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Inleiding



Inleiding
In 2018 heeft het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een 
adviesrapport en een kennisrapport opgesteld voor de afbouw van 
nazorg/IBC. Aansluitend is zij een ‘impuls afbouw’ gestart, om een 
actieve gemeenschap te bouwen die elkaar helpt en stimuleert om op 
de diverse locaties tot afbouw over te gaan. Met het aflopen van het 
Uitvoeringsprogramma eind 2020, eindigt ook deze impuls. 
De voorliggende notitie schetst de oogst van de impuls en een strategie 
om vanaf 2021 vervolg te geven aan de gemeenschap en de impuls. 
Met deze notitie eindigt de opdracht van het uitvoeringsprogramma 
aan Antea Group/Peter Rood om deze impuls vorm te geven



Situatie



Situatie

Beheer van Nazorg/IBC-locaties kost jaarlijks (formele cijfers)
• € 6 - 10 miljoen (Kennisrapport, 2018)
• € 6,4 miljoen (UP, 2020)
• € 17,2 miljoen (alle historische verontreinigingslocaties, UP, 2020)

Studentenrapport Saxion hogeschool: aantal locaties 500-2.000, met kosten 
van 10.000 tot 200.000 euro per jaar.

Conclusie: het gaat om een substantieel aantal locaties, met substantiële 
kosten, waarvan de exacte aantallen een grote bandbreedte kennen.



Waarom komt afbouw zo 
moeilijk van de grond?

Stolling van de huidige werkwijze
Het loopt nu goed – het is geregeld. Regels, werkwijze en financiering zijn geïnstitutionaliseerd. Weinig 
capaciteit voor actie.

Stolling van de huidige ruimtelijke situatie
Weinig zichtbaar, weinig communicatie met en betrokkenheid van omgeving, en/of weinig 
ontwikkelingen die aanleiding geven.

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

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

Urgentie ontbreekt
Onvoldoende maatschappelijke en economische urgentie en ontwikkelingen die leiden tot 
herontwikkeling of herontwerp



Bouwstenen



Bouwstenen die ontwikkeld zijn 
om te komen tot afbouw
• Gemeenschap met website
• Adviesrapport (met prioriteringsaanpak)
• Kennisrapport (met handelingsperspectieven en ‘Schijf van Vijf’)
• Enquête
• Samenhangend arrangement
• Voorbeelden



Gemeenschap met website
https://www.cop-ibc.nl/



Adviesrapport: 
Nazorg nader bekeken
Ambtelijk advies vanuit overheden, 
met stappenplan:
1. definieer de eigen nazorgopgave;
2. inventariseer vervolgens de eigen 

opgave;
3. categoriseer de nazorgopgave in clusters;
4. zet de nazorgopgave op kosten
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.

https://www.bodemplus.nl/publish/pag
es/154486/102185-18-008_260-rapd02-
advies_afbouw_nazorgopgave_art_9_co
nvenant_bo_-_1.pdf



Kennisrapport: hoe komen we 
tot afbouw van IBC-locaties?
Bestaande kennis om tot 
afbouw te komen, vertaald 
naar handelingsperspectieven, 
Schijf van Vijf en handvatten 
voor proces en initiatief

https://www.bodemplus.nl/publish/pages/153
172/180704_afbouw_ibc_locaties_eindrapport
_kenisvraag_definitief_01.pdf



Enquête

Essentie van de resultaten:
• CoP is bekend en het doel relevant, maar de middelen dragen nog 

niet altijd bij aan actiegerichtheid 
• Vrijwel iedereen ervaart belemmeringen om over te gaan tot afbouw
• Belangrijkste oplossingen worden gezocht in ervaring (voorbeelden) 

inzicht in locaties en budget
• Kansen ziet de doelgroep vooral voor op het gebied van 

energietransitie 

De resultaten zijn in een aparte notitie verwoord.



Samenhangend arrangement

Arrangement dat door leden van de gemeenschap is ontwikkeld waarmee met 
behulp van slimme financiering, programmering en proces de afbouw van 
meerdere locaties succesvol mogelijk kan worden.

