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1. Aanleiding en doel
In het bodemconvenant 2016 – 2020 zijn de convenantspartners (Rijk, gemeenten etc) een inspanningsverplichting 
aangegaan om met de afbouw van IBC en nazorg aan de slag te gaan.  Er is daarom door Uitvoeringsprogramma Bodem en 
Ondergrond een actieve gemeenschap opgericht onder aanvoering van een impulsteam met als  doelstelling om de afbouw 
van nazorg van IBC-locaties te stimuleren. Geconcludeerd is dat afbouw niet zonder lokaal eigenaarschap kan. Daarom 
probeert de gemeenschap lokale probleemhebbers, beheerders en bevoegde gezagen intrinsiek bewust te maken van de 
potentie van afbouw.  Daarvoor heeft het impulsteam een aantal bouwstenen ontwikkeld. Ook is een gemeenschap van 
probleemhebbers en kennishouders gevormd die elkaar kan stimuleren en helpen om de afbouw te starten. Echter, relatief 
weinig probleemhebbers zijn actief om ‘afbouw van hun locaties’ te starten. Eind dit jaar stopt het impulsteam.
De volgende stap is het overdragen van de CoP Afbouw Nazorg/IBC-locaties en de resultaten, met als einddoel actieve 
probleemhebbers. Daarbij is ook het vergroten van de bekendheid van de bouwstenen en de effectiviteit van de activiteiten 
van de CoP belangrijk. 
Probleemhouders komen nog onvoldoende ‘op gang’. Met de inzet van deze enquête wordt het volgende onderzocht:
1. Hebben de probleemhouders, die al bereikt zijn, voldoende houvast aan het aangeboden programma van de CoP? 

Waarom zij nog niet in actie zijn gekomen;
2. Wat hebben de probleemhouders, die nog niet bereikt zijn, nodig om in actie te komen?  
We inventariseren de behoeften van de probleemhebbers en signaleren met deze enquête mogelijke obstakels die het proces 
in de weg zitten. Naast het bovenstaande omschreven inhoudelijke doel is de enquête ook een manier om:

• bewustzijn over te brengen over afbouw Nazorg IBC;
• zichtbaarheid & vindbaarheid van de bouwstenen te vergroten;
• de community op te bouwen. 



2.Opzet Enquête

• Enquête is uitgezet tussen 2 oktober en 10 november 2020

• Enquête is breed uitgezet 

• Aantal respondenten: 23. De resultaten zijn indicatief van aard 

• In de volgende sheets zijn de onderzoeksresultaten en conclusies weergegeven. 

• In de bijlage zijn alle antwoorden per vraag te vinden. 



2. Onderzoeksresultaten 
en conclusie



1. CoP is bekend en het doel relevant maar de middelen 
dragen nog niet altijd bij aan actiegerichtheid 

Achtergrond
• 11 v.d. 23 respondenten zijn probleemeigenaar, 12 

zijn adviseur bodem
• Meeste IBC-locaties zijn (voormalig) stortplaats, 

bedrijfslocaties, gasfabrieksterrein

Bekendheid & relevantie 

• Allen zijn bekend met Covenant Bodem en Ondergrond. De helft is er goed mee bekend. 

• De meesten zijn ook bekend met de CoP (18 v.d 23) en waarderen de CoP positief. 

• De meesten hebben het adviesrapport gelezen en kennen de schijf van vijf (11)  en de kennisvoucher (10) 

• Een grote meerderheid (17 van de 23) vindt het doel van de CoP relevant. 

Doelmatigheid 
• 19 respondenten zijn bekend met de activiteiten van de CoP  

• Vier op de tien (8 van de 19*) respondenten geven aan niet 
(echt) aan de slag te kunnen met de geboden handvatten van 
de CoP 



2. Vrijwel iedereen ervaart belemmeringen om over 
te gaan tot afbouw 

Belemmeringen 

Vrijwel iedereen ervaart belemmeringen om over te 
gaan tot afbouw (2 niet). Belemmeringen om over te 
gaan tot afbouw zijn: 

• Gebrek aan ontwikkelingen of behoeften die aanleiding 
tot afbouw geven 

• Andere onderwerpen hebben meer prioriteit

• De urgentie om op deze locatie wat anders te doen 
ontbreekt 

Urgentie & politiek  lokaal belang

Een minderheid (7) geeft aan dat het onderwerp ter sprake 
komt in de lokale politiek (tegenover 12 die aangeven dat dit 
niet zo is).  



