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Voorwoord

2020was een bijzonder jaar. We startten 
als vanouds om vervolgens in maart 

te worden geconfronteerd met het coronavirus. 
De maatregelen die volgden hadden grote impact 
op onze activiteiten. Medewerkers gingen thuis 
werken. Dit ging relatief soepel omdat de VVM hier 
al goed op ingericht was. Op de organisatie van acti-
viteiten hadden de crisismaatregelen meer impact. 
In het begin was alles gericht op uitstellen en 
afgelasten, maar al snel maakte we de omslag naar 
de organisatie van online activiteiten. Op 16 maart 
startte de eerste lockdown en precies een maand 
later organiseerden we al de eerste online sessie. 
Aanvullend heeft de VVM geïnvesteerd in digi-
talisering binnen de organisatie. Er is een start 
gemaakt met een eigen podcast en we hebben 
het Tijdschrift Milieu in een mooi digitaal jasje 
gestoken. 

Daarnaast willen we de VVM 
steeds meer organiseren als 
een netwerk waarbij veel professionals van de voor-
delen kunnen genieten. We merken dat de online 
sessies al zorgen voor een groter bereik, maar willen 
nog meer milieuprofessionals laten profiteren van 
de voordelen van de VVM, waaronder toegang tot 
het online Tijdschrift Milieu. Daarom introduceren 
we het organisatielidmaatschap. Als organisatie 
kun je lid worden en zo al je medewerkers laten 
profiteren van de voordelen van de VVM. 
Hoewel 2020 een onzeker jaar was, heeft de VVM 
een flinke omslag weten te realiseren. Zo hebben 
we het netwerk actief en levendig gehouden. Maar 
we hopen natuurlijk van harte dat we jullie in 2021 
weer een keer fysiek kunnen ontvangen!

Rachel Heijne, directeur VVM
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De coronacrisis verandert 

ons doen en laten. We 

merken dat niet vliegen en 

minder rijden direct veel 

schonere lucht oplevert. 

En dat thuiswerken op 

veel punten best goed 

gaat. Wat gaat het voor 

ons land betekenen 

als we daar lessen uit 

trekken door economische 

ondersteuning te verbinden 

aan duurzaamheid? 



Milieudag over duurzame 
stippen aan de horizon

Wat kan er nu ons land is lamgelegd 
door de coronacrises nog wel en niet? 
Die vraag vormde de rode draad van de 
2020-editie van de Nationale Milieudag. 
Dit gebeurde onder het motto ‘Tijd voor 
keuzes’, met plenair drie presentaties 
van achtereenvolgens Emiel Reiding, 
Daan Zandbelt en Tim van Hattum over 
de volgende drie toekomstvisies: 
• Panorama Nederland van het College 

van Rijksadviseurs;
• Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van 

het Rijk;
• Nederland in 2120 van Wageningen 

Universiteit (WUR).

Op de drie presentaties is gereflecteerd door 
een vijftal betrokkenen die actief zijn in de 
ontwikkeling van stad en landelijk gebied en 
in de voedsel- en energietransitie, te weten: 
Margot de Cleen (Rijkswaterstaat), Kristel 
Lammers (programmadirecteur NP RES, 
VNG), Bas Rüter (directeur Duurzaamheid, 
Rabobank), Guus van Laarhoven (Friesland 
Campina) en Geert van der Veer (Stichting 
Herenboeren NL en Caring Farmers).
Tijdschrift Milieu nr. 4-2020 opent met een 
terugblik op de Nationale Milieudag. 
De presentaties van de sprekers staan, 
samen met achtergrondinformatie, op 
www.nationalemilieudag.nl. 



Naast een plenair programma waren er 
meer dan dertig deelsessies waarin de 
Omgevingswet van alle kanten is belicht. 
Eén ding bleef in ieder geval hetzelfde: net 
als andere jaren is er weer een congresbundel 
verschenen met een uitgebreide terugblik. 
‘D-Day nadert voor megawet in wording’ is, 
met de beoogde inwerkingtredingsdatum per 1 
januari 2022, de toepasselijke titel. De congres-
bundel geeft in ruim 80 pagina’s niet alleen een 
mooie terugblik op het congres, maar biedt ook 
een schat aan informatie voor ieder die snel op 

de hoogte wil zijn van de actualiteiten rond de 
Omgevingswet.
Arjan Nijenhuis, MT lid van het DG Omgevingswet 
bij het Ministerie van BZK kreeg het eerste 
exemplaar overhandigd door Jos Dolstra, initiatief-
nemer van het congres en voorzitter van de VVM 
sectie Milieurecht en Praktijk. ‘D-Day nadert voor 
megawet in wording’ is gratis als pdf te down-
loaden van de website van de VVM. Een gedrukt 
exemplaar is tegen een vergoeding van € 12,50 
(incl. verzendkosten) beschikbaar en is per mail 
bestellen: bureau@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet’. 