Basis van het arrangement: 
1. Een ontwikkelgerichte aanpak die op individuele locaties meerwaarde creëert
2. Verleiden: inzichtelijk en aantrekkelijk maken van al deze locaties
3. Portofolio-aanpak met bundeling van locaties, gecombineerd met fonds voor 

investeringen;
4. In een lerende aanpak: experimenteren, doen en leren! 



Ontwikkelgerichte aanpak

• Creëren meerwaarde voor mutual gains aanpak, meervoudig 
investeren, handelingsperspectieven, Schijf van Vijf en proces 
kennisdocument. Daarbij ook branding en tijdelijk gebruik 
nadrukkelijk positioneren (zie handelingsperspectieven).

• Meerwaarde vertalen naar business cases/value cases. Daarin de 
meerwaarde via WOZ-toename meenemen. 

• Viewer voor locaties – regiokaart: aanbieden locaties aan stad, 
ondernemers en bewoners. Communicatie en prijsvraag kunnen 
helpen. Potenties laten zien – vanuit vele eerder genoemde ideeën.



Portofolio-aanpak

• rendabele en minder-rendabele locaties samen efficiënt aanpakken. 
Bundeling op basis van regio, type, innovaties, etc.

• Koppeling aan investeringsfonds voor verevening (in tijd, plaats en 
actor) rendabele en minder rendabele business cases.

• Samenhangende pakketten van locaties aanbieden. Samenhang kan 
vanuit rendabiliteit, maar ook vanuit regio, functie, innovatiepotentie, 
etc. De inventarisatiestappen uit het Advies Werkgroep Afbouw IBC 
en afkoop van risico’s (ELAN) kunnen daarbij helpen.

• Klein beginnen, en lerend opschalen.



Investeringsfonds

• De bron van het geld: 
• Lenen
• Huidige gealloceerde gelden
• Revolverend

• De doelstelling van het fonds (smal, breed)
• De reikwijdte van het fonds (lokaal, regionaal, nationaal, nazorg, 

stortplaatsen, brownfields, tijdstermijnen, etc.).



Voorbeelden van initiatieven

Locaties waar – direct of indirect met behulp van de impuls en de 
voucherregeling van de impuls – heroverweging van de nazorg is 
gestart:
• Dordrecht (7 locaties)
• Oost-Nederland – stortplaatsen
• Zwolle en Almelo – Fytoremediatie
• Regio Haaglanden



Vervolg



Bestuurlijke afspraken

Ministerie, VNG, IPO en Unie van Waterschappen werken aan nieuwe 
afspraken inzake bodem. Deze afspraken worden in voorjaar 2020 
verwacht. Daarin worden ook afspraken over de historische 
verontreinigingen, inclusief IBC-afbouw, opgenomen. Tevens zullen 
hierin afspraken over een nieuwe kennisinfrastructuur bodem en 
ondergrond en kennisgelden worden opgenomen.

Op dit moment is het dan ook nog niet duidelijk binnen welk 
bestuurlijk kader de afbouw van IBC-Nazorg in 2021 e.v. wordt 
gecontinueerd.



Strategie vervolg

Door de gemeenschap afbouw IBC zijn drie strategische richtingen voor 
het vervolg van de impuls na 2020 geformuleerd. Een aantal partijen 
heeft zicht opgeworpen om hierin het initiatief te gaan nemen, en 
stellen daartoe een position paper op. De volgende pagina’s 
beschrijven de essenties van deze richtingen.



Drie richtingen

1. Doorpakken
Versterking huidige aanpak, onder regie koepels met versterking 
van de sturing op bestuurlijke afspraken (stok én wortel).

2. Doornroosje
Actieve deel van gemeenschap blijft elkaar vinden en helpen, en 
staat klaar zodra een externe prikkel probleemhebbers activeert.

3. Gouden driehoek
Coalitie van publiek, privaat en kennis werkt los van bestuurlijke 
afspraken aan afbouw.



Doorpakken

Onder regie van de koepels met een versterking van de sturing op 
bestuurlijke afspraken (stok én wortel).
Heeft het risico op ‘doorsudderen’. Dit moet worden voorkomen. 
Daarmee is in deze richting bestuurlijke urgentie cruciaal. En daarmee 
het eigenaarschap van de koepels: de richting moet aanhaken en 
voortbouwen op de bestuurlijke afspraken die in 2021 worden 
verwacht. 
De richting kan gekarakteriseerd worden als top-down én bottom-up –
en overwegend aanbod gestuurd.



