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ELS BEDANKT 

Na 4 jaar neemt de VVMA afscheid van Els Krielen van ingenieursbureau Land. Els heeft eerst Jurgen 

en later het huidige bestuur altijd bijgestaan met de ondersteuning van de 

vele werkzaamheden. Els heel erg bedankt voor de prettige samenwerking 

de afgelopen tijd. Ook namens alle leden voor je inzet en je positieve 

energie.  

Vanaf 1 januari neem Jacqueline van de Rijdt van Milon bv de 

werkzaamheden over. We wensen Jacqueline veel succes met deze 

werkzaamheden. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie de komende tijd nog 

wel kennis kunnen maken met Jacqueline en hopelijk snel weer bij een 

fysieke bijeenkomst.  

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Op 19 november hebben we de ALV gehouden. Wederom in digitale vorm. Gelukkig deden veel 

leden mee en ook nieuwe leden zagen we op het scherm present. Hoofdpunten op de agenda waren 

het jaarplan en de begroting. Beide zijn na bespreking door de leden goedgekeurd. Als bijlagen bij de 

nieuwsbrief treffen jullie het goedgekeurde jaarplan en de begroting aan, evenals het aangepaste 

Huishoudelijk Reglement en het verslag van de ALV. 

Op initiatief van VVMA  is met SIKB en VKB een afspraak gemaakt voor een “benen op tafel overleg”. 

Dit overleg zal plaatsvinden op woensdag 13 januari en heeft vooral de bedoeling om los van de 

bestaande verbanden elkaar informeel te spreken over de toekomst van de kwaliteitsborging in 

bodemland. 

Tegen het lidmaatschap van VCMi en Bodemvisie zijn geen bezwaren binnengekomen. Beide leden 

heten we van harte welkom bij de club! 



 

 

In de ALV is al kenbaar gemaakt dat er weer een nieuw kandidaat lid is. Dat is TerraCarta uit 

Hoogeveen. TerraCarta is expert in kabel- en leidingopsporingsonderzoek en heeft ook een 

bodemadviestak met 5 fte. Contactpersonen zijn Harjo Claus en Thomas van Booma. Samen met de 

nieuwe leden Mug en Bodemvisie en de al bestaande leden begint zich zo een mooi “noordelijk 

cluster” te vormen. 

Mochten er tegen de voorgestelde kandidaat bezwaren zijn dan dit graag binnen 4 weken na het 

verschijnen van de nieuwsbrief kenbaar maken aan het bestuur, met daarbij een motivatie van het 

bezwaar. 

COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN 

Zoals ook eerder aangegeven zijn of worden voor het traject Wijziging BRL SIKB 6000-7000 een aantal 

werkgroepen opgestart. Navolgend een overzicht met 

beschrijving waarin VVMA deelneemt. 

Werkgroep 2 van SIKB heeft een stevige discussie omtrent de nut 

en noodzaak van de inzet van een onafhankelijke MKB’er bij 

tijdelijke uitname. Hier is nog geen consensus over en de VVMA is 

een van de weinige dit het belang van een onafhankelijke MKB’er 

nog ziet bij tijdelijke uitname.  Bregje van Lieshout zit in deze 

werkgroep namens de VVMA. 

Werkgroep 3 Handelingskader bij wijziging BRL 6000/7000, in een goede discussie zijn de “grijze 

gebieden” besproken de ingebrachte voorbeelden vanuit de VVMA  zijn vooraf besproken met de TC. 

Deze zouden tot één geheel gebundeld worden om daarmee inzicht te krijgen in omvang en aard van 

deze grijze gebieden en tevens om mogelijke voorstellen tot oplossing te formuleren. Het is de 

bedoeling dat, In de nieuwe BUM/HUM moeten de ‘grijze gebieden’ binnen de Omgevingswet en 

aanvullende regelgeving van handen en voeten worden voorzien om discussies en interpretaties te 

voorkomen. De werkgroep kan de grijze gebieden duiden vanuit rol opdrachtgever, uitvoerder en 

bevoegd gezag. Daarbij kan als eerste aangesloten worden bij de meldingsverplichtingen voor 

aanvang en bij wijziging, zoals in BAL is opgenomen. 

Op een later moment zullen nog in een kleiner comité protocollaire inhoudelijke grijze gebieden 

worden besproken.  

Werkgroep 7 van SIKB betreft de uitwerking van de verantwoordelijkheden tussen mkb, 

opdrachtgever en bevoegd gezag. Omdat in de werkgroep een zware delegatie zit vanuit zowel SIKB 

als IL&T is afgesproken dat Gertjan de Vogel vanuit VVMA deelneemt in de werkgroep, met waar 

nodig inhoudelijke ondersteuning van François Stevens. Heikel punt in de discussie is dat er een 

beweging is om meer verantwoording bij de mkb’er neer te gaan leggen wat naar de mening van de 

VVMA veel te ver gaat. 

 

 

 

 



 

 

COMMISSIE OPLEIDINGEN 

De voorbereidingen voor de cursus ‘Omgevingswet voor bodemadviseurs’ zijn volop bezig. Inmiddels 
zitten we op meer dan 60 aanmeldingen. Al met al een goed resultaat en merken op dat dit initiatief 
gesteund wordt door de leden. 
 
We zijn momenteel druk bezig met het inventariseren van de gestelde vragen en ingevulde 
formulieren zodat dadelijk de cursus op maat kan worden gegeven. 
 
Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en de groepen zullen niet groter zijn dan 15 
personen, derhalve zal de cursus 4 x worden gegeven. Daarnaast kunnen grotere groepen ten koste 
gaan van de interactie. Zoals het nu ernaar uitziet zal de cursus plaatsvinden op 2, 4, 9 en 11 februari. 
Er worden 4 locaties geselecteerd verspreid over het land.  
 
Hopelijk gaat alles door en kunnen we een fysieke cursus houden. Mocht de cursus niet doorgaan in 
verband met verscherpte coronamaatregelen dan zal deze worden verplaatst. 
 
Meer informatie omtrent de cursus volgt na de kerstvakantie. 
 
BIJEENKOMSTEN 

Op donderdag 21 januari willen we om 16 uur graag een nieuwjaarsbijeenkomst houden. Geen 

inhoudelijk programma, maar een gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van een hapje en een drankje. Of dat gaat lukken is 

natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden en maatregelen op dat 

moment. We blijven het proberen      . De bijeenkomst wordt gehouden in 

het restaurant van het Boshotel in Overberg (nabij Veenendaal). We 

hebben daar een mooie ruimte met in het midden een open haard. Mooi 

begin van het jaar! Het adres is Dwarsweg 63B te Overberg.  

De eerstvolgende ALV is op donderdag 17 juni 2021 om 15 uur. Het is nog 

ver weg en we hopen ook voor die tijd nog enkele bijeenkomsten te kunnen houden. Maar dan staat 

deze ALV vast maar in de agenda he. 

 

TOT SLOT 

Wenst het bestuur jullie hele fijne dagen en een hopelijk mooi 2021, waarbij we ons weer wat 

langzamer vrijer kunnen bewegen en er weer ruimte ontstaat voor mooie en inspirerende 

ontmoetingen.  


