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F provinci renthe

Aan:

de heer P.H. Oosterlaak

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 18 februari 2015

Ons kenmerk 813.21201 4007 402
Ondenrerp: Beantwoording vragen ex artikel4l Reglement van orde inzake moni-

toring en eeuwigdurende nazorg van de stortplaats in Wijster

Geachte heer Oosterlaak,

ln uw brief d.d. 19 december 2014 hebt u een aantal vragen gesteld over monitoring

en eeuwigdurende nazorg VAM-berg. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1a

Welke metingen naar de verspreiding van chemische stoffen afkomstig uit de VAM-

berg die in het verleden plaatsvonden zijn u bekend?

Antwoord 1a

Vanaf de jaren zeventig zijn metingen uitgevoerd. Met het ingaan van het

Stortbesluit bodembescherming in 1993 ziin metingen naar verspreiding van

verontreiniging onderdeel geworden van de vergunning. Deze metingen wor'
den jaarlijks uitgevoerd en aan de provincie gerappofteerd.

Vraaq 1b

Door wie zijn de metingen verricht en in opdracht van welke instantie (bijvoorbeeld

Attero, provincie, gemeente, rijksoverheid, waterschap, waterleidingmaatschappij)?

Antwoord 1b

De metingen naar verontreinigingen in het grondwater worden momenteel ver-

richt door adviesbureaus in opdracht van Attero. Bii deze opdrachten ziin ver-

schillende adviesbureaus betrokken. Het waterschap laat ook metingen uit-

voeren. De provincie heeft ook metingen laten uitvoeren.
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Vraaq 1c

Waar vonden metingen plaats?

Antwoord 1c

Er vinden metingen plaats in de onderafdichting van ingerichte stoftvakken om

te controleren of er lekkage optreedt en er worden metingen uitgevoerd aan

de rand en stroomafwaañs van de stort. ln onderstaande figuur ziin de meet-

punten weergegeven.

Vraaq 1d

Naar welke chemische verbindingen is gezocht?

Antwoord 1d

Meting vindt plaats op een breed scala aan verbindingen, zoals chloride,

ammonium, cyanide, sulfaat, sfrksfol barium, metalen, aromatische en

gechloreerde oplosmiddelen, fenolen en olie.

Vraaq 1e

Ztln er ook relevante stoffen waarnaar geen onderzoek heeft plaatsgevonden?

Antwoord 1e

Nee, er is momenteel geen aanleiding om aan te nemen dat er bepaalde stof-

fen die uit de stortplaats kunnen weglekken over het hoofd ziin gezien.
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Vraaq 1f

Welke resultaten gaven de metingen?

Vraaq 1q

Hoe dienen de resultaten beoordeeld te worden?

Yraaq 2a

Wat houdt het nazorgplan van Attero Noord BV in?

Vraaq 2b

Wat staat daar in over het verrichten van metingen?

Antwoord 1f
Het grondwater onder- en stroomafwaafts van de stort is vooral verontreinigd

met chloride, ammonium en barium. Zie ook het antwoord op vraag 19.

Antwoord 1o

Vanaf de jaren negentig worden stortplaatsen van een onderafdichting voor-

zien. De stortplaats W'rjster rs srnds de jaren zestig in werking. Een deel van

de stortplaats heeft dus geen onderafdichting. Onder dit deel van de sforf rs
percolaatwater in het grondwater terechtgekomen. Hierdoor is het grondwater

verontreinigd. Chloride is de belangriikste component. De verontreiniging

wordt beheerst door middel van een grondwaterbeheersing, waarbii verontrei-

nigd grondwater wordt opgepompt en gezuiverd. Door de beheersmaatrege-
len is de verspreiding van de grondwateruerontreiniging onder controle. Uit de

periodieke metingen blijkt dat de concentraties in het grondwater langzaam

afnemen.

