
S T A T E N V O O R S T E L

Datum          :  26 oktober 2004 Nummer PS       : PS2004WEM11
Dienst/sector          :  WEM Commissie       : WEM
Registratienummer :  2004WEM004352i                                      Portefeuillehouder : J. Binnekamp

Titel : Provinciale milieuverordening Utrecht, vierde tranche

(afvalstoffen, bodemsanering, gesloten stortplaatsen)

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 17

Bijlage(n): -

Inleiding
Hierbij wordt u de vierde tranche van de Provinciale milieuverordening Utrecht aangeboden.
De provincie Utrecht heeft de Provinciale milieuverordening Utrecht (PMV) fasegewijs ingevoerd. Inmiddels
zijn drie omvangrijke gedeelten (tranches) vastgesteld. Deze vierde tranche bevat wijzigingen van bestaande
hoofdstukken en een aantal toevoegingen.
De voorgestelde wijziging van de PMV is noodzakelijk vanwege nieuwe wettelijke en beleidsmatige
ontwikkelingen. De aanpassing is grotendeels gebaseerd op de IPO-model-PMV dat inmiddels is vastgesteld
door het IPO.
Tijdens de inspraakperiode (5 juli tot en met 16 augustus 2004) zijn er op deze vierde tranche geen
inspraakreacties binnengekomen.
Ten opzichte van de inspraakversie zijn er derhalve geen veranderingen.

Samenvatting:
Dit voorstel bevat wijzigingen van de hoofdstukken afvalstoffen en bodemsanering. Tevens is toegevoegd een
nieuwe titel over het gebruik van gesloten stortplaatsen. Dit voorstel bevat ook een aanpassing van de
provinciale milieuverordening aan het duale stelsel bij de provincies en een wijziging van de verordening inzake
details.

Afvalstoffen
De Wijzigingswet Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, inwerking getreden op 2 mei 2002) legt de
sturing van het afvalstoffenbeleid op landelijk niveau, met als gevolg dat:
- een groot aantal artikelen van de Provinciale milieuverordening Utrecht van rechtswege vervallen;
- artikelen die de van rechtswege vervallen artikelen ondersteunen, vervallen;
- artikelen aangepast dienen te worden aan de nieuwe nummering van de Wet milieubeheer;
- een aantal artikelen van rechtswege vervallen op het moment dat door een algemene maatregel van

bestuur in het betreffende onderwerp wordt voorzien.

Gebruik gesloten stortplaatsen
Toegevoegd wordt een regeling over het gebruik van gesloten stortplaatsen, in aanvulling op de regeling omtrent
nazorg in de Wet milieubeheer.
Doel van de in de regeling gestelde voorwaarden:
- het bereikbaar blijven van nazorgvoorzieningen;
- mogelijkheid tot het nemen van milieumaatregelen;
- voorkomen van aantasting van de nazorgvoorzieningen.
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Bodemsanering
De wijzigingen houden het volgende in:
- vastlegging van een aantal meldingsplichten, van belang voor een goede controle en handhaving;
- (duidelijke) eisen aan het evaluatierapport.

Duale stelsel
Met de invoering van het duale stelsel bij de provincies per 12 maart 2003 zijn de statencommissies geen (vaste)
commissies meer aan het college van gedeputeerde staten. Een aantal artikelen van de provinciale
milieuverordening dient hieraan te worden aangepast.

De verschillende wijzigingen worden, in de bijlagen, in algemene zin en – waar nodig – artikelsgewijs
toegelicht.
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Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van  6 december 2004 tot wijziging van de Provinciale
milieuverordening.

Provinciale staten van Utrecht;

Gelet op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 oktober 2004 , dienst/sector MMO
nummer 2004WEM004352i   

Gelet op de Wet milieubeheer en de wet bodembescherming;

Besluiten:

ARTIKEL I

De Provinciale milieuverordening Utrecht 19951 wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 1.1, onderdeel k, vervalt.

B

In artikel 2.2, tweede lid vervalt: “en gehoord de betreffende vaste commissie van advies uit provinciale staten”.

C

In titel 4.2 wordt artikel 4.2.1 opgenomen, dit artikel luidt als volgt:

Artikel 4.2.1

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting die behoort tot een
categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 2. Voor zover in die bijlage bij een categorie van
inrichtingen categorieën van gevallen zijn aangewezen, zijn de volgende leden van dit artikel slechts in
zodanige gevallen van toepassing.

2. Indien het bevoegd gezag een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet verleent voor een inrichting,
worden aan de vergunning in ieder geval de beperkingen aangebracht en de voorschriften verbonden
waarvan de inhoud is aangegeven in bijlage 2, voor zover in die bijlage is aangegeven dat deze van
toepassing zijn op de betreffende categorie van inrichtingen.

3. Het bevoegd gezag kan, voor zover dit is aangegeven in bijlage 2, afwijken van de beperkingen en
voorschriften als bedoeld in het tweede lid, dan wel nadere eisen stellen. Een nadere eis wordt gesteld als
voorschrift dat aan de vergunning wordt verbonden.

4. De in het tweede lid bedoelde beperkingen en de in dat lid bedoelde voorschriften worden door het bevoegd
gezag uiterlijk met ingang van het in de bijlage 2 aangegeven tijdstip aan de op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit artikel reeds verleende vergunningen voor inrichtingen aangebracht respectievelijk
verbonden.

 
1 Prov. blad 8, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 oktober 2003, prov. blad 43.
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D

Artikel 4.3.1.1 wordt gewijzigd als volgt:
a. in het eerste lid wordt “gemeentelijke verordening” vervangen door: afvalstoffenverordening; b.

“artikel 10.10” wordt vervangen door: artikel 10.23;
c. “de verwijdering” wordt vervangen door: het beheer;
d. in het eerste lid, sub a wordt “artikel 4, eerste lid, van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

niet” vervangen door: de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
e. in het tweede lid wordt “de doelmatige verwijdering” vervangen door: het doelmatig beheer.
f. het derde lid vervalt.

E

Artikel 4.3.1.3 vervalt.

F

De artikelen 4.3.1.4 en 4.3.1.5 vervallen.

G

In artikel 4.3.2.1, eerste lid, wordt “als bedoeld in artikel 10.16a, tweede lid van de wet” vervangen
door: als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid van de wet.

H

Artikel 4.3.3.1 vervalt.

I

In artikel 4.3.3.6 wordt “artikel 10.19” vervangen door: artikel 10.37.

J

In artikel 4.3.3.8 wordt “de doelmatige verwijdering” vervangen door: het doelmatig beheer.

K

In artikel 4.3.3.9 wordt “artikel 10.47”vervangen door: artikel 10.63.

L

De artikelen 4.3.3.11 en 4.3.3.12, tweede lid, vervallen.

M

In artikel 4.3.3.13, vierde lid, wordt “hergebruik” vervangen door: nuttige toepassing.

N

In artikel 4.3.3.13a wordt gewijzigd als volgt:
a. “de artikelen 4.3.3.11, eerste lid en” wordt vervangen door: artikel
b. “doelmatige verwijdering” wordt vervangen door: doelmatig beheer.

O
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Artikel 4.3.3.14 vervalt.

P

Artikel 4.3.3.15 wordt gewijzigd als volgt:
a. in het eerste en tweede lid, wordt “artikel 10.32” vervangen door: artikel 10.39;
b. in het eerste lid onder sub d wordt “hergebruik” vervangen door: nuttige toepassing.

Q

In artikel 4.3.3.16, eerste lid, wordt “artikel 10.32” vervangen door: 10.39.

R

Artikel 4.3.3.17 vervalt.

S

Artikel 4.3.3.18 wordt gewijzigd als volgt:
a. in het eerste lid, wordt “artikel 10.33” vervangen door: 10.40, eerste lid;
b. in het eerste lid, onder c,  wordt “hergebruik” vervangen door: nuttige toepassing.

T

Artikel 4.3.3.19 wordt gewijzigd als volgt:
a. het eerste lid vervalt;
b. in het tweede lid wordt “melding” vervangen door: melding als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van

de wet.

U

Artikel 4.3.3.20, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
a. “de artikelen 4.3.3.17 en” vervangen door: artikel;
b. “de artikelen 10.31 en 10.33” wordt vervangen door: artikel 10.40, eerste lid.

V

Artikel 4.3.3.22 wordt gewijzigd als volgt:
a. in het eerste lid wordt “artikel 10.34” vervangen door: 10.44, eerste lid;
b. in het tweede lid wordt “hergebruik” vervangen door: nuttige toepassing.

W

Artikel 4.3.3.23 wordt gewijzigd als volgt:
a. onderdeel b van artikel 4.3.3.23 vervalt;
b. artikel 4.3.3.23 komt te luiden:

“Degene die uitvoering geeft aan de artikelen 4.3.3.16, 4.3.3.18, tweede lid, 4.3.3.19, 4.3.3.20 of
4.3.3.22, is verplicht, als hij gegevens registreert, daarbij gebruik te maken van de Afvalstofcodelijst”.

X

Artikel 4.3.3.24, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
a. “in paragraaf 10.5.2. van de wet en” vervalt;
b. “doelmatige verwijdering” wordt vervangen door: doelmatig beheer.

Y
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De artikelen 4.3.3.25, 4.3.3.26, 4.3.3.27 vervallen.

Z

De artikelen 4.3.3.28, 4.3.3.29, 4.3.3.30, 4.3.3.31 vervallen.

AA

Artikel 4.3.4.1 wordt gewijzigd als volgt:
a. in eerste en tweede lid wordt “artikel 10.32” vervangen door: artikel 10.39;
b. in het tweede lid wordt “als bedoeld in bijlage 5, onder 1” vervangen door: bestaande uit afgewerkte

olie, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, olie- en
chemicaliënladingrestanten, olie- en chemicaliënhoudende mengsels, olie- en chemicaliënhoudende
watermengsels, sludges en wasvloeistoffen.

AB

In artikel 4.3.4.2 wordt “artikel 10.34” vervangen door: artikel 10.44, eerste lid.

AC

Artikel 4.3.4.3 wordt gewijzigd als volgt:
a. het eerste lid vervalt;
b. in het tweede lid wordt “melding” vervangen door: melding als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van

de wet.

AD

In artikel 4.3.4.4, eerste en tweede lid, wordt “de artikelen 10.31 en 10.33” vervangen door: artikel 10.40, eerste
lid.

AE

Artikel 4.3.4.5 vervalt.

AF

In artikel 4.3.4.6 wordt “artikel 10.33” vervangen door: artikel 10.40, eerste lid.

AG

Artikel 4.3.4.7 wordt gewijzigd als volgt:
a. “de artikelen 10.31, eerste lid, en 10.33, eerste lid” wordt vervangen door: artikel 10.40, eerste lid;
b. “die wetsartikelen” wordt vervangen door: dat wetsartikel;
c. “4.3.4.5” vervalt;
d. “respectievelijk de ontvangst” vervalt.

AH

Onderdeel b van artikel 4.3.4.8 vervalt.
Artikel 4.3.4.8 komt te luiden:
“Degene die, ter uitvoering van een verplichting als bedoeld in artikel 10.39, 10.40, 10.44 van de wet of artikel
4.3.4.7, gegevens registreert, is verplicht daarbij gebruik te maken van de Afvalstofcodelijst.

AI

De artikelen 4.3.4.9, 4.3.4.11, 4.3.4.12, 4.3.4.13, 4.3.4.14 en 4.3.5.1 vervallen.
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AJ

Titel 4.4 komt als volgt te luiden:

Titel 4.4 Gebruik van stortplaatsen

Artikel 4.4.1

In deze titel wordt verstaan onder:
a. gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de wet;
b. nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en

tweede lid, van de wet;
c. werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en

oppervlaktewaterbescherming.

Artikel 4.4.2

1. Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet
bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd:
a. werken te maken of te behouden;
b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten

staan of liggen;
c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die handelingen de uitvoering van

de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de wet, kunnen belemmeren, dan wel de
nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet;
b. handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking hebben

van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan.

Artikel 4.4.3

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in artikel 4.4.2, eerste lid, gestelde verbod indien
het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen
niet verzet.

2. Aan een ontheffing kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden die tot doel hebben:
a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
c. te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt belemmerd.

3. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking
van een ontheffing is de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet van
toepassing.

Artikel 4.4.4

1.    De aanvraag voor de ontheffing, bedoeld in artikel 4.4.3,  wordt in vijfvoud bij
gedeputeerde staten ingediend.

2.    In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld:
a. naam en adres van de aanvrager;
b. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het gebied waarin nazorgvoorzieningen

zijn gelegen;
c. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk drie maanden voor de aanvraag

van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, waarop het grondgebied van het voorgenomen
gebruik als bedoeld onder b is aangegeven;

d. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied
bedoeld onder c;
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e. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het voorgenomen
gebruik te kunnen realiseren;

f. de maatregelen die worden getroffen om:
1º de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
2º aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
3º anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;

g. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoelde maatregelen.

AK

Van artikel 6.3, eerste lid, wordt onderdeel A, 2º als volgt gewijzigd:
2º een kadastrale kaart, waarop het geval van verontreiniging is aangegeven, welke ten hoogste 13 weken

voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;.

AL

Artikel 6.3 onderdeel A, eerste lid, 9° vervalt.

AM

Na onderdeel A, 2° van artikel 6.3, eerste lid, wordt onder vernummering van de onderdelen 3° tot en
met 8° tot 4° tot en met 9° ingevoegd:
3° een uittreksel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt, welke ten hoogste 13 weken

voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;

AN

In onderdeel C, 12º van artikel 6.3, eerste lid, vervallen:

a. de tweede aandachtsstreep: ‘een mededeling aan gedeputeerde staten van het tijdstip van de feitelijke
aanvang van de saneringswerkzaamheden, te verzenden uiterlijk een week voor dat tijdstip’.

b. de vierde aandachtsstreep: ‘het aanbieden van twee exemplaren van het evaluatierapport
uiterlijk drie maanden na beëindiging van de saneringswerkzaamheden, waarbij zonodig
afzonderlijk wordt gerapporteerd over de sanering van de grond en – op een later tijdstip –
over de sanering van het grondwater.

AO

Na artikel 6.3 wordt ingevoegd:

Artikel 6.3a

1. Degene die feitelijk leiding geeft aan de uitvoering van een sanering op grond van een saneringsplan
waarmee gedeputeerde staten op basis van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming
hebben ingestemd, meldt uiterlijk twee weken voor de feitelijke aanvang van de grondsanering,
respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk bij gedeputeerde staten de aanvangsdatum van de
sanering.

2. Indien de sanering niet zal worden gestart op de overeenkomstig het eerste lid gemelde
aanvangsdatum of de overeenkomstig dit lid aangepaste aanvangsdatum, meldt de in het eerste
lid bedoelde persoon dit onverwijld schriftelijk aan gedeputeerde staten, onder opgave van de
nieuwe aanvangsdatum. Indien de nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is,
meldt de in het eerste lid bedoelde persoon de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee weken
voor deze datum schriftelijk aan gedeputeerde staten.

3. Doen zich bij de uitvoering van de sanering feiten of omstandigheden voor als gevolg waarvan
afgeweken moet worden van het saneringsplan, waarmee gedeputeerde staten op grond van artikel 39,
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tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, dan stelt de in het eerste lid bedoelde
persoon gedeputeerde staten hiervan terstond op de hoogte.

4. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de in het eerste
lid bedoelde persoon gedeputeerde staten op de hoogte van het verwachte tijdstip waarop over
het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden, zodra hij van dat
tijdstip een redelijk vermoeden heeft en voordat tot aanvulling van de ontgraving wordt
overgegaan. Bij ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot
melding per gedeelte.

5. De in het eerste lid bedoelde persoon meldt de beëindiging van de sanering binnen een week na
beëindiging van de sanering schriftelijk aan gedeputeerde staten.

6. Indien sprake is van een sanering waarbij door gedeputeerde staten is ingestemd met een aanpak
overeenkomstig artikel 38, vierde lid, van de Wet bodembescherming, wordt de beëindiging van iedere
afzonderlijke fase op de in het vijfde lid beschreven wijze gemeld.

7. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon niet degene is die het saneringsplan heeft ingediend, geldt
een in het eerste, tweede, vijfde en zesde lid van dit artikel bedoelde verplichting tot melding niet indien
degene die het saneringsplan heeft ingediend, die melding overeenkomstig het in het betreffende lid
bepaalde heeft gedaan.

Artikel 6.3b

Degene die het saneringsplan heeft ingediend waarmee gedeputeerde staten op basis van artikel 39,
tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, biedt uiterlijk dertien weken na
beëindiging van de saneringswerkzaamheden drie exemplaren van het evaluatierapport met betrekking
tot de sanering aan gedeputeerde staten aan. Hierbij wordt afzonderlijk gerapporteerd over de
grondsanering en de grondwatersanering indien de grondwatersanering op een later tijdstip wordt
beëindigd dan de grondsanering. In dit evaluatierapport is ten minste opgenomen:
a. een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen;
b. een evaluatie van de mate waarin de effecten van de getroffen saneringsmaatregelen overeenstemmen

met de beoogde effecten van deze maatregelen;
c. indien ten behoeve van de sanering grond is aangevoerd, de hoeveelheid, de kwaliteit en de herkomst

van de aangevoerde grond;
d. indien de verontreinigde grond is afgegraven of het verontreinigde grondwater aan de bodem is

onttrokken, de hoeveelheid, de kwaliteit en de bestemming van die grond onderscheidenlijk dat
grondwater;

e. een beschrijving van de kwaliteit van de bodem na het uitvoeren van de sanering, waaronder mede
begrepen een beschrijving van de aard, omvang en ligging van de verontreiniging indien na de sanering
verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven;

f. indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven, de aanduiding:
1° of de verontreiniging beperkingen in het gebruik met zich meebrengt, en zo ja welke;
2° of de verontreiniging maatregelen noodzakelijk maakt, en zo ja welke.

AP

In artikel 6.4, derde lid, wordt ‘artikel 39, vierde lid, van die wet’ vervangen door: artikel 39, derde lid, van die
wet.

AQ

In artikel 7.11, eerste en tweede lid, wordt ‘van op grond van artikel 5.1.3 eerste en tweede lid’ vervangen door:
krachtens artikel 5.1.3, eerste en tweede lid.

AR

In artikel 7.11, derde lid, wordt ‘een inrichting waarop regels van onderdeel B van bijlage 10 van toepassing
zijn’ vervangen door: een inrichting waarop krachtens artikel 5.1.3 gestelde regels van toepassing zijn.
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AS

In artikel 8.4 wordt ‘het van toepassing worden van bepalingen op grond van artikel 5.1.3’ vervangen door: het
van toepassing worden van krachtens artikel 5.1.3 gestelde regels.

AT

In artikel 8.5, eerste lid, wordt ‘het van toepassing worden van bepalingen van bijlage 10, onderdeel B’
vervangen door: het van toepassing worden van krachtens artikel 5.1.3 gestelde regels.

AU

Artikel 9.1 komt te luiden:

Een gedraging in strijd met:
a. artikel 4.3.3.6, 4.3.3.7, 4.3.3.13, tweede lid, 4.3.3.16, eerste en tweede lid, 4.3.3.18, tweede en       derde lid,

4.3.3.19, 4.3.3.20, eerste lid, 4.3.3.22, tweede lid, 4.3.3.23, 4.3.4.1, eerste lid, 4.3.4.2, 4.3.4.3, 4.3.4.7,
4.3.4.8, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 6.3a of 6.3b of

b. een krachtens artikel 5.1.3 gesteld verbod;
is een strafbaar feit.

AV

Artikel 10.7 en artikel 10.8 vervallen.

AW

Bijlage 2 komt te luiden:

BIJLAGE 2. Instructies voor vergunningen voor inrichtingen op gesloten stortplaatsen

A. Begripsomschrijvingen.

In deze bijlage wordt verstaan onder:
• gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de wet;
• nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en

tweede lid, van de wet;
• bovenafdichting: een circa 1,5 meter dikke waterkerende constructie die na sluiting van een stortplaats

volgens het Stortbesluit bodembescherming aangebracht wordt en welke van onder naar boven wordt
opgebouwd uit een steunlaag, al of niet voorzien van een gasonttrekkingssysteem, een minerale
afdichtingslaag, een kunststof folie, een hemelwaterdrainagelaag en een afdeklaag;

• nazorgorganisatie: gedeputeerde staten dan wel de rechtspersoon of instantie aan welke gedeputeerde staten
de zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden die verband houden met de in artikel 8.49 van de wet
bedoelde maatregelen heeft opgedragen;

• werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterbescherming;

• bouwstof: een bouwstof als bedoeld in artikel 1 eerste lid, sub b, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterbescherming;

• evenement: een manifestatie, uitvoering, voorstelling, wedstrijd, sportevenement of soortgelijke gebeurtenis,
waarbij publiek  aanwezig is.

• schadelijke stoffen: stoffen, combinaties van stoffen, preparaten of andere producten in welke vorm ook,
waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze – op of in de bodem
gebracht of gerakend – de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen.
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B. Aanwijzing van categorieën van inrichtingen (art. 4.2.1, eerste lid)

CATEGORIEËN VAN GEVALLENCATEGORI
EËN VAN
INRICHTIN-
GEN

Ligging ACTIVITEIT

Volg-
nummer

de aanleg, het telen en het onderhoud van flora (beplanting)
 B1

het verrichten van (mechanische) ingrepen in de bodem  B2
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (fundatie voor)
hekwerken en overige soortgelijke constructies  B3

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van
(ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van water  B4

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van
opslagvoorzieningen voor stoffen (vast en vloeibaar) of
voorwerpen

 B5

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een werk  B6
het (onder) houden van fauna  (dieren)  B7
het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (wandel/ fiets)
routes en parcours ter uitoefening van (sport) activiteiten en
intensieve  recreatie

 B8

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse)
infrastructuur t.b.v. elektriciteit en overige verbindingskabels  B9

het tot stand brengen, hebben, of gebruiken van speeltoestellen  B10
het verrichten van activiteiten die tot gevolg hebben dat de
vorm of hoogte van de gesloten stortplaats wordt beïnvloed  B11

het toepassen van bouwstoffen  B12
tot stand brengen, hebben of gebruiken van wegen,
parkeerterreinen en terreinen voor zover die –al dan niet
tijdelijk – voor gemotoriseerd verkeer openstaan

 B13

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een bouwwerk  B14
het organiseren van evenementen  B15
het uitvoeren van bouw- en aanlegwerkzaamheden  B16

1 t/m 29 als
bedoeld in
bijlage I,
behorende bij
het Inrichtin-
gen en Ver-
gunningen-
besluit
milieubeheer
(IVB)

Gelegen in, op,
onder of over  een
plaats waar de in
artikel 8.49 van de
wet bedoelde zorg
met betrekking tot
een gesloten
stortplaats wordt
uitgevoerd

C. Omschrijving van beperkingen en voorschriften (art. 4.2.1, tweede lid)

VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE MILIEUVERGUNNING volgnr.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de nazorgvoorzieningen te allen tijde bereikbaar zijn voor
zowel personeel van de nazorgorganisatie als (rollend) materieel, zo nodig met beperking van het
gebruik door de vergunninghouder.

 C1

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de activiteiten van de vergunninghouder zoveel mogelijk
gescheiden dienen te blijven van de nazorgvoorzieningen en dat mogelijke schade aan de
nazorgvoorzieningen door de activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder moet worden
voorkomen door het treffen van voorzieningen of maatregelen.

C2

Voorschriften inhoudende de verplichting dat (tijdelijke) constructies (onder- of  bovengronds) voor
wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering
van de nazorg.
Voorafgaand aan het toepassen van deze constructies dienen berekeningen te worden overgelegd aan de
nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de constructies voor wat betreft zetting en klink geen
nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.

 C3



PS2004WEM11 -12-

VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE MILIEUVERGUNNING volgnr.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat funderingen, kabels, leidingen, ingrepen in de bodem, etc.
de bovenafdichting niet mogen beschadigen en derhalve ten minste 50 centimeter boven de folie van de
bovenafdichting dienen te worden aangelegd of toegepast.
In afwijking van de vorige volzin dienen de bedoelde voorzieningen of ingrepen tenminste 25
centimeter boven de folie van de bovenafdichting te worden aangelegd of toegepast, indien het in acht
nemen van een afstand van 50 centimeter alleen kan worden aangehouden door het ophogen van de
afdeklaag en een dergelijke ophoging nadelige invloed zou hebben op de nazorgvoorzieningen of de
uitvoering van de nazorg. Bij het aanhouden van een afstand van minder dan 50 centimeter tot de folie
van de bovenafdichting dient gebruik te worden gemaakt van zodanige materialen en een zodanige
werkwijze dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen. Voorafgaand
aan de uitvoering van deze activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen
overgelegd waarin aangetoond wordt dat een dergelijke beschadiging wordt voorkomen. De
vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de
activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.

 C4

Voorschriften inhoudende de verplichting dat in geval van een calamiteit de nazorgorganisatie in de
gelegenheid wordt gesteld alle noodzakelijke maatregelen te nemen.  C5

Voorschriften inhoudende de verplichting dat beworteling niet dieper mag plaatsvinden dan 50
centimeter boven de folie van de bovenafdichting.  C6

Voorschriften inhoudende de verplichting tot het aanbrengen van knaagdierwerend (in geval van B7) of
wortelwerend doek (in geval van B1), met dien verstande dat indien bomen worden geplant daarnaast
extra beschermende voorzieningen dienen te worden aangebracht ter voorkoming van beschadiging van
de drainagevoorzieningen en de folie. Deze extra beschermende voorzieningen dienen te bestaan uit het
aanbrengen van een extra wortelwerend doek of een zodanige ophoging van de afdeklaag dat
beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen, waarbij voldaan moet
worden aan daaromtrent door gedeputeerde staten te stellen nadere eisen.

 C7

Voorschriften inhoudende de verplichting dat peilbuizen moeten worden uitgevoerd met een extra
stevige afwerkconstructie.  C8

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de opslag van materialen of gewassen voor wat betreft
zetting en klink geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorafgaand aan de uitvoering van de opslag dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd
aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt, dat voor wat betreft zetting en klink de opslag geen
nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.

 C9

Voorschriften inhoudende de verplichting voor de vergunninghouder om – indien de uitvoering van
nazorgactiviteiten dit noodzakelijk maakt -  onder zijn eigen verantwoordelijkheid de verwijdering van
voorzieningen, constructies, e.d.  die niet tot de nazorg behoren, te realiseren.

 C10

Voorschriften inhoudende de verplichting dat ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting het
oppervlak na oogsten ingezaaid dient te worden.  C11

Voorschriften inhoudende de verplichting dat in verband met mogelijke schade aan de bovenafdichting
als gevolg van overbemesting en kaalslag, het vee regelmatig verweid wordt.  C12

Voorschriften inhoudende de verplichting om voorzieningen te treffen voor het corrigeren van
eventuele verschilzakkingen en klink.  C13

Voorschriften inhoudende de verplichting dat (fiets of wandel) routes en parcours periodiek  vernieuwd
en gestructureerd dienen te worden ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting.  C14

Voorschriften inhoudende de verplichting om waterpartijen zodanig te dimensioneren dat het optreden
van verschilzettingen wordt voorkomen.  C15

Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij gebruik van open vuur afdoende maatregelen
getroffen worden in verband met mogelijk vrijkomend stortgas en ter voorkoming van beschadiging
van de nazorgvoorzieningen.

 C16

Voorschriften inhoudende de verplichting om te voorkomen dat bemesting, gewasbescherming en
bewatering, de monitoring in het kader van de nazorg verstoort dan wel schade aan de
nazorgvoorzieningen toebrengt.

 C17

Voorschriften inhoudende de verplichting dat het toepassen van (mechanische) belasting (al dan niet
tijdelijk) van de bodem als gevolg van de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de activiteit,
zodanig uitgevoerd wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende groot is om deze
belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de
nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorafgaand aan het toepassen van de (mechanisch) belasting dienen gegevens en berekeningen te
worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de draagkracht van de
bovenafdichting voldoende is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen
optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.

C18
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VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE MILIEUVERGUNNING volgnr.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de
doorlatendheid van de nazorgvoorzieningen niet mag beïnvloeden. C19

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de
kwaliteit van het hemelwater niet zodanig mag beïnvloeden dat niet langer kan worden vastgesteld dat
deze waterkwaliteit is ontstaan door lekkend percolaat uit de gesloten stortplaats.

C20

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen
geen nadelige invloed hebben op de monitoring of op de kwaliteit van de aangebrachte afdeklaag,
bijvoorbeeld door uitloging. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en mogen niet met
de bodem worden vermengd.

C21

Voorschriften inhoudende de verplichting dat:
- zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens een (mechanische) ingreep geen
verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden;
- de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan
daarvoor.

C22

Voorschriften inhoudende de verplichting (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van (afval)water
zodanig aan te leggen en te onderhouden dat het gehele stelsel vloeistofdicht is, alsmede de verplichting
deze leidingen voor ingebruikname en vervolgens om de vijf jaar te inspecteren op vloeistofdichtheid.
Aanleg, beheer en onderhoud van leidingen ten behoeve van het transport van (afval)water dient plaats
te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse Praktijkrichtlijnen.

C23

Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht
welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften
inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van
deze voorzieningen.

C24

Voorschriften inhoudende de verplichting dat het te gebruiken materieel (voor graaf-, transport- en
andere werkzaamheden) zodanig moet zijn uitgerust en worden gebruikt dat verontreiniging van de
bodem met schadelijke stoffen niet kan optreden.

C25

Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij intensief of zwaar gebruik van de bovenste laag van
de afdeklaag ter voorkoming van erosie en kaalslag de afdeklaag regelmatig dient te worden aangevuld
of te worden ingezaaid.

C26

Voorschriften inhoudende de verplichting dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft
op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van deze
activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond
wordt dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de
uitvoering van de nazorg. De vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze
activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.

C27

D.  Instructiebepalingen

ACTI-
VITEIT

DE VAN TOEPASSING
ZIJNDE VOORSCHRIF-
TEN

MOGELIJKHEDEN VOOR
AFWIJKINGEN/NADERE EISEN

TERMIJN WAARBINNEN
BESTAANDE
VERGUNNINGEN WOR-
DEN AANGEPAST

B1 C1, C2, C6, C7, C9, C11,
C13, C17, C22, C25, C27

Indien geen diepwortelende beplanting (dat de
minerale laag van de bovenafdichting tot 50 cm
afstand benadert) wordt gebruikt hoeft C7
(wortelwerend doek) niet te worden
opgenomen.
C6 is niet van toepassing indien diepwortelende
beplanting wordt gebruikt.
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ACTI-
VITEIT

DE VAN TOEPASSING
ZIJNDE VOORSCHRIF-
TEN

MOGELIJKHEDEN VOOR
AFWIJKINGEN/NADERE EISEN

TERMIJN WAARBINNEN
BESTAANDE
VERGUNNINGEN WOR-
DEN AANGEPAST

B2 C1, C2, C4, C10, C18,
C22, C25, C27

Indien geen voorzieningen of constructies, als
bedoeld onder C10, aanwezig zijn, hoeft C10
niet te worden opgenomen.
Bij inzet van materieel (mechanische belasting)
van zeer geringe omvang of gewicht (100
kilogram of minder) hoeft C18 niet te worden
opgenomen.

B3 C1, C2, C3, C4, C10,
C13, C22, C25, C27

B4 C1, C2, C3, C4, C10,
C13, C18,  C23, C24,
C25, C27

Indien het weinig risicovolle leidingen betreft
kan een lagere controlefrequentie worden
opgenomen. De inspectie dient daarbij wel door
een gecertificeerd bureau (o.a. KIWA, KOMO)
te worden uitgevoerd.

B5 C1, C2, C3, C4, C5, C9,
C10, C13, C18, C19,
C24, C 25, C27

Indien stoffen of voorwerpen worden
opgeslagen in een hoeveelheid van ten hoogste
200 kilogram, hoeft C3 niet te worden
opgenomen.
Indien geen schadelijke stoffen worden
opgeslagen, hoeft C24 niet te worden
opgenomen.