3. Belangrijkste oplossingen worden gezocht in ervaring 
(voorbeelden, netwerk), inzicht in locaties en budget

Oplossingen 

De volgende aspecten kunnen bijdragen aan de 
afbouw van nazorg van IBC-locaties:  

• Ervaringsverhalen delen (n=8)

• Deelnemen aan netwerk (n=8)

• Inventarisatie van IBC-locaties (n=7)  

• Budget (n=6) 

• Handelsperspectief bieden (n=6) 



4. Kansen ziet de doelgroep vooral voor op het 
gebied van energietransitie 

Meest genoemde ontwikkelkansen 

• Nieuwbouw 

• Groen bij kern 

• Gestimuleerde biologische afbraak 

• Vergroting natuurlijke waarde

• Energietransitie 

• Wonen, bedrijven 

• Recreatie, sport en natuur 

Meest genoemde koppelkansen 

• Energie transitie (meest genoemd, 7X) 

• Natuurlijk klimaat adaptief bouwen

• Woningnoodoplossingen 

• “Onder de grond gaat zich door energie en klimaat 
geweldig veel afspelen”

• Buitengebied: zonnevelden

• Ruimtelijke ontwikkeling 

Toekomst 

De meesten gaan het liefst met meerdere partijen in 
gesprek om na te denken over de toekomst. Bijvoorbeeld in 
een ‘living lab’ setting.  

• Duurzaamheid (n=13) staat op één. Daarna komt 
ruimtelijke ordening, kennishouders, 
gebiedsontwikkelaars en experts.



4. Kansen ziet de doelgroep vooral voor op het 
gebied van energietransitie (2) 

Suggesties om CoP relevanter, aantrekkelijker en/of duidelijker te maken:   

• Regionaal agenderen 

• Showcases, zo concreet mogelijk 

• Lokale CoP’s

• Mogelijkheden inzichtelijk maken 

• Kansen benadrukken ipv problemen 

• Verbreden: nodig op CoP sessies sprekers uit met een andere achtergrond dan IBC locaties. bijv. Joyce 
van den Berg van de Gemeente Amsterdam, die de 'Integrale Ontwerp Methode Openbare Ruimte heeft 
ontwikkeld met een uitgewerkte casus Amstel-Stad Amsterdam’

• Onderwerp anders benaderen: Niet de afbouw van de nazorg moet centraal staan maar het verantwoord 
beheer en gebruik van IBC-locaties.

• Innovatieve technieken ontwikkelen 

• Gericht contact met eigenaren/ portefeuillehouders IBC-locaties 

• Apart stimuleringsfonds 

• Uniforme wetgeving  



4. Kansen ziet de doelgroep vooral voor op het 
gebied van energietransitie (2) 

Suggesties om afbouw van nazorg bekender & actueler te 
maken

• Buiten “bodemwereld” communiceren met goede 
referentie projecten 

• Koppeling maken met energietransitie & 
klimaatadaptatie 

• ‘Brandje creëren’ door te stoppen met financieren 

• Via overheden (UP, IPO, VNG) 

• Met succesverhalen aandacht pakken 



Conclusie (1)

De doelgroep vindt het stimuleren van afbouw nazorg belangrijk, maar loopt er tegenaan 
dat het belang breed onvoldoende erkend wordt. 

Het ontbreekt vaak aan urgentie om over te gaan op afbouw, omdat er geen aanleiding voor is (gebrek aan ontwikkeling of 
behoeften) of omdat andere onderwerpen meer tijd in beslag nemen. 

De volgende acties kunnen volgens de doelgroep helpen om het belang van het onderwerp te vergroten: 
• Breed (ook buiten de bodemwereld) meer aandacht te vestigen op het onderwerp 

• Winst inzichtelijk(er) maken 

• Het  onderwerp op de politieke agenda te zetten 

• Inzicht krijgen in meer concrete voorbeelden (succesverhalen), ook voor kleine projecten

• Regionale aanpak / lokale netwerken te stimuleren 

• Technische oplossingen stimuleren 

• Koppeling maken met energietransitie 

• Integrale projectgroepen opzetten (bodem, RO, duurzaam etc) 
• - Ook omgeving betrekken

• Financieringsregelingen te stimuleren. 