Antwoord 2a

ln het nazorgplan zijn de maatregelen (onderhoud, veruanging en monitoring

en financieel-juridische garanties) omschreven om de stortplaats eeuwig-

durend te onderhouden met als doel dat de stortplaats geen milieurisico ver-

oorzaakt.
Het huidige nazorgplan Attero van oktober 2012 houdt in dat:

- de stortplaats in 2075 voor gesloten wordt verklaard;

- het eeuwigdurende beheer en onderhoud in 2075 overgaat naar de pro-

vincie Drenthe;
- het doelvermogen voor de bekostiging van de eeuwigdurende nazorg

vanaf 2075 € 110 miljoen bedraagt. Dit vermogen wordt bii de provincie

ondergebracht.
Het nazorgplan wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd.

Antwoord 2b

Het uitvoeren van chemische analyses (metingen) is een onderdeelvan het

nazorgplan. Na sluiting van de stortplaats wordt vier keer periaar het perco-

laatwater gecontroleerd en wordt eens in de twee iaar de kwaliteit van het
grondwater gemeten.

Daarnaast worden ook andere controlemetingen verricht, biivoorbeeld om de

kwaliteit van de afdichtingen te bepalen.
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Vraaq 2c

ln hoeverre vinden er naast de metingen in opdracht van Attero Noord BV, de komen-

de tijd ook monitoring plaats door onafhankelijke (semi)overheidsorganisaties (RUD,

provincie, Rijk, gemeente, waterschap, WMD)?

Antwoord 2c

De provincie en de RUD verrichten zelf geen metingen naar de chemische

bodemkwaliteit.
De metingen in opdracht van Attero worden uitgevoerd door erkende en daar-

voor gecerTificeerde onafhankelijke adviesbureaus. Erkenning en ceftificering

is vanaf 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Het waterschap ziet toe op de lozing van afualwater en voert zelf ook metin-
gen uit of laat deze uitvoeren.

Vraaq 2d

Welk overheidsorgaan is verantwoordelijk en hoe gaat men het precies aanpakken?

Antwoord 2d

Op grond van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht (WABO) is de provincie Drenthe bevoegd gezag voor de stortplaats

en uiteindelijk verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg. De uitvoeren-

de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving wor-

den door de RUD Drenthe verzorgd.

Het waterschap rs bevoegd gezag voor lozing op het opperulaktewater.

Yraao 2e

Wie gaat met welke frequentie, op welke locaties, welke metingen verrichten?

Antwoord 2e

ln opdracht van Attero worden jaarlijks metingen verricht. De metingen vinden

plaats:

- nabij ingerichte sto¡fvakken om de onderafdichting te controleren op lek-

kage;
- aan de rand en stroomafwaarts van de stort om de beheersing van de

g ro n dw ate rue ro ntre i n ig i n g te co ntro le re n.

Vraaq 3a

ls er iets te zeggen over de kans op aanwezigheid van bepaalde soorten chemisch

afual in de afualberg en over de kans dat dit na verloop van tijd toch vrijkomt.

Antwoord 3a

ln Wijster is vooral huisvuil gestort. Ook is er gevaarliik afval gestort. Momen-

teel vindt sto¡f van gevaarlijk afual alleen plaats op gedeelten die ziin voorzien

va n ee n de ugdel ij ke on derafd ichti n g.

Deze gevaarlijke afualstoffen zijn in de vergunning expliciet benoemd. Het be-

treft onder meer asbest, niet-reinigbare veruuilde grond en boorgruis.
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Vraaq 3b

Beschikt u over de administratie van het aangevoerde afual door de jaren heen en hoe

hiermee omgegaan is?

Antwoord 3b

Ja. De provincie beschikt over gegevens over het gestorte afval. Tot medio
jaren negentig waren dit globale gegevens. Vanaf de negentiger iaren ziin in

de vergunningen registratie- en rapportageverplichtingen opgenomen met be-

trekking tot de sooften, hoeveelheden en locatie van gestoft afval.

