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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Ongeveer eenmaal per 5 jaar vindt in opdracht van IPO een actualisatie plaats van de checklists

nazorg stortplaatsen en baggerdepots. De laatste actualisatie is gedaan in 2014 en op basis 

daarvan zijn nieuwe checklists door IPO/Boog vastgesteld. In aansluiting daarop heeft IPO/Boog 

de provincies geadviseerd om de checklists als provinciaal beleid vast te stellen. In 2016 is het bij 

de checklists behorende rekenmodel RINAS aangepast en in 2017 gevalideerd. 

Hierbij informeren wij u over ons besluit met kenmerk  PZH-2017-578142032 om de IPO-

checklists nazorg stortplaatsen en baggerdepots 2014 als beleid van de provincie Zuid-Holland te 

hanteren bij het goedkeuren van nazorgplannen. Als wij op basis van art. 8.48 Wet milieubeheer 

van u ter goedkeuring een nazorgplan ontvangen, zal dit plan getoetst worden aan de checklist 

nazorg 2014. De berekening van doelvermogens zal plaatsvinden met behulp van het bij deze 

checklist behorende rekenmodel Rinas en het risicomodel.

Als u de betreffende checklists en modellen wilt raadplegen, dan verwijzen wij naar de website 

www.nazorgstortplaatsen.nl  waar deze zijn te downloaden.
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als u vragen heeft over deze brief verwijzen wij naar de bovengenoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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