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ALDUS VASTGESTELD 21 SEPTEMBER 2017 
 
 
Overdracht eeuwigdurende nazorgtaak 
regionale stortplaatsen 
 
 
Te besluiten om: 
1. De eeuwigdurende nazorg van de drie regionale stortplaatsen De Langenberg, ’t Bellegoor 

en de WALD over te dragen aan de provincie Gelderland. 
2. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek te machtigen om binnen de daarvoor 

gereserveerde Langenberg-reserves met de provincie Gelderland tot overeenstemming te 
komen over de hoogte van het over te dragen doelvermogen. 

3. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek te machtigen om het overeengekomen 
doelvermogen over te dragen aan de provincie Gelderland, onder de voorwaarde dat dit 
past binnen de daarvoor bestemde reserves. 

 
Context 
In de Achterhoek liggen drie regionale stortplaatsen waar huishoudelijk en bedrijfsafval is 
gestort, afkomstig uit meerdere gemeenten. De Langenberg in Zelhem werd geëxploiteerd door 
Regio Achterhoek, de WALD in Winterswijk door de gemeenschappelijke regeling WALD 
bestaande uit de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre (na herindeling) en ’t Bellegoor 
in Beltrum door de OLVNOA, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Oost Gelre en 
Berkelland (na herindeling). Voor deze drie regionale stortplaatsen voert Regio Achterhoek de 
eeuwigdurende nazorg uit. 
 
Beoogd effect 
De Nazorgregeling Wet milieubeheer, voorheen Leemtewet, bepaalt dat stortplaatsen, gesloten 
na 1 september 1996, na het aanbrengen van de eindafdichting met hun doelvermogen moeten 
worden overgedragen aan de provincie. In de Achterhoek geldt dat alleen voor De Langenberg. 
De andere twee stortplaatsen vallen onder het wettelijke regime van de bodemsanering. 
 
Argumenten 
1.1 De wettelijke verplichting leidt tot de overdracht van de drie stortplaatsen 
De aanleiding om de nazorgtaak van de drie regionale stortplaatsen te heroverwegen, is de op 
stapel staande wettelijk verplichte overdracht van de eeuwigdurende nazorgtaak van de 
Langenberg aan de provincie Gelderland. Daardoor vervalt een groot deel van de nazorgtaken, 
die bij de regio-organisatie zijn ondergebracht. Dit impliceert dat de regio-organisatie relatief 
veel specifieke deskundigheid in stand moet houden voor een relatief geringe eeuwigdurende 
nazorgtaak voor de resterende twee stortplaatsen. Bovendien sluit de nazorgtaak niet meer aan 
bij de corebusiness van de regio-organisatie: externe betrekkingen, intergemeentelijke 
samenwerking en procesbegeleiding Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. 
 
1.2 Daarmee is continuïteit, deskundigheid en democratische controle gewaarborgd 
Er wordt gezocht naar een realistische oplossing die de continuïteit van de eeuwigdurende 
nazorgtaak en het beheer van het daarbij behorende doelvermogen van de twee regionale 
stortplaatsen WALD en ’t Bellegoor waarborgt. Adviesbureaus en/of particuliere initiatieven 
borgen deze continuïteit niet. Bovendien is dan geen democratische controle mogelijk op de 
besteding van het doelvermogen. De Achterhoekse gemeenten hebben sinds 2005/2008 geen 
specifieke deskundigheid meer beschikbaar. 
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De provincie beschikt over een provinciale nazorgorganisatie, waarin de continuïteit van de 
nazorg op een deskundige wijze is verzekerd. Momenteel voert deze nazorgorganisatie de 
eeuwigdurende nazorg uit voor vijf Gelderse stortplaatsen (IJsseloord/Putman (ook Wbb), 
Hattem, Keijenberg, Ullerberg, Armoede). 
Provinciale staten van Gelderland hebben op 25 mei 2016 besloten in principe in te stemmen 
met taakoverdracht van deze twee stortplaatsen. Het is daarbij natuurlijk van belang dat een 
passend doelvermogen mee wordt overgedragen. 
 
2.1 Bij de overdracht hoort een passend doelvermogen 
De omvang van het doelvermogen van de drie stortplaatsen wordt bepaald aan de hand van 
opgestelde nazorgplannen voor deze stortplaatsen. De nazorgplannen zijn nagenoeg gereed en 
er is de reële verwachting dat het doelvermogen voor de eeuwigdurende nazorg binnen de bij 
de Regio Achterhoek gereserveerde nazorggelden blijft. De reserve bedraagt ca. € 15 miljoen, 
waarvan € 10 miljoen aan de provincie is betaald op een voorlopige aanslag met een vast 
rendement van 4,6%. 
Na instemming met de nazorgplannen door de provincie zal de provincie het doelvermogen van 
de drie stortplaatsen bepalen. Het bepalen van het doelvermogen kost enige tijd; daarbij kan 
gedacht worden aan één dan wel meerdere jaren. Daarom vragen wij u dit kaderbesluit te 
nemen. 
 
