NIEUWSBRIEF VVMA FEBRUARI 2022
NIEUWS UIT HET BESTUUR
Afgelopen maand is het duidelijk geworden dat de invoering van de omgevingswet wederom wordt
uitgesteld. Dit was binnen ons bestuur al in zekere zin verwacht, maar ergens toch ook weer
verrassend na zoveel voorbereiding. Het geeft ons in ieder geval weer wat ruimte om eea samen met
onze klanten en doelgroepen verder vorm te geven. De datum van invoering laat zich verder raden
en we doen er geen voorspelling meer over. Gelukkig toch ook nog even genieten van de oude
handvaten van de WBB. Onze opfriscursus omgevingswet verschuift iets naar achteren in dit jaar,
maar hiervoor is zeker geen sprake van afstel.
We hebben verder een mooie nieuwsjaarreceptie gehad met
circa 30 leden en met (hopelijk) de laatste Covid maatregelen
waarbij we enige discipline moesten tonen in het stil zitten en
niet bewegen aan een tafel bij Caatje aan de Lek. Een soort
‘stand-still’ beginsel als VVMA dus. Niet echt ons ding zoals
ook besproken tijdens de receptie. Bij de VVMA bewegen we
graag, als echte deelnemers van het midden en kleinbedrijf;
altijd bewegen en kansen zien. We hebben op gepaste wijze
afscheid genomen van Gert-Jan de Vogel en Frank Eijsakkers
en hen bedankt voor hun diensten aan onze vereniging met
aantal leuke terugblikken. Gelukkig was er voldoende ruimte
en mogelijkheden om goed met elkaar bij te praten en uit te
kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Helaas zelf geen foto’s gemaakt.

Volgende maand staat een mooie excursie naar de vetgasfabriek Amersfoort op het programma een
mooie kans om de aanpak van drijf- en zaklagen nader te bestuderen. Jullie zijn uiteraard van harte
welkom op deze locatie die overigens nu eens goed met het openbaar vervoer bereikbaar is!
COMMISSIE OPLEIDINGEN
Herkennen en bestrijden Japanse Duizendknoop (JDK)
De cursus JDK zoals we die gemakshalve noemen, wordt net als vorig jaar verzorgd door Theo
Portegijs (Berkhauser Pont Academy). De animo voor de cursus van april stemt de organisatie blij. De
deelnemers hebben allemaal persoonlijk een bevestigingsmail ontvangen met informatie. De
aanmeldingen voor april zijn gesloten, maar mocht je alsnog enthousiast worden stuur dan een
mailtje naar administratie@vvma.nl. Wellicht kunnen we je op de lijst zetten voor de volgende cursus
later op in het jaar.

Bedrijfsbezoek laboratoria:
De laboratoria AL-west, SGS en Eurofins Omegam zijn recent door commissie opleidingen benaderd
om te kijken of ze samen met de VVMA een interessante opleiding/informatiemiddag/dag kunnen
invullen voor de (medewerkers van de) leden. Met
natuurlijk dan altijd weer een rondje door het lab na
afloop. Momenteel bekijken de laboratoria welke
onderwerpen interessant zouden kunnen zijn. De labbezoeken staan voor juni dit jaar op de planning.
Mocht jij een vraag of onderwerp hebben die je graag
behandeld zou willen zien vanuit het laboratoriawerkveld, stuur dan een mail naar
administratie@vvma.nl. Wellicht kunnen we het
meenemen in het programma.
Opleidingscommissie levert input aan MBO opleiding tot gecertificeerd veldwerker bij Yuerta
(voorheen Helicon Velp)
Zoals bekend levert commissielid Lennart Smoor namens VVMA input aan het cursusprogramma van
de nieuwe opleiding tot gecertificeerd veldwerker. Hierover hebben we jullie in voorgaande
nieuwsbrieven uitvoerig geïnformeerd. Binnenkort vindt er weer overleg plaats met de
commissieleden. Momenteel is hier niet veel over te melden. In een volgende nieuwsbrief zullen we
jullie weer bijpraten.
COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN
De nieuwe BRL en onderliggende protocollen 2000 zijn in de CCVD vast gesteld. Zodra
deze in werking treden horen jullie dat uiteraard voor ons. Voor de belangrijkste
wijzigingen kijk hier:
https://www.sikb.nl/doc/BRL2000/Overzicht_belangrijkste_wijzigingen_BRL_SIKB_2000_en_protocol
len_20211007.pdf
Door het uitstellen van de omgevingswet is het inwerking treden van de nieuwe protocollen in de
BRL6000 en 7000 ook uitgesteld. In deze protocollen zitten echter ook wijzigingen die sowieso
wenselijk waren, ongeacht de omgevingswet. In het CCVD is nu gekeken hoe we kunnen zorgen bij
een nog later inwerkingtreding van 1 januari 2023, deze wijzigingen wel doorgevoerd kunnen
worden.

BIJEENKOMSTEN
17 maart 2022 Vetgasfabriek Amersfoort
Controleer jullie mailbox voor de uitnodiging en de verdere details, vergeet je niet tijdig op te geven.
(aanmelden via; administratie@vvma.nl).
Mei/juni 2022, bezoek labs
Datum volgt zsm
Juni 2022
Algemene Ledenvergadering, datum en locatie volgen zsm