Maar liefst 500 deelnemers telde de negende editie van de Dag van de Omgevingswet. 

‘Dag’ moet ruim worden gezien: door de bijzondere omstandigheden vond het congres 

verspreid over twee weken plaats en geheel online. 

6 Omgevingswet van 
alle kanten belicht
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megawet in wording
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Jaarcongres 
Relevant  
over gezond  
en veilig!
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Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk 
externe veiligheid, en VVM, het netwerk van milieupro-
fessionals. Net als in 2019 werkte de VNCI mee aan het 
congres. 
Naast een plenair gedeelte bestond het congres dit keer 
uit maar liefst 24 sessies over aandachtspunten voor een 
gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat 
door het coronavirus nóg belangrijker is geworden. In het 
eerste plenaire deel ging GGD-arts Rik van de Weerdt in 
gesprek met Erik van der Schans, directeur duurzaamheid 
bij het havenbedrijf Rotterdam. Van de Weerdt ging onder 
meer in op wat het met mensen doet als zij zich niet veilig 
voelen. Van der Schans concentreerde zich op het belang 
van veilige en gezonde werkplekken, ook in relatie tot 
omwonden van industriegebieden. Het tweede plenaire 
deel vond plaats onder leiding van Nils Rosmuller, lector 
Energie- en transportveiligheid. Hij ging in gesprek met 
Evelien Babbé (VNG), Ad Nederlof (IPO) en Ingeborg Absil 
(Ministerie van IenW) over de toekomst van Externe 
Veiligheid in Nederland. 

Het Jaarcongres 

Relevant, hét con-

gres voor iedereen 

die werkzaam is op 

gebied van Externe 

Veiligheid, vond in 

2020 online plaats. 

Niet één dag maar 

negen dagen lang! 



Al direct in januari ging een groep op bezoek bij de sporthal 
van KV Wageningen, de meest duurzame sportclub van 
Nederland. De deelnemers konden ter plekke ervaren wat voor 
effect maatregelen kunnen hebben op spraakverstaanbaarheid 
en galm. En dat is van belang omdat geluid in sporthallen kan 
leiden tot gehoorschade of ziekte. 

In september konden we, weliswaar met een wat kleinere 
groep dan aanvankelijk gehoopt, toch op vaarexcursie naar het 
Offshore windpark Egmond aan Zee. Bij de excursie hoorde een 
aantal lezingen. Die vonden voorafgaand aan de excursie in 
een online sessie plaats. 

Excursies blijven 

een aantrekkelijke 

manier om kennis 

op te doen en te 

netwerken. Ook in 

2020 heeft de VVM 

twee excursies 

georganiseerd. 
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Excursies: leren in    de praktijk
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VVM Cafés voor      ontmoeting en debat
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VVM Cafés voor      ontmoeting en debat

De VVM Cafés hebben een vaste 
opzet. De avonden starten om 17:30 
met een half uur inloop, vervolgens 
is er anderhalf uur een inhoudelijk 
programma en vanaf 19:30 wordt er 
geborreld. De cafés worden steeds 
door een andere sectie georgani-
seerd zodat een breed scala aan 
onderwerpen langs komt. Deze cafés 
worden doorgaans goed bezocht. 

Helaas hebben als gevolg van 
de coronacrisis in 2020 alleen in 
januari en februari VVM-cafés 
plaatsgevonden. 
De volgende onderwerpen kwamen 
aan bod: 
1. Klimaatmaatregelen, 

waarom eigenlijk? 
2. Minder voedsel verspillen: 

pure winst voor jou. 

Iedere derde woensdag van de maand vindt het VVM Café plaats. 

