
Terugblik netwerksessie CoP IBC Nazorg 
 
Afbouw van Nazorg IBC blijft actueel. In de komende bestuurlijke afspraken over bodem zal 

naar verwachting opnieuw de wens tot afbouw bestuurlijk worden bekrachtigd. Met de huidige 

ambities voor woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie, zal de druk op deze locaties 

alleen maar toenemen. Een coalitie van publiek en private partijen werkt aan een programma 

om tot deze afbouw te komen en met kennis en opbouwende ervaring  bij te dragen aan deze 

ambities. In een netwerksessie van het CoP IBC Nazorg presenteerden zij haar plannen. Met 

het project, meervoudige herontwikkeling stortlocaties Oost-Nederland, presenteerden zij een 

inspirerend voorbeeld hoe dit zou kunnen. 

De CoP ‘Nazorg IBC Locaties’ stimuleert de afbouw van nazorg IBC-locaties (groot en klein). 

Op maandag 15 november jl. waren ruim 60 deelnemers aanwezig bij de netwerksessie. Trudy 

van den Berg van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en Jurgen van der Heijden van AT 

Osborne deelden hun ervaringen met de aanpak van stortplaatsen in Oost-Nederland: 

meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen. Door een inventarisatie van 

mogelijke nieuwe functies op stortplaatsen en combinaties daarvan – denk aan recreatie en 

zonnepanelen, maar ook mining - kan herontwikkeling worden versneld. Door slimme 

combinaties in ruimte en tijd van verschillende functies, kunnen rendabele business cases 

voor de herontwikkeling ontstaan. En kunnen de locaties in aantrekkelijke pakketten worden 

aangeboden voor deze herontwikkeling van stortplaatsen: Expertise Netwerk Bodem en 

Ondergrond - Voormalige stortplaatsen: Kansen voor beheer en gebruik 

(expertisebodemenondergrond.nl) 

Programma 
De plannen om te komen tot een programma voor de afbouw van de nazorg voor IBC-locaties 
werden door Peter Rood van de CoP IBC Nazorg toegelicht; waar komt de CoP vandaan en 
vooral wat gaat de CoP doen en hoe kun je aanhaken? In het programma bundelt de coalitie 
verkenning naar de potenties van locaties, daadwerkelijke afbouw én kennisontwikkeling. De 
financiering ervan kan uit verschillende bronnen komen, zoals publieke gelden voor afbouw, 
onderzoeksfinanciering en investeringsfondsen. In het programma zal gewerkt worden aan 
een strategie hoe de diverse financieringsbronnen geactiveerd en  ingezet kunnen worden.  
Het belangrijkste is dat het een open programma wordt: iedereen die iets kan brengen en 
halen – locaties, kennis en/of middelen - is welkom om te participeren. De deelnemers gingen 
met elkaar in gesprek over dit ‘programma in ontwikkeling’. Het programma wil op 1 februari 
2022 starten. 
 
Onderzoeksvoorstellen 

De deelnemers konden ook een kijkje nemen in de keuken van de onderzoeksvoorstellen die 

worden gestart binnen het programma. Er liggen twee onderzoeksvoorstellen: één gericht op 

het toepassen van nieuwe kennis voor afbraak, vastlegging en sanering van verontreinigingen, 

één gericht op het opwaarderen van verontreinigde locaties voor nieuwe ruimtelijke functies. 

Deltares en Saxion hogeschool trekken samen aan deze voorstellen. Deze onderzoeken 

worden onderdeel van het programma tot afbouw.  

Meedenken en meedoen op 26 november 2021 

Voor deze kennisontwikkeling zoeken wij partners die hier – samen met ons – energie in 

willen steken. Op vrijdag 26 november a.s. (13.30 -15.30 uur) wordt er een sessie 

georganiseerd over deze onderzoeksvoorstellen. Wil je graag kennis brengen en ophalen, 

meedenken en meedoen? Stuur een e-mail naar info@cop-ibc.nl met onderwerp ‘meedoen 

partnersessie’. Je ontvangt dan een digitale uitnodiging. 

 

Over de CoP IBC Nazorg  

De CoP Nazorg IBC Locaties is opgericht om gemeenten, provincies en bedrijven te 

stimuleren tot afbouw van de nazorg van verontreinigde IBC locaties (Isoleren, Beheersen en 

Controleren). Daarbij is iedereen welkom om actief mee te doen in het uitvoeren van het 

programma. We zoeken locaties, kennis en/of middelen. Interesse? Stuur een e-mail naar 

info@cop-ibc.nl met onderwerp ‘deelnemen in programma’. 
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