
Checklist nazorgplannen baggerdepots

lnterprovinciale werkgroep nazorg

16 december 2014
P1305 Rapport



Checklist nazorgplannen baggerdepots

lnterprovincia le werkgroep nazorg

16 december20L4
P1305 Rapport



lrúoudsopgrrc

L lnLafü
t.l tu*,3
t.2. Doclttclllng

t,t lãr'll'r

l. 
^ßht 

Arond

2t. lnlcldlng

2.2, Wet mngclçvlng

2.3, Kwotnel¡sbotg@

2.1. Or,pl jtoottchdþc tcrølctln1 oitfidl& oflq
2.5. Cotcgoilaënfuggerdcaoà.at'r:lct¡¡ein

l Drcàrctñ¡t

9"L Un!þnæ tndcllng

3"2. l;lctt lçeq b$oçl'C[dËf

a, tronmr

t. llFturr¡rbrlttrrttoltn¡rr

3. lclrlrnendrtnlth¡

7, 3mm¡trllf|b¡ll.ldlt¡ro|llnlrh

EiJlagen

l: Tæltltl¡ o¡ ù áæt¡t Frtlrlc*/ondcrdccl
2: Grrr¡ldrt t¡qn¡th¡ rn ccnlrltprfrn

I
t
t
t
a

I
I
5

6

a

,
,

to

tt

,;,

lt
f

&ncBoqboom Advtc¡ | l: rneQlcnrbocrboom.nl I l: ww.nnrtoorboom.nl



1. lnleiding

L.1 lnleiding

Op 1 aprll 1998 is dc narorgregeling voor stortplaatsen van de Wet mllieub¿heer {Wm) ln werking
Sctredcn. Dc nerorgrcgcling bepaalt dat de provlncics or¡anlsrtorlsch en fln¿ncþcl verantwoordclljk
zlin voor de nazor¡ van dlc stortplaatsen yv.ar, op of n¡ l scptcmbcr t9!r6, 'drcoa: ¡fvrl cn
baggenpccle ls gcstort.

Voor het bepalcn van de nazorginspannlng cn vtx)r het bcrckcncn van de nazorykostcn vÐn ccn
ba¡gcrdepot dlcnt dc provincie een narorgplan, opgcsteld door dc exploitant, te hcbbcn
goedgekcurd. Als hulpmlddel voor dc toetsln3 van ccn nazorgplan en de berekcning van het
doelvermogcn ziJn de checkllst nazorg stortplaatscn cn de checkllst nazorgplanncn baggerdcpots
opgcstcld. Dc checkllstcn en de daarln opgenomen larlcven cn bcdragcn dlcnen, conform cerdere
afsprtkcn, cenmlal per v[ffaar te worden geactualiscerd.

Dc checkllstcn worden door dc interprovinclalc wcrþocp n¡zorg en EOOG behandcld cn wordcn
vervoþens als advþs aan dc provlnclcs vczondcn dic dc chcckllst daama vaststcllcn als
belcldsdocumcnt, óf de chccklisten h¡ntercn als hulpmlddel voor toetsing van nazorgpllnncn.

Dc bestaandc verslc van de checkllslen ls ln 2(þ8 vastgrst.ld cn dÞnt geactu¡llsecrd te worden.
RencBoerboom Advlcs hccft opdncht gekrcgcn dc twce chcckllstcn te actuallscrcn.

1.2, Doelstelling

Doelstelllng van de actuallsatle is het aanpassen v¡n de bestaande checklist waarln de beleldsregeb
voor de nazorg van stortplaatsen zijn vastgclqd, zodat daarmee de nazorgplannen voor
stortpl.¡tsen inhoudelijk kunnen wordcn gctoctst. Darrbfl dlcnt de checklist:
¡ cen Sedc¡Pn bcoordeling mogelijk tc mak.n ven zowcl dc omvant als dc kwalltclt van de

aangclcverdc ¡nformatiê in dic nazoqplenncn;
. voor hct bevocgd tezag een handrciking tc biedcn voor dlt toetslngsproces;
. voor hct bcvocad Sezag een pakkct van standa¡rd waarden (frequcnties, cenhcidsprilzcn, etc.)

te Scvcn voor vastst€lllng van dc omvang en kosten v¡n tc vcrrlchtcn nazorgactivit€ltrn ten
behocvc v¡n het doclvermogcn, ln hêt geval standaard waardcn n¡Gt toepasbaôr z[n, worden
criterla t gêrcn voor bcoordellng van dc locatlcspcclfickc invulllnt van nazorg¡ctlvltclten;

¡ voor de cxploltant van een stortplaats onderstcunll¡ tc blcden b¡¡ hêt opstcllGn van GGn

nazorgplan.

1.3. Leeswijzer

Dlt document betreft de checklist voor n¡zor3plannen van stortplaatsen voor baggerspecie, verder
de'checkllst n¡rorg baggerdepots'gcnocmd. Voor nrzorgplanncn van stortplaatsen ls een andere
chcckllst beschlkbaar.

De checklist ba¡gerdepots b€steet ult dc hoofdtekst mét daarin ecn toelichting op dc ultgevocrde
actualisatie, achtergronden, en de hoofdlndellng van de checklist. Er zijn twee bijlagen opgcnomcn,
dle het hoofdbcstanddeel van de chcckllst zljn:
r blilaSe 1: toclichtlry op de checkllst pcr rubriek/onderdccl;
. bül¡ge 2: ovczlcht van frequcntics cn eenheldsprflzcn.
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2. Achtergrond

2.1. lnleidlng

De actuallsatle ls in 2014 ultgevoerd. De lnterprovlnclale werkgroep nazort hccft geen spcclflckc
aandachtspunten voor actuallsatle van de checkllst baggerdepots gcüormuherd.

8ij dc starr van dc actuallsetle is een vragcnformuller voorgelcgd aan dcskundlgcn op het gebled van
Inrichtlng cn nazorg ven stortplaatscn bli bcvocgdc ge¡.gen, cxplolt¡ntcn, levennciers en
advlcsburcaus. Rerctlcs op de onlinc cnquêtc rfln onWangen v¡n: vlcr provlnclcs, vÞr
cxploltanten/gemecnte, twee advlcsbureeüs rn drle lcveranclcrs.

Dc antwoorden z[n ln ê€n notltlc (P1305/N001, 11 fcbruari 2014) opgcnomên Ên 18 februarl 2014 ln
de begelcldlngscommlsslc besproken. De resultaten van de cnquêtc cn de ontvangen informetle
Seven teen ranleldlry om de checkllst baggcrdepots lnholdel[k tc ¡ctuellscrcn. Dc ¡ctuallsatþ ls
dan ook vooral gcrlcht op de ecnhcldsprljzcn. Ook zün relevantc tcactu.llsecrde onderdclcn v¡n dc
checklist stortplratscn ln dc chcckllst b4gerdcpots vcnrcrtt.

2.2. Wet- en regelgeving

De sluitlng en nazorg van baggerdepots ls ln Nederland gercgeld in hoofdstuk t.3 'Rcgels mct
bctrckklng tot gcsloten stoilplaatscn' van dc Wet mlll¿ubehccr. Dc bcpallr¡cn ln hoofdstuk 8.3 zfln
conform artlkêl 8.48 onder meer van toepasslng op stortplaatscn voor ultslultcnd baggcrspecle. ln
artlkel 8.49 van de Wct mllleubeheer wordcn nadcrc regels gesteld a¡n de nezorg, dle van bclang
zijn blj het bcpalcn van dc narorgactlvtchen.
De Handrclklng Slultlngsvcrklarlry (lPQ 2ffi61 beschrift de elndlnspcctlc en slultingsverklarlng. Dc
Handreiking gaat nader ln op hetJurldlsch ondczock bij sluiting van het baggerdepot en behandclt ¡n
biJlagc 5 dc luridische aspecten bij overdncht van dc nazorg.

Het ls mogclflk dat bij een baggerdepot cen bodcmverontrelnlglng atnwezlg ls of gesaneerd ls. Deze
checkllst ls nlet opgesteld voor narorgplanncn dlc volgens art. 39d van dc Wbb lngcdlcnd moêtcn
worden als na een bodemsanerlng een verontrelnlglng aanwezig ls gebleven en ln het
evaluatleverslag ls aangegeven dat bcpcrklngen ln het gebruik van de bodcm of maatregclen in hct
belang van dc bcschermlrç van de bodem noodzakclljk zijn.

Dc 'Rcacllq stortplartsen voor ba¡3capccle op lend' (Juli 2(X)1)gart ln paragraaf Hoofdstuk lV ln op
de nazorgbepalln3cn voor baggcrstortplaatsen op land. ln dc tocllchtlrf bü dc re3cl¡ng wordt ondcr
andcrc lngcgaan op dc venchlllen tusscn ccn afdcklaag cn c€n bovcn¡fdlchtlrg blf reguliere
stortpleets?n, cn hct moment rvaerop dc nazorg aanvangt (zle kaderf. Verdcr worden ln de Regcllng
ook elsen tcsteld aan toets¡nt van verspreiding van verontreinþlngcn. De regcllng schriJft geen
bovenafdlchtlng voor, Dlt sluit nlet ult dat ln speclfieke situaties een bovenafdlchtlng ln de
vergunnlng kan z[n voorgeschreven.
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U¡?:'toellchtìng bij Regeliry boggÊrtroftphottcn op lond'

'liJdcnr cn n¡ dG eelolutL vrn dc rtorlphrt¡ moct voortoflrcn wordcn drt dr on¡rvl¡ bloot¡crtcld k¡n wordcn ¡¡n
dc vcroñtrcinlid€ spêc¡e. Ali dc atort ctlvitêltcn tln bGëlndBd, ¿ullen ro nodl¡ tyrlekc mrrtrcçlcn mocten wordcn

¡ctroffen, oit betreft e¿n ¡fdckbrg vrn 3rond dle op d: vcrontreinlSde spccic moet wordcn ¡¡ntêbrôcht, flr La3 moct
t.n m¡nstê 1 mct.r dlk !lln, Hct trnbrcngcn van ccn rfdcklmg bchocft 3ccn kostbarc ¡antelc8cnhcld te ¿Un. Het ¡s ¿rcr
wrl drnkb¡¡r dat k¡n wordcn vol¡t¡¡n r¡ct rcn r¡ndl¡¡3.