Het is een laagdrempelige manier om in informele sfeer meer van 

een actueel milieu-onderwerp te horen. 



De VVM wil zelfstandigen bij elkaar brengen. 

Samen staan we sterk(er) en samen is het 

ook leuk(er)! Daarom organiseert de VVM 

het ZZP Café. 

In het ZZP Café, dit keer online, stond zichtbaar-
heid centraal: hoe verzilver je kennis en kunde in 
coronatijd. Wat kun je als ZZP’er doen of wellicht 
beter laten om in deze tijd toch opdrachten te blijven 
verwerven? Twee deskundigen deelden hun ervaring 
en gaven tips: Richard van Galen, zelfstandige en 
eigenaar van Groene Pet, vertelde over zijn erva-
ringen als marketeer en communicatiedeskundige. 
Jos Dolstra, adviseur bij Arena Consulting, ging in op 
do’s en dont’s van LinkedIn en Twitter. 
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ZZP Cafés
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Leren werken met
de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een integrale 
afweging van de verschillende belangen 
op het gebied van de fysieke leefomgeving. 
Dit vraagt om andere competenties, zoals 
samenwerken en onderhandelen. In de 
workshop kregen deelnemers de kans om 
te leren en te ervaren welke competenties 

je hiervoor nodig hebt. De workshop werd 
op maat georganiseerd: iedere deelnemer 
had de kans een eigen casus aan te leveren. 
Daardoor sloten de onderwerpen van de 
workshops aan op actuele vraagstukken 
die spelen in een provincie, regio of 
gemeente. 

De Omgevingswet kaomt eraan. Dit betekent dat adviseurs meer dan nu 

processen moeten regisseren en faciliteren. Voor de VVM reden om een 

workshop te organiseren over het leren werken met de nieuwe wet.



onderwerpen. 

Iedereen is het erover eens dat het jammer is dat 
je elkaar niet live ontmoet. Dat neemt niet weg 
dat online sessies ook voordelen hebben. Men 
hoeft niet te reizen en in een uur tot anderhalf 
uur kun je toch veel uitwisselen. Ook zijn er 

online veel mogelijkheden voor interactie om 
actief mee te doen. En, niet onbelangrijk, de 
nieuwe manier van weken zorgde ervoor dat ook 
nieuwe mensen de VVM wisten te vinden. 
De volgende onderwerpen kwamen langs: 
1.  Participatie digitaal: meer bereik en groter 

draagvlak? 
2.  Zeeboerderij wacht schone toekomst. 
3.  Vaart zetten achter de Energie- & 

Grondstoffenfabriek en nieuwe sanitatie. 
4.  Invasieve exoten. 
5.  Grondgebonden zonneparken en biodiversiteit, 

gaat dat samen? 
6.  RES en MER. 
7.  Recycling plastic verpakkingen kan beter!
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Diversiteit aan 
online sessies

Op donderdag 16 april, precies een maand 

nadat de eerste lockdown startte, organi-

seerde de VVM de eerste online sessie. Het 

onderwerp? Digitale participatie. Toepas-

selijker kon haast niet. De bijeenkomst 

vormde de aftrap van nog veel meer 

online sessies over heel uiteenlopende 
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Geur en de Omgevingswet

In een serie van drie online sessies schonk de sectie Lucht aandacht het 

actuele onderwerp Geur en de Omgevingswet. In de serie kwamen sectoren 

aan bod die in Nederland veel stankoverlast veroorzaken. 

De drie sectoren betroffen de industrie, de 
veeteelt en de particuliere huishoudens. Niet 
voor niets, want voor deze sectoren zijn heel 
verschillend beleid, wetgeving en uitvoe-
ring beschikbaar om de stankoverlast te 
verminderen. 
In de eerste sessie gaf Annelies Uijtdewilligen 
(Informatiepunt Omgevingswet) een uitleg 
over de Omgevingswet in de veeteelt. In de 
tweede sessie lichtte haar collega Rommy 

Ytsma de wijzigingen in de wet voor de sector 
industrie toe. In de laatste sessie gaven Carla 
Anzion (Anzion Advies, milieu en manage-
ment) en Sandra Anzion (Anzion juridisch 
advies, omgevings- en bestuursrecht) een 
presentatie over stankoverlast door de sector 
particuliere huishoudens. Alle sprekers 
gingen in op de mogelijkheden die de 
Omgevingswet gaat bieden om stankoverlast 
te verminderen.



