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Jaarplan VVMA 2021 
 

2020 op afstand een bewogen jaar 
We zeggen niks raars als gesteld word dat 2020 niet is geworden wat we ervan verwacht hadden. 
COVID-19 had een groot effect op ieders bedrijf, maar ook op de thuissituaties.  
Gelukkig hebben we als vereniging laten zien dat we flexibel kunnen zijn en kunnen schakelen. Zo 
werd onze eerste digitale algemene ledenvergadering een feit.  
 

We hebben we ons dit jaar niet teveel laten 
tegenhouden door die soms vervelende maar 
noodzakelijke maatregelen. Het bestuur, en naar wij 
hopen jullie ook, kijken terug op een mooi jaar.  
 
Bijna elke maand zijn jullie voorzien van een 
nieuwsbrief waarin we jullie op de hoogte hebben 
gehouden van waar de verschillende commissies en het 
bestuur mee bezig zijn. We hebben, ondanks de COVID-
19 maatregelen nog twee kennissessies en een 
netwerkbijeenkomst kunnen organiseren.   

 
6 februari waren we te gast bij Miltop met een kennissessie van Bodembeheer Nederland. Eind 
september hebben we een bijeenkomst met Bodem+ gehad over het ‘Aanvullingsbesluit Bodem’ en 
in het voorjaar is er nog een gezamenlijk bbq geweest op de wijngaarden van Groesbeek.  
Helaas zijn veel bijeenkomsten door COVID-19 niet doorgegaan. Maar goed laten we ervan uitgaan 
dat wat in het vat zit niet verzuurd.  
 
In de ALV van november 2019 zijn de nieuwe statuten en het huishoudelijk regelement besproken en 
in 2020 zijn deze definitief geworden.  
 
We mochten als nieuwe leden verwelkomen: 
 
 

   
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het goede nieuws is dat we dit jaar geen leden zijn verloren alleen zijn twee leden gefuseerd. Dit is 
een goed teken, naar het idee van het bestuur.  
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Het bestuur van de VVMA is na de komst van Rabbe Vedder van Mug ook weer compleet, Felix Buijs 
heeft de taak van penningmeester op zich genomen.  
Daarnaast hebben we als VVMA een belangrijke rol gehad in de beleidsevaluatie Kwalibo en het P2 
rapport. De eerder beschreven ‘complete veeg uit de pan’ in het P2 rapport* richting de 
bodemadviseurs is genuanceerder aangeboden en we zitten aan tafel met het ministerie van I&W 
aan tafel om te praten hoe het beter kan en beter moet.  
  
Wat hebben we verder nog bereikt. Een kleine opsomming: 

- Een plek in de Programmaraad Bodembeheer 
- Commissies goed bezet en actief 
- Goed contact met IL&T 
- Goede samenwerking met VKB 
- Samen met VKB een plek in het bestuur van SIKB 
- Bijdrage aan het handelingskader bemonstering Pfas 
- Cursus Duizendknoop wordt dit najaar nog gegeven 

 
En natuurlijk het nieuwe logo.  
 
Wat is helaas wat minder gegaan 

- Het forum wordt nog onvoldoende gebruikt 
- De website blijft aandacht vragen en is nog steeds niet naar volle tevredenheid 
- Contact met begunstigers is achtergebleven 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LANGE TERMIJNVISIE 

De herstructurering van de vereniging is achter de rug. Belangrijk voor de komende jaren is om niet 

een consolidatiefase in te gaan. Voor de leden en naar buiten toe zijn we een actieve vereniging met 

nieuwe initiatieven. We willen in de branche een serieuze gesprekspartner zijn met wie het goed 

zaken doen is. Maar waar nodig ook weerstand bieden aan wat ons niet aanstaat. 

