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Bijlage (bij raadsvoorstel ‘Overdracht eeuwigdurende nazorgtaak regionale 
stortplaatsen’) 
 
 
Achtergrondinformatie 
In 1998 heeft het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek unaniem uitgesproken dat 
de Regio Achterhoek verantwoordelijk is voor een goede eindafwerking en nazorg van de 
drie stortplaatsen. 
Het algemeen bestuur heeft toen uitgesproken een regionale verantwoordelijkheid cq 
solidariteit te voelen voor de WALD en ’t Bellegoor, omdat door afvoer van het 
gemeentelijk afval naar De Langenberg op dezelfde wijze als de “Langenberg-
gemeenten” is bijgedragen aan het vormen van de Langenbergreserves. In de periode 
1998-2005 is ten laste van de Langenbergreserves de eindafwerking aangebracht op de 
stortplaatsen, waarna in 2008 door het bestuur van de WAL(d) en ’t Bellegoor besloten is 
de nazorgtaak neer te leggen bij de Regio Achterhoek.  
Regio Achterhoek voert sinds 2008 de daadwerkelijke nazorgactiviteiten uit voor de drie 
regionale stortplaatsen. De gemeenschappelijke regelingen Wald en ’t Bellegoor hebben 
de afgelopen jaren een slapend bestaan geleid. In haar vergadering van 26 september 
2012 heeft het dagelijks bestuur de intentie uitgesproken de stortplaatsen vervroegd 
onder te brengen bij de provincie.  
 
De nazorgtaak 
De drie stortplaatsen bevinden zich allemaal in de fase dat de bovenafdichting is 
aangebracht zodat nu sprake is van de fase van adequaat beheer. De nazorgtaak van 
stortplaatsen is grotendeels een beheerstaak, met een in principe onbeperkte duur 
(eeuwigdurende nazorg), waarvoor de benodigde middelen zijn gegenereerd tijdens de 
exploitatieperiode en nadien via belegging van deze gelden.  
Tot de nazorgtaak behoort onder andere de monitoring van het percolaat- en 
grondwater, het onderhouden en vervangen van de technische installaties, zoals pompen 
en leidingen, het onderhoud van de beplanting, het controleren van de staat van de 
voorziening, zoals bovenafdichting, het inmeten van de stortplaatsen in verband met 
inklink1, het opstellen van een jaarbegroting en jaarverslag en overleg met het bevoegd 
gezag (provincie, waterschap). 
 

 

                                                      
1 Inklinking is de daling van het grondoppervlak veroorzaakt door een daling van de grondwaterstand. 


