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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 12 juli 2011,
nr. 2011-30604 tot vaststelling van de
Beleidsregels toetsing nazorgplannen
stortplaatsen Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet
bestuursrecht;
Gezien het advies van het Interprovinciaal
Overleg (IPO)van 4 oktober 2010;
Overwegende dat sinds de inwerkingtreding van
de nazorgbepalingen in de Wet milieubeheer
door het IPO een toetsingskader is ontwikkeld,
dat door de provincies kan worden gebruikt bij de
uitvoering van de nazorgtaken;
Overwegende dat met dit toetsingskader mede
beoogd wordt de werkzaamheden van de colleges
van Gedeputeerde staten ten aanzien van de
beoordeling van nazorgplannen op grond van de
Wet milieubeheer te ondersteunen en te
harmoniseren, waardoor de volledigheid en
gelijke behandeling van exploitanten van stort
plaatsen met betrekking tot de nazorgplannen
kan worden gewaarborgd;

Besluiten vast te stellen:
Beleidsregels toetsing nazorgplannen
stortplaatsen Noord-Holland
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a	stortplaats: stortplaats als bedoeld in art. 8.47,
eerste lid, onder a van de Wet milieubeheer;
b	baggerspeciestortplaats: stortplaats uitsluitend
bestemd voor het storten van baggerspecie als
bedoel in artikel 1 van het Besluit bodem
kwaliteit;
c	nazorgplan: nazorgplan als bedoeld in art. 8.49,
derde lid, van de Wet milieubeheer;
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d	IPO-Checklist 2008 stortplaatsten: “IPO-Checklist
2008 stortplaatsen, Checklist nazorgplannen
stortplaatsen”, van 9 juli 2009, opgesteld door
Royal Haskoning in opdracht van het Inter
provinciaal Overleg;
e	IPO-Checklist 2008 baggerdepots: “IPO-Checklist
2008 baggerdepots, Checklist nazorgplannen
baggerdepots”, van 12 augustus 2008,
opgesteld door Royal Haskoning in opdracht
van het Interprovinciaal Overleg;
f	rekenmodel: het Rekenmodel IPO Nazorgkosten
Stortplaatsen (RINAS) versie 3.0 van 1 juni
2009, ontwikkeld door Validware in opdracht
van het Interprovinciaal Overleg;
g	risicomodel: het IPO risicomodel berekening
risicobedrag nazorg stortplaatsen van
6 maart 2009, ontwikkeld door Royal
Haskoning in opdracht van het Interprovin
ciaal Overleg.
Artikel 2
Gedeputeerde staten beoordelen een nazorgplan
voor een afvalstortplaats aan de hand van de IPOChecklist 2008 stortplaatsen, opgenomen in
bijlage 1.
Artikel 3
Gedeputeerde staten beoordelen een nazorgplan
voor een baggerspeciestortplaats aan de hand van
de IPO-Checklist 2008 baggerdepots, opgenomen
in bijlage 2.
Artikel 4
Gedeputeerde staten berekenen het doelvermogen
voor een afvalstortplaats en baggerspeciestort
plaats aan de hand van het rekenmodel,
opgenomen in bijlage 3.
Artikel 5
Gedeputeerde Staten hanteren bij de berekening
van het risicobedrag voor een afvalstortplaats en
baggerspeciestortplaats het risicomodel
opgenomen in bijlage 4 als richtlijn.
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Artikel 6
De beleidsregels zoals verwoord in het toetsings
kader van nazorgplannen van stortplaatsen in
Noord-Holland, kenmerk 2006-30032 die op 11 juli
2006 door gedeputeerde staten zijn vastgesteld,
worden ingetrokken.
Artikel 7
Het risicomodel berekening risicobedrag nazorg
stortplaatsen (risicomodel versie 1 december 2002)
dat als provinciale richtlijn op 11 juli 2006 door
gedeputeerde staten is vastgesteld wordt
ingetrokken.
Artikel 8
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 9
Deze regeling wordt aangehaald als:
Beleidsregels toetsing nazorgplannen stort
plaatsen Noord-Holland
Haarlem, 12 juli 2011.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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Toelichting behorende bij de Beleidsregels
toetsing nazorgplannen stortplaatsen
Noord-Holland
In de Wet milieubeheer zijn in artikel 8.47 tot en
met 8.51 bepalingen opgenomen die provincies
verantwoordelijk maken voor de nazorg van
gesloten stortplaats waar op of na 1 september
1996 is gestort. De nazorg behelst dat een
dergelijk stortplaats geen nadelige gevolgen voor
het milieu heeft, of dat de grootst mogelijke
bescherming wordt geboden bij eventueel
nadelige gevolgen.
Provincies kunnen voor de kosten van deze
nazorg bij de stortplaatsexploitant voor sluiting
een bedrag eisen (doelvermogen) om deze kosten
te financieren. Het bedrag kan worden
ingevorderd ingevolge de Verordening op de
heffing en invordering van nazorgheffing
stortplaatsen provincie Noord-Holland.
In IPO-verband zijn checklisten ontwikkeld voor
de beoordeling van de nazorgplannen, en een
rekenmodel om uit de nazorgplannen een doel
vermogen te berekenen voor de desbetreffende
stortplaats.
Bij brief van 4 oktober 2010 heeft het Interprovin
ciaal Overleg geactualiseerde checklisten en een
daarop aangepast rekenmodel RINAS (Reken
model IPO Nazorg Stortplaatsen) toegezonden
aan alle provincies.
De complete set die in IPO-verband is ontwikkeld
voor beoordeling van nazorgplannen en bereke
ning van doelvermogens bestaat uit:
1	IPO checklist 2008 voor stortplaatsen d.d.
9 juli 2009;
2	IPO checklist 2008 voor baggerspeciedepots
d.d. 25 september 2008;
3	RINAS handleiding, Rekenmodel IPO Nazorg
Stortplaatsen versie 3.0 d.d. 1 juni 2009;
4	RINAS rekenmodel versie 3.0 (computer
rekenmodel);
5	Handleiding berekening risicobedrag voor
stortplaatsen d.d. 6 maart 2009;
6	Risicomodel versie 6 maart 2009 (computer
rekenmodel);
7	Validatie van aanpassingen in de reken
modellen RINAS 3.0 en Berekening risico
bedrag nazorgstortplaatsen versie 6 maart
2009 d.d. 2 juni 2009.
De checklists zijn opgesteld om te komen tot
uniforme beoordeling van de nazorgplannen
(bijlagen 1 en 2). Ten behoeve van de uitoefening
van deze taak van Gedeputeerde Staten, die
rechtstreeks voortvloeit uit de Wet milieubeheer,
stelt het college deze checklists vast in de vorm
van beleidsregels.