B6 C1, C2, C8, C10, C13,
C18, C24, C25, C27

B7 C1, C2, C7, C8, C10,
C12, C18, C25, C27

B8 C1, C2, C10, C14, C15,
C18, C21, C25, C27

B9 C1, C2, C4, C10, C25,
C27

B10 C1, C2, C3, C4, C8, C10,
C13, C15, C16, C25,
C26, C27

Indien geen sprake is van open vuur of andere
ontstekingsbronnen, hoeft C16 niet te worden
opgenomen.
Wanneer geen sprake is van waterpartijen,
hoeft C15 niet te worden opgenomen.

B11 C1, C2, C3, C8, C10,
C13, C15, C18, C25, C27

B12 C1, C2, C9, C10, C18,
C19, C20, C21, C24,
C25, C27

B13 C1, C2, C8, C9, C10,
C13, C18, C19, C20,
C25, C27

B14 C1, C2, C3, C4, C5, C10,
C13, C18, C27

B15 C1, C2, C5, C8, C9, C16,
C18 , C26, C27
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ACTI-
VITEIT

DE VAN TOEPASSING
ZIJNDE VOORSCHRIF-
TEN

MOGELIJKHEDEN VOOR
AFWIJKINGEN/NADERE EISEN

TERMIJN WAARBINNEN
BESTAANDE
VERGUNNINGEN WOR-
DEN AANGEPAST

B16 C1, C2, C3, C4, C5, C8,
C13, C14, C15, C16,
C20, C27

AX

De bijlagen 3, 4 onderdeel B en 5 vervallen.

AY

Bijlage 17 vervalt.

ARTIKEL II

A

Op het tijdstip waarop de algemene maatregelen van bestuur krachtens artikel 10.28 en 10.29 van de Wet
milieubeheer in werking treden, vervallen de artikelen 4.3.1.1 en 4.3.1.2.

B

Op het tijdstip waarop de algemene maatregelen van bestuur krachtens artikel 10.41 en 10.44 van de Wet
milieubeheer in werking treden, vervallen de artikelen 4.3.3.13, 4.3.3.13a, 4.3.3.15, 4.3.3.16, 4.3.3.18, 4.3.3.19
lid 2 en lid 3, 4.3.3.20, 4.3.3.22, 4.3.3.23, 4.3.3.24, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.4.3 lid 2, lid 3 en lid 4, 4.3.4.4, 4.3.4.6,
4.3.4.7, 4.3.4.8 en onderdeel C van bijlage 4.

C
Op het tijdstip waarop de algemene maatregelen van bestuur krachtens artikel 10.41 en 10.51 van de Wet
milieubeheer in werking treden, vervallen van artikel 1.1 onderdeel f en h.

D

Op het tijdstip waarop de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10.46 van de Wet milieubeheer in
werking treden, vervallen de artikelen 4.3.3.2, 4.3.3.12 lid 1 en 4.3.4.0.

E

Op het tijdstip waarop de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10.51 van de Wet milieubeheer in
werking treden, vervallen de artikelen 4.3.3.6, 4.3.3.7, 4.3.3.8, 4.3.3.9, 4.3.3.10 en onderdeel A van bijlage 4.

F

Op het tijdstip waarop alle vier algemene maatregelen van bestuur genoemd onder A, B, D en E in werking zijn
getreden, vervallen de artikelen 4.3.3.3 en 4.3.4.0a en komt artikel 9.1 als volgt te luiden:

Een gedraging in strijd met:
a. artikel 4.4.2, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 6.3a of 6.3b of
b. een krachtens artikel 5.1.3 gesteld verbod;
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is een strafbaar feit.

Artikel III

1. Na de inwerkingtreding van alle algemene maatregelen van bestuur, bedoeld in artikel II van
dit besluit, stellen gedeputeerde staten de nummering van de hoofdstukken, titels, paragrafen en
artikelen van de Provinciale milieuverordening Utrecht opnieuw vast en brengen zij de in die
verordening voorkomende aanhalingen van hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen van in die
verordening genoemde wetten in overeenstemming.

2. Gedeputeerde staten maken de tekst van de Provinciale milieuverordening
Utrecht, zoals zij na
 de toepassing van het eerste lid luidt, in het provinciaal blad bekend.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde week na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin het besluit wordt geplaatst.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Aanpassing aan wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen

Argumenten
Zie onder beoogd effect

Financiën
Geen gevolgen voor financiën

Algemene toelichting

1. ALGEMEEN

Terugblik op de vorige tranches

Op 31 december 1993 is de eerste tranche van de Provinciale milieuverordening Utrecht in werking getreden
Deze eerste tranche bevatte een regeling over:
* de Provinciale Commissie voor Milieubeheer en Waterhuishouding (samenstelling en bevoegdheden van

een adviescommissie voor het provinciaal bestuur);
* inspraak bij besluiten van algemene strekking (zoals het provinciaal milieubeleidsplan, het jaarlijks provin-

ciaal milieuprogramma en wijzigingen van de provinciale milieuverordening);
* het meldingen- en inzamelvergunningstelsel van gevaarlijke afvalstoffen;
* bodemsanering (inspraakregeling en eisen m.b.t. saneringsplannen);
* de bescherming van de kwaliteit van het grondwater (de Verordening grondwaterbescherming provincie

Utrecht 1988 kwam daarmee te vervallen).

Per 1 maart 1995 is de tweede tranche verschenen.
Met inachtneming van het Milieubeleidsplan provincie Utrecht 1993-1997, zijn in de tweede tranche de
volgende onderwerpen geregeld:
* procedure voor vrijstelling van gemeentelijke rioleringsplicht in het buitengebied;
* toetsingskader (intergemeentelijke ammoniakreductieplannen);
* voorkoming of beperking van geluidhinder in stiltegebieden;
* grondwaterbescherming in grondwaterbeschermingsgebieden;
* ontheffingen, vergoeding van kosten en schade, handhaving.

De derde tranche is mede het juridisch verlengstuk van het Milieubeleidsplan provincie Utrecht 1998-2002. De
derde tranche bevat wijzigingen van de hoofdstukken 1 (algemeen), 2 (Provinciale Commissie voor Mi-
lieubeheer en Waterhuishouding), 4 (afvalstoffen en (water)bodemsanering), 9 (handhaving) en 10 (over-
gangsbepalingen). De wijzigingen in de hoofdstukken 1 en 2 vloeien voort uit de overdracht van het
waterkwaliteitsbeheer naar de Utrechtse waterschappen per 1-1-1997. Daarmee is ook de taak van de Provinciale
Commissie voor Milieubeheer en Waterhuishouding gewijzigd. De wijzigingen van het onderdeel afvalstoffen
hangen samen met:
- het project Gescheiden inzameling van bedrijfsafval stoffen (GIBA);
- de vaststelling van het Tweede Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen (wijziging van de regeling voor de

inzameling van gevaarlijke afvalstoffen).
Voorts is een aantal technische verbeteringen aangebracht en zijn enkele wijzigingen opgenomen om de
onderdelen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen beter op elkaar te laten aansluiten.
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Op 31 december 2003 is het besluit tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 inzake
beschermde gebieden voor grondwaterbescherming2 in werking getreden. Gelijktijdig met de inwerkingtreding
van het besluit zijn er zeven uitvoeringsbesluiten gaan gelden.

Vierde tranche

Deze vierde tranche bevat wijzigingen van de hoofdstukken afvalstoffen en bodemsanering. Tevens is
toegevoegd een nieuwe titel over het gebruik van gesloten stortplaatsen. Deze vierde tranche bevat ook een
aanpassing van de provinciale milieuverordening aan het duale stelsel bij de provincies en een wijziging van de
verordening inzake details.

De wijzigingen van het onderdeel afvalstoffen hangen samen met de op 8 mei 2002 inwerking getreden
Wijzigingswet Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen)3. De Wijzigingswet legt de sturing van het
afvalstoffenbeleid op landelijk niveau, hetgeen gevolgen heeft voor de provinciale regelgeving. Reeds op 8 mei
2002 is als gevolg van deze wet een groot aantal artikelen van de Provinciale milieuverordening Utrecht van
rechtswege vervallen. Andere artikelen van de Provinciale milieuverordening Utrecht zullen van rechtswege
vervallen op het moment dat door een algemene maatregel van bestuur in het betreffende onderwerp wordt
voorzien. Daarnaast kunnen, zodra alle relevante algemene maatregelen van bestuur in werking zijn getreden,
een aantal ondersteunende artikelen uit de verordening worden geschrapt. Ook dienen de artikelen in de
verordening aangepast te worden aan de nieuwe nummering van de Wet milieubeheer.

Toegevoegd wordt een regeling over het gebruik van gesloten stortplaatsen, in aanvulling op de regeling omtrent
nazorg in de Wet milieubeheer. Voor de nazorg – zowel voor de instandhouding van de nazorgvoorzieningen als
voor het nemen van nazorgmaatregelen – is het van belang dat voorwaarden kunnen worden gesteld aan de
activiteiten die na het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats zullen worden verricht. De aan deze
activiteiten te stellen voorwaarden hebben tot doel, dat de nazorgvoorzieningen bereikbaar blijven,
milieumaatregelen genomen kunnen worden en aantasting van de nazorgvoorzieningen voorkomen wordt. Om
deze voorwaarden te kunnen stellen is een regeling in de provinciale milieuverordening noodzakelijk.

In het onderdeel bodemsanering zijn enkele wijzigingen aangebracht. Tevens is een aantal artikelen toegevoegd.
Met name wordt een aantal meldingsplichten vastgelegd. Voor een goede controle en handhaving is van belang
dat het tijdstip van aanvang van de sanering wordt gemeld, evenals een eventuele afwijking van het
saneringsplan, het bereiken van de einddiepte over het gehele gebied van de ontgraving, en het beëindigen van
de grondsanering of grondwatersanering. Tevens worden in de verordening duidelijke eisen vastgelegd waaraan
een evaluatierapport moet voldoen.

In verband met de invoering van het duale stelsel bij de provincies per 12 maart 2003 zijn de statencommissies
geen (vaste) adviescommissies meer aan het college van gedeputeerde staten, en is derhalve de bepaling "dat
eerst de betreffende statencommissie moet worden gehoord" niet meer gewenst. Bij deze wijziging wordt
daarom in voorkomende gevallen het vooraf horen van de statencommissie geschrapt.

De verschillende wijzigingen worden hier eerst in algemene zin en in volgende bijlage – waar nodig –
artikelsgewijs toegelicht.

2. AFVALSTOFFEN

Op 21 juni is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) tot stand gekomen4.
Deze wet is in werking getreden op 8 mei 20025.
De structuur van het beheer van afvalstoffen is daarmee sterk gewijzigd. De Wijzigingswet legt de sturing van
het afvalstoffenbeleid op landelijk niveau, in plaats van op provinciaal niveau. Als gevolg hiervan spelen de
provinciegrenzen geen rol meer op het gebied van de afvalverwijdering, en is er meer marktwerking mogelijk
binnen Nederland.

 
2 Prov. blad 2003, 43.
3 Stb. 2002, 346.
4 Stb. 2001, 346.
5 Stb. 2002, 206.
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Deze wetswijziging is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer in 1995. Op
grond daarvan is de Commissie Toekomstige Organisatie Afvalverwijderingsstructuur (ook wel genoemd:
Commissie Epema) ingesteld.  De Commissie werd gevraagd haar visie te geven op de afvalverwerking op lange
en korte termijn. Zij concludeerde in 1996 dat de provinciale en regionale schaal waarop de afvalverwijdering is
georganiseerd, niet meer is toegesneden op de schaal waarop de activiteiten op het gebied van afvalverwijdering
steeds meer plaatsvinden. Daarom adviseerde de Commissie een landelijke sturing van de afvalverwijdering.

De Wijzigingswet Wet milieubeheer heeft gevolgen voor de regelgeving van de provincies, in casu de
provinciale milieuverordening. De Wijzigingswet is een raamwet. Dit betekent dat de hoofdlijnen vastliggen,
maar dat daarbinnen nog veel vastgelegd moet worden in plannen of algemene maatregelen van bestuur. Bij de
inwerkingtreding van de wet is een aantal algemene maatregelen van bestuur in werking getreden. Overigens
moet een aantal andere algemene maatregelen van bestuur nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld, deze
zijn derhalve nog niet in werking getreden.

Een aantal artikelen van de provinciale milieuverordening is in strijd met deze nieuwe, hogere regelgeving
(Wijzigingswet en bijbehorende algemene maatregelen van bestuur). Als gevolg hiervan zijn deze artikelen op 8
mei 2002 van rechtswege vervallen.

Daarnaast is voor de provincie en de provinciale milieuverordening van belang dat er nog een aantal algemene
maatregelen van bestuur bij koninklijk besluit moeten worden vastgesteld. In de Wijzigingswet is in artikel XVII
een overgangsregeling opgenomen. Daardoor geldt een overgangsperiode, waarin de “bestaande”  provinciale
regelgeving met betrekking tot deze onderwerpen van toepassing blijft totdat in het betrokken onderwerp wordt
voorzien door een algemene maatregel van bestuur. Naar verwachting zullen de bedoelde algemene maatregelen
van bestuur in 2004 en 2005 in werkingtreden.

Naast de artikelen, die van rechtswege zijn of komen te vervallen, bevat de Provinciale milieuverordening
Utrecht ook bepalingen die deze artikelen ondersteunen. Deze ondersteunende bepalingen vervallen niet van
rechtswege. Formeel kunnen deze ondersteunende artikelen (en bijlagen) in de milieuverordening gehandhaafd
blijven, maar ze zijn overbodig. Een aantal ondersteunende artikelen en bijlagen kan onmiddellijk vervallen,
andere kunnen vervallen op het moment dat alle betreffende algemene maatregelen van bestuur in werking zijn
getreden. Bij het wijzigingsbesluit wordt dit geregeld.

Verder bevat het wijzigingsbesluit bepalingen om:
a. de nog bestaande artikelen aan te passen aan de gewijzigde terminologie van de Wet milieubeheer en;
b. in de bestaande artikelen opgenomen verwijzingen naar artikelen in de Wet milieubeheer.

In paragraaf 4.3.2. van de verordening zijn bepalingen over afvalwater opgenomen. De regeling in de Wet
milieubeheer voor afvalwater is hetzelfde gebleven, maar de nummering van de artikelen  in de wet is veranderd.
De artikelen 4.3.2.1, eerste lid, en 4.3.2.2, eerste lid, van de milieuverordening worden aan deze nieuwe
nummering aangepast.

Als alle hiervoor bedoelde algemene maatregelen van bestuur in werking zijn getreden, zullen alle in titel 4.3 van
de Provinciale milieuverordening Utrecht opgenomen artikelen vervallen, met uitzondering van de drie artikelen
van paragraaf 4.3.2 Afvalwater.

3. REGELING GEBRUIK GESLOTEN STORTPLAATSEN

Met ingang van 1 april 1998 is titel 8.3 van de Wet milieubeheer, houdende regels met betrekking tot gesloten
stortplaatsen, in werking getreden. De regeling heeft betrekking op gesloten stortplaatsen, waar op of na 1
september 1996 nog afval is gestort en het Stortbesluit bodembescherming van toepassing is dan wel uitsluitend
baggerspecie is gestort. Het gaat om ruim 90 locaties in Nederland.
Gedeputeerde staten verklaren ingevolge art. 8.47, derde lid, Wet milieubeheer een stortplaats voor gesloten,
indien:
a. het storten van afvalstoffen is beëindigd,
b. voor zover een daartoe strekkend voorschrift voor de inrichting geldt, een bovenafdichting is aangebracht, en
c. een eindinspectie door het bevoegd gezag is uitgevoerd waaruit is gebleken dat aan alle voorschriften,
verbonden aan de vergunning voor de stortplaats, is voldaan en dat ook geen andere maatregelen ingevolge de
Wet bodembescherming getroffen dienen te worden door degene die de stortplaats drijft, in geval van
verontreiniging of aantasting van de bodem onder  de stortplaats.
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Ingevolge artikel 8.49, derde lid, Wet milieubeheer stelt degene die de stortplaats drijft, een nazorgplan op ter
uitvoering van de nadien door gedeputeerde staten te nemen nazorgmaatregelen. Gedeputeerde staten moeten het
plan goedkeuren. Zij kunnen – zolang de stortplaats nog niet is gesloten - degene die een stortplaats drijft
bevelen het nazorgplan waarmee zij hebben ingestemd, aan te passen gezien de ontwikkelingen op het gebied
van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de
kwaliteit van het milieu, dan wel in verband met een verandering van de stortplaats sedert de datum van
goedkeuring van het nazorgplan (artikel 8.49, vierde lid, Wet milieubeheer).

