
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 29 juni 2017

Onderwerp : Overdracht eeuwigdurende nazorg regionale stortplaatsen.

Voorgestelde beslissing:

Instemmen met:
1.
Overdracht van de eeuwigdurende nazorg van drie regionale stortplaatsen De Langenberg, ’t
Bellegoor en de WALD aan de provincie Gelderland;
2.
Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek machtigen om binnen de daarvoor
gereserveerde Langenberg-reserves met de provincie Gelderland tot overeenstemming te komen
over de hoogte van het over te dragen doelvermogen;
3.
Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek machtigen het overeengekomen doelvermogen
over te dragen aan de provincie Gelderland.

Aanleiding
De aanleiding om de nazorgtaak van de drie regionale stortplaatsen over te dragen is de
wettelijk verplichte overdracht van de eeuwigdurende nazorgtaak (nazorgregeling Wet milieubeheer) van de 
storplaatsen aan de provincie Gelderland. Bovendien beschikt de provincie over een deskundige 
nazorgorganisatie.

Wat wordt met beslissing bereikt
 De nazorg van de stortplaatsen wordt met de overdracht geborgd.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
De Achterhoekse gemeenten hebben sinds 2005/2008 geen specifieke deskundigheid meer
beschikbaar. De provincie beschikt wel over een nazorgorganisatie, waarin de continuïteit van de
nazorg op een deskundige wijze is verzekerd.

Kanttekeningen
De omvang van het doelvermogen van de drie stortplaatsen wordt bepaald aan de hand van
opgestelde nazorgplannen voor deze stortplaatsen. Deze zijn nagenoeg gereed en er is de reële
verwachting dat het doelvermogen voor de eeuwigdurende nazorg binnen de bij de Regio
Achterhoek gereserveerde nazorggelden blijft.

Kosten, baten, dekking
Zoals hierboven onder kanttekeningen/risicoparagraaf aangegeven er is de reële verwachting dat
het doelvermogen voor de eeuwigdurende nazorg binnen de bij de Regio Achterhoek gereserveerde
nazorggelden blijft. In dat geval zijn er geen financiële gevolgen voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Uitvoering

Planning
Na instemming met de nazorgplannen door de provincie zal de provincie het doelvermogen van de
drie stortplaatsen bepalen. Het bepalen van het doelvermogen kost enige tijd, daarbij kan gedacht
worden aan één dan wel meerdere jaren. Daarom worden de Achterhoekse gemeenteraden gevraagd een
kaderbesluit te nemen.

Personeel, Communicatie/participatie, Evaluatie/verantwoording
nvt

Bijlagen:
- Brief Regio Achterhoek met het verzoek voor de taakoverdracht van de eeuwigdurende nazorg 

regionale stortplaatsen; 17ink02568.



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