Ecn rfdckhe3 kan wordcn un¡cbrrdrt rls dc ¡cbor¡cn spccle door op3ctrd.n consolld¡th uoHocndc dna¡trrcht
hreft, Dc pcrlodc dlc hlcrvoor nodl¡ ls hrr¡l tf vrn de fy¡hchc ¡¡mcnlrlllnt vm d. trbofl¡î 39.cþ tn de wll¡c
w..rop dÊ spcc¡. ln d. ilortpht¡ l! æbr.cftt.
Artikel 30 ¡tch drt hll bcvo.¡d lcr¡ ün dc vcr¡enntcvoorsdrlftcn rnrblndt, lnhoudcndr d¡t n¡ hrt bcëlndl¡cn nn
d: ¡tortwcrt¡¡¡mhedcn ro nodl¡ ee n rfdrfthr3 mrdt er¡cbrecht op dc acstortc b.alÊr¡pcclc, Artltcl 32 sdt d¡t
voor gcslotcn stortpl.¡tscn ln ccn ult¡cwcrlt urt ñtl.pl¡n, ù€docld ¡n.rtlktl Zd dødc lld, m¡dc wordt ¡¡ngcgcvrn of
hct nood[kclfk lr d.t.l$ro¡..n rfdcklæ¡ wordt ¡¡nacüncht.

OG n ¡oûrúÊlhl v¡n de Wct mll.ubrh..r ¡tòrulkt dc tcfin tovcn Ëlchtlnl. ln tcrñ.n van hct llcdcrl¡nd¡c rrcht i¡
dc rfdckb¡ hts andrrs d¡n rcn bovcnrfdlchtlrç ornd¡t ccn ¡fdrkl¡r¡, ndcr drn cen bor:nrfdkhüry 3een
rfdlchtcndc func¡e bêhocft tc hcbb.n. Voor rtorlpl..tscn voor b{¡Êr¡paclc 13 ccn bovcnrfdiclttl¡ ln
l{cdcrlend¡rcchtcl[kc rln nlct voor3c¡chrcvcn. Op¡cmcrtt *ordt not d.t dé Wat rnlllcubchecr bcprrld d¡t een

stortpl.rts pas formeel kan worden Scslotcn rls dc bovenefdlchtin¡ b arngcbrrcht voor zovcr sen daartoe str€kkcnd
voorschrift voor de inrlchtln3 ¡cldt (.rt. 8.4¿ derdc lld onder b). Ondlr c.n borcnfdlchtlng vrlt lccn rfd.kl..!. Dlt
bctckcnt det dc stortpleets voor be¡¡crspech ln prlrrlpc krn wordcn ¡arlot?n als hct ¡tortan ls brålndlgd, ook al stert
nol nlêt v.st of later, ¡cdurcndc of n¡ dc con¡olld¡tiefrse, abnog cco rfdrkh.3 nodl¡ rrl rlJn, D.arrncr bchoort d!
coruolld¿tl¿fâsr ln prlnclpc rolhdlt tot dG n¡¿or¡f$ê, Al3 ..n hct .¡ndc ven dc cxglnltrtlcfrsc op ¡rond ven dc
lrr¡unnln¡ m.teen rl ccn vcrpllclrtlr¡ ¡eel çldcn om æn efdckheg ren tr bro¡cn, rll dc rlllth¡ deerop ovcrlcns
wcl w¡chtcn. Dr W.t mlll.ubchccr brpr¡lt namcl¡ll ook d.t 3k¡ltlrl p.¡ pL.tivlndt n¡d¡¡ 13 trbþlcn d¡t ¡¡n ¡llc

oedcr

2.3. Kwaliteitsborging

Kwalibo staat voor Kwalitcltsborging biJ bodcmintermedl¡in. Bodemintermedlelrs ziln ond€r m€er
advlcsburcaus, laboratoria, aannemlrs, grcndbanken, eenlcgtcns Ên lnspecteuß van

bodembeschermende voorzlen¡ngen en bcdr[ven dle grond ?n battcrspccic re¡nlgen of verwerken.
Kwellbo ls wettelifk gcreteld ln hoofdstuk 2 "Kwellteit van de ulwocrlng vrn ecn werkzaamheld" van

het Bcslult bodemkwaliteit (hlcrna: Bbk) van 22 novembcr 2(þ7.

De werþaamhedcn, dic wordcn Bcdâan bij dc nraorg van baggcrdepots vâlþn formccl ook onder
hoofdstuk 2 van hct 8bk: ln ¡rtlkcl 21 Bbk wordt verwezen n..r artlkel8.49 Wct mllicubehce r
(hþrna: Wm). ln artlkcl 8.49 Wm wordt aanga3ãçn dât er ma¿trcgclGn moGt€n wordln tetroffên,
dle crvoor zorgen dat dc baggerdcpott géón nad.lig€ gcvoþn voor hèt mllleu vÊroorzaakt, dan wcl
dat dc Arootst mogell¡kê bcschcrmin3 wordt eÊboden tïÊn n¡dclle lcvo[cn.

Kwalibo is vrn tocpassing op wcr*zaamhedrn als bedocld in artlkcl 11a,2, twcede lid, van dc Wet
mlllcubcheer, die worden ultgcvocrd met bctrekking tot bodcm, gñtnd, bagtcnspccie of
bouwstoffen.

I lrì tnlkcl 8,48 Wrn wordl .angêgcwn dat Tltc¡ 8.3 Wm, w¡arond€r ool ârllkêl 8.49 $/m v¡lt, sl€chts vañ toêpåts¡r8 lJ op storîplåat!.ñ
weåwoor êeî ofî3lvtqJvaflunnlô3 {efilk€l 2.22 wtbo} ¡3 vafÊl3t en we¡r og of na I srpt?mbcr 1996 ¡rvrlstoften ¡l¡n Ecstoñ. of
ultslultcnd bð33ersp.da wofdt 3crtoñ. Oê lrrt¡¡arnha(þn, dla word€ñ gêd¡¡n bll ôa¡orl v.n b{Sc.dapotJ r.lhn tormerl dus ool ondêt
hooldstut 2 y¡ß h€t Bcs¡ú¡t bod.mkw¡lltclt, ma.r ¡ùn wd ¡llóán vân tocp¡rrlnt op lortpl¡.îscn srä oD ol nr I ¡epfemb€r 19f¡6

alvalstoflcn ¡Un têtort.

Chcckllrt nuorg baaterdepots
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Deze werkraamheden zijn:
a. het verrichten vrn bcrckenlngen, metlngen of telllngen;
b. het nemen of analyseren van moîstcrs of het anderszlns verrlchten van ondenoek naar dc aard

of mate van verontreinþingm ln stoffen, producten, afvalstoffen, afvah¡ater, lucht,
oppcrvlaktewater, grond, organismen of bodcm;

c. het bepe*en, ongedarn m¡ken of andcrszlns sanêren van ccn verontrelnlglng ln stoffen,
producten, afvrlstoffen, ¡fvalwater, lucht, oppcrvlaktcwater, grond of bodcm;

d. het beoordelen of lnspccteren van stoffcn, producten, voor¿þningcn of installatþs;
e. het toepassen of geschikt maken voor toepassing, van stoffen, producten of afualstoffen ln ecn

werk of het ultvocren v¡n een werk op of ln de bodem;
f, het houden van toe¡lcht op of het voorbcrclden of bcgelelden van werkzaamhcden als bcdoeld

in de onderdchn a tot cn m€t c;

S. bemiddelen bij, bcoordelen van of advlsercn of rapporteren over wcrkzaamhedcn als bedoeld ln
de onderdelcn a tot an met f;

h. het afgevcn, würben, schorsen, intrekken of wcigcrcn v¡n ccrtifkatcn, of
L werk¡aamheden met bctrekklng tot ecn bodcmcneql$ysteem.

Dlt betekent dat op de bovengenoemde werkzaamhcdcn dle in hct kaderv¡n dc nazorg ven

stortplaatsen worden ultgevoerd Kwallbo van tocp¡sslng is, mlts er ecn bcschlkklng van een
bestuursorgaan op moet worden gegeven (artikel 21.1 Bbk). Daarvoor rijn BR[cn en protocollen
beschlkbaar; een actueel ovenkht is beschlkbaar via www.slkb.nl. Vla SIKB zijn oot richtlijnen cn
protocollen beschikbaar dle nlet direct geschrcvcn ziJn voor nazorg ven stortpla.tscn, maar dþ
informatle geven over bodembeschermil¡.

