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Voorwoord

De VVM heeft zich in 2018 opnieuw 
weten te manifesteren als bruisend 
en stimulerend platform. Door de 

grote variëteit in activiteiten weten we steeds 
nieuwe mensen te betrekken bij ons netwerk. 
Daardoor blijft de vereniging een plek van 
ontmoeting en inspiratie. 

In 2018 heeft de VVM een breed scala aan 
activiteiten georganiseerd. Van excursies, 
debatten en cursussen tot grote spraakma-
kende conferenties en symposia. Het VVM 
Café op iedere 3e woensdag van de maand, in 
2016 gestart, is inmiddels helemaal inge-
burgerd. In totaal vonden er ruim 30 activi-
teiten plaats. Tijdschrift Milieu is acht keer 

verschenen, waarvan twee nummers in de 
vorm van een Special Issue. Het tijdschrift is 
breed bekend en wordt goed gewaardeerd. 
2018 was ook het jaar van afscheid van de 
voorzitter Vera Dalm. Na acht jaar voorzitter-
schap was het tijd het stokje over te dragen. 
Haar opvolger Antoine Heideveld is inmiddels 
gestart. Jullie zullen ‘m vast ontmoeten op één 
van onze activiteiten.   

Rachel Heijne,  
directeur VVM



Nationale Milieudag:       Naakte feiten schieten tekort
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Met het onderwerp ‘Wetenschap versus 

emotie’ behandelde de Nationale Milieudag 

2018 een urgent thema. In feite stond er 

niets meer of minder op het spel dan de 

waarheid. Alleen: welke en wiens waarheid? 



Nationale Milieudag:       Naakte feiten schieten tekort

Er spelen tal van actuele vraagstukken 
waarbij feitenkennis ondergesneeuwd 
dreigt te raken. Gevolg is dat de milieu-
professional vaak te maken heeft met 
inwoners, media en politici die zich vooral 
laten leiden door emoties en wensdenken. 
Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, 
gebagatelliseerd of verdacht gemaakt. 

Hoe beïnvloedt dit gegeven de beslissingen 
van politiek, bedrijven én individuen? En 
hoe houdt de milieuprofessional zich dan 
staande? Op die vragen is via lezingen en 
workshops uitvoerig ingegaan tijdens de 

Nationale Milieudag 2018. Terecht waar-
schuwde Loek Stokx (RIVM) dat milieu-
professionals niet alleen rekening moeten 
houden met wetenschappelijke feiten, 
maar ook met meningen en emoties. “Dat 
zijn net zo goed feiten en daar hebben we 
mee te dealen.” In dit kader gaf Hedwig 
te Molder (WUR) het volgende advies: 
“Benadruk als professional nooit ‘de 
naakte feiten’, want daarmee maak je ze 
bij voorbaat omstreden. Emoties laten zien 
welke waarden er eveneens meespelen.”



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 
workshops en activiteiten te volgen. De activi-
teiten variëren van het organiseren van een borrel 
tot inhoudelijke bijeenkomsten. Regelmatig werkt 
de sectie samen met universiteiten, hogescholen, 
studieverenigingen en jongerennetwerken 
verbonden aan bedrijven en kennisinstellingen. 
In hun professionele ontwikkeling en voor hun 
onderlinge contacten en netwerk hebben jonge 

professionals en studenten dus profi jt van VVM 
Jong. 

De meest in het oog springende activiteiten in 
2018 waren een VVM-café met Jan Terlouw en een 
discussieavond over het thema klimaatpsycho-
logie: waarom is het moeilijk om ons consequent 
duurzaam te gedragen? Samen met PBL Jong, 
organiseerde de sectie ook een netwerkborrel met 
als thema ‘Welke vaardigheden heb jij nodig voor 
de Omgevingswet?’. 

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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Verzilver meekoppel-
kansen Omgevingswet

Jaaroverzicht 2018 VVM



Duidelijk werd dat er nog veel te doen staat om vanaf 
1 januari 2021 daadwerkelijk aan de hand van een 
vernieuwde werkwijze invulling te geven aan het 
omgevingsbeleid. Maar ook dat de nieuwe wet vele 
meekoppelkansen biedt.

Ook nu weer kon de VVM ruim 300 congresgangers 
verwelkomen. De dag vond net als de vorige editie 
plaats in de Statenzaal van de provincie Utrecht. Na 
de plenaire aftrap werden vrijwel alle aspecten van 
de Omgevingswet in sessies uitgediept, in totaal maar 
liefst dertig stuks. 