Meer dan in het verleden gaan we onze kennis, 

capaciteit en financiële middelen inzetten om ten 

behoeve van de branche zelf voorstellen te 

genereren en in te brengen in de overlegstructuren 

waar we een rol in spelen. Op lange termijn heeft 

dat een vertaling dat we minder de luis in de pels w 

orden maar eerder de pels zelf. Als dat lukt dan zijn 

we heel ver gekomen. 

De komende jaren streven we naar een gematigde 

ledengroei; nodig om alle bestaande en nieuwe 

leden goed mee te kunnen nemen in het proces van de vereniging. Draagvlak bij onze leden creëren 

en met die groei zijn we van toenemend belang in de branche. En daarmee een serieuze 

vertegenwoordiging richting onze leden maar ook richting de ‘buitenwereld’. 
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Alhoewel we blijven streven naar meer leden en daarmee ook meer financiën gaat een verhoogde 

inzet ook haar effect krijgen op de financiën van de vereniging. En dat moet ook want we zijn geen 

beleggingsclub. Maar een zekere financiële buffer is belangrijk en die wordt aangehouden op 

tenminste € 50.000,-. 

De slagkracht van de vereniging komt voor een groot deel voort uit inzet van de leden zelf! Dat blijft 

belangrijk. De houding van de leden is actief. We zetten een stapje extra om doelen te 

verwezenlijken. En dat houden we ook vol door regelmatig te wisselen in de samenstelling van 

bestuur, commissies en bij eventuele bijzondere activiteiten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITEITEN IN 2021 

In 2021 wil VVMA actief aan de slag met het doen van verbetervoorstellen in de branche. Doelstelling 

is om met tenminste drie acties te komen die er toe doen en 

waarmee de VVMA zich ook nog meer in de kijker kan spelen. 

Serieuze acties dus die ook een gedegen voorbereiding zullen 

vergen. Die voorbereiding wordt bij voorkeur gedaan door een lid 

dan wel samenwerkende leden. Dat gebeurt op basis van een door 

het bestuur goedgekeurd projectplan. Naast de inhoudelijke 

beschrijving wordt binnen het projectplan ook ingegaan op planning 

en budget. Begeleiding door een projectteam bestaande uit de 

projectleider van het betreffende lid/leden, een bestuurslid en een 

commissielid van (bijvoorbeeld) de Commissie Technische Zaken. Bij 

goedkeuring van eventueel ingediende projectplannen gaat 

kwaliteit altijd boven kwantiteit. We willen waken voor het 

uitvoeren van een project omdat dat nu eenmaal in het jaarplan 

staat.  

Continuering van onze inzet in CCvD, Programmaraad en de vaste en tijdelijke werkgroepen in SIKB-

verband. Dat krijgt zeker ook een koppeling met het in het voorgaande beschreven eigen initiatief. 

Mbt de CCvD en de Programmaraad de opmerking dat we daar als vereniging nu een belangrijke plek 

hebben en daar het komende jaar ook beslist gebruik van willen maken en de nodige inzet voorzien. 

De komende introductie van de Omgevingswet gaat in 2021 een belangrijk item zijn. Daar over meer 

onder het item Commissie Opleidingen. 

Ondanks de COVID-19 perikelen zullen we zodra dat weer tot 

de mogelijkheden behoort netwerkbijeenkomsten 

plaatsvinden. Met een inhoudelijk deel maar ook zeker ruimte 

om elkaar te ontmoeten. Het streven is 4 

netwerkbijeenkomsten, maar dus sterk afhankelijk van de 

omstandigheden. 

Continuering van de goede samenwerking met VKB en een 

verkenning uitvoeren naar de punten waar we een gezamenlijk 

belang hebben.  



 

* P2 rapport, is een rapport opgesteld om een analyse te geven van de milieuschade die optreedt 
door het wel of niet bewust naleven van de protocollen. 

Het secretariaat en de financiële administratie wordt dichtbij de secretaris geplaatst zodat een 

efficiëntere interactie mogelijk is. Ten aanzien van de financiële administratie hoort, in dit verband, 

ook een oriëntatie en aanschaf van een eenvoudig boekhoudpakket. 

