
 

 

NIEUWSBRIEF VVMA JUNI 2020 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Algemene ledenvergadering 

Het was een nieuwe vorm voor de VVMA, de algemene 

ledenvergadering digitaal. Gelukkig was de animo goed en de 

vergadering verliep goed. Rabbe Vedder is toegelaten als 

nieuw bestuurslid van de VVMA en Felix Buijs is benoemd als 

nieuwe penningmeester. Hiermee is het bestuur weer 

compleet. De financiën van 2019 zijn besproken en 

goedgekeurd door de ALV.  Navraag heeft inmiddels geleerd 

dat het vrijvallen van de 

reserves geen financiële 

consequenties heeft met 

betrekking tot het resultaat. Mits het gemiddelde daarvan onder 

de € 15.000 blijft over een periode van vijf jaar.  

Het digitaal vergaderen liep heel efficiënt waardoor we snel 

klaar waren. Helaas misten wij  wel de interactie met elkaar en 

natuurlijk de napraat. Dus hopelijk zien we jullie de 9e bij de 

informele barbecue of bij de volgende netwerkbijeenkomst.  

 

Ledenwerving 

Een speerpunt van het bestuur dit jaar is ledenwerving. Want met meer leden is de positie van de 

VVMA in de markt beter en heeft de vereniging ook meer slagkracht. Maar wat ook belangrijk is, is 

dat nieuwe leden ook nieuwe energie geven. Zo is Marco van de Hoef van Hopman & Peters 

inmiddels lid van de Commissie Nieuwe 

Markten, en Rabbe Vedder van MUG 

Ingenieursbureau is tot het bestuur toegetreden. 

In deze nieuwsbrief kunnen we wederom drie 

kandidaten presenteren. 

Novaflow Milieuadvies BV uit Bladel is de eerste. 

Contactpersoon is Perrie van Gompel. Novaflow 

heeft 1 fte op bodem en is vooral actief op het 

gebied van bodemonderzoek, partijkeuringen en 

onderzoek naar asbest in bodem. 

Een tweede kandidaat is B&L Grondmanagement 

BV (BLGM) uit Waddinxveen. Contactpersonen zijn Ruud Lexmond en Jacob Bos. BLGM heeft circa 4 

fte op bodem. Hun activiteit is keuringen, bodemonderzoek en het voorbereiden en begeleiden van 



 

 

bodemsaneringen. Ruud heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen in de vereniging, vooral 

op technisch vlak. 

Schuurman Milieu Civiel BV is de derde. Contactpersoon is Jan Henk Schuurman. Ten opzichte van de 

andere kandidaten een wat ander werkveld, want Jan Henk is vooral actief in het procesmanagement 

van voorbereiden en begeleiden van veelal complexe bodemsaneringen. En dat is goed voor de 

breedte van kennis in de VVMA. Ook Jan Henk heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen in 

de vereniging. 

Het bestuur is op dit moment al wat verder in gesprek met twee andere kandidaten, maar daarover 

in een volgende nieuwsbrief hopelijk meer. 

Mochten er vanuit de leden bezwaren zijn tegen de nu voorgestelde kandidaten, dan dit graag binnen 4 

weken na het uitkomen van deze nieuwsbrief kenbaar maken aan het bestuur met daarbij een motivatie van 

het bezwaar. 

Even voorstellen 

Zoals hierboven was te lezen mocht ik sinds 25 juni jl. toetreden tot het 

bestuur. Mijn naam is Rabbe Vedder, 49 jaar en woonachting in Annen 

(Dr.). Sinds 3,5 jaar met veel plezier werkzaam bij MUG Ingenieursbureau 

(www.mug.nl) in Leek (Gr.). Van daaruit beslaan wij o.a. de milieumarkt in 

Noord-Nederland maar ook ver daarbuiten. MUG (Meten Uitzetten 

Geodesie) is een ingenieursbureau die in totaal zo’n 110 mensen in dienst 

heeft waarvan ruim de helft op het gebied van Geodesie en 

dataverwerking. Daarnaast actief op het gebied van Infra, Water en 

Natuur, Bodem, archeologie en asbestinventarisaties. Vanuit Bodem 

werken we met zo’n 20 man/vrouw aan zeer diverse 

bodem(sanerings)projecten voor eveneens een zeer breed pallet aan 

opdrachtgevers. 

Ikzelf ben sinds 1995 werkzaam in de bodemwereld en heb inmiddels een ruim netwerk opgebouwd, 

dus ook best wel een aantal van onze leden ken ik. Maar ook heel veel nog niet en dat is dus ook 

gelijk de reden dat ik mij beschikbaar heb gesteld want het ‘noorden’ was wat 

ondervertegenwoordigd in het bestuur. Privé (vrouw en 2 zonen van 13 en 15 jaar) heb ik er nog een 

leuke hobby bij en dat is raadslid zijn namens mijn partij Gemeentebelangen in onze mooie 

gemeente Aa en Hunze. Verder houd ik van mountainbiken en op zijn tijd gezellig een feestje vieren. 

Ik heb er wel veel zin in en we komen elkaar vast en zeker tegen de komende tijd! 

PFAS update 

Wellicht hebben vele van jullie het al gezien, maar op 1 juli heeft staatssecretaris van Veldhoven een 

brief gestuurd waarin ze aangeeft het tijdelijk handelingskader te willen aanpassen. Het toepassen 

van grond en bagger wordt verruimd evenals het toepassen van pfas houdende grond in vrij liggende 

diepe plassen. Daarnaast wordt de achtergrondwaarde aangepast.  

Het is nog niet bekend per wanneer deze regels ingaan. De brief is als bijlage toegevoegd bij de 

nieuwsbrief.  

http://www.mug.nl/


 

 

 

Vakantie 

Na een bijzonder voorjaar vanwege de perikelen rond Corona hoopt het bestuur dat jullie de 

komende tijd de gelegenheid hebben om vakantie te kunnen vieren. Wellicht zien we elkaar nog 9 

juli bij de bijeenkomst in Groesbeek, maar langs deze weg alvast een goede vakantieperiode 

toegewenst. 

 


