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1 Samenvatting   
 

Achtergrond 

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt de Advieskamer 

Stortbesluit het voorliggende advies uit. Het advies behelst een afwegingskader 

waarmee beoordeeld kan worden of een onderafdichtingsconstructie van een 

stortplaats na dertig jaar nog adequaat functioneert en derhalve op verantwoorde 

wijze besloten kan worden dat het aanbrengen van een bovenafdichtingsconstructie 

uitgesteld kan worden van dertig naar maximaal vijftig jaar na het aanbrengen van 

de onderafdichtingsconstructie1.  

 

In het Stortbesluit is opgenomen dat maximaal dertig jaar nadat een 

onderafdichtingsconstructie van een stortplaats is aangebracht de stort moet worden 

afgedicht met een bovenafdichtingsconstructie. De gedachte hierachter is dat er 

vanuit een stort geen verontreinigd vocht via de onderafdichting kan lekken naar de 

bodem, indien er aan de bovenkant van de stort geen vocht meer kan infiltreren door 

een aangebrachte bovenafdichting. 

De termijn van dertig jaar is opgenomen als zijnde de  - ten tijde van het opstellen 

van het Stortbesluit – verwachte termijn dat het lekdebiet binnen de vastgestelde 5 

mm / jaar blijft. Het beoogde uitstel van het aanbrengen van de bovenafdichting 

betekent in feite het uitspreken van de verwachting dat het lekdebiet over deze 

periode de vaststelde 5 mm / jaar niet overschrijdt. 

 

Totstandkoming 

De totstandkoming van dit advies is voorafgegaan door een lange en zorgvuldige 

fase van vraagformulering onder regie van het Ministerie. Zij heeft hierin tevens 

vertegenwoordigers van provincies (bevoegd gezag en nazorgorganisaties) de 

stortsector en de leverancierssector betrokken. 

 

Ter onderbouwing van het advies heeft de Advieskamer Stortbesluit aan KPMG en 

ReneBoerboom Advies de opdracht gegeven om een voorbereidend onderzoek uit te 

voeren. Op basis van dit voorbereidend onderzoek en eigen inzichten, heeft de 

Advieskamer Stortbesluit haar advies geformuleerd. 

 

Het advies 

Diverse partijen hebben uiteenlopende belangen bij de uitkomsten van het advies. 

Het advies daarom is gebaseerd op een afweging van kansen en risico’s die aan het 

uitstel van het aanbrengen van de bovenafdichting zijn verbonden. Er is gekozen 

voor een advies op basis van een dergelijke risicobenadering boven andere mogelijke 

benaderingen, zoals bijvoorbeeld op basis van absolute zekerheden.  

Voor de risicobenadering is een afwegingskader ontwikkeld. Hierin wordt aan de hand 

van een aantal hoofd- en deelvragen de situatie van een stortplaats en de toestand 

van haar onderafdichtingsconstructie ingeschat. Belangrijke elementen hierin zijn 

onder meer de bodemgesteldheid rond de stortplaats, het ontwerp en de wijze van 

aanleg van de stortplaats alsmede de kwaliteitsbewaking daarvan, de monitoring van 

de stortplaats en het (milieu)gedrag van de stortplaats sinds de ingebruikname. 

 

                                           

 
1 In de adviesvraag wordt verzocht om een oordeel over een termijn van “tenminste 50 jaar” gerelateerd aan de 
levensduurverwachting van de onderafdichting. De Advieskamer Stortbesluit houdt in haar advies een termijn 
van “maximaal 50 jaar” aan, gerelateerd aan het uitstel voor het aanbrengen van de bovenafdichting. Zij sluit 
hierbij aan op de Nota van Toelichting bij het Besluit uitvoering Crisis- en herstel wet, 12 juli 2012. Hierin staat 
"Afhankelijk van de onderzoeksresultaten (van AKS, destijds ENS) kan de uiterste termijn voor het aanbrengen 
van een bovenafdichting bij ministeriële regeling worden verlengd van 30 tot ten hoogste 50 jaar na het 
aanbrengen van de onderafdichting" (zie ook “vraagstelling Ministerie”, zoals opgenomen in bijlage 3). 
Desondanks biedt de Advieskamer Stortbesluit in haar aanbevelingen een mogelijke invulling indien de 
regelgeving een termijn langer dan 50 jaar gaat toestaan. 
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De Advieskamer Stortbesluit adviseert om per individuele stortplaats het 

afwegingskader in te zetten om te komen tot een verantwoord oordeel over de 

(milieu)situatie van de stortplaats en daarmee een uitspraak te kunnen doen over 

het eventuele uitstel van het aanbrengen van de bovenafdichting op die stortplaats. 

De reikwijdte van het afwegingskader is beperkt door een aantal randvoorwaarden 

en uitgangspunten. 

 

Aanbevelingen 

Bij haar advies doet de Advieskamer Stortbesluit de volgende aanbevelingen: 

1. De Advieskamer Stortbesluit beveelt het Ministerie nadrukkelijk aan om, alvorens 

het advies c.q. het afwegingskader, op enigerlei wijze om te zetten in regelgeving, 

een praktijktoets  uit te (laten) voeren. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van de 

uitvoeringstoets voor regelgeving. 

2. De Advieskamer acht het noodzakelijk dat alle hoofdvragen van het 

afwegingskader worden betrokken in de beoordeling van het bevoegd gezag, ook 

indien de milieuprestaties tot op het moment van meten positief zijn. 

3. Aanbevolen wordt dat geborgd wordt dat elke stortplaats waarvoor de termijn 

voor het aanbrengen van de bovenafdichting uitgesteld wordt tot maximaal 50 

jaar na het aanbrengen van de onderafdichting, periodiek wordt gemonitord op 

milieubelasting en dat de resultaten van deze monitoring worden gerapporteerd 

aan het bevoegd gezag. 

4. Aanbevolen wordt om een duidelijk toezicht- en handhavingskader voor het 

bevoegd gezag vast te leggen dat van toepassing is op stortplaatsen die uitstel 

hebben verkregen voor het aanbrengen van de bovenafdichting. 

5. De Advieskamer Stortbesluit beveelt aan om de deskundigheid van het bevoegd 

gezag te borgen in de beoogde aanpassing van de wet- en regelgeving ten 

behoeve van het uitstellen van het aanbrengen van de bovenafdichting. 

6. De wetgever wordt aanbevolen om het samenstel van de rollen van de provincies 

te bezien (bevoegd gezag, (gedeeltelijk) eigenaar, nazorg), gezien de 

verschillende en soms tegengestelde belangen die zij in zich herbergt. 

7. De Advieskamer Stortbesluit doet de aanbeveling om bij elke stortplaats waaraan 

toestemming voor uitstel van het aanbrengen van de bovenafdichting is verleend, 

periodiek, maar tenminste elke vijf jaar hoofdvraag 3 en 4 (inclusief deelvragen) 

van het afwegingskader opnieuw door het bevoegd gezag te laten beoordelen. 

8. De Advieskamer Stortbesluit doet de aanbeveling om – indien de regelgeving 

daartoe wordt aangepast – na 50 jaar het volledige afwegingskader toe te passen 

om vervolgens in de periode erna tenminste elke twee jaar hoofdvraag 3 en 4 

(inclusief deelvragen) van het afwegingskader opnieuw door het bevoegd gezag te 

laten beoordelen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kwaliteit van het percolaat 

verbeterd is door de verduurzaming van de stortplaats. 

9. De Advieskamer Stortbesluit doet de aanbeveling om elke vijf jaar het 

afwegingskader te evalueren op basis van de voortschrijdende ontwikkeling van 

wet- en regelgeving, de technologische ontwikkelingen en de ervaringen / 

situaties van alle stortplaatsen waaraan toestemming voor uitstel van de 

bovenafdichting is verleend. 
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2 Algemene gegevens 
 

Gegevens aanvrager 

   

Naam eerste adviesvrager : Ministerie Infrastructuur en Milieu 

Directie Duurzaamheid 

Contactpersoon : Mr W.J. Kattenberg 

Adres  : Postbus 20901 

Postcode + Woonplaats : 2500 EX   Den Haag 

   

 

Relevante data adviestraject 

Eerste aanvraag : 1 januari 2013 

   

Definitieve vraagstelling : 16 september 2013 

   

Definitieve opdracht : 2 oktober 2013 

   

Tussenrapportage adviestraject : 17 januari 2014 

   

Concept-advies voor 

conformiteitstoets 

: 18 februari 2014 

   

Definitieve advies : 18 maart 2014 

 

In juli 2013 is de Advieskamer Stortbesluit ingesteld. In de aanloop naar dit besluit is 

vanaf 1 januari 2013 intensief contact geweest tussen het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu (hierna: Ministerie) en de Advieskamer Stortbesluit in oprichting over het 

onderzoek “Levensduurverwachting Onderafdichting Stortplaatsen”. Desondanks heeft 

het tot in het najaar geduurd voordat er een definitieve vraagstelling en definitieve 

opdracht is verstrekt. 

 

Reden voor deze lange termijn is een zeer zorgvuldige totstandkoming van de 

vraagstelling aan de Advieskamer Stortbesluit, mede ingegeven door een eerder 

onderzoek naar dit onderwerp, uitgevoerd door het toenmalige Expertise Netwerk 

Stortbesluit (ENS). Het concept-rapport van ENS (najaar 2012) heeft de opdrachtgever 

doen besluiten om dat traject niet voort te zetten maar in plaats daarvan een nieuw 

onderzoek op een (ingrijpend) gewijzigde vraagstelling uit te laten voeren. De 

totstandkoming van deze vraagstelling wordt behandeld in paragraaf 3.1 en verder. 
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3 Adviestraject  

3.1 Totstandkoming vraagstelling 

Voorafgaande aan het onderzoek is de definitieve vraagstelling vastgesteld. Hierbij zijn 

diverse deelvragen onderscheiden en zijn tevens de afbakening van het onderzoek en de 

bijbehorende randvoorwaarden vastgesteld. 

De vraagstelling is opgesteld door het Ministerie. Zij heeft de vraag afgestemd met de 

vertegenwoordigers van de provincies, stortplaatsbeheerders en marktpartijen in de 

projectgroepen “Introductie Duurzaam Stortbeheer” en “Modernisering Stortbesluit”. 

Tevens heeft er afstemming met de Advieskamer Stortbesluit over de vraagstelling 

plaatsgevonden. 

De hoofdvraag en deelvragen worden in deze paragraaf weergegeven. Voor de exacte 

tekst van de adviesaanvraag wordt verwezen naar bijlage 3. Hierin zijn ook de 

(technische) randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen die betrekking hebben op 

de hoofd- en deelvragen. 

3.2 Vraagstelling 

Na afstemming met de adviesvrager en bevoegd gezag, heeft de Advieskamer 

Stortbesluit de volgende vraagstelling in behandeling genomen. 

 

 

(1) Geef een deskundigenoordeel of het adequaat functioneren van in Tabel 1 (zie pag 

7) genoemde typen afdichtingsconstructies voor een periode van tenminste 50 jaar2:  

a. als gewaarborgd kan worden beschouwd, of 

b. als aannemelijk wordt beschouwd, of  

c. als niet aannemelijk wordt aangemerkt.  

 

(2) Tevens wordt gevraagd het oordeel te voorzien van een goede onderbouwing, 

zodanig dat belanghebbenden, indien mogelijk, in staat worden gesteld om afhankelijk 

van het oordeel aanvullende locatiespecifieke informatie te leveren. Zo is oordeel c, 

‘niet aannemelijk’, te beschouwen als “niet akkoord, tenzij …”. Uit de onderbouwing 

van het deskundigen oordeel moet blijken wat met tenzij wordt bedoeld, zodat, indien 

mogelijk, gerichte acties zijn te ondernemen om aan te tonen, dat in een specifieke 

situatie wordt voldaan aan het vereiste niveau van bodembescherming. Dit kan dan 

bijvoorbeeld door specifiek onderzoek aan de constructie zelf of onderdelen daarvan, 

zoals onderzoek naar de staat van lasnaden. Daarnaast is oordeel b, ‘aannemelijk’, te 

beschouwen als “akkoord, mits …..”, of “akkoord, onder voorwaarden dat ….”en moet 

uit de onderbouwing blijken wat dit mits of die voorwaarden inhouden (zie punt 3).  

 

(3) Voor een oordeel a en b, respectievelijk ‘voldoende gewaarborgd’ en ‘aannemelijk’, 

is het denkbaar dat deze kwalificatie uitsluitend geldt als aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan. Ook kan het zijn dat voorwaarden moeten worden gesteld om het 

generieke oordeel over typen onderafdichtingen locatiespecifiek toepasbaar te maken, 

dus om tot het te operationaliseren naar specifieke locaties. Indien voorwaarden 

moeten worden gesteld, dienen deze verifieerbaar te zijn. Ook wordt gevraagd om 

hierin zo volledig mogelijk te zijn, zodat belanghebbenden in staat zijn om eenduidig 

aan te tonen dat er in concrete situaties wel/niet aan wordt voldaan. 

                                           

 
2 In de adviesvraag wordt verzocht om een oordeel over een termijn van “tenminste 50 jaar” gerelateerd aan de 
levensduurverwachting van de onderafdichting. De Advieskamer Stortbesluit houdt in haar advies een termijn 
van “maximaal 50 jaar” aan, gerelateerd aan het uitstel voor het aanbrengen van de bovenafdichting. Zij sluit 
hierbij aan op de Nota van Toelichting bij het Besluit uitvoering Crisis- en herstel wet, 12 juli 2012. Hierin staat 
"Afhankelijk van de onderzoeksresultaten (van AKS, destijds ENS) kan de uiterste termijn voor het aanbrengen 
van een bovenafdichting bij ministeriële regeling worden verlengd van 30 tot ten hoogste 50 jaar na het 
aanbrengen van de onderafdichting" (zie ook “vraagstelling Ministerie”, zoals opgenomen in bijlage 3). 
Desondanks biedt de Advieskamer Stortbesluit in haar aanbevelingen een mogelijke invulling indien de 
regelgeving een termijn langer dan 50 jaar gaat toestaan. 
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(4) Ook is het denkbaar dat aan het oordeel a en b eventuele (aanvullende) 

voorwaarden moeten worden verbonden voor de periode na het besluit over de 50 jaar 

periode tot aan het einde van die periode. Deze voorwaarden zouden dan gepaard 

kunnen gaan met een bepaalde meet- of monitoring-verplichting. 

 

 

 

Bij de adviesvraag heeft Ministerie aangegeven dat het advies beperkt kan worden tot 

zes typen stortplaatsen. Deze zijn in tabel 1 weergegeven. 

 

 

Bij de vraagstelling is door het Ministerie een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden 

voor het advies geformuleerd. Deze zijn meegenomen in de opstelling van het advies. 

3.3 Voorbereiding advies 

Ten behoeve van de voorbereiding van het advies heeft de Advieskamer Stortbesluit de 

adviesvraag opgedeeld in drie werkpakketten: 

a. Techniek van stortplaatsen 

b. Procesmanagement: bedrijfsvoering/beheer (processen en controleerbaarheid) 

c. Risicomanagement: monitoring – zowel strategie als uitvoering (registratie / 

resultaten) & zowel monitoring van gestort materiaal als van grondwater / 

omgeving 
 

Voor werkpakket (a) is ReneBoerboom Advies aangezocht, voor werkpakketten (b) en (c) 

is KPMG Sustainability aangezocht. 

Besloten is om de beide experts één gezamenlijk voorbereidend rapport op te laten 

stellen, waarbij KPMG als penvoerder fungeerde. Het voorbereidend rapport had als doel 

om het uiteindelijke advies voor te bereiden op de werkgebieden “procesmanagement, 

kwaliteitsborging, risicomanagement en techniek van de stortplaatsen”.  

 

Het uiteindelijke advies, inclusief de aanbevelingen en het deskundigenoordeel is 

opgesteld door de Advieskamer Stortbesluit. Hierin zijn verschillende rollen gedefinieerd: 

1. Het advies is vastgesteld door de Advieskamer Stortbesluit; 

2. de inhoudelijke begeleiding van het adviestraject (review op rapportages en 

advies) is uitgevoerd door twee gedelegeerden namens en vanuit de Advieskamer 

Stortbesluit3: 

                                           

 
3 In de reguliere werkwijze van de Advieskamer Stortbesluit is sprake van één gedelegeerde namens de 
Advieskamer. Gezien het grote maatschappelijke belang van het voorliggende advies, is gekozen om twee 
gedelegeerden in dit adviestraject te betrekken.  

Soort afdichting  Type afdichtingconstructie  Type 

nr.  

Combinatie afdichting  HDPE-folie met minerale laag (conform Richtlijn 

Onderafdichtingconstructies)  
1  

HDPE-folie met kleilaag (conform Richtlijn 

Onderafdichtingconstructies)  
2  

Enkelvoudige afdichting  HDPE-folie: 2 

mm dik  
op klei-

/veenondergrond  
natuurlijke kwel  3  

infiltratie  4  
op 

zandondergrond  
natuurlijke kwel  5  

infiltratie  6  

Tabel 1: Type afdichtingsconstructies en omstandigheden  
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a. Prof. Ir. J.W. Bosch; 

b. Prof. Dr. A.M. Breure; 

3. de borging van de onafhankelijke totstandkoming van het advies is een 

verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Advieskamer Stortbesluit; 

4. de procesmatige begeleiding van het adviestraject en de rapportage is uitgevoerd 

door de secretaris van de Advieskamer Stortbesluit; 

 

Voor een nader overzicht van alle betrokkenen, geraadpleegde deskundigen en 

geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar bijlage 1 en 2.  

Het voorbereidend onderzoek van KPMG/ReneBoerboom Advies is opgenomen in bijlage 

4.  
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4 Advies en randvoorwaarden 

4.1 Samenvatting voorbereidend onderzoek 

In het voorbereidend onderzoek is – in antwoord op de vraagstelling – een 

afwegingskader ontwikkeld voor de zes typen stortplaatsen, zoals in tabel 1 zijn 

genoemd. In figuur 1 is dit afwegingskader weergegeven, waarna de belangrijkste 

kenmerken van het afwegingskader kort beschreven worden. In Bijlage 4 is het 

voorbereidend onderzoek integraal opgenomen. De daarin aangereikte handreikingen om 

het afwegingskader toe te passen, vormen een integraal onderdeel van het 

afwegingskader. 

 

 
Figuur 1: afwegingskader 

1. Afdichtingconstructie - Ontwerp conform richtlijn?

1.1 Is bij de locatiekeuze rekening gehouden met de situatie van 

grondwater en ondergrond?

1.2 Voldoet de materiaalkeuze aan de richtlijnen van 1993?

1.3 Is bij het maken van het ontwerp optimaal gebruik gemaakt 

van de toen beschikbare kennis en voldoet het ontwerp aan de 

richtlijnen van 1993? 

2. Afdichtingconstructie - Aanleg conform richtlijn?

2.1 Is de realisatie uitgevoerd conform het ontwerp? 

2.2 Was er tijdens de aanleg sprake van continue 

kwaliteitsbewaking?

2.3 Is de levensduur niet nadelig beïnvloed door transport en 

grondverzet tijdens de aanleg?

3. Afdichtingconstructie –Adequate exploitatie?

3.1 Is er geen schade ontstaan tijdens het aanbrengen van de 

eerste afvallaag?

3.2 Is er geen schade ontstaan door zetting tijdens de 

exploitatieperiode? 

3.3 Functioneert het percolaatsysteem zoals ontworpen? 

3.4 Zijn verouderingsprocessen niet van invloed op de beoogde 

levensduur?

4. Geen aanwijzingen voor milieuschade? 

4.1 Is er in de historie geen lekkage van de onderafdichting 

geweest? 

4.2 Is er in de historie geen overschrijding van de 

toetsingswaarden in het grondwater opgetreden?

4.3 Hebben er geen calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen 

plaatsgevonden tijdens de aanleg met invloed op de levensduur?

Aanvullende voorwaarden 

nodig, vervolg met stap 2,3,4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Besluit ≥50jr: 

Gewaarborgd, mits

Besluit ≥50jr: 

Aannemelijk, mits

Besluit ≥50jr: 

Niet aannemelijk, tenzij

Benodigde 

informatie leveren Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Benodigde 

informatie leveren

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Benodigde 

informatie leveren

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Benodigde 

informatie leveren

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Aanvullende voorwaarden 

nodig, vervolg met stap 3,4

Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Aanvullende voorwaarden 

nodig, vervolg met stap 4

Legenda

Voorwaarden / 

Maatregelen nodig=

Richting informatie

verzamelen=

Richting indien  

≥ 1 rode vlag=

Richting doorlopen

stappenplan=
Type 1 Type 3 Type 5Type 2 Type 4 Type 6

Ja

Nee

Afwegingskader 

niet van 

toepassing

0. Afdichtingconstructie –Voldoet aan typering?

0.1 Indien ja, bepaal per type de initiële risico’s voor verdere 

beantwoording vragen 1-4

Type 1 Type 3 Type 5Type 2 Type 4 Type 6
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Het afwegingskader heeft de volgende kenmerken: 

1. Het dient om individuele stortplaatsen met de in de adviesvraag gedefinieerde 

typen onderafdichtingsconstructie te kunnen beoordelen op haar (milieukundige) 

prestaties, zodanig dat een uitspraak gedaan kan worden over het adequaat 

functioneren van deze constructie dertig jaar na aanbrenging van de 

onderafdichting en daarmee een besluit genomen kan worden over een eventueel 

uitstel van het aanbrengen van de bovenafdichting op de stortplaats. 

 

2. Het gaat uit van vijf hoofdvragen: 

a. Voldoet de stortplaats aan één van de zes vooraf meegegeven typeringen 

van stortplaatsen? Indien dit niet het geval is, kan de stortplaats niet 

beoordeeld worden.4 

b. Is het ontwerp conform de Richtlijn5? 

c. Is de aanleg conform de Richtlijn? 

d. Is er een adequate exploitatie? 

e. Zijn er aanwijzingen voor milieuschade? 

 

3. Elke hoofdvraag kent een aantal deelvragen. Voor de beantwoording van deze 

deelvragen geeft het afwegingkader handreikingen / mogelijke vindplaatsen van 

antwoorden in de vorm van documenten die mogelijk gehanteerd kunnen worden. 

Het niet kunnen beantwoorden van een (deel)vraag dan wel een negatief 

antwoord op een deelvraag, heeft invloed op de beoordeling van het adequaat 

functioneren van de onderafdichtingsconstructie. 

De handreikingen / mogelijke vindplaatsen zoals die worden beschreven in het 

rapport van KPMG / ReneBoerboom Advies (bijlage 4 van dit advies) vormen een 

onlosmakelijk onderdeel van het afwegingskader. 

Eventuele kwantificering van de antwoorden op de deelvragen kan plaatsvinden 

op basis van de vigerende wet- en regelgeving, zoals ook is opgenomen in het 

rapport van KPMG / ReneBoerboom Advies6.  

  

4. Op basis van de antwoorden op hoofd- en deelvragen is het mogelijk om met 

redelijke zekerheid een uitspraak te kunnen doen over het adequaat functioneren 

van de onderafdichtingsconstructie van een stortplaats. Hierbij zijn de volgende 

kwalificaties mogelijk: 

a. Het adequaat functioneren voor een periode van 50 jaar van de 

onderafdichtingsconstructie is gewaarborgd; 

b. Het adequaat functioneren voor een periode van 50 jaar van de 

onderafdichtingsconstructie is aannemelijk, mits er een aantal maatregelen 

wordt getroffen; 

c. Het adequaat functioneren voor een periode van 50 jaar van de 

onderafdichtingsconstructie is niet aannemelijk, tenzij er een aantal 

maatregelen wordt getroffen; 

d. Het adequaat functioneren voor een periode van 50 jaar van de 

onderafdichtingsconstructie is niet aannemelijk (in het afwegingskader van 

figuur 1 wordt deze kwalificatie verkregen door het volgen van de onderste 

de zwarte pijl). 

                                           

 
4 Voor deze typeringen wordt verwezen naar par 4.3. 
5 Bedoeld wordt hier de Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen, Heidemij, 1993. 
6 Te denken valt aan bijvoorbeeld Emissietoetswaarden Regeling Bodemkwaliteit, Ontwerp-procedure 
Grondwatermonitoring, VA, 1995 en Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en 
opslagplaatsen, VROM 1993  
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Tevens kan op basis van de antwoorden op hoofd- en deelvragen vastgesteld 

worden of, en zo ja met welke maatregelen, een andere kwalificatie behaald kan 

worden. 

 

5. Het is de verantwoordelijkheid van de stortplaatsbeheerder om de beantwoording 

van de hoofd- en deelvragen uit te voeren en om zo aan te tonen dat zijn 

stortplaats voldoet aan een van bovengenoemde kwalificaties. 

Het is aan het bevoegd gezag om dit te verifiëren en zo te beoordelen of aan de 

voorwaarden voldaan wordt die nodig zijn voor een eventueel uitstel van het 

aanbrengen van de bovenafdichting. 

 

Voor een meer gedetailleerdere uitleg van het afwegingskader wordt verwezen naar 

bijlage 4, hoofdstuk 5. 

4.2 Beschrijving van het advies  

Conform het Stortbesluit7 zijn stortplaatsen verplicht om uiterlijk 30 jaar na het 

aanbrengen van een onderafdichtingsconstructie van de stortplaats een 

bovenafdichtingsconstructie aan te brengen. Met het voorliggende advies wordt door het 

Ministerie beoogd om in specifieke gevallen te kunnen beoordelen of de termijn van 30 

jaar op verantwoorde wijze verlengd kan worden tot maximaal 50 jaar. 