Van de dag is een uitgebreide terugblik gemaakt, 
getiteld ‘Megawet in wording nadert eindstreep’. De 
publicatie biedt een schat aan informatie over de 
Omgevingswet. De gedrukte bundel kost € 12,50 en is 
per mail te bestellen bij de VVM o.v.v. ‘Omgevingswet’. 
De PDF-versie van de bundel staat op de VVM-website. 

Onderweg naar de 

eindstreep, dat was 

de grote lijn van de 

7e editie van de Dag 

van de Omgevings-

wet op donderdag 

4 oktober. Net als 

eerdere edities is 

ook deze dag druk 

bezocht.



Centrale onderwerpen waren dit keer de energietransitie en het 
Programma Duurzame Veiligheid 2030. Landschapsarchitect Dirk 
Oudes gaf een exposé over de ruimtelijke opgave van de overgang 
van fossiel naar duurzaam. Razend actueel, want deze overgang 
heeft een enorme impact op de ruimtelijke inrichting van zowel 
stad als platteland. Het Programma Duurzame Veiligheid 2030 
vormde het tweede plenaire congresonderdeel. Aukje Hassoldt 
(RIVM), Sandra de Bont (VOTOB) en Daan Molenaar (DCMR) gingen 
in op de kansen en valkuilen.

Het congres is een gezamenlijk initiatief van Relevant, netwerk 
externe veiligheid, en VVM. Circa 250 deelnemers, afkomstig uit 
gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en advies-
bureaus namen deel aan het congres. Na het plenaire programma 
was er voor hen een keuze uit enkele tientallen deelsessies.

Relevant is al jaren-

lang hét congres 

voor iedereen die 

van doen heeft met 

Externe Veiligheid. 

Dat bleek eens 

te meer tijdens 

de drukbezochte 

2018-editie in Casa 

te Amsterdam. 
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Landelijk Geurcongres
Tijdens het VVM-congres werden verschillende bronnen van 
geur besproken, zoals weg- en vliegverkeer, horeca, buren, 
landbouw en industrie, open haarden en BBQ en vuurkorven. 
Daarbij was ook oog voor de relatie met andere bronnen van 
hinder, bijvoorbeeld geluid of trillingen. Aan de hand van 
onderzoeksmethoden is vervolgens ingegaan op de mogelijk-
heden om hinder en slaapverstoring door geur te vóórkomen.

Belangrijk, want geuren spelen een belangrijke rol in de 
kwaliteit van de leefomgeving. Niet voor niets blijkt keer op 
keer uit grote landelijke enquêtes dat geur een belangrijke 
bron van hinder is. In recente ‘Gezondheidsenquêtes’ van de 
GGD wordt ook naar omgevingsfactoren als geur en geluid 
gevraagd. Dit maakt het mogelijk om nu ook op gemeentelijk 
in plaats van op nationaal niveau een beeld van belangrijke 
geurveroorzakers te geven.

Een belangrijk effect 

van ongewenste geur 

is hinder, variërend 

van ergernis tot 

slaapverstoring. Het 

congres ‘Geurhinder: 

landelijk en lokaal’ op 20 

maart 2018 resulteerde 

in handreikingen om 

overlastsituaties te 

verminderen.



Alle bedrijven die (n)iets willen met afval vinden in LAP3 
hun spelregels. Op hun beurt moeten overheden daar regels 
aan verbinden. De informatiedag ‘LAP3 in één dag’ was 
speciaal ontwikkeld voor iedereen die in zijn of haar werk 
met afvalstoffen te maken heeft.

De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking 
met Rijkswaterstaat, de opsteller van het document, en 
met ondersteuning van Vereniging Milieurecht (VMR) en 
Vereniging Afvalbedrijven (VA). Ruim honderd mensen 
maakten van de gelegenheid gebruik om hun kennis op te 
frissen.

Sinds eind 2017 beschikt 

Nederland over LAP3, 

het Landelijk Afvalbe-

heerplan 2017-2029. De 

circulaire economie kan 

niet zonder dit omvang-

rijke document. Begin 

november praatte de VVM 

direct betrokkenen in één 

dag helemaal bij!
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INVASIEVE EXOTEN 
BENUTTEN, KAN DAT?
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Invasieve exotische planten en dieren vormen een toenemend probleem. Om de 
schade aan natuur, waterbeheer, gezondheid en economie te beperken, wordt 
al jarenlang de strijd gestaag opgevoerd. Maar er is geen andere weg mogelijk, 
namelijk de exoten nuttig aanwenden?