Op grond van artikel 8.50, eerste lid, Wet milieubeheer zijn vervolgens gedeputeerde staten van de provincie
waarin een gesloten stortplaats is gelegen, belast met het treffen van nazorgmaatregelen. Onder nazorg wordt
verstaan het nemen van maatregelen om de milieuvoorzieningen in stand te houden, te controleren en te
vervangen. Met name het vervangen van de bovenafdichting is een aanzienlijke kostenpost. De totale kosten van
nazorg in Nederland worden geraamd op vele honderden miljoenen euro's.

Ter dekking van de kosten leggen de provincies een heffing op aan de exploitanten. Deze heffing is bedoeld ter
financiering van het doelvermogen. Het doelvermogen is het totale geraamde gekapitaliseerde bedrag dat
beschikbaar moet zijn na de sluiting van de stortplaats om de nazorg te kunnen bekostigen. Deze heffing kan
worden opgelegd totdat de stortplaats gesloten is en aan de provincie is overgedragen. Nadien kunnen eventuele
tekorten niet meer op de exploitant verhaald worden.

De verplichting van artikel 8.50 Wet milieubeheer tot het nemen van nazorgmaatregelen is niet aan een termijn
gebonden. Zolang de wettelijke regeling niet wordt gewijzigd, blijft de verplichting om nazorgmaatregelen te
nemen dus op de provincie rusten. In dat verband wordt wel gesproken van "eeuwig durende" of "altijd durende"
nazorg. De provincies hebben daarom groot belang bij een goed functionerend systeem van nazorgvoorzieningen
en nazorgmaatregelen.

Nut en noodzaak van een regeling in de PMV

Voor de nazorg – zowel voor de instandhouding van nazorgvoorzieningen als voor het nemen van
nazorgmaatregelen – is het van belang dat voorwaarden kunnen worden gesteld aan de activiteiten die na het
aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats zullen worden verricht: de “eindbestemming” en het gebruik
van de gesloten stortplaats.
In de Memorie van toelichting6 is daaromtrent opgemerkt:
“Met het oog op de risico’s die verbonden zijn aan het na sluiting van de stortplaats weer in gebruik nemen van
het terrein voor andere doeleinden, is het gewenst dat dit gebruik aan voorwaarden wordt gebonden. Aangezien
in dit wetsvoorstel de provincie wordt belast met de nazorg, is het gewenst dat de provincies zelf regels stellen
voor activiteiten op de gesloten stortplaats, daarbij gebruik makend van de bevoegdheid die gegeven is in artikel
1.2, derde lid, van de Wet milieubeheer. Op grond van deze bepaling kunnen provincies regels stellen voor
onderwerpen van meer dan gemeentelijk belang.”

De te stellen voorwaarden aan de activiteiten die na het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats
zullen worden verricht, hebben ten doel er voor te zorgen dat:
(a) nazorgvoorzieningen bereikbaar blijven
(b) milieumaatregelen (bijv. vervanging bovenafdekking) genomen kunnen worden
(c) aantasting van de nazorgvoorzieningen (bijvoorbeeld beschadiging afdekking of peilbuizen)
voorkomen wordt.
Deze voorwaarden kunnen niet in voldoende mate met behulp van andere, al bestaande juridische instrumenten
worden gesteld. Wel zal de gesloten stortplaats planologisch een zekere mate van bescherming kunnen worden
geboden – in het streekplan kan daarop worden ingegaan -, maar het is niet zeker dat gemeenten, zo zij daartoe
bereid zouden zijn, in voldoende mate het gebruik van een gesloten stortplaats aan voorwaarden kunnen binden
met behulp van gebruiksvoorschriften en een aanlegvergunningstelsel in het bestemmingsplan.
Verder heeft de provincie niet in alle gevallen, als eigenaar of anderszins, de mogelijkheid om privaatrechtelijk
eisen aan het gebruik van de gesloten stortplaats te stellen.
Een regeling in de Provinciale milieuverordening Utrecht ten aanzien van activiteiten die na het aanbrengen van
de eindafdichting op de stortplaats zullen worden verricht is derhalve in verband met de bescherming van het
milieu noodzakelijk.

 
6 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24 321, nr. 3, blz. 5)
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Knelpunt bij regeling in de provinciale milieuverordening

Bij de voorbereiding van een regeling in de provinciale milieuverordening voor de nabestemming
(eindbestemming) van gesloten stortplaatsen door de gezamenlijke provincies is gebleken dat artikel 1.2, zesde
lid van de Wet milieubeheer een knelpunt oplevert.
In genoemd artikellid is bepaald dat de provinciale milieuverordening - behoudens enkele uitzonderingen - geen
regels kan bevatten die rechtstreeks betrekking hebben op inrichtingen. De uitzonderingen worden in het
artikellid genoemd en de nabestemming van gesloten stortplaatsen hoort daar niet bij. Dit betekent dat daarmee
de juridische basis ontbreekt om rechtstreeks werkende regels in de provinciale milieuverordening op te nemen
ten aanzien van activiteiten die na het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats zullen plaatsvinden
binnen een inrichting.
Wel biedt artikel 8.46 van de Wet milieubeheer de mogelijkheid om ten aanzien van inrichtingen in de
provinciale milieuverordening niet-rechtstreeks werkende regels op te nemen in de vorm van
instructiebepalingen. Door middel van dergelijke instructiebepalingen kan aan het bevoegd gezag voor de
vergunningverlening de opdracht worden gegeven aan de vergunning voorschriften te verbinden met een
bepaalde inhoud. Het is echter moeilijk om op voorhand afdoende instructiebepalingen op te stellen voor de
nabestemming van gesloten stortplaatsen, aangezien de omstandigheden bij iedere gesloten stortplaats weer
anders zijn. Om een goede nazorg te kunnen garanderen is eigenlijk maatwerk gewenst, afgestemd op de
specifieke stortplaats en de daarop geplande nabestemmingsactiviteiten.

Daarbij speelt mee dat in veel gevallen, niet de provincie, maar het college van burgemeester en wethouders van
de betrokken gemeente het bevoegd gezag zal zijn, dat de instructies in de vergunning moet verwerken. Wel
hebben de provincies altijd de financiële verantwoordelijkheid voor een goede nazorg van gesloten stortplaatsen.
Door de gezamenlijke provincies is daarom aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer verzocht zo spoedig mogelijk te voorzien in een wettelijke oplossing voor dit gesignaleerde
knelpunt.
Zolang daarin door de wetgever niet is voorzien, kiezen de provincies ervoor toch invulling te geven aan het
instrument van de instructiebepalingen (zie hieromtrent bijlage 2). Daarnaast zal over ieder concreet geval in
overleg worden getreden met het betreffende bevoegd gezag, veelal de gemeente, om te bereiken dat bij de
vergunningverlening toch zoveel mogelijk maatwerk plaatsvindt ten aanzien van de nabestemming van een
gesloten stortplaats.

Inhoud van de regeling ten aanzien van activiteiten buiten inrichtingen

Degene die een gesloten stortplaats (of een deel daarvan) wil gebruiken, dient tevoren terdege na te gaan welke
nazorgvoorzieningen en welke maatregelen zijn getroffen en hij zal zijn plan waar nodig daaraan moeten
aanpassen. Hij heeft daarvoor inzicht nodig in de getroffen en te treffen nazorgmaatregelen. Deze zullen onder
meer blijken uit het nazorgplan. De actuele informatie over de nazorgmaatregelen en –voorzieningen kan altijd
worden verkregen bij de provincie.

Gedeputeerde staten kunnen van de op grond van artikel 4.4.2 geldende verbodsbepaling ontheffing verlenen
voor een toekomstig gebruik van de plaats waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot
een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd, voor zover het althans activiteiten betreft die niet binnen een inrichting
plaatsvinden.
Bij het verzoek om ontheffing moet de aanvrager aangeven hoe hij de bereikbaarheid van de
nazorgvoorzieningen denkt te garanderen, hoe aantasting van de nazorgvoorzieningen zal worden voorkomen en
welke andere maatregelen hij zal nemen om te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg wordt belemmerd.
Gedeputeerde staten kunnen vervolgens zo nodig verdergaande voorschriften aan de ontheffing verbinden.
Het risico bestaat dat door het voorgenomen gebruik de voorzieningen worden beschadigd of maatregelen niet
kunnen worden genomen. Als de te treffen maatregelen dat risico onvoldoende kunnen beperken, wordt de
ontheffing geweigerd. Anders kan immers niet worden gewaarborgd dat de gesloten stortplaats geen nadelige
gevolgen voor het milieu veroorzaakt (hetgeen volgens artikel 8.49 Wet milieubeheer de doelstelling van nazorg
is).

Instructiebepalingen ten aanzien van activiteiten binnen inrichtingen

Op grond van artikel 4.2.1 van de Provinciale milieuverordening Utrecht is het bevoegd gezag verplicht om bij
de verlening van een vergunning voor een inrichting die in bijlage 2 van de provinciale milieuverordening is
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aangewezen in daarbij aangegeven gevallen de in bijlage 2 opgenomen instructies op te volgen. Dergelijke
instructies zijn in bijlage 2 opgenomen voor inrichtingen die gelegen zijn op een plaats waar de in artikel 8.49
van de Wet milieubeheer bedoelde nazorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd. Daarmee
wordt bereikt dat ook regels worden gesteld ten aanzien van activiteiten binnen inrichtingen die gelegen zijn op
een gesloten stortplaats of een in de nabijheid van de stortplaats gelegen plaats waar nazorgvoorzieningen
aanwezig zijn.
Voor de inhoud van de instructiebepalingen wordt verwezen naar bijlage 2 van de milieuverordening en de
toelichting daarop.

Handhaving

Tegen overtreding van het verbod van artikel 4.4.2 van de milieuverordening om een gesloten stortplaats zonder
ontheffing te gebruiken of overtreding van de voorschriften die aan een ontheffing zijn verbonden, kan zowel
bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden opgetreden. Bestuursrechtelijk kan worden opgetreden met
bestuursdwang op grond van artikel 122 Provinciewet en een dwangsom op grond van artikel 5:32 Algemene
wet bestuursrecht.
Strafrechtelijk is van belang dat overtreding van de verbodsbepaling op grond van het (gewijzigde) artikel 9.1
van de milieuverordening juncto art. 1a van de Wet op de economische delicten een economisch delict is. Dat
geldt ook voor overtreding van de voorschriften die aan een ontheffing zijn verbonden (op grond van artikel
18.18 van de Wet milieubeheer juncto art. 1a van de Wet op de economische delicten).
In geval van overtreding zal de provincie zo nodig de kosten van herstel e.d. langs civielrechtelijke weg op de
overtreder kunnen verhalen.
Handhaving van de in bijlage 2 van de provinciale milieuverordening opgenomen instructiebepalingen vindt
plaats via handhaving van de vergunning, waarin de instructiebepalingen door het bevoegd gezag, veelal de
gemeente, op grond van artikel 4.2.1 van de provinciale milieuverordening dienen te worden verwerkt. Het
bevoegd gezag voor de vergunningverlening is tevens het bevoegde gezag voor de handhaving van die
vergunning conform het bepaalde in artikel 18.2 van de wet.

4. BODEMSANERING

Meldingsplichten

De wijziging van hoofdstuk 6 van de provinciale milieuverordening heeft haar oorsprong in de problemen die de
provincies ondervinden bij het optreden als bevoegd gezag bij saneringen die door derden worden uitgevoerd in
het kader van de Wet bodembescherming. Zo wordt niet altijd het tijdstip van aanvang van de
saneringswerkzaamheden gemeld, hoewel een meldplicht doorgaans wel als voorwaarde aan de instemming met
het saneringsplan wordt verbonden. De melding is van groot belang, omdat daarna gedurende de uitvoering van
de saneringswerkzaamheden gecontroleerd kan worden of de sanering volgens het saneringsplan wordt
uitgevoerd. Wanneer de aanvang van de sanering niet wordt gemeld, kan in de meeste gevallen slechts achteraf
worden gecontroleerd. Dit is echter ongewenst, omdat afwijkingen van het saneringsplan na afloop van de
sanering veelal niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt.

Naast de meldplicht ten aanzien van de aanvang van de sanering en het moment waarop de grondsanering of
grondwatersanering beëindigd wordt, is het wenselijk dat bij een grondsanering waarbij ontgraven wordt, tijdig
melding wordt gemaakt van het verwachte tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de
einddiepte bereikt zal worden. Hiermee wordt bedoeld het tijdstip waarop de krachtens de instemming met het
saneringsplan geldende terugsaneerwaarden in zowel horizontale als verticale richting gehaald zullen worden.
Deze melding dient plaats te vinden zodra er een redelijk vermoeden is van dat tijdstip en in ieder geval
voorafgaand aan het moment waarop tot aanvulling van de ontgraving wordt overgegaan. Indien ontgraving en
aanvulling in gedeeltes plaatsvindt, zal steeds separaat per gedeelte gemeld dienen te worden.
De huidige Provinciale milieuverordening Utrecht stelt geen regels omtrent melding van het moment waarop
over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden of van het moment van beëindiging
van de sanering.
Naar aanleiding van deze meldingen kunnen ambtenaren die met handhaving belast zijn een controlebezoek
brengen aan de saneringslocatie.

Een ander probleem waarmee de provincies geconfronteerd worden, is dat afwijkingen van het saneringsplan
niet in een zo vroeg mogelijk stadium gemeld worden. Vaak komen de afwijkingen pas aan het licht bij de
toetsing van het evaluatierapport. Het opleggen van een correctiebevel ligt dan niet altijd in de rede, omdat in
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veel gevallen de indiener van het saneringsplan dan redelijkerwijs niet meer aan dit plan kan worden gehouden.
Krachtens de bestaande milieuverordening is het echter evenmin mogelijk de indiener van het saneringsplan te
'straffen' voor het niet melden van de gewijzigde omstandigheden.

Tenslotte laat de kwaliteit van evaluatierapporten nog wel eens te wensen over, omdat geen duidelijke regels
bestaan over de inhoud ervan. Wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de eisen waaraan een evaluatierapport
moet voldoen, is een betere toetsing van de uitgevoerde sanering mogelijk.

De nieuwe artikelen 6.3a en 6.3b van de provinciale milieuverordening voorzien in bovenstaande leemte. In
artikel 6.3a zijn de gewenste meldingen in één artikel opgenomen.

De artikelen 6.3a en 6.3b van de milieuverordening zijn gebaseerd op artikel 1.2, eerste en derde lid, van de Wet
milieubeheer, op grond waarvan provinciale staten de bevoegdheid hebben ter bescherming van het milieu regels
te stellen indien dit naar hun oordeel van meer dan gemeentelijk belang is. De artikelen betreffen een aanvulling
op de Wet bodembescherming. Met het verplicht stellen van de melding van (een wijziging van) de
aanvangsdatum, het behalen van de einddiepte over het gehele gebied van de ontgraving en de beëindiging van
de sanering wordt het mogelijk om ten behoeve van een effectieve handhaving van de Wet bodembescherming
meer informatie te verkrijgen over de uitvoering van een sanering. Het stellen van eisen aan de inhoud van het
evaluatierapport zal, mits hierop gehandhaafd wordt, leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de
ingediende rapporten. Daardoor kunnen gedeputeerde staten zich een beter oordeel vormen over de uitvoering
van het saneringsplan en daardoor over de vraag of er gronden zijn om de indiener van het plan een
correctiebevel op te leggen.

