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0010111)

Contact

IJ.H. de Haan

070 - 441 64 79

ijh.de.haan@pzh.nl

Onderwerp:

Actualisatie checklists IPO Nazorg stortplaatsen, RINAS en risicomodel

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten om de geactualiseerde landelijke IPO checklists 

voor stortplaatsen en baggerdepots van 2014 als beleidsregel op te nemen. De checklists dienen 

als hulp voor het opstellen en beoordelen van nazorgplannen voor stortplaatsen en 

baggerdepots. In de checklists is beschreven welke activiteiten op een gesloten stortplaats 

moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om activiteiten op het gebied van monitoring, 

onderhoud van voorzieningen, inspectie en vervangingen. Met behulp van de bijbehorende 

computerprogramma’s worden de nazorgkosten berekend (doelvermogen). Het computermodel 

Rinas is in 2017 gevalideerd waardoor vaststelling nu kan plaatsvinden.

De Provincie is na sluiting van een stortplaats eeuwigdurend verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de nazorgwerkzaamheden op een stortplaats zoals is beschreven in het nazorgplan. De 

kosten hiervoor (doelvermogen) worden door de stortplaatsexploitant afgedragen aan de 

provincie en gestort in het provinciaal nazorgfonds. 

Advies:

1. Vast te stellen als beleidsregel de geactualiseerde Checklist Nazorgplannen Stortplaatsen

2014 en Checklist Nazorgplannen Baggerdepots 2014;

2. Te bepalen dat het digitale bijbehorende RINAS-rekenmodel en het risicomodel ten behoeve 

van het berekenen van het doelvermogen, zoals te vinden op www.nazorgstortplaatsen.nl worden 

gebruikt;

3. Vast te stellen de brieven over de vaststelling van de Checklists Nazorgplannen Stortplaatsen 

en Baggerdepots aan de exploitanten van de stortplaatsen Crayestein West, Van Gansewinkel 

Minerals bv, C2 Rotterdam B.V., Derde Merwedehaven en Put van Cromstrijen conform 

bijgevoegde concepten;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Actualisatie checklists IPO Nazorg 

stortplaatsen, RINAS en risicomodel. 

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: IJ.H. de Haan Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Murk, PJCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 april 2017 12 april 2017
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Besluit GS:
vastgesteld conform advies. De brief wordt ook gezonden aan Beheerorganisatie Slufter.

Bijlagen:
1. aanbieding Boog Brief Checklists Nazorgplannen 2014,  d.d. 14-07-2015
2. Checklist nazorgplannen Baggerdepots 2014,  16-12-2014 (incl. 2 bijlagen) 
3. Checklist Nazorgplannen Stortplaatsen 2014,  16-12-2014 (incl. 4 bijlagen)
4. Brief en verklaring validatie Rinas 4 rekenmodel
5. Brieven aan de exploitanten
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1 Toelichting voor het College

Op grond van artikel 8.49, lid 3 Wet milieubeheer (Wm) kunnen Gedeputeerde Staten na 

goedkeuring instemmen met een door een stortplaatsexploitant op te stellen nazorgplan voor zijn 

stortplaats of baggerdepot. 

Ten behoeve van het opstellen van de nazorgplannen heeft IPO vanaf 1999 een checklist nazorg 

uitgebracht. Deze checklists zijn door de provincies (incl. Zuid-Holland in 1999, 2004 en 2009) als 

richtlijn vastgesteld. Om de checklists actueel te houden vindt eenmaal per 5 jaar in opdracht van 

het IPO een actualisatie plaats. De huidige actualisatie is in 2014 gestart. 

De geactualiseerde versies zijn in juli 2015 door IPO vastgesteld. Het aanpassen van het 

bijbehorende computermodel Rinas is complex gebleken en daardoor pas in 2016 afgerond. Het 

computermodel is onlangs in 2017 gevalideerd door een gespecialiseerd bureau. Hierdoor kan 

vaststelling van de checklists als beleid van de provincie Zuid-Holland nu pas plaatsvinden. Voor 

de risicoanalyse wordt in beginsel het IPO-risicomodel gebruikt. In het Rinas model zijn de prijzen 

voor nazorgactiviteiten geactualiseerd naar prijspeil 2014, waarna het programma automatisch 

de hoogte van het doelvermogen op de sluitingsdatum berekend. Er is geen standaardwaarde 

voor de rekenrente meer opgenomen. In Zuid-Holland wordt een rekenrente van 3.99% 

gehanteerd. 

Bij de actualisatie van de checklists zijn technische en financiële aanpassingen doorgevoerd op 

het gebied van monitoring, beheer, onderhoud en nazorgvoorzieningen. De belangrijkste 

aanpassingen zijn gedaan op het gebied van leeglooptijd en het opnemen van een 

lekdetectiesysteem als onderdeel van de bovenafdichting. Diverse provincies hebben samen met 

de afvalstortbranche in projectgroep-verband meegewerkt aan de actualisatie.  Door de 

provincies zal ten behoeve van de volgende actualisatie scherper ingezet worden op een strakke 

planning en het in stand houden van de oorspronkelijke frequentie van actualisering.  

Financieel en fiscaal kader:

Geen directe gevolgen. De doelvermogens die met behulp van het aangepaste RINAS-model zijn 

berekend zullen naar verwachting in beperkte mate worden aangepast. Dit vindt plaats als 

nazorgplannen, die met behulp van de checklist nazorg 2014 zijn opgesteld, zijn goedgekeurd.  

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden.

.

2 Proces

Het proces is in het kort al boven beschreven. Verder zijn er geen bijzonderheden.
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3 Communicatiestrategie

De stortplaatsexploitanten in Zuid-Holland worden geïnformeerd door middel van toezending van  

de bij dit besluit gevoegde brieven. De checklists, RINAS en het risicomodel zijn geplaatst op de 

website www.nazorgstortplaatsen.nl. De stortplaatsexploitanten kunnen de gegevens daar 

downloaden en gebruiken bij het opstellen van nazorgplannen. Tevens wordt dit gecommuniceerd 

in de reguliere voortgangsgesprekken over nazorg met de exploitanten.
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