Daarom organiseerde de VVM, in opdracht van het 
ministerie, een online jongerenpanel. Staatssecretaris 
Stientje van Veldhoven vertelde in een videobood-
schap wat ze met het SLA wil bereiken en wat ze 
met de input van jongeren gaat doen. Na een korte 
introductie over het SLA door het ministerie, gingen 
de jongeren uiteen in deelgroepen. Hierin werd 
verder gepraat over mobiliteit, landbouw, inter-
nationaal luchtbeleid en participatie. Een vertegen-
woordiging van het ministerie reageerde direct op de 
aanbevelingen. 

Het ministerie van Infra-

structuur en Waterstaat 

(IenW) heeft begin 2020 het 

Schone Lucht Akkoord (SLA) 

afgesloten met gemeenten en 

provincies. Eén van de eerste 

afspraken is om jongeren een 

belangrijke rol te geven bij de 

uitvoering van het SLA.
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Jongerenpanel 
Schone Lucht Akkoord
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Talkshow 
De Staat van het 
Nederlandse Klimaat
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Tijdens de talkshow, getiteld ‘De staat van het 
Nederlandse Klimaat’, zaten belangrijke spelers om de 
tafel. Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Energie en Lucht 
van PBL, deelde de laatste cijfers met de deelnemers. Over 
wat de uitkomst betekende oor het klimaatbeleid volgde 
een debat Loopt Nederland kans op een boete? Zijn er geen 
forsere maatregelen nodig als we afhankelijk zijn van 
het weer en het coronavirus voor het halen van doelstel-
lingen? Wat betekent de uitkomst van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen? Deze en meer vragen kwamen 
aan bod in een debat tussen Urgenda-klimaatjurist 
Dennis van Berkel en klimaatjongere Sara Langeveld. Hier 
namen ook vertegenwoordigers van de elektriciteitspro-
ducenten en de politiek aan deel. 

Na maanden zoomen, volgde ook een heuse 

online talkshow. Dit gebeurde op initiatief van 

de VVM-sectie Energie en Klimaat.



De sectie VVM Jong organiseert regelmatig bijeenkomsten voor jonge 

professionals en studenten. De activiteiten richten zich op integratie van 

jongeren in het uitgebreide VVM-netwerk.
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VVM Jong

Studenten of jonge werkenden in hun 
eerste of tweede baan kunnen bij de sectie 
terecht om hun netwerk uit te breiden en 
op hen toegespitste activiteiten te volgen. 
De sectie is ook de plek waar ambassa-
deurs van verschillende studievereni-
gingen hun plek vinden. 
De activiteiten variëren van het orga-
niseren van een borrel tot inhoudelijke 
bijeenkomsten. De sectie werkt samen 
met universiteiten, hogescholen, studie-
verenigingen en jongerennetwerken 

verbonden aan bedrijven en kennisinstel-
lingen. In hun professionele ontwikkeling 
en voor hun onderlinge contacten en 
netwerk hebben jonge professionals en 
studenten dus profi jt van VVM Jong. 
In 2020 heeft de sectie door de corona-
maatregelen helaas geen openbare activi-
teiten georganiseerd. Zij zijn als sectie wel 
geregeld bij elkaar gekomen waardoor de 
onderlinge kruisbestuiving en verbinding 
tussen de verschillende studievereni-
gingen wel heeft plaatsgevonden. 
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Opleiding en Cursussen

De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en 
experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwa-
liteit en depositie. Tegelijkertijd is de breedte en complexi-
teit van dit vakgebied groot. Daarom heeft de VVM in 
samenwerking met PAO Techniek en Management een 
opleiding Lucht opgezet op post-HBO niveau. De opleiding 
geeft een stevige basis voor werkzaamheden op dit gebied. 
Ondanks Corona liep de opleiding in 2020 door. We hebben 
verschillende modulen moeten uitstellen en (gedeeltelijk) 
online moeten uitvoeren. Dat zorgde voor extra uitda-
gingen, maar ging niet ten koste van de kwaliteit. 
De cursus ‘Emissiemetingen voor SCIOS’ en de tweedaagse 
cursus voor risicoanalisten ‘QRA berekenen? Doe het goed’ 
hebben we dit jaar helaas niet uit kunnen voeren. 