Strafbaarstelling

Bewust is ervoor gekozen de meldingsplichten op te nemen in de provinciale milieuverordening. Om de
artikelen 6.3a en 6.3b van de milieuverordening direct strafrechtelijk te kunnen handhaven dient de overtreding
ervan, gelet op de Wet op de economische delicten en het feit dat deze artikelen gebaseerd zijn op artikel 1.2,
eerste lid, van de Wet milieubeheer, strafbaar gesteld te worden in de provinciale milieuverordening zelf. Via
wijziging van artikel 9.1 is hieraan tegemoet gekomen.

Ook bestaat de mogelijkheid de meldingsplichten op te nemen in de voorschriften bij de beschikking inzake de
instemming met het saneringsplan op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming.
Handhaving van deze voorschriften kan – in theorie - zowel bestuursrechtelijk (via het correctiebevel) als
strafrechtelijk (Wet op de economische delicten juncto artikel 39, tweede lid van de Wet bodembescherming)
plaatsvinden. Bestuursrechtelijke handhaving heeft echter weinig zin, omdat het essentiële controlemoment dan
al is verstreken en er derhalve niet meer te corrigeren valt.

Ondanks dit alternatief om meldingsplichten op te nemen in de voorschriften bij de beschikking op het
saneringsplan, wordt toch de voorkeur gegeven aan een regeling in de provinciale milieuverordening. In de
eerste plaats leidt dit tot een meer uniforme en zorgvuldige regeling. In de tweede plaats is de meldingsplicht in
de milieuverordening in beginsel gericht tot degene die feitelijk leiding geeft aan de uitvoering van een sanering
(veelal een adviesbureau of aannemer). Voor deze constructie is gekozen, omdat in de meeste gevallen de
opdrachtgever (de indiener van het saneringsplan) een leek op het gebied van bodemsanering is en de
meldverplichtingen zijn uitbesteed aan het adviesbureau of de aannemer. Omdat in gevallen waarin niet gemeld
wordt sprake kan zijn van slechts geringe schuld van de opdrachtgever (de indiener van het saneringsplan) volgt
voor hem dan geen vervolging. Het is gewenst om in die gevallen tegen het adviesbureau of de aannemer,
degene die feitelijk leiding geeft aan de uitvoering van de sanering, strafrechtelijk te kunnen optreden. Juist deze
partijen kunnen een financieel belang hebben bij het achterwege laten van een melding. Om deze reden is er in
artikel 6.3a van de provinciale milieuverordening voor gekozen degene die feitelijk leiding geeft aan de
uitvoering van de sanering in beginsel op te nemen als normadressaat. Doelstelling is hiermee beter controle te
kunnen uitoefenen op de uitvoering van de sanering en op de afvoer van de grondstromen.
Is er (nog) geen bureau bij de sanering betrokken dan blijven de verplichtingen uiteraard rusten bij degene die
het saneringsplan heeft ingediend. In die situatie is dat namelijk tevens degene die feitelijk leiding geeft aan de
sanering, en gelden de meldverplichtingen van artikel 6.3a rechtstreeks voor hem.
Een verplichting tot melding als bedoeld in het eerste, tweede, vijfde en zesde lid van artikel 6.3a geldt overigens
niet voor degene die feitelijk leiding geeft aan de sanering indien de in dat lid bedoelde melding reeds is gedaan
door de opdrachtgever, dus door de indiener van het saneringsplan. In zo'n geval is het niet nodig de
meldingsplicht ook nog neer te leggen bij de feitelijk leidinggevende.
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Rechtstreekse gemeenten

In het kader van het BEVER-beleid7 is bepaald dat de taken en bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet
bodembescherming behoren te berusten bij de bestuursorganen die hiervoor op het gebied van schaalniveau het
meest doelmatig zijn. Voor het stedelijk gebied zijn dit de grote gemeenten, voor het landelijk gebied de
provincies. Als gevolg van deze beleidswijziging hebben op 1 januari 2004 zesentwintig grote gemeenten
dezelfde status op grond van de Wet bodembescherming hebben als de vier grote steden, waaronder Utrecht,
reeds enige tijd bezitten.
De regeling zoals opgenomen in hoofdstuk 6 geldt voor wat betreft de provincie Utrecht niet voor de gemeenten
Utrecht en Amersfoort..

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

De artikelen 4.3.1.3, 4.3.3.11, 4.3.3.12 tweede lid, 4.3.3.14, 4.3.3.17, 4.3.3.19 eerste lid, 4.3.3.25, 4.3.3.26,
4.3.3.27, 4.3.4.3 eerste lid, 4.3.4.5, 4.3.4.9, 4.3.4.11, 4.3.4.12, 4.3.4.13, 4.3.4.14, 4.3.5.1 vervallen.
Deze zijn de artikelen die op 8 mei 2002 van rechtswege zijn komen te vervallen in verband met de inwerking
getreden Wijzigingswet Wet milieubeheer.

A

Onderdeel k is ondersteunend bij artikelen die door de Wijzigingswet Wet milieubeheer van rechtswege zijn
vervallen. Het artikel waarin het begrip “landelijke lijst” voorkwam is inmiddels van rechtswege vervallen.

B

Op 12 maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur in werking getreden. Als gevolg hiervan zijn de
statencommissies geen (vaste) adviescommissies meer aan het college van gedeputeerde staten, en is derhalve de
bepaling "dat eerst de betreffende statencommissie moet worden gehoord" niet meer gewenst. In artikel 2.2,
tweede lid, kan derhalve de passage ‘en gehoord de betreffende vaste commissie van advies uit provinciale
staten’ vervallen.

C

Artikel 4.2.1 wordt opgenomen in titel 4.2. Dit artikel dient als kapstok voor bijlage 2.

D

Het artikel wordt aangepast aan de gewijzigde terminologie van de Wet milieubeheer en aan de gewijzigde
nummering van de artikelen van de Wet milieubeheer.

F

Artikel 4.3.1.4 regelt de jaarrapportage van burgemeester en wethouders aan gedeputeerde staten over
huishoudelijke afvalstoffen. In artikel 10.10 Wet milieubeheer (nieuw) wordt inmiddels geregeld dat de
 
7 Eindrapport Beleidsvernieuwing Bodemsanering, 21 september 2000, door de minister van VROM op 2
november 2000, kenmerk LMV 2000.128292, aan de bevoegde gezagen ex Wet bodembescherming
toegezonden.
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bestuursorganen aan de minister alle informatie over afval waarover zij kunnen beschikken verschaffen. Het is
onnodig dat de provincie daarnaast de rapportageplicht van artikel 4.3.1.4 van de provinciale milieuverordening
handhaaft.
Artikel 4.3.1.5 is ondersteunend bij artikelen die door de Wijzigingswet Wet milieubeheer van rechtswege zijn
vervallen.

G

Zie de toelichting bij D

H

Dit artikel is ondersteunend bij artikelen die door de Wijzigingswet Wet milieubeheer van rechtswege zijn
vervallen.

I

Zie de toelichting bij D

J

Zie de toelichting bij D

K

Zie de toelichting bij D

M

Zie de toelichting bij D

N

Zie de toelichting bij D

P

Zie de toelichting bij D

Q

Zie de toelichting bij D

S

Zie de toelichting bij D

T

Voor het tweede lid van artikel 4.3.3.19, zie D

U

Zie de toelichting bij D



PS2004WEM11 -26-

V

Zie de toelichting bij D

X

Zie de toelichting bij D

Z

Op 1 maart 2004 is de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10.52 van de Wet milieubeheer, Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval, in werking getreden. De artikelen 4.3.3.28, 4.3.3.29, 4.3.3.30, 4.3.3.31 zijn
met de inwerkingtreding van rechtswege vervallen.

AA

Zie de toelichting bij D.
In het tweede lid van artikel 4.3.4.1 wordt verwezen naar bijlage 5 onderdeel 1. Met dit besluit komt bijlage 5 te
vervallen, een deel van de tekst van onderdeel 1 van bijlage 5 wordt nu in het artikel opgenomen.

AB

Zie de toelichting bij D

AC

Zie de toelichting bij D

AD

Zie de toelichting bij D

AF

Zie de toelichting bij D

AG

Zie de toelichting bij D

AH

Zie de toelichting bij D

AJ

De Interimwet ammoniak en veehouderij, waarop de artikelen 4.4.1.1 en 4.4.1.2 van titel 4.4 zijn gebaseerd, is
per 1 januari 2002 vervallen. De artikelen van titel 4 zijn vervallen  Derhalve kan titel 4.4 vervangen worden.

Artikel 4.4.1

De omschrijving in artikel 8.47 Wet milieubeheer van het begrip gesloten stortplaats werkt weliswaar door in de
bepalingen van titel 8.3 en de daarop gebaseerde bepalingen, maar de onderhavige regeling is gebaseerd op
artikel 1.2 Wet milieubeheer. Daarom is – onder verwijzing naar artikel 8.47 – het begrip in deze verordening
gedefinieerd.
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Onder b is een definitie van nazorgvoorzieningen gegeven. Dit zijn de voorzieningen ter bescherming van het
milieu als bedoeld in artikel 8. 49, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer. De voorzieningen kunnen zich
ook buiten de locatie van de gesloten stortplaats bevinden, bijvoorbeeld in geval van peilbuizen. Ook voor
gebruik van grond buiten de stortplaats waar zich dergelijke voorzieningen bevinden, is een ontheffing nodig, zo
blijkt uit artikel 4.4.2, eerste lid.

Onder c is het begrip "werk" gedefinieerd. Aangesloten wordt bij de definitie in het Bouwstoffenbesluit bodem-
en oppervlaktewaterbescherming. Ook in bijlage 2 bij de provinciale milieuverordening (instructies voor
vergunningen voor inrichtingen op gesloten stortplaatsen) is dezelfde definitie opgenomen.

Artikel 4.4.2

In deze bepaling wordt het verbod geregeld ten aanzien van het gebruik van de voormalige stortlocatie. De
omschrijving van de verboden gedragingen in het eerste lid, onder a en b, is vergelijkbaar met hetgeen in de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken onderworpen is aan een vergunningstelsel ter bescherming van waterstaatswerken.
Zo is het verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde
nazorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd, werken te maken of te behouden en stoffen
of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen. Onder stoffen vallen vaste
stoffen, vloeistoffen, combinaties van stoffen en preparaten. In deze bepaling zijn uitgezonderd "afvalstoffen",
omdat het verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting op of in de bodem te
brengen al is geregeld in artikel 10.2 van de Wet milieubeheer.
Vanwege het bijzondere karakter van nazorgvoorzieningen is daaraan toegevoegd dat ook andere handelingen
die nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen (bijvoorbeeld het bewerken van grond), verboden zijn zonder
ontheffing.

In het tweede lid zijn twee situaties van het verbod uitgezonderd:
- voor het treffen van de nazorgmaatregelen zelf is geen ontheffing nodig;
- voor handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking hebben van een

inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of op het veranderen van de werking daarvan geldt, zoals in het
algemeen deel van de toelichting is aangegeven, de verbodsbepaling niet. Deze uitzondering houdt verband
met artikel 1.2, zesde lid van de Wet milieubeheer, waarin is bepaald dat de provinciale milieuverordening –
behoudens enkele uitzonderingen – geen regels kan bevatten die rechtstreeks betrekking hebben op
inrichtingen.

Artikel 4.4.3

Gedeputeerde staten kunnen als bevoegd gezag ontheffing verlenen van het in artikel 4.4.2 gestelde verbod.
Ingevolge artikel 7.4 van de provinciale milieuverordening Utrecht kan een ontheffing onder beperkingen
worden verleend en kunnen aan een ontheffing voorschriften worden verbonden. Dergelijke voorschriften
kunnen betrekking hebben op de aanlegfase (de wijze waarop werken worden gemaakt of voorwerpen worden
geplaatst), maar ook op het feitelijke gebruik nadien. Dat volgt uit de omschrijving van artikel 4.4.2 waaruit
blijkt dat het verbod op voortgezette handelingen betrekking heeft (werken behouden, stoffen of voorwerpen
laten staan of liggen, handelingen verrichten).
In artikel 4.4.3, tweede lid is bepaald dat aan een ontheffing in ieder geval voorschriften kunnen worden
verbonden die tot doel hebben om de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen, de aantasting
van de nazorgvoorzieningen te voorkomen, respectievelijk te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg
anderszins wordt belemmerd.

Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden (artikel 7.4 Provinciale milieuverordening Utrecht).
Het is echter vooralsnog niet mogelijk aan de ontheffing het voorschrift te verbinden dat de gebruiker financiële
zekerheid stelt. Voor de milieuvergunning is in artikel 8.15 Wet milieubeheer bepaald dat dat wel kan in
gevallen die bij AMvB zijn aangewezen8. In het algemeen zal het bij activiteiten op of nabij een gesloten
stortplaats (voor zover daar nazorgvoorzieningen aanwezig zijn) niet om dit soort inrichtingen gaan. Overigens
ervaren de provincies het als een knelpunt dat geen financiële zekerheidstelling mogelijk is in deze gevallen. Zij

 
8 Het Besluit financiële zekerheid milieubeheer (Stb. 2003, nr. 71) maakt zekerheidsstelling mogelijk voor
afvalstoffeninrichtingen en voor enkele nader aangeduide inrichtingen (aanvaardbaar, tijdelijk verhoogd of hoog
risico volgens de Nationale Richtlijn Bodembescherming, paragraaf 3 van het BRZO van toepassing, opslag
nader aangeduide gevaarlijke stoffen).
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hebben er bij de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op aangedrongen
dit alsnog wettelijk mogelijk te maken.

Op grond van het huidige artikel 1.3, vierde lid Wet milieubeheer, kan worden bepaald dat de uitgebreide
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is “indien
uit het oogpunt van bescherming van het milieu redelijkerwijs geen bedenkingen te zijn verwachten”. Omdat bij
de ontheffingen waar het hier om gaat, in het algemeen geen derdebelanghebbenden zijn betrokken en de
provincie er het grootste belang bij heeft om optimale waarborgen voor de nazorg te creëren, is niet te
verwachten dat er tegen de beschikking op de aanvraag om ontheffing bedenkingen uit het oogpunt van de
bescherming van het milieu zullen worden ingebracht. Daarom is afdeling 3.5 niet van toepassing verklaard. Wel
kan het bij een enkele locatie, mede uit politiek oogpunt, gewenst zijn via een uitgebreidere procedure
belanghebbenden de mogelijkheid te bieden hun zienswijze kenbaar te maken. In een dergelijk geval kan worden
gekozen voor de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 4.4.3, derde lid, laat
deze mogelijkheid open. In andere gevallen zal de procedure verlopen volgens de regels van titel 4.1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent onder meer dat de termijn waarbinnen op de aanvraag moet worden
beslist, in beginsel acht weken is (artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht).

Artikel 4.4.4

In dit artikel wordt aangegeven aan welke eisen de aanvraag in ieder geval dient te voldoen.
De onder b bedoelde gegevens over het voorgenomen gebruik van de stortplaats moeten het mogelijk maken te
beoordelen of ontheffing kan worden verleend voor de werken, stoffen, voorwerpen en handelingen die de
aanvrager nodig heeft voor het voorgenomen gebruik van de stortplaats. De aanvrager zal daarover dus
informatie moeten verschaffen.
Met onderdeel d. wordt beoogd dat de aanvrager aangeeft welke personen en bedrijven als zakelijk gerechtigde
of gebruiker mogelijk belang hebben bij het voorgenomen gebruik van aanvrager. De provincie kan zonodig de
zakelijk of persoonlijk gerechtigden in de gelegenheid stellen op de aanvraag te reageren.
De overige onderdelen behoeven geen toelichting.

Opgemerkt wordt nog dat gedeputeerde staten zonodig op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht
aanvullende informatie kunnen vragen indien de verstrekte informatie onvoldoende is voor de beoordeling van
de aanvraag. Zo kan bijvoorbeeld in geval van het neerleggen van stoffen of voorwerpen (artikel 4.4.2, eerste lid,
onder b) informatie worden gevraagd over de aard en samenstelling van die stoffen of voorwerpen.