 

De wijziging van deze termijn heeft grote (maatschappelijke) gevolgen. Het uitstel zal 

onder andere leiden tot uitstel van (hoge) investeringen door beheerders van 

stortplaatsen in de bovenafdichtingsconstructie, wijziging van de hoogte van de 

benodigde nazorgfondsen c.q. de opbouw daarvan, een verhoogd milieurisico gedurende 

de verlengde periode maar ook meer mogelijkheden om de stortplaats te exploiteren en 

of te verduurzamen. De belangen die hiermee annex zijn, zijn groot en divers. 

 

Om bovenstaande redenen heeft de Advieskamer gekozen voor een technisch 

georiënteerde risicobenadering van de adviesaanvraag. De Advieskamer Stortbesluit 

heeft in haar advies geen uitspraak willen doen over de wenselijkheid van de geschetste 

en andere mogelijke gevolgen die een wijziging van de termijn voor het aanbrengen van 

een bovenafdichtingsconstructie zou kunnen hebben. Het advies gaat dan ook alleen in 

op de beoordeling van het adequaat functioneren van de onderafdichtingsconstructie. 

 

Het advies van de Advieskamer Stortbesluit is om het afwegingskader, inclusief de 

handreikingen tot beantwoording van de deelvragen, zoals beschreven in paragraaf 4.1, 

in eerste aanleg te volgen bij het besluit om het aanbrengen van de bovenafdichting uit 

te stellen. Dit met inachtneming van de randvoorwaarden geformuleerd in paragraaf 4.4 

en de aanbevelingen in hoofdstuk 5. Hierbij geldt dat deze inschatting voor elke 

stortplaats apart gemaakt moet worden. 

4.3 Beantwoording van de vraagstelling 

Het afwegingskader zoals dat in paragraaf 4.1 op hoofdlijnen is omschreven, staat 

centraal in de beantwoording van de vier door de adviesvrager gestelde vragen (zie 

paragraaf 3.2). Deze vragen worden onderstaand puntsgewijze beantwoord. 

 

1. Geef een deskundigenoordeel of het adequaat functioneren van de genoemde 

typen onderafdichtingsconstructies voor een periode van tenminste 50 jaar als (a) 

gewaarborgd, (b) aannemelijk of (c) als niet aannemelijk wordt beschouwd. 

 

Elke onderafdichtingsconstructie is ontworpen en aangelegd voor een specifieke 

stortplaats. Deze stortplaats moet gezien worden in haar omgeving en gezien in 

                                           

 
7 Stortbesluit art 4, lid 4. 
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haar historie. Dit is voor elke stortplaats anders, waardoor de context waarbinnen 

een onderafdichtingsconstructie functioneert varieert per stortplaats. 

Gedurende de voor dit advies relevante periode (1984 - 2014) zijn de 

eigenschappen van en inzichten over materialen (bijv. folies), werkwijzen (bijv. 

aanlegmethoden, lasmethoden) en kwaliteitsborging (bijv. zettingsmonitoring, 

grondwatermonitoring) zeer sterk ontwikkeld. Deze aspecten zijn – in wisselende 

combinaties – mede bepalend voor de situatie op een stortplaats. Daarnaast 

spelen ook historische aspecten een rol. Dit kunnen incidenten zijn (bijv. lekkages 

met aanwijsbare oorzaak of vervangen van drainage) maar ook sluimerende 

ontwikkelingen (bijv. langzame wijziging geohydrologische situatie).  

 

De variëteit aan al deze technische en historische aspecten, maakt dat het naar 

oordeel van de Advieskamer Stortbesluit dan ook niet mogelijk is om een 

deskundigenoordeel te geven over het adequaat functioneren van een type 

onderafdichtingsconstructie. Een dergelijk deskundigenoordeel zou zich - ten 

onrechte - uitstrekken over meerdere stortplaatsen die op belangrijke aspecten 

kunnen verschillen. Een oordeel over het adequaat functioneren van de 

onderafdichtingsconstructie kan derhalve alleen gegeven worden in de context 

van de locatiespecifieke toepassing per stortplaats. 

 

In de plaats voor het deskundigenoordeel per type wordt dan ook een individueel 

afwegingskader per stortplaats gesteld. Dit afwegingskader biedt de mogelijkheid 

om het adequaat functioneren van de onderafdichtingsconstructie van elke 

afzonderlijke stortplaats te beoordelen, waarbij de invloed van de specifieke 

kenmerken van de stortplaats aan de hand van de hoofd- en deelvragen wordt 

bepaald. Met de uitkomst van het afwegingskader kan dertig jaar na het 

aanbrengen van de onderafdichtingsconstructie beoordeeld worden aan welke van 

de gegeven kwalificaties over de levensduurverwachting de betreffende 

onderafdichtingsconstructie voldoet. 

 

2. Voorzie het oordeel van een goede onderbouwing, zodanig dat belanghebbenden 

in staat worden gesteld aanvullende locatiespecifieke informatie te leveren en 

eventueel gerichte maatregelen te treffen om aan te tonen dat in een specifieke 

situatie wordt voldaan aan het vereiste niveau van bodembescherming (vraag 

ingekort). 

 

Het afwegingskader gaat uit van de onderafdichtingsconstructie op een specifieke 

stortplaats. Middels beantwoording van de hoofd- en deelvragen is het voor de 

stortplaatsbeheerder (en bevoegd gezag) inzichtelijk hoe het functioneren van een 

onderafdichting gekwalificeerd kan worden. Zo nodig geeft het afwegingskader 

tevens inzicht in welke aanvullende informatie of maatregelen nodig zijn om aan 

te voldoen aan het vereiste niveau van bodembescherming om een andere 

kwalificatie aan de onderafdichtingsconstructie toe te kennen. Voor de 

beantwoording van de hoofd- en deelvragen dient gebruik te worden gemaakt van 

de handreikingen en mogelijke vindplaatsen zoals die worden beschreven in het 

rapport van KPMG / ReneBoerboom Advies (bijlage 4 van dit advies). Deze 

vormen een onlosmakelijk onderdeel van het afwegingskader. De eventuele 

kwantificering van de antwoorden op de deelvragen kan plaatsvinden op basis van 

de vigerende wet- en regelgeving. 

 

3. Indien voorwaarden moeten worden gesteld om van een generiek oordeel over 

het type onderafdichtingsconstructie te operationaliseren naar een specifieke 

locatie, dienen deze verifieerbaar en volledig te zijn (vraag ingekort). 

 

Doordat er geen generiek oordeel wordt gegeven over een type 

onderafdichtingsconstructie, maar het afwegingskader uitgaat van de 

locatiespecifieke beoordeling, wordt middels de hoofd- en deelvragen van het 
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afwegingskader reeds voldaan aan de vraag naar een operationalisatie per 

specifieke locatie. 

 

4. Het is denkbaar dat aan het oordeel “gewaarborgd” en “aannemelijk” 

voorwaarden worden verbonden voor de periode na het besluit over het uitstellen 

van de bovenafdichting tot aan het moment dat de bovenafdichting uiterlijk wordt 

aangebracht (vraag ingekort). 

 

Het afwegingskader geeft – als model - geen directe voorwaarden voor de periode 

na het besluit, doch kunnen hier wel van worden afgeleid. De voorwaarden zijn 

derhalve als aanbeveling opgenomen in hoofdstuk 5 van dit advies. 

4.4 Uitgangspunten bij toepassing advies 

Bij de vraagstelling is door de adviesvrager een aantal uitgangspunten geformuleerd. 

Deze zijn van toepassing op het advies en betreft het volgende: 

1. bij de levering van de HDPE-folie zijn kwaliteitscertificaten verstrekt conform de 

op het moment van levering algemeen geldende richtlijnen, met beschikbare 

informatie over onder meer de productiemethode en de dikte van de folie 

(minimaal 2 mm); 

2. bij de levering en/of aanleg van de minerale laag zijn kwaliteitscertificaten 

verstrekt conform de op het moment van levering/aanleg geldende richtlijnen; 

3. ter plaatse van de van nature aanwezige kleilaag zijn bodemonderzoek en 

doorlaatbaarheidsmetingen uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de 

doorlaatbaarheid gelijk of lager is dan de (later) geformuleerde eisen in de 

Richtlijn Onderafdichtingsconstructies; 

4. de uitvoering van de aanleg van de constructie is gedaan conform de op dat 

moment geldende regels van kwaliteitszorg en de daarop afgestemde 

kwaliteitsborging aantoonbaar is op basis van de toenmalige voorschriften. 

 

Opgemerkt wordt dat een aantal van de bovenstaande uitgangspunten in het 

afwegingskader worden geverifieerd. Indien niet voldaan wordt aan één of meer van 

bovenstaande uitgangspunten, zal met het afwegingskader een nadere beoordeling van 

de stortplaats gedaan moeten worden. 

4.5 Randvoorwaarden bij toepassing advies 

Als randvoorwaarden bij de toepassing van het afwegingskader ter beoordeling van het 

adequaat functioneren van de onderafdichtingsconstructie wordt het volgende gesteld: 

1. Dit advies biedt een afwegingskader op basis van risico-inschatting waarbij deze 

risico-inschatting gebaseerd is op de antwoorden op de hoofd- en deelvragen. Dit 

leidt tot een beoordeling van het adequaat functioneren van de onderafdichting. 

Gegeven deze achtergrond kan en mag er niet van uitgegaan worden dat de 

uitkomsten van het afwegingskader leidt tot absolute zekerheden. Voor de juiste 

toepassing is het dan ook cruciaal dat de gegevens, die geleverd worden om de 

afweging te maken, alsmede de uitkomsten van de afweging op een deskundige 

en onafhankelijke wijze worden beoordeeld. 

2. Het afwegingskader is alleen van toepassing op stortplaatsen die voldoen aan één 

van de zes typeringen geven in tabel 1 in par 3.2. Het afwegingskader is 

nadrukkelijk niet bedoeld voor het beoordelen van stortplaatsen die niet aan één 

van deze typeringen voldoen. 

3. Het afwegingskader is alleen van toepassing op stortplaatsen waarop de principes 

van duurzaam stortbeheer worden toegepast. Op deze stortplaatsen wordt actief 

gewerkt aan het reinigen (verduurzamen) van de stortplaats, zodanig dat het 

percolaat uit de stortplaats (op termijn) schoon wordt en daarmee het milieurisico 

bij eventueel weglekken van percolaat naar het grondwater geminimaliseerd 

wordt. Deze randvoorwaarde is van belang daar uitstel van een bovenafdichting 

tot 50 jaar na aanbrengen van de onderafdichting impliciet betekent dat pas na 
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deze 50 jaar de periode van de leeglooptijd ingaat en gedurende deze periode nog 

steeds een risico bestaat op het weglekken van (al dan niet verontreinigd) 

percolaat uit de stortplaats.8  

4. De totale afdichtingconstructie (met in achtneming van onderstaande 

uitgangspunten) voldeed direct na aanleg aan de prestatienorm voor het lekdebiet 

van ten hoogste 5 mm/j.  

 

Het niet voldoen aan bovenstaande randvoorwaarden, betekent dat het advies niet van 

toepassing is.  

 

Bij de vraagstelling is door de adviesvrager een aantal randvoorwaarden geformuleerd. 

Dit betreft de bovengenoemde randvoorwaarden twee en drie. Daarnaast heeft de 

adviesvrager randvoorwaarden gesteld voor  

- een onderscheid naar aanlegperiode: periode 1985 - 1993 en periode na 1993 

- het advies omvat gehele constructie, inclusief percolaatdrainage. 

Aan deze randvoorwaarden wordt invulling gegeven door de individuele benadering per 

stortplaats. 

 

  

                                           

 
8 De genoemde leeglooptijd kan onder omstandigheden oplopen tot 20 jaar, waardoor de onderafdichting tot 70 
jaar zou moeten functioneren. Een dergelijke uitspraak vergt een ander onderzoek. 
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5 Aanbevelingen 
 

Op basis van haar bevindingen en verkregen inzichten doet de Advieskamer Stortbesluit 

een aantal aanbevelingen. De Advieskamer Stortbesluit is zich hierbij bewust van de 

(maatschappelijke) belangen die bij dit advies en de aanbevelingen een rol spelen: 

 

1. Het afwegingskader dat in dit advies centraal staat, is niet in de praktijk getoetst 

op werkbaarheid, waaronder wordt verstaan toetsing op elementen als 

vindbaarheid van de benodigde informatie, objectiviteit van de gegevens, 

reproduceerbaarheid van de uitkomsten en eenvoud van beoordeling. 

In haar tussenrapportage van 17 januari 2014 heeft de Advieskamer Stortbesluit 

daarom aan de opdrachtgever aanbevolen om het afwegingskader in de praktijk te 

toetsen op de genoemde elementen alvorens het definitieve advies op te stellen. 

Voor de opzet en uitwerking hiervan is eveneens een voorstel gedaan. 

Het Ministerie heeft om haar moverende redenen de aanbeveling niet 

overgenomen, waardoor dit advies tot stand is gekomen zonder de praktijktoets. 

De Advieskamer beveelt het Ministerie nadrukkelijk aan om, alvorens het advies 

c.q. het afwegingskader, op enigerlei wijze om te zetten in regelgeving, de 

bedoelde praktijktoets9 alsnog uit te (laten) voeren. 

 

2. Het afwegingskader gaat uit van vijf hoofdvragen. Hoofdvraag 0 betreft de 

typering van de stortplaats, hoofdvraag 1 en 2 de oorspronkelijke aanleg resp. het 

oorspronkelijke ontwerp, hoofdvraag 3 de exploitatie en hoofdvraag 4 de 

milieuprestaties. Bij het maken van afwegingen lijkt het aantrekkelijk om alleen 

de hoofdvraag 4 (en eventueel 3) te betrekken.  

De Advieskamer Stortbesluit acht het noodzakelijk dat het bevoegd gezag alle 

hoofdvragen betrekt in haar oordeel, ook indien de milieuprestaties van de 

stortplaats tot aan het moment van beoordeling positief zijn. De oorspronkelijke 

aanleg en ontwerp zijn onmiskenbaar medebepalend voor het adequaat 

functioneren van de stortplaats, waarbij negatieve milieuprestaties pas op langere 

termijn zichtbaar kunnen worden.  

 

3. Het (te) laat signaleren van negatieve milieu-effecten van een stortplaats kan 

leiden tot zeer hoge kosten voor noodzakelijke herstelmaatregelen van de 

stortplaats en saneringsmaatregelen rond de stortplaats. Het vroegtijdig kunnen 

signaleren van dergelijke milieu-effecten is daarom een absolute voorwaarde voor 

het uitstellen van een bovenafdichtingsconstructie. 

Aanbevolen wordt dan ook dat de regelgever borgt dat elke stortplaats waarvoor 

de termijn voor het aanbrengen van de bovenafdichting verlengd is tot maximaal 

50 jaar, periodiek wordt gemonitord op milieubelasting en dat de resultaten van 

deze monitoring worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag, zodat deze kan 

beoordelen of het afgegeven advies nog steeds gevolgd kan worden. Hierbij wordt 

verwezen naar de Richtlijn Drainagesystemen10. 

 

4. Ter preventie van negatieve milieu-effecten kan het nodig zijn dat het bevoegd 

gezag maatregelen kan afdwingen bij de stortplaatsbeheerder. Redenen voor 

dergelijke maatregelen kunnen zijn:  

a. een overschrijding van de toetsingswaarden ter bepaling van de 

grondwaterkwaliteit dan wel als een dergelijke overschrijding binnen twee 

jaar verwacht mag worden; 

b. een overschrijding van het lekdebiet van de stortplaats dan wel als een 

dergelijke overschrijding binnen twee jaar verwacht mag worden; 

                                           

 
9 Een dergelijke praktijktoets moet in de ogen van de Advieskamer Stortbesluit uitgevoerd worden op 
verschillende stortplaatsen, onder centrale regie en met een uniforme werkwijze. 
10 Richtlijn Drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen, Heidemij, 1993 
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c. dat monitoring van de milieubelasting van de stortplaats niet of onvoldoende 

conform de vastgelegde afspraken plaats vindt; 

d. het plaatsvinden van een incident op de stortplaats waarvan aangenomen 

kan worden dat dit incident op lange termijn van invloed is op de kwaliteit 

van de onderafdichtingsconstructie c.q. de monitoring; 

e. dat de stortplaatsbeheerder niet of onvoldoende gehoor geeft aan 

aanwijzingen van het bevoegd gezag met betrekking tot beheer en 

onderhoud van de stortplaats. 

 

De meest ingrijpende maatregel die het bevoegd gezag kan afdwingen is het laten 

aanbrengen van de bovenafdichting binnen de verlengde termijn tot maximaal 50 

jaar. Redenen voor deze maatregel zijn:  

a. Het niet of onvoldoende treffen van maatregelen bij (dreigende) 

overschrijding van de toetsingswaarden ter bepaling van de 

grondwaterkwaliteit; 

b. Het niet of onvoldoende treffen van maatregelen bij (dreigende) 

overschrijding van het lekdebiet; 

c. Het niet of onvoldoende conform de vastgelegde afspraken uitvoeren van de 

monitoring van de stortplaats gedurende twee achtereenvolgende 

kalenderjaren of in twee van de voorliggende vijf kalenderjaren; 

d. Het niet treffen van maatregelen bij een incident dat de kwaliteit van de 

onderafdichtingsconstructie en of de monitoring van de stortplaats in 

gevaar brengt; 

e. Het voor de tweede maal in vijf jaar niet of onvoldoende gehoor geven aan 

aanwijzingen van het bevoegd gezag met betrekking tot beheer en 

onderhoud van de stortplaats. 

Daar de maatregelen zeer ingrijpende gevolgen kunnen hebben, dient voor zowel 

bevoegd gezag als voor stortplaatsbeheerder vooraf en transparant duidelijk te 

zijn, welke maatregelen afgedwongen kunnen worden en welke sancties opgelegd 

kunnen worden. Omdat de situatie van uitstel van aanbrengen van de 

bovenafdichting nieuw is, dient het huidige toezicht- en handhavingskader hierop 

te worden herijkt. 

Aanbevolen wordt om een duidelijk toezichts- en handhavingskader voor het 

bevoegd gezag vast te leggen dat van toepassing is op stortplaatsen die uitstel 

hebben verkregen voor het aanbrengen van de bovenafdichting. 

 

5. Het bevoegd gezag speelt een centrale rol bij het besluit om al dan niet het 

aanbrengen van de bovenafdichtingsconstructie uit te stellen. Evenzeer speelt zij 

een centrale rol bij het toezicht op de monitoring van de stortplaats nadat dit 

besluit is genomen, het beoordelen van eventueel nadien te nemen maatregelen 

door de stortplaatsbeheerder en het opleggen van sancties aan de 

stortplaatsbeheerder indien deze in gebreke mocht blijven. 

Gezien de zwaarte van deze rol dient het bevoegd gezag over voldoende 

deskundigheid te beschikken om deze rol adequaat uit te kunnen voeren. De 

Advieskamer Stortbesluit beveelt aan om de deskundigheid van het bevoegd 

gezag te borgen in de beoogde aanpassing van de wet- en regelgeving rond het 

verlenging van de termijn voor het aanbrengen van de bovenafdichting. 

 

6. In het complexe geheel rond het beheer van de stortplaatsen heeft de provincie 

diverse rollen. Zij is verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg, is 

meestentijds (groot)aandeelhouder in de stortplaats en is via haar rol als bevoegd 

gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de stortplaats. De rol van bevoegd 

gezag is onder de huidige omstandigheden gebaseerd op eenduidige regelgeving. 

Met de introductie van het afwegingskader wordt de rol van bevoegd gezag tevens 

gebaseerd op een risico-afweging. Door deze wijziging kan de rol van bevoegd 

gezag– bij het opleggen van maatregelen aan de stortplaats – tot interne 

belangentegenstellingen leiden. De wetgever wordt aanbevolen om het samenstel 
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van deze rollen te bezien. 

 

7. Gezien het grote maatschappelijke belang van de stortplaatsen is een goed 

beheer hiervan noodzakelijk. Dit beheer houdt niet op bij het monitoren van 

milieubelasting, maar betreft onder meer ook de inschatting van milieubelasting in 

de (nabije) toekomst. Input hiervoor kunnen zijn het wijzigen van 

omgevingsfactoren, incidenten die op de stortplaats hebben plaatsgevonden, etc. 

Ook is het van belang om het voortschrijdend inzicht rond de milieu-emissies van 

stortplaatsen te wegen bij de maatregelen rond de stortplaatsen. 

Tegen dit licht doet de Advieskamer Stortbesluit de aanbeveling om, bij elke 

stortplaats waaraan toestemming voor uitstel van het aanbrengen van de 

bovenafdichting is verleend, periodiek, maar tenminste elke vijf jaar hoofdvraag 3 

en 4 (inclusief deelvragen) van het afwegingskader opnieuw te beantwoorden en 

te laten beoordelen door het bevoegd gezag. Op deze wijze wordt een breder 

inzicht verkregen in de (komende) milieu-effecten van de stortplaats en kunnen 

eventuele maatregelen tijdig genomen worden. 

 

8. Het advies gaat er van uit dat het uitstel voor het aanbrengen van een 

bovenafdichting wordt verleend voor maximaal 50 jaar na het aanbrengen van de 

onderafdichtingsconstructie. Dit sluit aan op het gestelde in de Nota van 

Toelichting bij het Besluit uitvoering Crisis- en herstel wet, 12 juli 201211.  

De Advieskamer Stortbesluit kan zich desondanks voorstellen dat de wens leeft 

om ook na deze periode het aanbrengen van de bovenafdichting uit te stellen. 

Indien de op dat moment vigerende regelgeving dat toelaat, zou dit 

geoperationaliseerd kunnen worden door 50 jaar na aanbrengen van de 

onderafdichting het volledige afwegingskader toe te passen, om vervolgens in 

periode erna tenminste elke twee jaar hoofdvraag 3 en 4 (inclusief deelvragen) 

van het afwegingskader opnieuw te beantwoorden en te laten beoordelen door het 

bevoegd gezag.  

De frequentie van twee jaar is beduidend hoger dan de frequentie van vijf jaar, 

zoals aanbevolen voor de periode tussen 30 jaar en 50 jaar na aanbrengen 

onderafdichting (aanbeveling 7). Een belangrijk argument hiervoor is dat voor 

veel van de gebruikte materialen bij aanbrengen een levensduurverwachting van 

50 jaar gold en dat de kwaliteit van deze (en andere) gebruikte materialen na 50 

jaar niet gegarandeerd is.  

De Advieskamer Stortbesluit gaat er bij deze aanbeveling vanuit dat de kwaliteit 

van het percolaat door het toepassen van duurzaam stortbeheer zodanig verbetert 

dat het binnen een aanvaardbare termijn als "schoon" kan worden gekwalificeerd. 

 

9. Het afwegingskader is gebaseerd op de huidige stand van de (milieu)techniek en 

op de huidige inzichten en ervaringen met stortplaatsen. Het afwegingskader zal 

naar verwachting worden toegepast op stortplaatsen waarvan de 

onderafdichtingsconstructie 25 tot 30 jaar geleden is aangebracht. Dat betekent 

dat bij stortplaatsen die na 1993 zijn aangelegd, het afwegingskader pas na 2018 

wordt toegepast, bij sommigen zelfs nog later. De Advieskamer Stortbesluit doet 

de aanbeveling om elke vijf jaar het afwegingskader te evalueren op basis van de 

voortschrijdende ontwikkeling van wet- en regelgeving, de technologische 

ontwikkelingen en de ervaringen / situaties van alle stortplaatsen waaraan 

toestemming voor uitstel van de bovenafdichting is verleend. Deze evaluatie kan 

dienen tot verdere ontwikkeling van het afwegingskader en leidt daarmee ook in 

de toekomst tot een state-of-the-art afweging per stortplaats. 

  

                                           

 
11 Hierin is opgenomen: "Afhankelijk van de onderzoeksresultaten (van Advieskamer Stortbesluit, destijds ENS, 
[Advieskamer Stortbesluit]) kan de uiterste termijn voor het aanbrengen van een bovenafdichting bij ministeriële 
regeling worden verlengd van 30 tot ten hoogste 50 jaar na het aanbrengen van de onderafdichting"). 
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Bijlagen 
 

  



 
   

 

 

Advies beoordeling adequaat functioneren onderafdichtingsconstructies stortplaatsen; uitstel 
voor aanbrenging bovenafdichtingen  
Vastgesteld door Advieskamer Stortbesluit d.d. 18 maart 2014 

pag. 19 van 87 

 

 

Bijlage 1: Verantwoording 

 

Onafhankelijkheidsbeginsel 

Hierbij verklaart Mr C.J. Meijler, voorzitter van de Advieskamer Stortbesluit, dat bij de 

totstandkoming van het advies “Advies beoordeling adequaat functioneren 

onderafdichtingsconstructies stortplaatsen; uitstel voor aanbrenging bovenafdichtingen”, 

gedateerd 18 maart 2014, voldoet aan het onafhankelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd 

in de Leidraad Advieskamer Stortbesluit, versie 1.0.  

 

Betrokkenen bij het advies 

Bij de totstandkoming dit advies waren betrokken de personen betrokken: 

 

Advieskamer Stortbesluit:  

Mr. C.J. Meijler  Voorzitter 

Prof. Ir. J.W. Bosch Gedelegeerde namens de Advieskamer 

Prof. Dr. A.M. Breure Gedelegeerde namens de Advieskamer 

Prof. Dr. Ir. A. Bezuijen Lid 

Prof. Ir. J.W. Bosch Lid 

Dr. J. Breen Lid 

Prof. Dr. A.M. Breure Lid 

Prof. Dr. Ir. T.N. Olsthoorn Lid 

Ir. J.F. de Boer Secretaris 

  

Experts:  

Ing. A.A.M. Boerboom ReneBoerboom Advies 

Drs B. Hendriksen KPMG Advisory NV 

Ir F. Moll KPMG Sustainability 

Drs A.R. Walrecht KPMG Sustainability 

 

De experts zijn aangezocht om hun bewezen ervaring en deskundigheid op het terrein 

van de adviesvraag, cq de verschillende onderdelen daarvan. De Advieskamer 

Stortbesluit is zich er daarbij van bewust dat de heer Boerboom tevens werkzaamheden 

verricht voor diverse partijen met uiteenlopende belangen bij dit advies. Daarom en 

omdat deze werkzaamheden geen betrekking hebben op dit advies, staan deze naar 

mening van de Advieskamer Stortbesluit de benodigde objectiviteit voor dit advies niet in 

de weg. 

