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Geachte heer Hulshof,

Wij hebben op 29 juli 2019 uw melding ontvangen voor een tijdelijke bovenafdichting op de 
stortlocatie Doonweg. Op 21 augustus zijn er nog aanvullingen ingediend. U verzoekt deze 
tijdelijke bovenafdichting goed te keuren.

Het verzoek

De beoordeling betreft het voorschrift 7.3.3 uit de omgevingsvergunning van 22 februari 1996 
met kenmerk MW93.35874. De tekst van dit voorschrift staat in de bijlage "voorschrift 
7.3.3". Het doel is om emissies naar de bodem te voorkomen en om de kwaliteitsborging van 
de aanleg expliciet te maken.
Op 23 april 2019 hebben wij het "Plan van Aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking 
stortplaats" goedgekeurd (kenmerk W.Z18.100695.01, D190226567) waarvan dit bestek een 
uitwerking is.

De beoordeelde documenten zijn:
• Aanvullende gegevens en nadere motivatie werkomschrijving afdekken stort Doonweg 

Eerbeek, Kenmerk N001-1321336AJV-V0, 8 aug 2019
• Tekening: situatie, dwarsprofiel en details, tijdelijke afdekking stortplaats Eerbeek, 

kenmerk PL344-DO-TEK-GRW-00, Datum 07-08-2019
• Beantwoording vragen verzoek aanvullende gegevens
• Bestek: Werkomschrijving voor aanbrengen van een tijdelijke afdeklaag op de 

voormalige stortplaats aan de Doonweg te Eerbeek. Documentnr. : T001-1321336AJV- 
V03-NL van 9 augustus 2019

• Resultaat en intensiteit van de zakbaakmetingen
• Aanvraag d.d. 26-07-2019
• Monitoring 2018
• Rapport: Onderzoek naar de samenstelling van Stort Doonweg te Eerbeek, maart 2010 

(Oranjewoud)
• Plan van Aanpak aanbrengen tijdelijke afdekking stortplaats Doonweg EerbeeklS 

maart 2019
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Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

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 7.3.3 (omgevingsvergunning van 22 februari 1996 met 
kenmerk MW93.35874)

Overwegingen

Het voorliggende bestek (Werkomschrijving voor aanbrengen van een tijdelijke afdeklaag op 
de voormalige stortplaats aan de Doonweg te Eerbeek. Documentnr. : T001-1321336AJV- 
V03-NL van 9 augustus 2019) geeft een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering van de 
werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke bovenafdichting. De uitwerking van het 
bestek beschrijft de herprofilering van de stortplaats, aanleg van de LD slakken als 
bovenafdichting, de afvoer van het hemelwater en percolaatwater.

Wij hebben het bestek voor het aanbrengen tijdelijke bovenafdichting inclusief bijlage 
inhoudelijk beoordeeld en zijn van mening dat wordt voldaan aan het gestelde in voorschrift 
7.3.3.

Aanvullende monitoringseisen

Om te borgen dat met het uitvoeren van het bestek wordt voldaan aan het hierboven 
genoemde toetsingskader, verbinden wij aan deze goedkeuring de volgende voorwaarde:

"Naast het reguliere meet- en monitoringsprogramma zoals opgenomen in de vergunning van 
22 februari 1996, kenmerk MW93.35874, moet aandacht zijn voor:
- Periodiek meten klink 4x per jaar;
- Afschot zuidhelling 5% behouden;
- Metingen emissie stortgas;
- Metingen kwaliteit (afstromend) hemelwater, voor en na neutralisatie;
- Metingen kwaliteit oppervlaktewater van infiltratievijver ;
- Het eventueel periodiek verwijderen van kalkneerslagvorming uit ringsloot en 

infiltratievijver.
Hiertoe moet u het (grondwater)monitoringsplan "Stort Doonweg, Grondwatermonitoringsplan 
2009" met kenmerk 074152893:0.2 d.d. 29 mei 2009 aanvullen. Het voorstel voor aanvulling 
moet schriftelijk zijn gedaan uiterlijk drie maanden nadat dit goedkeuringsbesluit in werking is 
getreden."