Behoudens de vakantiemaanden, iedere maand een nieuwsbrief en het ‘up to date’ houden van de 

website. Dat laatste vergt de nodige aandacht, en daar is in de begroting ook extra budget voor 

opgenomen. 

De groei van het ledenaantal behoeft niet meer een boost zoals in 2020. Maar een beperkte groei 

wordt voorgestaan. Doelstelling is het verwerven van 5 nieuwe leden in 2021. 

Mede door het beperkte aantal netwerkbijeenkomsten in 2020 is er weinig contact geweest met de 

begunstigers. Vanuit het bestuur wordt de begunstigers in 2021 individueel bezocht en nauwer 

betrokken bij de activiteiten van de vereniging. 

 
Dit jaarplan is opgesteld door jullie bestuur, 
 
Voorzitter Gertjan De Vogel 
Bregje van Lieshout 
Frank Eijsackers 
Felix Buijs 
Rabbe Vedder 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMISSIE JURIDISCHE ONDERSTEUNING 

Evaluatie Jaarplan 2020 
Aanvullingenbesluit 
In 2020 gaat veel veranderen op wetgevingsgebied. Het aanvullingenbesluit bodem komt eraan. Dat 
heeft invloed op onze branche. De commissie heeft contact gelegd met Bodem+ over dit onderwerp.  
In 2020 wordt een workshop georganiseerd voor onze leden waarin het aanvullingenbesluit wordt 
toegelicht. Bodem+ heeft hiervoor haar medewerking al toegezegd.  

➔ Doel gehaald 
 
IL&T Bodemsignaal 
Vanuit de leden is naar voren gekomen dat wij zorg hebben over de meldingen ‘bodemsignaal’ en 

met name de afhandeling ervan. Dit najaar hebben Gertjan 
en Frank een afspraak gehad bij IL&T. Deze kennismaking 
heeft veel opgeleverd. Wij hebben vanuit de branche 
kunnen aangeven dat ook wij de ‘freeriders’ uit de markt 
willen weren, maar ook dat wij als gecertificeerde bedrijven 
soms het gevoel hebben over-gecontroleerd te worden. 
Omdat de VVMA streeft naar een level-playing field voor 
handhaving en toezicht zijn ook de meldingen bij 
bodemsignaal besproken.  
 

Voor 2020 heeft IL&T toegezegd een bijeenkomst bij te wonen waarin de vragen (ook de kritische) 
t.a.v. bodemsignaal kunnen worden gesteld. Hierover willen wij de leden vooraf uitdagen om 
kritische vragen aan te dragen zodat de bijeenkomst goed kan worden voorbereid. 

➔ Doel gehaald 
 
Nieuwe doelen in 2021 
Opvolging IL&T 
Het voorbereiden van de bijeenkomst door VVMA met IL&T wordt door VKB en SIKB nauwlettend 
gevolgd. Beide partijen hebben aangegeven om met VVMA samen branche breed gesprekspartner 
naar IL&T te willen zijn. VVMA neemt hierin de voortrekkersrol.   
 
Rol VVMA bij kabels en leidingenoverleg 
De commissie wil graag aan tafel bij het kabel en leiding overleg (KLO). Doel is de veiligheid van 
veldwerkers tijdens het plaatsen van handboringen bij gevaarlijke kabels en leidingen te bespreken. 
Onderwerpen: Ligging/melding/schade/afwijkingen/registratie.  . 

Ondersteuning en aanspreekpunt bij juridische zaken. Zorgen voor goede contacten bij IL&T en 
omgevingsdiensten.  
Zorg dragen dat eventuele veranderingen in het juridische veld kenbaar worden gemaakt bij de 
leden.  
 