• Uniforme wetgeving 



Conclusie (2) antwoord op onderzoeksvraag 

Hebben de probleemhouders, die al bereikt zijn, voldoende houvast aan het aangeboden 
programma van de CoP? Waarom zij nog niet in actie zijn gekomen;

• Dit verschilt per locatie, op sommige locaties zijn wel stappen gezet en/of is men al tot afbouw 
gekomen. 

• Op andere locaties hebben de betrokkenen onvoldoende houvast aan het geboden programma 
van de CoP omdat er méér nodig is om over te gaan tot afbouw:  Het niet komen tot afbouw van 
nazorg wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan urgentie, inzicht in welke winst er te behalen 
valt en ideeën voor ontwikkelkansen. 



Conclusie (3) antwoord op onderzoeksvraag 

Wat hebben de probleemhouders, die nog niet bereikt zijn, nodig om in actie te komen?  
• Hier zijn te weinig reacties op gekomen om er iets uit te kunnen concluderen. Van de 11 probleemhouders 

geven er 3 aan niet bekend te zijn met de CoP. 

• Alle 11 probleemhouders zijn echter wel bekend met het convenant Bodem en Ondergrond.  

• Ze lijken aan te geven dat ze zelf al (voldoende) bezig zijn met de afbouw 

• Ze zien als belemmering; onvoldoende budget na 2020 en onduidelijkheid over financiering nazorg en verschil 
in regionale politieke zienswijze.  

Daarnaast geven zij aan dat er: 
• onvoldoende tijd en aandacht is voor afbouw in de organisatie 
• de risico’s zijn te groot, 
• verantwoordelijkheid ligt niet bij ons 
• er is weinig potentie voor afbouw. 



3. Bijlage: Analyse antwoorden per 
vraag



Functies respondenten 
Accountmanager
Adviseur (3)
Adviseur Bodem (4)
Adviseur duurzame stedelijke vernieuwing (Stadswende) en UD Milieutechnologie 
Wageningen Universiteit
Adviseur grond & grondwater en duurzaamheid

Beheerder Ondergrond gemeente Rotterdam

beleidsadviseur
beleidsmedewerker bodem en ondergrond

Beleidsmedewerker provincie
Consultant Bodem en Ondergrond
Directeur
Projectleider Nazorg
Projectmanager
Promovendus
Senior adviseur bodem
Senior adviseur ondergrond en projectmanager

Senior medewerker bodem
Toezichthouder Bodem



Regio respondenten

Regio Amsterdam (3)
West Nederland (2)
Rotterdam-Rijnmond (1)
Zuid Holland (3)
Midden en west NL (1)
Nederland (3)
Nationaal en internationaal (1)
Utrecht (4)

Gelderland (1)
Oost/noord-oost (1)
Overijssel (1)
Noord-Brabant (1)
Zeeland; gemeente (1)

1

4
3

1

10

4



Bent u vanuit uw functie direct betrokken bij één of meerdere IBC-
locatie(s)?



Wat voor een type IBC-locatie(s) is/zijn er in uw regio?



Welke thema’s spelen er bij deze IBC-locatie(s)?

• Beheerkosten, beperkingen gebruik
• Eeuwigdurende beheersing
• Hoge (eeuwig durende) nazorgkosten. Nieuwe technieken en inzichten kunnen deze kosten verlagen
• Beheer grondwater in de omgeving. Verandering gebruikt locatie.
• Hergebruik van zgn IBC-bouwstoffen, dan wel acceptatie van bouwstoffen die elders slecht kunnen worden hergebruikt
• stortplaatsen zijn deels afgedekt en is de zorg verder van de provincie (voornl. huishoudelijk en bouw-/sloopafval. Voorm. chem. wasserij: 

monitoring in-situ-sanering. Mogelijk nogmaals insitu-sanering.
• Ligt in de weg
• Struggles met afbouw. Bewoners beheer
• Hoe kunnen IBC-locaties betrokken worden bij duurzame stedelijke vernieuwing, waarbij nazorg op de lange termijn gewaarborgd kan worden.

