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Het Klooster 
te Nieuwegein 

Geachte heer Sielcken, 

In aanvulling op de reeds eerder aan u toegezonden ontwerp
beschikkingen ingevolge de Wet Milieubeheer en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren met betrekking tot het Klooster, zenden wij u 
hierbij de bijlagen nr. 1 en 2, behorend bij de ontwerp-beschikking 
ingevolge de Wet Milieubeheer. 

Onze excuses voor de gemaakte fout. 

Staten van Utrecht, 

van ·en 
juridisch beleidsmedewerker uitvoering Wet Milieubeheer 

Het provinciekantoor Rijnsweerd is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken met: 
GVU-lijn 11 (richting De Uithof), vanaf het stadsbussenstation; 
rN.liin i::;1 lr-i,..htinn Vi:o13>n~nrhrnl\ nf C:N-liin !=i5 lrichtino ZeistL beide vertrekkend vanaf het streekbussenstation. 
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Ontwerp-beschikking stortplaats Het Klooster III - 1 

BIJLAGE 1 OVERZICHT RAPPORTAGES EN ONDERZOEKEN 

Tabel 1. Verplichte rappartages en anderzaeken uit te brengen 
vaar en tijdens de aanleg van de startplaats. 

Vaor- Onderwerp Tijdstip 
schrift 

1.1. 6 Bekendmaken verant- Een maand na van kracht 
waordelijk persaan warden vergunning 

1.1. 7 Nulanderzoek Twee maanden na van kracht 
warden vergunning 

1. 3. 5 Imissiemetingen staf Vaarafgaand aan activitei-
ten en drie maanden na aan-
vang zand opspuiten 

1. 4. 5 Eisen brandweercam- Vaar aanvang bouwactivitei-
mandant ten 

1. 5. 4 Vermindering akoes- Uiterlijk 1 jaar na van 
tische belasting kracht warden beschikking 

1. 5. 5 Akoestisch anderzoek Uiterlijk 3 maanden na 
start apspuiten 

3 .1.13 Registratie vagels Vaorafgaand aan alle acti-
viteiten ter plaatse 

2.1 Bademonderzaek Rapport twee maanden vaar 
naardwesthaek indienen bestek badembe-

schermende voorzieningen 

1. 2. 2 Schriftelijke in- Twee maanden na van kracht 
structie warden vergunning 

1. 6 .1 Bestek vaarterrein Uiterlijk twee maanden voor 
aanleg 

1. 6 .10 Grondbalans Twee maanden voor aanvang 
werkzaamheden 

2.2 Werkzaamheden vaar Twee maanden vaor aanvang 
eerste jaar werkzaamheden 

2.4 GLG, GHG Twee maanden voor aanbieden 
bestek badembeschermende 
vaarzieningen 

2.10 Zakbakens, water- Twee maanden voor inzenden 
spanningsmeters, bestek badembeschermende 
graf iek ophoging vaarzieningen 
versus waterspanning 

2.12 Ligging onderkant Twee maanden vaor a an leg 
zandlaag onderaf dichting 



Ontwerp-beschikking stortplaats Het Klooster III - 2 

Voor- Onderwerp Tijdstip 
schrift 

2 .13 Controle geohydrolo- Twee maanden voor aanbieden 
gische isolatie bestek bodembeschermende 

voorzieningen 

2.3 Bestek bodembescher- Tenminste twee maanden voor 
mende voorzieningen start werkzaamheden 

2.5 Controlesysteem Twee maanden voor indienen 
bestek bodembeschermende 
voorzieningen 

2.8 Controle drainage- Direct na aanbrengen 
buizen 

2.10 Zetting en stabili- Eerste jaar ieder kwartaal, 
teit daarna jaarlijks binnen 

twee maanden na het ver-
strijken van een kalender-
jaar 

2.11 Goedkeuring start Twee maanden voor aanbren-
aanleg onderafdich- gen controledrainage 
ting 

2.17, Keuring bodemafdich- Voor ingebruikname stort 
2.18 ting 

3.2.11 Controleplan Orie maanden na van kracht 
worden vergunning 

2.21 Gasonttrekkings- en Uiterlijk drie maanden na 
benuttingsplan van kracht worden vergun-

ning 

2.22 Bestek gasbenutting Uiterlijk half jaar na van 
kracht worden vergunning 

3.1.14 Verjagingsplan Uiterlijk en jaar na van 
vogels kracht worden vergunning 

3 .1.16 Bestrijdingsplan Uiterlijk een jaar na van 
ongedierte kracht worden vergunning 

