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Geachte heer Hulshof,

Het verzoek
Op 22 januari 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen om het plan van aanpak aanbrengen 
tijdelijke afdekking voor de stortplaats aan de Doonweg 13 te Eerbeek te beoordelen.
De beoordeling betreft het voorschrift 7.1.2 uit de omgevingsvergunning van 22 februari 1996 
met kenmerk MW93.35874. De tekst van deze voorschriften staan in de bijlage "Relevante 
vergunningvoorschriften". Het doel is om emissies naar de bodem te voorkomen en om de 
kwaliteitsborging van de aanleg expliciet te maken. Tevens dient de tijdelijke afdekking als 
draagconstructie voor zonnepanelen.
Het te beoordeelde document is:
• Plan van Aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking stortplaats Doonweg Eerbeek, 18 

maart 2019 van Tauw B.V. te Deventer.

Toetsingskader
Stortbesluit Bodembescherming en Uitvoeringsregeling stortbesluit 
bodembescherming;
Richtlijn onderafdichtingsconstructies voor stort- en opslagplaatsen nr. 1993/2;
Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en 
Vergunningvoorschrift 7.1.2.

Overwegingen
Het voorliggende plan van aanpak beschrijft de uitgangspunten om de stortplaats te 
herprofileren en een tijdelijke bovenafdichting aan te brengen van LD staalslakken zoals 
bedoeld in artikel 7.1.2 van de vigerende vergunning. Deze tijdelijke bovenafdichting bestaat 
uit een 80 cm stabilisatie laag van LD staalslakken en is geschikt als draagconstructie voor de 
zonnepanelen voor de duur van minimaal 25 jaar.

Wij hebben het plan van aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking beoordeeld. Naar aanleiding 
van deze beoordeling is dit opnieuw ingediend (Plan van Aanpak aanbrengen tijdelijke 
afdekking stortplaats Doonweg Eerbeek, 18 maart 2019).
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Conclusie
Op basis van de door u overgelegde stukken concluderen wij dat sprake is van een technisch 
doordacht plan van aanpak. Het voldoet aan de in de voorschriften 7.1.2 gegeven eisen.

Besluit
Het door u ingediende plan (Plan van Aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking stortplaats 
Doonweg Eerbeek, 18 maart 2019) geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
Wij hebben geen aanleiding om nadere eisen te stellen.

Tot slot
Voor vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Koot, bereikbaar 
op telefoonnummer 06-15833393.

Hoogachtend, 

Namens Gedepu

1/ r
Staten van Gelderland,

Mevrouw drs. N.A. Molenveld-Hegeman, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst 
Regio Nijmegef
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BIJLAGE RELEVANTE VERGUNNINGVOORSCHRIFT

7.1.2
Vóór 1 januari van elk jaar moet bij de directeur een plan worden ingediend waarin de voor 
dat jaar geplande aanlegwerkzaamheden zijn aangegeven . In dit plan zijn ten minste 
opgenomen:

• de voorgenomen aanleg van stortvakken en stortcompartimenten; de voorgenomen 
aanleg van (delen van) (controle)drainage- systemen;

• de voorgenomen aanleg van (delen van het) percolaatonttrekkingssysteem;
• de voorgenomen aanleg van (delen van het) gasonttrekkings- en benuttingssysteem;
• de eventuele aanleg van een tijdelijke bovenafdichting ; de voorgenomen aanleg van 

de dichte eindafwerking;
• een inschatting van de hoeveelheid te verwerken afvalstoffen .

Eventuele wijzigingen ten opzichte van de aanvraag c.q. deze vergunning dienen duidelijk 
weergegeven te worden.
De directeur kan nadere eisen stellen aan de inhoud van dit plan.