• Divers
• Gezondheid van mensen (ligging in woonwijken, recreatief gebruik), verspreidingsrisico’s naar grond- en oppervlaktewater.
• Geen
• Aromaten schermwand biologische afbraak vervuiling 2e watervoerende pakket
• Monitoring bereikbaarheid
• 1) Industriële sites/bedrijven waar nog oude IBC-maatregel wordt uitgevoerd, vaak dubbel slot op de deur, in het licht van actueel beleid is afbouw 

vaak mogelijk soms zelf volledig 2) voormalige stortplaatsen die op tweede of derde leven liggen te wachten
• Complexe bodemverontreiniging, potentiele risico's; energie-, materiaal- en (grond)waterverbruik door IBC-maatregel; kosten IBC-maatregel.

• Eeuwig durende nazorg, kosteneffectiviteit
• Bestaan er wel of geen oude afspraken over financiering van de nazorg door het rijk
• Kosten, herontwikkeling, risico's
• Beheer, onderhoud etc

• IBC-aanpak, natuurlijke afbraak onvoldoende en verspreiding naar diepere WVP.



Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor deze IBC-locatie(s)?
• Complexe verontreinigingen in combinatie met andere functies waar risico's ontstaan. Dat wordt dan uiteindelijk een financiële kwestie.
• reductie kosten, vergroten maatschappelijke functies
• Beëindiging van de beheersing
• Financiering van de kosten voor onderzoek naar afbouwmogelijkheden en financiering van implementatie van nieuwe technieken

• overdracht nazorg. bij langzaam stijgende analyses hoelang wacht je met actie.
• toekomst IBC-bouwstoffen die bij evt afschaffing tussen wal-en-schip vallen, terwijl de stortplaats an-sich open blijft

• chem. wasserij: heroverweging huidige aanpak.
• Obstakel voor herontwikkeling
• Afbouw combineren met rijdende trein
• Hoe kunnen IBC locaties betrokken worden bij duurzame stedelijke ontwikkeling. Een regie-rol voor gemeentes lijkt essentieel, waarbij bodem-afdelingen, innovatie afdelingen, 

duurzame energie en duurzaamheids afdelingen, ruimtelijke ordening en stedelijke planning binnen gemeentes meer samenwerken. *Participatie (belangrijk onderdeel van de 
Omgevingswet) met een variatie aan stakeholders zal steeds belangrijker worden. Onderzoek naar de geschiktheid van de Living Lab aanpak van o.a. AMS-institute kan 
perspective bieden. *Ontwikkeling van Nature Based Solutions heeft grote potentie voor verlaging van monitorings kosten bij IBC-locaties, waarbij kwaliteit van grondwater-
kwaliteit gewaarborgd blijft.

• Divers
• Kosteneffectieve beheersing van risico’s.
• het stoppen van de nazorg
• onzekerheid over de bodemopbouw, met name de niet-afsluitende waterremmende laag gebrekkige kennis over de bronlocaties (meerdere over het terrein verspreid)

• weet ik niet direct omdat ik niet de projectleider ben
• Eigenaren overtuigen met afbouw aan de slag te gaan, initiatiefnemers vinden voor hergebruik locaties
• Technische afbouw zonder creeren van risico's.
• Verantwoording afbouw, communicatie
• her ontwikkeling en vermindering van jaarlijkse nazorg kosten
• beheersing van de verontreinigingen
• levensduur van de beschermingsmiddelen
• Een oplossing zonder afwenteling naar de lange termijn (natuurlijke verspreiding) . Ruimtegebruik is al optimaal, dus geen extra winst. Stolling van huidige ruimtelijke situatie is gewenst vanuit 

perspectief omwonenden en zou dit ook voor gemeente moeten zijn. Samen met omwonenden tot een optimale afstemming en veilige aanpak komen. Geen kokervisie op vooraf bepaalde 
oplossingsrichting vanuit experts. ‘Black box en experimenteren’ niet bij voorbaat aannemen als een gewenste combinatie.



Wat is uw rol in relatie tot deze IBC-locatie(s)?

