NIEUWSBRIEF VVMA SEPTEMBER OKTOBER 2020
NIEUWS UIT HET BESTUUR
We blijven een enorme ledengroei houden, dit is uiteraard goed nieuws en wij zijn als bestuur hier
ook behoorlijk trots op. Momenteel hebben we al bijna meer dan 10 nieuwe leden.
Tegen het lidmaatschap van Pointer Services (contactpersoon Marco van der Sande) zijn geen
bezwaren binnengekomen. Marco, van harte welkom bij de vereniging!
En er zijn ook weer nieuwe kandidaat bedrijven die we aan jullie willen voorstellen.
De eerste is VCMI uit Beek. Voor velen een bekend bedrijf denken we omdat zij veel veldonderzoek
verrichten voor andere bedrijven. VCMI heeft 15 fte op bodem en contactpersoon is Maarten
Gerritsen. De tweede kandidaat is Bodemvisie uit Grou. Naast bodemonderzoek ook actief in mkb en
veiligheidskundig werk. Bodemvisie heeft 10 fte op bodem. Contactpersoon is Eric Wagenaar.
Mochten er tegen de nu voorgestelde kandidaat-leden bezwaren zijn dan dit graag binnen 4 weken
na het verschijnen van de nieuwsbrief kenbaar maken bij het bestuur, met daarbij een motivatie van
het bezwaar.
We hebben nog enkele gesprekken lopen met kandidaat- leden en verwachten daar in een volgende
nieuwsbrief meer over te kunnen melden.
Terugblik op bodem+ bijeenkomst
Op 24 september heeft de netwerkbijeenkomst
met Bodem+ plaatsgevonden. In de presentatie
stond de plaats van ‘bodem’ in de nieuwe
Omgevingswet centraal. De bijeenkomst was
coronaproof opgezet en voor het aantal
beschikbare plaatse goed bezocht, ook door
onze nieuwe leden.
Dat het thema bodem in de omgevingswet nog
nieuw is, bleek wel uit het grote aantal vragen
van de deelnemers. Op een aantal vragen kon
niet direct door Bodem+ antwoord worden
gegeven. Die zijn later nagezonden en kan je
vinden in de bijlage van deze nieuwebrief. We hebben ook de presentatie van Bodem+ bijgevoegd,
zodat ook de andere leden op hoofdlijnen kunnen zien waar bodem in de omgevingswet zijn plek
heeft gevonden.
De bijeenkomst toonde aan dat de leden nog veel vragen hebben. We spraken met elkaar over de
kansen die de Omgevingswet biedt voor onze branche: er wordt meer expertise gevraagd er zijn in
de Omgevingswet meer mogelijkheden voor maatwerk. Voor ons als bodemexperts moet dat de
uitdaging zijn. Dat vraagt naar meer…
De commissie opleidingen is al ver gevorderd de opleiding Bodem in de Omgevingswet. Doelstelling
blijft om deze begin volgend jaar te houden.

Commissie Opleidingen
Goed nieuws over de samenstelling van de commissie. Met de komst van Jan Henk Schuurman
(nieuw lid) en Lennart Smoor van HB advies is de Commissie Opleidingen nu ook op volle sterkte.
Binnenkort dus meer informatie over de cursus omgevingswet
Commissie Technische zaken
De leden van deze commissie hebben plaats genomen in een drietal werkgroepen voor het
aanpassen van de BRL6001/7001. Deze werkgroepen hebben de volgende focus:
- De brl 7004 goed overzetten in de nieuwe
BRL6005/7005;
- Omgaan met minder dan 25 m3 en aspect
pump&treat correct plaatsen in de
BRL6005/7005 en niet in de BRL 60006;
- De mogelijkheden voor uitbesteden en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden
borgen en hier meer ruimte voor geven in de BRL6005.
De aangepaste BRL’en worden aan het eind van dit jaar gepubliceerd voor commentaar. Mocht je
hier nu al een duidelijke mening over hebben dan horen we dat graag. Je kunt dan contact opnemen
met Francois Steven van SMV Milieu.
Commissie Nieuwe Markten
De cursus duizendknoop wordt verspreid over het land geven aan jullie. De cursus totaal neemt een
dagdeel (ca. 4 uur) in beslag en bestaat uit 2 delen:
Deel 1: plantherkenning, met name bedoeld voor de veldwerkers, mkb’ers en toezichthouders maar
is natuurlijk ook interessant voor PL’s, adviseurs en PM’s;
Deel 2: bestrijding, met name interessant voor de ‘binnenmensen’ maar kan ook voor veldwerkers,
mkb’ers en toezichthouders.

