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NIEUWS UIT HET BESTUUR
Journaal Bodem
Met uitgever SDU is overeenstemming bereikt dat VVMA het vakblad Journaal Bodem mag
publiceren op de website tbv de leden. De details worden nog uitgewerkt, maar de bedoeling is het
journaal achter de login te plaatsen van de website. Nader bericht volgt zodra alles duidelijk is. Het
bestuur verwacht de leden met dit initiatief een goede dienst te bewijzen.
Ledenwerving
Tegen het lidmaatschap van Mateboer zijn geen
bezwaren binnengekomen. Namens alle leden
heten we Mateboer van harte welkom bij de
vereniging!
We vertrouwen erop dat we binnenkort met de
nieuwe leden die zich de afgelopen tijd hebben
aangesloten nader kennis kunnen maken in de
fysieke bijeenkomsten, die het bestuur samen met de commissies aan
het voorbereiden is.
Versterking Kwalibo systeem
Uit de beleidsevaluatie kwalibo zijn diverse aanbevelingen gekomen om het privaat publieke systeem
van kwalibo te verbeteren. Speerpunten hierbij zijn het versterken van het onderling vertrouwen, het
beter en sterker organiseren van toezicht (zowel landelijk als bij omgevingsdiensten/gemeentes) en
de rol van het ministerie. Het ministerie wil eea met betrokken partijen oppakken in het zogenaamde
Stakeholdersoverleg. Namens de VVMA nemen Gertjan de Vogel en Bregje van Lieshout deel in dit
overleg. De startbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 mei en binnenkort volgt nog een
kennismakingsgesprek tussen de betrokken manager van het ministerie en de VVMA.

COMMISSIE OPLEIDINGEN
De commissie heeft een indeling gemaakt voor de cursussen omgevingswet deze worden z.s.m.
gecommuniceerd richting de deelnemers. Uiteraard houdt het bestuur scherp de coronaregels in de
gaten en leeft deze ook na. Mocht dit gevolgen hebben voor de cursus dan houden we de
deelnemers op de hoogte.
Mocht je uiterlijk eind volgende week nog geen mailtje ontvangen hebben maar je wel hebben
opgegeven geef het dan even aan.

COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN
De begeleidingscommissie is druk bezig met de laatste tekstuele aanpassing in de BRL’en 6000 en
7000 om deze ook geschikt te krijgen voor de omgevingswet. Francois Stevens houdt dit namens de
VVMA scherp in de gaten.
Oscar Poelsema is aangeschoven bij twee nieuwe begeleidingscommissies, te weten die voor
competentie eisen (BRL6000) en modernisering BRL2000.
Deze eerste groep heeft nu een schets gemaakt voor de toelatingseisen. Hier hebben we als VVMA
gemeend dat deze voor de 6000 momenteel voldoende is en niet veel gewijzigd dient te worden. De
onderhoudseisen gaan we zwaarder op in zetten.
Doel is hierbij dat het totaal aantal vlieguren mee
gaat wegen in de totale uren die je per jaar aan de
6000 moet besteden.
De modernisering van de BRL2000 is een
constructieve club en hier lijken daadwerkelijk
stappen in gezet te gaan worden. Maar het blijft
lastig om daadwerkelijk wijzigen door te voeren
aangezien de harmonisatie en compensatie ook
nog via de NEN gaat. Hierdoor moet het over
meerdere schijven want de efficiëntie vaak niet ten goede komt. Is de ervaring van deze commissie.
BIJEENKOMSTEN
Voor het houden van de ALV op 17 juni hebben we een mooi centraal geleden plek gevonden. Het
betreft “Moeke”, net buiten Rhenen gelegen. We hebben een grote zaal tot onze beschikking met
aansluitend aan de zaal een groot dakterras met een
prachtig uitzicht over de Nederrijn aan de ene kant en
Rhenen aan de andere kant. Zelftesten worden ter
plaatse beschikbaar gesteld en verder uiteraard met
inachtneming van de dan geldende regels en het
gezonde verstand. Na het formele gedeelte willen we
ruim de tijd nemen om elkaar te spreken met het glas
in de hand, en wordt op het dakterras een buffet of
bbq verzorgd. Ontvangst vanaf 15 uur. Aanvang 15.30
uur en afsluiting rond 19 uur. De uitnodiging met de
bijbehorende stukken wordt uiterlijk 10 juni verstrekt.
Natuurlijk hopen wij als bestuur dat deze doorgaan, maar we willen ons graag aan de coronaregels
houden. We volgen dit nieuws nauwlettend en houden jullie uiteraard op de hoogte.

VVMA planning voor de lopende activiteiten;

8 juni

Cursus omgevingswet Helmond

10 juni

Cursus omgevingsweg Waalwijk

15 juni

Cursus omgevingswet Alkmaar

16 juni

Cursus Japanse Duizendknoop Veenendaal (Boot)

17 juni

Cursus omgevingswet Waalwijk

17 juni

Algemene Ledenvergadering, Moeke in Rhenen

21 juni

Cursus Japanse Duizendknoop (noord Nederland)

22 juni

Cursus Japanse Duizendknoop Veghel (Milon)

22 juni

Cursus omgevingswet Wassenaar

28 september 15.00

Bijeenkomst met IL&T, locatie regio Utrecht