AK

Een uittreksel van het kadaster geeft informatie over de eigendomssituatie. Er kan zo worden nagegaan of
degene die het saneringsplan indient wel de beschikking heeft over het te saneren perceel. In verband met
mogelijke overgang van eigendomsrechten of van gevestigde zakelijke rechten mag  het uittreksel niet ouder zijn
dan 13 weken. Dit laat onverlet dat als de overgang van eigendomsrechten, respectievelijk gevestigde zakelijke
rechten minder dan 13 weken terug heeft plaatsgevonden, men het meest actuele uittreksel van het kadaster
overlegt.

AL

Zie de toelichting bij AK

AO

Artikel 6.3a, eerste en tweede lid

Melden start sanering
Voor het toezicht op de uitvoering van het saneringsplan is het van belang dat het bevoegd gezag op de hoogte is
van het werkelijke tijdstip waarop met de sanering een aanvang wordt gemaakt. Het aangeven van de
vermoedelijke datum in het saneringsplan is daarvoor niet voldoende. Regelmatig komt het voor dat de feitelijke
aanvang van de werkzaamheden na instemming met het saneringsplan door allerlei omstandigheden
(ontbrekende vergunningen, ontbrekende materialen, weersomstandigheden en dergelijke) opschuift of dat door
dergelijke voorzienbare onzekere omstandigheden geen exacte datum kan worden gegeven. Het is vanuit
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handhavingsoogpunt gewenst dat de start van de sanering wordt gemeld aan gedeputeerde staten. Voorts is het
gewenst dat indien de datum van de start van de sanering wijzigt, dit eveneens kenbaar wordt gemaakt.
Door middel van een mededeling uiterlijk twee weken voor het begin van de daadwerkelijke sanering wordt de
noodzakelijke informatie verkregen en voorkomen dat voor het saneringsplan gegevens worden gevraagd,
waarvan de beantwoording op het moment van indiening van het saneringsplan niet of slecht mogelijk is.

Normadressaat
Het gebeurt regelmatig dat de start van de sanering of afwijkingen van het saneringsplan niet worden gemeld
door de opdrachtgever. In de meeste gevallen is de opdrachtgever een leek op het gebied van bodemsanering en
zijn de meldverplichtingen uitbesteed aan het adviesbureau of de aannemer. Omdat in gevallen waarin niet
gemeld wordt, sprake kan zijn van slechts geringe schuld van de opdrachtgever, volgt dan geen vervolging. Het
is gewenst om in die gevallen tegen het adviesbureau of de aannemer, degene die feitelijk leiding geeft aan de
uitvoering van de sanering, strafrechtelijk te kunnen optreden. Juist deze partijen kunnen een belang hebben bij
het achterwege laten van een melding.
Is er (nog) geen bureau bij de sanering betrokken dan blijven de meldverplichtingen uiteraard rusten bij degene
die het saneringsplan heeft ingediend. In die situatie is hij namelijk tevens degene die feitelijk leiding geeft aan
de sanering, en gelden de meldverplichtingen van artikel 6.3a rechtstreeks voor hem.

Artikel 6.3a, derde tot en met zesde lid

Om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen, dient het toezicht gericht te zijn op die aspecten die vanuit
milieuoogpunt en vanwege fraudegevoeligheid van belang zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat gedeputeerde
staten tijdig op de hoogte worden gebracht van de verschillende fasen van de saneringsuitvoering.
Zodra degene die feitelijk leiding geeft aan de sanering een redelijk vermoeden heeft van het moment waarop
over de hoogte te stellen. Indien sprake het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden -
en in ieder geval voorafgaand aan de aanvulling van de ontgraving met grond -, dient hij gedeputeerde staten
hiervan op is van ontgraving en aanvulling in gedeeltes, dient de melding per gedeelte plaats te vinden. Op basis
hiervan kan controle worden uitgevoerd, voordat de put zal worden volgestort met grond. De melding dient
derhalve direct plaats te vinden en is daarom toegestaan per elektronisch dataverkeer, dat wil zeggen per e-mail
dan wel per fax. Een telefonische melding is ook mogelijk, hoewel een onmiddellijke bevestiging via e-mail of
fax (of eventueel schriftelijk) dan wel wenselijk is. Ook de melding van het einde van de grond- en
grondwatersanering, de afronding van de in situ sanering en het aanwezig blijven van restverontreiniging is van
belang om controles te kunnen uitvoeren.
Daarnaast is het relevant dat afwijkingen van het saneringsplan kenbaar worden gemaakt. Deze kunnen
aanleiding zijn om een gewijzigd saneringsplan op te stellen en ter instemming voor te leggen aan gedeputeerde
staten. De beoordeling of het saneringsplan gewijzigd dient te worden gebeurt in overleg met gedeputeerde
staten.
Voorts is in het zesde lid de verplichting opgenomen om bij een gefaseerde sanering de afronding van elke
saneringsfase aan gedeputeerde staten kenbaar te maken op de in het vijfde lid genoemde wijze.

Artikel 6.3a, zevende lid

Een verplichting tot melding als bedoeld in het eerste, tweede, vijfde en zesde lid van artikel 6.3a geldt overigens
niet voor degene die feitelijk leiding geeft aan de sanering indien de in dat lid bedoelde melding reeds is gedaan
door de opdrachtgever, dus door de indiener van het saneringsplan. Dit lid ontslaat derhalve de feitelijk
leidinggevende van een meldingsverplichting uit het eerste, tweede, vijfde en zesde lid in het geval dat de
opdrachtgever (indiener van het saneringsplan) dit reeds heeft gedaan.

Artikel 6.3b

Evaluatierapport
In dit artikel wordt de indiener van het saneringsplan verplicht na afronding van de sanering een evaluatierapport
bij gedeputeerde staten in te dienen. Tot nu toe was in de provinciale milieuverordening geregeld, dat in het
saneringsplan moet worden opgenomen dat de indiener van het saneringsplan een evaluatierapport aan
gedeputeerde staten aanbiedt na beëindiging van de saneringswerkzaamheden. Indien dit laatste niet in het
saneringsplan was opgenomen, kon het indienen van een evaluatierapport niet worden afgedwongen. Met de
komst van artikel 6.3b kan dit wel. Een andere belangrijke vernieuwing die artikel 6.3b brengt, is dat de eisen die
gedeputeerde staten stellen aan het evaluatierapport nu in de provinciale milieuverordening zijn opgenomen.
Eerder stelde de verordening geen eisen aan het evaluatierapport, behalve dat gedeputeerde staten op basis van
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dit rapport moeten kunnen beoordelen of de sanering volgens plan is uitgevoerd. De eisen die in artikel 6.3b zijn
opgenomen, geven hier nadere invulling aan. Zo moet volgens het artikel niet alleen gerapporteerd te worden
over de getroffen saneringsmaatregelen, maar ook over de beoogde effecten hiervan. De indiener van het
saneringsplan zal dus bij de evaluatie moeten aangeven of hij de saneringsdoelstelling, die hij eerder in het
saneringsplan had opgenomen, ook daadwerkelijk heeft gehaald. Tevens wordt aangegeven volgens welke
werkwijze de sanering is uitgevoerd. Daarnaast is het verplicht te rapporteren over de grondstromen bij de
sanering. Ten slotte is als eis opgenomen dat, indien na sanering een restverontreiniging achterblijft, deze
restverontreiniging duidelijk in kaart wordt gebracht. Daarbij dient de indiener van het evaluatierapport aan te
geven of en welke gebruiksbeperkingen dan wel maatregelen deze restverontreiniging met zich meebrengt.
Onder maatregelen worden ook nazorgmaatregelen verstaan, zoals het monitoren van de restverontreiniging. Op
basis van deze gegevens kunnen gedeputeerde staten beoordelen of de sanering volgens het plan is uitgevoerd.
Met deze bepaling wordt vooruitgelopen op een wijziging van de Wet bodembescherming in het kader van
BEVER.

AP

Artikel 6.4, eerste lid, wordt aangepast aan artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming. Dit artikel
spreekt van het feit dat het saneringsplan instemming behoeft van gedeputeerde staten in plaats van goedkeuring.
Artikel 6.4, derde lid, tweede volzin, wordt aangepast aan artikel 39, derde lid, van de Wet bodembescherming.
Bij wetswijziging9 is het vierde lid van de Wet bodembescherming vervallen en geïntegreerd in artikel 39, derde
lid, van die wet.

AR

Dit artikel is aangepast aan het besluit van oktober 2003 tot wijziging van de Provinciale milieuverordening
Utrecht inzake beschermde gebieden voor grondwaterbescherming10 dat op 31 december 2003 in werking is
getreden.

AS

Zie de toelichting bij AR

AT

Zie de toelichting bij AR

AU

Artikel 9.1 onder a is aangepast. In de eerste plaats zijn daarin de artikelen geschrapt die inmiddels zijn vervallen
in verband met de Wijzigingswet Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen). Verder is toegevoegd de
strafbaarstelling van overtreding van artikel 4.4.2..
Artikel 9.1 is tevens aangepast aan het wijzigingsbesluit van 20 oktober 2003.
Daarnaast zijn in artikel 9.1 onder a toegevoegd de artikelen 6.3a en 6.3b. Het soort overtredingen waarbij de
start van de sanering niet of niet op tijd wordt gemeld is het best te ‘bestraffen’ met een proces-verbaal.
Bestuursrechtelijk handhaven is niet effectief, omdat de gevolgen van de overtreding niet ongedaan kunnen
worden gemaakt.
Door een gedraging in strijd met deze artikelen strafbaar te stellen kunnen opsporingsambtenaren in geval van
overtreding op grond van artikel 1a, onder 1�, van de Wet op de economische delicten proces-verbaal opmaken.

AV

In hoofdstuk 10 zijn de overgangs- en slotbepalingen opgenomen.
De gelding van het overgangsartikel 10.7 is inmiddels verstreken, en  artikel 10.8 heeft betrekking op artikelen
uit de verordening die inmiddels als gevolg van de Wijzigingswet Wet milieubeheer (structuur beheer
afvalstoffen) van rechtswege zijn vervallen.

 
9 Stb. 1997, 39.
10 Prov. blad 2003, 43.
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AW

Bijlage 2. Instructies voor vergunningen voor inrichtingen op gesloten stortplaatsen

Plaatsbepaling

Bijlage 2: invulling van titel 4.2
Titel 4.2 van de provinciale milieuverordening bevat regels ten aanzien van instructies voor vergunningen voor
inrichtingen en voor lozingen op oppervlaktewateren. Deze regels worden uitgewerkt in bijlage 2.
De instructies beperken zich tot gedragingen binnen inrichtingen die gelegen zijn in, op, onder of over een plaats
waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot gesloten stortplaatsen wordt uitgevoerd
(hierna te noemen: de nazorglocatie). Dat wil zeggen dat ook die inrichtingen, die invloed (kunnen) hebben op
de nazorgvoorzieningen, die zich buiten de locatie van de gesloten stortplaats bevinden (peilbuizen e.d.), onder
de instructieregeling vallen.
Deze instructieregeling is uitgewerkt ter aanvulling op de regeling van titel 4.4 "Gebruik van gesloten
stortplaatsen". Bij titel 4.4, kunnen in de provinciale milieuverordening –behoudens enkele uitzonderingen -
geen regels worden opgenomen die rechtstreeks betrekking hebben op inrichtingen. Om die reden kan titel 4.4
geen betrekking hebben op inrichtingen. Dit wordt door de provincies als een knelpunt ervaren.
Ter aanvulling op titel 4.4 is er vooralsnog voor gekozen ten aanzien van gedragingen binnen inrichtingen die
gelegen zijn op of nabij gesloten stortplaatsen (voor zover daar nazorgvoorzieningen aanwezig zijn) gebruik te
maken van het instrument van de instructies. Nadeel van dit instrument is echter wel dat hiermee geen maatwerk
geleverd kan worden, terwijl dit om een goede nazorg te kunnen garanderen wel noodzakelijk is.
Door de gezamenlijke provincies is bij brief van 18 november 2002 aan de Staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verzocht te voorzien in een wettelijke oplossing voor
dit knelpunt (tevens is dit in voorjaar 2003 aangemeld in het kader van het project Herijking VROM-
regelgeving). Het ministerie van VROM heeft ambtelijk erkend dat er zich hier een probleem voordoet en heeft
daarmee impliciet toegezegd een oplossing te vinden. Zodra een goedwerkende oplossing tot stand gebracht is,
kan deze instructieregeling vervallen.

Globale inhoud van de instructiebepalingen
De instructiebepalingen zijn opgesteld ten behoeve van vergunningplichtige inrichtingen op de nazorglocaties.
Door de vergunningplicht worden deze inrichtingen al geconfronteerd met het zogenaamd algemeen
beschermingsniveau, dat voor alle inrichtingen geldt, ongeacht of er sprake is van een nazorglocatie. Bij de
instructies gaat het er dan vervolgens om voor die inrichtingen een aanvullend beschermingsniveau voor te
schrijven, toegespitst op de specifieke ligging en de voorzieningen. Het algemeen beschermingsniveau komt in
de instructiebepalingen niet terug; de instructiebepalingen hebben tot doel ervoor te zorgen dat de nazorg
ongehinderd kan worden uitgevoerd. Een deel van de instructies vindt zijn basis in het Iwaco-rapport "technische
randvoorwaarden en eisen nabestemmingen gesloten Leemtewet stortplaatsen" van 24 mei 2002. In dit rapport is
weergegeven welke gevolgen de mogelijke nabestemmingen kunnen hebben op de nazorglocaties. Tevens
worden er verschillende technische randvoorwaarden en eisen verplicht gesteld waarmee een nabestemming kan
worden gerealiseerd, zonder dat daarbij de nazorg gehinderd wordt.
Idealiter zou voor iedere afzonderlijke situatie zeer nauwgezet moeten worden beoordeeld of en onder welke
voorwaarden de nabestemming kan worden toegestaan. De omstandigheden zijn immers bij iedere gesloten
stortplaats weer anders. Een nabestemming die op de ene stortplaats wel mogelijk is, kan bij de andere stortplaats
niet worden toegestaan. Hoewel het dus vrijwel onmogelijk lijkt om op voorhand voor alle situaties een afdoende
instructieregeling op te nemen, is er toch voor gekozen een algemene instructieregeling op te stellen. Immers,
zonder deze instructieregeling is er op dit moment geen mogelijkheid voor de provincies om hun belang te
waarborgen. Daarnaast zal over ieder concreet geval in overleg worden getreden met het betreffende bevoegd
gezag, veelal de gemeente, om te bereiken dat bij de vergunningverlening toch zoveel mogelijk maatwerk
plaatsvindt ten aanzien van de nabestemming van een gesloten stortplaats. Zonodig kan de provincie, in haar rol
van belanghebbende, ook reageren op de ontwerpvergunning.

Voorkeur voor doelvoorschriften
In principe zijn er twee soorten instructiebepalingen denkbaar:
- instructiebepalingen waarbij een doel wordt geformuleerd, dat het bevoegd gezag vervolgens dient te
vertalen naar de concrete vergunning (bijvoorbeeld de instructie om een duurzame vloeistofdichte constructie
(C23) voor te schrijven; hoe die er dan verder uit moet komen te zien wordt overgelaten aan het bevoegd gezag);
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- instructiebepalingen waarin precies wordt omschreven welke technische voorzieningen moeten worden
voorgeschreven, inclusief gespecificeerde constructie-eisen.

Als uitgangspunt bij het opstellen van de instructies is gekozen voor het zoveel mogelijk bewandelen van de
eerste weg. De instructiebepalingen zijn nimmer bedoeld om het bevoegd gezag op enigerlei wijze te betuttelen;
aan het bevoegd gezag wordt juist zo veel mogelijk vrijheid gegeven om de instructies naar eigen inzicht in te
vullen. Alleen in uitzonderingsgevallen, als ten aanzien van een heel technisch aspect een heel specifieke
voorziening vereist is, is gekozen voor de vorm van een middelvoorschrift.

