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De opgave 
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De opgave (2)

Op basis van de jaarlijkse monitoringsuitvraag bij de 
bevoegde overheden Wbb kan worden vastgesteld dat de 
omvang groot is. De bevoegde overheden geven aan ruim 
550 nazorglocaties in beheer te hebben met een jaarlijkse 
kostenpost van 6 tot 10 miljoen euro. Daarnaast zijn er veel 
bedrijven die te maken hebben met een nazorgopgave.
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Bewustwording naar afbouw vraagt om een 
doorbreking van routines

• Beheer is een routine matig gedrag

• Herontwikkeling ontbreekt

• Alles werkt naar behoren

• Geen aanleiding om aanpak te veranderen

Maar toch !!
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Redenen voor afbouw

De noodzaak is helder: 

 de nazorgopgave nu in de verplichte programma’s eist veel van het 
bevoegd gezag qua tijd en geld; 

 Veel nazorgmaatregelen achterhaald en niet optimaal; 

 Nazorglocaties vaak beperkt in de gebruiksfuncties; 

 Toekomstige generaties niet verantwoordelijk maken voor de kosten 
en risico’s van onze huidige nazorgopgave.
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Adviesgroep 

Gehanteerde werkwijze:

• definiëren van de (brede) nazorgopgave onder de 
Wbb;

• het formuleren van stappen om de nazorginspanning 
effectiever en efficiënter te maken;

• formuleren van aanbevelingen voor bevoegde 
overheden Wbb.
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Definitie: Nazorg is iedere vorm van beheer, gericht 
op het beheersen van risico’s als gevolg van 
eenbodemverontreiniging, na een bodemsanering. 
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Locaties met wel/geen nazorgopgave 

Locaties die onder de nazorgopgave 
vallen;

• Locaties waarbij goedkeuring op het 
evaluatieverslag van de sanering is 
verleend ;

• locaties met een ingestemd 
nazorgplan

• lopende saneringen met een afgeronde 
bronaanpak 

• lopende IBS-saneringen;
• lopende IBC-saneringen of BC-

saneringen;
• voormalige stortlocaties 

Locaties die geen onderdeel zijn van 
de nazorgopgave;

• locaties waar in het kader van 
humane risico’s tijdelijke beveiligings-
maatregelen zijn getroffen;

• locaties waar voorafgaand aan 
sanering beheersmaatregelen worden 
getroffen;

• in uitvoering zijnde (actieve) 
bronsaneringen;

• toepassingen van IBC bouwstoffen, 
mede gelet op de toepassing op basis 
van het Besluit bodemkwaliteit

• of Bouwstoffenbesluit waarbij een 
terugneembaarheidseis geldt.
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Nazorg een heel pallet aan maatregelen

stortplaatsen

IBC locaties 

Ggb
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Maatregelen en activiteiten na een bodemsanering

• registratie van de restverontreiniging bij Kadaster;
• opleggen van gebruiksbeperkingen (inclusief toetsing bij wijziging in 

gebruik);
• opleggen van de instandhouding van een leeflaag of duurzame afdeklaag 

(bovenafdichting);
• monitoring grondwater of binnenlucht en treffen van fall-back maatregelen 

bij overschrijding
• signaleringswaarden;
• instandhouding van een grondwateronttrekking inclusief zuivering;
• stimuleren van de natuurlijke afbraak door inbreng van stoffen of een 

populatie van bacteriën;
• realisatie en instandhouding van een duurzame natuurlijke afdekking 

(Natural Cap);
• instandhouding van een drainagevoorziening;
• instandhouding van een bodemluchtextractie inclusief behandeling;
• instandhouding van de ventilatie van de kruipruimte;
• instandhouding van civiele maatregelen (damwand, bentoniet, 

cementwand), inclusief de vervanging ervan.
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Stappen om te komen tot afbouw van de nazorg

1. Definieer de eigen 
nazorgopgave;

2. Inventariseer vervolgens 
de eigen opgave;

3. Categoriseer de 
nazorgopgave in clusters;

4. Zet de nazorgopgave op 
kosten (huidige en 
toekomstige 
nazorgmaatregelen);

5. Herijk de opgave, het 
beleidskader en stel per 
categorie een aanpak 
vast;

6. Stel tenslotte prioriteiten;
7. Voer de hernieuwde 

aanpak uit en volg de 
voortgang en resultaat.
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Relevante initiatieven m.b.t. nazorgopgaven

• Kennisvraag afbouw IBC-
locaties;  

• IBC NEXT ; griftpark

• Duurzaam Stortbeheer; 
wm stortplaatsen

• BodemBreedForum; schijf 
van vijf 

• CoCoon; Europees 
programma rond 
voormalige stortplaatsen

• Onderzoekprogramma 
voor Eindige Nazorg
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Instrumenten
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Doorwerking en extra ondersteuning