5 .1.1 Monitoring, beslis- Een jaar na van kracht wor-
model den vergunning 

5.4.1 Onderhouds- en con- Orie maanden voor aanvang 
troleplan storten 

3.2.3 Aanleveringsvoor- Twee maanden voor aanvang 
waarden storten 
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Tabel 2. Onderzoeken en rapporten tijdens exploitatiefase 

I Voor-
: schrift 

I Onderwerp I Tijdstip 

I 
1. 3 .5 Immissiemetingen stof Twee maanden na aanvang 

storten in een comparti-
ment 

1. 5. 4 Akoestisch onderzoek Uiterlijk twee maanden na 
aanvang stortactiviteiten 
in een compartiment 

2.2 Inrichtingsplan Jaarlijks, voor 1 januari 

3.2.3 Aanleveringsvoorwaar- Jaarlijks binnen twee 
den maanden na het verstrijken 

van een kalenderjaar 

3.2.12 Registratie aanvoer Jaarlijks, binnen twee 
afvalstoff en maanden na het verstrijken 

van een kalenderjaar 

3 .1.11 Geuronderzoek Binnen twee jaar na van 
kracht worden vergunning 

3.3.10 Volumieke massa Jaarlijks binnen twee 
maanden na het verstrijken 
van een kalenderjaar 

2.10; Zetting en stabili- Jaarlijks binnen twee 
3.3.9 teit maanden na het verstrijken 

van een kalenderjaar 

3 .1.13 Registratie vogels Jaarlijks, binnen twee 
maanden na het verstrijken 
van een kalenderjaar 

3.3.11 Verschilzetting Onverwijld 

5 .1. 2 Evaluatie en bijstel- Jaarlijks, binnen twee 
ling monitoring en maanden na het verstrijken 
beslismodel van een kalenderjaar 
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Tabel 3. Onderzoeken en rapporten rond aanleg (voorlopige) 
eindafdichting. 

Voor- Onderwerp Tijdstip 
schrift 

4 .1.1 Rapport beoordeling Orie maanden voor aan-
stortplaats brengen voorlopig dichte 

eindafwerking 

4 .1. 2 Gasonttrekkings en Half jaar voor verwachte 
benuttingsplan aanleg voorlopig dichte 

eindafwerking 

2.21; Bestek gasonttrekking Half jaar voor a an leg 
2.22 e.d. 

4 .1. 6 Voorlopig afdich- Uiterlijk drie ma an den 
tingsplan en bestek voor de aanleg 

4 .1. 8 Controle voorlopige Jaarlijks, uiterlijk twee 
eindaf dichting maanden na het verstrijken 

van een kalenderjaar 

4.2.5 Rapport beoordeling Drie maanden voor aanbren-
stortplaats gen dichte eindafwerking 

4.2.2 Afdichtingsplan en Uiterlijk drie maanden 
bestek voor de aanleg 

4.2.3 Beplantingsplan Idem 

4.2.9 Rapport zettingscon- Jaarlijks, binnen twee 
trole def initieve maanden na het verstrijken 
eindafdichting van een kalenderjaar 

4.2.12 Keuring dichte eind- Direct na aanbrengen 
afwerking 

5.5.6 Rapportage keuring Direct na keuring 



Bijlage 2: Lijst van woorden en begrippen 

Aanlegfue: 
Gebruiksfase van de stort (of een deel daarvan) waarin de 
bodembeschermende voorzieningen worden aangelegd maar waarin nog 
geen afval wordt gestort. 

Aanleghoogte: 
Hoogte waarop een voorziening wordt aangelegd, veelal bepaald ten 
opzichte van NAP. 

Aanleveringsvoorwaarden: 
Voorwaarden waaronder afval geaccepteerd kan worden op een 
stortplaats en die door de exploitant worden gesteld aan de aanbieders 
van af val. De voorwaarden dienen tenminste te bevatten: 
aanleveringsprocedure, benodigde informatie over de af valstoff en 
waaronder samenstelling en herkomst, en de wijze waarop het afval op 
de stort aangeleverd mag worden. 

Absorbtie: 
Hechting van stoffen in structuren van andere stoffen. 

Accepta tie-criteria: 
Criteria waaraan afvalstoffen dienen te voldoen om gestort te mogen 
worden. Hieronder kunnen zowel chemische criteria vallen, als f ysische 
criteria zoals steekvastheid, stof- en geurvorming. 

Adsorbtie: 
Binding van stoff en aan het bodemadsorbtie-complex. 

