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1 Inleiding
In opdracht van de OVAM voerde Tauw België nv in 2008 het project “Bodembeheer” uit.
Het project “Bodembeheer” is door de cel “Beleidsondersteuning” van de OVAM opgestart als
onderdeel van de strategische doelstelling voor het bodembeleid op middellange en lange
termijn. Concreet wil dit zeggen dat tegen 2010 een aantal concepten moeten uitgewerkt worden
om betrokkenen te sensibiliseren om op een verantwoorde manier om te gaan met
bodemverontreiniging.
In dit kader werd door Tauw België nv, in samenspraak met de OVAM, een
knelpunteninventarisatie opgesteld van alle mogelijke situaties waarbij een impact van
bodemverontreiniging op de omgeving uitgaat en waarvoor in het Bodemdecreet nog geen
sluitende oplossing voorzien is.
Voor een aantal geselecteerde prioritaire knelpunten werden vervolgens oplossingsscenario’s
uitgewerkt.
Een aantal veelbelovende oplossingsscenario’s werden daarna uitgekozen om onderworpen te
worden aan een verdere analyse. Deze analyse bestond o.a. uit een aantal ronde tafelgesprekken over deze oplossingsscenario’s met de belangrijkste actoren die hierbij betrokken
zijn.
Op basis van de analyses door Tauw België nv en de resultaten van de ronde tafelgesprekken
werden vervolgens voor een tiental steeds terugkerende scenario’s een samenvattende fiche
opgesteld. Deze fiche vormt, samen met de achtergrondinformatie in de overige documenten,
een vertrekbasis voor het concreet uitwerken van verdere aanbevelingen inzake bodembeheer.
Volgende deelrapporten worden in bijlage toegevoegd:
1. nota relevante impact
2. nota methodologie knelpunten
3. matrix bron-pad-receptor en weging voor 5 parameters (2 tabbladen)
4. nota achterliggende knelpunten
5. indeling knelpunten in prioriteitsklassen
6. nota gebundelde oplossingsscenario’s + bijlage details oplossingsscenario’s
7. nota selectie verder uit te werken oplossingsscenario’s
8. uitnodiging ronde tafel-gesprekken bodembeheer
9. voorbereidende nota voor actoren ronde tafel-gesprekken
10. verslag ronde tafel-gesprekken (aangevuld met commentaar actoren op verslag) + bijlage lijst
aanwezigen
11. samenvattende fiches voor 10 scenario’s
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