De vraag of instructiebepalingen in de vorm van doel- of middelvoorschriften moeten worden opgesteld wordt
ook beantwoord door de Wet milieubeheer. Artikel 8.46, lid 3, verklaart artikel 8.45, lid 2 tot en met 4, van
overeenkomstige toepassing. Artikel 8.45, lid 2, verklaart onder andere artikel 8.12 van overeenkomstige
toepassing. Het eerste lid van artikel 8.12 geeft aan, dat de aan een vergunning te verbinden voorschriften de
doeleinden aan moeten geven die de vergunninghouder op een door hem te bepalen wijze dient te
verwezenlijken. Pas in het tweede lid van artikel 8.12 wordt bepaald dat, en dan onder de beperking dat dit naar
het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk moet zijn, de vergunningvoorschriften ook kunnen inhouden dat
daarbij aangegeven middelen ter bescherming van het milieu moeten worden toegepast.
Naar analogie hiervan zal dus ook voor instructiebepalingen eerst moeten worden bezien of met
doelvoorschriften kan worden volstaan; pas als dat niet werkbaar is mogen er middelvoorschriften worden
opgenomen.

Het bevoegd gezag is niet verplicht om een instructie die is verwoord als doelvoorschrift altijd te vertalen naar
concrete middelvoorschriften. De uiteindelijk in de vergunning op te nemen voorschriften kunnen uiteraard ook
de vorm hebben van doelvoorschriften, waarbij het dan de vergunninghouder is die uiteindelijk bepaalt op welke
concrete wijze invulling wordt gegeven aan de instructiebepaling. In een dergelijk geval moeten krachtens artikel
8.12, derde lid, Wet milieubeheer aan de milieuvergunning ook voorschriften worden verbonden "inhoudende
dat op een daarbij aangegeven wijze moet worden bepaald of aan de eerstbedoelde voorschriften wordt voldaan
en dat de daarbij verkregen gegevens ter beschikking moeten worden gesteld van het bevoegd gezag".

Instructies voor alle gesloten stortplaatsen
De instructies die zijn opgenomen in bijlage 2 hebben betrekking op alle gesloten stortplaatsen, dus zowel voor
de stortplaatsen op land als onder water.
De functie van instructiebepalingen voor inrichtingen is dat op voorhand de minimaal noodzakelijke
vergunningvoorschriften worden gegeven. Daarnaast zal over ieder concreet geval in overleg worden getreden
met het betreffende bevoegd gezag, veelal de gemeente, om te bereiken dat bij de vergunningverlening toch
zoveel mogelijk maatwerk plaatsvindt ten aanzien van de nabestemming van een gesloten stortplaats. Daarbij
dient echter niet uit het oog te worden verloren dat, anders dan instructiebepalingen, de wensen van de provincie
in dit (voor)overleg niet afdwingbaar zijn. Wel bestaat zonodig de mogelijkheid om, als belanghebbende
instantie, te reageren op de ontwerpbeschikking en eventueel in beroep te gaan tegen de verleende vergunning en
in het vervolgtraject bij de rechter de provinciale nazorgbelangen expliciet aan te geven.
Ook ten aanzien van inrichtingen die onder een amvb op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer vallen en die
niet vergunningplichtig zijn, kan de provincie als belanghebbende aan het bevoegde gezag, veelal de gemeente,
verzoeken een nadere eis op te leggen in het belang van een goede nazorg (voor zover deze mogelijkheid van een
algemene nadere eis in de desbetreffende algemene maatregel van bestuur gegeven wordt).

Vormgeving van de instructiebepalingen
De instructiebepalingen zijn neergelegd in drie met elkaar samenhangende tabellen.
De eerste tabel (B. Aanwijzing van categorieën van inrichtingen) geeft aan voor welke gevallen instructies zijn
opgesteld. Dat zou dienen te geschieden aan de hand van aan te wijzen categorieën van inrichtingen. Op zich zou
dit een werkbaar criterium kunnen zijn, maar een aantal essentiële uitzonderingen heeft geleid tot een andere
werkwijze. Uiteindelijk is namelijk niet het begrip "categorie van inrichtingen" bepalend gebleken voor de
risico's ten aanzien van de nazorg, maar de wijze waarop de inrichting wordt uitgeoefend en daarmee dus de
activiteiten of gedragingen, die binnen de inrichting plaatsvinden.
Zo zijn er diverse categorieën van inrichtingen, opgesomd in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer, denkbaar die op een nazorglocatie gevestigd kunnen worden, zonder nadelige invloeden te hebben,
maar zodra er specifieke activiteiten plaats gaan vinden of constructies in de bodem worden aangebracht, moet er
allereerst naar gevolgen van deze zaken voor (de uitvoering van) de nazorg gekeken worden.
Daarom is er voor gekozen om in de eerste tabel onder "categorieën van inrichtingen" alle categorieën, 1 tot en
met 29, van Bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, te noemen en daarbij
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te vermelden de categorieën van gevallen (gerelateerd aan de ligging op of - voor zover daar
nazorgvoorzieningen aanwezig zijn - nabij een gesloten stortplaats en in het bijzonder aan de uit te voeren
activiteiten) waarin instructies gewenst zijn.

De tweede tabel (C. Omschrijving van beperkingen en voorschriften) geeft een opsomming van de voorschriften
die het bevoegd gezag, afhankelijk van de situatie, aan de vergunningen op grond van de Wet milieubeheer moet
verbinden.

De derde tabel (D. Instructiebepalingen) verbindt de eerste en de tweede met elkaar. Hierin wordt aangegeven
welke voorschriften bij welke activiteiten horen. In de derde kolom van deze tabel wordt ook aangegeven in
welke gevallen het bevoegd gezag kan afwijken van de instructies of nadere eisen kan stellen.

Toelichting op de instructies
Hieronder worden de instructies onderbouwd en verder toegelicht. Uitgangspunt is de mogelijke beïnvloeding
van de vaste nazorgvoorzieningen (bijv peilbuizen) dan wel beïnvloeding van de uitvoering van
nazorgmaatregelen (bijv vervanging van de bovenafdichting, uitvoeren van monitoring) door de vergunde
activiteiten. Uitgangspunt bij de bepaling van de mate van bescherming zijn de IPO- checklisten voor land- en
baggerstortplaatsen met daaraan gekoppeld het IPO-rekenmodel (RINAS). De IPO-checklisten geven een
inhoudelijke beschrijving van de noodzakelijke nazorgvoorzieningen en maatregelen, aan de hand waarvan de
nazorgplannen opgesteld en getoetst worden. Het IPO-rekenmodel geeft de mogelijkheid om met behulp van de
gegevens uit het nazorgplan het doelvermogen voor de uitvoering van de nazorg vast te stellen. (NB Zowel de
checklisten als het rekenmodel zijn te vinden op de site www.nazorgstortplaatsen.nl)
In het nazorgplan staan de uitgangspunten van de nazorg op de nazorglocatie. Iedere stortplaats heeft zijn eigen
nazorgplan en het is dus onmogelijk om hier een nauwkeurige en limitatieve lijst te maken van voorschriften en
instructies om alle mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten zodanig te kunnen voorzien dat de nazorg
onbelemmerd kan worden uitgevoerd.
De nazorg van gesloten stortplaatsen richt zich op alle milieucompartimenten, bodem, water en lucht. Daarbij
zijn de maatregelen met betrekking tot de bodem als het grootste onderdeel te beschouwen. De belangrijkste
(zowel milieuhygiënisch als financieel) nazorgvoorziening is dan ook de bovenafdichting.  Hierbij zijn een
tweetal aspecten van belang. Enerzijds het aantasten van de bovenafdichting door er in direct contact mee te
komen, bijv door graafwerkzaamheden etc. Anderzijds kan door ongelijkmatige zetting en klink, bijv. als gevolg
van het plaatsen van zware voorwerpen op de bodem, de bovenafdichting beschadigd worden, met alle
milieuhygiënische en financiële gevolgen van dien.
Verder zijn alle activiteiten gekoppeld aan de eerste twee instructies, waarin onder meer de bereikbaarheid
geregeld is. Hoewel dit laatste ook in artikel 8.51 van de wet staat geregeld, gaat dit voorschrift  verder door aan
te geven dat dit zonodig met beperking van het gebruik van de vergunninghouder zal moeten plaatsvinden. Zo
kan het gebeuren dat bij reparatie of vervanging van een nazorgvoorziening het tijdelijk niet mogelijk is om
gebruik te maken van de “eigen” voorzieningen door de vergunninghouder, of dat de vergunninghouder de
“eigen” voorzieningen onder zijn eigen verantwoordelijkheid (en daarmee in beginsel op eigen kosten) zal
moeten verwijderen teneinde de toegang tot de nazorgvoorzieningen mogelijk te maken (bijlage 2, onder C,
beperkingen en voorschriften onder C10). Wij verwijzen in dit verband ook naar de brief van de minister van
VROM van 12 februari 1997 aan de Tweede Kamer11, waarin wordt gesteld dat de "exploitant van de
nabestemming in beginsel – met inachtneming van de door de provincie in de PMV gestelde regels – bij zijn
exploitatieopzet rekening moet houden met de nazorgmaatregelen die tijdens de exploitatie genomen zullen
moeten worden."
Het gaat hierbij met name om redelijk ingrijpende nazorgactiviteiten, die "ongestoord" moeten kunnen worden
verricht. Met de verwijdering van later in verband met de nabestemming aangebrachte constructies is in het
algemeen geen rekening gehouden in het nazorgplan en het doelvermogen. Toch kan het voorkomen dat een
dergelijke verwijdering noodzakelijk is. In dat geval zal de nazorgorganisatie aan de vergunninghouder aangeven
welke constructies e.d. in verband met een goede uitvoering van de nazorg verwijderd moeten worden. Uiteraard
zal daarover vroegtijdig uitgebreid overleg moeten plaatsvinden met de vergunninghouder. Daarbij zal primair
worden gezocht naar de minst schadelijke wijze van uitvoering voor alle  betrokkenen (zowel financieel als
milieuhygiënisch). Indien er problemen ontstaan is het aan het bevoegd gezag om een beoordeling te geven
omtrent de noodzakelijkheid van de verwijdering, en zonodig daaromtrent handhavend op te treden.

 
11 24 321, nr. 15, pag.. 11.
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De onderstaande toelichting is globaal opgezet. Er is ervoor gekozen om alleen de activiteiten en de daarbij
behorende meest belangrijke voorschriften nader toe te lichten. Voor een overzicht van alle voorschriften, die bij
de diverse activiteiten behoren, wordt verwezen naar tabel D in bijlage 2.

B1. De aanleg, het telen en onderhoud van flora.
Deze activiteit is opgenomen, omdat hiermee direct invloed uitgeoefend wordt op de staat van de bodem en
daarmee onder meer op de bovenafdichting, die van groot belang is voor het waarborgen van een goede nazorg.
Zo kan door bemesting de monitoring in gevaar gebracht worden, doordat onduidelijk kan zijn waar bepaalde
stoffen van afkomstig zijn.
Verder kan diepworteling schade aan de bovenafdichting veroorzaken, waardoor reparatie en op termijn
vervanging van de bovenafdichting versneld noodzakelijk kunnen zijn. In principe is het aanbrengen van
wortelwerenddoek bij diepwortelende planten en struiken als voldoende te beschouwen (eerste zin van C7).
Het planten van (hoogopgaande) bomen daarentegen is om meerdere redenen ongewenst. Enerzijds omdat de
beworteling bij deze bomen vaak zodanig is dat er een te hoog risico is voor de folie en de
drainagevoorzieningen, ondanks het gebruik van wortelwerend doek. Anderzijds omdat hoogopgaande bomen
door beperkte ankeringsmogelijkheid en hogere windbelasting een verhoogd risico op omwaaien geven, met alle
gevolgen van dien. Het wordt dan ook niet toegestaan om zonder aanvullende voorzieningen bomen te planten
op de afdeklaag van stortplaatsen. Deze vorm van beplanting geeft zoveel risico op beschadiging van de
bovenafdichting dat aanvullende voorzieningen zoals een extra wortelwerend doek en / of een ophoging van de
afdeklaag noodzakelijk zijn. In dat geval dient te worden voldaan aan daaromtrent door gedeputeerde staten
nader te stellen eisen. Deze moeten worden gezocht in het aangeven van het type te gebruiken wortelwerend
doek, respectievelijk in de bepaling van de benodigde hoogte van de afdeklaag. Daarbij wordt uiteraard
beoordeeld in hoeverre de afdeklaag opgehoogd kan worden zonder schadelijke gevolgen door bijvoorbeeld
zettingen (C 27).
Indien diepwortelende beplanting wordt toegepast is voorschrift C6 uiteraard niet van toepassing.

B2.Het verrichten van (mechanische) ingrepen in de bodem.
Bij (het uitvoeren van) nazorg is het van belang dat er zo weinig mogelijk aan de bodem wordt veranderd. Het is
in de eerste plaats van belang dat er geen schade aan de bovenafdichting wordt toegebracht. Daarom geldt de
voorwaarde (C4) dat ingrepen ten minste 50 centimeter boven de folie van de bovenafdichting dienen plaats te
vinden.
Wel is in C4 hieromtrent een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Deze uitzonderingsmogelijkheid kan
slechts worden gebruikt, indien blijkt dat ophoging nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de
uitvoering van de nazorg (bijvoorbeeld als de minimale afstand van de stortvoet tot de gemiddelde hoogste
grondwaterstand (GHG) niet langer wordt gehaald of als blijkt dat nazorgvoorzieningen zouden beschadigen
door bijvoorbeeld een te groot zettingverschil).
Bij gebruik van speciale materialen en een passende werkwijze kan het risico voor de nazorgvoorzieningen (de
folie en de drainagevoorzieningen) tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. De vergunninghouder
dient tevoren gegevens en berekeningen aan de nazorgorganisatie te overleggen, waarin wordt aangetoond dat
beschadiging wordt voorkomen. Mocht de nazorgorganisatie van oordeel zijn dat de voorgestelde materialen en
werkwijze een te groot risico op beschadiging van de nazorgvoorzieningen met zich meebrengen, dan zal het dit
aan het bevoegd gezag meedelen. Vervolgens is het aan het bevoegd gezag om hierop te handhaven.
Daarnaast is, om de nazorgorganisatie de mogelijkheid te geven haar belangen bij de daadwerkelijke uitvoering
goed te kunnen behartigen, een meldingsplicht ten aanzien van de start van de uitvoering opgenomen. Dit neemt
niet weg dat, mocht tijdens het uitvoeren van de activiteit blijken dat er iets niet conform de voorgestelde
werkwijze etc wordt uitgevoerd, het bevoegd gezag degene is die dient te handhaven.
Daarnaast moet men er ook voor oppassen dat bij het verrichten van deze ingrepen er geen onevenwichtige druk
op de bovenafdichting wordt veroorzaakt bijv. door het gebruik van zware landbouwmachines e.d. Dit kan
namelijk ongelijkmatige klink en zetting veroorzaken waardoor de bovenafdichting sneller gerepareerd of
vervangen moet worden.

B3. Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (fundatie voor) hekwerken en overige soortgelijke
constructies.
Ook hier is het van belang dat de bovenafdichting en andere nazorgvoorzieningen niet worden beschadigd. Door
fundatie of soortgelijke constructies aan te brengen in de grond kan het gebeuren dat daarbij schade aan de
bovenafdichting optreedt. Dus wederom dient men voorzichtig te zijn met de diepte van de fundaties en
dergelijke (zie ook toelichting bij B2 m.b.t. C4), maar moet men tevens in ogenschouw nemen dat er niet zomaar
opgehoogd kan worden (zie C27).
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Tevens bestaat de mogelijkheid dat met het aanbrengen van deze constructies het vervangen van de
bovenafdichting wordt belemmerd.

B4. Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van  (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van water
Hier spelen, naast de afstand tot de folie (zie toelichting bij B2 m.b.t. C4), met name de belasting van de
bovenafdichting en de bereikbaarheid van de voorzieningen een belangrijke rol. Door de aanleg van
infrastructuur t.b.v. afvoer van water kan de bovenafdichting worden aangetast door puntbelasting en
onevenwichtige druk. Bij het niet vloeistofdicht zijn van (ondergrondse) infrastructuur bestaat de kans op
uitspoeling. Tevens kan verspreiding van schadelijke stoffen (chemische) aantasting van de bovenafdichting tot
gevolg hebben. Door verplichtingen op te nemen t.a.v. vloeistofdichte voorziening en regelmatige controle op
het doelmatig functioneren kan dit risico beperkt worden. De volgende eisen worden in ieder geval aan een
dergelijke voorziening gesteld:
• vloeistofdichtheid,
• voldoende stevigheid,
• bescherming tegen corrosie,
• bescherming tegen mechanische spanningen,
• regelmatige keuring op vloeistofdichtheid.