2.4. Depot, grootschalige toepassing of tijdelijke opslag

Met de lnvocrlng van het Beslult bodemkwalltelt (Bbkl worden een aantal acttultelten niet langcr
beschouwd als ecn depot conform de Wet milieubehcer. Hct bctreft:
o grootschalþetoepassingen;
¡ tljdelUke opslag van grond en baggerspecie.

In alle gevallen dat de tocpasslng van grond en baggerspecie nlet kan wordrn bcschouwd als ecn

Brootschallte toepasslng of tijdelijke opslag blifft de Wm- en Waterwetvergunningpllcht van kracht
Er ls dan sprake van een depot wa¡rvoor naroq vofcns Wm (hoofdstuk t.3) of dc "Rcgcllng
baggcrstortplaatscn op l¡nd" van tocpasslng ls.

2.5. Categorieèn baggerdepots en voorzieningen

ln dc |PO-checklist baggcrdepots 2C,02 ls voor de beschrifvlng ven nazor1oonienlngen een lndellng
gemaakt in categorleën, gebaseerd op de llgglq (land of ln water) en de bag3erspccþh¡alltelt
(klassc 1 en 2 respecticvelijk llassen 3 en 4). ln dc lPO'checklist baggerdepots 2ü)B (lPO, 2æ8) ls dc
categorle-indeling verecnvoudfd. De vereenvoudþde indellng (zþ tabcl 2.2] is gebaseerd op da
Handleldlng UVD (Rijkswatcrsteat Bouwdlenst, 2006!.

ln de Handleldlng UVD (R[kswatentaat Bouwdlenst,2006) wordt onderscheid gemaakt tussen
omdflhe depots en (zandlwlnputten. Bij (zand)wlnputten wordt onderschcirJ gemaah tussen
gesloten (of geisoleerde|, half open en open (zand)wlnputten.

Chcckllst naorg ba¡¡crdcpots
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Tabel 2.2 Typen baggerdepots (Rflkswaterstaat Bouwdlenst, 2(n6)

Tr¡c dcoot On¡drlMttr
I Omdiikt dcpot Ern drpot op lenrl (14) of ln w¡r.r (18) drr vollcdt¡ ls omgcven door lrn {ring)d¡lk.

Voorbccld¿n wn orúll*tc dcnot¡ rlln deaot llss¿lw ¿n deoot Hollandsch DIcn.
2 Geisolecrd putdrpot Elnncndllksc putt€n dlc nl!t ln vcrblndln¡ st¡.n met andcr oppervl¡ktcw¡t:r. ocrc

putt:n zlin vrchl ontst¡¡n door rcbtl¡f klclnc lok¡lc rand-, ¡rlnû of llchdnnlngen.
E¿n værbeald wn ecn øe-tsol¿¿rde out Is de Oaoot Or¿møt.

3 Hrlf-open putdcpot Pun.n dl. (slcchts ern dccl v.n hct ¡trrl ln oprn vcrùindtng rt.rn mct (¡nd.4
wet!ßvstêêm (rÞier, kuarl). Olt rln de mr.stê land- en 3rlndwinpuncn ln de
ultcnr¡erden v¡n dc arote ¡lvlcren, m¡ar ook rand- cn grlndwlnputten dlê ln
varblndlnS rta¡n met !en kan¡al of mrcr.
Voorbccldcn fln lfullwoal (8oven Leauwen), lngensdrc woarden (lngen) en
Mole norcend lM aa sb¡achü.

4 Opcn putdepot Pultcn dlc vollcd[ onderdcel uítmrkcn vrn hct wrtcrsystæm. Hlcrbl krn ¡cdtcht
wordcn a¡n eln put ¡n æn tlvlctsystcrm, rcn put ¡n ern groot merr of ccn
overdlêpta in een h¿ven.
Værbecldcn iljn d. Put van Crcmsadþn (Nwndnsdotp), de Fl¿rlølput lbtj Lclystod) cn
de ove¡dleptc ¡n de Ame¡lkohoven (Ans¡e¡dom).

FiSuur 2.18eeft de lndeling van baggerdepots ult de |PO-checklist 2002, met de oudr coder¡ng
volSens de lPO.checklist 2002 (grijs, bovenin) en de nummerlng volgens tabel 2.2 (in gr[s kader,
onderin),

Figuur 2.1 Typen baggerdepots
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ln de Praktijkrlchtli.ln nazorgplannen baggerdepots (RlJkswaterstaat, 2fi)6) zijn de mogelljke
voorzíeningen bij de verschillende typen depots ultgewerh. Deze ziJn in tabel 2,3 weergegeven.
Locatiespecifieke voorrieningen (bijvoorbeeld grondwaterbeheerssysteem) kunncn in aanvulling op
de in tabel 2.3 genoemde voorzieningen aanwezlg z¡jn.
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T¡ bcl 2,3 Moælükc rconlrnl¡:n (Rüksw¡tctstrrt, ¿006 1
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Ondl|kt
d¡pot
(op hndl

Ond¡|il
d.pot
f¡n w¡ür)

GalroL.rd
püd¡oot

ÞS+pr¡r
F rtdapot

Op¡n
pr¡tdcpot

Fy¡lrk¡ ¡f¡chrldln¡ lhrh¡vrrkl x x x
Rln¡sloot x x x
X¡dc x x x
Oanrrbr¡ch¡rmllr x x_ x
w¡tcd(.rlnr x
lnittoom-/ u¡t3trooñrvoonl¡nlñr x
orrd.r.ftlcltlfl t( x x x x
Zljdlchünr x x x x x
AffiÛfl x x x x x

x x x
Oo¡rrvhktrwrtmfYs x x x x
Lcldlnnn x x x
Gronù¡lr nonltorlngn fiart x x x x x
fr¡o¡ctlorr¡fenl x x x x
V.¡.t¡tlc x x x T



3. De checklist

3.1. Uniforme indeling

DG ondcrst endc lndrllr¡ wordt gehrntecrd voor ccn unlform en vollcdlg nrzoryphn. Orzr wflkt rf
van de lndellq van dc IPO-chccklßt 2(þ2 voor br3edtpoB. Mocht G€n nrro6plrn al r[n
¡oed¡ck¡urd mct dc budd lrddir¡, d¡n k¡n de 'oudr' hdclr¡ wordcn 3êh¡ntcGrd (rolrr¡ dc
vcrstrcktc infurmetlc rollcdl¡ k).

1. EASISGEGEVENS

1.1 Veryunnlr¡houder/cþenrren
7.2 Sltu¡tlc cn typc dcpot
1.3 Eodcmopbouw
1.4 Gcohydrologlc
1.5 Opp.rvlahw.hr
f.6 Eodemkwalheit
L.7 Jurkllschc aspcctcn

2. rocATrEsPEClF¡EKEVOOR¿ENTNGENEN/OF-MAATREGETEN
2.1 Cþþhcchnlschcvoonhnlr¡en
2.2 Rctout'watrr.fvoGr
2.3 Afdeklaegcnhcmclwatcropvrry/rfuocr
2.4 Overþevoonlenlngen

3 MONITORING EN CONTNOTE

Bcmonstcrln3 cn chcmische anrlyscs (wrtefkw.lltcltl
3.1.1 GrondwaÞr
3.1.2 Oppervloktewater
3.7,3 Ovcrlgcwoterstrom¿n
Metlngen cn vlsuch lnspccths
3.2,7 Consolldøtlc
3.2.2 Dl}f:e aldekløag
3.2.3 Grondwaterstandcn
3.2.4 Vìsuelelnspectles

3.1

3.2

ONDERHOUD

Cþlcltcchnlsche voonlcnlngcn
Dr.ln.tcsystcmen
Tcrrelnonderhoud
Ovcrlg ondcûoud

4-

4.1
4.2
4.3
4.4

5.

5.1
5.2
5,3

5.4
5.5

PERIODIEKE VERVANGINGEN EN AMOVERIN6EN
Clvleltechnlschc voorzlenlngen
Dralnagesystemen
Pcilbuizen
Overige obJecten
Amoveringen

6. RISICO-EVAIUATE

Ch.ckllt nrror3 bt¡3crdcpott
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7.

7.t
7.2

7,3

ORGANISATIE

Organlsatic en kwalltelt
Rapportage/evalu¡tic
Communlcatle

KOSTEN

NAZORGDOSSIER

3.2, lnfeiding op bijlage 1 'Checklist'

ln bijlage 1 is de checkllst opgenomen. ln de chcckllst zl¡n d€ rclcvante nazorgvoorzlenlngen en
bljbehorcnde nazorgactlvitelten (instandhouden, onderhoud, controle en monitoriry vervangingf
bcschreven,

8if het opstellen van de checklist is ccn añrveglng gemaakt tussen vollcdþhcld en brulkbaarheld. De
chcckllst moet dan ook worden bcschouwd als een mlnimum ôan te veßtrckkcn gcgevens. Er ls b[
het opstellen van dc checklist rekenlng gehouden met algemene tocpasbaarheld: lndlcn
voorrlcnlngen slechts op enkele loc¡tþs r|n toêgepast, rlln derc nlet als standaard ln de checkllst
opgenomen.

Relevante lnformatle waarin de checkllst niet voorzlet dþnt de exploltant toc tc voegen. Tevens
moct telkens per locatle wordcn bezþn of:
. met dc checkllst alle aspcctcn zijn onderkcnd;
¡ locatlesp€clficke situ¡tþs aanleldlng geven tot het afwl.lken van in de checklist opgenomen

uitgantsp(¡nten.