Reacties
• Inwoner
• Onderzoek naar waardevermeerdering
• Beleids- en strategievorming
• afvalstroommanagement



Welke andere rollen binnen uw organisatie zijn betrokken bij deze IBC-
locatie(s)?

Reacties
• Beheerders openbare ruimte
• Incidenteel Openbare ruimte (beheer)
• Geohydrologen, civieltechnici



Bent u bekend met uitvoeringsprogramma Convenant Bodem 
en Ondergrond?



Bent u bekend met de Community of Practice (CoP) Nazorg IBC 
Locaties?

Reacties

• Ik heb er van gehoord, maar het er weinig mee gedaan

• Locatie chem. wasserij; zojuist is voucher toegekend.

• Nazorg van IBC Locaties wordt in Rotterdam uitgevoerd in overleg met DCMR 
Milieudienst Rijnmond. DCMR heeft namens Rotterdam de bijeenkomsten van de 
CoP bijgewoond.



Hoe waardeert u de inhoud en activiteiten van de CoP Nazorg IBC Locaties? 
(één ster is zeer lage waardering –
vijf sterren is zeer hoge waardering)

Goeie bijeenkomsten!
veel 'old skool', weinig maatschappelijk gedreven
Heb nog niet de oplossing verkregen/gehoord
Uitstekend om kennis te ontwikkelen en delen
nog aan begin heroverweging. Verwachting is zeer hoog.
Men is actief
CoP Nazorg verenigt diverse groepen vanuit het 'sanerings-perspectief'. Het kan een 
broedplaats worden voor initiatieven mbt duurzaam bodem gebruik in bijv. duurzame 
stedelijke ontwikkeling
Broodnodig initiatief om de impasse te doorbreken
Uitwisseling van kennis en ervaringen wordt gewaardeerd. Minder goed werkt het 
samenbrengen van overheden en marktpartijen als probleembezitters en probleemoplossers. 
De CoP moet geen platform zijn voor acquisitie.
de CoP zou meer activiteiten mogen ontplooien
te weinig kennis om te beoordelen
goed initiatief
Dit is het enige overheidsgerelateerde initiatief en dat is hard nodig voor een duurzame 
beeindiging van eeuwigdurende maatregelen te komen
Kan gerichter en minder vrijblijvend. Niet meewerken is geen geld meer van het rijk.
Ik ben hier nog niet voldoende mee bekend om hier een reeel beeld van te hebben.



Wat is volgens u het belangrijkste doel van de CoP Nazorg IBC 
Locatie?

• Afbouw van IBC-locaties. dus minder kosten en inspanning op deze locaties zodat deze bijvoorbeeld herontwikkeld kunnen worden.

• Aandacht blijven richten op vraagstuk
• kennisdeling
• Kennisdelen
• Kennis en inzicht delen
• Informeren, het samenbrengen van betrokkenen
• kennisdeling?
• Heroverweging aanpak i.r.t. te leveren inspanning en benodigde overheids-middelen.
• Kennisoverdracht en netwerk
• Te komen tot een herbezinning van nazorg. Waarbij het na de herbezinning de zin over moet blijven
• 1. Kosten reductie beheer van IBC-locaties 2. Vinden van duurzame oplossingen voor IBC-locaties, waarbij het ultieme doel is om te komen 

tot 'intrinsiek-veilige' oplossingen
• Bieden van handvatten/inzichten voor probleemeigenaren waarmee heroverweging wordt gestimuleerd.

• Het faciliteren van de decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering van het beheer van IBC-locaties, als onderdeel van de 
overdracht van bodemtaken bij de invoering van de Omgevingswet.

• Kennis en ervaring delen
• bijeenbrengen kennis kennis omzetten naar beleid
• verantwoorde afbouw nazorg om kosten nazorg omlaag te brengen
• 'slapende' sites wakker maken, eigenaren en initiatiefnemers overtuigen dat het loont om in actie te komen

• Beperken nazorg, afbouw
• Stimuleren van afbouw of verminderen nazorg inspanningen
• Afbouw IBC locaties
• Zorgen voor landelijke uniformiteit, toegespitst op de huidige technische ontwikkelingen en moderne wetgeving.
• Vraaggestuurd en vrijblijvend advies geven vanuit het perspectief van experts.



In hoeverre is het doel relevant voor uw specifieke situatie?

