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Ter uitvoering van artikel 1 67, lid 2 van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht), zenden wij u het volgende toe:
ons besluit tot het vaststellen aangepaste beleidsregels voor
toetsing van nazorgplannen van stortplaatsen en baggerdepots
vallende onder de Wet milieubeheer.

Uw kenmerk

-

De nazorgbepalingen van de Wet milieubeheer (Wm) regelen dat
Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het milieuhygiënisch,
financieel en organisatorisch beheren van stortplaatsen en
baggerdepots nadat deze formeel zijn gesloten.
Door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Bodem ontwikkelgroep
(BOOG) zijn checklisten, een rekenmodel en een risicomodel ontwikkeld
om zoveel mogelijk tot een uniforme uitvoering van de provinciale
nazorgtaken te komen.
Wij hebben op 2juli 201 1 (kenmerk 201 1-30604) de IPO checklisten
201 1, het Rekenmodel (RINAS versie 3.0) en Risicomodel 2009 als
toetsingskader in beleidsregels vastgelegd.
In de afgelopen jaren zijn de vastgestelde checklisten en het
rekenmodel geactualiseerd. De actualisatie betreft enkele technische
aanpassingen en aanvullingen op de checklisten en aanpassing van het
prijspeil in het rekenmodel. Het risicomodel is niet gewijzigd.
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In 201 5 is door het IPO aanbevolen om deze actualisatie als provinciaal
beleid vast te leggen, echter het rekenmodel is pas in 201 7 door een
accountant gevalideerd.
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Ons besluit
Wij hebbende checklisten nazorg stortplaatsen en baggerdepots 2014
en het Rekenmodel P0 Nazorgkosten Stortplaatsen (RINAS versie 4.0)
als provinciale beleidsregel vastgesteld. Het IPO risicomodel 2009
hebben we als richtlijn vastgesteld.
Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe beleidsregels voor
toetsing van de nazorgplannen van stortplaatsen en baggerdepots
vallende onder de Wet milieubeheer en het rekenmodel wordt door ons
het vorige toetsingskader ingetrokken.
De nazorgplannen van vijf stortplaatsen en twee baggerdepots dienen
door de stortplaatsexploitanten te worden aangepast aan de nieuwe
beleidsregels.
Verdere procedure
Publicatie in het Provinciaal Blad.
-

-

De betrokken exploitanten van stortplaatsen worden per brief
geïnformeerd over de vaststelling van het beleid en wat de
wijziging voor hen betekent.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pro’i nciesecretaris

1.M. Bergkamp

3

924002/1023764

Provincie
Noord-Holland
313

Bijlag en
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II.

IPO-checklist nazorgplannen stortplaatsen 201 4
http://www.nazorgstortIaatsen.nl/WM/docs/CheckIist%2Onz%2O
stortjlaatsen%201 6decl 4.df
IPO-checklist nazorgplannen baggerdepots 2014

III.

http;//www. nazorgstortplaatsen.nl/WM/docs/Checklist%2Onzp%20
bagqerdepots%201 6decl 4.pdf;
Rekenmodel P0 nazorgkosten stortplaatsen (RINAS versie 4.0)
http://www.nazorgstortplaatsen.nI/WM/RINAS,asox.
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