De heer Breen was voorheen lid van het voormalige Expertise Netwerk Stortbesluit (ENS) 

dat in 2012 een concept-rapport heeft uitgebracht over hetzelfde onderwerp als waarover 

dit advies handelt. Hoewel de heer Breen heeft deelgenomen aan de beraadslagingen 

over het concept-rapport van ENS, meent de Advieskamer Stortbesluit dat dit de nodige 

objectiviteit voor dit advies niet in de weg staat. Desondanks heeft de heer Breen zich 

onthouden van deelname aan de beraadslagingen en de besluitvorming over dit advies. 

 

Conformiteitstoets 

Om een goede toepasbaarheid van het advies te bevorderen, betrekt de Advieskamer 

Stortbesluit de eindgebruiker van het advies bij de vaststelling van de definitieve 

vraagstelling en bij het toetsen van het conceptadvies op conformiteit met de 

vraagstelling, de zogenaamde conformiteitstoets. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke 

juistheid van het advies of de wenselijkheid van de uitkomst, doch dient uitsluitend en 

alleen ter verificatie of het advies voorziet in een antwoord op de vraagstelling. 

 

Ten behoeve van deze conformiteitstoets en een toets op feitelijke onjuistheden en 

onduidelijkheden is de conceptversie 0.9 van dit advies op 20 februari 2014 voorgelegd 

aan het Ministerie.  

Het Ministerie heeft onder haar eigen verantwoordelijkheid de conceptversie op 6 maart 

2014 besproken met vertegenwoordigers van de provincies, de stortplaatsbeheerders en 

marktpartijen uit de projectgroepen “Introductie Duurzaam Stortbeheer (IDS)” en 
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“Modernisering Stortbesluit (MSB)”. Dit gesprek was in bijzijn van de secretaris van de 

Advieskamer Stortbesluit. Daarnaast heeft het Ministerie haar bevindingen separaat 

digitaal aan de Advieskamer Stortbesluit aangeboden. 

 

De belangrijkste uitkomst van de conformiteitstoets is dat het Ministerie mogelijkheden 

ziet om het (concept)advies als vertrekpunt te gebruiken voor de beoordeling van 

afdichtingsconstructies van de geselecteerde groep stortplaatsen.  Hiermee voldoet het 

advies aan de oorspronkelijke doelstellingen. 

 

Het belangrijkste inhoudelijke aspect dat in het overleg van 6 maart 2014 aan de orde is 

gesteld, is dat het conceptadvies niet voorziet in het gewenste deskundigenoordeel per 

type stortplaats, doch dat hiervoor in de plaats een afwegingskader is gesteld. Deze 

constatering is overeenkomstig met het gestelde daaromtrent in het (concept)advies zelf 

(par 4.3). 

De aspecten die voortvloeiden uit het overleg c.q. de conformiteitstoets zijn door de 

Advieskamer Stortbesluit gewogen alvorens het definitieve advies vast te stellen. 
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Bijlage 2: Bronnen 

 

Geraadpleegde deskundigen 

 

1. W. van Grinsven / Rijkswaterstaat 

2. Dr Ir. F.A. Swartjes / RIVM, oud-voorzitter Expertise Netwerk Stortbesluit *) 

3. R. Mǿller Rosendal / Renosam, Denemarken 

 
*) Via het interview met de heer Swartjes is tevens informatie verkregen uit onderzoek 

zoals dat door ENS in 2012 is uitgevoerd. Delen van dit onderzoek zijn als input gebruikt 

voor het onderzoek van KPMG/ReneBoerboom Advies. 

 

 

Documenten en gegevens aangeleverd door adviesvrager 

1. Ministerie I&M, Inter Provinciaal Overleg, 16 september 2013. Adviesaanvraag 

betreffende de functionele levensduurverwachting van 

onderafdichtingsconstructies stortplaatsen 

 

 

Overige gebruikte documenten en gegevens door Advieskamer Stortbesluit 

2. KPMG Sustainability, ReneBoerboom Advies, 13 januari 2013. Levensduur 

onderafdichtingen stortplaatsen; naar nieuwe afwegingen, eindrapportage voor de 

Advieskamer Stortbesluit. 

3. Expertise Netwerk Stortbesluit, september 2012. Lifetime expectancy of baseline 

constructions of Dutch landfills [concept]; Related to a reference lifetime 

expectancy of 50 years 12 

 

 

De gebruikte documenten en gegevens die KPMG en ReneBoerboom Advies hebben 

betrokken voor het voorbereidend onderzoek zijn opgenomen in de literatuurlijst van hun 

onderzoeksrapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           

 
12 Dit concept-rapport is formeel nooit verschenen, tevens heeft er nimmer een review op dit concept-rapport 
heeft plaatsgevonden. Desondanks bevat het concept-rapport naar inzicht van de Advieskamer Stortbesluit veel 
waardevolle elementen die ingezet zijn bij de totstandkoming van de vraagstelling voor dit advies alsmede bij 
het voorbereidende onderzoek dat tot dit advies heeft geleid. Hiertoe is uitgebreid gesproken met de opsteller 
van het concept-rapport. 
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Bijlage 3: Definitieve vraagstelling 
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Bijlage 4: Rapport KPMG / ReneBoerboom Advies 
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1 Aanleiding en context  

 

 

De Advieskamer Stortbesluit is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 

gevraagd om advies uit te brengen over de levensduurverwachting van onderafdichtingen 

van Nederlandse afvalstortplaatsen. De oorspronkelijke aanleiding voor deze adviesvraag ligt 

in het Besluit uitvoering crisis- en herstelwet, derde tranche van 12 juli 2012. In de Nota van 

Toelichting bij dit Besluit staat:  

 

“Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kan de uiterste termijn voor het aanbrengen van 

een bovenafdichting bij ministeriële regeling worden verlengd van 30 tot ten hoogste vijftig 

jaar na het aanbrengen van de onderafdichting”.   

 

Om dit advies te kunnen uitbrengen heeft de Advieskamer Stortbesluit aan KPMG en 

RenéBoerboom Advies gevraagd een onderbouwend onderzoek uit te voeren. Dit 

onderzoek ligt voor u. Uit het onderzoek moet blijken wat op grond van de huidige kennis 

over de stand der techniek de geschatte levensduur van onderafdichtingen is en hoe zich 

dat vertaalt per locatie. In het huidige Stortbesluit, dat eind jaren tachtig is ontwikkeld, is nog 

uitgegaan van een levensduur van dertig jaar.  

 

De redenvoor deze adviesaanvraag is dat het vermoeden bestaat dat de onderafdichtingen 

die volgens de huidige stand der techniek zijn aangebracht en met voldoende kwaliteitszorg 

zijn geëxploiteerd langer meegaan dan eerdere onderafdichtingen die maatgevend waren 

ten tijde van de vaststelling van het huidige Stortbesluit. Door de levensduur te verlengen 

wordt voorkomen dat voortijdig een bovenafdichting moet worden aangebracht op een 

stortplaats waardoor de maatschappelijke kosten en baten negatief uit zouden kunnen 

vallen.  

 

In 2012 is er op dit onderwerp reeds kennis opgebouwd door het Expertise Netwerk 

Stortbesluit (ENS). De organisatie van het ENS heeft echter per 1 januari 2013 haar 

werkzaamheden beëindigd. Daarna is besloten om dit onderzoek door de Advieskamer 

Stortbesluit (AKS) te laten uitvoeren. Tevens is besloten om, op basis van opgedane 

tussentijdse ervaringen, de probleem- en vraagstelling anders in te steken en te richten op 

relevante typen afdichtingconstructies en nadere criteria te ontwikkelen die ondersteunen in 

de afweging over levensduurverlenging per locatie. Hierbij gaat het naast technische en 

milieucriteria ook om de kwaliteitszorgcriteria ten aanzien van ontwerp, aanleg, exploitatie 

en nazorg.  
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2 Afbakening, vraagstelling en resultaat van 

dit onderzoek 

 

 

Om dit onderbouwend onderzoek tot een helder resultaat te brengen is de volgende 

afbakening en vraagstelling bepaald. Dit op basis van een door het Ministerie van IenM 

opgestelde notitie
1

 die als adviesaanvraag voor de AKS van toepassing is.  

 

Randvoorwaarden:  

1 Het advies richt zich op 6 vooraf gedefinieerde typen afdichtingconstructies en 

omstandigheden 

2 wat betreft de aanlegperiode maken wij onderscheid in twee categorieën: (a) aangelegd 

in de periode 1985 – 1993 en (b) aangelegd na 1993;  

3 aangenomen mag worden dat de totale afdichtingconstructie (met in achtneming van 

onderstaande uitgangspunten) direct na aanleg voldeed aan de prestatienorm voor het 

lekdebiet van ten hoogste 5 mm/j. De prestatienorm van 5 mm/j is al enige tijd voor het 

formeel van kracht worden van de Richtlijn in de praktijk gehanteerd als 

‘kwaliteitseigenschap’ van een kunststoffolie voor afdichtingen van stortplaatsen. In de 

Richtlijn is het aangemerkt als prestatiekenmerk van wat ten minste haalbaar is;   

4 het advies moet betrekking hebben op de afdichtingconstructie als geheel, dus inclusief 

de percolaatdrainage
2

.  

 

Uitgangspunten:  

 

1 Van de HDPE
3

-folie zijn bij levering kwaliteitscertificaten verstrekt conform de op het 

moment van levering algemeen geldende richtlijnen, met beschikbare informatie over 

onder meer de productiemethode en de dikte van de folie (minimaal 2 mm);  

2 van de minerale laag zijn bij levering en/of aanleg kwaliteitscertificaten verstrekt conform 

de op het moment van levering/aanleg geldende richtlijnen;  

3  ter plaatse van de van nature aanwezige kleilaag is bodemonderzoek uitgevoerd en zijn 

doorlaatbaarheid metingen uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de doorlaatbaarheid 

gelijk of lager is dan de (later) geformuleerde eisen in de Richtlijn;  

4 de uitvoering van de aanleg van de constructie is gedaan conform de op dat moment 

geldende regels van kwaliteitszorg en de daarop afgestemde kwaliteitsborging is 

aantoonbaar op basis van de toenmalige voorschriften.  

 

 

 

 

 

 

1  Ministerie van IenM - Adviesaanvraag betreffende de functionele levensduurverwachting van onderafdichtingconstructies stortplaatsen. 16 september 2013 

2 Buizenstelsel dat als functie heeft het (verontreinigde) water af te voeren  

3 Hogedichtheidpolyetheen 
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Vraagstelling: 

 

1 Geef een deskundigenoordeel of het adequaat functioneren van genoemde typen 

afdichtingconstructies voor een periode van tenminste 50 jaar:  

 als gewaarborgd kan worden beschouwd,  

 als aannemelijk wordt beschouwd, of  

 als niet aannemelijk wordt aangemerkt.  

 

2 Tevens wordt gevraagd het oordeel te voorzien van een goede onderbouwing, zodanig 

dat belanghebbenden in staat worden gesteld om afhankelijk van het oordeel 

aanvullende locatiespecifieke informatie te leveren.  

 

3 Voor een oordeel a en b, respectievelijk ‘voldoende gewaarborgd’ en ‘aannemelijk’, is 

het denkbaar dat deze kwalificatie uitsluitend geldt als aan bepaalde voorwaarden wordt 

voldaan. Dit betreffen afwegingscriteria die per locatie door de exploitant dienen te 

worden ingevuld en beoordeeld door het BG.  

 

4 Ook is het denkbaar dat aan het oordeel a en b eventuele (aanvullende) voorwaarden 

moeten worden verbonden voor de periode na het besluit over de 50 jaar periode tot aan 

het einde van die periode.  

 

Resultaat en doel van het onderzoek:  

Het beoogde resultaat van deze opdracht betreft een set van randvoorwaarden en criteria, 

die kunnen worden toegepast door het bevoegde gezag bij de afweging over 

levensduurverlenging binnen de context van de adviesvraag van het Ministerie van IenM. 

Deze criteria dienen uiteindelijk in wet- en regelgeving geïmplementeerd te worden. Op het 

laatste gaat dit advies niet in.  
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3 Aanpak en Leeswijzer 

 

3.1 Aanpak van het onderzoek 

Dit onderzoek is in de periode november 2013 tot januari 2014 uitgevoerd door een 

samenwerking tussen ReneBoerboom Advies en KPMG Sustainability. Deze samenwerking 

is ingegeven door een hoge mate van expertise op het vakgebied, gecombineerd met een 

hoge mate van onafhankelijkheid en ervaring met kwaliteitsborging en procesmatige 

toetsing van (milieu)vraagstukken. Het onderzoek is er op gericht om in korte tijd 

(doorlooptijd 6 weken) tot het gewenste resultaat (een set aan afwegingscriteria ten 

behoeve van de levensduurverlenging van onderafdichtingconstructies) te komen. De 

aanpak heeft zich daarom vooral gericht op literatuuronderzoek, drie beknopte maar gerichte 

interviews en eigen ‘expert judgement’. Tevens heeft een interview plaatsgevonden met de 

oud-voorzitter van ENS teneinde de bevindingen van het ENS-onderzoek medio 2012 te 

kunnen inzetten en eventueel dubbel onderzoek te vermijden. 

Er is een overzicht van afwegingscriteria en risicofactoren opgesteld die toegepast kunnen 

worden in de locatiespecifieke beoordeling van de verlenging van de levensduur van de 

onderafdichtingconstructie. Vervolgens is een processchema opgesteld dat functioneert als 

een afwegingskader voor het bevoegde gezag bij de voorliggende vraag. Het processchema 

ondersteunt in de afweging over mogelijke levensduurverlenging. Hierbij spelen de 

afwegingscriteria een cruciale rol. De criteria zijn geformuleerd als vragen waarbij slechts 

met ja of nee kan worden geantwoord.  

3.2 Leeswijzer  

- Voor een volledige beeldvorming en huidige stand van zaken zal allereerst een 

situatieschets worden gegeven in hoofdstuk 4 ten aanzien van 

onderafdichtingconstructies van stortplaatsen, de typen onderafdichtingconstructies, 

de initiële risico’s en de technische en wettelijke context. 

- Vervolgens geven wij ook in hoofdstuk 4 een analyse weer van de aspecten die van 

belang zijn voor het geven van een deskundig oordeel over het adequaat functioneren 

van genoemde typen afdichtingconstructies voor een periode van tenminste 50 jaar. 

Dit uiteraard binnen de afbakening en randvoorwaarden van de opdracht. Het gaat 

om: 

o Locatie stortplaats (geohydrologische situatie, bestemmingsplan omgeving) 

o Ontwerp stortplaats (materiaalgebruik, voorzieningen) 

o Aanleg stortplaats (kwaliteitscontrole etc.) 

o Exploitatie stortplaats (type afval, emissie monitoring etc.) 

- Voor bovenstaande aspecten is op basis van eerder onderzoek en eerdere ervaringen 

aangegeven aan welke voorwaarden deze moeten voldoen waardoor de 

onderafdichtingsconstructie voor een periode van tenminste 50 jaar adequaat kan 

blijven functioneren, inclusief een analyse van locatiespecifieke risico’s die zich 

kunnen voordoen.  

Na het analyseren van de voorwaarden en risico’s verbonden aan de verschillende aspecten 

geven wij in hoofdstuk 5 antwoord op de hoofdvraag van dit advies. De afwegingscriteria 

voor toetsing van de levensduurverlenging voor de 6 typen onderafdichtingconstructie, 

uitgezet in een afwegingskader. Bij het doorlopen van dit afwegingskader wordt stap voor 
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stap naar de conclusie toegewerkt voor een locatiespecifieke afweging over de kwaliteit en 

voorspelde (en al dan niet verlengde) levensduur van de onderafdichtingconstructie en 

onder welke (eventuele) aanvullende voorwaarden dit kan plaatsvinden.  
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4 Situatieschets en analyse adequaat 

functioneren onderafdichtingconstructies 

stortplaatsen  

Dit hoofdstuk is bedoeld om inzicht te geven in de wettelijke speelruimte voor stortplaatsen 

in relatie tot milieubescherming en in de belangrijkste fases en gerelateerde risico’s tijdens 

de levensduur van de stortplaats. Dit hoofdstuk is bedoeld als opmaat naar hoofdstuk 5 

waarin het afwegingskader wordt gepresenteerd ten behoeve van de besluitvorming door 

het bevoegd gezag over de mogelijke verlenging van levensduur van onderafdichtingen. Om 

de levensduur van een afdichtingconstructie te bepalen is een aantal fasen van belang; de 

ontwerpfase, de aanlegfase en de exploitatiefase. In elk van deze fasen kunnen al dan niet 

onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden die tot mogelijke milieuschade kunnen leiden.  

Hierbij dient vermeld te worden dat tijdens de levensduur van een afdichtingconstructie 

activiteiten in de verschillende fasen elkaar beïnvloeden. Een goed ontworpen constructie 

kan tijdens de aanlegfase bijvoorbeeld beschadigd worden waardoor de doorlaatbaarheid 

van de afdichtingconstructie voor percolaat verhoogd wordt. Dit hoeft echter niet te 

betekenen dat er daadwerkelijk milieuschade optreedt, dat hangt weer af van de mate van 

schade aan de afdichtingconstructie en de maatregelen en monitoring tijdens de 

exploitatiefase.  

Ondanks dat er naar alle fasen gekeken moet worden om een oordeel te kunnen vellen over 

de levensduur van een afdichtingconstructie, is het wel mogelijk om per fase de 

belangrijkste aspecten en risicofactoren weer te geven. Na het beschrijven van de wettelijke 

context in paragraaf 4.1, zullen in paragraaf 4.2 de randvoorwaarden en uitgangspunten 

geschetst worden. In de paragrafen 4.3 t/m 4.5 zullen respectievelijk de ontwerpfase, 

aanlegfase en exploitatiefase onder de loep genomen worden, waarna paragraaf 4.6 ingaat 

op wat onder milieuschade wordt verstaan. 

Om de fysieke omstandigheden ten aanzien van de behandelde materie in dit hoofdstuk te 

visualiseren is hieronder een standaard afdichtingconstructie van een stortplaats 

weergegeven zoals deze tegenwoordig worden aangelegd.  

 

In paragraaf 4.2 zetten wij uiteen dat niet alle typen 

afdichtingconstructies van de stortplaatsen die in 

aanmerking komen voor levensduurverlenging 

voldoen aan deze weergave. Zo zal er niet altijd 

een controledrain aanwezig zijn en kan het ook zijn 

dat de minerale laag (‘Bentoniet’) of kleilaag niet 

aanwezig is. De exacte kenmerken van de 

afdichtingconstructie zullen altijd locatiespecifiek 

zijn. Figuur 1 is dan ook vooral bedoeld om een 

algemene indruk te geven van een 

afdichtingconstructie, alvorens dieper op de 

materie in te gaan.  

 

 

 

 

Figuur 1: Standaard onderafdichting bij Afvalzorg [Bron: Afvalzorg.nl] 
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4.1 Wettelijke context Stortbesluit 

Het Stortbesluit bodembescherming (1993) bevat regels voor het storten van 

afvalstoffen. In dit besluit staan de IBC-criteria (criteria voor het isoleren, beheersen 

en controleren) voor het storten van afvalstoffen. Het is een zogenaamde 'instructie 

AMvB', dit houdt in dat het bevoegd gezag voor de stortplaats de Stortbesluit- 

voorschriften moet verbinden aan de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag 

mag gemotiveerd afwijken van de eisen in het Stortbesluit. Voorwaarde is dat men 

duurzaam blijft voldoen aan de minimumeisen ten aanzien van de bescherming van 

het milieu. Het Stortbesluit is toe aan een fundamentele herziening. Deze wordt op 

dit moment voorbereid.  

In het Stortbesluit bodembescherming wordt een aantal richtlijnen genoemd. De 

richtlijnen beschrijven het minimale beschermingsniveau dat gerealiseerd moet 

worden.  

Hieronder staan de richtlijnen die zijn opgenomen in de uitvoeringsregeling. Nadere 

informatiebronnen:  

 Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en 

opslagplaatsen  

 Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen  

 Richtlijn voor dichte eindafwerking van op afval- en reststofbergingen  

 Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen  

 Ontwerp-procedure grondwatermonitoring stortplaatsen  

4.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is dit onderzoek onderhevig aan een viertal 

randvoorwaarden en uitgangspunten.  

4.2.1 Randvoorwaarden 

Randvoorwaarde 1: Dit onderzoek beperkt zich tot de 6 typen afdichtingconstructies en 

omstandigheden zoals weergegeven in tabel 1. 

 

Soort afdichting  Type afdichtingconstructie  Type 

nr.  

Combinatie afdichting  HDPE-folie met minerale laag (conform Richtlijn 

Onderafdichtingconstructies)  

1  

HDPE-folie met kleilaag (conform Richtlijn Onderafdichtingconstructies)  2  

Enkelvoudige afdichting  HDPE-folie: 2 mm dik  op klei-

/veenondergrond  

natuurlijke kwel  3  

infiltratie  4  

op 

zandondergrond  

natuurlijke kwel  5  

infiltratie  6  
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Tabel 1 – Typen afdichtingconstructies en omstandigheden 

 

Deze beperking volgt uit een vooronderzoek van het Minsterie van IenM, waaruit bleek dat 

andere typen afdichtingconstructies niet zijn toegepast bij stortplaatsen waardoor 

levensduurverlenging niet aan de orde is.  

 

Randvoorwaarde 2: Bij het advies wordt voor wat betreft de aanlegperiode onderscheid 

gemaakt in twee categorieën: (a) aangelegd in de periode 1985 – 1993 en (b) aangelegd na 

1993.  

 

De reden voor dit onderscheid is dat afdichtingconstructies van stortplaatsen van na 1993 

(moesten) voldoen aan de eisen gesteld in de Richtlijn Onderafdichtingconstructies. Het 

betreft de constructies typen 1 en 2 uit de bovenstaande tabel. Voor afdichtingconstructies 

van vóór 1993 geldt dat deze deels wel en ook deels niet conform de genoemde Richtlijn 

zijn aangelegd. Vóór 1993 gaat het dus om de typen 1 tot en met 6 uit bovenstaande tabel.  

 

Randvoorwaarde 3: Bij het uit te voeren onderzoek mag worden aangenomen, dat de totale 

afdichtingconstructie (met in achtneming van onderstaande uitgangspunten) direct na 

aanleg voldoet aan de prestatienorm voor het lekdebiet van ten hoogste 5 mm/j.  

 

Als motivatie geldt dat de prestatienorm van 5 mm/j al enige tijd voor het formeel van kracht 

worden van de Richtlijn in de praktijk werd gehanteerd als ‘kwaliteitseigenschap’ van een 

kunststoffolie voor afdichtingen van stortplaatsen. In de Richtlijn is het aangemerkt als 

prestatiekenmerk van wat tenminste haalbaar is onder condities genoemd in de Richtlijn 

 

Randvoorwaarde 4: Het advies moet betrekking hebben op de afdichtingconstructie als 

geheel, dus inclusief de percolaatdrainage.  

 

4.2.2 Uitgangspunten 

 

Naast bovenstaande vier randvoorwaarden zijn er ook vier uitgangspunten benoemd, die 

hieronder zijn weergegeven:   

 

Uitgangspunt 1: Van de HDPE-folie zijn bij levering kwaliteitscertificaten verstrekt conform 

de op het moment van levering algemeen geldende richtlijnen, met beschikbare informatie 

over onder meer de productiemethode en de dikte van de folie (minimaal 2 mm) 

 

Uitgangspunt 2: Van de minerale laag zijn bij levering en/of aanleg kwaliteitscertificaten 

verstrekt conform de op het moment van levering/aanleg geldende richtlijnen;  

 

Uitgangspunt 3: Ter plaatse van de van nature aanwezige kleilaag is bodemonderzoek 

uitgevoerd en zijn doorlaatbaarheidmetingen uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de 

doorlaatbaarheid gelijk of lager is dan de (later) geformuleerde eisen in de Richtlijn
 4

;  

 

 

 
4

 In de uitgangspunten zijn de eisen aan een van nature aanwezige kleilaag niet nader geformuleerd. Het begrip ‘Richtlijn’ kan op twee manieren worden opgevat: de 

Richtlijn Onderafdichtingsconstructies (1993) of de Europese Richtlijn Storten (1999). In de Richtlijn onderafdichtingsconstructies is geen eis gesteld aan een van nature 

aanwezige kleilaag. Er is een eis gesteld aan een te realiseren minerale laag; de eis is een maximale lekkage van 20 mm per jaar onder ontwerp-(veld)omstandigheden. 

De Europese Richtlijn Storten van 1999 stelt in bijlage 1 juist een eis aan een van nature aanwezige kleilaag, en als die niet aanwezig is aan een te realiseren minerale 

laag. De Europese Richtlijn is niet direct werkend. In deze rapportage gaan we daarom uit van de Richtlijn onderafdichtingsconstructies. In de praktijk komt het er op neer 

Bijlage 4 bij "Advies beoordeling adequaat functioneren onderafdichtingsconstructie; Advieskamer Stortbesluit, 18 maart 2014"



 

9 

 

 

Uitgangspunt 4: De uitvoering van de aanleg van de constructie is gedaan conform de op 

dat moment geldende regels van kwaliteitszorg en de daarop afgestemde kwaliteitsborging 

is aantoonbaar op basis van de toenmalige voorschriften.
 

 

  

4.3 Ontwerpfase 

In de ontwerpfase spelen drie belangrijke aspecten een rol:  

- Locatiekeuze; 

- materiaalkeuze;  

- kwaliteit van het ontwerp.  

