SAMENVATTING VERSLAG
BIJEENKOMST STAKEHOLDERS NATIONALE MILIEU DATABASE (NMD)
Gehouden op 3 december 2013 te NIEUWEGEIN
Onder het motto “van NMD 1.0 naar NMD 2.0” hebben genodigden in een geanimeerde
bijeenkomst gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van Toezicht van SBK om na ruim 2
jaar van pionieren kennis te nemen van de stand van zaken en mee te denken over vervolg.
De stakeholders van de Nationale Milieu Database (NMD), hebben de gelegenheid
aangegrepen om hun inbreng te leveren en geschetste ontwikkelingen van kritische
kanttekeningen te voorzien. In een sfeer van betrokkenheid en de wil om een bijdrage te
leveren om de NMD verder te begeleiden op de weg naar succes, zijn de mogelijkheden
verkend om een nieuwe impuls te geven aan een uniek project.
Onder voorzitterschap van ir. Kees Vriesman werd door een 4-tal inleiders een beeld
geschetst van:
• De uitkomsten van een evaluatieonderzoek naar het functioneren van de SBKorganisatie als beheerder van de NMD, uitgevoerd en gepresenteerd door drs. ing.
Harry Nieman (in zijn functie als projectcoördinator voor de NMD)
• Ir. Harry van Ewijk, directeur IVAM heeft als voorzitter van de TIC (Technisch
Inhoudelijke Commissie) ons in zijn presentatie meegenomen en getoond wat er in de
afgelopen jaren door de inspanning van velen achter de schermen in de opzet van de
NMD in technische zin tot stand is gebracht is en hoe de NMD inmiddels operationeel
is geworden
• In zijn inleiding heeft ir. Peter van der Mars ons voorgehouden dat we allemaal
deelgenoot zijn en medeverantwoordelijk voor het slagen van het project: “commitment
geboden”
• Tenslotte heeft ir. Piet van Luijk (beleidscoördinator bij BZK) ons gewezen op
recente nationale en Europese ontwikkelingen (en de perspectieven die dat ons biedt)
op het gebied van “bio-based sustainable construction” en “van afval naar hergebruik
als nieuwe grondstof”
In zijn algemeenheid mag worden geconstateerd dat de aanwezigen zich het gepresenteerde
vervolg van de NMD kunnen voorstellen en dat zij graag een verdere invulling zien om echte
conclusies te kunnen trekken
Onder dank aan de inleiders werd na een korte inventarisatieronde besloten om vervolg te
geven aan deze bijeenkomst en een plan van aanpak te ontwikkelen waarvan de contouren
zullen worden besproken in een bijeenkomst van dezelfde signatuur, te houden op woensdag
middag 12 maart 2014 te Nieuwegein. Tijdstip en locatie volgen.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda!
Rijswijk, 4 december 2013.
FZ