Die vraag stond centraal tijdens het symposium “Invasieve exoten benutten, 
kan dat?” op vrijdagmiddag 15 juni. Als eerste werden de kansen van het nuttig 
toepassen van ‘wilde’ exoten onder de loep genomen. Tweede spoor vormde de 
kweek van invasieve exotische planten en dieren voor bijvoorbeeld energiewin-
ning of de zuivering van water. Wellicht kansrijk, maar hoe wordt voorkomen 
dat deze zich in de natuur verspreiden? De middag werd afgesloten met een 
hapje en drankje, bereid met invasieve exotische planten en dieren. Al met al een 
nuttige bijeenkomst over een onderwerp dat nog lang niet bij iedereen op het 
netvlies staat.

Het begint traditie te worden dat de VVM op de eerste dag van de 

week van de Invasieve Exoten een symposium organiseert. Dit jaar 

was het onderwerp: benutten van invasieve exoten, kan dat? 



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

In 2018 kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 1. In het nieuwe 
jaar gezond aan de slag; 2. Luchtvaart, klimaat en duurzame ontwik-
keling; 3. Filmvertoning Down to Earth; 4. ‘Jong geleerd, oud gedaan’ 
met Jan Terlouw; 5. Tijd voor waterstof; 6. Onderwatergeluid de maat 
genomen; 7. Op weg naar een klimaatadaptieve stad 8. Voedsel, 
water en landbouw: hoe komen we verder?

Iedere derde woensdag 

van de maand vindt 

het VVM Café plaats. 

De cafés worden goed 

bezocht. Het is een 

laagdrempelige ma-

nier om in informele 

sfeer meer van een 

actueel milieu-onder-

werp te horen. 
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VVM CAFÉS VOOR 
ONTMOETING EN DEBAT
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Juridische Cafés over 
voorzorg en besparen
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Op initiatief van de VVM-sectie  

Milieurecht en Praktijk vonden 

twee Juridisch Cafés plaats. De 

eerste bijeenkomst ging over het 

voorzorgsbeginsel en de tweede 

over de afdwingbaarheid van  

energiebesparing bij bedrijven. 

Tijdens de bijeenkomsten worden juri-
dische onderwerpen uitgediept én is er 
ruim de gelegenheid voor discussie en 
uitwisseling van ervaringen. 

Op 7 juni stond het voorzorgsbeginsel 
centraal. Dit vindt zijn oorsprong in het 
Europese milieurecht. Er kan onzekerheid 
bestaan over de risico’s van een bepaalde 

handeling voor mens en milieu. Ingegaan 
werd op de juridische basis van het voor-
zorgsbeginsel en de inhoud ervan. 

Op 15 november stond het onderwerp 
afdwingbaarheid van energiebespa-
ring bij bedrijven op de agenda. Bij het 
verlenen van een milieuvergunning 
dient het bevoegd gezag, indien het 
Activiteitenbesluit van toepassing is, 
het energieverbruik van een bedrijf te 
beoordelen. Tijdens het Juridisch Café 
werd ingegaan op de mogelijkheid voor 
het bevoegd gezag om bepaalde maat-
regelen, bijvoorbeeld het afdekken van 
verticale koelmeubelen in supermarkten, 
verplicht voor te schrijven. Verder kwam 
aan de orde welke handvatten de recente 
wijzigingen in de regelgeving bieden. 



In de categorie HBO ging de prijs naar Loesanne van der 
Geest (Hogeschool Leiden). Zij behandelt volgens de jury 
een relevant onderwerp, namelijk: hoe kun je inspelen op 
de Omgevingswet met instrumenten die er nu al liggen? 
Winnaar van de wetenschappelijk onderwijsprijs is Mieke 
Westerhaus (IVM- VU University Amsterdam) met haar 
scriptie over de rol van klimaatverandering op het verhuis-
gedrag van mensen in Afrika en het Midden-Oosten. De 
jury vindt het een zeer toegankelijke scriptie en noemt de 
keuze voor het onderwerp niet alleen interessant en origi-
neel, maar ook bijzonder actueel. 

Jaarlijks reikt de VVM de 

Rachel Carson Afstudeerprijs 

uit aan de beste milieuscripties 

in het hoger beroeps- en het 

wetenschappelijk onderwijs. 