Omdat de afvalstortplaatsen die in scope zijn, gebouwd zijn in de periode voor 1993 en na 

1993, het jaar waarin de huidige Richtlijn van kracht werd, zullen er verschillende keuzes 

gemaakt zijn op basis van de toen aanwezige kennis, ervaring en interpretatie regelgeving. 

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat naderhand door voortschrijdend inzicht nog 

aanpassingen gedaan zijn aan de afdichtingconstructie, een gegeven dat de ontwerpfase 

niet meer beïnvloedt, maar wel van belang is voor de levensduur van de 

afdichtingconstructie. Deze aanpassingen zullen van belang zijn in afwegingen over de 

aanleg- en exploitatiefase.  

4.3.1 Locatiekeuze 

De locatiekeuze is van groot belang voor de eventuele risico’s op milieuschade door het niet 

of beperkt functioneren van de afdichtingconstructie. De MER commissie gaf in 1984 bij 

een locatiekeuze in Overijssel al aan dat er rekening moet worden gehouden met 

bodemopbouw, geohydrologische en geohydrochemische gesteldheid van de ondergrond. 

Voor dit onderzoek draait het echter om de volgende bodemgesteldheid:  

- Bodemopbouw: klei/veen of zand. 

- Geohydrologie: kwel of infiltratie. 

In de praktijk is het zeer goed mogelijk dat er sprake is van een intermediaire situatie waarbij 

de ondergrond bestaat uit een mengsel van klei en zand en er sprake is van kwel noch 

infiltratie.  

Naast de invloed van de bodemgesteldheid op zetting, doorlaatbaarheid en verspreiding van 

eventuele verontreiniging, is voor het maken van een risicoanalyse van belang of de 

stortplaats zich in de buurt van een drinkwaterwingebied of nabij kwetsbaar grondwater 

bevindt. Mocht de afdichtingconstructie namelijk niet (meer) voldoen dan brengt dit in deze 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

dat stortplaatsen met natuurlijke kleilagen die voor het in werking treden van het Stortbesluit zijn aangelegd destijds zijn getoetst aan het Stortbesluit, en waar nodig zijn 

voorzien van civieltechnische of geohydrologische maatregelen om aan het Stortbesluit te kunnen voldoen. 
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situatie extra gevaren mee voor het milieu en/ of de volksgezondheid of leidt tot 

maatschappelijke kosten.  

Bodemopbouw: 

De bodemopbouw beïnvloedt zowel de zetting als de doorlaatbaarheid van de 

afdichtingconstructie. In het geval van klei- of veengrond is er een grotere kans op 

onregelmatige zetting, terwijl een zandgrond vaak een grotere doorlaatbaarheid voor 

percolaat heeft. Metingen op locatie moeten uitwijzen wat de doorlaatbaarheid van de 

bodem is en hoe de risico’s op zetting voorkomen of gemitigeerd kunnen worden. 

Geohydrologie:  

De geohydrologie bepaalt hoe gemakkelijk een eventuele verontreiniging zich verspreidt 

over het grondwater in de omgeving. In het geval van infiltratie, waarbij het grondwater van 

de stortplaats afstroomt, is de kans op verspreiding hoog in het geval van het falen van de 

afdichtingconstructie. Mocht er op locatie kwel optreden, dan stroomt het grondwater naar 

de stortplaats toe, waardoor de kans op verspreiding van het percolaat afneemt door de 

aanwezige overdruk.  

Ook grondwaterstroming en biodegradatiecapaciteiten in de bodem, evenals de ligging en 

karakteristieken van de grondwaterlichamen bepalen of afvalstoffen zich verspreiden in het 

grondwater. De exacte invloed is vooral achteraf te bepalen door monitoring van het 

grondwater.  In het afwegingskader zal daarom vooral in worden gegaan op aanwezigheid 

van kwel of infiltratie bij de desbetreffende stortlocatie.  

Hieronder is in tabel 2 weergegeven welke invloed de bodemopbouw en geohydrologie 

hebben op de levensduur van de afdichtingconstructie. 

Locatiekeuze Invloed op afdichtingconstructie 

Bodemopbouw Zetting: Door het optreden van zetting kunnen zowel de 

minerale laag, de ondoorlatende folie en de percolaatdrains 

beschadigd raken.  

Doorlaatbaarheid: De doorlaatbaarheid van de bodem bepaalt 

het lekdebiet in geval van het falen van de 

afdichtingconstructie. 

Geohydrologie Verspreiding: De mate van kwel of infiltratie bepaalt in grote 

mate in hoeverre afvalstoffen zich verspreiden in het 

grondwater bij het falen van de afdichtingconstructie.  

Tabel 2
 

– De invloed van locatiekeuze op levensduur afdichtingconstructie 

4.3.2 Materiaalkeuze 

De materiaalkeuze voor de verschillende lagen van de afdichtingconstructie bepalen in hoge 

mate de percolaat doorlaatbaarheid. Hierbij gaat het om de materiaalkeuze voor de minerale 

laag, de ondoorlatende folie en de percolaatdrainage. Tijdens de levensduur staan deze 

materialen bloot aan vele risicofactoren als zetting, doorponsing of verhoogde temperatuur. 

De mate waarin deze materialen daardoor beschadigd worden, bepaalt of het lekdebiet lager 

blijft dan 5mm per jaar. Voor dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de 

materiaalkeuzes voor de volgende combinaties: 

- HDPE-folie met minerale laag 

Bijlage 4 bij "Advies beoordeling adequaat functioneren onderafdichtingsconstructie; Advieskamer Stortbesluit, 18 maart 2014"



 

11 

 

- HDPE-folie met kleilaag 

- HDPE-folie (2mm dik) 

Los van deze combinaties is ook nog de materiaalkeuze voor de percolaatdrainage en 

andere onderdelen van de onderafdichtingconstructie van belang.  

HDPE-folie met minerale laag 

Bij het combineren van een HDPE-folie met een minerale laag is het van groot belang dat 

het folie goed aansluit op de minerale laag voor een optimale werking van de 

afdichtingconstructie. De minerale laag bestaat vaak uit Trisoplast, een combinatie van zand 

met bentoniet en polymeren. De precieze samenstelling bepaalt de mate van 

doorlaatbaarheid. Bij HDPE-folie bepaalt zowel de dikte als de chemische samenstelling en 

de kwaliteit van het lassen de doorlaatbaarheid. 

HDPE-folie met kleilaag 

De eigenschappen van de combinatie van HDPE-folie met kleilaag worden eveneens 

bepaald door de samenstelling en dikte van de materialen. Het verschil tussen een minerale 

laag en een kleilaag is dat in de kleilaag geen polymeren voorkomen.  

HDPE-folie (2mm dik)  

In het geval dat de afdichtingconstructie slechts uit een laag HDPE-folie bestaat, wordt het 

risico op lekkages groter. Hierbij zal de kwaliteit van het lassen tijdens de aanlegfase een 

grote rol spelen in mogelijke overschrijdingen van het lekdebiet. 

Percolaatdrainage 

De materiaalkeuze voor de percolaatdrainage bepaalt hoe lang deze meegaat. PVC drains 

gaan bijvoorbeeld minder lang mee dan PE drains en ook in polyetheen drains zijn er weer 

verschillende graden van kwaliteit. Bij materiaalkeuze is vooral van belang hoe goed het 

materiaal bestand is tegen chemische of thermo-oxidatieve verouderingsprocessen en of 

het bestand is tegen drukbelasting en spanning. Het falen van de percolaatdrainage 

betekent dat er meer percolaat door de folie en de minerale laag kan stromen.  

Hieronder is in tabel 3 weergegeven welke invloed de minerale laag, de ondoorlaatbare folie 

en de percolaatdrainage hebben op de levensduur van de afdichtingconstructie. 

Materiaalkeuze Invloed op afdichtingconstructie 

HDPE-folie met 

minerale laag 

Doorlaatbaarheid: Het lekdebiet wordt bepaald door de 

samenstelling en de dikte van beide lagen en de kwaliteit 

van de lassen in de folie.   

Scheuren: De samenstelling van de minerale laag en de 

kwaliteit van de lassen in de folie bepalen de kans op 

scheuren van de folie of schade aan de minerale laag.  

HDPE-folie met kleilaag 

 

Doorlaatbaarheid: Het lekdebiet wordt bepaald door de 

samenstelling en de dikte van beide lagen en de kwaliteit 

van de lassen in de folie.   

Scheuren: De samenstelling van de minerale laag en de 

kwaliteit van de lassen in de folie bepalen de kans op 

scheuren van de folie of schade aan de minerale laag. 
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HDPE-folie (2mm dik) Doorlaatbaarheid: Het lekdebiet wordt bepaald door de 

samenstelling en de dikte van de HDPE laag en de kwaliteit 

van de lassen in de folie en de aanwezigheid van 

beschadigingen van de folie.  

Percolaatdrainage Percolaatstroom: De hoeveelheid percolaat die bij de folie 

en minerale laag terecht komt wordt bepaald door het 

functioneren van de percolaatdrainage.  

Tabel 3
 

– De invloed van materiaalkeuze op levensduur afdichtingconstructie 

 

4.3.3 Kwaliteit van het ontwerp 

Bij de kwaliteit van het ontwerp draait het om de combinatie van locatiekeuze, 

materiaalkeuze en andere voorzieningen die getroffen zijn om de kwaliteit van de op te 

leveren afdichtingconstructie te waarborgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het rekening 

houden met de ondergrond, de samenstelling van het afval, type onderafdichting, drainage 

systemen en monitoringsystemen. Veel van de kwaliteit van het ontwerp hangt af van de 

aanwezige kennis over faalfactoren op het moment van ontwerpen en het gebruik maken 

daarvan. Dit is dan ook waarop de kwaliteit van het ontwerp getoetst kan worden: 

-  het gebruik maken van aanwezige kennis over faalfactoren 

Vooral voor de periode 1985-1993 geldt een risico dat er niet altijd genoeg kennis aanwezig 

was om een maximaal lekdebiet van 5mm / jaar te bewerkstelligen. 

Hieronder is in tabel 4 weergegeven welke invloed de kwaliteit van het ontwerp heeft op de 

levensduur van de afdichtingconstructie.       

Kwaliteit ontwerp Invloed op afdichtingconstructie 

Gebruik van aanwezige 

kennis  

Lekdebiet: Indien bij het ontwerp geen rekening is 

gehouden met een maximaal lekdebiet van 5mm / jaar, 

bestaat er een grotere kans dat dit lekdebiet overtreden 

wordt.  

Zetting: Indien bij het ontwerp geen rekening is gehouden 

met de bodemgesteldheid kan er zetting optreden 

waardoor het ondoorlatend folie beschadigd kan raken en 

de minerale/klei laag zijn werking kan verliezen. Overigens, 

ook als er wel rekening mee gehouden is bij het ontwerp 

kan er zetting optreden, deze dient binnen voorgenomen 

bandbreedtes te blijven.  

Doorponsing: Indien bij het ontwerp geen rekening is 

gehouden met de samenstelling van het afval kan de folie 

worden doorponst en zijn werking verliezen. De 

minerale/klei laag, indien aanwezig, is dan nog de enige 

barrière voordat het percolaat de bodem bereikt.  

Verstopping: Indien bij het ontwerp geen rekening is 

gehouden met het mogelijk verstoppen of dichtslibben van 

het percolaatdrainage systeem, kan de drainage op 
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onvoorziene wijze zijn werking verliezen. Overigens, ook als 

er wel rekening mee gehouden is bij het ontwerp kan 

verstopping optreden.  

Tabel 4
 

– De invloed van kwaliteit van ontwerp op levensduur afdichtingconstructie 

4.4 Aanlegfase  

In de aanlegfase spelen drie belangrijke aspecten een rol:  

- Aanleg conform ontwerp; 

- continue kwaliteitsbewaking; 

- invloed van transport en grondverzet.  

 

De kwaliteit van de aanleg is een belangrijke factor in het bepalen van de levensduur van de 

afdichtingconstructie. Lassen die niet goed worden uitgevoerd tijdens de aanleg kunnen 

bijvoorbeeld leiden tot lekkage van de afdichtingconstructie. Hoewel het ontwerp leidend 

behoort te zijn tijdens de aanleg, kan er altijd van worden afgeweken als daardoor de 

kwaliteit van de afdichtingconstructie verbetert. Een continue kwaliteitsbewaking is 

noodzakelijk tijdens de aanleg. Tijdens de exploitatiefase zal dan blijken of de 

afdichtingconstructie werkelijk kan blijven voldoen aan de eisen die de Richtlijn stelt.  

 

4.4.1 Aanleg conform ontwerp 

Indien tijdens de aanleg wordt afgeweken van het ontwerp kan dit zowel een positief als 

negatief effect hebben op de kwaliteit van de afdichtingconstructie. Soms is 

voortschrijdende kennis van materialen en uitvoeringsmethoden gebruikt om tijdens de 

aanleg afwijkend van het ontwerp, een kwalitatief goede constructie neer te zetten. Er kan 

echter ook voor goedkopere materialen gekozen worden die kwalitatief minderwaardig 

(blijken te) zijn aan de materialen in het ontwerp. De aanleg conform ontwerp kan op de 

volgende factoren getoetst worden: 

- Bestek en kwaliteitswaarborg 

- Voorschriften ten aanzien van materialen 

- Revisietekeningen 

Hieronder is in tabel 5 weergegeven welke invloed de aanleg conform ontwerp heeft op de 

levensduur van de afdichtingconstructie.    

 

Aanleg conform 

ontwerp 

Invloed op afdichtingconstructie 

Bestek en 

kwaliteitswaarborg  

Functionaliteit constructie: Indien in het bestek te weinig 

gespecificeerde technische eisen zijn opgenomen kan de 

onderafdichtingconstructie van inferieure kwaliteit zijn ten 

opzichte van het ontwerp.    
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Voorschriften ten 

aanzien van materialen 

Functionaliteit materialen: Voorbehandeling, bewerking en 

opslag van materialen dient te voldoen aan de relevante 

voorschriften. Als er in gebreke is gebleven bij de 

voorschriften kan het betekenen dat de functionaliteit van 

de materialen afneemt en daarmee de levensduur van de 

afdichtingconstructie verkort wordt.  

Revisietekeningen Functionaliteit constructie: Veranderingen die worden 

aangebracht tijdens de aanleg omdat de actuele situatie 

anders is dan tijdens het ontwerp was voorzien, kunnen 

zowel positief als negatief uitpakken op de functionaliteit 

van de constructie. Revisietekeningen en bouwverslagen 

kunnen hierbij uitsluitsel bieden.  

Tabel 5
 

– De invloed van aanleg conform ontwerp op levensduur afdichtingconstructie 

 

4.4.2 Continue kwaliteitsbewaking 

Tijdens de aanleg is het van het grootste belang dat de aannemer, directievoerder en de 

kwaliteitscontroleur beschikken over de juiste expertise en kennis om samen te zorgen voor 

een kwalitatief hoogwaardige oplevering van de afdichtingconstructie. Vanwege 

kostenbesparingen of tijdswinst kan er bijvoorbeeld tijdens de aanleg gekozen worden om 

de kwaliteit van de lassen niet te controleren of om geen rekening te houden met de 

invloed van de korrelgrootte van de grindlaag bovenop de folie.  

De kwaliteitsbewaking kan op de volgende factoren getoetst worden: 

- Kennis van faalfactoren 

- Aanwezigheid van extern toezichthouder 

- Normen en kwaliteitscertificaten  

- Opleverrapportage  

Hieronder is in tabel 6 weergegeven welke invloed de kwaliteitsbewaking tijdens de aanleg 

heeft op de levensduur van de afdichtingconstructie.    

 

Kwaliteitsbewaking Invloed op afdichtingconstructie 

Kennis van faalfactoren  Functionaliteit constructie: De aanwezige kennis en 

expertise van faalfactoren bepaalt de kwaliteit van de 

uiteindelijke constructie. Indien tijdens de aanleg door 

omstandigheden moet worden afgeweken van het 

ontwerp, dan kan dit alleen gedegen gebeuren als er 

voldoende kennis en expertise aanwezig is.     

Aanwezigheid van 

extern toezichthouder 

Functionaliteit constructie: Een (onafhankelijke) externe 

toezichthouder kan door middel van inspecties zorgen dat 

de kwaliteit van de afdichtingconstructie zoals deze wordt 

opgeleverd voldoet aan de gestelde eisen in het ontwerp en 
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de toen aanwezige richtlijnen. Bij afwezigheid van extern 

toezicht is de kans groter dat er fouten zijn opgetreden 

tijdens het aanleggen van de afdichtingconstructie.  

Normen en 

kwaliteitscertificaten 

 

 

 

Opleverrapportage 

Functionaliteit constructie: Indien de gebruikte materialen 

en aanlegmethodes voldoen aan de toen geldende normen 

en kwaliteitseisen bestaat er meer zekerheid over de 

functionaliteit van de constructie. Zeker indien dit 

bijvoorbeeld kan worden aangetoond door middel van 

gerelateerde certificaten.  

Oplevering is een standaard onderdeel van de controle en 

inspectie tijdens aanleg, namelijk het afsluitend deel waarin 

wordt vastgelegd of aan de bestekseisen is voldaan.  

Tabel 6
 

– De invloed van kwaliteitsbewaking op levensduur afdichtingconstructie 

 

4.4.3 Invloed van transport en grondverzet 

Ondanks zorgvuldige voorbereiding van de toekomstige exploitant en de aannemer kan het 

voorkomen dat tijdens de aanleg de afdichtingconstructie beschadigd wordt. Transport en 

grondverzet tijdens de aanleg van de drainagelaag bijvoorbeeld zorgen voor perforatie van 

de ondoorlaatbare folie. Als er gelijk actie ondernomen wordt om de schade te herstellen 

hoeft dit geen verdere gevolgen te hebben. Echter kan het zo zijn dat de schade niet 

opgemerkt wordt, bijvoorbeeld doordat de schade niet zichtbaar is. Dan kan dit wel serieuze 

gevolgen hebben voor de levensduur van de afdichtingconstructie en de kans op 

milieuschade.  

De invloed van transport en grondverzet kan op de volgende factoren getoetst worden: 

- Inschatting van schadefactoren 

- Aanwezigheid van extern toezichthouder 

Hieronder is in tabel 7 weergegeven welke invloed het transport en grondverzet tijdens de 

aanleg heeft op de levensduur van de afdichtingconstructie.  

 

Invloed van transport 

en grondverzet 

Invloed op afdichtingconstructie 

Inschatting van 

schadefactoren 

Doorponsing: Indien bij de aanleg vooraf geen inschatting 

wordt gemaakt van de schade die mogelijk door 

grondverzet of transport kan optreden, kunnen de folie of 

andere onderdelen van de afdichtingconstructie beschadigd 

raken en worden geperforeerd, waardoor het een deel van 

zijn functionaliteit verliest.   

 

Aanwezigheid van 

extern toezichthouder 

Doorponsing: Zonder externe toezichthouder op het 

transport en grondverzet tijdens de aanleg bestaat er de 

kans dat door (onbedoeld) handelen de ondoorlatende folie 
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doorponst wordt, waardoor het een deel van zijn 

functionaliteit verliest.  

Tabel 7
 

– De invloed van transport en grondverzet op levensduur afdichtingconstructie 

 

4.5 Exploitatiefase 

In de exploitatiefase spelen vier belangrijke aspecten een rol:  

- Schade door aanbrengen eerste afvallaag; 

- Schade door zettingen; 

- Percolaatbeheer en voorzieningen 

- Verouderingsprocessen  

 

Tijdens de exploitatiefase blijkt of het ontwerp en de aanleg van voldoende kwaliteit zijn 

geweest om tijdens de levensduur te voldoen aan de Richtlijn. Er kunnen tijdens de 

exploitatiefase, evenals tijdens de aanleg zich altijd onvoorziene gebeurtenissen voor doen. 

Dit wordt behandeld in paragraaf 5.5. Het eerste moment waarbij de afdichtingconstructie 

mogelijk beschadigd kan raken is tijdens het aanbrengen van de eerste afvallaag. Worden er 

bijvoorbeeld scherpe objecten aangebracht op de folielaag, dan bestaat de kans dat de 

folielaag wordt doorponst. Ook kunnen er tijdens de exploitatiefase veranderingen in de 

bodemgesteldheid optreden, waardoor zettingen kunnen plaatsvinden. 

Percolaatvoorzieningen kunnen een uitkomst bieden bij het afvoeren van percolaat, mits 

deze niet dichtslibben tijdens de exploitatie. Ten slotte, geldt voor elk materiaal dat 

verouderingsprocessen kunnen optreden door chemische of fysische omstandigheden.  

4.5.1 Schade door aanbrengen eerste afvallaag 

Bij het aanbrengen van de eerste afvallaag is er een kans dat er grote of scherpe objecten 

gestort worden waardoor de onderafdichtingconstructie beschadigd wordt, al tijdens het 

aanbrengen of later tijdens de exploitatiefase. Ook kunnen de gebruikte machines voor 

schade zorgen.  

De invloed van het aanbrengen van de eerste afvallaag kan op de volgende factoren 

getoetst worden: 

- Aanwezigheid van scherpe of grote objecten 

- Gebruik van machines 

Hieronder is in tabel 8 weergegeven welke invloed het aanbrengen van de eerste afvallaag 

heeft op de levensduur van de afdichtingconstructie.    

Invloed van 

aanbrengen eerste 

afvallaag 

Invloed op afdichtingconstructie 

Aanwezigheid van 

scherpe of grote 

objecten 

Doorponsing: Indien bij het aanbrengen van de eerste 

afvallaag geen rekening is gehouden met de aanwezigheid 

van scherpe of grote objecten op de stortplaats of het afval 
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zelf kan de ondoorlaatbare folie doorponst worden tijdens 

de exploitatiefase, waardoor het zijn werking kan verliezen.  

Gebruik van machines Doorponsing: Scherpe onderdelen van gebruikte machines 

kunnen leiden tot doorponsing van de ondoorlaatbare folie 

indien de laag bovenop de folie niet genoeg bescherming 

biedt.  

Tabel 8
 

– De invloed van aanbrengen eerste afvallaag op levensduur afdichtingconstructie 

 

4.5.2 Schade door zettingen 

Tijdens de exploitatiefase kunnen er zettingen optreden door ongelijke verdeling van de druk 

van het afval op de ondergrond. Er kunnen bijvoorbeeld verzakkingen optreden waardoor de 

drooglegging niet meer gehaald wordt. Evenzo kan door bijvoorbeeld gaswinning in de 

omgeving grondverschuiving optreden waardoor zetting optreedt bij de stortplaats en 

lasverbindingen door ontstane spanningen kapot gaan.    

De invloed van zetting kan op de volgende factor getoetst worden: 

- Zetting conform prognoses 

Hieronder is in tabel 9 weergegeven welke invloed zetting heeft op de levensduur van de 

afdichtingconstructie.    

 

Schade door 

zettingen 

Invloed op afdichtingconstructie 

Zetting conform 

prognoses 

Functionaliteit afdichtingconstructie: Indien er 

verschilzettingen buiten de vooraf gestelde toleranties zijn 

opgetreden tijdens de exploitatiefase kan dit de kwaliteit 

van de lasverbindingen van de folie, de verbindingen en 

werking van de percolaatdrains en de minerale laag 

beïnvloed hebben. In alle gevallen kan dit leiden tot een 

overschrijding van het lekdebiet.  

Tabel 9
 

– De invloed van zetting op levensduur afdichtingconstructie 

 

4.5.3 Percolaatbeheer en voorzieningen 

Om het percolaat goed af te kunnen voeren tijdens de exploitatiefase worden 

percolaatdrains aangebracht onder het afval die het percolaat afvoeren naar een locatie waar 

het geen schade meer aan het milieu kan toebrengen. Hierboven zijn zettingen beschreven 

als een van de oorzaken waardoor percolaatdrains niet meer volledig functioneren. 

Daarnaast zijn er ook biologische en chemische processen die kunnen zorgen voor 

afzettingen in de percolaatdrains. Indien de percolaatdrains niet voldoende gecontroleerd of 

onderhouden worden kunnen deze verstopt raken door dichtslibbing of mechanische 

schade ondervinden door statische druk waardoor ze hun functionaliteit verliezen. Ook kan 

er onvoldoende rekening gehouden zijn met de lozingscapaciteit van de percolaatdrainage 
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waardoor onder bepaalde weersomstandigheden het percolaat niet snel genoeg kan worden 

afgevoerd.  

De invloed van percolaatbeheer en voorzieningen kan op de volgende factoren getoetst 

worden: 

- Lozingcapaciteit 

- Controle en onderhoud 

Hieronder is in tabel 10 weergegeven welke invloed het percolaatbeheer en voorzieningen 

hebben op de levensduur van de afdichtingconstructie.    

 

Percolaatbeheer en 

voorzieningen 

Invloed op afdichtingconstructie 

Lozingcapaciteit Lekdebiet: Bij onvoldoende lozingcapaciteit kan er bij 

intensieve neerslagperioden een situatie ontstaan waarbij er 

meer percolaat in de stortplaats wordt ‘gebufferd’ dan 

toegestaan volgens de Richtlijn.   

Controle en onderhoud Functionaliteit percolaatdrainage: Indien het percolaatniveau 

en de percolaatdrains niet regelmatig gecontroleerd worden 

kan verlies van functionaliteit door dichtslibbing of statische 

druk onopgemerkt blijven, waardoor er mogelijk 

milieuschade kan ontstaan. Ook bij gebrekkig onderhoud 

kan milieuschade ontstaan.    

Tabel 10
 

– De invloed van percolaatbeheer op levensduur afdichtingconstructie 

 

4.5.4 Verouderingsprocessen 

De gebruikte materialen voor de afdichtingconstructie hebben een eigen levensduur. 