Doornroosje

Actieve deel van kennisgemeenschap blijft elkaar vinden en helpen, en 
staat klaar zodra een externe prikkel probleemhebbers activeert om in 
actie te komen.
Heeft het risico dat dit lijkt op ‘stoppen’. De richting anticipeert op 
triggers en urgenties en zal snel koppelen aan individuele locaties ‘waar 
écht iets gebeurt’. 
Kan dus meer gekarakteriseerd worden als bottom-up – vanuit 
individuele locaties, en is bij uitstek vraaggestuurd.



Gouden driehoek

Coalitie van publiek, privaat en kennis werkt los van bestuurlijke 
afspraken en koepels aan afbouw.
Risico is dat deze richting los komt te staan van bestuurlijke inbedding 
en urgentie. Cruciaal is hier dan ook de aanhaking/accordering van de 
koepels. Richting vraagt om initiële financiering, basis financiering loopt 
vanuit de op te pakken locaties.
De richting kan gekarakteriseerd worden als vooral bottom-up – en 
zowel vraag als aanbod gestuurd.



Strategie - keuzes

Gemeenschap kiest strategie die de 
richtingen ‘gouden driehoek’ en 
‘doorpakken’ combineert, met 
‘doornroosje’ als terugvaloptie.
Daarin optimaliseren én ontwikkelen van 
locaties combineren, en verbreden: het 
combineren met stortplaatsen, brownfields, 
grondwaterbeheer, e.d. Ook de koppeling 
aan andere ministeries speelt daarin een rol.
Daarbij kijken of een regionale focus 
wenselijk is, en úit de koker van bodem 
komen.



Wie pakt het stokje over?

SBN, Saxion hogeschool, Deltares, Bodem+ en Peter Rood hebben 
aangegeven het stokje van de impuls over te willen pakken. Zij stellen 
hiervoor een position paper op, dat als vertrekpunt daarvoor zal gaan 
dienen.



Resumerend



Resumerend

• Afbouw komt nog beperkt tot ontwikkeling. Stolling, gebrek aan 
urgentie en onaantrekkelijkheid zijn hier debet aan.

• De bouwstenen om tot afbouw te komen, liggen op tafel. Op diverse 
locaties is een heroverweging gestart of zelfs afgerond.

• Bestuurlijke afspraken over het vervolg van afbouw worden in 2021 
gemaakt.

• Voor het vervolg van de impuls heeft de gemeenschap een strategie 
op hoofdlijnen opgesteld. Er zijn een aantal partijen die deze strategie 
vorm willen gaan geven.



Verantwoording



Verantwoording

De resultaten in deze notitie zijn gebaseerd op de volgende rapporten 
en notities:

• Witteveen+Bos, 2018; Nazorg nader bekeken. Adviesnotitie afbouw 
nazorgopgave; een onderlegger voor art. 9 convenant bodem en ondergrond; 
Uitvoeringsprogramma convenant Bodem en Ondergrond; in opdracht van 
het Uitvoeringsprogramma Bodem, 102185/18-004.058; 16 maart 2018

• Antea Group, Witteveen+Bos, Tauw, Peter Rood, Deltares en Saxion 
hogeschool, 2018; Afbouw IBC-locaties; in opdracht van het 
Uitvoeringsprogramma Bodem, Juli 2018; https://www.anteagroup.nl/ibc-
locaties.

• Antea Group, Peter Rood; Resultaten enquete, november 2020



Verantwoording

De resultaten in deze notitie zijn gebaseerd op bijeenkomsten in de 
periode 2019-2020:
• Alle bijeenkomsten nog noemen.



Verantwoording

Impuls is uitgevoerd door:
• Ron Nap, Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond
• Peter Rood, zelfstandig adviseur
• Diane Zijderlaan, communicatie adviseur
• Yousra Lahkim, Antea Group
• Marit Hartman, Antea Group
• Geert Roovers, Antea Group, Saxion hogeschool
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