De checkllst is richtinggevend voor de inhoud van hct naeorgplan. Dc bcatlespeclfleke aspecten zijn
bepalend voor dc inhoud: niet alle aandachtspunten ln de checkllst zljn voor elke locatie relevant, en
hoeven dan ook niet in een nazorgplan opgenomen te worden.

Het na:orgplan wordt mcer gcdctalllccrd naarmatc dc sluitlng nadcrt. Hct nazoqplan bcschrljft
gedctallleerd de reeds aangelegdc voonienlngcn dlc ln de nåzort van bclary zljn cn ln de
narorgperlode nog aanwezig z[n. Voor dc nog aan te leggen voozlenlngen wordcn aannamen
gedaan en in hoofdlitnen beschreven. De¿e voozlcnlngcn worden in de daaropvolgende
narorgplannen verder gedetaillcerd. Hct verdient aanbevellng om het monitoringsplan en het
lnspcct¡e- en onde¡houdsplan in de prenrzorgfase tc actuallseren en te gebruikcn bij het opstcllen
van het nazorgplan.

Nleuwc ontwlkkell4en op het gebled van bodembeschermlng b[ baggerdepots zljn ln de huldige
checkllst meegenomen, mits deze ontw¡kkellngcn cen formele status hebbcn. Zodra nleuwe
ontwlkkellngen ln de omgevlngsvergunnlng llocatlespeclflek) zln vastgelegd, of binnen het kader van
de omgevingsvcrgunning worden toegestðan, dan kan dit bll rctuallsatle van het nazorgplan voor
desbetreffende loc¡tle worden meetenomen.

Checkllst naror3 baggerdepots
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4. Bronncn

þO. 120ú1. l/flrúxffing slultingsþsc ttottpìoaûû a baggctdcpots. PO.
lPO. (200û1. IQO-chtcklbt Zffi tugçrdepoa. Nfþ¡ro: ioyrl llukonlr¡.
Rfl|l¡wü.r¡u.t. (zooc¡. Praktßrlûtlün mærgphnrn fueec¡dtpc. Adyhr-.n Kannlærñtruln

W¡tcrbodcn¡ ilIìfAl,
liilswatGrstr¡t Souwdenst. t¡tl. Ecoordelìng tJltloglngavenpreldlng ilr*d?pot$,trf .Gt

nlrr lorbin gsl<ader. flþ*rrrtrü, tourdmt, AffcSry lftrtosr çt llll¡r¡. Aô,irs-
m Ktnnl¡entrum Wrrrbodrm¡ (AKWAI.
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At$
At¡iA
AS

AnÍzt
rbk
¡tr
rtt
c3s
cuR
DOC

EC

EG

€il¡ü
Eur¡l
FMEA
GIIG
GtG
GPS

GWlâ'
HDPE

t!c
¡PPC

5. Lijst van gebruikte afkortingen

Advleskamer Stortbcslull
As Low As Reasonably Achlevable (zo lrag als redelijker wlirc berclkbaar ls)

Accredltatleschema
Afu alwatenu iverlngslnsta llatle
Beslult bodcmlu¡litclt
Bcstc Scschlkbare T¿chnl¿kcn
BcoordcllngsrhhtlIn
Ccntraal Eureau voor de Statlstlck
Clvlchechn lsch Cc nt rum U ltvocrlng Rcsc¡rch en Regebcvlng
opgebste oryanische koolstof
Elehrlschc geleldbaarheld
Europcsc Gcmecnschap
(voormrl[e) Expcrtkcnctwerk bodcmbcschcrmlng
Rcgcllry Europcse Afvelstoffenl[st
Fallurc Modcs and Effccts Anrlysls
Gcmlddcld hoogste grondwatcrstand
Gemlddeld laagste grondwaterstand
Global PosttlonhB System (s¡tellþtplaetshpellngssystêcm)
6rond-, trcg- en watcrbouw
Ho3c Dlchthcld Polycthccn
lsoþren, Bchccrsen en Controlcrcn
IPPC-rlchtl[n: Europcsc Rlchtlijn 96l6LlEG lnzake geintegreerde preventþ en

bestrIdlnt van verontrelniglng
Kaderrlchtlfn water
Kwallteitsborging biJ bodcmintermedlaln (onderdecl bcslult bodcmkwalltelt!
mllicuas pectenra ppo rtege
mllkr¡cffcctra pportage

M lnlmum venverklngsstandaard
Normaal Amsterdams Pcll

N¡tu urbeschermlngswct
Ncderl¡ndse tcchnlschc afspnak
organoch loorbcstrþlngsm lddcþn
Process and lnstru mcntat¡on Dlagram
Polycyclische Aromatlschc Koolwaterstoffcn
Plan Bodembeschermende Voonlenlngen
Polyetheen
Zuuryraad
PolWlnylchloridc
Rekenmodel lpo Nazorg Stortplaatsen en baggcrdepots
Rljlrswaterstaat
Sodlum adsorption ratlo
Stlchtlng I nfrastructuur Kwallteltsborglng Bodcmbeheer
kennlsproþct Ullloglng en Verspreidlng uit Dcpots
Vcrvullln3sccnhcld
Wct .bcmene bcprllngcn omgevingsrecht
Wet bodcmbeschermlng
Wet beheer Rijkwaterstaatwerken
Wet mllleubeheer

KRW
Ksrllbo
MAR
MEi
Mvs
]{AP
tlbry
iITA
ocB
PSID
PAI
Ptv
PE

pil
PVC

itNAs
nws
sAr
SIK¡
uvt)
Y.C.

Wúo
wbb
Wbr
Wn
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6. Termen en definities
afdeklaag zo nodþ arn te brengcn laag om baggcrspcclc ¡ftc dekkcn (volgens

vergu n nl ng roorschrfü cn )

drainagcmat een ruinrtclljkc structuur van geotextÞtcn warrdoor 3es cn/of vloeistof kan
worden rfgcvocrd

exploitatiefase periode van aanvang van hct storten tot beëlndlglng van dc
batgerstortactlvltelten, lncluslef aanleg van de afdeklaag

Scomembranen vlo"istofdichtc mcmbrancn dle worden gcbrulkt als vloclstof- of
damp/gasbarrière ln samcnhrng mct grond of ¡ndcru a¡nìrlnvante
materialen als ecn lntcaraal onderdcel van ccn tcotcchnischc constructlc

Seotextiel textlel dat wordt arngcwend voorveröetcrirç of voor rtnvulling van de
eigcnschappcn vrn grond

klink Hel afnemen van de dlktc van hct beggcrspccbpakkct

leeglooptiid perlode van percolaatafname ln het stortllchaam na aanbrcngen van de
bovenafdlchtlng

levensduur de perlode wearin dc pr?stätlêcapaciteit v¡n êGn product groter dan of
gclijk is aen dc gestcldc ciscn

nazorgfase perlode na overdracht van de stortplaats door de exploitant aan de
nazoryorganisatic

onderafdichting voorziening die tegengaat dat urater vanult hct stortllchaam naar de bodem
¡nfìltreert

prenazorgfase periode na het cinde van de exploitatiefase tot aan dc formele sluíting

sluitingsfase periode van or¡erdracht van het baggerdepot door dc erptoitant ean de
na¿orBorganlsatie, dfe eindigt mtt dr sluitln$vcrklarlng

slultln¡sfase pariode na bcëindþlng van dc tortact¡vitÊltcn tot dc overdracht van de
stortplaats door dc exploltant aan dc nazorgorgrnlsailc

stort€n op of in da bodem brengen ven afoabtoffen, al dan nlct ln verpekking om
deze stoffcn daar tc laten

vlles een geotext¡el dat is opgebouwd uit willekeurlg geordende filamenten, dle
aan elkaar zfln gchecht

weefsel een teotcxtitl dat is opgebouwd uit garens of bandjcs dic gcordend zijn
geraryschikt en hun srmenhang aan deze ordening ontlencn

¿ett¡ng deformailes van de ondergrond

Zettings' verschil ¡n lettlng ven plaats tot plaats, waardoor deformaties in de
/kllnlserschll afdlchting zoudcn kunnen ontstaan

Chcckllst narorS bt¡gcrdcpots
P1305 | l6deccmbcr 2014 ß



7. Sa rnæstellirg begeleidingscorrunissic

Dr bcgcbldln¡scomml¡lt rranr¡Ët ldtlt (h[lgeÍd¿ prßoncn:

r loo9Vltt, porhdrGrlrrhrÉ (vocnftrrb
¡ lVq¡trr vrn Hoom, povhcb Gctrrt¡nd (prolrct¡lrr, pþ wzlBrl;
o Erlc fopg.n, ¡rwhclc Z¡l5-HoLn4
r lJsbnnd dc li¡¡t ¡¡or¡na¡ ãltl{olrrd;
o 3ù,lSrtl, provlnclrlúoord-llolbr4
. ì¡hltlnionwþl,provlncÞl5or{'Br¡b¡nt¡
r FrrBeckhuþSto;
o Joà; S.dt Atorbr
r Jcrnnc Íot, ft/À tt ld 2ûll trndrtdl;o 6rnVcrhorf tìlA,nfþ¡Þlta¡cnddlþ
¡ Errt-Irltrl¡¡lt Pfb rdlr¡1o14 r¡endelld.
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1.. lnleiding

1.1. lnleiding

Op 1 aprll 1998 ls de nazorgrcgcling voor stortplaatsen van dc Wct mllieubcheer (Wm) in werking
getreden. De nazorgregellng bepaalt dat de provlncles organlsatorlsch en flnancleel vcrantwoordelijk
zlln voor de nezort van dlc stortplaaG€n w¡er, op of na I scptcmbcr 1996, 'droog' afval en
baggerspecle ls gestort.