Met de prijs wil de VVM gro-

tere bekendheid geven aan 

de onderzoeksresultaten van 

studenten op milieugebied. 
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Rachel Carson Afstudeerprijs 
voor WO en HBO
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Snuffelen aan de praktijk
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Windplan Blauw is een windpark in 
Flevoland waar 74 bestaande turbines 
worden vervangen door 61 grotere exem-
plaren. Tijdens de excursie werd het MER 
en het gebruikte 3D-model gepresenteerd. 
Aan de hand van het model is de land-
schappelijke inpassing onderzocht. Het 
participatietraject werd eveneens toege-
licht. Ook kregen de VVM-ers de kans een 
turbine van binnenuit te bekijken. 

Op de proefboerderij ‘Forward Farm’ 
van Bayer in de Haarlemmermeer wordt 
onderzoek gedaan naar het optimaliseren 
van akkerbouwpraktijken met een sterke 

focus op beperking van de milieu-impact. 
Na een rondgang gingen de deelnemers in 
gesprek met medewerkers over de moge-
lijkheden om voedingsmiddelen milieu-
vriendelijker te produceren. 

De laatste jaren is het bedrijventerrein 
Chemelot regelmatig negatief in het 
nieuws geweest door een reeks incidenten. 
Tijdens het bezoek, georganiseerd door de 
secties Water en Externe Veiligheid, was 
er een open discussie met de algemeen 
directeur van het park en een vertegen-
woordiger van Sitech Services. Het bezoek 
gaf veel inzicht in Chemelot.

Excursies blijven een aantrekkelijke manier om kennis op te doen en te 

netwerken. In 2018 organiseerde de VVM excursies naar Windplan Blauw 

van SwifterwinT, naar de Forward Farm ‘Het Groene Hart’ van Bayer en 

naar Chemelot. 



De samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en 
experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwali-
teit en depositie. Tegelijkertijd is de breedte en complexiteit 
van dit vakgebied groot. Daarom heeft het Platform Kwaliteit 
Luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een opleiding 
Lucht op te zetten op post-HBO niveau. De opleiding geeft 
een stevige basis. De organisatie is in handen van VVM en 
PAO Techniek en Management. In 2018 is de opleiding voor 
het eerst van start gegaan in deze nieuwe opzet. Daarnaast 
organiseert de VVM in samenwerking met Kiwa de cursus 
‘Emissiemetingen voor SCIOS’.

Verder wordt er voor risicoanalisten een cursus verzorgd door 
de sectie Externe Veiligheid: QRA berekenen? Doe het goed! Bij 
de tweedaagse cursus hoort een jaarlijkse terugkomdag zodat 
deelnemers hun kennis kunnen bijhouden. 

Al jarenlang organi-

seert de VVM ver-

schillende luchtcur-

sussen. Een aantal 

cursussen is in 2018 

opgegaan in de brede 

opleiding die VVM 

organiseert in sa-

menwerking met PAO. 

Daarnaast verzorgt 

de VVM een cursus 

voor risicoanalisten.
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DIVERSITEIT AAN ACTIVITEITEN

De opzet van de bijeenkomsten maakt het mogelijk om snel 
op actuele onderwerpen in te springen of juist hele speci-
fieke onderwerpen te behandelen. Het aantal deelnemers 
ligt veelal tussen de dertig en de veertig belangstellenden. 
De onderwerpen die aan de orde komen, zijn divers en ook 
de vorm varieert. 

Het afgelopen jaar kwamen de volgende onderwerpen 
langs: 
• Natuurlijk kapitaal en Circulaire economie;
• Zijn de klimaatplannen van Rutte III Parijs-proof?;
• High-end klimaatscenario’s;
• Met of zonder producentverantwoordelijkheid naar een 

circulaire economie?;
• De snelste weg naar Parijs: Klimaattafels of ‘hard 

ingrijpen’?

Zoals gebruikelijk 

vonden ook in 2018 

weer vele kleinschalige 

bijeenkomsten plaats. 

Vooral de onderwerpen 

klimaat en circulaire 

economie stonden re-

gelmatig op de agenda. 



In 2018 verzorgde de sectie Milieurecht en Praktijk een workshop 
op het Provero-congres, terwijl de sectie Geluid en Trillingen 
workshops organiseerde voor het congres Geluid, Trillingen 
en Luchtkwaliteit. De sectie Ethiek heeft een actieve bijdrage 
geleverd aan de ‘Dag van de Milieufi losofi e’. Op haar beurt was de 
sectie MER actief betrokken bij de organisatie van de IenM-merdag 
en was daar ook verantwoordelijk voor een sessie. 