Reacties
• Als omwonende is behoud van huidige en gewenste ruimtelijke inrichting (park) bijzonder 

relevant.
• Wij doen veel zelf aan de afbouw van deze (monitorings)locaties
• Alle ervaringen en inzichten tellen mee in de
• Vooral elkaar tot inspiratie en voorbeeld dienen
• Als aannemer/herontwikkelaar staan wij klaar om locaties/projecten beet te pakken, het is 

echter vanuit onze rol lastig om deze locaties te vinden en aan tafel te komen met 
probleemeigenaren.

• Rotterdam is al verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke IBC-locaties en 
heeft hier budget voor gereserveerd.

• kan met onze kennis iets betekenen voor probleemhebbers en initiatiefnemers
• Ik houd me bezig met duurzaamheid binnen bodemsanering. Dit is daar onderdeel van.
• Wij zijn zelf bezig met de afbouw van dezecaties en zelfs herontwikkeling op deze plekken.



Heeft u het gevoel dat u aan de slag kunt met de 
geboden handvatten van de CoP Nazorg IBC Locaties?

Reacties
• Teveel bodemkoker, smalle drivers
• Heb 1 op 1 overleg nodig met ministerie over financiering van de grote 

nazorglocaties om concrete stappen te zetten.
• Onze organisatie heeft meerdere stortplaatsen en deze zijn strak georganiseerd en 

hebben te maken met diverse bevoegde gezagen.



Is het afbouwen van nazorg van IBC-locaties binnen uw 
gemeente/provincie/ regio een onderwerp dat 
politiek vaak ter sprake komt?

Reacties
• Griftpark: positief. Nedereindse Plas: negatief. Het heeft met beleving te maken hoe 

bestuurders naar een IBC lokatie kijken. Als technisch perspectief geboden wordt zijn 
bestuurders positief. Als men beren op de weg ziet verandert die houding. Politiek is dus 
een onzekere maar bestuurbare factor en de besturing is afhankelijk van de advisuer die 
daarvoor moet zorgen

• Gering project maar een project is binnenkort in het nieuws
• Af en toe, er zijn niet zo veel locaties
• Hoe moeten deze nazorg locaties in de langjarige gemeentelijke begroting op genomen te 

worden, wat zijn de oude afspraken met het rijk over financiering.



Welke acties zijn er tot nu toe ondernomen om over te gaan tot afbouw 
van nazorg van de IBC-locatie(s) in uw regio?

Reacties

• Onderzoek

• Binnen ons bureau zijn er voldoende voorbeeldprojecten, door ervaringen te 
delen hopen we dat er veel meer gaan volgen

• Per nazorglocatie anders. We richten ons op de twee grootste.



Welke belemmeringen zijn er om (vervolg)acties te nemen die leiden tot 
afbouw van nazorg van de IBC-locatie (s) in uw regio?

Reacties

• De manier waarop politieke bestuurders worden geïnformeerd

• Belemmering zijn bewoners/ en een rijdende trein van de rails gooien is ook weer zoiets.

• Onvoldoende budget na 2020

• Onduidelijkheid over financiering nazorg

• De zienswijzen van bevoegd gezag verschillen

per provincie, daarnaast verouderde wetgeving.



Wat is nodig om de (volgende) stappen te zetten die leiden tot afbouw 
van nazorg van de IBC-locatie(s) in uw regio?

Reacties
• Afweging uitgaande van huidig ruimtelijk gebruik en 

inrichting.
• Duidelijkheid financiering vanuit rijk



Stel dat er geen belemmeringen zijn bij het ontwikkelen van de IBC-
locatie(s) in uw regio; welke kansen ziet u dan voor deze locatie(s)?

• Geen, er worden alle kansen gepakt voor mijn idee.
• In mijn regio (MRA) is uiteraard grote behoefte aan ruimte voor woningen, of groen in de omgeving van woningen

• er zijn geen belemmeringen, markt is echter risicomijdend
• Weinig. Locaties hebben al een gebruik dat acceptabel is of wat maximaal al kan mogelijk is. Er is geen extra/meerwaarde te creëren 

behoudens besparen van kosten
• Nazorg Griftpark wordt overgenomen door inzet gestimuleerde biologische afbraak. Nazorg Nedereindse Plas wordt gericht op 

vergroting natuurlijke waarde, oa door verondieping en andere wijze van isolatie van stortheuvels
• Meer inbreiding en dan dus een nuttig gebruik van de ruimte.
• energietransitie
• we zijn met de aanpak van de heroverweging gestart
• Herontwikkeling en combineren van functies
• Natuurlijk ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling en afbouw nazorg.