Voor het bcpalcn van de nazorglnspanning en voor het berekenco van de nrzorgkostcn van een

stortplaats dient de provlncie cen nazorgplan, opgesteld door dc exploitant, te hebbcn gocdgckcurd.
Als hulpmiddel voor de loatsing van een nazorgplan en de berekcning van het doclvcrmogcn zijn de
checkllst nazorg stortplaatscn cn de checkllst nazorgplannen baggcrdepots opgestcld. Dc checklisten
cn de daarin opgênomÊn târieven cn bedragen dienen, conform cerdcrc afspraken, eenmaal per vijf
jaar tc worden gcactuallsccrd.

Dc checkllsten worden door dc interprovinciale werþroep narort cn EOOG behandeld en worden
vcrvolgens als advles aan de provlncÞs verzonden die dc checkllst daarna vaststellcn als

bcleldsdocumcnt, óf de chcckllsten hantcren als hulpmiddel voor toctsing van nazorgplannen.

De huidigc versle van de chcckllsten ls ln 2008 vastgesteld en dlent teâctuallseerd te worden.
RencBoerboom Advles hecft opdracht gckrcgen de twee checkllsten tc actuallseren.

1.2. Doelstelling

Doelstelling van de actuallsatle ls h¿t aanpas!rcn van de huidlge checklßt waarln dc belcidsregels
voor de nazorg van stortplaatsm riJn vastgchgd, op basis ven n¡cuwe kennls en lnzlchten. Daarbij
dlcnt de checkllst:
. een gedegcn bcoordellng mogelilk tc maken van ¡owcl dc omvang als de kwaliteit ven de

aangehverde ínform¡tlc in die na:orgglannen;
¡ voor hct bcvoegd gerag can handrelking tc bieden voor hêt toctsing van na¿oryplannen;
. voor het bevoegd tc¡ag ccn pakkct van standaardwaarden (frequentles, eenheldsprijzen, ctc.l tc

geven voor vaststell¡ng van dc omvang en kosten van tc vcrrlchten natortactlvltelten ten
behoeve van hct doelvermogen, ln het geval standaardwaarden niet toepasbaar zijn, wordcn
crlteria gegeven voor bcoordcllng van de locatlespeclllekc lnvulllng van narorgactlvltelten;

. voor de erploltant van cen stortpleats ondercteuning te bleden bil hct opstallen ven een
nazorgplan.

1,3. Leeswijzer

Dlt document bctrcft dc checkllst voor afualstortplaatsen, ln dczc chcckllst wordt hlervoor de term
'stortplaatscr'gchentccrd. Voor nazorypl¿nncn van stortplartscn voor ba¡3cnpcclc is can scpafetc
checklist beschikbaar. Dc chcckllst stortplaetsên bÊstaat ult de hoofdtekt mct daarln een toellchting
op de uitgevoerde actu¡llsatle, achtergrondcn, en de hoofdlndeling van de checkllst. Er zljn vier
bijlagen opgenomcn, dþ het hoofdbcstanddcel van de checklist zijn:
. bilhgc 1: toellchting op de chcckllst per rubrlek/onderdeel;
r bi'lage 2: over¿lcht van frcqucntlcs cn eenhcidsprijzen;
o biilage 3: beschlkbarc informatlc ovcr lceglooptiJd cn naleverlng percolaat;
r bljlage 4: een ovcnlcht van ontwlkkclingen over de levensduur van afdichtlngsmaterialen.

Chcckll¡t n.ro[ $odplrrtlcn
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2. Achtergrond

2.1 lnleiding

De actual¡sat¡e ls In 2014 ultgevoerd. Op verzoek vrn de lnterprovlnclalc werþrocp nrzorg is ook
aandacht besteed ean:
e perlodlek kwaliteitsondezock bovenafd¡chtin$
. storttasverwerklng;
o percolaat cn pnognose leeglooptljd;
o lekdetectlesystemen;
o tc¡rcinondcrhoud.

8ij de start van de actuallsatlc is ccn vragenformuller voorgelcgd aan deskundþcn op hct gebl¿d van
inrichting en narory van stortplaatscn, Hicronder vellen bcvocgde gczagen, exploltanten,
levcrânclers en advþsbureaus. Reactþs op dc onllnc enquêtc zlin ontvangen van : vler provlnclcs,
vler cxploitantcn/gemeente, twcc advþsbureaus cn drle lenera ncler¡.

De antwoorden zfln ln ccn notltle (P1305/N0O1, 11fcbruarl 2014) opgcnomen cn t8 Íebçuarl 201¡l ln
de begeleidingscommlsslc bcsprokcn. De resultaten van dc cnquêìe cn de ontvanten lnformatlc zfln
ln de actualisatie bctrokken.

Verder hebben deskundigen (ðfdlchtlngsmaterlalcn, storllasbehandellq; etc.l op lnformccl venoek
van de ðuteur mondcllngc of schrlftcllkc informatlc v?rstrekt dle ls Eebruik bif dc actuallsatle.

2.2. Wet- en regelgeving

De slulting en nazorg van stortplaatsen is in Nedcrland çrcgcld ln hoofdstuk 8.3 "Rcacls mct
bctrckk¡ng tot gcslotên ÍortplaaGcn'van de Wct milþubchccr. Dc bcpallngcn h hoofùtuk 8.3 rljn
conform artikel 8,48 ven tocpasslng op stoftplaatsrn. ln artikel 8.49 van de Wet mlllcubchecr
worden nadcre regels gesteld aan de nazorg. dle van bclang zljn bU hct bepalen van de
nazofgastlvltciten.
De Handrelking Slultin$vcrklarlng (lPO 2006) bcschr[ft dc clndlnspcctle en slultinSsvcrklarlng. Oc
Handrelklng gaat nader in op hetlurldlsch onderzock b[ slultlry van de stortplaats cn bch¡ndGlt ln
bljlagc 5 d¿ jurldlschc asp€ctrn b[ overdracht van dç nazorg.

Het is mogelljk dat bil cen stortplaats een bodemverontreinþlng aanwczig is of gesanccrd is. tÞ¿e
checkllst ¡s n¡ct opgcrtcld voor nazorgplannen dic volgens art. 39d van dc Wbb ingedþnd moctcn
wordcn als na een bodcmsancrlnt Êcn vcrontrein$ry ænwcz[ b gcblcvcn cn in hêt
:v¡lu¡tbvcrslag ls aangcgcvcn dat bcpcrkingcn in hct 3cbrulk vrn dc bodcm of mratrugclen ln hct
bclang van de bcschcrmlng van dc bodcm noodzakclllk zfn.

ln de afgelopen jaren is door overheden en de branchevereniglngen gesproken over modernlserln3
van het Stortbesluit. Deze modernlserlng ls nog nlet ln afgerond; hct Stortbcslult en de daaraan
verbonden regelgevlng en rlchtliJnen riln ongewiJzlgd, Wcl ls in wcrk3rocprn afrcstcmd hoe de
regeþcviq op ondcrdclcn gemodcrnlsccrd kan wordcn. Dmóil efln ook de landelflkc
ontwlkkelllqcn op basls van de voortschriidende crurrlrylnrlchtcn geëvaluecrd, ondlr andcre owr
de monitorlng van stortplaetscn. Zo zfln er afsprakcn gemaakt ln dc werkgrocpr dle rlch bczþhoudt
met modernlserlng van het Stortbcsluit om op tcrmifn hct voorgcschrcven analyscp¡kkct aan te
passen: geen GC/MS scrccnin¡, cn geen minerale olþ of PAK's (tenzfi dc srmcnstelllng vrn het

I wcrþroep 2, prolcct¡rolp modcrnl3!rln3 StortbÊslult, 2OO!'

Chcckll¡t nazorg rtortpl.ats,€n
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Percoleat daartoe aanleiding geeftl, en aanpassing van het pakket rware metalcn (tocvocging van
antimoon). Zodra de modcrnisering is afgerond worden relevante wljzlglngen in dcze checklkt
optenomen.

ln 2014 is nieuwe r"gt[evlng in voorbereiding dic bctrckking hccft op de trcco deal Duurzaam
Storten. Dit is moçliJl vla de de¡dc tranchc van het Ecsluit ultvocrlq Crisis- en hcrstclwet. Bf
enkele stortplaatscn wordcn na 2014 pilots gestart. Voor een eental rtortplaeti?n ls bij het slulten
van de grecn deal u¡tstel mogelijk voor hct aanbrcngen van de bovenafdichtlng. De lcvensduur van
de bodcmb¿schermendc voorrienlngcn is daarblj rcþvant en ral ook van invlocd kunncn ¡[n op de
inhoud van de narorgplanncn voor dc locatþE dic voor ultstcl ln ¡enmcrking komen.