Verder trad de directeur van VVM op een aantal bijeenkomsten 
van derden op als dagvoorzitter. En de sectie NME van de VVM 
zette in samenwerking met Duurzame Pabo de Masterclasses 
Duurzaam Onderwijs op.

VVM vindt het belangrijk 

om met uiteenlopende 

partijen samen te wer-

ken. Dit gebeurt onder 

meer in het kader van 

symposia of het leve-

ren van bijdragen aan 

activiteiten van derden, 

bijvoorbeeld het verzor-

gen van workshops. 
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VAN EN VOOR LEDEN
De VVM is een netwerk van en voor leden. Dit betekent dat alle 
activiteiten worden geïnitieerd en gedragen door de leden. Op 
haar beurt organiseert het VVM-bureau jaarlijks de Algemene 
Ledenvergadering, waar leden kunnen meepraten over het beleid.  
Elk jaar is er ook een avond voor nieuwe leden. Geïnteresseerden 
kunnen dan kennis maken met secties, bestuur en redactie. 

Tot slot organiseert de VVM jaarlijks voor alle actieve leden een VVM 
eindejaarsdiner als dank voor iedereen die heeft bijgedragen aan de 
activiteiten en het tijdschrift. Dit jaar was het eindejaarsdiner gekop-
peld aan het afscheid van onze voorzitter Vera Dalm en welkom van 
de nieuwe voorzitter Antoine Heideveld. 

Zeker 200 VVM-leden 

zetten zich actief in. 

Dit gebeurt in secties, 

in het bestuur en in 

de redactie van Tijd-

schrift Milieu. Daarom 

organiseert de VVM ook 

jaarlijks een aantal ac-

tiviteiten speciaal voor 

de leden.



TIJDSCHRIFT MILIEU
Belangrijk visitekaartje van de VVM 

is Tijdschrift Milieu. In 2018 zijn 

zes reguliere nummers van Milieu 

verschenen. Ook zijn er twee specials 

uitgebracht: ‘Veilig en Gezond’ en 

‘Bodemenergie’

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 
2018-edities.

In reguliere edities staat telkens een ander 
thema centraal. De specials maakt de 
VVM in opdracht van externe partners. 
In het geval van ‘Veilig en Gezond’ was 
dit het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, terwijl voor de special 
‘Bodemenergie’ is samengewerkt met SIKB, 
Bodemenergie.NL en RWS Bodem+.

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.
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Johan Sliggers



Bundeling Columns uit Milieu

Vera vulde gedurende de hele periode van haar voor-
zitterschap een column op pagina 2 van Milieu. Al haar 
columns zijn gebundeld in een boek en geven, door de 
bril van Vera, een prachtig inkijkje in de milieuwereld 
van de laatste jaren. De titel is ‘Ik bedoel maar’. 

Over een nog langere periode, namelijk 12,5 jaar publi-
ceerde Tijdschrift Milieu de column Dwarsliggers. 
In totaal bedraagt de oogst maar liefst 102 columns. 
Penvoerder Johan (Dwar)Sliggers beëindigde onlangs 
zijn carrière als ambtenaar bij het milieuministerie. 
Onder de titel ‘Geen spoor zonder Dwarsliggers’ zijn al 
zijn columns eveneens gebundeld.

Beide boeken zijn via de VVM te koop voor € 10,- per 
stuk voor VVM-leden en € 15,- per stuk voor niet-leden 
(excl. verzendkosten).

Met het uitzwaaien 

van Vera Dalm als 

voorzitter is een 

einde gekomen aan 

haar vaste column in 

Tijdschrift Milieu. Ook 

Johan Sliggers zette 

een punt achter zijn 

column Dwarsliggers. 

Wel zijn al hun bijdra-

gen gebundeld!



Een bestuurslid vertegenwoordigt de VVM in deze organisatie.

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 wetenschap, 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.

Bij de start van 2018 was VVM ook lid van ENEP. Deze organisatie is in de loop van 2018 opgeheven 
en daarmee is het lidmaatschap komen te vervallen. 

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

mental Sciences is het Engelstalige wetenschappelijke tijdschrift van de VVM. 

EFCA is een Europese koepel van nationale verenigingen op het vlak van de luchtverontreiniging. 
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