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1  Nazorgregeling 1998 

Project EVANAS  

Zorgen dat stortplaatsen die aan de eisen van het Stortbesluit voldoen  

en nog in exploitatie zijn na 1.09.1996 ook na sluiting nog tot in lengte van jaren  

aan het beschermingsniveau blijven voldoen zodat ze geen risico vormen.   

 

1. Gedachtegoed uit de jaren ’90: maatregelen nemen én sparen voor nazorg 

2. Verantwoordelijkheid na sluiting (door overdracht) bij provincies  

3. Uitgewerkte (financiële) regeling met instrumenten: 

• Nazorgplan - inspectie - overdracht aan provincie   

• Berekening doelvermogen - heffing - fondsvorming  

• Nazorg in opdracht van provincie  

   

 

 



 

Inrichtingsfase

ACTIVITEITEN:

*Ontwerpen van

bodembeschermende

voorzieningen

*Aanbrengen van

bodembeschermende

voorzieningen

Exploitatiefase

ACTIVITEITEN:

* Beoordelen

nazorgplannen

* Bepalen 

doelvermogen

* Bepalen grondslag

voor heffing

* Oprichten

nazorgfonds

* Bepalen en opleggen

heffing aan

stortplaatsexploitanten

* Beheren van het

nazorgfonds

Afwerkingsfase

ACTIVITEITEN:

* Eindinspectie

* Afgeven van de

sluitingsverklaring

* Overdragen

verantwoordelijkhe-

den aan de provincie

* Financiële

afrekening op het

moment van

overdracht

Nazorgfase

ACTIVITEITEN:

* Uitvoeren, dan wel

laten uitvoeren van

nazorgactiviteiten op

gesloten stortplaatsen

Figuur 1.3.1: Verschillende nazorgactiviteiten in de tijd

Einde exploitatie Moment van

overdracht
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1  Nazorgregeling 1998 

Project EVANAS  
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2  Feiten uit (voorgaande) evaluaties 

Project EVANAS  

Samenwerking tussen exploitant (sector) en provincie is van groot belang 

Samenhang met Stortbesluit (interpretatie) en ontwikkeling duurzaam stortbeheer 

Techniek van nazorg en vertaling in kosten is routine  

 

Ervaring met nazorg ontstaat na sluiten, situatie per 1-1-2016 

• 19 gesloten stortplaatsen (voorziening € 80 mln)   

• 26 uit exploitatie (reserve € 208 mln, doelvermogen € 251 mln) 

 exploitanten beheren aan eigen reserve € 20 mln 

• 19 in exploitatie (reserve € 124 mln, doelvermogen € 308 mln)  

exploitanten beheren aan eigen reserve € 54 mln, sluiting gem. in 2040 

Actualiseren nazorgplannen (2012-2016) gaf verlaging doelvermogen 
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3  Evaluatie 2016-2017 

Project EVANAS  

Doelstelling:   

1. het evalueren van de financiële regeling van de nazorg van stortplaatsen; 

2. het beschrijven van de effecten van de financiële regeling op de exploitatie 

van stortplaatsen; 

3. het opstellen van aanbevelingen voor het aanpassen van wet- en regelgeving 

met betrekking tot de financiële regeling van de nazorg van stortplaatsen. 

 
Vertrekpunten voor de evaluatie:  
• zekerheid op goede nazorg;  
• een uniforme regeling;  
• uitgaan van het eeuwigdurend karakter van het nazorgfonds;  
• geen verstorende marktwerking;  
• een financieel optimaal resultaat voor alle partijen.  
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4  Punten voor de LEF-sessie 

Project EVANAS  

1. Kennis opbouwen gedurende de exploitatie ten behoeve van de nazorgfase 

2. Tijdens exploitatie optimaal inrichten en daarvan profijt hebben 

3. Inpakken stortplaats betekent nazorg op de maatregelen, maar hoe lang en 

met welk effect en welke (on)mogelijkheden 

4. Stortplaats blijven benutten na sluiting zonder effecten op nazorg óf met 

positief effect op (financiering van de) nazorg 

5. Hoe organiseer je samenwerking rond een stortplaats die uit exploitatie is en 

wel (gebruik- of ontwikkel-) potentie heeft, rekening houdend met wet- en 

regelgeving en financiële effecten 
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