Het uitvoeringsprogramma biedt extra ondersteuning door:

• Verkrijgen van een goed overzicht van de nazorgopgave, door 
nazorg onderdeel te laten uitmaken van de jaarlijkse uitvraag 
voor de monitoring van de voortgang van het convenant;

• Intensivering gesprekken met de grote IBC-locaties 

• De aanvullende mogelijkheden voor afbouw onder de 
Omgevingswet te verkennen;

• Het starten van de dialoog over kennisdoorwerking

• Impuls geven aan het opzetten van een breed bezette 
werkgemeenschap voor afbouw nazorg.
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Resultaat
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-

ondergrond/bodemconvenant/actueel/

14 november 2018 17



|

Anders bedankt voor het 
luisteren
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Afbouw van IBC locaties
Wie is er aan zet?
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• Waarom komt afbouw lastig van de grond?

• Wat zijn instrumenten voor een succesvolle afbouw?

• Wie neemt initiatief?

• Hoe komt afbouw in beweging?

Eindrapportage
Kennisvraag Afbouw IBC-locaties
’Hoe komen we tot afbouw van IBC -locaties in 
het nieuwe bodembeleid?’



Aanpak van het onderzoek?

•Startsessie met een mix aan probleemeigenaren en experts

•Ontwikkeling handelingskader via analyse startsessie

•Toetsen casuïstiek met behulp van het handelingskader

• Bijdrage onderzoek studenten 

•Toetsen handelingskader en 

•perspectieven met het werkveld



Waar hebben we het over?

Tussen 100 en 200 klassieke IBC-saneringen [TBC, 2015, TTE, 
2015] tot 470 actieve nazorglocaties [monitoring convenant, 
2017]. De jaarlijkse kosten van deze nazorg variëren tussen 
ca. 10.000 en 300.000 euro per jaar.

Dat betekent orde grootte 30 – 50 miljoen per jaar.



 Geen verandering van de huidige werkwijze
Het loopt nu goed – het is geregeld. Regels, werkwijze en financiering zijn 
geïnstitutionaliseerd.

 Geen verandering van de huidige ruimtelijke situatie
Weinig zichtbaar, weinig communicatie met en betrokkenheid van omgeving

 Actie is bestuurlijk onaantrekkelijk. 
Imago, risico’s, black-box van ‘de stort’, weinig kansen

 Urgentie ontbreekt
Onvoldoende maatschappelijke en economische urgentie tot herontwikkeling of 
herontwerp

 Er is geen overkoepelende regie 
Niemand heeft overkoepelende regie – niemand neemt voortouw tot afbouw 
locaties.

Waarom komt afbouw lastig van de grond?  



Beschikbare instrumenten
De schijf van vijf (1)



Locatie in zijn omgeving

doe de tienkamp: Duurzame 
gebiedsontwikkeling 

Gebiedsgericht 
grondwaterbeheer, natuurlijk 

kapitaal, 
ondergrondkwaliteiten

Duurzaamheid: duurzaam 
saneren, emissie 

bodemsaneringsvarianten 

Financiële instrumenten

Financieel model IBC locaties 
(BBF)

Rekenmodel nazorg en beheer  
(RNB)

Maatschappelijke kosten en 
baten analyse

(MKBA) Technische doorontwikkeling
& innovatie

Best practices bodemsanering
Netwerkkennis BBF
Kennis natuurlijke 

afbraakmogelijkheden
Nieuwe isolatie en 

zuiveringstechnieken

Bestuurlijk instrumentarium

Publiek-private samenwerking 

realisatie en beheer in 
aanbesteding leggen

Convenanten tussen overheden 
en/of marktpartijen

Juridisch instrumentarium

Herbeschikking op 
saneringsplan (Wbb)

Gebiedsgericht 
grondwaterbeheer

Inspelen op omgevingswet 
2021

Beschikbare instrumenten
De schijf van vijf (2)



Beschikbare instrumenten
Een typologie



Handelingsperspectieven vanuit het gebied

 Tijdelijk gebruik

 Placemaking

 Herontwikkelen en opwaarderen

Handelingsperspectieven voor de aanpak van de sanering

 Herontwerp

 Experimenteren en leren

 Optimalisatie huidig beheer (asset management)

 Continueren (bewust wachten)

Beschikbare instrumenten
Handelingsperspectieven (1)



Bewust continueren van de IBC maatregel 

‘Waarom aanpak veranderen als deze goed loopt?’