2.3, Beoordeling geli.ikwaardigheid en levensduur voorzieningen

ln het Stortbcslutt zfln voor stortplaatscn voonleîlngcn voorgcschrwcn waarmc. dc omgevln3 van
de stortplaats wordt bcschcrmd, Dcre voonlenlngen r{n als rcfcrcntlevoozlenlngen ultgewcrkt in
de bii hct Stortbeslu¡t bchorende rlchtl[nen. Ondcr andere ls dc aan tê lcgtên bovenafdichtlng
beschreven . ln het Stottbesluit is ook rangegancn dat endere voorrlcningen mog?n worden
geacccptcard ab deze ab mlnime¡l3cl[kwaardig d¡n vartgesteld,

ln 2013 is de Advlcskamcr Stortbcsluit (AKS) op vczoek van hct Ministerie van lnfrastructuur ên
Milþu m dc çramenlijkc provincÞs gcstert, als oprrolger van hct Erpcrt¡senêtwcrk
Bodembcschermlng (ENBB) cn hct Exp.rtlsenetwerk Stortbeslult (ENSI. De Advleskamcr Stortbeslult
advlsceÉ op verzock van or¡crhcdcn cn bcdrflfslcven orrcr de tocprsslrg van (ahcrnatleve)
bodcmbcschermcnde voonleningcn blJ stortplertscn. Zlj brc4t onafhankelllke en deskund[c
adviezcn ult over de bodcmbesch:rmcnde voorrhnlngcn, waarondcr adviezen op het gebied van

3elijkwaardigheíd cn la¡ensduur. Ecn ¡dvhs van dc Advleskamer ¿¡l door het bcvocgd gezag els
zwaanrvcgend worden beschouwd b[ dc bcoordcllng cn het geven van ¡nstêmmin8 (bcschlkklngenf
voor dc aanleg, bchccr cn nazorg van stortd¿.tscn.

Als het ¡dvþs van AKS rrlorant b voordc nezor& dan zal de intcrprwlnciale wcrkgro?p Nazorg
streven neer een zoveel mogelljl ecnduldlg advþs van dc wcrlgrocp daârþv€r, d¡t vla BOOG bil
actuallsatle van (of eerdcr als addendum op) dere chccklist richt¡ng de lndlvlduclc provlncies wordt
gelcid. lcdcre prwincie ls als bevoqd gcrag zelf vcrantr,voordel'rjk voor het imfcmcnteren van dezc
chcckllst cn hct oræmcrncn van dc ¡dvic¡cn.

2.4. Kwalite¡tsborging

Kwallbo staat voor Kwalltcltsborglng bl bodcmlntermcdiairs. Bodemlnter¡nedi¡ln zljn onder mccr
advlesburcaus, laboratorla, aanncmers, grondbanken, lanleggers en lnspecteurs van
bodcmbcschermcndc voozieningcn en bcdrilvcn dlc grond cn bag3cnpecÞ rclnlgen of vcrwcrken.
Kwallbo is wettelijk gcregeld in hoofdstuk 2 "Kw¡Íteit v¡n dc uttvocrlng v¡n Gen wcrtza¡mhcid" v¡n
het Beslult bodcmkwalltcit (hiernt: Bbkf van 22 novcmbcr 2ü)7.

Chcclllrt nrror¡ ¡torÞhrt¡.n
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De werkzaamheden, dic worden gcdaan bij de nazorg van stortplaatscn valþn formeel ook ondcr
hoofdstuk 2 van het Bbk; in artlkel 21 8bk wordt vcrwe¡en naar .rtlkcl 8.49 Wet mlllcubchecr
(hierna: Wm). ln artlkcl 8.49 Wm wordt eangcteven dat er maatregeþn moêten worden getroffcn,
die ervoor rorgen dat de stortplaats¡ géén nadcllgc aevolgen voor het milþu verooarakt, dan wel
dat de grootst rnogclljke bcscherming wordt gcbodcn tcgên nadellgc acvoþn.

Kwallbo ls van toepesslng op wcrkzaamheden ¡ls bedoeld ln ¡rtlkel 11¡.2, h'vc.dc ll4 van d? Wet
milieubcheer, dle worden ultgevocrd met bctrekking tot bodcm, grond, ba33erspccþ of
bouwstoffen. De¿e werklaamhcdcn r[n:
a. het vcrrkhten van bcrckenlngcn, metingen of tellingen;
b. hct ncmcn of analyscren van monsters of het andersdns vcrrlchtan v¡n ondenock naar dc aard

of mate van vcrontrcinflrgen ln stoffen, producten, ¡fu¡lstoffen, ¡fv¡lw¡tcr, lucht,
oppcrvlakewater, grond, or¡anlsmcn of bodem;

c. het beperlen, ontedaan ¡nakcn of anderszlns saneren yan ccn vêmntrlin¡g¡ng ln stoffen,
producten, afoalstoffen, afualwater, lucht, oppcrvlektcwaler, grond of bodem;

d. hct bcoordelen of lnspectcren vôn stoffen, grcductcn, voonlenln3cn of installatlcs;
e, hÊt toepassen of geschikt maken voor tocpassln& v¡n stofhn, producten of ¡fualstoffen in een

werk of hct uitvocrcn yan G?n wcrk og of ln dc bodcm;
f. hêt houden van tocrlcht op of hct voorbcreidcn of bagcleldcn van werkzâamhcdcn als bcdocld

in dc onderdclcn a tot en mct c;
8. bernlddelen b{, bcoordelm van of adviscren of npportcrcn owr werÌ¡aamlrcdcn ¡b bcdocld in

de onderdelen e tot en met f;
h. het afgevcn, wijzlgcn, schorscn, intrekken of weigercn van ccrtlflcaten, of
i. werþaamheden mct bctrekklng tot ccn bodcrncnerglcsystcem.

Dit backcnt dat op bovengenocmde werkzaemhedcn die ln hct kadcr van dc nrzor3 van
stortplaatscn wordcn uitganoerd Kwalibo van tocpessing ls, mlts er cen bcschlkkiq ven ccn
bcstuursorgaan op moet ì ,orden gegeven {artlkel 21.f Bbkl. Daarvoor zijn BR[-en cn protocollen
bcschikbaar; een actuccl ovenkht is bcsclrikb¡ar vi¡ UM!¡!1,þ..8!. v¡. SIKB zfln ook rlchtlljnen en
protocollcn bcschikbaar dle niet direct geschreven zljn voor narorg van stortphât$n, mear dic
informatlc geven over bodembeschcrmlng.

r ln ¿rtlkcl 8.48 Wm wordt arn¡agcv€n d.t ntcl 8.3 Wm, w¡rronder ook .rukrl 8,49 Wm v.h, slcchts v¡n to.pr3llni 13 op
stottphatsrn we.rv(x)r Ê.n omScvin¡svcr3tnnlr¡ (art¡têl 2.22 W.bo, ls vr'rlrt rn wl¡r op of nr 1 r.pt ñber 19{rG
rfoelstolfrn rljn ¡catoÊ. 0r wÊtkaenhcdcn, d¡r word.n gcdren bij nrro¡ van stortphetrcn velþn formccl dus ool ondcr
hoofdstuk 2 van hat Bcslult bod.mhmlltclt, m¡¡r r¡¡n nl rlléén van to.p¡$lr¡ op stortpL¡tsÐ w.år op of n. 1
srpt.mbcr 19!15 ¡fv¡lstoffcn t[r 3rfort.

Ch.ckllit n.tor! rtorþl¡Ís.n
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1,

1.1

3. De checkfist

3.1. Uniforme indeling

De ondentaande indcling wordt gehanteerd voor een unlform en volledlg nazorgplan

LOCATIESPECIFIEKE ASPECÍEN

Algemccn
1.1.1 Erploitanten/c¡genaars
1.1.2 Hlstorle/omgevlng
1.1.3 Gcomctrlc
1,1.4 Bcgin cn clnde exploltatle
1.1.5 Bodemopbouw
1.1.5 6cohydrologle
L.1.7 Bodcmkw¡lltcit
1.1.8 Oppcrvlahrw.tcr

1.2 Regullerc voozieningen (per compartimcnt!
1,2.1 Controlcdralnagc
L,2.2 Ondcrafdlchtlng
1.2.3 Percolaatdrrlnagrenlccglooptlld
t.2.4 Percolaatbchandeling
1.2.5 Bovcnafdlchting
1.2.6 Hcmclwatcropvanglafvær
1.2.7 Slorlgasonttrekllng
1.2.8 Slortgasvcrucrklng
1.2.9 Pcllbulzen

1.3 locatiespcclfl¿kc voor¡ieningen an/of -rnaatregelen
1.3.1 Cþieltcchni¡clrcvoozieningcn
L.3.2 Grondwateronttrekking/-bchecrsing
1.3.3 Bchandellng verontr"¡nßd grondwater
1.3.4 Afvoer/lnfiltratíe van water
1.3.5 Maatregelcn ter voorkoming van vandalisme
1.3.6 Bouwkundigevoorzlenlngen
f3.7 Lckdêtectic
1.3.8 Ovcr[cvoonicnlngen

MONITORING EN CONTNOLE

Bemonsterlng en chcmische analyses (watcrkwaliteit)
2.1.1 Controledralns onderafdlchtlng (grondwater)
2.L.2 Pellbulzen voor grondwaterbemonsterint
2.1.3 Percolaatdrainate cn hcglooptijd
2.1.4 Watenuivcrlng (influent en eff,ucnt)

a. percolaat
b. ovcrfe wat€rstromcn

2.1.5 Hemelwaterdrainage
2.1.5 Oppcrvlaktewater
2.L-7 Overlgc grondwateronttrekking/-beheerslng

Chcclllst nrr.or3 rtorlplaaticn
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2.2