Voorzitter: Frank Eijsackers, Ortageo 
Mischa Hermelink, HB adviesbureau 
Aad Snijders, BMA Milieu BV 
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Uitvoeringsdiensten  
In 2020 zijn bij de VVMA berichten binnengekomen over de verschillende werkwijzen van RUD’s. Dat 
kan voordelig zijn voor maatwerk, het kan ook leiden tot onbegrip. Deze berichten gaan onder 
andere over verschil in de criteria voor handhaving, beschikbaarheid van bodeminformatie en 
klachtafhandeling. Maar ook tijdige en eenduidige facturatie van leges is genoemd als verbeterpunt.  
 
Omdat de leden van de VVMA landelijk werken en daardoor veel contact is met verschillende RUD’s, 
wil de VVMA dit graag in beeld krijgen wat voor de leden de grootste struikelblokken zijn. Met deze 
informatie onder de arm gaan we het gesprek aan met de RUD’s om de struikelblokken te benoemen 
en gezamenlijk te werken naar een goede samenwerking. Vorm en uitvoering nader te omschrijven 
in commissie.  
 
Invulling forumfunctie juridisch VVMA 
De ervaringen van de forumfunctie binnen de website van VVMA 
zijn nog niet groot. Deels heeft dat te maken met de bekendheid 
van deze functie, anderzijds moeten we ook in ogenschouw 
nemen dat de doelstelling van het forum nog nader ingevuld 
moet worden. 
 
Branchebelang 
De Commissie Juridische Zaken staat voor de branche en het 
belang van de branche. Wij treden ook in 2021 namens de 
branche op. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COMMISSIE OPLEIDINGEN 

De commissie wil voor 2021 diverse cursussen organiseren waarbij fysiek bij elkaar komen en 
interactie hoog in het vaandel staan. Voor 2021 staan de volgende cursussen in de planning: 
 

• Cursus Omgevingswet: 
De cursus wordt eind januari gehouden, hiervoor is gekozen voor de opleider Geoplan. De kosten 
voor de cursus komen voor rekening van de leden, d.w.z. € 300,- per deelname. Het wordt een 
fysieke bijeenkomst. Mocht de cursus niet door kunnen gaan i.v.m. COVID-19 maatregelen dan 
wordt deze verplaatst. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bepaald hoeveel keer de 
cursus wordt gegeven (groepen van maximaal 18 personen). Locatie en exacte datum worden 
later bekend gemaakt. 

Samen met en voor de leden zorgen voor opleidingen waar een kennis behoefte ligt.  Doel is dat de 
cursussen budget neutraal gegeven worden.  
 
Voorzitter, Felix Buijs, Bodex Milieu BV 
Jan Rudolf Busz, Kwinfra 
Jan Henk Schuurman, Schuurman milieu en civiel 
Lennart Smoor, HB adviesbureau 
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• Cursus GIS: 
De vraag naar het gebruik van GIS neemt steeds meer toe, ook 
vanuit de overheid. De ‘honger’ naar meer kennis over GIS 
ontstaat steeds meer in de bodemwereld. Hier willen wij graag 
invulling aan geven. De uitwerking hiervan zijn we nog aan het 
inventariseren. Gedacht kan worden aan een fysieke basiscursus 
of het uitwisselen van kennis tussen de VvMA-leden. Ook gedacht 
kan worden aan een mini-opleiding met afwisseling tussen 
thuisstudie en fysieke bijeenkomsten. 

• Praktijkdag bemonsteringsprotocol PFAS: 
In samenspraak met de Commissie Technische Zaken wordt een 
praktijkdag hierover georganiseerd. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMISSIE NIEUWE MARKTEN 

 
Terugblik 

Marco van de Hoef is in de loop van 2020 toegetreden als commissielid ter vervanging van Kai 

Mollenhauer die uit dienst is getreden bij Antares. Rabbe Vedder is aangeschoven als voorzitter van 

de commissie vanuit het bestuur van de VVMA.  

