan we 

een mooie bijeenkomst van maken! De locatie is 

in ieder geval top. We ontmoeten elkaar die dag 

bij Fort bij Vechten in Bunnik. Aanvang om 15 

uur. Na de vergadering in een bijzondere ruimte 

krijgen we onder leiding van een gids een 

rondleiding over het fort en sluiten goed af met 

een bbq op het fort. Afsluiting rond 19 uur. Nader 

bericht volgt nog. 

 

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 


