
Voorstel Coördinatiegroep

De coordinatiegroep heeft op 12 december 2006 de rapportages van de werkgroepen besproken en bekeken
wat het vervolg is van de werkgroepen.

Werkgroep 1 : Dilemma van de eeuwigheid
De coördinatie groep is onder de indruk van het resultaat van deze werkgroep. De werkgroep heeft meer
gedaan dan van ze werd verwacht. De drie punten onder het knelpunt beleving zijn herkenbaar. Nazorg
moet behapbaar blijven. Bij de beleving is het nuchter omgaan met risico’s gekoppeld aan de menselijke
maat. Bij het knelpunt financiering wordt de indruk gewekt dat de financiering alleen bij de overheid wordt
neergelegd.
De coördinatiegroep ziet als belangrijke volgorde van aanpak van de knelpunten:

- De menselijke maat
- Organisatie en organisatiegraad
- Financiering.

Om een vervolg te geven aan de aangedragen oplossingsrichtingen stelt de coördinatiegroep het volgende
voor:

1) Stopcriteria
Inventariseer welke bevoegde gezagen al zelf stopcriteria hebben ontwikkeld om te bepalen of nazorg
beëindigd kan worden. Dat bijvoorbeeld de nazorgfase overgaat naar een registratiefase.
Voor de inventarisatie kan onder andere het netwerk gebruikt worden.

2)Periodieke evaluatie
Verken wat de juridische mogelijkheden zijn om de 5 jaar de nazorg van een locatie te
evalueren. Noem het periodieke evaluatie. Het is niet de bedoeling dat er sprake is van
herbeschikken en voorkom dat er wettelijke procedures nodig zijn.

3) Richtlijn communicatie
Stel een richtlijn communicatie op. Echter hier even afwachten of dit samen kan gaan met de
communicatie bij de handreiking voor de nazorg inde bovengrond.

Vervolg: De werkgroep1 is klaar. Voor deze nieuwe opdrachten kan een nieuwe werkgroep worden
samengesteld. Bodem+zal inventariseren welke bevoegde gezagen zelf al stopctiteria hebben ontwikkeld.
Voor de Periodieke evaluatie zal een nieuwe werkgroep worden samengesteld.

Werkgroep 2: Handreiking voor de bovengrond
Deze werkgroep is met een concreet voorstel gekomen.
De coördinatiegroep kan zich vinden in het voorstel van de werkgroep om de handreiking op te laten
stellen. Wel wordt aan de werkgroep meegegeven dat er uit gegaan moet worden van; er kan veel,
tenzij…… Ga nuchter om met risico’s.

Volgens SIKB is er geen soortgelijke SIKB protocol aanwezig. VROM gaat het niet wettelijk wil regelen.
Dus de handreiking kan vrijblijvend worden toegepast. De handreiking moet voor een brede groep
handzaam zijn. Dus ook voor bewoners en eigenaren. Momenteel zitten we in de inventarisatiefase.

De werkgroep kan verder als klankbordgroep dienen om de ontwikkeling van de handreiking verder te
begeleiden. Een punt van aandacht is om de samenstelling van de groep iets te veranderen/verbreden omdat
de samenstelling bestaat uit veel mensen met ervaring op het gebied van voormalige stortplaatsen. Ga via
het netwerk na wie nog meer wil deelnemen aan de werkgroep. David van de Burg biedt zich aan deel te
nemen aan de werkgorep aangezien hij veel ervaring heeft vanuit de bodemsaneringhoek.

Er moet een gericht projectvoorstel komen met een concreet resultaat. Vooraf moet duidelijk zijn dat het
een eindig project is met een vast budget en een resultaat verplichting.



Koppel de handreiking aan andere bestaande documenten zoals richtlijn voor herstel en beheer.

Vervolg: Bodem+ komt met een projectvoorstel voor de ontwikkeling van een handreiking voor nazorg in
de bovengrond. De bestaande werkgroep wordt uitgebreid en zal fungeren als klankbordgroep.

Werkgroep 3: Versplintering van de bevoegdheden
De coördinatiegroep krijgt sterk de indruk dat de werkgroep breder actief is geweest dan was gevraagd in
de opdracht. De werkgroep heeft ook veel afgeleiden zoals financiering uitgewerkt.

De werkgroep is begonnen met een kruistabel waarin wordt weergegeven wie bevoegd gezag is op welk
terrein op het gebied van nazorg. Deze kruistabel biedt een nuttige basis maar is helaas niet verder
uitgewerkt.

De werkgroep stelt voor om de kruistabel nader uitwerken. Hiermee is de coördinatiegroep het eens.
Tevens moeten alle leemten in het tabel worden weergegeven die men aantreft.
Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van het veld. Dit is een inventarisatieslag.
De overige voorstellen zoals een haalbaarheidsstudie zijn nu nog te weinig concreet om nu op te pakken.

Omdat juridische vraagstukken in deze werkgroep aan de orde komen wordt voorgesteld ook jurist(en) bij
de werkgroep te betrekken die een goede aanvulling kunnen zijn op de nu dominante technische expertise
in de werkgroep.

Aan de werkgroep zal gevraagd worden of ze verder willen in deze samenstelling en daarnaast kan via het
netwerk een oproep gedaan worden tot deelname voor een vervolg.

Vervolg:de werkgroep gaat de kruistabel nader uitwerken en dient als inventarisatieslag. Getracht wordt
de samenstelling van de werkgroep aan te vullen zodat een goede mix van techneuten en juristen ontstaat.

Werkgroep 4: Dataverzameling van nazorglocaties
De werkgroep Dataverzameling ziet monitoring als vervolgactiviteit op een centraal gedefinieerde
informatiebehoefte. Deze informatiebehoefte verdeeld de werkgroep in enkele categorieën. Daarbij
onderscheidt zij de verschillende onderdelen van Nazorg (WBB, NAVOS enz.), de behoefte naar landelijke
danwel lokale informatiebehoefte en informatiebehoefte van technisch/inhoudelijke aard vs bestuurlijke
(sturings)informatie.
Met name oppert de werkgroep de bestuurlijke informatiebehoefte over de vorm en omvang van de
landelijke Nazorgproblematiek als basis voor een centraal te ontwikkelen informatiesysteem.
De werkgroep heeft daartoe in de eerste fase van het platform Nazorg aan de coördinatiegroep en overige
werkgroepen een oproep gedaan deze aan te leveren. De daaruit naar voren gekomen informatiebehoefte
bleek eerder te zijn ingegeven door lokale behoefte van technisch inhoudelijke aard.

De coördinatiegroep stelt voor om te focussen op de vraag‘Wie zijn de voorlopers en de koplopers en hoe
doen ze het’? Door alleen deze vraag te beantwoorden zal vraag 1 tot en met 3 zoals weergegeven in de
rapportage snel beantwoord kunnen worden.

Het voorstel van de werkgroep is om de monitoringactiviteiten Nazorg in te bedden in het Landelijk
Informatiebeheer Bodem. Daarbij wordt nadrukkelijk de wisselwerking en informatie-uitwisseling tussen
het platform en het LIB worden gewaarborgd. De vraag: ‘Wie zijn de voorlopers en de koplopers en hoe
doen ze het’? zal daarbij zeker worden meegenomen.

Het voorstel van de werkgroep zal worden besproken in het eerstvolgende overleg van de coördinatiegroep.


