NIEUWSBRIEF VVMA Maart 2021
NIEUWS UIT HET BESTUUR
Het bestuur werkt samen met de commissies hard aan het vertegenwoordigen van de belangen van
onze leden. Er wordt momenteel weer veel werk verzet. De belangrijkste aspecten die nu spelen
treffen jullie aan in deze nieuwsbrief.
Koepelorganisatie
O.a. vanuit de stichting ODI/VDV (bodembeschermende voorzieningen) is een initiatief ontstaan om
voor “bodem” tot een koepelorganisatie te komen. De koepelorganisatie zou vooral in “Den Haag en
Brussel” vanuit de aangesloten stichtingen en verenigingen het bodemaspect meer onder de
aandacht moeten gaan brengen en het belang vertegenwoordigen. Het bestuur van VVMA heeft
richting de initiatiefnemers de intentie uitgesproken hierin mee te gaan maar wel onder een aantal
voorwaarden. Belangrijkste daarvan zijn dat de VVMA een zelfstandig opererende vereniging blijft
(met veel werk door en voor de leden) en dat de koepelorganisatie een brede vertegenwoordiging
moet zijn van de in de branche actieve organisaties. Met andere woorden het moet er wel echt toe
doen.
Ledenwerving
Tegen het lidmaatschap van Tritium
zijn geen bezwaren bij het bestuur
binnengekomen. Tritium heeft circa
30 fte. Namens alle leden heten we
Tritium van harte welkom!
En verder een heel mooi bericht van
Mateboer. Dit bedrijf heeft enkele
jaren geleden onze vereniging
verlaten, maar wil mede naar aanleiding van alle positieve ontwikkelingen terugkeren. Het bedrijf
heeft circa 30 fte op bodem met veel activiteiten in alles wat met kabels en leidingen te maken heeft.
Contactpersonen zijn Henk Oort en Jan Jacob Stolte. Mochten er tegen het lidmaatschap van
Mateboer bezwaren zijn, dan dit graag binnen 4 weken na het verschijnen van de nieuwsbrief
kenbaar maken aan het bestuur, met daarbij uiteraard een motivatie van het bezwaar.
Met Mateboer erbij hebben we als brancheorganisatie inmiddels 55 leden. Prachtig aantal die ook
scoren in de gesprekken die we hebben met andere stakeholders in de branche. En het bestuur
werkt nog aan een verdere uitbreiding.

COMMISSIE NIEUWE MARKTEN
De oproep in de vorige nieuwsbrief voor een nieuw commissielid (als gevolg van het vertrek van
Marco van de Hoef) heeft (nog) niets opgeleverd. Mocht er iemand onverhoopt toch denken, daar
heb ik interesse in, laat het alstublieft zo spoedig mogelijk weten. Indien zich binnen een week geen
gegadigde meld, gaan we zelf actief op zoek.
Op 29 april vind de start van normcommissie 'Plastics in
het milieu' vanuit de NEN plaats. Wij zullen als VVMA daar
aan deelnemen om daarna te besluiten wat we gaan doen.
Dit initiatief ligt wel mooi in het verlengde met wat wij al
van plan waren als project ‘Microplastics’ dit jaar.
Verder wordt de cursus Japanse Duizendknoop binnenkort
weer ingepland.

COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN
Voor de milieukundige begeleiding bij tijdelijke uitname komt naar verwachting een apart protocol.
Als VVMA zitten we vol op dat, als je erkend bent voor de BRL6001 (dadelijk BRL6005) je automatisch
ook gecertificeerd bent voor het protocol ‘milieukundige begeleiding bij tijdelijke uitname’.
Als VVMA zijn wij gevraagd om deel te nemen aan de discussie of de NEN6693 onderdeel uit moet
maken van de BRL1001. Hier is discussie over ontstaan over het detailniveau van de
boorbeschrijvingen tijdens een partijkeuring. De commissie is van mening dat dit detailniveau minder
hoog is dan bij een bodemonderzoek en daarom zijn wij geen voorstander van deze denkrichting. Wij
zijn dan ook blij dat onze kennis en ervaring hierin actief wordt gevraagd.
Volgend jaar komen een nieuwe NEN 5740 en NEN 5725. Verdere info ontbreekt nog, maar weet dat
dit eraan komt. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.
COMMISSIE OPLEIDINGEN
Commissie opleidingen is aangeschoven bij de
ontwikkeling voor een specifieke opleiding voor
veldwerkers. Het Helicon in Velp is kartrekker en heeft
een bureau in de arm genomen welke de opleiding gaat
invullen. Wij als VvMA zijn uitgenodigd mede een
invulling te geven aan de inhoud van deze cursus. Hier
maken we dankbaar gebruik van.
-

Helicon ontwikkelt en geeft de opleiding in Velp
Opleiding start september 2021
Het betreft een 3 jarige MBO opleiding BBL
(1 dag / wk naar school).

Wij sturen zoveel als mogelijk op een praktische
opleiding welke direct certificeerbare veldwerkers levert.
Wordt vervolgd!

COMMISSIE JURIDISCHE ONDERSTEUNING
Project AVG en rapportages
In rapportages van onderzoekrapporten staan de namen van de uitvoerende functionarissen. Dat zijn
onder andere de erkende veldwerkers, monsternemers, milieukundig begeleiders en projectleiders.
Vaak zijn veldwerkformulieren ook afgetekend met
een paraaf. Dit zijn een eisen uit onze
certificeringen. Zijn dit daardoor nog
persoonsgegevens? Hoe moet worden omgegaan
met AVG op het moment dat een rapport wordt
gedeeld met omgevingsdiensten, gemeentes en
provincies? Het is nog niet helemaal duidelijk hoe
het zit. Enkele gemeentes ‘lakken’ alle namen uit
de rapportages zodat het in een publiek
bodeminformatiesysteem kan worden
opgenomen. Soms worden de adviesbureaus gevraagd om een bewerkbaar document aan te
leveren om het lakken eenvoudiger te maken.
De commissie gaat met deze vragen aan de slag om antwoord te geven op de vragen. Heb je als lid
hier al ervaring mee of heb je naar aanleiding van dit onderwerp nog aanvullende vragen, deel dit
dan met ons dan nemen we dat mee bij de beantwoording.
BIJEENKOMSTEN
Het bestuur staat te popelen om weer fysieke bijeenkomsten te houden. We willen elkaar weer zien
en ook kennismaken met de nieuwe leden.
Het is nog even wachten, maar we gaan er vanuit
dat de ALV die we op donderdag 17 juni willen
houden idd een fysieke bijeenkomst zal zijn. We
hebben daarbij het voornemen om als vereniging
aan de aanwezigen een zelftest uit te reiken.
Nadere uitwerking volgt nog en eea uiteraard met
inachtneming van de dan geldende regels. We
kiezen voor een locatie centraal in Nederland. Na
afloop van de vergadering is er ruim de
gelegenheid zijn om elkaar te treffen onder het genot van een hapje en een drankje.
Ook de belangrijke bijeenkomst die we nog steeds willen houden met IL&T is opgestart. Met IL&T is
de afspraak gemaakt deze bijeenkomst te houden op dinsdag 28 september, aanvang 15 uur op een
nog af te spreken plaats maar wel in de regio Utrecht. Een mooi vooruitzicht!
De volgende zaken staan nog gepland;
15 april 13.30-14.30

Bespreken knelpunten aanvullingsbesluit bodem. Let op dit is geen
toelichting maar het bespreken van de knelpunten. Uitnodigingslink naar
teams zit in de mail.

17 juni

Algemene Ledenvergadering, locatie volgt zsm

28 september 15.00

Bijeenkomst met IL&T, locatie regio Utrecht