Afhankelijk van de chemische en fysische omstandigheden zullen de materialen meer of 

minder lang meegaan dan de beoogde levensduur. In eerste instantie kan door het vooraf 

testen van het materiaal de levensduur bepaald worden. Daarna is het afhankelijk van 

temperatuur, samenstelling afval, mechanische belasting en aanleg van de materialen hoe 

lang deze meegaan.  

De invloed van verouderingsprocessen kan op de volgende factoren getoetst worden: 

- Levensduurproeven 

- Aanbrengen afdichtingslagen 

- Onvoorziene mechanische belasting 

- Samenstelling afval 

- Temperatuur  

Hieronder is in tabel 11 weergegeven welke invloed veroudering heeft op de levensduur van 

de afdichtingconstructie.    
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Invloed van 

veroudering 

Invloed op afdichtingconstructie 

Levensduurproeven Levensduur constructie: Indien de gebruikte afzonderlijke 

materialen voor de afdichtingconstructie bij voorbaat niet 

voldoen aan de Richtlijn kan er vanuit worden gegaan dat de 

kans op falen van de constructie hoger wordt naarmate de 

levensduur wordt verlengd
5

.  

Aanbrengen 

afdichtingslagen 

Levensduur constructie: Als tijdens de opslag en het 

aanbrengen van de afdichtingslagen onzorgvuldig met de 

materialen is omgesprongen kan de kwaliteit van de 

materialen afnemen waardoor deze eerder bezwijken dan 

volgens de levensduurproeven verwacht is.  

Onvoorziene 

mechanische belasting 

Levensduur constructie: Door zettingen kan onvoorziene 

mechanische belasting optreden, dit kan betekenen dat 

materialen eerder bezwijken dan beoogd.  

Samenstelling afval Levensduur constructie: Indien de samenstelling van het 

afval anders is dan verwacht, kunnen bepaalde chemische 

en/of biologische processen de materialen aantasten 

waardoor deze eerder bezwijken dan beoogd.  

Temperatuur Levensduur constructie: Onder invloed van verhoogde 

temperatuur kunnen chemische processen de 

duurzaamheid van voornamelijk folies nadelig beïnvloeden, 

waardoor deze eerder bezwijken dan beoogd.  

Tabel 11
 

– De invloed van veroudering op levensduur afdichtingconstructie 

 

 

4.6 Milieuschade  

Het optreden van milieuschade wordt bepaald door de volgende aspecten:  

- Overschrijding lekdebiet; 

- overschrijding grenswaarden grondwater; 

- onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten 

 

Zowel tijdens de aanleg- als exploitatiefase kunnen onvoorziene gebeurtenissen en 

calamiteiten optreden waardoor de afdichtingconstructie beschadigd kan worden met als 

mogelijk gevolg een overschrijding van het lekdebiet of van de grenswaarden van het 

grondwater. Periodieke monitoring, zoals voorgeschreven, levert de informatie op of de 

 

 

 
5

 De constructie als zodanig moet voldoen aan de wettelijke eis van maximaal 5 mm/jaar. Afzonderlijke materialen kunnen echter een geringere levensduur vertonen 

omdat ze niet voldoen aan de eisen in de richtlijnen voor die materialen.  
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afdichtingconstructie tot nu toe voldaan heeft aan de Richtlijn. Ook kunnen 

monitoringresultaten aantonen dat er een negatieve trend zichtbaar is; dat wil zeggen dat 

het maximale lekdebiet en/of de grenswaarden benaderd worden. Om een goed beeld te 

krijgen van de levensduur van de stortplaats is het doornemen van de monitoringresultaten 

en het bepalen van de invloed van onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten onmisbaar.     

4.6.1 Overschrijding lekdebiet 

Tijdens de exploitatiefase kunnen er zich situaties hebben voorgedaan waarbij het lekdebiet 

is overschreden. Deze overschrijding kan van tijdelijke of structurele aard zijn. In beide 

gevallen kunnen er al maatregelen genomen zijn om het lekdebiet tegen te gaan. Ook kan 

het zo zijn dat er sprake is van een negatieve trend, waarbij het lekdebiet langzaam richting 

de maximale hoeveelheid gaat zoals is vastgesteld in de Richtlijn. Dit kan mogelijk duiden op 

gebreken in de afdichtingconstructie die nog niet bekend zijn. De oorzaak van het 

overschrijden van het lekdebiet kan van structurele aard zijn. Dat wil zeggen dat er gebreken 

zijn aan de afdichtingconstructie. Het kan ook zijn dat er onvoorziene omstandigheden 

waren, bijvoorbeeld een gebrek aan lozingscapaciteit, waardoor er tijdelijk een overschrijding 

van het lekdebiet was. In beide gevallen dient de oorzaak onderzocht te worden en dienen 

er maatregelen genomen te worden om dit in de toekomst te voorkomen.  

4.6.2 Overschrijding grenswaarden grondwater   

Voor de overschrijding van de grenswaarden van het omliggende grondwater gelden 

dezelfde principes als voor de overschrijding van het lekdebiet. Het kan van tijdelijke of 

structurele aard zijn waarbij in beide gevallen voor mitigerende maatregelen gezorgd moet 

worden. Zeker als deze overschrijdingen in de nabijheid van drinkwaterwinning plaats 

vinden, dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden over de levensduur van de 

aanwezige afdichtingconstructie.   

4.6.3 Onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten 

Zowel tijdens de aanleg- als exploitatiefase kunnen zich onvoorziene gebeurtenissen of 

calamiteiten voordoen die invloed hebben op de levensduur van de afdichtingconstructie. 

Dit kunnen bijvoorbeeld grondverschuivingen zijn, veranderingen in grondwaterstand of een 

gebrek aan expertise of onervarenheid bij de aannemer. De effecten van onvoorziene 

omstandigheden en calamiteiten zijn niet altijd direct zichtbaar, waardoor er overschrijding 

van het lekdebiet of de grenswaarden van het grondwater kunnen plaatsvinden. Ook als dit 

niet het geval is, kunnen zulke voorvallen invloed hebben op de levensduur van de 

afdichtingconstructie.  

De invloed van onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten kan op de volgende factoren 

getoetst worden: 

- Bodemopbouw 

- Geohydrologie 

- HDPE folie 

- Minerale- of kleilaag 

- Percolaatdrainage  

Hieronder is in tabel 12 weergegeven welke invloed onvoorziene gebeurtenissen en 

calamiteiten hebben op de levensduur van de afdichtingconstructie.    
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Invloed van 

onvoorziene 

gebeurtenissen en 

calamiteiten 

Invloed op afdichtingconstructie 

Bodemopbouw Zetting: Door het optreden van onvoorziene zetting kunnen 

zowel de minerale laag, de ondoorlatende folie en de 

percolaatdrains beschadigd raken.  

Doorlaatbaarheid: De doorlaatbaarheid van de bodem bepaalt 

het lekdebiet in geval van het falen van de 

afdichtingconstructie door onvoorziene omstandigheden of 

calamiteiten.  

Geohydrologie Verspreiding: De mate van kwel of infiltratie bepaalt in grote 

mate in hoeverre afvalstoffen zich verspreiden in het 

grondwater bij het falen van de afdichtingconstructie. Door 

onvoorziene verandering in grondwaterpeil kan verspreiding 

van afvalstoffen bevorderd worden.  

HDPE folie Zetting: Door onvoorziene mechanische belasting kan de 

levensduur van het ondoorlaatbare folie afnemen.  

Doorponsing: Door onvoorziene mechanische puntbelasting 

kan de levensduur van het ondoorlaatbare folie afnemen.  

Veroudering: Door chemische, biologische processen of 

mechanische belasting kan het gebruikte materiaal sneller 

bezwijken dan beoogd.  

Minerale laag Zetting: Door onvoorziene mechanische belasting kan de 

levensduur van de minerale laag afnemen. 

Veroudering: Door chemische, biologische processen of 

mechanische belasting kan het gebruikte materiaal sneller 

bezwijken dan beoogd. 

Percolaat drains Zetting: Door onvoorziene mechanische belasting kan de 

levensduur van de percolaat drains afnemen. 

Veroudering: Door chemische, biologische processen of 

mechanische belasting kan het gebruikte materiaal sneller 

bezwijken dan beoogd. 

Tabel 12
 

– De invloed van onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten op levensduur 

afdichtingconstructie 
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5 Criteria ten behoeve van besluitvorming  

Voor beantwoording van de hoofd adviesvraag om belanghebbenden in staat te stellen om 

zelf een locatiespecifieke beoordeling te maken, werken wij in dit hoofdstuk een 

afwegingskader uit. Dit afwegingskader kent meerdere criteria waaraan voldaan moet zijn 

om aannemelijk te maken dat de levensduur van de afdichtingconstructie van de 

desbetreffende stortplaats milieutechnisch verantwoord kan worden voor 50 jaar vanaf de 

aanleg van de constructie. Deze criteria moeten in zijn geheel worden beschouwd om een 

volledige en juiste afweging te kunnen maken.  

Hierbij maken we gebruik van de al ontwikkelde technische eisen, gecombineerd met 

aanvullende voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, ten einde met grote mate van 

zekerheid een uitspraak over levensduurverlenging te doen is. Tot slot, kan het resultaat van 

de afweging zijn om aanvullende, toekomstgerichte voorwaarden te stellen.  

Hieronder volgt allereerst een schematische weergave en beschrijving van het 

afwegingskader, gevolgd door een beknopte toelichting op het doorlopen van het 

afwegingskader. Daarna volgen vijf paragrafen met daarin opgenomen de vijf hoofdstappen 

van het afwegingskader, de deelvragen en afwegingscriteria en de aanvullende 

voorwaarden waaraan, indien relevant, voldaan moet worden alvorens de juiste beslissing te 

kunnen maken over de levensduur van de afdichtingconstructie.  

Afwegingskader levensduurverlenging onderafdichting constructies afvalstortplaatsen  

Onderstaande figuur toont het afwegingskader met de criteria ten behoeve van de 

besluitvorming over de levensduur van de afdichtingconstructie. Dit processchema is zowel 

te gebruiken door het desbetreffende bevoegd gezag als de exploitanten van de 

stortplaatsen.  
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Figuur 2: Afwegingskader ten behoeve van besluitvorming  

 

Voordat ontwerp, aanleg, exploitatie en mogelijke incidenten worden geanalyseerd, dient 

eerst bepaald te worden in welk jaar de locatie ontworpen is en met wat voor type 

stortplaats de desbetreffende locatie te maken heeft. Hierin kan onderscheid gemaakt 

worden tussen de 6 verschillende typen afdichtingconstructies en omstandigheden, zoals 

weergegeven in tabel 13. De typering en jaartal van de stortplaats bepalen de initiële risico’s 

van de stortplaats. De kans is bijvoorbeeld groter dat een afdichtingconstructie die is 

1. Afdichtingconstructie - Ontwerp conform richtlijn?

1.1 Is bij de locatiekeuze rekening gehouden met de situatie van 

grondwater en ondergrond?

1.2 Voldoet de materiaalkeuze aan de richtlijnen van 1993?

1.3 Is bij het maken van het ontwerp optimaal gebruik gemaakt 

van de toen beschikbare kennis en voldoet het ontwerp aan de 

richtlijnen van 1993? 

2. Afdichtingconstructie - Aanleg conform richtlijn?

2.1 Is de realisatie uitgevoerd conform het ontwerp? 

2.2 Was er tijdens de aanleg sprake van continue 

kwaliteitsbewaking?

2.3 Is de levensduur niet nadelig beïnvloed door transport en 

grondverzet tijdens de aanleg?

3. Afdichtingconstructie –Adequate exploitatie?

3.1 Is er geen schade ontstaan tijdens het aanbrengen van de 

eerste afvallaag?

3.2 Is er geen schade ontstaan door zetting tijdens de 

exploitatieperiode? 

3.3 Functioneert het percolaatsysteem zoals ontworpen? 

3.4 Zijn verouderingsprocessen niet van invloed op de beoogde 

levensduur?

4. Geen aanwijzingen voor milieuschade? 

4.1 Is er in de historie geen lekkage van de onderafdichting 

geweest? 

4.2 Is er in de historie geen overschrijding van de 

toetsingswaarden in het grondwater opgetreden?

4.3 Hebben er geen calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen 

plaatsgevonden tijdens de aanleg met invloed op de levensduur?

Aanvullende voorwaarden 

nodig, vervolg met stap 2,3,4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Besluit ≥50jr: 

Gewaarborgd, mits

Besluit ≥50jr: 

Aannemelijk, mits

Besluit ≥50jr: 

Niet aannemelijk, tenzij

Benodigde 

informatie leveren Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Benodigde 

informatie leveren

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Benodigde 

informatie leveren

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Benodigde 

informatie leveren

Geen  of onvoldoende 

betrouwbare informatie

Aanvullende voorwaarden 

nodig, vervolg met stap 3,4

Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Nee of bij voortduring onvoldoende

betrouwbare informatie

Aanvullende voorwaarden 

nodig, vervolg met stap 4

Legenda

Voorwaarden / 

Maatregelen nodig=

Richting informatie

verzamelen=

Richting indien  

≥ 1 rode vlag=

Richting doorlopen

stappenplan=
Type 1 Type 3 Type 5Type 2 Type 4 Type 6

Ja

Nee

Afwegingskader 

niet van 

toepassing

0. Afdichtingconstructie –Voldoet aan typering?

0.1 Indien ja, bepaal per type de initiële risico’s voor verdere 

beantwoording vragen 1-4

Type 1 Type 3 Type 5Type 2 Type 4 Type 6
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aangelegd voor 1993 niet voldoet aan de Richtlijn, even zo is het risico op zetting groter op 

een klei of veen ondergrond.  

Het schema wordt in de richting van de pijlen doorlopen, afhankelijk van het antwoord op de 

hoofdvragen. De gekozen fasering in het schema (ontwerp-aanleg-exploitatie) past binnen 

een risicogestuurde benadering. Hierbij hebben de elkaar opvolgende schakels invloed op 

mogelijk falen van een navolgende schakel in de keten met als mogelijk eindgevolg 

‘milieuschade’. De hoofdvragen onderzoeken of (0) de afdichtingconstructie voldoet aan één 

van de typeringen en bijbehorende risico’s zijn bepaald, (1) de afdichtingconstructie conform 

de richtlijnen van 1993 (Richtlijn Onderafdichtingconstructies en de Richtlijn 

drainagesystemen) is ontworpen, (2) de afdichtingconstructie conform de Richtlijn is 

aangelegd, (3) de exploitatie aanleiding geeft tot inadequaat functioneren en (4) of er 

aanwijzingen zijn voor milieuschade. Voor de hoofdvragen 1 t/m 4 zijn deelvragen met 

afwegingscriteria opgesteld waarmee het bevoegd gezag uiteindelijk een beslissing kan 

nemen over de verwachte levensduur van de afdichtingconstructie. 

Is het antwoord op de hoofdvraag en alle deelvragen ‘ja’ en kan dit worden aangetoond met 

voldoende betrouwbare informatie, dan kan direct naar de volgende hoofdvraag en 

deelvragen worden doorgegaan. Is niet op alle deelvragen een antwoord te geven vanwege 

het ontbreken van informatie, dan zal eerst de benodigde informatie aangeleverd moeten 

worden alvorens verder te kunnen. Blijft deze informatie bij voortduring onvoldoende of is 

deze informatie helemaal niet beschikbaar, dan zijn er aanvullende voorwaarden waaraan de 

stortplaats moet voldoen om aannemelijk te maken dat de levensduur verlengd kan worden. 

Ook kan het zijn dat de hoofdvraag of (een deel van) de deelvragen met een ‘nee’ 

beantwoord moeten worden. In dat geval zijn tevens aanvullende voorwaarden van 

toepassing.  

Zoals de legenda al aangeeft zijn er drie soorten pijlen. De grijze pijlen worden gevolgd bij 

een positief antwoord op de hoofdvragen. Een positief antwoord betekent overigens wel 

dat dit op basis van betrouwbare informatie aangetoond wordt. Indien deze informatie nog 

niet voor handen is, zowel bij het antwoorden van ‘ja’ of ‘nee’ op de hoofdvraag, dient de 

blauwe pijl gevolgd te worden. De oranje pijl dient gevolgd te worden als één of meerdere 

hoofdvragen met een ‘nee’ zijn beantwoord. Afhankelijk van aanwezigheid van informatie en 

de kwaliteit van de afdichtingconstructie kan een stortplaats één tot drie rode vlaggen 

‘verzamelen’ bij het doorlopen van het stappenplan. Deze geven aan dat er zeker 

aanvullende voorwaarden nodig zijn waaraan de stortplaats moet voldoen om aannemelijk te 

maken dat de levensduur van de stortplaats verlengd kan worden. .  

De finale hoofdvraag is gericht op aanwijzingen voor milieuschade. Dit kan zowel 

milieuschade zijn die is opgetreden in het verleden als monitoringresultaten die lijken aan te 

geven (verwachting, trend) dat de Richtlijn in de toekomst zal worden overtreden. In de 

gevallen dat er aanwijzingen zijn voor milieuschade als gevolg van falen van de 

onderafdichting, dan zal het besluit volgen dat het niet aannemelijk is dat de levensduur van 

de stortplaats langer of gelijk is aan 50 jaar. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

stortplaatsen die rode vlaggen hebben verzameld tijdens het doorlopen van het 

afwegingskader en degenen die dat niet hebben.  

Mochten er geen aanwijzingen zijn voor milieuschade nu en in de toekomst, dan luidt het 

besluit dat een levensduur van 50 jaar gewaarborgd is uitsluitend voor die stortplaatsen 

waarvoor alle hoofdvragen met een ‘ja’ zijn beantwoord. Ook bij deze stortplaatsen dient 

gemonitord te blijven worden of er geen grenswaarden worden overschreden, dit is dan ook 

de ‘mits’ in het afwegingskader. Voor de stortplaatsen waarvoor één of meerdere rode 

vlaggen van toepassing zijn, maar waar tot het moment van beoordeling geen milieuschade 

is opgetreden luidt het besluit dat het aannemelijk is dat de levensduur van 50 jaar haalbaar 

is, mits wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden.    
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Is de stortplaatsexploitant niet in staat om aan de aanvullende voorwaarden te voldoen of 

slechts gedeeltelijk, dan hangt het besluit van het bevoegd gezag af van het risico op 

milieuschade op de desbetreffende locatie. Dit kan alleen door continue monitoring worden 

vastgesteld.  De uiteindelijke beslissing over levensduurverlenging zal altijd de discretionaire 

verantwoordelijkheid van het desbetreffende bevoegd gezag zijn en er zal periodiek een 

nieuwe afweging gemaakt moeten worden.  

Toelichting op doorlopen afwegingskader 

Om het bevoegd gezag (en de desbetreffende stortplaats exploitant) meer grip te geven op 

het afwegingskader volgt hier een beknopte toelichting op het doorlopen van het 

afwegingskader. De stortplaatsexploitant kan het afwegingskader gebruiken om te bepalen 

of de stortplaats in aanmerking komt voor levensduurverlenging, terwijl het bevoegd gezag 

het afwegingskader kan gebruiken om een besluit te nemen over de levensduurverlenging. 

Overigens geldt dat elke stap en keuze die gemaakt wordt goed gedocumenteerd moet zijn 

evenals de onderbouwing en onderliggende bewijzen, zodat indien nodig de afwegingen van 

het bevoegd gezag en het daaruit volgende besluit getoetst kunnen worden door een 

onafhankelijke deskundige.  

De gebruiker start bovenaan het afwegingskader bij hoofdvraag 0 waarin de vraag wordt 

beantwoord of de stortplaats voldoet aan één van de typeringen zoals gegeven in tabel 13. 

Indien de stortplaats na 1993 is ontworpen zal het type stortplaats zoals hieronder nogmaals 

weergegeven, altijd een type 1 of type 2 stortplaats zijn. Voor 1993 kunnen de kenmerken 

gelijk zijn aan een van alle zes typen stortplaatsen. Het type stortplaats heeft vooral een 

effect op het uiteindelijke besluit als niet aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan, 

zoals hierboven beschreven.    

 

Soort afdichting  Type afdichtingconstructie  Type 

nr.  

Combinatie 

afdichting  

HDPE-folie met minerale laag (conform Richtlijn 

Onderafdichtingconstructies)  

1  

HDPE-folie met kleilaag (conform Richtlijn 

Onderafdichtingconstructies)  

2  

Enkelvoudige 

afdichting  

HDPE-folie: 2 mm 

dik  

op klei-

/veenondergrond  

natuurlijke kwel  3  

infiltratie  4  

op 

zandondergrond  

natuurlijke kwel  5  

infiltratie  6  

 

Tabel 13: Type afdichtingconstructies  

 

Na het bepalen van het jaartal en het type, is de gebruiker bij de hoofdvragen 1 t/m 4 

aangekomen. Hierbij zal een antwoord moeten worden gegeven op alle deelvragen om de 

hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Indien er niet genoeg betrouwbare informatie 

beschikbaar is, zal de gebruiker van het afwegingskader de blauwe pijl (‘Geen of 

onvoldoende betrouwbare informatie’) volgen en informatie verzamelen om nogmaals de 

hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden.   

 

Is er onvoldoende betrouwbare informatie voor handen of wordt een van de deelvragen 

negatief beantwoord, dan zijn aanvullende voorwaarden nodig, zoals beschreven per 
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deelvraag in de hierop volgende paragraven (zie tabel 14). In het processchema wordt hierbij 

de pijl naar rechts (‘Nee of bij voortduring onbetrouwbare informatie’) gevolgd. Worden alle 

deelvragen en dus de hoofdvraag positief beantwoord, dan wordt de pijl naar beneden (‘Ja’) 

gevolgd.  

 

Voor alle deelvragen zijn in de volgende paragrafen zogenaamde ‘checklists’ opgenomen die 

kunnen helpen om de deelvragen te beantwoorden. De punten in de checklist hoeven niet 

allemaal positief beantwoord te kunnen worden, maar zullen wel allemaal gecontroleerd 

moeten worden. De deelvragen moeten wel altijd beantwoord worden. Bij een negatief 

antwoord op de deelvraag zal aanvullend onderzoek uitgevoerd moeten worden en/of 

maatregelen genomen moeten worden om een beslissing te kunnen nemen over de 

levensduur. In sommige gevallen geldt dat voorwaarden waaraan voldaan moet worden of 

te nemen maatregelen bij meerdere deelvragen voorkomen. Deze maatregelen en 

voorwaarden worden alleen bij de eerste benoeming volledig uitgeschreven, daarna worden 

zij beknopt weergegeven. In tabel 14 is weergegeven welke paragrafen gebruikt moeten 

worden om de deelvragen te beantwoorden.  

 

Vraag in afwegingskader Paragraaf  

0. Voldoet de onderafdichtingconstructie aan één van de typeringen?  5.0 

0.1 Indien ja, bepaal per type de initiële risico’s voor verdere beantwoording 

vragen 1-4 
 

  

1. Afdichtingconstructie – Ontwerp conform richtlijn? 5.1 

1.1 Is bij de locatiekeuze rekening gehouden met de situatie van 

grondwater en ondergrond? 

5.1.1 

1.2 Voldoet de materiaalkeuze aan de richtlijnen van 1993? 5.1.2 

1.3 Is bij het maken van het ontwerp optimaal gebruik gemaakt van de toen 

beschikbare kennis en voldoet het ontwerp aan de richtlijnen van 1993? 

5.1.3 

  

2. Afdichtingconstructie – Aanleg conform richtlijn? 5.2 

2.1 Is de realisatie uitgevoerd conform het ontwerp? 5.2.1 

2.2 Was er tijdens de aanleg sprake van continue kwaliteitsbewaking? 5.2.2 

2.3 Is de levensduur niet nadelig beïnvloed door transport en grondverzet 

tijdens de aanleg? 

5.2.3 

  

3. Afdichtingconstructie – Adequate exploitatie? 5.3 

3.1 Is er geen schade ontstaan tijdens het aanbrengen van de eerste 

afvallaag? 

5.3.1 

3.2 Is er geen schade ontstaan door zetting tijdens de exploitatieperiode? 5.3.2 

3.3 Functioneert het percolaatsysteem zoals ontworpen? 5.3.3 

3.4 Zijn verouderingsprocessen niet van invloed op de beoogde 

levensduur? 

5.3.4 

  

4. Geen aanleidingen voor milieuschade? 5.4 

4.1 Is er in de historie geen lekkage van de onderafdichting geweest? 5.4.1 

4.2 Is er in de historie geen overschrijding van toetsingswaarden in het 

grondwater opgetreden? 

5.4.2 

4.3 Hebben er geen calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen 

plaatsgevonden tijdens de aanleg met invloed op de levensduur? 

5.4.3 

Tabel 14 – overzicht deelvragen en nadere informatie in dit hoofdstuk 
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Na het beantwoorden van de deelvragen wordt de gebruiker in alle gevallen door het volgen 

van de pijlen naar de volgende hoofdvraag in het afwegingskader geleid. Is er bij de vorige 

hoofdvraag sprake geweest van een negatief antwoord op de hoofdvraag of was er sprake 

van het ontbreken van voldoende betrouwbare informatie dan dient de gebruiker in het 

vervolg van het afwegingskader de oranje pijlen te volgen bij het beantwoorden van de 

hoofdvraag. De rode vlaggetjes geven aan dat er sprake is van aanvullende voorwaarden die 

per deelvraag gedocumenteerd dienen te worden. Per hoofdvraag kan één rood vlaggetje 

verzameld worden indien sprake is van onvoldoende of negatieve beantwoording van één of 

meerdere deelvragen. In totaal kunnen er 4 rode vlaggetjes verzameld worden. Zolang er 

sprake is van positieve beantwoording van de hoofdvragen volgt de gebruiker de grijze 

pijlen. De blauwe pijl dient bij elke hoofdvraag gevolgd te worden indien er nog niet 

voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is.  