Áls nazorgmaatregelen naar behoren functioneren en een sterke 
externe impuls tot herontwikkeling ontbreekt, is er geen directe 
aanleiding om de huidige aanpak te veranderen.

Handelingsperspectieven dienen te passen bij de urgentie en bij de 
kenmerken (potentie en behoefte) van een locatie. 

Een succesvolle afbouw vraagt om slimme combinaties van 
passende handelingsperspectieven.

Beschikbare instrumenten
Handelingsperspectieven (2)



Wie neemt initiatief? 

eigenaar/
beheerder

initiatief
nemen

probleem
eigenaar

ontwikkelaar

financier

bestuur-
politiek

?



 … heroverweegt bij voldoende potentie én urgentie

 ….verbindt de belangrijkste stakeholders 

 ….kiest voor een slimme combinatie van passende handelingsperspectieven –
passend bij de locatie en organisatie.

 …..doet dit met adequaat proces- en projectmanagement doorontwikkeld tot 
een gedragen project met voldoende middelen.

 …..laat partijen erin slagen adequate financiering en verevening te realiseren.

 Het project aansluitend met adequaat proces- en projectmanagement uitvoert.

Hoe komt afbouw in beweging

Met een initiatiefnemer die…,



Initiëren

Realiseren

Urgentie
moeten

Initiatief
willen

Potentie
‘drivers’

financiering

Technische 
concept

Juridische
afspraken

Heroverwegen

Omgevings
management

Bestuurlijk
commitment

Proces en 
projectmanagement

Interactie met belangrijkste stakeholders
Keuze van handelingsperspectieven

Plan van aanpak op hoofdlijnen
Intentieverklaring belangrijkste stakeholders

Hoe komt afbouw in beweging?



Een feitelijke initiatiefnemer is cruciaal. 

Dat hoeft niet de formele initiatiefnemer te zijn, maar is de persoon die werkelijk 
zelf het initiatief tot heroverwegen neemt en daar zijn/haar tanden inzet.

Deze initiatiefnemer – persoon, afdeling, organisatie:

 Ziet complexe opgaven als een uitdaging

 Ziet het breder maatschappelijke perspectief, een haalbaar doel, en durft een 
weg daarnaar toe in te slaan.

 Weet over de randen van de opgave en organisaties heen te verbinden (inhoud, 
personen, issues).

 Weet hoe je de regie moet nemen, gebruikt momentum (triggers!)

 Durft te proberen, en leert daarvan.

Leiderschap, ondernemend, verbindend, volhardend



Conclusies:
Afbouw IBC is mogelijk en biedt potentie voor maatschappelijke 

en ruimtelijke meerwaarde!

Wat is er nodig om aan de slag te gaan?

 Inzicht in de werkelijke aantallen en het (type) opgave

 Overkoepelende regie is wenselijk:
 Doorbreken ‘status quo’ en externe impuls geven

 financiële risico’s kunnen niet door alle probleemhebbers alleen gedragen worden

 Afbouw vraagt om voorfinanciering

 Afbouw vraagt om kennisontwikkeling, kennisdoorwerking en experimenteerruimte

 Combinatie met lokaal eigenaarschap

 Belang van gemeenten neemt toe ivm komst omgevingswet

 Gebruik van netwerken en fondsen is effectief (kennisdeling, risicoafdekking, 
informatie en proces)

 Aandacht voor communicatie, placemaking en imago



Vragen?



DebatDebat
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Onze gasten

• Dik Welkers (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

• Tim Grotenhuis (Wageningen Universiteit)

• Jacques de Jong (gemeente Amsterdam)

• Peter Rood (BodemBreedForum)

• Ron Nap (Uitvoeringsprogramma Bodem)



De eerste vraag

Heren, 
waar staan we in 2025, 
en waarom denk je dat?



Vertrouw op de kracht van de probleemhebber. 
Als we niets veranderen, komt de afbouw ook 
wel van de grond.



Met de resultaten zoals Ron en Peter ze hebben
gepresenteerd, komt de afbouw wel van de 
grond.



Laat afbouw gewoon over aan gemeenten. De 
Omgevingswet gaat hen daarbij helpen.



Werkelijke afbouw komt alleen tot stand als we 
ook langjarig onderzoek doen naar nieuwe
werkwijzen en technieken.



Land Use cycle as link to circular economy

42

New developments:

Nature Based Solutions

Improve Spatial environment

Combinations of functions

(eg. sustainable energy & 
accelerated bioremediation



Natural science in a broader perspective

The Living Lab Approach
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Met de technische, biologisch en chemische
kennis van vandaag hadden we de 
oorspronkelijke sanering écht anders aangepakt.



Wat goed verpakt is, moet goed verpakt blijven.



Dank voor uw bijdragen!


