Start impuls afbouw nazorg
Op vrijdag, 12 april 2019, hebben de gemeente Dordrecht, BodemBreed Forum en het
Uitvoeringsprogramma Bodem (UP) in een energieke kick-off de impuls gegeven aan de afbouw
van nazorg van verontreinigde (bodem)locaties. De impuls volgt uit de afspraken over de afbouw
in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Meer dan 50 deelnemers, bestaande uit een
mix van locatiebeheerders, adviseurs, afgevaardigden van kennisinstellingen en uitvoerders,
hebben in de kick-off gereflecteerd op de afbouw van nazorg in Dordrecht en zijn in een
matchmakingsessie op zoek gegaan naar collega’s om kennis en behoeften met elkaar te delen
en zodoende de basis te leggen voor succesvolle (vervolg)stappen bij de afbouw van nazorg.
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De kickoff bijeenkomst was ruim bezocht. Met meer dan 50 deelnemers was de zaal compleet
gevuld (helaas moest er een grote groep mensen op de wachtlijst worden geplaatst. Gezien het
aantal deelnemers is er voldoende animo voor de beoogde CoP,

voor eventuele afbouw van nazorg. Het advies
is dan ook om eens een andere bril op te zetten
en andere standpunten, inzichten en ervaringen
te bekijken. Uit de eigen Dordtse inzichten
volgde dat er voldoende mogelijkheden zijn om
de afbouwoperatie nader vorm te geven.
Dordrecht gaat dan ook vervolgstappen zetten.
Discussiegroepen
Na de inspirerende voorbeelden uit Dordrecht,
ging de groep in kleine groepen uiteen om te
reflecteren op de Dordtse aanpak voor afbouw
van nazorg. Zo werd op verschillende thema’s
geëvalueerd hoe dit van invloed is op nazorg.
Aan de hand van de diverse thema’s werd
besproken hoe deze invloed kunnen uitoefenen
op ontwikkeling van de afbouw van nazorg.
Technische ontwikkelingen
De discussie over technologie werd geleid door
Rianne van den Meiracker. In de discussie
kwam naar voren dat technologie in veel
gevallen nog onvoldoende oplossingen biedt.
De innovatiedrang ontbreekt en men vraagt zich
af hoe fundamenteel onderzoek kan worden
ingepast
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De kick-off stond in het teken van de Dordtse
aanpak van nazorglocaties. Dordrecht had
daarvoor de hulp van onder meer Deltares
ingeschakeld. Samen presenteerde zij hun
ervaringen. De aanpak van Dordrecht op het
gebied van afbouw nazorglocaties bracht veel
discussie los in de groep.
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Financiering
De discussie over de financiën werd geleid door
Vincent Breij en richtte zich op het feit dat
budgetten kortlopend zijn. Grote stappen zijn
daardoor moeilijk te zetten. Daarnaast is er
onzekerheid in de groep over de geldstroom na
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belang om goed in het beleid (instrumentarium
van de Omgevingswet) op te nemen waar het
geld naartoe gaat. ‘Het geld is in de toekomst
niet meer gelabeld aan bodem, wie gaat er
straks sturen op de uitgaven zonder het belang
van bodem uit het oog te verliezen?’
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In verschillende groepen werd een levendige discussie gevoerd over uiteenlopende thema’s in
relatie tot ‘afbouw nazorg’.
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Na de discussie in de ochtendsessie werd in de middag, middels een matchmaking sessie gezocht
naar collega’s die elkaar mogelijk konden helpen in het proces van afbouw nazorg.