3

Naast de checklist voor een al dan niet bedrijfs
gebonden stortplaats is er een aparte checklist
ontwikkeld voor de beoordeling van een nazorg
plan voor een baggerspeciestortplaats.
Ten overvloede merken wij op, dat indien het
nazorgplan is vastgesteld en instemming van het
college is verkregen, aan de hand van het nazorg
plan het RINAS rekenmodel (bijlage 3) wordt
ingevuld, met inbegrip van het risicobedrag wat
berekend kan worden met het Risicomodel
(bijlage 4) of met een vastpercentage of een eigen
berekening op basis locatiespecifieke
omstandigheden.
RINAS berekent vervolgens het doelvermogen wat
vereist is in het jaar van sluiting en overdracht
van de stortplaats voor de nazorg.
De inning van het doelvermogen geschiedt door
middel van het opleggen een belastingaanslag op
grond van de Verordening op de heffing en
invordering van nazorgheffing stortplaatsen
provincie Noord-Holland 1999.
Uitgegeven op 1 september 2011.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
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Bijlage 1
Behorende bij artikel 2 van de Beleidsregels toet
sing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland
IPO-Checklist 2008 stortplaatsen
Checklist nazorgplannen stortplaatsen
IPO
9 juli 2009
Definitief rapport II
9S6241.01
Deze checklist is in te zien en te verkrijgen op:
http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/docs/
IPO-checklist%20stortplaatsen%202008.pdf
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Bijlage 2
Behorende bij artikel 3 van de Beleidsregels toet
sing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland
IPO-checklist 2008 baggerdepots
Checklist nazorgplannen baggerdepots
IPO
25 september 2008
Definitief rapport
9S6241.01
Deze checklist is in te zien en te verkrijgen op:
http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/docs/
IPO-checklist%20baggerdepots%202008.pdf
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Bijlage 3
Behorende bij artikel 4 van de Beleidsregels toet
sing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland
R I N A S 3.0
Rekenmodel IPO Nazorg Stortplaatsen versie 3.0
IPO
1 juni 2009
Dit rekenmodel inclusief handleiding is te
verkrijgen op:
http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/RINAS.
aspx
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Bijlage 4
Behorende bij artikel 5 van de Beleidsregels toet
sing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland
Risicomodel versie 6 maart 2009
Berekening risicobedrag voor Nazorgstortplaatsen
IPO
6 maart 2009
Dit risicomodel inclusief handleiding is te
verkrijgen op:
http://www.nazorgstortplaatsen.nl/WM/
Risicomodel.aspx
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