 

Als de gebruiker bij hoofdvraag 4 is aangekomen, dan kan er een besluit genomen worden 

over de levensduur van de afdichtingconstructie.  In het geval van 1 of meer rode vlaggen 

dient de gebruiker de oranje pijl te volgen die in het geval van milieuschade zal leiden tot het 

besluit dat het niet aannemelijk is dat de levensduur verlengd kan worden, tenzij aan de 

aanvullende voorwaarden kan worden voldaan en er maatregelen genomen worden om de 

milieuschade in de toekomst te voorkomen. Het vierde rode vlaggetje dat hierbij verzameld 

wordt dient als kwalitatieve indicator voor het bevoegd gezag dat bij vier rode vlaggetjes het 

niet aannemelijk is dat de levensduur verlengd kan worden. Dan zijn namelijk in alle voor het 

afwegingskader relevante fases complicaties opgetreden.     

 

Mocht de gebruiker wel 1 of meer rode vlaggen hebben verzameld, maar geen 

milieuschade door falen van de onderafdichtingconstructie hebben geconstateerd, dan volgt  

het besluit dat het aannemelijk is dat de levensduur van de afdichtingconstructie verlengd 

kan worden, mits aan de aanvullende voorwaarden kan worden voldaan. Kan er niet aan de 

aanvullende voorwaarden worden voldaan, dan volgt dat het besluit herzien kan worden op 

basis van het risico op milieuschade op de desbetreffende locatie. Dit kan alleen door 

continue monitoring worden vastgesteld.  

 

Heeft de gebruiker alle hoofdvragen positief beantwoord en is er geen milieuschade 

geconstateerd, dan volgt het besluit dat het verlengen van de levensduur gewaarborgd is, 

mits er in de navolgende jaren geen milieuschade optreedt. Periodieke monitoring dient ook 

bij dit besluit door te gaan zoals omschreven in de Richtlijn. Ook voor de andere besluiten 

geldt dat periodieke monitoring gecontinueerd moet worden en zelfs geïntensifieerd indien 

niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan.      

 

Ten slotte, het valideren van de informatie om tot een deskundige afweging te komen 

vraagt om goed gedocumenteerde en vastgelegde beslisinformatie, monitoringsgegevens 

en boordeling door experts waar nodig. In dit hoofdstuk treft u per hoofdvraag (0-4) een 

overzicht aan van documentatie die minimaal beschikbaar zou moeten zijn om tot een te 

valideren en reproduceren afweging te komen. Voor zover deze documenten beschikbaar 

zijn dienen ze te worden gebruikt bij validatie. Het is geen noodzakelijke voorwaarde dat 

documenten ter validatie aanwezig zijn om validatie mogelijk te maken. Het is aan de 

experts en uiteindelijk het bevoegd gezag om dit te beoordelen per situatie. Als handreiking 

is als bijlage bij dit rapport een overzicht opgenomen waarin de minimaal benodigde 

brondocumentatie per hoofd- en deelvraag is opgesomd.  

Het advies is om het doorlopen van het afwegingskader periodiek te herhalen (bijv. jaarlijks), 

zodat eventueel optredende milieuschade door het verlengen van de levensduur tijdig 

geregistreerd en gemitigeerd kan worden.  
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5.0 Voldoet afdichtingconstructie aan typering?  

Om in aanmerking te komen voor een mogelijke levensduurverlenging dient de 

afdichtingconstructie te voldoen aan één van de zes typeringen zoals beschreven in tabel 

13. Voldoet de stortplaats niet aan één van deze typeringen dan is het beschreven 

afwegingskader niet van toepassing.  

Toelichting 

Aan de hand van de kenmerken van een bepaald type onderafdichtingsconstructie kan al 

een initiële risico analyse gedaan worden. Dit heeft vooral invloed op het beantwoorden van 

de vragen onder hoofdvraag 1 (ontwerpfase) en hoofdvraag 4 (milieuschade), waar op basis 

van de stortplaatstypering een antwoord op enkele deelvragen gegenereerd wordt:  

Type 1:  HDPE-folie met minerale laag (conform Richtlijn onderafdichtingsconstructies) 

Voor dit type afdichtingconstructie kunnen, mits de documentatie de typering bevestigt, de 

deelvragen 1.2 en 1.3 al met een ‘ja’ beantwoordt worden. Immers, type 1 voldoet aan de 

Richtlijn onderafdichtingsconstructies en de Richtlijn drainagesystemen.  

Type 2:   HDPE-folie met kleilaag (conform Richtlijn onderafdichtingsconstructies) 

Ook voor dit type geldt dat, mits de documentatie de typering bevestigt, de deelvragen 1.2 

en 1.3 al met een ‘ja’ beantwoord kunnen worden. Immers, type 2 voldoet aan de Richtlijn 

onderafdichtingsconstructies en de Richtlijndrainagesystemen.  

Type 3: HDPE-folie (2mm dik), klei- / veenondergrond, natuurlijke kwel 

Voor type 3 geldt dat, mits de documentatie de typering bevestigt, er in het geval van een 

natuurlijk aanwezige kleilaag er vanuit mag worden gegaan dat de doorlaatbaarheid van deze 

laag gelijk of lager is dan de gestelde eisen in de Richtlijn (Uitgangspunt 3). Dit betekent dat 

in dit geval de deelvragen 1.2 en 1.3 met een ‘ja’ beantwoord kunnen worden.  

Daarnaast, als er sprake is van continue natuurlijke kwel tijdens de levensduur van de 

onderafdichtingconstructie, dan kan deelvraag 4.2 ook met een ‘ja’ beantwoord worden.  

Voor dit type geldt dat, mits de documentatie de typering bevestigt,  

Type 4: HDPE-folie (2mm dik), klei- / veenondergrond, infiltratie 

Voor type 4 geldt dat, mits de documentatie de typering bevestigt, er in het geval van een 

natuurlijk aanwezige kleilaag er vanuit mag worden gegaan dat de doorlaatbaarheid van deze 

laag gelijk of lager is dan de gestelde eisen in de Richtlijn (Uitgangspunt 3). Dit betekent dat 

in dit geval de deelvragen 1.2 en 1.3 met een ‘ja’ beantwoord kunnen worden.  

Type 5: HDPE-folie (2mm dik), zandondergrond, natuurlijke kwel 

Een type 5 afdichtingconstructie, mits de documentatie de typering bevestigt, zal per 

definitie een rood vlaggetje ontvangen bij hoofdvraag 1 door negatieve beantwoording van 

deelvragen 1.2 en 1.3, omdat de Richtlijn een combinatie afdichting voorschrijft.  

Echter, als er sprake is van continue natuurlijke kwel tijdens de levensduur van de 

onderafdichtingsconstructie, dan kan de deelvraag 4.2 ook met een ‘ja’ beantwoord worden.  

Type 6: HDPE-folie (2mm dik), zandondergrond, infiltratie 

Een type 6 afdichtingconstructie, mits de documentatie de typering bevestigt, zal per 

definitie een rood vlaggetje ontvangen bij hoofdvraag 1 door negatieve beantwoording van 

deelvragen 1.2 en 1.3, omdat de Richtlijn een combinatie afdichting voorschrijft.  

De andere risico’s die samenhangen met de kenmerken van de verschillende typeringen zijn 

reeds beschreven in hoofdstuk 4 en zullen bij het doorlopen van het afwegingskader 
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zorgvuldig afgewogen worden om te bepalen of het aannemelijk is om de levensduur van 

een bepaald type afdichtingconstructie te verlengen. Doordat in de aanleg- en exploitatie 

fase nog vele onvoorziene gebeurtenissen en calamiteiten hebben kunnen optreden die 

mogelijkerwijs tot milieuschade kunnen leiden, is het noodzakelijk om voor elke locatie het 

gehele afwegingkader te doorlopen om een besluit te kunnen nemen over de mogelijke 

levensduurverlenging.  

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- MER (uitgangspunten) 

- Ontwerprapport (ontwerpkeuzes) 

- Achtergronddocumenten bij ontwerp 

- Actuele analyse van geohydrologische situatie (peilbeheer, etc.) 

- Vergunningendossier (toetsing aan Richtlijn, Stortbesluit, etc.) 

- Bodemonderzoek (doorlaatbaarheid van nature aanwezige kleilaag) 

5.1 Afdichtingconstructie ontwerp conform richtlijn?  

In de eerste stap wordt een afweging gemaakt of het ontwerp van de locatie conform de 

richtlijn is uitgevoerd. Het afwegingskader berust hier op de volgende drie subvragen: 

1.1 Is bij de locatiekeuze rekening gehouden met de situatie van grondwater en 

ondergrond? 

1.2 Is bij de materiaalkeuze voldoende rekening gehouden met de lokale omstandigheden? 

1.3 Is bij het maken van het ontwerp (periode 1985-1993) optimaal gebruik gemaakt van de 

toen beschikbare kennis?  

Per subvraag zijn hieronder de afwegingscriteria opgenomen.  

5.1.1 Locatiekeuze? 

 

- Is bij de locatiekeuze rekening gehouden met de situatie van grondwater en 

ondergrond? 

 Is er tijdens de ontwerpfase rekening gehouden met drinkwaterwingebieden en/of 

kwetsbare grondwatergebieden? 

 Is er sprake van een continue kwelsituatie tijdens de levensduur van de stortplaats? 

 Is er sprake van slecht doorlatende lagen (leem, klei) of kleibodem? (EU richtlijn
6

) 

 

Toelichting 

Bij de locatiekeuze is onderzoek naar de bodemopbouw en geohydrologie maatgevend voor 

de risico’s die in de exploitatie- en nazorgfase kunnen optreden. De MER commissie gaf in 

1984 bij een locatiekeuze in Overijssel al aan dat er rekening moet worden gehouden met 

de bodemopbouw, de geohydrologische en geohydrochemische gesteldheid van de 

ondergrond.  

Voor het goed functioneren van de onderafdichtingconstructie in relatie tot de omgeving is 

het vooral belangrijk om de bodemopbouw goed te kennen: geotechnisch onderzoek geeft 

een mate van zekerheid in de (onregelmatige) zettingen die kunnen optreden bij het 

 

 

 
6

 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen 
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aanbrengen van het afval. Is met behulp van geohydrologisch onderzoek de 

grondwaterstroming en drooglegging door een specialist goed onderzocht, dan kunnen 

infiltratie of kwel goed zijn ingeschat, en biedt dit inzicht in de mate van risico op 

verspreiding van eventuele verontreiniging (infiltratie) of juist bescherming tegen 

verspreiding (continue natuurlijke kwel). In het geval van een continue kwelsituatie is het 

risico op het optreden van grondwaterverontreiniging klein, hetgeen meeweegt in de 

conclusie of de beschermende werking van een onderafdichting voldoet. 

In het kader van dit afwegingscriterium kan worden nagegaan of artikel 13 van het 

Stortbesluit bij vergunningverlening is toegepast. Artikel 13 van het Stortbesluit geeft 

namelijk het bevoegd gezag de mogelijkheid om strengere voorschriften te verbinden aan 

locaties die worden aangelegd in een gebied met drinkwaterwinning, kwetsbaar grondwater 

of de in dat artikel genoemde gebieden met een diepe grondwaterstand, een hoge 

stroomsnelheid van het grondwater of een dik watervoerend pakket. 

 

Documenten ter validatie 

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- MER (uitgangspunten) en vergunningendossier 

- Ontwerprapport (ontwerpkeuzes) 

- Geohydrologisch onderzoek (geactualiseerd) 

- Peilbeheer informatie waterschap en peilkaarten 

- Zettingprognose (met verificatie van actuele monitoringsgegevens) 

- Stortplan en ontwerphoogte kaart 

 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Uitbreiding monitoring: indien volledig inzicht in de grondwatersituatie ontbreekt, kan 

extra onderzoek of aanvullende monitoring in de resterende exploitatiefase hieraan 

bijdragen. De uitbreiding van de monitoring richt zich dan op het aantonen van eventuele 

lekkage van de onderafdichting, en is een nadere invulling van de Ontwerpprocedure 

Grondwatermonitoring (Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming) of 

bijvoorbeeld een intensivering van de in de vergunning voorgeschreven 

grondwatermonitoring. Bijvoorbeeld door op meer monitoringspunten mobiele 

macroparameters (ammonium, chloride, geleidbaarheid) te meten (early warning). 

b. Aanvullend geotechnisch onderzoek: bij onvolledige gegevens van de ondergrond en de 

noodzaak tot het nader in beeld brengen van zettingen kan aanvullend geotechnisch 

onderzoek bij de stortplaats worden uitgevoerd. Het geotechnisch onderzoek dient als 

basis voor berekeningen die moeten aantonen dat de zettingen niet leiden tot 

veranderingen in de ontwerpuitgangspunten; 

c. Aanvullende metingen van zetting: in percolaatdrains of controledrains. De mate van 

zetting die is opgetreden is te meten met behulp van zakbaken (indien aanwezig) of de 

(hoogte)ligging van drains onder het stortlichaam met behulp van (druk)sensoren. 

 

5.1.2 Materiaalkeuze 

 

- Voldoet de materiaalkeuze aan de richtlijnen van 1993? 

 Is er in het ontwerp gekozen voor een minerale laag die voldoet aan de richtlijnen? 

 Is er in het ontwerp gekozen voor een HDPE folie die voldoet aan de richtlijnen?  
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 Is er in het ontwerp gekozen voor een combinatieafdichting die voldoet aan de 

richtlijnen? 

 Is er percolaatdrainage aangebracht die voldoet aan de richtlijnen (drainafstanden, 

HDPE/PP, etc.)? 

 Is er in het ontwerp gekozen voor materialen die bestand zijn tegen de specifieke 

afvalsamenstelling? 

 Is er in het ontwerp gekozen voor materialen die bestand zijn tegen optredende 

spanningen in de ondergrond, bijv. zetting? 

 

Toelichting 

De richtlijnen die in 1993 zijn gepubliceerd (de Richtlijn onderafdichtingconstructies en de 

Richtlijn drainagesystemen) geven de stand van techniek weer om een lekdebiet van 

maximaal 5 mm/j te bereiken. Deze richtlijnen bieden middelvoorschriften waaraan latere 

ontwerpen getoetst zijn. Daarna zijn protocollen voor toepassing van minerale afdichtingen 

en folies gepubliceerd die specifieker ingaan op materiaalkeuze en aanleg. 

Voldoet de materiaalkeuze aan de richtlijnen, dan is de initiële ontwerp-lekdichtheid 

uitgangspunt voor de vervolgstappen in het processchema. Zijn er andere materialen 

toegepast, dan is een onderbouwing nodig om aan te tonen of aan de initiële ontwerp-

lekdichtheid is voldaan. 

 

Minerale afdichting 

De afdichtende werking van minerale afdichtingen in de combinatieafdichting is 

gedefinieerd als een lekverlies van 20 mm/j bij een waterkolom van 0,8 m op de 

afdichtinglaag en vrije uitstroming aan de onderzijde. De doorlatendheid (volgens Darcy) 

hangt daardoor samen met de laagdikte. In het vooronderzoek van de afdichtinglaag wordt 

de doorlatendheid bepaald, de verdichtinggraad en indien relevant, het bentonietgehalte. Bij 

de oplevercontrole wordt de laagdikte, verdichtinggraad en doorlatendheid gemeten en 

indien relevant ook het bentonietgehalte. Hiertoe diende de CUR-Aanbeveling 33 sinds 1993 

(tweede druk in 1996) en later ook CUR Aanbeveling 75, 2001 als grondslag. In enkele 

gevallen is in Nederland klei toegepast als minerale laag in een combinatie onderafdichting. 

Voor klei geldt dat het materiaal bij aanbrengen en verdichten voldoende vochtig moet zijn 

om de elasticiteit naderhand te waarborgen. De kleilaag dient direct na verdichting te zijn 

afgedekt met folie om uitdroging te voorkomen. Literatuur toont aan dat een goed 

aangebrachte kleilaag na 30 jaar [Henken-Mellies, 2012] nog voldoet als onderdeel van de 

onderafdichting. 

 

Kunststoffen 

Van de verschillende typen kunststoffen blijkt alleen de hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) 

te voldoen, mits deze overeenkomt met minstens de PE80 grade, met een dikte van 

minstens 2 mm (o.a. in verband met beperken schade tijdens aanleg) en gestabiliseerd voor 

minstens 50 jaar. Daarnaast dienen de lassen die allemaal gecontroleerd zijn, geen (“stress 

crack) scheuren te initiëren, mag de diameter van de grootste korrel in de minerale laag 

onder en boven de folie niet meer dan 3 mm bedragen en mag de temperatuur niet 

langdurig verhoogd te zijn boven de gangbare bodemtemperatuur (ca 10 
o

C). De 

zuurstofconcentratie van de bodemlucht rond onderafdichtingen is over het algemeen zeer 

laag, zodat nadelige invloed van oxidatie pas na zeer lange tijd meetbaar wordt 

(waarschijnlijk na veel meer dan 100 jaar). 

In de praktijk is een toename van de doorlatendheid vastgesteld door onder andere de 

vermindering van het bentonietgehalte. De aanvaarbare toename van de doorlatendheid van 

de minerale afdichtinglaag in combinatieafdichtingen, hangt samen met het aantal en 

grootte van gaten in de folie. Uitgaande van literatuurgegevens hieromtrent, kan worden 

berekend dat de doorlatendheid maximaal mag toenemen tot 1x 10
-6

 m/s. 
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Percolaatdrains 

Percolaatdrains staan bloot aan chemische invloeden. Hierdoor wordt het 

verouderingsproces versneld. De effecten zijn echter minimaal in het geval van PE drains. 

Andere materialen (bijvoorbeeld PVC) kunnen relatief snel verouderen. Mechanische schade 

en veroudering kunnen vrij eenvoudig worden opgemerkt bij het doorspuiten of doorsteken 

van de percolaatdrains. 

PE80 en PE100 zijn beide polyethyleen typen. Buizen gemaakt van PE100 zijn mechanisch 

sterker en vallen in een hogere drukklasse dan PE80 bij dezelfde wanddikte (SDR). 

Bijvoorbeeld: 250mm SDR 11 PE100 is drukklasse 16 bar; 250 mm SDR11 PE80 is 

drukklasse 12,5 bar). 

[Schicketanz] schreef in 1991 een artikel over de stand der techniek in Duitsland. HDPE 

buizen worden toegepast, omdat de elasticiteit van deze buizen de grote belasting van afval 

kan opnemen. Een berekeningsmethode voor de opvang van deze krachten bestond toen 

nog niet. Verder is weinig bekend over praktische methoden om korstvervorming te 

vermijden. ATV-127 is dan al beschikbaar voor het uitvoeren van statische berekeningen, 

maar is in principe niet gemaakt voor drainagebuizen (enkel voor rioolbuizen). Hij geeft aan 

dat vooral een goede inbedding van de percolaatdrains leidt tot vermindering van de 

krachten die op een drainagebuis drukken. 

De ontwerpeis in Duitsland is nu 100 jaar voor drainagebuizen. De ATV-M127-1 uit 1996 

(Richtlinie für die statische Berechnung von Entwässerungsleitungen für Sickerwasser aus 

Deponien) is toepasbaar voor statische berekeningen. In meerdere gevallen is in Duitsland 

geconstateerd dat scheurvorming in drains heeft plaatsgevonden. Mogelijk als gevolg van 

druk van buitenaf, puntbelastingen door draingrind, ongelijkmatige zetting en spanning die 

rond sleuven/gaten opgevangen moet worden. Volgens [Zanzinger, 2013] moeten 

drainagebuizen bestand zijn tegen spanningsscheuren (stress crack) en thermisch-oxidatieve 

veroudering. Twintig jaar geleden waren er wel eisen voor langeduur belasting en kruip, 

maar geen eisen voor leidingen betreffende spanningsscheuren en thermisch-oxidatieve 

veroudering. Uit zijn onderzoek blijkt dat een goede inventarisatie van de op de locatie 

toegepaste drainagematerialen nodig is om een levensduurinschatting te maken, aangevuld 

met een aantal proeven op de toegepaste leidingen. Vooral de hogere temperatuur in een 

stortlichaam kan tot verminderde weerstand tegen belasting en veroudering leiden. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Ontwerpdossier, dat bestaat uit het ontwerprapport, achtergronddocumenten bij 

ontwerp, productinformatie en documentatie van leveranciers; 

- Informatie kennisinstituten 

- Toetsing Richtlijn Onderafdichting en Richtlijn drainagesystemen 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Aanvullend geotechnisch onderzoek: Het geotechnisch onderzoek dient als basis voor 

berekeningen die moeten aantonen dat de zettingen niet de maximale rek van folie, 

lasnaden [Alterra/TNO, 2002] en verbindingen van drainagebuizen overschrijden; 

b. Materiaalonderzoek: bij gebrek aan productinformatie kan materiaalonderzoek inzicht 

geven in toegepaste materialen en de staat waarin de materialen zich bevinden. De 

materialen van een onderafdichting zijn vaak niet meer bereikbaar, met uitzondering van 

de buitenkaden van een stortvak. Hier kunnen monsters genomen worden ten behoeve 

van materiaalonderzoek, waarbij opgemerkt moet worden dat de condities in de kaden 

kunnen afwijken van de condities onder het afvalpakket. Het onderzoek geeft dan vooral 
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inzicht in gebruikte (basis)materialen en in type lasverbindingen. Lasverbindingen 

kunnen worden getest om inzicht te krijgen in de conditie waarin deze verkeren. De 

onderzoeksinspanning wordt na raadpleging van deskundigen (instituten, 

geaccrediteerde kwaliteitscontroleurs) gedefinieerd. 

c. Aanvullende metingen van zetting: indien uit het geotechnisch onderzoek in relatie tot 

de beschikbare gegevens van de toegepaste materialen blijkt dat aanvullende 

zettingmetingen nodig zijn. 

 

5.1.3 Kwaliteit van het ontwerp? 

 

- Is bij het maken van het ontwerp optimaal gebruik gemaakt van de toen 

beschikbare kennis en voldoet het ontwerp aan de richtlijnen van 1993?  

 Zijn de ontwerpuitgangspunten geformuleerd en gedocumenteerd? 

 Is bij de onderbouwing van het ontwerp rekening gehouden met nieuwste 

ontwikkelingen op het moment van ontwerpen? 

 Is productinformatie van afdichtingmaterialen, drains en leidingen opgevraagd en 

toegepast? 

 Is documentatie van kennisinstituten opgevraagd en bij het ontwerp toegepast? 

 Is er gebruik gemaakt van (internationale) kennisuitwisseling en is die informatie bij het 

ontwerp toegepast? 

 Is er een onafhankelijke toets op de huidige situatie plaatsgevonden (bijvoorbeeld 

tweejaarlijkse keuring)? 

 

Toelichting 

In de periode van 1985 tot en met 1993 is in Nederland kennis over het ontwerp van 

vloeistofdichte voorzieningen en drainagesystemen opgebouwd en omgezet in richtlijnen. In 

het buitenland (bijvoorbeeld Duitsland) zijn onderzoeken uitgevoerd naar 

afdichtingmaterialen en drainagesystemen die bepaalde materialen (sommige natuurlijke 

leem-/kleisoorten, pvc-percolaatdrainage) uitsloten. Op het punt van materiaalkeuzes is in 

voorgaande paragraaf al ingegaan. Het ontwerp richt zich vooral op de toepassing van 

materialen en eventuele combinaties van materialen (folie op minerale laag). 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Ontwerpdossier, dat bestaat uit het ontwerprapport, achtergronddocumenten bij 

ontwerp, productinformatie en documentatie van leveranciers; 

- Informatie kennisinstituten 

- Toetsing Richtlijn onderafdichting en Richtlijn drainagesystemen 

- Tweejaarlijkse keuringen over de gehele exploitatieperiode 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Lekdetectiemetingen: gericht onderzoek naar lekkages met behulp van tracerstoffen, 

geo-elektrische of geomagnetische metingen. Voor deze metingen zijn veelal geen 

voorzieningen getroffen, en zullen dus met mobiele meetopstellingen uitgevoerd 

moeten worden. 

b. Percolaatbeheer: intensiveren van percolaatbeheer, om stagnatie en verhoogde 

percolaatniveaus te minimaliseren (en daarmee lekkage > 5mm/j te vermijden). Dit kan 
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door meer op percolaatniveaus te monitoren en sturen, en door het bijplaatsen van 

pompputten of het aanbrengen van zuigdrains in bestaande drainageleidingen;  

c. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen: met als doel om verspreiding van 

verontreiniging te voorkomen of te beheersen. Deze maatregelen zijn kostenverhogend 

in de exploitatie- en nazorgfase. Bij de afweging dient nagegaan te worden of een 

verlenging van de levensduur haalbaar is. 

5.2 Afdichtingconstructie - aanleg conform richtlijn?  

In de tweede stap wordt een afweging gemaakt of de aanleg van de locatie conform de 

richtlijn is uitgevoerd. Het afwegingskader berust hier op de volgende vier subvragen: 

2.1 Is de aanleg van de afdichtingconstructie conform het ontwerp gerealiseerd? 

2.2 Was er tijdens de aanleg sprake van continue kwaliteitsbewaking?  

2.3 Hebben er calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen plaats gevonden tijdens de 

aanleg met invloed op de levensduur?  

2.4 Welke invloed hebben transport en grondverzet uitgeoefend op de kwaliteit van de 

onderafdichting en drainage?  

Per subvraag zijn hieronder de afwegingscriteria opgenomen.  

5.2.1 Aanleg conform ontwerp?  

 

- Is de realisatie uitgevoerd conform het ontwerp?  

 

 Is het ontwerp met voldoende (kwaliteit-)waarborging en volledig in het bestek 

opgenomen? 

 Heeft tijdens de realisatie bijsturing op kwaliteit plaatsgevonden? 

 Is er tijdens de realisatie geheel voldaan aan relevante voorschriften ten aanzien van 

voorbehandeling, bewerking en opslag van materialen? 