3.1 Door een voorwaarde te stellen, voorkomt u een onverwachte extra bijdrage 
Door in uw besluit het plafondbedrag als voorwaarde op te nemen, voorkomt u dat het uit te 
keren bedrag zonder extra besluitvorming hoger kan uitvallen. Daarnaast geeft u hiermee 
helderheid aan de Regio Achterhoek om de verdere overdracht vorm te geven. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Hoe is de eigendom van de ondergrond geregeld? 
De provinciale nazorgorganisatie wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
nazorgwerkzaamheden. De eigendom van de ondergrond van de stortplaatsen gaat niet mee 
over naar de provincie. Op dit moment ligt de eigendom van De Langenberg bij de Regio 
Achterhoek, is de OLVNOA eigenaar van de ondergrond van ’t Bellegoor en de gemeente 
Winterswijk is eigenaar van de WALD-stortplaats. De eigenaar van de ondergrond wordt geacht 
het groenonderhoud te verrichten en toestemmingen te geven voor gebruik door derden dan 
wel permanent (bijvoorbeeld trialterrein, mountainbikeroute). Vanwege continuïteit en 
betrokkenheid is ervoor gekozen de locatiegemeenten van de stortplaatsen te verzoeken 
eigenaar van de ondergrond te worden. De gemeenten Bronckhorst en Berkelland hebben 
hierop een positief besluit genomen. De kostenvergoeding voor het groenonderhoud worden 
uit het doelvermogen door de provincie beschikbaar gesteld. 
 
1.2 Hoe participeert de gemeente Montferland in dit traject? 
Zoals bij uw raad bekend, is de gemeente Montferland per 31 december 2016 uit de GR Regio 
Achterhoek getreden. In de uittreedregeling hebben partijen overeenstemming bereikt over de 
gevolgen van de uittreding. Met betrekking tot dit onderdeel zien de afspraken er als volgt uit: 
“De afwikkeling van de nazorg van de stortplaatsen maakt geen onderdeel uit van de 
uittreedvergoeding. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de stortplaatsen nog in 2016 
worden overgedragen aan de provincie. Als dit onverhoopt toch pas in 2017 plaatsvindt, blijft dit 
een gedeelde financiële verantwoordelijkheid van de acht gemeenten. De afwikkeling met de 
gemeente Montferland zal dan gelijk zijn als ware zij nog lid van Regio Achterhoek (zie 
raadsbesluit 2016-93).” Dit betekent dat als het doelvermogen hoger of lager uitvalt na overleg 
met de provincie Gelderland, het tekort c.q. overschot wordt verrekend met de acht gemeenten 
inclusief Montferland. 
  

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Documenten/raadsbesluiten/Raadsbesluit-10-november-2016-Uittreding-gemeente-Montferland-uit-Regio-Achterhoek-2016-93.pdf
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Financiën 
Aan dit voorstel tot het overdragen van de nazorgtaak aan de provincie Gelderland zijn 
vooralsnog geen kosten verbonden, aangezien er een gerede verwachting is dat dit voor de 
driestortplaatsen samen binnen de gereserveerde € 15 miljoen blijft. 
 
Vervolg 
Per 1 juli 2017 of zoveel later als aan de provinciale voorwaarden voor overdracht is voldaan (De 
Langenberg bij sluitingsverklaring, ’t Bellegoor en de WAL(d) na besluitvorming in Provinciale 
Staten) wordt de eeuwigdurende nazorg van de drie regionale stortplaatsen, Langenberg in 
Zelhem, ’t Bellegoor in Beltrum en de WAL(d) in Winterswijk overgedragen aan de provinciale 
nazorgorganisatie van de provincie Gelderland. Na 1 juli 2017 wordt het doelvermogen voor de 
drie stortplaatsen bepaald aan de hand van de ingediende nazorgplannen. Met de 
gedeputeerde is de afgelopen jaren periodiek overleg gevoerd over de voortgang van de 
overdracht. Dit zal het komende jaar worden voortgezet. 
 
Bijlage 
Achtergrondinformatie. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over overdracht eeuwigdurende 
nazorgtaak regionale stortplaatsen; 
 
gelet op artikel 108, lid 1 juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t:  
 
1. De eeuwigdurende nazorg van de drie regionale stortplaatsen De Langenberg, ’t Bellegoor 

en de WALD over te dragen aan de provincie Gelderland. 
2. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek te machtigen om binnen de daarvoor 

gereserveerde Langenberg-reserves met de provincie Gelderland tot overeenstemming te 
komen over de hoogte van het over te dragen doelvermogen. 

3. Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek te machtigen om het overeengekomen 
doelvermogen over te dragen aan de provincie Gelderland, onder de voorwaarde dat dit 
past binnen de daarvoor bestemde reserves. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 21 september 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 


