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Green Deal Duurzaam Stortbeheer
Betrokken partijen
--------------

Provincie Noord-Holland
Provincie Flevoland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Afvalzorg Deponie
Attero
Twence
Sortiva
Van Gansewinkel Zweekhorst
Vereniging Afvalbedrijven
Stichting Duurzaam Storten (SDS)
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Partijen verenigd in de Green Deal Duurzaam Stortbeheer willen onderzoeken hoe zij de emissie van
schadelijke stoffen en de kosten voor nazorg van stortplaatsen kunnen beperken. Uit eerdere onderzoeken
bleek dat gedoseerde toevoeging van lucht en water natuurlijke afbraakprocessen en vastlegging van
stoffen bevordert. Om dat op grote schaal te testen zijn drie stortplaatsen aangewezen als pilotlocatie:
Wieringermeer, Braambergen en De Kragge.
Om het milieu te beschermen worden stortplaatsen nu water- en luchtdicht in gepakt. De IBC-maatregelen
(isoleren, beheersen en controleren) voorkomen uitstoot van stoffen. Partijen willen echter aantonen
dat het verontreinigingspotentieel van stortplaatsen minder wordt door het bevorderen van biologische
afbraakprocessen. Stortplaatsen behouden een volledige afdichting aan de onder- en zijkanten, maar de
bovenkant van het stortvak wordt tijdens de experimenten alleen voorzien van een afdeklaag om stank
tegen te gaan. Door vervolgens met installaties water en/of lucht toe te voegen wordt het natuurlijke
afbraakproces en de natuurlijke vastlegging gestimuleerd. Onder in de stortplaats bevindt zich een drain
waarmee de schadelijke stoffen worden afgevoerd.
De Crisis- en herstelwet maakt deze experimenten juridisch mogelijk. Door de resultaten tien jaar
te monitoren willen de partijen bewijzen dat het emissiepotentieel van stortplaatsen kan worden
teruggebracht. Het uiteindelijke doel is om op basis van de onderzoeksgegevens te komen tot een
wettelijke regeling waarin duurzaam stortbeheer verankerd is.

Resultaten
Doel van de experimenten met duurzaam stortbeheer is:
-- inzicht krijgen in de vermindering van het emissiepotentieel;
-- een methode bepalen waarmee het emissiepotentieel betrouwbaar wordt vastgesteld.
Als de maatregelen succesvol zijn, moet dit leiden tot een definitieve regeling van duurzaam stortbeheer
in het Stortbesluit bodembescherming.
Einddatum: 10 jaar na de inwerkingtredingsdatum die begin 2016 bij Koninklijk besluit zal worden
vastgelegd (i.c. rond medio 2026).
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Inzet en acties partijen
---

--

------

De pilotexploitanten en pilotprovincies maken afspraken die vastgelegd worden in een
privaatrechtelijke overeenkomst.
Provincies waar zich stortplaatsen bevinden die geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, zenden
uiterlijk 1 november 2015 een brief aan de Staatssecretaris van IenM, met een verzoek om deze
stortplaatsen te kwalificeren als PDS-locatie (PDS: Potentieel Duurzaam Stortbeheer).
PDS-exploitanten geven na een succesvol verlopen experiment op de drie pilotstortplaatsen opdracht
om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheid om op hun PDS-locatie duurzaam
stortbeheer toe te passen.
PDS-exploitanten spannen zich in om op de PDS-locaties duurzaam stortbeheer in te voeren.
SDS zorgt dat een Stuurgroep wordt opgericht.
Partijen communiceren over het doel, de ervaringen en de resultaten met betrekking tot duurzaam
stortbeheer in binnen- en buitenland.
Partijen informeren hun doelgroepen zowel mondeling als schriftelijk.
Partijen verspreiden relevante informatie over duurzaam stortbeheer via de website
www.duurzaamstortbeheer.nl.

Inzet en acties Rijksoverheid
-----

De Rijksoverheid spant zich in om met de voorgestelde PDS-locaties de wijzigingsregeling Stortbesluit
bodembescherming vast te stellen.
De Rijksoverheid zendt een ontwerp van de wijzigingsregeling voor commentaar aan de Stuurgroep
alvorens de wijzigingsregeling vast te stellen.
De Rijksoverheid spant zich in om het Stortbesluit bodembescherming zo spoedig mogelijk na
de vaststelling van de wijzigingsregeling in werking te laten treden.
Als de experimenten succesvol verlopen, spant zij zich in om het Stortbesluit bodembescherming
en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming te wijzigen om duurzaam stortbeheer
definitief mogelijk te maken op de pilotstortplaatsen, de PDS-locaties en eventuele andere
stortplaatsen die daarvoor geschikt zijn.
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