Aanleg, beheer en onderhoud van leidingen dient conform Nederlandse Praktijkrichtlijnen te worden uitgevoerd.
Voorbeeld hiervan is NPR 3218. Dit geeft een waarborg van de constructie wijze. Inspectie op vloeistofdichtheid
van leidingen dient door een gecertificeerd bureau te worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het KIWA en het
KOMO.

B5. Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van opslagvoorzieningen voor stoffen (vast en vloeibaar)
of voorwerpen
Door de opslag van materialen en voorwerpen is het mogelijk dat er verschillen in zetting en klink gaan optreden
op de gesloten stortplaats. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de
nazorg nadelig worden beïnvloed. Dit kan wellicht door het treffen van bepaalde voorzieningen voorkomen
worden. Verder  kan de opslag van (schadelijke) stoffen bij morsen of een calamiteit negatieve gevolgen hebben
voor de doorlatendheid van de nazorgvoorziening. Tevens kan een dergelijke activiteit een verstorende werking
hebben op de resultaten van monitoringsgegevens. Door het treffen van voorzieningen (vloeistofdichte opslag
etc.) die duurzaam voorkomen dat dergelijke (schadelijke) stoffen in de bodem komen wordt een extra borging
aangebracht.
De volgende eisen worden in ieder geval aan een dergelijke voorziening gesteld:
• productbestendigheid,
• vloeistofdichtheid,
• voldoende stevigheid,
• bescherming tegen corrosie,
• bescherming tegen mechanische spanningen,
• regelmatige keuring op wanddikte en vloeistofdichtheid,
• morsvrij vullen en afleveren, goed onderhoud,
• nulsituatie-onderzoek.
Hoe deze eisen worden ingevuld hangt af van de aard van de schadelijke stoffen of voorwerpen. De van de
opslagvloer afstromende vloeistoffen dienen zodanig te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht
kunnen komen.
Ook hier geld de afstandseis van C4 (zie toelichting bij B2).
Voor het opslaan van stoffen of voorwerpen in een hoeveelheid van ten hoogste 200 kilogram hoeven geen extra
voorzieningen met betrekking tot de constructie te worden aangebracht (C3).

B6. Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een werk
Hier spelen met name de belasting van de bovenafdichting en de bereikbaarheid van de voorzieningen een
belangrijke rol. Door het aanleggen van een werk (zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterbescherming), zoals bijvoorbeeld een geluidswal, kunnen peilbuizen of andere voorzieningen
worden beschadigd. Tevens kan daardoor wellicht een deel van de bovenafdichting niet worden geïnspecteerd of
worden vervangen op termijn. Een ander gevaar is de (mechanische) belasting die de aanleg met zich meebrengt
voor de bovenafdichting.

B7. Het (onder) houden van fauna  (dieren)
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Door het houden van dieren kan erosie van de bodem optreden. Door regelmatige verweiding wordt dit
verminderd. Daarnaast is het van belang dat duidelijk aangegeven kan worden waar bepaalde stoffen vandaan
komen bij de nazorgmonitoring van het percolaatwater. Daarbij moet de vraag gesteld worden of hun
aanwezigheid een gevolg van bemesting is of dat er stoffen vrij gekomen zijn uit de stortplaats. Ook kan het
gebruik van een knaagdierwerend doek noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld bij aanwezigheid van konijnen, etc.).

B8. Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (wandel/ fiets) routes en parcours ter uitoefening van
(sport) activiteiten en intensieve  recreatie
Door intensief gebruik van bepaalde routes en parcours kan erosie van de bodem een probleem worden. Door het
periodiek verleggen van deze routes en parcours kan dit voorkomen worden. Daarbij zal "periodiek" moeten
worden ingevuld al naar gelang van de intensiviteit van het gebruik en de wijze van gebruik  van de routes en
parcours. Zo zullen crossroutes sneller tot erosie leiden dan wandelpaden in een park.

B9. Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse) infrastructuur t.b.v.  van elektriciteit
en overige verbindingskabels
Bij het tot stand brengen van de (ondergrondse) infrastructuur is het van belang dat er zo weinig mogelijk aan de
bodem wordt veranderd. De aangelegde infrastructurele voorwerpen (kabelbuizen etc.) dienen op voldoende
afstand van de bovenafdichting te worden aangelegd (zie toelichting bij B2 m.b.t. C4). Verder kunnen door
verspreiding van (verontreinigde) vloeistoffen via de infrastructuur de resultaten van monitoring een verstorend
beeld geven. Bij het vervangen van nazorgvoorzieningen dient de exacte ligging van dergelijke voorwerpen
(bijv. elektrische- en overige verbindingskabels) bekend te zijn.

B10. Het tot stand brengen, hebben, of gebruiken van speeltoestellen
Bij het tot stand brengen van speeltoestellen (al dan niet in combinatie met waterpartijen) wordt direct invloed
uitgeoefend op de draagkracht van de bodem en daarmee onder andere de bovenafdichting. Zo kan ten gevolge
van een (plaatselijk) hogere (punt)belasting en onevenwichtige druk de bovenafdichting worden aangetast,
waardoor eerder dan begroot reparatie of vervanging dient plaats te vinden. Eveneens kunnen peilbuizen of
andere voorzieningen bij de aanleg en het gebruik worden beschadigd. Door het stellen van voorwaarden aan de
constructies, het aanbrengen van extra voorzieningen en het laten uitvoeren van berekeningen kan beschadiging
worden voorkomen. Ook hier is de afstandseis van C4 van toepassing (zie de toelichting bij B2).
Naast preventieve maatregelen worden voorschriften opgenomen ten behoeve van correctie en tijdig ingrijpen
om onherstelbare schade te beperken (bijv. schade veroorzaakt door kaalslag en erosie). In geval van
speeltoestellen en activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van open vuur worden maatregelen
voorgeschreven in verband met mogelijk nog emitterend stortgas en explosiegevaar.

B11. Het verrichten van activiteiten die tot gevolg hebben dat de vorm of hoogte van de gesloten
stortplaats wordt beïnvloed
De vorm en / of hoogte (hellingshoek talud) van een stortplaats hebben invloed op de bovenafdichting. Droogte
schade of juist een overmaat aan water kunnen een negatieve invloed op de vegetatie (beplanting) hebben.
Verandering van deze vorm en de daarmee gepaard gaande effecten kunnen tot gevolg hebben dat de
bovenafdichting door afschuiving of het verzamelen van hoeveelheden water wordt beschadigd. Ook de
zettingsgevoeligheid kan negatief beïnvloed worden waardoor de bovenafdichting sneller gerepareerd of
vervangen moet worden. Tevens kan door verandering van de vorm wellicht een aantal peilbuizen verdwijnen of
een deel van de bovenafdichting niet worden geïnspecteerd of niet meer worden vervangen op termijn. Een ander
gevaar is de (mechanische) belasting die de vormaanpassing met zich meebrengt voor de bovenafdichting.

B12. Het toepassen van bouwstoffen
Bij het toepassen van bouwstoffen en het aanbrengen daarvan kan de (mechanische) belasting de
bovenafdichting negatief beïnvloeden. Zo kan ten gevolge van een (plaatselijk) hogere (punt)belasting en
onevenwichtige druk de bovenafdichting worden aangetast, waardoor eerder dan begroot reparatie of vervanging
dient plaats te vinden. Wanneer geen drukverspreidende voorzieningen worden getroffen (bijvoorbeeld
geotextiel) bestaat de kans dat bouwstoffen in de bovenafdichting zakken/worden gedrukt. Hierdoor wordt de
doorlatendheid van de voorziening aangetast.
Het doel van voorschrift C21 is dat er geen nadelige invloed op de bodem zal plaatsvinden en dat uit de
resultaten van de monitoring geen verstorend beeld wordt verkregen. Indien in de afdeklaag reeds gebruik is
gemaakt van categorie 1 grond, lijkt het onnodig om daarna verplicht schone grond toe te passen. Wel zijn wij
voorstander van het stand-still principe. Dat wil zeggen, dat indien voor de afdeklaag gebruik is gemaakt van
schone grond, bij de nabestemming in principe alleen schone grond, steen, etc. toegepast mag worden, tenzij
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gegarandeerd kan worden dat er geen beïnvloeding van de afdeklaag zal plaatsvinden door het gebruik van
effectieve isolatievoorzieningen.
Het overleggen van analyserapporten waaruit de gelijkwaardigheid blijkt, is voldoende. Daarnaast dient in dit
verband voor het aanbrengen van bouwstoffen rekening te worden gehouden met de in het Bouwstoffenbesluit
opgenomen bepalingen ten aanzien van de terugneembaarheid. Ook in C21 is, gelet op het specifieke belang van
de nazorg, geregeld dat bouwstoffen in of op het maaiveld van de bovenafdichting indien noodzakelijk moeten
kunnen worden teruggenomen.

B13. Tot stand brengen, hebben of gebruiken van wegen, parkeerterreinen en terreinen voor zover die -al
dan niet tijdelijk voor (gemotoriseerd) verkeer openstaan
Door de aanleg van en het gebruik van wegen, parkeerterreinen en terreinen die voor gemotoriseerd verkeer
openstaan kan de bovenafdichting worden aangetast door puntbelasting en onevenwichtige druk. Tevens bestaat
de kans op afspoeling en verspreiding van schadelijke stoffen die (chemische) aantasting van de bovenafdichting
tot gevolg hebben. Voorzieningen moeten worden aangebracht die duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen
in de bodem kunnen komen. De voorzieningen en maatregelen die moeten worden getroffen zijn in de volgende:
• De wegdekken moeten zodanig zijn of worden aangebracht dat schadelijke stoffen niet in de bodem
kunnen geraken.
• Afzonderlijke afwatering van wegen en verharding is noodzakelijk indien deze gebruikt worden voor
regulier gemotoriseerd verkeer. Bij normaal gebruik als fiets- en / of wandelpad is een afzonderlijke afwatering
niet noodzakelijk.
• Indien de totale oppervlakte van een parkeerplaats de 150 m2 niet te boven gaat, dan wel, indien het
gaat om een bestaande situatie, kan worden volstaan met een aaneengesloten verharding.

Wil er sprake zijn van wegdekken die zodanig zijn geconditioneerd dat er sprake is dat schadelijke stoffen niet
door deze wegdekken in de bodem kunnen geraken, dan moeten zij ten minste voldoen aan de volgende criteria:
• De asfaltverharding heeft een percentage holle ruimte van minder dan 3%.
• De betonverharding is vrij van scheurvorming.
• De naden zijn vloeistofdicht afgekit.
• Het beton heeft een sterkteklasse van ten minste B25.
• De toe te passen bouwstoffen, zoals het bestratingsmateriaal, de voegmassa, alsmede de bestrating als
geheel moet bestand zijn tegen schadelijke stoffen.
• De asfalt- en betonverhardingen dienen van een zodanige constructie en dikte te zijn dat deze geschikt
zijn voor het doel waarvoor ze zijn aangelegd.

Tevens kan door de aanleg wellicht een deel van de bovenafdichting niet (meer) worden geïnspecteerd of niet
worden vervangen. Een ander gevaar is de (mechanische) belasting die de aanleg met zich meebrengt voor de
bovenafdichting.
Eveneens kunnen peilbuizen of andere voorzieningen bij de aanleg en het gebruik worden beschadigd. Door het
stellen van voorwaarden aan de constructies, het aanbrengen van extra voorzieningen en het laten uitvoeren van
berekeningen kan beschadiging worden voorkomen.

B14. Het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een bouwwerk
Zie de toelichting bij B2, B3, B13 en B16.

B15. Het organiseren van evenementen
In geval bij evenementen gebruik van open vuur wordt gemaakt worden maatregelen voorgeschreven
in verband met mogelijk nog emitterend stortgas en explosiegevaar.
In geval van calamiteiten waarbij negatieve gevolgen voor de nazorgvoorziening kunnen optreden zal de nazorg
organisatie voorrang hebben op de gebruiker. Eveneens kunnen peilbuizen of andere voorzieningen bij
evenementen worden beschadigd. Door het stellen van voorwaarden aan de constructies en het aanbrengen van
extra voorzieningen kan beschadiging worden voorkomen. Bij evenementen en bijeenkomsten wordt direct
invloed uitgeoefend op de draagkracht van de bodem en daarmee onder andere de bovenafdichting. Zo kan ten
gevolge van een (plaatselijk) hogere (punt)belasting en onevenwichtige druk de bovenafdichting worden
aangetast, waardoor eerder dan begroot reparatie of vervanging dient plaats te vinden.

B16. Het uitvoeren van bouw- en aanlegwerkzaamheden
Ten behoeve van het uitvoeren van bouw- en aanlegwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van tijdelijke
verblijven en machines. Het voorhanden hebben van schadelijke stoffen en het afvoeren van afvalwater op de
bouwplaats is een bedreiging voor de nazorgvoorzieningen. Bij het uitvoeren van bouw- en
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aanlegwerkzaamheden (al dan niet in combinatie met waterpartijen) wordt direct invloed uitgeoefend op de
draagkracht van de bodem en daarmee onder andere de bovenafdichting. Zo kan tengevolge van een (plaatselijk)
hogere (punt)belasting en onevenwichtige druk de bovenafdichting worden aangetast, waardoor eerder dan
begroot reparatie of vervanging dient plaats te vinden. Eveneens kunnen peilbuizen of andere voorzieningen bij
de aanleg en het gebruik worden beschadigd. Door het stellen van voorwaarden aan de constructies, het
aanbrengen van extra voorzieningen en het laten uitvoeren van berekeningen kan beschadiging worden
voorkomen. Ook hier is de afstandseis van C4 van toepassing (zie toelichting bij B2).
Naast preventieve maatregelen worden voorschriften opgenomen ten behoeve van correctie en tijdig ingrijpen
om onherstelbare schade te beperken. In geval van het gebruik van open vuur worden maatregelen
voorgeschreven in verband ontsteking van mogelijk nog emitterend stortgas.
Aan deze werkzaamheden dienen de volgende (aanvullende) eisen te worden gesteld:
• Bij de plaatsing van een bouwkeet dient het afvalwater van de bouwkeet op de openbare riolering te worden
geloosd;
• De verwarming van de bouwkeet moet geschieden met elektrische verwarmingsapparatuur;
• Het te gebruiken materieel (voor graaf-, transport- en andere werkzaamheden) moet zodanig zijn uitgerust
en worden gebruikt dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen niet kan optreden;
• Bij het beëindigen van de werkzaamheden moeten de bouwkeet met toebehoren en de voor de uitvoering
van de werkzaamheden benodigde en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane
schadelijke stoffen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.

AX

Bijlage 3, bijlage 4 onderdeel B en bijlage 5 zijn ondersteunend bij artikelen die door de Wijzigingswet Wet
milieubeheer van rechtswege zijn vervallen en kunnen dus vervallen.

AY

De Interimwet ammoniak en veehouderij, waarop de artikelen 4.4.1.1 en 4.4.1.2 van titel 4.4 en bijlage 17 zijn
gebaseerd, is per 1 januari 2002 vervallen. Derhalve is bijlage 17 komen te vervallen.

Artikel II

Op grond van artikel XVII van de wijzigingswet Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) vervallen
diverse artikelen van de Provinciale milieuverordening Utrecht van rechtswege, zodra een algemene maatregel
van bestuur op grond van de gewijzigde Wet milieubeheer in het betreffende onderwerp voorziet. Daarnaast
bevat de verordening ook artikelen die ondersteunend zijn voor de artikelen die van rechtswege vervallen.
Artikel II van het wijzigingsbesluit regelt dat deze artikelen  vervallen, zodra de betrokken algemene
maatregelen van bestuur in werking zijn getreden.
In artikel 9.1 wordt aangegeven welke gedragingen strafbaar zijn. In dit artikel worden veel artikelen genoemd
uit titel 4.3 en kunnen worden geschrapt, zodra alle algemene maatregelen van bestuur in werking zijn getreden.
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