Afdeklaag: 
Bovenste laag van de dichte eindaf werking van een stort, die dient als 
standplaats voor vegetatie en vervolgbestemming of herinrichting. 

Afdichtingsplan: 
Plan waarin is aangegeven hoe de dichte eindafwerking zal worden 
gerealiseerd. Het plan bes ta at uit een rapport van af dichting waarin 
wordt aangegeven hoe de dichte eindaf werking conform de Richtlijn 
"Dichte eindafwerking" wordt aangelegd en een uitvoeringsgereed plan. 

Afvalberging: 
Stortlichaam. 

Af valcategorie: 
Indeling vol gens een af valstoffencode-lijst in categorieen. 

Afvallaag: 
Laag in het stortlichaam waarin afval wordt verwerkt. Het stortlichaam 
wordt aangelegd in meerdere afvallagen. 

Af valnummer: 
N ummer van een soort af val vol gens een afvalstoff encode-lijst. 

Afvalwater: 
Water vrijkomende bij (industriele) processen. 

Af werk(ings )fase: 
Gebruiksfase van een stort waarin de dichte eindafwerking wordt 
aangelegd en beproef d. 

Afwerk(ings )plan: 
Plan waarin de vorm van de stortplaats na afwerking en na klink en 
zetting is beschreven en waarin de landschappelijke inpassing is 
onderbouwd. 

Algemene voorzieningen: 
Voorzieningen die in de aanlegfase gerealiseerd moeten worden en die 
voor de bedrijf svoering noodzakelijk zijn maar niet direct gerelateerd zijn 
aan het primaire stortproces. 

Bijlage 2: "Lij5t van woorden en begrippen", juni 1993 

Overgenomen uit: Leidraad Storten VROM 1993 
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Asbest: 
De volgende vezelachtige silicaten: crocidoliet (blauw asbest), actinoliet, 
anthofyliet, chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest) en tremoliet. 

Beheerstrook: 
Strook rondom een stortplaats ten behoeve van leidingen en voor het 
uitvoeren van onderhoud, metingen en controles. 

Bentoniet: 
Klei met meer dan 70% montmorilloniet. 

Beplantingsplao: 
Plan waarin de op de dichte eindaf werking aan te brengen beplanting in 
hoof diijnen is aangegeven. Op basis van dit pian moet een 
beplantingsbestek gemaakt (kunnen) worden. 

Beschermiogsoiveau: 
Omschrijving van de mate van bescherming van het milieu tegen 
nadelige gevolgen ten gevolge van een activiteit. 

Bestrijdingsplan: 
Plan waarin de maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van 
ongedierte zijn beschreven. 

Bevoegd gezag: 
Overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of bet 
nemen van een antler besluit 

Bodem: 
Vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en 
gasvormige bestanddelen en organismen. 

Bouw- en sloopafval (BSA): 
Afvalstoff en die vrijkomen bij respectievelijk bet bouwen, renoveren en 
slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en 
wegen. 

Bovenafdichting: 
Dichte eindaf werking. 

CAR-post: 
Gebouw op de stort waar ,C,ontrole, Acceptatie en R.egistratie van de 
aangeboden afvalstoffen plaatsvinden. 

Combinatie-afdichting: 
Vloeistof dichte constructie van twee vloeistof dicbte la gen die, zonder 
tussenlaag, in volledig contact op elkaar zijn aangebracht. 

Compactor: 
Rijdend werktuig met grote massa, ontworpen voor bet verdichten van 
afval op een afvalstortterrein. De wielen zijn voorzien van stalen nokken 
of messen teneinde de druk op bet afval te verbogen en daarmee een 
grotere verdichting te bereiken. 

Coosolidatie: 
Verdichting ten gevolge van klink of zetting. 

Consolidatie-percolaat: 
Percolaat dat tengevolge van klink vrijkomt. 

Controle-drainage(systeem): 
Horizontaal drainagesysteem dat tenminste 0,4 meter beneden GLG is 
aangebracbt, waarmee bemonstering van bet grondwater onder de stort 
kan plaatsvinden en, in geval van calamiteit, bebeersing van de 
verontreiniging. 

CPR: 
Een door de ,C,ommissie freventie van R.ampen door Gevaarlijke Stoffen 
uitgegeven richtlijn. 

Detectietijd: 
Tijdsverloop tussen bet ontstaan van een verontreiniging en bet 
waarnemen daarvan. 

Bijlage 2: "Lijst van woorden en begrippen", juni 1993 
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Dichte eindafwerking: 
Bovenafdichting op een stortplaats conform de "Richtlijnen voor dichte 
eindaf werking op afval- en reststofbergingen." 