Wij willen graag weten hoeveel medewerkers jullie laten deelnemen aan de cursus en voor welke
delen, dit graag mailen naar info@vvma.nl. Let op dit is gelijk een aanmelding.
De kosten van de cursus bedraagt € 1.000, - voor het dagdeel (deel 1 en 2). De VVMA neemt 50% van
de kosten voor haar rekening. De overige kosten worden per deelnemer omgeslagen en zijn
afhankelijk van het aantal deelnemers en voor welk deel wordt ingeschreven. De kosten komen naar
verwachting neer op € 50,- per deelnemer per deel, dus € 100,- voor beide delen. De cursus wordt
zoveel mogelijk bij leden gegeven die een ruimte ter beschikking hebben. Mogelijk komen er kosten
bij voor eventuele zaalhuur indien er toch ruimte moet worden gehuurd.
De cursus wordt vanaf half november gegeven en afhankelijk van de coronamaatregelen wordt
geschakeld naar wat mogelijk is.

Op basis van jullie aanmeldingen wordt de definitieve planning gemaakt en kun je je specifiek op de
dag inschrijven. Mocht het bij jullie op de locatie kunnen dan horen we dat ook graag.

Verder is Rabbe Vedder toegetreden tot deze commissie en daarmee is ook deze commissie
compleet.
Nieuwe Voorzitter
In de vorige nieuwsbrief is de vraag neergelegd wie zich kandidaat wil stellen
als voorzitter van de VVMA per 1 januari 2020. Tot nu toe zijn daar geen
reacties op gekomen. Langs deze weg nogmaals de oproep om je kandidaat
te stellen. Neem gerust contact op met de huidige voorzitter Gertjan de
Vogel (tel 06-52856699) om meer informatie te verkrijgen. Bedoeling is om in
de ALV van 19 november aanstaande de voorzitter te benoemen.
BIJEENKOMSTEN
Helaas gaat de bijeenkomst van donderdag 29 oktober met IL&T niet door. De deelnemers zijn
hiervan al eerder op de hoogte gesteld. Gelet op de meest recente overheidsmaatregelen i.v.m.
Covid-19 heeft de leiding van IL&T er op dit moment moeite mee een bijdrage te leveren aan een
dergelijke bijeenkomst. Daarom is in overleg met IL&T besloten de bijeenkomst op dit moment niet
door te laten gaan. Maar samen met IL&T vinden we het wel belangrijk om de informatie die al naar
voren is gekomen in de voorbereiding van de bijeenkomst uit te werken en te presenteren aan de
leden. Dat is informatie die door leden is geuit, maar ook info van de kant van IL&T. Die informatie
zal meekomen met de nieuwsbrief van november als opmaat naar een uiteindelijk toch te houden
bijeenkomst. Maar dat zal dan al snel ergens 1e helft 2021 zijn.
Van de ALV bijeenkomst op 19
november hadden we als bestuur iets
speciaals willen maken. We hebben
enkele mooie ideeën opgepakt, maar
lopen in de praktische uitwerking
daarvan tegen de nu verscherpte
Covid-maatregelen aan. Zeer spijtig
allemaal maar, maar gezondheid staat
voorop! Net als in juni, zal de ALV nu in
digitale vorm plaatsvinden. Naast het
benoemen van een nieuwe voorzitter
zal de ALV vooral in het teken staan
van de behandeling van het Jaarplan 2021 en de daarbij behorende begroting. De stukken worden
uiterlijk 5 november toegestuurd. Het bestuur ziet ernaar uit jullie digitaal te ontmoeten!