• Als Nature Based Solutions met voldoende snelheid optreden in het Griftpark, dan kunnen vergelijkbare omstandigheden in principe 
toegepast en uitgerold worden voor alle vergelijkbare gasfabrieksterreinen.

• Met name locaties in stedelijk gebied bieden perspectief vanwege waarde voor nieuwe functies (wonen, bedrijven) waarmee 
saneringskosten steeds meer worden gedekt.

• De meeste IBC-locatie(s) hebben een bestemming / gebruik. Ontwikkeling is dan geen thema.
• geen. alle locaties zijn al ontwikkeld
• dat er meer mogelijkheid zou zijn om niets meer te hoeven doen ipv juist nog weer nieuwe saneringsmethoden in te schakelen

• Actieve maatregelen (deels) afbouwen Nieuwe bestemmingen
• Vestiging bedrijven; openbare functie (park, sport, etc)
• geen mening, te specifiek
• recreatie, sport, natuur
• Ontwikkelkansen
• Vele, de huidige vergunningen zijn uitgebreid



En als het gaat om de opgaven waar uw gemeente/ regio voor staat 
(ruimtelijke ontwikkeling, klimaat, energietransitie etc) welke 
koppelkansen ziet u dan voor deze locatie (s)?

• Natuurlijk klimaatadaptief bouwen, woningnood oplossen en alle dingen daar tussenin. Goede toekomstbestendige ruimtelijke 
ontwikkeling.

• Onder de grond gaat zich door energie en klimaat geweldig veel afspelen, dus koppelkansen te over

• buitengebied: zonnevelden, stedelijk gebied: meervoudig
• Eigenlijk geen
• Natuur
• ruimtelijke ontwikkeling
• event. ruimtelijke ontwikkeling.
• hergebruik ruimte
• Ruimtelijke ontwikkeling en beetje energie transitie
• De combinatie WKO en versnelde bioremediatie biedt goede kansen voor het ontwikkelen van maatschappelijke business cases waarin 

voor alle partijen een redelijk rendement valt te behalen: IBC monitoring kosten gaan omlaag, grondwater wordt op termijn steeds
schoner, inbreidingslocaties kunnen ontwikkeld worden, duurzame energie met WKO kan zonder problemen geproduceerd worden, etc. 
Het zou geweldig zijn als het Defensie-eiland in Woerden, zoals is voorgenomen, deze koppeling gemaakt kan worden. Zo'n voorbeeld 
project kan een belangrijke stimulans zijn voor de ontwikkeling van alle ca. 6000 chemische wasserij locaties in NL.

• weet ik niet
• Waar een bijdrage aan andere opgaven mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen, gebeurt dit al.

• geen
• koppelkansen?
• klimaradaptatie en energietransitie
• nog nader vast te stellen, locatiespecifiek
• energietransitie, woningbouw opgave
• ja, voor energietransitie en klimaat
• Klimaatbestendige wijken creëren.
• Stortplaatsen zijn over het algemeen verhogingen in het landschap, je kunt ze zelf invullen.

• Koppeling met WKO



Met wie zou u idealiter om tafel zitten om na te denken over de 
toekomst van de IBC-locatie (s) in uw omgeving?

Reacties
• Omwonenden
• Met alle bovenstaande disciplines
• omwonenden, directe stakeholders
• Afkooporganisatie
• Alle genoemde partijen zijn van belang en werken samen in bijv. de Living Lab aanpak
• Opstellers van Omgevingsvisies en –plannen, omwonenden en andere direct 

betrokkenen.
• afhankelijk van locatie en rollen
• De probleemeigenaar
• omliggende gemeenten, bewoners, ondernemers



Welke mogelijkheden ziet u voor de CoP om afbouw van nazorg van 
de IBC-locaties relevanter, aantrekkelijker en / of duidelijker voor u en 
andere betrokkenen te maken?

