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› Eerst wat achtergrond

Ambities Rijk
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› Artikel 9: Nazorg

› De Bevoegde overheden WBB onderzoeken de mogelijkheden om 
de nazorgmaatregelen in de zin van artikel 39d Wet 
bodembescherming, die plaatvinden op gesaneerde locaties met 
restverontreiniging, op een milieuhygienische verantwoorde wijze, 
al dan niet met een beperkte extra inzet, te beeindigen of te 
verlagen. 

› De bevoegde overheden Wbb maken de gerealiseerde 
vermindering van de nazorglast inzichtelijk. 

Convenant bodem en ondergrond 2016-2020
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› Op gebied van nazorg wordt gekozen voor een intensieve aanpak 
van afbouw voor een relatief beperkte groep locaties met grote tot 
zeer hoge investerings- en beheer kosten. Mogelijk dat bij enkele 
van de locaties gerichte investeringen/bronaanpak, op termijn 
kunnen leiden tot vermindering van de kosten.

› Vermindering is mogelijk, maar vast staat dat nazorg ook voor de 
periode na 2020 aan de orde zal zijn en daarvoor is het nodig om 
middelen te reserveren.

› Vermindering van nazorg is ook voor bedrijfsleven relevant.

MTR 2018 convenant Bodem en Ondergrond
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› MTR 2018 noemt dat na 2020 nog wel voor 500 locaties complexe 
grondwatersaneringen zijn die qua uitvoering en monitoring pas na 2020 worden 
afgerond.

› Monitoring 2019 geeft aan dat er zo’n 200 spoedlocaties opgestart moeten 
worden en zo’n 600 thans lopen.

› Gezamenlijke overheden geven aan dat er 426 locaties in beheer zijn waarbij is 
van actieve nazorg.

› In totaal voor 143 miljoen euro aan overheidskosten zijn in de monitoring 
opgenomen.

Na 2020 - Welke bodemsaneringsopgave en nazorg 
opgave
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› Geen automatische piloot!

› Omgevingswet

– Bodem onderdeel van ruimtelijke afwegingen

Convenant? Bestuurlijke afspraken?
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› Tekst toevoegen.....

Ambitie richting 2030
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2030 
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Of ?
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Oudjes en medium oudjes en incidenteel jong
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Kennis en nog meer kennis!
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Geld…...

12