 Zijn afwijkingen vastgelegd en revisietekeningen aanwezig? 

 

Het ontwerp wordt vertaald in een bestek. Het bestek bevat meestal gespecificeerde 

technische eisen, en wordt ontwikkeld op basis van bestaande (standaard) teksten en 

productomschrijvingen. In de ‘pioniersfase’ ontwikkelden leveranciers ook besteksteksten, 

en zijn tijdens de realisatie verbetervoorstellen gedaan en overeengekomen met de 

opdrachtgever. Tijdens de aanleg worden soms veranderingen aangebracht omdat de 

actuele situatie anders bleek dan in het ontwerp was voorzien. Een evaluatierapport van de 

aanleg, revisietekeningen en bouwverslagen geven inzicht in de veranderingen die tijdens 

de realisatie zijn opgetreden. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Bestek met uitgangspunten voor materialen en uitvoeringseisen; 

- Dossier aanleg (foto’s, verslagen, rapporten) en rapportage directievoerder. Het 

aanlegdossier biedt vooral meer informatie over toegepaste materialen 

(materiaalcertificaten, toelichtingen door de leveranciers) 
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- Kwaliteitsplannen van aannemer, leveranciers en directievoerder. De mate van detail in 

het kwaliteitsplan geeft inzicht in de volledigheid van het plan en deskundigheid van 

betrokkenen; 

- Revisietekeningen: bij voorkeur zijn revisietekeningen gemaakt die gelijk of beter de 

details weergeven van de toegepaste constructies dan ontwerptekeningen; 

- Keuringsrapportage, bij voorkeur van gecertificeerde instellingen; 

- Evaluatierapport door directievoerder of (extern) adviesbureau. 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Materiaalonderzoek; 

b. Lekdetectiemetingen; 

c. Percolaatbeheer; 

d. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen. 

 

5.2.2 Kwaliteitsbewaking tijdens aanleg 

 

- Was er tijdens de aanleg sprake van continue kwaliteitsbewaking? 

 Is er een kwaliteitsplan toegepast tijdens de aanleg? 

 Was er ruim voldoende expertise en productkennis aanwezig bij aannemer, 

directievoerder en kwaliteitscontroleur? 

 Is er sprake van continue aanwezigheid van een extern toezichthouder bij aanleg 

conform het kwaliteitsplan? 

 Is er een volledige externe kwaliteitsrapportage aanwezig? 

 Is er gebruik gemaakt van de toen fungerende normen- en kwaliteitscertificaten?  

 Zijn er revisietekeningen gemaakt en beschikbaar? 

 

Toelichting 

Vakbekwaamheid van personeel betrokken bij de aanleg, de juistheid van het ontwerp, 

geleverde materiaalkwaliteit, controle op de geleverde kwaliteit en op de aanleg, en de 

werkomstandigheden bepalen gezamenlijk de uiteindelijke functionaliteit van de 

(onder)afdichting. 

In de periode 1985-1993 is er groeiende aandacht gekomen voor kwaliteitsbewaking door 

externe controleurs, in de loop van de tijd is de externe kwaliteitsbewaking gegroeid. 

Normen voor kwaliteitscontroles waren nog niet beschikbaar of in ontwikkeling.  

Het is vanwege noodzaak van een goede aanleg (core business voor de 

stortplaatsexploitant, gelet op investering en handhaving van vergunningvoorschriften) 

aannemelijk dat kwaliteitsbewaking ook aan het begin van die periode plaatsvond, en dat 

deze kwaliteitsbewaking door gebrek aan specifieke productkennis (bij opdrachtgever en 

directievoerder) onvoldoende tot uiting is gekomen en niet is vastgelegd. 

De kwaliteit direct na aanleg van een afdichtinglaag wordt bepaald door de kwaliteit 

(samenstelling, mechanische sterkte, resistentie tegen oxidatie, etc.) van de 

afdichtingmaterialen, de kwaliteit van lasnaden in folies, de mate waarin werd voldaan aan 

prestatie-eisen ten aanzien van de afdichtende werking en de mate waarin tijdens de 

uitvoering beschadigingen van de afdichting zijn voorkomen. Het bewijs voor de goede 

kwaliteit kan worden geleverd door voor folies aan de hand van certificaten aan te tonen dat 

de juiste kwaliteit is geleverd en aangebracht, en dat op basis van inspecties de folies 

correct zijn aangelegd, de sterkte en afdichting van lasnaden aan de eisen voldoen en 

beschadigingen ontbreken. 

Van minerale afdichtinglagen wordt de kwaliteit bewezen aan de hand van gemeten 

laagdikte, verdichtingsgraad, samenstelling en doorlatendheid. 
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Het lekverlies door een combinatieafdichting wordt gewaarborgd als de folie zonder 

vouwen, goede aansluitend op de minerale afdichtingslaag (“intimate contact”) wordt 

aangelegd, met gecontroleerde en goedgekeurde lasnaden. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Bestek met uitgangspunten voor materialen en uitvoeringseisen; 

- Dossier aanleg (foto’s, verslagen, rapporten) en rapportage directievoerder. Het 

aanlegdossier biedt vooral meer informatie over toegepaste materialen 

(materiaalcertificaten, toelichtingen door de leveranciers) 

- Kwaliteitsplannen van aannemer, leveranciers en directievoerder. De mate van detail in 

het kwaliteitsplan geeft inzicht in de volledigheid van het plan en deskundigheid van 

betrokkenen; 

- Revisietekeningen: bij voorkeur zijn revisietekeningen gemaakt die gelijk of beter de 

details weergeven van de toegepaste constructies dan ontwerptekeningen; 

- Keuringsrapportage, bij voorkeur van gecertificeerde instellingen; 

- Evaluatierapport door directievoerder of (extern) adviesbureau. 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Toetsing ‘achteraf’: keuringen die niet zijn uitgevoerd kunnen niet naderhand worden 

uitgevoerd. Wel biedt een toetsing achteraf inzicht in de kwaliteit die tijdens de aanleg 

minimaal gehaald zou kunnen zijn. Dit zal onderdeel zijn van de validatie. 

b. Materiaalonderzoek;  

c. Lekdetectiemetingen; 

d. Percolaatbeheer; 

e. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen. 

 

 

5.2.3 Invloed van transport en grondverzet 

 

 

- Is de levensduur niet nadelig beïnvloed door transport en grondverzet tijdens de 

aanleg? 

 Is de aanleg uitgevoerd met extern toezicht op transport en grondverzet?  

 Is er vooraf een inschatting gemaakt van mogelijke schadefactoren door transport en 

grondverzet tijdens de aanleg?  

 Is er sprake van continue aanwezigheid van een extern toezichthouder bij transport en 

grondverzet? 

 

Toelichting 

Uit diverse bronnen blijkt dat de kans op perforaties van folie en andere beschadiging van 

een onderafdichtingconstructie het grootst is bij het aanbrengen van de drainagelaag 

(transport en grondverzet). De schade bestaat uit perforatie door scherpe voorwerpen 

(grind, niet opgeruimde resten folie, bouwmaterialen), beschadiging door 

grondverzetmaterieel, en vouwen in de folie die ontstaan bij het vooruit schuiven van zand 

over de folie en bij hoge temperaturen (waarbij de folie niet vlak ligt). De protocollen voor 

aanleg van geomembranen (TNO, 1999) geven voorschriften voor het aanvullen. 
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Documenten ter validatie 

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Bestek met uitvoeringseisen; 

- Dossier aanleg (foto’s, verslagen, rapporten) en rapportage directievoerder. Het 

aanlegdossier biedt vooral meer informatie over de toegepaste werkwijze; 

- Kwaliteitsplannen van aannemer, leveranciers en directievoerder. De mate van detail in 

het kwaliteitsplan geeft inzicht in de deskundigheid van betrokken grondverzetbedrijven; 

- Keuringsrapportage; 

- Evaluatierapport door directievoerder of (extern) adviesbureau, met zo mogelijk 

rapportage van incidenten die zich tijdens de aanleg hebben voorgedaan. 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Lekdetectiemetingen; 

b. Percolaatbeheer; 

c. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen. 

 

 

 

5.3 Geeft de exploitatie geen aanleiding tot inadequaat functioneren?  

In de derde stap wordt een afweging gemaakt of de exploitatie van de locatie aanleiding 

heeft gegeven tot inadequaat functioneren van de afdichtinglaag. Het afwegingskader 

berust hier op de volgende vier subvragen: 

3.1 Is er geen schade ontstaan door het aanbrengen van de eerste afvallaag? 

3.2 Is er geen schade ontstaan door zetting tijdens de exploitatieperiode?  

3.3 Functioneert het percolaatsysteem zoals ontworpen? 

3.4 Zijn verouderingsprocessen niet van invloed op de beoogde levensduur? 

Per subvraag zijn hieronder de afwegingscriteria opgenomen. Mocht de beantwoording van 

de subvragen leiden tot ‘ja’, dan kan direct worden doorgegaan naar de volgende stap in het 

afwegingskader. Bij ‘nee’ dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.  

 

5.3.1 Schade door aanbrengen afvallaag? 

 

- Is er geen schade ontstaan tijdens het aanbrengen van de eerste afvallaag?  

 

 Was het stortvak vrij van objecten die schade kunnen veroorzaken aan de 

afdichtingconstructie bij het aanbrengen van de eerste afvallaag? 

 Is bij het aanbrengen van de eerste afvallaag geen afval met grote of scherpe delen 

gestort? 

 Is er bij het aanbrengen van de eerste afvallaag rekening gehouden met schade door 

machines of verdichting van het afvalpakket?  

 

Toelichting 
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Bij het aanbrengen van de eerste afvallaag van 1-2 meter dikte werd waar mogelijk het grof 

afval (dat in het verleden nog gestort werd) apart gehouden. Indien dit het geval is, en het 

transport en verdichten van het afval met zorg is uitgevoerd, is de kans op schade door het 

aanbrengen van de eerste afvallaag klein. Informatie kan worden verkregen uit het stortplan 

en praktijkgegevens van de stortplaatsexploitant. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Stortplan, bevat deze informatie over de toepassing van specifieke afvalstromen in de 

eerste afvallagen? 

- Dossier exploitant (verslagen, foto’s) 

- 2 jaarlijkse keuringen 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Percolaatbeheer; 

b. Lekdetectiemetingen; 

c. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen. 

 

 

5.3.2 Schade door zetting?  

 

- Is er geen schade ontstaan door zetting tijdens de exploitatieperiode?  

 Is zetting opgetreden conform de prognoses en hebben metingen onder het 

stortlichaam plaats gevonden? 

 Is er tijdens de exploitatie rekening gehouden met hogere dichtheid van het afval en/of 

dikker afvalpakket?  

 Hebben er geen onvoorziene zettingen plaats gevonden tijdens de exploitatiefase die 

invloed hebben gehad op de werking van de afdichtingconstructie (lasverbindingen folie, 

verbindingen percolaatdrains, minerale laag)? 

 

Toelichting 

Verschilzettingen kunnen een te grote (langeduur) spanning op lasverbindingen (folie, drains) 

veroorzaken. Overmatige zetting kan leiden tot een te diepe ligging van stortdelen waardoor 

de drooglegging niet meer gehaald wordt, of de afvoer van percolaat niet meer kan 

plaatsvinden. 

Bij het ontwerp van een stortplaats wordt vooraf bepaald welke zettingen in de ondergrond 

te verwachten zijn. De zettingen worden gebaseerd op geotechnisch onderzoek, 

samendrukkingeigenschappen van de ondergrond en het gewicht van het afvalpakket dat 

aangebracht zal worden. De verwachte zetting wordt gepresenteerd als een prognose, die 

tijdens de exploitatie getoetst moet worden. Op basis van de toetsing tijdens de aanleg zijn 

aanpassingen aan fasering van het stortverloop en het (gewicht van het) stortlichaam 

mogelijk, om verschilzettingen respectievelijk eindzettingen te beheersen. 

Stortverboden en stortbelasting hebben er voor gezorgd dat de samenstelling van gestorte 

afval is veranderd. Het soortelijk gewicht van afval is veelal toegenomen, en het stortplan 

moet daarop aangepast zijn om (te grote) (verschil)zetting te voorkomen. 

Naast schade kan ook de vereiste drooglegging (afstand van de zool van het afvalpakket tot 

de gemiddeld hoogste grondwaterstand) beïnvloed worden. Toetsing dient plaats te vinden 
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of onvoldoende drooglegging leidt tot verminderd functioneren van de 

onderafdichtingsconstructie. Vaak is de verminderde drooglegging niet van invloed op het 

functioneren van controledrainage of minerale laag. 

 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Stortplan. Wijzigingen die zijn gedocumenteerd met betrekking tot veranderende 

afvalstromen en het effect daarvan op het stortplan. 

- Ontwerphoogte kaart 

- Dossier exploitant (verslagen, foto’s) 

- Monitoring zettingen 

- Tweejaarlijkse keuringen over de gehele exploitatieperiode 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Aanvullend geotechnisch onderzoek: Het geotechnisch onderzoek dient als basis voor 

berekeningen die moeten aantonen dat door de zettingen bij toenemende belasting de 

maximale rek van folie, lasnaden en verbindingen van drainagebuizen niet zal 

overschrijden; 

b. Aanvullende metingen van zetting: in percolaatdrains of controledrains. De mate van 

zetting die is opgetreden is te meten met behulp van zakbaken (indien aanwezig) of de 

(hoogte)ligging van drains onder het stortlichaam met behulp van (druk)sensoren. 

c. Percolaatbeheer; 

d. Lekdetectiemetingen; 

e. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen 

 

5.3.3 Percolaatbeheer en voorzieningen?  

 

- Functioneert het percolaatsysteem zoals ontworpen?  

 Is bij het ontwerp rekening gehouden met de kans op verstoppen of dichtslibben van 

percolaatdrainage? 

 Is er een mogelijkheid tot onderhoud, controle en doorspuiten van de percolaatdrainage?  

 Is de samenstelling van het afval onveranderd gebleven tijdens de exploitatiefase?  

 Is de statische belasting op de percolaatdrainage niet hoger geworden dan in het 

ontwerp voorzien? 

 Heeft geen lekkage van percolaatputten of leidingen buiten het stortvak opgetreden?   

 Kan het percolaat onder alle omstandigheden snel worden afgevoerd (voldoende 

zuivering- of lozingscapaciteit in natte perioden)? 

 Worden percolaatdrains en percolaatniveau regelmatig gecontroleerd?  

 

Toelichting 

Storingen in het functioneren van percolaatdrains kunnen worden veroorzaakt door 

afzettingen die ontstaan door biologische of chemische processen in relatie tot de 

samenstelling van het afval. Door chemische processen of door biologische activiteit 

kunnen afzettingen ontstaan (‘slijmvorming') bij zowel monostortplaatsen als stortplaatsen 

waar gemengd afval is gestort. Verkorsting treedt soms op in de drainagelaag en het 

grindpakket rondom de drains. Het dichtslibben van percolaatdrains komt in de praktijk 

vrijwel niet voor doordat de fijne deeltjes al in het afval worden afgevangen.  
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Voor zover sprake is van afzettingen of dichtslibbing, zal onderhoud de functionele 

gebruiksduur van percolaatdrains verlengen. 

Mechanische schade kan ontstaan door: 

- onvoorzichtig handelen tijdens of direct na de aanleg; 

- door (verschil)zetting; 

- door te grote belasting (zie verder); 

- door verkeerde onderhoudsmaatregelen. 

 

Belangrijk is dat het peilbeheer van percolaat in de stortvakken zodanig wordt ingericht dat 

percolaat snel wordt afgevoerd en bij intensieve neerslag buiten de stortvakken kan worden 

gebufferd indien de capaciteit van waterzuivering of percolaatafvoer daar niet op is 

afgestemd. 

Aanvullende voorwaarden en maatregelen 

Verstopping van de percolaatdrainage is niet per definitie een probleem voor verlenging van 

de levensduur, problemen met percolaatafvoer zijn immers goed waarneembaar en zijn vaak 

te verhelpen door het pompregime aan te passen of bijvoorbeeld een pompput bij te 

plaatsen. Zand- en grindlagen functioneren vaak nog goed als drains beschadigd zijn. Door 

middel van bijvoorbeeld pompproeven en meting van percolaatniveaus is de werking te 

testen. 

Lekkage van percolaatleidingen kan eenvoudig worden voorkomen door tijdig een inspectie 

uit te voeren van putten, leidingen en vooral kwetsbare verbindingen te controleren op 

schade, en deze waar nodig preventief te vervangen. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Stortplan  

- Ontwerphoogte kaart 

- Dossier exploitant (verslagen, foto’s) 

- Monitoring zettingen 

- Monitoring percolaat: transport en kwaliteit, en zuivering 

- Onderhoudsrapporten 

- Buffer- en pompgegevens 

- Tweejaarlijkse keuringen over de gehele exploitatieperiode 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Percolaatbeheer: verbeteren en intensiveren van percolaatbeheer, om stagnatie en 

verhoogde percolaatniveaus te minimaliseren (en daarmee lekkage > 5mm/j te 

vermijden). Dit kan door meer op percolaatniveaus te monitoren en sturen, en door het 

bijplaatsen van pompputten of het aanbrengen van zuigdrains in bestaande 

drainageleidingen. Verstopping van de percolaatdrainage is niet per definitie een 

probleem voor verlenging van de levensduur, problemen met percolaatafvoer zijn 

immers goed waarneembaar en zijn vaak te verhelpen door het pompregime aan te 

passen of bijvoorbeeld een pompput bij te plaatsen. Zand- en grindlagen functioneren 

vaak nog goed als drains beschadigd zijn. Door middel van bijvoorbeeld pompproeven en 

meting van percolaatniveaus is de werking te testen. 

b. Inspectie leidingen: Lekkage van percolaatleidingen kan worden voorkomen door tijdig 

een inspectie uit te voeren van putten, leidingen en vooral kwetsbare verbindingen zoals 

afsluiters en T-stukken te controleren op schade. De inspectie kan worden 
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geïntensiveerd met visuele controles door het vrijgraven van kwetsbare delen, en deze 

waar nodig preventief te vervangen. 

c. Lekdetectiemetingen; 

d. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen 

 

5.3.4 Verouderingsprocessen 

 

- Zijn verouderingsprocessen niet van invloed op de beoogde levensduur? 

  

 Voldoen de basismaterialen aan levensduurproeven (voor tenminste de verwachte 

termijn van levensduurverlenging)? 

 Zijn de afdichtingslagen goed aangebracht? 

 Treedt er geen onvoorziene mechanische belasting (rek) op?  

 Is de samenstelling van het afval niet van invloed op veroudering? 

 Zijn temperatuurgegevens aan de onderzijde van afvalpakket bekend?  

 

Zoals al genoemd wordt de onderafdichting in de fase na de aanleg blootgesteld aan diverse 

invloeden (de levensduur bepalende factoren). Door ongelijke belasting met afval kunnen 

ongelijkmatige zettingen in de ondergrond optreden die spanningen en rek veroorzaken in 

de afdichtinglaag, of kunnen perforaties veroorzaken door scherpe, grove voorwerpen onder 

de folie, dan wel door scherpe voorwerpen in gestort afval als de folie onvoldoende is 

beschermd. De folie en (als gaten in de folie zitten of de folie ontbreekt) de minerale 

afdichtinglaag worden aan percolaat worden blootgesteld. Dat kan nadelige effecten hebben 

op de kwaliteit van beide materialen. Ook (langdurig) verhoogde temperatuur of de 

aanwezigheid van zuurstof kan nadelige invloed hebben op de duurzaamheid van folies. 

De levensduur bepalende factor voor bentoniethoudende afdichtingen betreft de chemische 

samenstelling van percolaat waaraan dit materiaal kan worden blootgesteld. Vooral het 

totaal zoutgehalte en de verhouding tussen de gehaltes een- en tweewaardige kationen 

bepalen de mate van invloed (deze kan tegenwoordig aan de hand van NTA8888 worden 

gekwantificeerd.  

In de praktijk is een toename van de doorlatendheid vastgesteld door onder andere 

vermindering van het bentonietgehalte. De aanvaardbare toename van de doorlatendheid 

van de minerale afdichtinglaag in combinatieafdichtingen hangt samen met het aantal en 

grootte van gaten in de folie. Uitgaande van literatuurgegevens hieromtrent, kon worden 

berekend dat de doorlatendheid maximaal mag toenemen tot 1x 10
-6

 m/s. 

Alzijdige rek, tot 10%, heeft volgens Nederlands laboratorium onderzoek geen of 

verwaarloosbare invloed op de doorlatendheid. Temperatuurgradiënten kunnen invloed 

hebben op de vochthuishouding van afdichtingmaterialen, maar zolang er geen grindlagen 

direct onder de afdichting voorkomen, blijkt uitdroging volgens berekeningen niet voor te 

komen. 

Levensduur bepalende factoren voor folies zijn ongelijkmatige zetting van de ondergrond, 

gepaard aan constante rek in het materiaal, verhoogde temperatuur en de aanwezigheid van 

zuurstof. Constante spanning in lasnaden is de meest relevante bepalende levensduur 

factor. Bij een alzijdige rek <5% zal geen scheurvorming optreden. De levensduur van folies 

kan dan worden bepaald door oxidatietesten uit te voeren. Bij een alzijdige rek van >10% is 

langzame scheurvorming in folies of lasverbindingen aannemelijk [Alterra/TNO, 2002]. Bij 

zettingen groter dan verwacht in de ontwerpfase is bepaling van onvoorziene mechanische 

belasting (rek) daarom nodig. 
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Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Ontwerprapport 

- Achtergronddocumenten bij ontwerp 

- Bodemonderzoek (geeft indicatie van kationen en zoutgehalte in bodem) 

- Informatie kennisinstituten 

- Productinformatie en documentatie leveranciers (bij voorkeur levensduurtesten op de 

specifiek toegepaste materialen) 

- Ontwerpdossier 

- Bestek 

- Dossier aanleg (foto’s, verslagen, rapporten) 

- Kwaliteitsplan aannemer 

- Kwaliteitsplannen leverancier 

- Rapportage directievoering 

- Revisietekeningen 

- Keuringsrapportage 

- Monitoring percolaatkwaliteit 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Materiaalonderzoek: bij gebrek aan productinformatie kan materiaalonderzoek inzicht 

geven in toegepaste materialen en de staat waarin de materialen zich bevinden. De 

materialen van een onderafdichting zijn vaak niet meer bereikbaar, met uitzondering van 

de buitenkaden van een stortvak. Hier kunnen monsters genomen worden ten behoeve 

van materiaalonderzoek, waarbij opgemerkt moet worden dat de condities in de kaden 

kunnen afwijken van de condities onder het afvalpakket. Het onderzoek geeft dan vooral 

inzicht in gebruikte (basis)materialen en in type lasverbindingen. Lasverbindingen 

kunnen worden getest om inzicht te krijgen in de conditie waarin deze verkeren. 

Oxidatietesten (oxidation induction time) geven inzicht in het verouderingsproces van 

folies. Onderzoek aan de minerale laag bestaat uit het bepalen van de doorlatendheid (k-

waarde) en samenstelling: bentonietgehalte, zwelvermogen, zoutgehalte, 

kationomwisselcapaciteit (CEC). 

b. De onderzoeksinspanning voor bepaling van de resterende levensduur wordt na 

raadpleging van deskundigen gedefinieerd. De onder punt a genoemde testen worden 

uitgevoerd, en percolaatgegevens worden gebruikt om aantasting van de minerale laag 

te kunnen inschatten [Alterra/TNO, 2002]. Normen die van toepassing zijn
7

: 

 NEN-EN 14575:2005 Geokunststof-afdichtingen - Beproevingsmethode voor 

de controle van de weerstand tegen oxidatie 

 NEN-EN 14576:2005 Geokunststoffen - Beproevingsmethode voor het 

bepalen van de weerstand van geokunststof-afdichtingen van polymeren 

tegen het ontstaan van spanningsscheuren door milieu-invloeden 

c. Lekdetectiemetingen; 

d. Geohydrologische of civieltechnische maatregelen 

 

 

 

 

 
7

 Niet uitputtend  
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5.4 Aanwijzingen voor milieuschade? 

In de vierde stap wordt een afweging gemaakt of er aanwijzingen zijn voor milieuschade.  

Het afwegingskader berust hier op de volgende drie subvragen: 

4.1 Is er in de historie van de stortlocatie lekkage van de onderafdichting geweest? 

4.2 Hebben er geen overschrijdingen van de grenswaarden in het omliggende grondwater 

plaatsgevonden? 

4.3 Zijn er geen onvoorziene gebeurtenissen of calamiteiten geweest die geleid hebben tot 

mogelijke milieuschade?   

Per subvraag zijn hieronder de afwegingscriteria opgenomen. Mocht de beantwoording van 

de subvragen leiden tot ‘ja’, dan kan direct worden doorgegaan naar de volgende stap in het 

afwegingskader. Bij ‘nee’ dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.  

5.4.1 Geen lekkage van onderafdichting 

 

- Is er in de historie geen lekkage van de onderafdichting geweest? 

 Zijn er (lokale) lekkages geconstateerd en zijn deze lekkages hersteld? 

 Is geconstateerd dat er geen lekkage van percolaat optreedt zonder dat er specifieke 

aanleiding voor is? 

 Is bij toepassing van signaleringsdrains geen lekkage van de (bovenliggende) 

afdichtingslagen waargenomen? 

 

Toelichting 

Beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit kan optreden door incidentele, lokale lekkages, of 

door een langzaam toenemend gemiddeld lekdebiet. Het lekdebiet kan niet kwantitatief met 

metingen worden aangetoond, en kan dus enkel indirect worden vastgesteld aan de hand 

van monitoring van grondwater (controledrains) of in drainagelaag tussen twee afdichtingen 

(die in specifieke gevallen in Nederland is toegepast (signaleringsdrains)).  