3.2

Mctlnçn cn vlsucþ ¡nspcctþs
2.2.1 Kllnk cn tctthg
2.2.2 Olltc rfdckl¡a¡
2,2,3 6rondwaterstanden
2.2.4 Vlsuele lnspcctlesl algcmecn, bovcnrfdlchtlng,

stortgasonttrckkln3 en draln{Êsystcmen
2.2.5 Gæmetlr¡cn cn rnrtyse
2,2.6 Materl¡¡bndcnock boven¡fdlchtlr¡
2,2.7 [ckdctcctlcmctln3cn

DOORSPUITEN EN ONDERHOUD
Dooßpultcn drahqe en pcllbulzen
3.1.1 Controlcdrrlnqc
3.1,2 Slnalerhgsdninaç
3.1,3 Percolaatdninr¡:
3.1.4 Hemelwatcrdnlnrgc
3.1.5 Pellbul¡cn

Ondcrhoud
3.2.1 G¡sonttrulkln¡s¡nstallatþ
3.2.2 Waterzulvcrlrq:lnstallatit(sl

e. percolaat
b. overlgc wstêßtf€rncn

3.2.3 Tcrreln/rþmcncvoonlcnlng
3.2.4 Ovcrl¡ ondcrhoud

PERIODIEKE VERVAÍ{GINGE¡I EN AMOVERINGEN

Vervrngln3
4,1,1 Bovenafdlchtlng
4.1,2 Hcmclwatcrdralnrgc
4.1.3 Pcllbuizcn
4.1.{ P¿rlodlekc wrvrnglng ocrlp oblccten

4.2 Amoverlngen

5. RISICO.EVATUATIE

ORGANISATIE

R.pport.æ/evalurtlc
Communlcatic
Contraclcn

7 KOSTEN

8 NAZORGDOSSIER

Chrclll¡t narora stortpl¡¡tnn
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3.2, lnleiding op bijlage 1 'Checklist'

ln bfllagc 1 is de chccklist opgenomên, ln de chcckllst rijn de relevantc nrzorgvoozlcningen en
brjbchorende nâzorgactlvlteiten (instandhouden, onderhoud, controle en mon¡tor¡n3, vcrvan8inS)
beschreven.

8i¡ het opstellcn van de checklist is een afwcglng gcmaakt tussen volÞdlghcld cn brulkbaarheld. De

chccklist moct dan ook wordcn bcschouwd ¡ls ccn mln¡mum .an te rrcrstrckken 3caevens. Er ls bij
hct opstcllcn van dc chccklist rckenlng gchoudcn mct algemcne tocpasbtarhcid: uitgengspunt voor
de nazorg ls êen stortplaats dle voldoet aan het StoftbGshit, en voocicn l¡ van een ondcr- en

bovenafdichtlng, lndlan voorzieningen slechts op enkele locatles z¡ln tocgepest, ziJn dczc nlet als

standaard in de checkllst opgenomen.

Relevantc infonnatle waarln dc chccklist nict voonict dlent de explo¡tant toc te vocAcn. Tcvens
moct telkcns pcr locrtic worden bczlcn oft
. met de checklist alle aspcctcn riln onderkend;
r locatiespeclfieke sltuatlcs aanleidlng grven tot h€t añ^,ilken mn in de checklist optenomên

ulttang¡punten.

De chccklll is richtlnggcvend voor dc lnhoud van het nazorgplan, De locrtlcspcclfhkc aspcctcn riln
bepalend voor de inhoud: niet alle aandachtspunten in dc tocllchting riln voor elkc locatlc rclevant,
en hoevcn dan ook n¡et ln cen nazoqplan opgenomcn te worden.

Het nazorgplan wordt mccr gedetailleerd naarmate dc slultlng nadcrt. Hct nazorgplan bcschrljft
gedctaillecrd de rccds aangchgde voorzlcnlngcn dic ln dc nezo¡g van bcleng rijn cn in dc
nazorgpcrlode nog aanlulllg zijn. Voor de nog aan tc leggcn rroonieningcn wordcn tannlmtn
gedaan an ln hoofdllncn b:schreven, Dcze voonienlryen worden ln de daaropvolgende
nazorgplanncn verdcr gedetailleerd. Het vcrdient aanbevcling om het monhorlngsplan en hct
inspect¡e- Ên onderhoudsplan in dc prcnazorgfase te actuallscren en te gebruiken b[ hct opstellen
van hct nazorgplan.

Recentc ontwlkkellngen op hct gebicd van bodembescherming b¡j stortplaatsen zfin in de huidige

chcckllst mccgenomm, mlts deze ontwlkkclingen ccn formele status hcbben.Zodra nicuwe
ontw¡kkcllngcn in de or¡cvlngsvcrgunnirç (locaticspcciflck) rün vastgclcgd, of blnncn het kadcr van

de omganlngsvergunning worden toegcstaan, dan kan dit bil actuallsatie van het nazorgplan voor
desbetrcffende locatþ worden mcctcnomen.

Chcckll¡t nrrorl rtortplr.tsan
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AEC

AXS

AS

AVt
AWA
3b¡
¡BT
BOOG

Bi!
cts
DOP

EC

EG

ENIS
Eurrl
tfi,lEA
GHG

GTG

GPS

GWW
HDPE

t0c
IPPC

4. Lijst van gebru¡kte afkortingen

Afvalenerylcccntraþ
Advlcskamcr Stortbcsluit
Accrcdltatlcschema
AfvalverbrandlngshstallatlÊ
Afvalwatenu lvcrin$ lnstall.t¡c
Bcsluit bod¿mkw¡litclt
B€stc Bcsch¡kb¿re Technlekcn
BOdemOntwlkkelG roep (lPO Vakberaad Bodeml
BaoordellngsrlchtlIn
Ccntr¡al Burc¡u voor de Strtlst¡rk
Dcfinltlcvc Opslag Plaats voor vcfontrc¡nlgd! grond
Elektrlsche geleldbaarheid
Europcsc Gemeenschap
(voormallgc) Cxpertlscnetwcrk bodcmbcschcrmlng
Regcllng Europese Afvalstoffcnl[st
Fallure Modes and €ffects Analysls
Gemlddeld hoqste Brondwrt!ßtend
Gcmlddeld la4stc Arcndw¡tcfitand
Global Positionint System (satcll¡ctplaatsbcprl¡ngssvstceml
Grond-, we8- ên watcrbouw
Hoge Dlchtheld Polyethylecn
lsoleren, Bchccrccn en C¡ntroþren
IPPC-rlchtlljn: Europese Rlchtf[n 96/6UEG lnzake geintegrecrdc prarcntÞ cn
bcstrfldlng van vcrontreln lglng

Kwallteltsborging blj bodemintermediairs {onderdeclbeslult bodemlcwallteit}
Normaal Amstcrdams Pcll
Stikstofoxiden
Nedelandse lechnlsche aþraak
Proccss and lnstrumcntatlon Dhgram
Polycycllsche Aromatlsche Koolweterstoffcn
Plan Bodcmbcschcrmcnde Voonlcnirgen
Polycthccn
Zuuqraad
Polyvlnylchloride
Percola atwatcnu lvcrlngs instal latle
Rckcnmodel lpo Nazorg Stortple.ts.n cn bagScrdegots

Sodlum adsorptlon rrtlo
Stlchtlng lnfr¿structuur Kwallteltsborglng Bodembehecr
Vervulllngsecnhcid
Wet algcm€nê bcpalln6en omgevlngsrecht
Wct bodembeschermlng
Wet mllieubeheer

Kw¡llbo
NAP
NO¡
1{TA

P¡IO
PAK

Ptv
PE

pl{
PVC

Pt¡rfizr

iINAS
s^i
SIK¡
v.a.
Wrbo
wbb
Wm

Checkllst n.ror¡ stortplrrtnn
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5, ïermen en definities

afdichti n gscon structie

afdichtingslaag

bovenafdichtlng

comblnãtlêafdlchting

dra¡naßemat

exploitatiefase

geomembranen

teotext¡el

klfnk

leeglooptijd

levensduur

nazorgfase

ondcrafdíchting

prenazorgfase

slultingsfase

stortcñ

tussenafdichting

vlles

Chêckllrt na¿or3 rtortpl¡.tscn
P1305 | 16 dcccmbcr 1014

een integrale constructie, dle in meer of mindere mat€ 3as en/of vloeistofdicht ¡s,

waardoor een schcidíng tussen twee grondlagen kan worden bewcrkstellþd; hierin
komen ook lagen voor met cen niet dircct afdldrtcnde functie (bilvoorbeeld
(gasfdralnagelaag)

minerale laag en/of kunststollaag met een vloeistof- en gasremmcnde functle, die
ondcrdeel vormt van de bovenåfd¡chtlng

vooniening dle tegangaat dat water ln de gestorte afoalstoffen lnfiltreert

afd¡chtlng bc¡taandc ult ccn mlneralc laag cn een gcomembr¡an. Belde lagcn zlln
ronder tussenlaag in volledig contast met elkaar

een ruimteliJke structuur van I,eotextíelcn waardoor 6as en/of vlocistof kan worden
afgevoerd

periode van aanvan8 van h€t storten tot beëindltlng van de stortactivitelt€n,
inclusief aanlcg van de bovenafdichtíng

vloelstofdichte membranen die worden gebrulkt als vloeistof- of damp/gasbarrlère
in samenhang met grond of andere eanv?rwantê meterielen als ecn integraal
onderdccl van ecn gcotechnischc constructlc

te¡tlel dat wordt aangewend voor verbeterlng of voor aanvulllng van de
elgcnschappen van grond

het afnemen yan dc dlkte van het afualpakket

perlode van pcrcolattafneme in het stortlichaam na aanbrengen van de
bovenafdichting

de periode waarin de prestatlecapec¡teit van een product grotêr dan of gelllk is aan
de gestelde eisen

període ne ovcrdracht van de stortplaats door de exploitant aan dc
nazorgorganlsetle

voonienlng dle tetcngaat dat weter vanult het stortlichaam n¡¡r de bodcm
infiltrccrt

periode na het cinde van de erploitatlefase tot aan de formelc slultlng

periode van onerdracht van de stortplaats door de exploitant een de
narorgorganisatle, dle elndlgt met de slultingsverklarlng

op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan nict in verpakkfng, om dere
stotfen daar te leten

voorriening dle tussen tvree afuallag€n is aangebracht om inñltratie naer hct
onderlíggendc afval te voorkomen.

