
 

 

NIEUWSBRIEF VVMA AUGUSTUS 2020 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

In de bestuursvergadering van 26 augustus is onder andere het jaarplan 2020 tussentijds 

geëvalueerd. Conclusie is dat we aardig op stoom zijn ondanks de Corona-perikelen. Om de 

doelstellingen te halen moet dit najaar nog wel een slag worden gemaakt met het verzorgen van 

cursussen. Maar daar wordt hard aan 

gewerkt, zoals elders in de nieuwsbrief 

ook te lezen valt. De ledenwerving 

verloopt boven verwachting. De 

doelstelling voor 2020 van 5 nieuwe 

leden is inmiddels ruimschoots bereikt. 

Het bestuur gaat wel door met 

ledenwerving en streeft eind 2020 naar 

10 nieuwe leden. 

Ook is alvast vooruitgeblikt naar 

jaarplan 2021. Daar gaat het bestuur de 

komende maanden mee aan de slag. Input vanuit de leden is van belang. Hoe dat gaat gebeuren valt 

ook te lezen in deze nieuwsbrief. Het bestuur heeft in ieder geval het voornemen om waar dat 

mogelijk en zinvol is volgend jaar zelf meer initiatief te nemen om zaken in beweging te krijgen. Tot 

nu toe zijn we als vereniging nogal defensief geweest (we krijgen stukken en mogen daarop 

reageren) maar de ambitie moet worden dat we zelf voorstellen doen. 

Ledenwerving 

Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen het lidmaatschap van Prommenz uit Schagen. 

Prommenz, van harte welkom! 

Een nieuwe kandidaat is het bedrijf Pointer Services uit 

Houten met als contactpersoon Marco van der Sande. 

Marco is een bekende bij de VVMA en heeft ook eerder in 

het bestuur gezeten vanuit een ander bedrijf. Pointer 

Services heeft 4 fte op bodem. Is naast bodemonderzoek 

ook actief in het verzorgen van opleidingen in het 

vakgebied. 

Mochten er vanuit de leden bezwaren zijn tegen het 

lidmaatschap van Pointer Services, dan dit graag binnen 4 

weken na het uitkomen van deze nieuwsbrief kenbaar 

maken aan hete bestuur, met daarbij een motivatie van 

het bezwaar. 

  



 

 

Commissie Technische zaken  

Beleidsevaluatie Kwalibo 

Witteveen en Bos heeft een nieuwe versie van haar rapport beleidsevaluatie Kwalibo opgesteld. 

Daarnaast is door P2 een rapport opgesteld over de bevindingen van IL&T over het naleefgedrag 

binnen het Kwalibo stelsel. Als VVMA hebben wij deze rapporten uiteraard kritisch bekeken. Wat 

opviel in de aanbevelingen van de beleidsevaluatie Kwalibo is dat 

oplossingen gezocht worden in administratieve handelingen. De 

vraag is of deze echt gaan leiden tot een gedragsverbetering welke 

nodig is. Deze verbeteringen ligt bij alle stakeholders (zowel 

opdrachtgevers, bevoegde gezagen als bij de bodemadviseurs). 

Waar het rapport behoorlijk fors is in het aangeven waar de fouten 

liggen worden de oplossingen/aanbevelingen vaak in de zachte 

kant gezocht. VVMA vraagt zich hierdoor af of het uitvoeren van 

de aanbevelingen het gewenste effect heeft.  

Met betrekking tot het P2 rapport was de kritiek behoorlijk fors. 

Conclusies worden verbonden aan onderzoeken van soms meer dan 7 jaar oud. Een afwijking is een 

afwijking en wordt dus gezien als het niet naleven van de kwalibo regels. Hierdoor ontstaat een 

vertekend beeld waardoor volgens het rapport lijkt alsof 70% van de adviseurs zich niet aan de regels 

houdt en dus een milieudelict pleegt. Tijdens de bespreking is het hier over gegaan, het realistischer 

neerzetten van de gevolgen van afwijkingen.  

Commissie Nieuwe Markten  

Er zijn weer wat stapjes gezet, in het najaar gaan we de cursus plantherkenning Japanse 

Duizendknoop uitrollen voor de VVMA. Hiervoor hebben we een expert bereid gevonden om deze 

cursus te verzorgen, tevens wordt reuzenbereklauw behandeld.  

Naast plantherkenning wordt ook de bestrijding van de 

Japanse Duizendknoop behandeld, waardoor de cursus 

ook van toegevoegde waarde is voor 

projectleiders/managers en adviseurs. Uiteraard wordt 

aangehaakt bij de NEN omtrent Japanse Duizendknoop.  

De cursus beslaat een dagdeel en wordt op diverse locaties 

in het land gegeven.  De komende periode wordt 

geïnventariseerd bij de wie er animo voor de cursus heeft. Aan de hand daarvan worden de dagdelen 

en locaties vastgesteld. Van de kosten neemt de VVMA een deel voor haar rekening, van de leden 

wordt naar rato van het aantal personen een bijdrage gevraagd. Dit wordt nog nader uitgewerkt. 

Uiteindelijk is het de bedoeling het geheel van een officieel randje te voorzien en hieraan soort van 

certificaat te hangen. Tot ziens op de cursus! 

  



 

 

Commissie Opleidingen  

Een opzet is gemaakt voor een cursus in de ‘aanvullingsbesluit bodem ihkv de omgevingswet’. Welk 

onderdeel moet hier volgens jullie zeker aan bod komen? We horen het graag. 

Uiteraard zijn we ook aan het nadenken over hoe we deze cursus willen geven. 

Digitaal of toch fysiek bij elkaar. Graag jullie feedback en wensen hierover.  

Tot slot is de commissie ambitieus en zoeken we nog iemand die deze commissie 

wil versterken. Meld je aan via info@vvma.nl. 

Nieuwe Voorzitter 

Zoals jullie weten is Gertjan de Vogel tot het einde van het jaar voorzitter. Vanaf januari zijn we dus 

op zoek naar een nieuwe voorzitter.  De tijdsbesteding van de 

voorzitter wordt geschat op circa 8 uur per week. Termen als 

verbindend, charismatisch en ‘first time right’. Voeren de 

boventoon. De wil om goed te communiceren en zesde 

zintuig bij mogelijke problemen binnen en buiten de club. Ben 

jij dit en wil je wat betekenen voor de VVMA? Dan meld je 

aan en stel jezelf verkiesbaar! 

BIJEENKOMSTEN 

Op 24 september is de bijeenkomst met Bodem+. Deze wordt vanaf 15 uur gehouden aan De Bleek 

13 in Woerden. We sluiten af met een borrel en een klein hapje. Deze bijeenkomst is een aanloop 

naar de uiteindelijke cursus.  In verband met corona is aanmelden noodzakelijk en mogen maximaal 

25 leden aanwezig zijn. Hier volgt nog een aparte uitnodiging voor en let op vol is vol.  

Donderdag de 29e oktober hebben we de bijeenkomst met IL&T. Voor die bijeenkomst is een zaal 

gereserveerd bij Van der Valk in Veenendaal, aanvang 15 uur. Ook deze bijeenkomst sluiten we af 

met een borrel. We verwachten een ruime opkomst en daarom het verzoek niet meer dan 1 persoon 

per lid te laten deelnemen. Dit om te voorkomen dat het gezelschap te groot wordt en Corona-

maatregelen lastiger uit te voeren zijn. 

Op 19 november houden we de ALV. Dat willen we op een bijzondere locatie doen en afsluiten met 

een diner. Nadere info volgt. 
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