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 7.3.3 gegeven eisen.

Besluit

Het door u ingediende Bestek (werkomschrijving voor het aanbrengen tijdelijke afdeklaag op 
de voormalige stortplaats aan de Doonweg Eerbeek, 9 augustus 2019) met bijgevoegde 
documenten keuren wij goed onder de volgende voorwaarden.
1. U moet uiterlijk twee dagen voor de feitelijke start van de werkzaamheden (aanleg 

tijdelijke bovenafdichting) het bevoegd gezag in kennis stellen;
2. U moet uiterlijk twee weken na het beëindigen van de werkzaamheden (aanleg tijdelijke 

bovenafdichting) het bevoegd gezag schriftelijk in kennis stellen;
3. U moet voldoen aan de hiervoor gegeven aanvullende monitoringseisen.

Tot slot

Wij wijzen u er op dat de goedkeuring alleen betrekking heeft op de Wabo-activiteiten. De 
recente uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking tot het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk invloed op het uitvoeren van de werkzaamheden 
(vervoersbewegingen). Meer informatie over deze "PAS uitspraak" kunt u vinden op de site 
www.bijl2.nl.



Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Afdeling Vergunningverlening

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

Hoogachtend,
s'

Namens Gec i van Gelderland,

Mevrouw drr -Hegeman, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

In afschrift aan:
• Tauw, Handelskade 37, Postbus 133, 7400 AC Deventer t.a.v. de heer A. Verkerk
• Ploegam B.V. Aannemingsmaatschappij in de grond-, weg- en waterbouw 

Postbus 12, 5386 ZG Geffen t.a.v. de heer H. van der Stelt
• Provincie Gelderland, w.van.hoorn@aelderland.nl
• Omgevingsdienst Arnhem, jan.urbaan@odra.nl

Bijlage
Voorschrift 7.3.3
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Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

Bijlage: voorschrift 7.3.3

Uiterlijk drie maanden voor de aanbesteding van de werkzaamheden ten behoeve van het 
aanbrengen van de dichte eindafwerking moet de vergunninghoudster een af dichtingsplan ter 
goedkeuring aan de directeur voorleggen. Het afdichtingsplan bestaat ten minste uit een 
rapport van afdichting en een uitvoeringsgereed plan (bestek). In het rapport van afdichting 
moet de toestand beschreven worden van het gedeelte van de stortplaats waarop de dichte 
eindafwerking wordt aangebracht, als bedoeld in voorschrift 7.3.1.

In het rapport van afdichting dient ten minste te worden beschreven :
• zettings- en klinkonderzoek van zowel het eigenlijke afvalpakket als de eventuele 

tijdelijke bovenafdichting; stabiliteit ;
• de voorgenomen materiaalkeuze ;
• laagdiktes;
• herkomst materialen voor de afdichtingsconstructie en de afdeklaag;
• het aanwezige gasonttrekkingssysteem;
• principe-ontwerp van de afdichtingsconstructie met waterafvoersystemen;
• fasering aanbrengen dichte eindafwerking ;
• doorlatendheden;
• doorvoeringen ;
• duurzaamheid .

Het bestek bevat ten minste:
• omschrijving, kwaliteitseisen en -borging van de toe te passen materialen en 

uitvoeringsbepalingen;
• het aanbrengen van de steunlaag (met gasonttrekkingssysteem) en de 

afdichtingsvoorzieningen;
• de drainerende zandlaag met drainagesysteem; de afdeklaag met vegetatie.

Daarnaast moet in het rapport van afdichting worden beschreven hoe met de dichte 
eindafwerking een beschermingsniveau wordt gerealiseerd dat ten minste gelijkwaardig is aan 
de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte 
eindafwerking . Ook moet het rapport van afdichting het tijdstip aangeven waarop de 
bovenafdichting wordt aangebracht. Het bestek geeft de wijze van uitvoering van het rapport 
van afdichting aan.

De dichte eindafwerking dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in het door de 
vergunninghoudster op te stellen afdichtingsplan .