een g€otextlel dat is opgebouwd uit wlllekeur¡g geordende fllamenten, dle aan
elkaar rljn gchecht
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6. Samenstelllng begeleidingscommissle

Dc bc¡chldln¡rcommbslc b selær¡:stcld ult dc vol¡pndr garson n:

r Joop\lEürr, grodnchGcldrdrnd fyoonlttrrb
r Woutcrvtô l{oom, prwtmh Geldlt¡nd (proþcth6r, pfuvoonEtcrl;
o Erlc Fopprn, proyhdc Zuld-llollrnd¡
o tbbnnd dr llar¡ prorhÖ &¡ÞÌiol*rd;
¡ A¡trld Smft, prorlnch Noortl{ofiand;
o llrtþn Rolwhl, pwlnclr Xoord{nbrnì
r Frr¡rc ¡rckhulF, Altrro;
¡ lohrn Spceht, Afu¡lrort;
o L¡næ Xol (VÀ td frd¡ 20ll ¡gcndrlldl¡
¡ Elcn Ycrñilf (VA vrnrf lul2O14 rl¡d¡fidl;
. Evrrt-J¡n Vrrbunt (VÄ varutlullTll4 ¡cndrlld).

ctdlrtl:or¡taodPbtur
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Provinclc Zuld-Holl¡nd
Afdeling Rulmtc, Wonen cn Bodem
t.a.v, dhr, IJ. dc l{¡an
Postbqs 90602
2509 LP Dcn Haag

tltlr¡¡n: ödef IPAlACOil lnzrk¡ vrlldrür

Ondenverp: valldatic rukcnmodel RINAS t.b,v. berekcning nazorgkosten vðn stortplaatscn en
dcpots voor baggcrspecle.

Geæñt ællcgc,

Op grond van de wct mlll€ubcheer vocren dc proylnclês de nazorg vðn stortplaatscn cn dcgots
voor baggcrpccle ult dle op of na I septcmbcr 1996 nog afval hcbbcn ontvangcn. Om zovccl
mogeliJk unlformltclt tuss€n dc provlnclcs te bcvordcrcn z[n chcckllstên voor dc nazorgplanncn
van stortplaatscn cn dcgots voor baggerspccle opgestcld. Tevens is een rckcnmodel ( RINAS)
ontwlkkcld waârmec dc tockomstlgc kostcn kunncn wordcn berekcnd dle veròonden zltn ðån da
uitvocrlng van dc nåzorg.

ln 2014 z[n dc checkllsten geactuellsecrd. Tegelfkcrt[d zfn enkelc vcrbctcrlngcn aangcbracht ln
hct rckcnmodcl cn ls het rck€nmodcl omgebouwd naar cen webapplicåtle om een cfflciënter
bchccr mogclük te m¿kcn.

Het rekcnmodel wodt gcbrulkt om de tockomstlgc kostcn tc bcrrkcncn dlc Acmocid ziJn mct de
ultvoarlng van dc riazorg. t{et model ls tcvcn¡ êcn lrËtrumcnt om dc hoogte vln êcn
belln¡nghÊñlng tc bcpelcn dþ wordt opgelcAd ¡¡n dc exploltent vln crn ltortplËåts trr
llnanclcring van de hlcrbovcn bedoeldc toekomsüge nazorgkosten.
Om dezs flsc¡lc rcden wordt het rekcnmodcl gcvelldarrd door een rlgistêr.ccountant.
B[ elle vorlgc verrics van het rckcnmodcl h.cft dit pleatsgcvondcn,
Vånwegc dc rangebrachtc verbeterlngen cn dc ombouw v¡n hct rckenmodcl n.ar cen
webappllcatie tn na hct doorlopcn ven cen testperlodc is nu hct rekcnmodel RTNAS 4 gevalldeerd.

In onzc bricf van 14 Jull 2015 hcbben wl, u vooq€stÊld dc chccklistcn 2014 cn hct rckenmodel
RINAS 4 als bcleidsrcgcl ln uw nazorgbclcid op tê nGmcn,

Mct dezc bricf meldcn w[ u dat het rekenmodel RINAS is gcvalldeerd.

Zowcl de checkllstcn 2014 ¡ls dc brlcf van dê reglsteraccountant ziJn op de website
www.nezorÊstortplååtscn. nl geglaetst.

Mct vrlcndclfkc groet,

Ewoud Bcrg
Voorzittcr Bodcm Ontwlkkclgroc p

a Oaa. O. t r I ¡ ¡.t a r.. t
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Provirr<ie Noorcl Brobonl

Fo¡tbu¡ 9Ol 5l , 5200 MC 's-Hertogenbosch
PostNL I

PortBetaab I
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BOdcmOntwikkelGrocp
SecretrrltÐt : Ptovlncle Naotd- Erabtnt

tustöusg0t 5 t | 52OO nC's HaÌfügenbosch
Dlnxt/,l Ecologle, òu,leau aodêm

T.t,v. de ãcar Ef'c da aruln
leleloon: 073 - 680 81 74

E- mt ll : ed b ru h O Òtaöant, n I

Prcvlncie Zuid - Holland

22 ruu zor

Lum

Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Zuirl-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

t Hertogenbosch, 14-07-2015
B€handêld door: E, de Brutn
Telefoonnummcr: 073 - 680 81 74 | 06 - l1 4l 87 09

Ondorwrrp: ¿{rcckllrtrn natortplrnncn voor rtortpl¡ttrm en dopott voor brggenp¡cl¡
lln¡¡ ¡l

Geacht college,

Op grond van de Wet milieubeheer voeren de provincles de nazorg van stortplaatsen en depots
voor baggerspccle uit die op of na I september 1996 nog atual/bagger onWingen. Om zoveel
mogclllk un¡formitelt tussen de provlncies te bcvordcren zljn checklisten voor ntzorgplannen van
stoñplaetsen en baggerspecie opgesteld. Eventuele verschillen ln de uitvoering van de nazorg
zullen daardoor vooral worden bepaald door lokaflespecifleke omstandagheden.

In 2003 is de eerste checklist opgesteld. De afspraak is toen gemaakt periodlek - b[ voorkeur elke
5 Jaar- te actualiseren. Actuallsatle heeft vervolgens plaatsgevonden in 2008 en nu iecent ln 2OL4.
De checklist voor de nazorg van depots voor baggerspecie hoefde in 2014 slechts beperkt
aangepðst te worden, omdat er weinig n¡cuwe ontwlkkcllngen waren.

De actuallsðtie in 2014 van de checkllst 2008 is tot stand gekomen door een uitgebrcide enquête
oncler belanghebbenden, waaronder exploitanten van stortplaatsen. De begelelding vond plaats
door een werkgroep, bestaande ult vertegenwoordlgers van de exploltänten (VA) en leden van de
lntcrprovinciafe werkgroep Nazorg (provinc¡es). Het secretariaat was in handen vân Rene
Eoerboom Advles. De actualisatie heeft tot enkele aanpassingen geleid op het gebled van

o Perlodlek kwaliteitsonder¿oek bovenafdichting;
o Stortgasverwerklng;
o Percolaathoeveelheid en prognose leeglooptiJd;
o Lckdctectlesystemen;
o Tcrrclnonderhoud.

In de tweede hellt van 2014 is de actuallsätie afgerond.

Het rekenmodel RTNAS (Rekenmodel tPO Nazorg Stortplaatsen) heeft tot doel sðmen met de
checklist het doelvermogen van de nazorg te berekenen. Het nieuwe Rinas 4 ls door Centric
aangepast en voor ecn deel opnieuw ontwikkeld.

De begeleiding vond plaats door nazorgmedewerkers van de provincle Gelderland. Validatie van het
rekenmodel door een registcraccountðnt gaat (na een testpcrlode, waarblj betrokkenen het nieuwe
rekenmodel al kunnen gebrulken) in het najaar plaatsvind€n, Checkllsten en Rinas 4 zullen
beschlkbaar komen op www. Nazorgstortplaatsen,nl. Daarmee zullen deze stukken ook beschlkbaar
worden gesteld aan exgloatanten en adviesbureaus.

U2



oooooooooo
OBOOGoooooooooo

BOdcmOntwlkkclGrocp
Scottrritr¿? Pt?,vhtd. Noottt-àtàtnt

'tÉ,tùusgot't, 
5200 ìlC'. lfitog.nâpr(,,

Dhtctla tcoþri., bu,,etu Dørtam
T.a.v, d. lfrErrcd.Drukt
ÍaL{oott: Oz:t - ffi t, 71
É mt l, : artb,r.,rr?olþ''/úta, nt

BOOG stclt u voor dc nlcuwe ctccklistcn 2014 cn Rlnas a als brlc¡dsrcgcl in uw nazorgbeleld op te
ncmen.
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