• Waardevermeerdering

• mogelijk wat landelijke kennisdeling, verder vooral regionaal agenderen
• Showcases. Laten zien hoe het kan. Zo concreet mogelijk.
• CoP's op locatie en betrokken omwonenden daarbij betrekken
• Het schetsen van mogelijkheden, door voorbeelden uit het land onder de aandacht te brengen.

• communicatie
• eerst verdere uitwerking afwachten
• Kansen benadrukken ipv problemen
• Voorbeeld projecten
• Nodig op CoP sessies sprekers uit met een andere achtergrond dan IBC locaties. bijv. Joyce van den Berg van de Gemeente Amsterdam, die de 

'Integrale Ontwerp Methode Openbare Ruimte heeft ontwikkeld met een uitgewerkte casus Amstel-Stad Amsterdam'
• Helder beeld schetsen van mogelijkheden (Wbb, subsidies, klimaatwinst etc.) bij/binnen herontwikkelingen. Inzicht geven in renderende aanpak.

• Niet de afbouw van de nazorg moet centraal staan maar het verantwoord beheer en gebruik van IBC-locaties.

• innovatieve technieken ontwikkelen
• nazorg moet bij ons intern breder lege
• voorbeelden delen
• Zie punt 18 en gericht contact zoeken met de eigenaren/portefeuillehouders van IBC-locaties.

• Duidelijke cases met illustratie potentiele winst
• Apart stimuleringsfonds "afbouw nazorg"
• Momenteel geen
• Zorgen voor uniforme en actuele wetgeving afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen.
• Transparantie



Op welke wijze kan afbouw van nazorg van de IBC-locaties 
bekender en actueler gemaakt worden, volgens u?

• Communiceren buiten het bodemwereldje met goede referentieprojecten waar wat gedaan wordt.

• Door de koppeling met energietransitie en klimaatadaptatie
• stoppen met financiering, brandjes creëren
• Via de overheid (UP, IPO, VNG)
• Zie antwoord vraag 22
• zie hier boven
• communicatie
• meer ruchtbaarheid met succesverhalen. (zoals in blad Bodem en deze bijeenkomst
• Positieve voorbeelden uitdragen
• Inzetten op de feitelijke risico's en mogelijkheden van locaties.
• Bespreek in CoP sessie ervaringen van: 1. 'succes loacties' 2. zoektocht naar initiators die proberen problemen te plaatsen in een 

toekomstperspectief 3. Hoe ontwikkel je een Maatschappelijke Duurzame Business case?

• Aanhangig maken in fora, vakliteratuur, bijeenkomsten etc.
• Niet de afbouw van de nazorg moet centraal staan maar het verantwoord beheer en gebruik van IBC-locaties.

• Goede voorbeelden van overheden communiceren op websites en publicaties zoals blad Bodem

• kennisdeling zoals gebeurd
• webinars, publicaties
• Media, waaronder landelijke dagbladen en vakbladen CoBouw en Bodem.
• nieuwsbrieven, rondgang verantwoordelijke bestuurders met boodschap potentiele winst
• Apart stimuleringsfonds "afbouw nazorg"
• Communicatie en voorbeeldprojecten die al tot uitvoer zijn gekomen.
• Zorg dat er bij overheden meer bekendheid komt. Zijn zien rapportages voorbij komen en kunnen de eigenaar wijzen op de 

mogelijkheden. Ik denk dat alle partijen er zich van bewust moeten worden dat onderzoek om het onderzoek in niemands belang is.
• Betrek omwonenden bij wensenpakket.



Spreekt het u aan om actief betrokken te worden in het ontwikkelen en 
uitrollen van de CoP Nazorg IBC Locaties? Zo ja op welke manier?



Meer informatie over afbouw Nazorg IBC vindt u op onze Community of Practice
website: www.cop-ibc.nl.
Op deze website vindt u o.a.
- de handelsperspectieven in het adviesrapport Afbouw IBC-
locaties https://www.cop-ibc.nl/rapporten
- de voucherregeling: https://www.cop-ibc.nl/vouchers/

Zie voor meer informatie over het Convenant Bodem en Ondergrond de 
website https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bodemconvenant/