Al jarenlang organi-

seert de VVM ver-

schillende lucht-

cursussen en een 

brede luchtopleiding. 

Daarnaast verzorgt 

de VVM al enige jaren 

een cursus voor 

risicoanalisten.



In 2020 was de sectie Milieurecht en Praktijk 
wederom aanwezig op het online Provero-
congres. En evenals eerdere edities is ‘De Dag 
van de Omgevingswet’ ook dit jaar met een 
grote groep samenwerkingspartners georga-
niseerd. We konden zelfs een nieuwe partner 
verwelkomen, de NVDE. Onze nieuwe partner 
organiseerde bovendien drie online sessies over 
energie en de Omgevingswet. 
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Investeren 
in samenwerking

VVM vindt het belangrijk om met 

uiteenlopende partijen samen te 

werken. Dit gebeurt onder meer 

in het kader van symposia of het 

leveren van bijdragen aan acti-

viteiten van derden, bijvoorbeeld 

het verzorgen van workshops. 



Jaaroverzicht 2020 VVM



Tijdschrift Milieu

Tijdschrift Milieu steekt gericht in op 
koersaanpassingen in het milieubeleid en 
volgt relevante ontwikkelingen in zowel 
de uitvoeringspraktijk als de wereld van 
de wetenschap op de voet. Naast artikelen 
gebeurt dit via prikkelende columns en 
interviews. Vast onderdeel vormt het 
semi-wetenschappelijke Dossier-katern, 
met gereviewde artikelen. Alle ingre-
diënten zijn aan bod gekomen in de 
2020-edities.

Alle artikelen uit Milieu, ook van voor-
gaande jaren, zijn voor leden online als 
pdf in te zien en te downloaden via de 
VVM-website. Voor niet-leden staan 
er altijd enkele recente artikelen op de 
homepage. In 2020 heeft de VVM tevens 
geïnvesteerd in een online magazine wat 
het leesplezier vergroot. 
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Belangrijk visitekaartje van de VVM is Tijdschrift Milieu. In 2020 zijn zes 

reguliere nummers van Milieu verschenen. 



Tijdschrift Milieu
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Tijdschrift 
Lucht 

De VVM heeft in 2019 het Tijdschrift Lucht van 

Sdu overgenomen. Het blad sluit heel goed 

aan bij de doelstelling om kennisuitwisseling 

en –ontwikkeling te stimuleren en vormt een 

mooie aanvulling op Tijdschrift Milieu. 
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Tijdschrift Lucht verschijnt viermaal 
per jaar en richt zich op professionals bij 
gemeentes, adviesbureaus en in de onder-
zoekswereld die met het beleid en effecten 
van luchtkwaliteit bezig zijn. De artikelen 
richten zich met name op actuele trends 
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in de gemeten en berekende concentraties van 
vervuilende stoffen, nieuwe meetmethoden, de 
voortgang in het beleid en de laatste inzichten in 
de gezondheidseffecten. Onderzoekers en prak-
tijkmensen delen hun inzichten en ervaringen 
op een toegankelijke manier.

Alle leden van de VVM en abonnees op 
Tijdschrift Milieu kunnen een abonnement 
nemen op Tijdschrift Lucht voor € 100,- 
(excl. BTW). Indien u gebruik wenst te maken 
van dit aanbod, stuur dan een mail naar: 
bureau@vvm.info o.v.v. Tijdschrift Lucht. 



EFCA is een Europese koepel van nationale verenigingen op het vlak van de 
luchtverontreiniging. 
Journal of Integrated Environmental Sciences (JIES) wil een stimulerend, informatief 
en kritisch forum zijn voor intellectueel debat over belangrijke milieukwesties. Het 
tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en richt zich specifi ek op de relatie tussen weten-
schap, maatschappij en beleid. 
JIES is opgenomen in Thomson Reuters’ Journal Citation Report (JCR). Hierdoor is het 
tijdschrift voor wetenschappers een serieuze optie om hun werk in te publiceren.

VVM is lid van het internationale netwerk: EFCA. Het Journal of Integrated 

Environmental Sciences is het Engelstalige wetenschappelijke tijdschrift 

van de VVM. 
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Internationale 
milieusamenwerking
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