In het jaar 2020 heeft Commissie Nieuwe Markten 

vooral ingezet op de exoot Japanse Duizendknoop. 

Deze exoot wordt nu nationaal gezien als uiterst 

ongewenst en schadelijk. Binnen ons vakgebied 

makkelijk te koppelen aan de reguliere 

onderzoekwerkzaamheden als verkennend onderzoek 

en partijkeuringen. Door COVID-19 is er wat 

oponthoud geweest echter de cursus staat nu in de 

stijgers. De commissie is nu bezig met een voorstel 

voor aanpak binnen de branche. De bedoeling is dit 

uiteindelijk onderdeel te laten worden van de 

reguliere onderzoek werkzaamheden en dit op te nemen in de veldwerkformulieren en de commissie 

geeft daar handvatten voor. Gestreefd wordt het onderdeel terreininspectie voor een door de gehele 

branche (nader vast te stellen) uniforme eenheidsprijs uit te voeren (en dit tarief niet te gebruiken 

voor onderhandeling).  

Samen met en voor de leden zorgen voor opleidingen waar een kennis behoefte ligt.  Doel is dat de 
cursussen budget neutraal gegeven worden.  
 
Voorzitter, Rabbe Vedder, MUG 
Ad van der Horst, Land  
Chris Prudon, BOOT 
Marco van den Hoef, Hopman en Peters 
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Advisering over aanpak en/of bestrijding is maatwerk en hier kan ieder zijn voordeel mee doen. 

Onder de leden is gebleken dat er veel animo bestaat (> 100 aanmeldingen). De cursus was ingepland 

voor december 2020 en januari 2021, maar zal waarschijnlijk door 

COVID-19 begin 2021 worden gegeven. Tevens zal hieraan een 

certificaat worden gekoppeld waarbij gestreefd dat dit ook wordt 

erkend door de NEN. Gesprekken daarover lopen. De 

reuzenberenklauw loopt als exoot parallel mee aan Japanse 

Duizendknoop. Verder is er een begin gemaakt met Chroom 6 waar 

gekeken wordt in hoeverre de problematiek speelt bij in eerste 

instantie waterschappen. Voor 2021 wil de Commissie Nieuwe 

Markten met name aan de gang met (micro) plastics, wereldwijd is men het in alle geledingen eens 

dat plastics een enorme impact hebben op allerlei facetten in het milieu en een nog veel grotere 

impact gaat krijgen. Problematiek rond chroom 6 zal verder ‘meelopen’ in de commissie. Kortom in 

volle vaart op naar 2021 ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN 
 

De commissie heeft als eerste doel (wie niet ) weer de wens om fysiek weer bij elkaar komen tijdens 
een vergadering. In totaal komt de commissie 6x samen in 2021. 
De lopende zaken gaan gewoon door, verwacht wordt dat de ‘sectie meten en advies’ ongeveer 4 
maal per jaar bij elkaar komt. Daarna verwacht de commissie weer deel te nemen in de werkgroepen 
van de SIKB met betrekking tot bijvoorbeeld aanpassingen van de BRL’s . De verwachting is dat er vier 
werkgroepen zijn welk 4 keer bij elkaar komt. Dus in totaal 16 vergaderingen. 
De commissie wil in 2021 graag een praktijkdag organiseren over het bemonsteringsprotocol pfas, 
uiteraard in overleg met de Commissie Opleidingen 
Verder willen ze graag een project opstarten naar de werking van bentoniet bij het doorboren van 
scheidende lagen. Hierover een gedegen advies geven aan de SIKB.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Het borgen van kennis en kennisoverdracht over met name de bodemrichtlijnen. Deelname aan de 
sectie meten en advies. Actieve deelname bij SIKB over wijzingen van de normen.  
 
Voorzitter, Francois Steven, SMV Milieu 
Bregje van Lieshout, MILON  
Remco Gardien, MOL 
Oscar Poelsema, Poelsema Veldwerk 