Als in het verleden een lekkage van de onderafdichting is geconstateerd, bijvoorbeeld 

tijdens monitoring van grondwater in controledrains of door metingen in 

monitoringspeilbuizen, geeft een analyse/verklaring van de oorzaak van de lekkage inzicht in 

de kans dat opnieuw lekkage zal optreden. In deze situatie is de oorzaak met een mate van 

zekerheid te achterhalen en te verklaren. Het inzicht in de oorzaak van lekkage kan worden 

toegepast bij de inschatting van de resterende levensduur. Wordt ingeschat dat de kans op 

herhaling binnen de levensduur aanwezig is, dan kan de verkregen kennis worden gebruikt 

bij het bepalen van voorwaarden en maatregelen, of leiden tot de keuze om verlenging van 

de levensduur niet te accepteren. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Monitoring grondwaterkwaliteit 

- Monitoring percolaat transport en kwaliteit 

- Onderhoudsrapporten 

- Tweejaarlijkse keuringen over de gehele exploitatieperiode 

- Onderzoek naar de oorzaak van geconstateerde lekkage 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 
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De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Uitbreiding monitoring  

b. Materiaalonderzoek 

c. Lekdetectiemetingen 

d. Percolaatbeheer  

e. Geohydrologische en civieltechnische maatregelen: met als doel om verspreiding van 

verontreiniging te voorkomen of te beheersen. 

5.4.2 Overschrijding grenswaarden grondwater? 

 

- Is er in de historie geen overschrijding van toetsingswaarden in het grondwater 

opgetreden? 

 Zijn bij monitoring van het grondwater bij de stortplaats geen overschrijdingen van 

toetsingswaarden ter bepaling van de verslechtering van de grondwaterkwaliteit 

geconstateerd? 

 Zijn deze overschrijdingen eenduidig een gevolg van lekkage van de onderafdichting? 

 

Toelichting 

Periodieke monitoring van het grondwater in controledrains en monitoringspeilbuizen geeft 

inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van grondwater bij een stortplaats. Als de 

storende invloeden van bovenstroomse grondwaterverontreinigingen en (de vaak) 

nabijgelegen oude stortdelen kunnen worden uitgesloten, kunnen interpretatie van de 

analyseresultaten en trendanalyses inzicht geven in eventuele beïnvloeding van het 

grondwater door de stortplaats of de delen die voor verlenging van de levensduur in 

aanmerking komen. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- Monitoring grondwaterkwaliteit 

- Monitoring percolaat transport en kwaliteit 

- Tweejaarlijkse keuringen over de gehele exploitatieperiode 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Uitbreiding monitoring 

b. Lekdetectiemetingen 

c. Percolaatbeheer  

d. Geohydrologische en civieltechnische maatregelen 

5.4.3 Calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen  

 

- Hebben er geen calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen plaatsgevonden tijdens 

de aanleg met invloed op de levensduur?  

 

 Hebben er geen wijzigingen plaats gevonden in de omgevingsfactoren, zoals veranderd 

peilbeheer, grondwateronttrekkingen en bodemdaling? 

 Hebben er in de omgeving van de stortplaats geen aardbevingen of verzakkingen plaats 

gevonden?  
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 Hebben er in de omgeving van de stortplaats geen overstromingen plaatsgevonden? 

 Zijn er op de stortplaats geen calamiteiten geweest die van invloed waren op de 

onderafdichting? 

 

Toelichting 

Calamiteiten kunnen optreden op de stortplaats, onder de stortplaats of in de directe 

omgeving. Voorbeelden zijn: brand in afvalpakket, sinkholes bij delfstofwinning, 

bodemdaling en aardbevingen bij aardgaswinning, verandering van polderpeil, verandering 

van grondwaterstroming door gewijzigd peilbeheer, in- of uitschakelen van bemalingen en 

grondwateronttrekkingen. 

 

Documenten ter validatie  

De beantwoording van de vraag wordt tenminste onderbouwd met de volgende 

documentatie: 

- MER  

- Actuele analyse van potentiële risicovolle omgevingsfactoren (delfstofwinning, 

peilbeheer, etc.) 

- Vergunningendossier 

- Ontwerprapport 

- Dossier aanleg (foto’s, verslagen, rapporten) 

- Dossier exploitant (verslagen, foto’s, incidentenregistratie) 

- Monitoring zettingen 

- Monitoring grondwaterkwaliteit 

- Monitoring percolaat transport en kwaliteit 

- Onderhoudsrapporten 

- 2 jaarlijkse keuringen 

 

Voorwaarden (mits, tenzij) en maatregelen 

De volgende voorwaarden en maatregelen geven meer zekerheid in de afweging: 

a. Uitbreiding monitoring 

b. Lekdetectiemetingen 

c. Percolaatbeheer 

d. Geohydrologische en civieltechnische maatregelen 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 

 

Onderzoeksvraag 1 

Geef een deskundigenoordeel of het adequaat functioneren van genoemde typen 

afdichtingconstructies voor een periode van tenminste 50 jaar: 

a. als gewaarborgd kan worden beschouwd, 

b. als aannemelijk wordt beschouwd, of 

c. als niet aannemelijk wordt aangemerkt.  

 

Het deskundigenoordeel dat wij in dit rapport geven bestaat uit een beschrijving van 

risicofactoren die van invloed zijn op de levensduur van een onderafdichtingconstructie. De 

risicofactoren kunnen zich voordoen bij de voorbereiding en ontwerp, bij de aanleg en 

tijdens de exploitatie. Met behulp van afwegingscriteria is een afwegingskader geschetst 

dat bevoegde gezagen kunnen hanteren om een verzoek tot langere levensduur van 

onderafdichtingen te beoordelen. 

 

Onderzoeksvraag 2 

Tevens wordt gevraagd het oordeel te voorzien van een goede onderbouwing, zodanig dat 

belanghebbenden in staat worden gesteld om afhankelijk van het oordeel aanvullende 

locatiespecifieke informatie te leveren. Zo is oordeel c, ‘niet aannemelijk’, te beschouwen 

als “niet akkoord, tenzij …”. Uit de onderbouwing van het deskundigen oordeel moet blijken 

wat met tenzij wordt bedoeld, zodat gerichte acties zijn te ondernemen om aan te tonen, 

dat in een specifieke situatie wordt voldaan aan het vereiste niveau van 

bodembescherming. Dit kan dan bijvoorbeeld door specifiek onderzoek aan de constructie 

zelf of onderdelen daarvan, zoals onderzoek naar de staat van lasnaden. Daarnaast is 

oordeel b, ‘aannemelijk’, te beschouwen als “akkoord, mits …..”, of “akkoord, onder 

voorwaarden dat ….”en moet uit de onderbouwing blijken wat dit mits of die voorwaarden 

inhouden (zie onderzoeksvraag 3). 

 

Het afwegingskader biedt de mogelijkheid om tot een deskundigenoordeel te komen over 

de levensduur van onderafdichtingen. Is er onvoldoende betrouwbare informatie 

beschikbaar, of zijn er afwegingscriteria die niet volledig met ‘ja’ beantwoord kunnen 

worden (te valideren door het bevoegde gezag), dan reikt dit rapport een aantal maatregelen 

aan die voorwaarden scheppen waaronder een langere levensduur geaccepteerd kan 

worden.  

 

Onderzoeksvraag 3 

Voor een oordeel a en b, respectievelijk ‘voldoende gewaarborgd’ en ‘aannemelijk’, is het 

denkbaar dat deze kwalificatie uitsluitend geldt als aan bepaalde voorwaarden wordt 

voldaan. Ook kan het zijn dat voorwaarden moeten worden gesteld om het generieke 

oordeel over typen onderafdichtingen locatiespecifiek toepasbaar te maken, dus om tot het 

te operationaliseren naar specifieke locaties. Indien voorwaarden moeten worden gesteld, 

dienen deze verifieerbaar te zijn. Ook wordt gevraagd om hierin zo volledig mogelijk te zijn, 

zodat belanghebbenden in staat zijn om eenduidig aan te tonen dat er in concrete situaties 

wel/niet aan wordt voldaan. 
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Een generiek oordeel over een afdichtingconstructie is vaak niet mogelijk. Het 

afwegingskader is vooral gericht om een locatiespecifieke beoordeling mogelijk te maken. 

 

Onderzoeksvraag 4 

Ook is het denkbaar dat aan het oordeel a en b eventuele (aanvullende) voorwaarden 

moeten worden verbonden voor de periode na het besluit over de 50 jaar periode tot aan 

het einde van die periode. Deze voorwaarden zouden dan gepaard kunnen gaan met een 

bepaalde meet- of monitoring-verplichting. 

 

De voorwaarden waaronder een langere levensduur kan worden toegestaan zijn 

gedefinieerd, en dienen door een deskundige op de locatiespecifieke situatie afgestemd te 

worden. Bijvoorbeeld: bij een locatie in Oost-Nederland speelt zetting vaak geen rol van 

betekenis, en is uitbreiding van de grondwatermonitoring een mogelijk vereiste bij 

verlenging van de levensduur. De invulling van de monitoring is altijd gericht op het 

aantonen van overschrijding van de minimumlekkage van de onderafdichting. 
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8 Overzicht brondocumentatie ter 

validatie   

Dit overzicht is een samenvatting, de tekst van hoofdstuk 5 is maatgevend. 

 

Hoofdvraag 0: Voldoet afdichtingconstructie aan typering? 

Te beantwoorden deelvragen: Deelvraag te 

beantwoorden o.b.v.:  

Onderbouwen met minimaal: Voorwaarden en 

maatregelen: 

Voldoet afdichtingconstructie 

aan typering? 

- Type 1: HDPE-folie met 

minerale laag (conform 

Richtlijn 

Onderafdichting -

constructies) 

- Type 2: HDPE-folie met 

kleilaag (conform 

Richtlijn 

Onderafdichting -

constructies) 

- Type 3: HDPE-folie 

(2mm dik), klei- / 

veenondergrond, 

natuurlijke kwel 

- Type 4: HDPE-folie 

(2mm dik), klei- / 

veenondergrond, 

infiltratie 

- Type 5: HDPE-folie 

(2mm dik), 

zandondergrond, 

natuurlijke kwel 

- Type 6: HDPE-folie 

(2mm dik), 

zandondergrond, 

infiltratie 

1. MER (uitgangspunten) 

2. Ontwerprapport 

(ontwerpkeuzes) 

3. Achtergronddocumenten 

bij ontwerp 

4. Actuele analyse van 

geohydrologische 

situatie (peilbeheer, etc.) 

5. Vergunningendossier 

(toetsing aan Richtlijn, 

Stortbesluit, etc.) 

6. Bodemonderzoek 

(doorlaatbaarheid van 

nature aanwezige 

kleilaag) 

N.V.T. 
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Hoofdvraag 1: Afdichtingconstructie ontwerp conform richtlijn? 

Te beantwoorden deelvragen: Deelvraag te 

beantwoorden o.b.v.:  

Onderbouwen met 

minimaal: 

Voorwaarden en 

maatregelen: 

Is bij de locatie keuze rekening 

gehouden met de situatie van 

grondwater en ondergrond? 

- Is rekening gehouden 

met drinkwater-

winningen en kwetsbare 

gebieden? 

- Is er sprake van een 

continue kwelsituatie? 

- Is er sprake van slecht 

doorlatende lagen? 

1. MER (uitgangspunten) 

en 

vergunningendossier 

2. Ontwerprapport 

(ontwerpkeuzes) 

3. Geohydrologisch 

onderzoek 

(geactualiseerd) 

4. Peilbeheer informatie 

waterschap en 

peilkaarten 

5. Zettingprognose (met 

verificatie van actuele 

monitoringsgegevens) 

6. Stortplan en 

ontwerphoogte kaart 

a. Uitbreiding monitoring 

om eventuele lekkage 

aan te tonen 

b. Aanvullend 

geotechnisch 

onderzoek als basis 

voor berekeningen om 

aan te tonen dat 

ontwerpuitgangspunt

en niet wijzigen 

c. Aanvullende metingen 

van (opgetreden) 

zettingen 

Voldoet de materiaalkeuze aan 

de richtlijnen van 1993? 

- Gekozen voor minerale 

laag die voldoet? 

- Gekozen voor HDPE 

folie die voldoet? 

- Gekozen voor 

combinatieafdichting die 

voldoet? 

- Is er een 

percolaatdrainage die 

voldoet? 

- Is er gekozen voor 

materialen die bestand 

zijn tegen 

afvalsamenstelling? 

- Is er gekozen voor 

materialen die bestand 

zijn tegen optredende 

spanningen? 

1. Ontwerpdossier, dat 

bestaat uit het 

ontwerprapport, 

achtergronddocument

en bij ontwerp, 

productinformatie en 

documentatie van 

leveranciers; 

2. Informatie 

kennisinstituten 

3. Toetsing Richtlijn 

Onderafdichting en 

Richtlijn 

drainagesystemen 

 

a. Aanvullend 

geotechnisch 

onderzoek 

b. Materiaalonderzoek 

c. Aanvullende metingen 

van (opgetreden) 

zettingen 

Is bij het maken van het 

ontwerp optimaal gebruik 

gemaakt van de toen 

beschikbare kennis en voldoet 

het ontwerp aan de richtlijnen 

van 1993? 

- Zijn er 

ontwerpuitgangspunten 

geformuleerd? 

- Is rekening gehouden 

met de nieuwste 

ontwikkelingen? 

- Is productinformatie 

opgevraagd en 

toegepast? 

- Is documentatie van 

kennisinstituten 

opgevraagd en 

toegepast? 

- Is gebruik gemaakt van 

internationale 

kennisuitwisseling en is 

die info toegepast? 

- Heeft er een 

onafhankelijke toets op 

de huidige situatie (na 

aanleg) plaatsgevonden? 

1. Ontwerpdossier, dat 

bestaat uit het 

ontwerprapport, 

achtergronddocument

en bij ontwerp, 

productinformatie en 

documentatie van 

leveranciers; 

2. Informatie 

kennisinstituten 

3. Toetsing Richtlijn 

onderafdichting en 

Richtlijn 

drainagesystemen 

4. Tweejaarlijkse 

keuringen over de 

gehele 

exploitatieperiode 

a. Lekdetectiemetingen 

b. Verbeteren 

percolaatbeheer 

c. Geohydrologische en 

civieltechnische 

maatregelen 
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Hoofdvraag 2: Afdichtingconstructie aanleg conform richtlijn? 

Te beantwoorden deelvragen: Deelvraag te 

beantwoorden o.b.v.:  

Onderbouwen met 

minimaal: 

Voorwaarden en 

maatregelen: 

Is de aanleg van de 

afdichtingconstructie conform 

het ontwerp gerealiseerd? 

- Is het ontwerp met 

voldoende 

kwaliteitsborging in het 

bestek opgenomen? 

- Heeft er tijdens de 

uitvoering bijsturing op 

kwaliteit 

plaatsgevonden? 

- Is er geheel voldaan aan 

relevante voorschriften 

t.a.v. voorbehandeling, 

bewerking en opslag van 

materialen? 

- Zijn er afwijkingen 

vastgelegd en 

revisietekeningen 

aanwezig? 

1. Bestek met 

uitgangspunten voor 

materialen en 

uitvoeringseisen; 

2. Dossier aanleg (foto’s, 

verslagen, rapporten)  

3. Rapportage 

directievoerder 

4. Kwaliteitsplannen van 

aannemer, 

leveranciers en 

directievoerder. 

5. Revisietekeningen 

6. Keuringsrapportage 

7.  Evaluatierapport door 

directievoerder of 

(extern) adviesbureau 

a. Materiaalonderzoek 

b. Lekdetectiemetingen 

c. Verbeteren en 

intensiveren 

percolaatbeheer 

d. Geohydrologische en 

civieltechnische 

maatregelen 

Was er tijdens de aanleg sprake 

van continue 

kwaliteitsbewaking?  

- Is er een kwaliteitsplan 

toegepast bij aanleg? 

- Was er ruim voldoende 

expertise en 

productkennis 

aanwezig? 

- Is er sprake van 

continue aanwezigheid 

van externe 

toezichthouder bij aanleg 

conform kwaliteitsplan? 

- Is er een volledige 

externe 

kwaliteitsrapportage 

aanwezig? 

- Is er gebruik gemaakt 

van toen geldende 

normen en 

kwaliteitscertificaten? 

- Zijn er revisietekeningen 

gemaakt en 

beschikbaar? 

1. Bestek met 

uitgangspunten voor 

materialen en 

uitvoeringseisen; 

2. Dossier aanleg (foto’s, 

verslagen, rapporten)  

3. Rapportage 

directievoerder 

4. Kwaliteitsplannen van 

aannemer, 

leveranciers en 

directievoerder. 

5. Revisietekeningen 

6. Keuringsrapportage 

7.  Evaluatierapport door 

directievoerder of 

(extern) adviesbureau 

a. Toetsing ‘achteraf’ 

b. Materiaalonderzoek 

c. Lekdetectiemetingen 

d. Verbeteren en 

intensiveren 

percolaatbeheer 

e. Geohydrologische en 

civieltechnische 

maatregelen 

Welke invloed hebben transport 

en grondverzet uitgeoefend op 

de kwaliteit van de 

onderafdichting en drainage?  

- Is de aanleg uitgevoerd 

met extern toezicht op 

transport? 

- Is er vooraf een 

inschatting gemaakt van 

mogelijke 

schadefactoren? 

- Is er sprake geweest 

van continue 

aanwezigheid van 

externe toezichthouder 

bij transport e.d.? 

1. Bestek met 

uitgangspunten voor 

materialen en 

uitvoeringseisen; 

2. Dossier aanleg (foto’s, 

verslagen, rapporten)  

3. Rapportage 

directievoerder 

4. Kwaliteitsplannen van 

aannemer, 

leveranciers en 

directievoerder. 

5. Revisietekeningen 

6. Keuringsrapportage 

7. Evaluatierapport door 

directievoerder of 

(extern) adviesbureau 

a. Lekdetectiemetingen 

b. Verbeteren en 

intensiveren 

percolaatbeheer 

c. Geohydrologische en 

civieltechnische 

maatregelen 
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Hoofdvraag 3: Geeft exploitatie geen aanleiding tot inadequaat functioneren? 

Te beantwoorden deelvragen: Deelvraag te 

beantwoorden o.b.v.:  

Onderbouwen met 

minimaal: 

Voorwaarden en 

maatregelen: 

Is er geen schade ontstaan bij 

het aanbrengen van de eerste 

afvallaag? 

- Was het stortvak vrij van 

objecten die schade 

kunnen veroorzaken? 

- Zijn bij het storten van de 

eerste laag geen scherpe 

voorwerpen gestort? 

- Is bij het storten van de 

eerste laag rekening 

gehouden met schade 

door machines, e.d.? 

1. Stortplan 

2. Dossier exploitant 

met verslagen en 

foto’s 

3. Tweejaarlijkse 

keuringen 

 

a. Verbeteren en 

intensifiëren 

percolaatbeheer 

b. Lekdetectiemetingen 

c. Geohydrologische en 

civieltechnische 

maatregelen 

Is er geen schade ontstaan door 

zetting tijdens de 

exploitatieperiode  

- Is zetting opgetreden 

conform prognoses en 

hebben metingen plaats 

gevonden? 

- Is tijdens de exploitatie 

rekening gehouden met 

hogere dichtheden of 

dikker pakket? 

- Hebben er geen 

onvoorziene zettingen 

plaatsgevonden met 

mogelijk negatieve 

invloed? 

1. Stortplan met 

gedocumenteerde 

wijzigingen 

2. Ontwerphoogtekaart 

3. Dossier exploitant 

met verslagen en 

foto’s 

4. Monitoring zettingen 

5. Tweejaarlijkse 

keuringen 

a. Aanvullend 

geotechnisch 

onderzoek 

b. Aanvullende metingen 

van zettingen 

c. Lekdetectiemetingen 

d. Verbeteren en 

intensiveren 

percolaatbeheer 

e. Geohydrologische en 

civieltechnische 

maatregelen 

Functioneert het 

percolaatsysteem zoals 

ontworpen?  

- Is bij het ontwerp 

rekening gehouden met 

kans op verstoppen? 

- Is er een mogelijkheid tot 

onderhoud, controle en 

doorspuiten? 

- Is de samenstelling van 

het afval onveranderd 

gebleven bij exploitatie? 

- Is de statische belasting 

op drainage niet hoger 

geworden dan in 

ontwerp? 

- Is geen lekkage van 

percolaatputten of 

leidingen buiten het 

stortvak opgetreden? 

- Kan het percolaat onder 

gegeven 

omstandigheden snel 

worden afgevoerd? 

- Worden percolaatdrains 

en niveaus regelmatig 

gecontroleerd? 

1. Stortplan met 

gedocumenteerde 

wijzigingen 

2. Ontwerphoogtekaart 

3. Dossier exploitant 

met verslagen en 

foto’s 

4. Monitoring zettingen 

5. Monitoring percolaat 

6. Onderhouds-

rapporten 

7. Buffer- en 

pompgegevens 

8. Tweejaarlijkse 

keuringen 

a. Lekdetectiemetingen 

b. Inspectie leidingen 

c. Verbeteren en 

intensiveren 

percolaatbeheer 

d. Geohydrologische en 

civieltechnische 

maatregelen 

Zijn verouderingsprocessen niet 

van invloed op beoogde 

levensduur? 

- Voldoen de 

basismaterialen aan 

levensduurproeven (50 

jaar of meer)? 

- Zijn de afdichtingslagen 

goed aangebracht? 

- Treedt er geen 

1. Ontwerpdossier met 

ontwerprapport, 

achtergrond-

documentatie, 

productinfo, 

documentatie 

leveranciers 

2. Bodemonderzoek 

a. Materiaalonderzoek 

b. Onderzoek gericht op 

resterende levensduur 

c. Lekdetectiemetingen 

d. Geohydrologische en 

civieltechnische 

metingen 
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onvoorziene belasting 

(rek) op? 

- Is de samenstelling van 

het afval niet van invloed 

op veroudering? 

- Zijn temperatuur-

gegevens aan de 

onderzijde van het afval 

bekend?  

(kationen en 

zoutgehalte in 

bodem) 

3. Informatie 

kennisinstituten 

4. Productinformatie en 

documentatie 

leveranciers 

5. Bestek 

6. Dossier aanleg met 

foto’s en verslagen 

7. Kwaliteitsplan 

aannemer 

8. Kwaliteitsplan 

leverancier 

9. Rapportage 

directievoering 

10. Revisie tekeningen 

11. Keuringsrapportages 

12. Monitoring percolaat-

kwaliteit 
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Hoofdvraag 4: Geen aanwijzingen voor milieuschade? 

Te beantwoorden deelvragen: Deelvraag te 

beantwoorden o.b.v.:  

Onderbouwen met 

minimaal: 

Voorwaarden en 

maatregelen: 

Is er in de historie geen lekkage 

van de onderafdichting 

geweest? 

- Zijn er lokale lekkages 

geconstateerd en 

hersteld? 

- Is er een lekkage van 

percolaat opgetreden 

zonder specifieke 

aanleiding? 

- Is bij toepassing van 

signaleringsdrains geen 

lekkage van 

afdichtingslagen 

opgetreden? 

1. Monitoring 

grondwaterkwaliteit 

2. Monitoring percolaat 

transport en kwaliteit 

3. Onderhouds-

rapporten 

4. Tweejaarlijkse 

keuringen 

5. Onderzoek naar 

oorzaak lekkage 

 

a. Uitbreiding monitoring 

om eventuele lekkage 

aan te tonen 

b. Materiaalonderzoek 

c. Lekdetectiemetingen 

d. Verbeteren en 

intensiveren 

percolaatbeheer 

e. Geotechnische of 

civieltechnische 

maatregelen om 

verspreiding te 

voorkomen of te 

beheersen.  

Is er in de historie geen 

overschrijding van de 

toetsingswaarden in het 

grondwater opgetreden? 

- Zijn bij monitoring geen 

overschrijding van de 

toetsingswaardes 

geconstateerd? 

- Zijn deze 

overschrijdingen 

eenduidig het gevolg van 

lekkage van 

onderafdichting? 

1. Monitoring 

grondwaterkwaliteit 

2. Monitoring percolaat 

transport en kwaliteit 

3. Tweejaarlijkse 

keuringen 

a. Uitbreiding monitoring 

om eventuele lekkage 

aan te tonen 

b. Lekdetectiemetingen 

c. Verbeteren en 

intensiveren 

percolaatbeheer 

d. Geotechnische of 

civieltechnische 

maatregelen om 

verspreiding te 

voorkomen of te 

beheersen. 

Hebben er geen calamiteiten of 

onvoorziene gebeurtenissen 

plaatsgevonden tijdens de 

aanleg met invloed op de 

levensduur? 

- Zijn er geen wijzigingen 

opgetreden in 

omgevingsfactoren?  

- Geen aardbevingen of 

verzakkingen in de 

omgeving van het stort? 

- In de omgeving van het 

stort geen 

overstromingen 

geweest? 

- Zijn er op de stortplaats 

geen calamiteiten 

geweest met mogelijke 

invloed op de 

onderafdichting? 

1. MER rapportage 

2. Actuele analyse van 

potentiële risicovolle 

omgevingsfactoren 

3. Vergunningdossier 

4. Ontwerprapport 

5. Dossier aanleg met 

verslagen en foto’s 

6. Dossier exploitant 

met verslagen en 

foto’s 

7. Monitoring zettingen 

8. Monitoring 

grondwaterkwaliteit 

9. Monitoring percolaat 

10. Onderhouds- 

rapporten 

11. Tweejaarlijkse 

keuringen 

a. Uitbreiding monitoring 

om eventuele lekkage 

aan te tonen 

b. Lekdetectiemetingen 

c. Verbeteren en 

intensifiëren 

percolaatbeheer 

d. Geotechnische of 

civieltechnische 

maatregelen om 

verspreiding te 

voorkomen of te 

beheersen. 
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