Vanaf 2005 worden afualstromen per vracht biigehouden en benoemd in het

Landelijke Meldpunt Afvalstoffen. De toezichthouders van de RUD hebben

toegang fof dif sysfee m en kunnen op deze wiize controleren wanneer, hoe-

veel en welk afval naar de storfplaats in Wiister wordt afgevoerd. ln ieder ge-

val maandelijks, maar soms dageliiks wordt dit sysfeem ingezien om te con-

troleren welke afvalstromen er door Drenthe gaan.

Vraag 4

Bent u van mening dat u op grond van de beschikbare kennis en de monitoring die

plaats gaat vinden dat u voldoende in staat bent in het kader van de eeuwig durende

nazorg in ieder geval snel te reageren op mogelijke problemen die zich voor zouden

kunnen doen?

Antwoord 4
Ja. Ditis gebaseerd op de jarenlange ervaring met grondwatermonitoring bii

Attero. Mochten zich na sluiting in 2075 onverhoopt onveruvachte problemen

voordoen, dan voorziet het nazorgplan hierin. In het nazorgplan/Jonds rs een

reseruering opgenomen voor onvoorziene problemen of calamiteiten.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

, secretaris , voorzitter

wa.coll.



 

 

 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 

De heer J. Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC  Assen 

 

Datum: 19 december 2014 

Onderwerp: Monitoring en eeuwig durende nazorg VAM-berg 

schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO 

 

Geachte voorzitter, 

 

De eeuwig durende nazorg van de VAM-berg vormt een groot risico voor de provincie. Bij de 

behandeling in de Staten van de eeuwig durende nazorg van de VAM-berg hebben wij op het 

belang van de monitoring gewezen van de chemische stoffen die mogelijk weg zouden 

kunnen lekken uit de afvalberg. Daarop gaf de gedeputeerde dhr. vd Boer aan dat hij 

ondermeer in zijn rol als voorzitter van de RUD zeker aandacht voor de problematiek heeft. 

Als SP-fractie zijn wij benieuwd wat de stand van zaken is. Welke metingen er de afgelopen 

jaren plaats hebben gevonden rond de VAM-berg van concentraties chemische stoffen die 

mogelijk vrij zijn gekomen uit de afvalberging. Ook zijn wij benieuwd naar de monitoring nu 

en in de toekomst. 

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen: 

 

1 Welke metingen naar de verspreiding van chemische stoffen afkomstig uit de VAM-berg 

die in het verleden plaatsvonden zijn u bekend. Door wie zijn de metingen verricht en in 

opdracht van welke instantie (bv Attero, provincie, gemeente, rijksoverheid, waterschap, 

waterleidingmaatschappij). Waar vonden metingen plaats. Naar welke chemische 

verbindingen is gezocht. Zijn er ook relevante stoffen waarnaar geen onderzoek heeft plaats 

gevonden. Welke resultaten gaven de metingen. Hoe dienen de resultaten beoordeeld te 

worden.  

 

2 Wat houdt het het nazorgplan van Attero Noord BV in? Wat staat daar in over het 

verrichten van metingen?  

In hoeverre vinden er naast de metingen in opdracht van van Attero Noord BV, de komende 

tijd ook monitoring plaats door onafhankelijke (semi) overheidsorganisaties. (RUD, 

provincie, rijk, gemeente, waterschap, WMD). Welk overheidsorgaan is verantwoordelijk en 

hoe gaat men het precies aanpakken. Wie gaat met welke frequentie, op welke locaties, welke 

metingen verrichten.  

 

3 Is er iets te zeggen over de kans op aanwezigheid van bepaalde soorten chemisch afval in de 

afvalberg en over de kans dat dit na verloop van tijd toch vrijkomt. Beschikt u over de 

administratie van het aangevoerde afval door de jaren heen en hoe hiermee omgegaan is?  

 

4 Bent u van mening dat u op grond van de beschikbare kennis en de monitoring die plaats 

gaat vinden dat u voldoende in staat bent in het kader van de eeuwig durende nazorg in ieder 

geval snel te reageren op mogelijke problemen die zich voor zouden kunnen doen? 

  

Met vriendelijke groet, 

 

namens de SP-fractie 

Philip Oosterlaak  


