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Thema
Een handreiking voor nazorg in de bovengrond. Onduidelijk is nog hoe omgegaan wordt met
nazorg in de bovengrond. De reden is dat er bij nazorg verschillende elementen komen kijken
die vaak pas na afronding van de sanering een rol gaan spelen. Hierover zou juist voorafgaand
aan de sanering duidelijk afspraken gemaakt moeten worden zodat men vooraf stil staat bij de
consequenties die een bepaalde sanering aan bijvoorbeeld nazorg met zich meebrengt. Door
eenduidige nazorgmaatregelen vast te stellen is meer draagvlak te creëren en is nazorg ook
niet meer zo ongrijpbaar. Een handreiking voor nazorg in de bovengrond schept hiervoor de
nodige duidelijkheid en uniformiteit en kan zorgen voor acceptatie van nazorg.

De werkgroep
Deze werkgroep heeft drie bijeenkomsten (2, 12 en 28 november 2006) van twee uur gehad.
De sfeer was positief en men was enthousiast. Een enorme betrokkenheid vanuit de
deelnemers bij het onderwerp. De manier van werken wordt als positief en constructief
ervaren.

Probleemstelling en -analyse
Tijdens de sessies heeft een analyse van het probleem plaatsgevonden. De probleemstelling is
nog niet uitgewerkt. Er bestaat onduidelijkheid over
nazorgmaatregelen(gebruiksbeperkingen). Wat is nazorg en wat zijn de concequenties
(beperkingen/mogelijkheden) voor de bovengrond (gebruik).
Een rode draad is dat communicatie over nazorg in de bovengrond een belangrijk item is en
de nazorg risicogericht moet zijn. Tijdens de sessies zijn de hoofdlijnen opgesteld waaronder
verschillende punten zijn behandeld zijn.
De hoofdlijnen van de handreiking zijn:

- Waarom een handreiking
- Doel van de handreiking
- Voor wie is het bedoeld
- Afbakening
- Wanneer is de handreiking van toepassing
- Definities
- Verantwoordelijkheden
- Taken
- Gebruik locatie
- Handhaving
- Technisch
- Communicatie (met spelregels nazorg)



Bij diverse punten blijkt wat onduidelijkheden op juridisch gebied en de definiëring te zijn.
Daarnaast speelt het besluit bodemkwaliteit een belangrijke rol. Wat gaat er met betrekking
tot nazorg veranderen?

Afbakening
De handreiking heeft alleen betrekking op de bovengrond.
De handreiking heeft betrekking op de voormalige stortplaatsen, voormalige
bodemsaneringslocaties, bodemsaneringslocaties na grondsanering en niet-urgente gevallen.
Ook de werken in het kader van het bouwstoffenbesluit (cat I en II) vallen binnen de
handreiking.

De stortplaatsen in het kader van de Wet Milieubeheer vallen buiten de handreiking omdat
alles goed geregeld is binnen de vergunning.

Bedrijven die vallen onder de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten) hebben ook te maken met nazorg. Echter hier is alle geregeld in de Wm-
vergunning en vallen dus buiten de handreiking

Concreet eindresultaat
Een handreiking voor nazorg in de bovengrond. Deze handreiking is met een betrekkelijke
geringe inspanning op te stellen en kan halverwege 2007 klaar zijn.

Huidig resultaat
Momenteel ligt er een globale inhoudstructuur met onderwerpen die in de handreiking zouden
moeten voorkomen. Nadere uitwerking is gewenst. Bij verschillende onderwerpen zijn
onduidelijkheden over de definiëring en hoe het juridische geregeld is. Bij het vaststellen van
definities moeten ander werkgroepen en het netwerk worden betrokken om draagvlak te
creëren.

Wat blijft er liggen
De segmenten waarop de handreiking betrekking heeft zijn duidelijk weergegeven in de
afbakening. Nazorg in de ondergrond is een apart traject waarop de handreiking geen
betrekking heeft.

Voorstel van de werkgroep voor het vervolg.
De werkgroep wil de aanzet tot een globale inhoudsstructuur iets verder uitwerken.
Deze wordt getoetst aan het netwerk door de inhoudsstructuur rond te sturen.

Met een globale inhoudsstructuur vergt het opstellen van een projectvoorstel weinig tijd. Dit
kan opgesteld worden door Bodem+ om vervolgens door een adviesbureau de handreiking te
laten schrijven. De werkgroep biedt zich graag als klankbordgroep indien het project verder
gaat.

Beslispunten voor coördinatiegroep
1)Wil de coördinatiegroep verder met de uitwerking van de handreiking?
2)Is er financiële ruimte om het project uit te besteden bij een adviesbureau na het opstellen
van een projectvoorstel?
3) Wat vindt de coördinatiegroep van het idee van de werkgroep als een klankbordgroep?
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