Dichtheidsstroming: 
Stroming van vloeistof onder invloed van verschillen in dichtheid en de 
zwaartekracht. 

Diffusie: 
Transport van stoffen ten gevolge van concentratie-verschillen. 

Diffusie-remmende laag: 
Laag die onderdeel uitmaakt van de onderaf dichtingsconstructie en die 
dient ter beperking van diff usie van stoffen uit de stort naar de bodem. 

DIN .... : 
D.eutsche Industrie Norm, Duitse normering, vergelijkbaar met 
bijvoorbeeld de Nederlandse NEN-normering. 

Dispersie: · 
Verspreiding van stoffen ten gevolge van verschillen in stroomsnelheid in 
een niet-uniform porienstelsel en niet-uniforme grondeigenschappen. 

Drainagestelsel: 
Stelsel bedoeld voor het opvangen en uit de stort afvoeren van 
vloeistoffen (zoals percolaat) en gassen (zoals stortgas). 

Duurzaamheid (van materialen): 
De tijdsduur dat de oorspronkelijke eigenschappen van materialen 
behouden blijven. 

Eindhoogte: 
Hoogte van de stortplaats die na eindzetting en -klink wordt bereikt. 

Eindzetting: 
Zetting die is opgetreden na 10.000 dagcn (± 27 jaar). 

Emissie: 
Uitstoot of verspreiding van stoffen. 

Exploitatie-fase: 
Gebruiksfase van (een deel van) een stort waarin daadwerkelijk 
af valstoff en worden gestort. 

Freatisch grondwater: 
Grondwater met een drukhoogte die gelijk is aan nul ten opzichte van de 
atmosferische druk. 

Gasonttrekking: 
Actief afvoeren van gas dat in de stort ontstaat door middel van een 
daarvoor aangelegd systeem. 

Gasonttrekkings- en -benuttingsplan: 
Plan dat de hoof dlijnen van de onttrekking en afvoer van stortgas 
beschrijft. Het plan besteedt aandacht aan de te verwachten aard en 
hoeveelheid stortgas dat ontstaat en geeft een globale technische 
beschrijving van de aan te leggen onttrekkings- en benuttingssystemen. 

Gasontrekkingssysteem: 
Systeem voor de actieve onttrekking van stortgas uit de stort. 

Gas( onttrekkings )schacht: 
Verticale schacht waarmee gas uit de stort wordt onttrokken. De schacht 
is aangesloten op een gasafvoersysteem. 

Geleide-biljet: 
Biljet dat ten behoeve van registratie en controle bij een partij afval 
behoort en dat gegevens bevat over deze partij afval. Deze gegevens 
betreffen onder andere samenstelling, herkomst en vervoerder van bet 
afval. 

Bijlage 2: "Lijst van woorden en begrippen", juni 1993 



4 

Gemiddeld hoogste grondwatentaad (GHG): 
Het rekenkundig gemiddelde over tenminste acbt acbtereenvolgende 
jaren van de drie boogste grondwaterstanden per hydrologiscb jaar, 
bepaald op een door de Minister te bepalen wijze. 

Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG): 
Het rekenkundig gemiddelde over tenminste acbt acbtereenvolgende 
jaren van de drie laagste grondwaterstanden per hydrologisch jaar, 
bepaald op een door de Minister te bepalen wijze. 

Geohydrologie: 
Wetenschap die zich richt op de leer van de stroming van water in de 
bodem. 

Geohydrologisch onderzoek: 
Onderzoek naar de stroming van water in de bodem. Dit betreft zowel 
stromingsrichting als -snelheid van bet grondwater. 

Gescheiden combinatie-afdichting: 
Af dichtingsconstructie van twee vloeistof dichte la gen met daartussen een 
controle-drainage-systeem. 

Geschiktheidsonderzoek: 
Onderzoek om te bepalen of materialen die worden toegepast in 
bodembeschermende constructies daarvoor geschikt zijn. 

GFT-afval: 
r.ro"nt- fr .. ;•_ ........ :naf"al ~ "" \;-, Ull.- ...... Ji.UU .& W • 

Grondbalans: 
Overzicht van ingaande en uitgaande stromen grond, onderverdeeld naar 
samenstelling en gebruiksdoel. 

Grondwaterbemonsteringsbuis: 
Buis bedoeld voor het nemen van monsters van grondwater. 

Grondwaterstandsbuis: 
Een peilbuis waarvan de onderkant van bet filter zicb op een zodanige 
afstand onder het freatisch vlak bevindt dat de gemeten stijghoogte gelijk 
is aan de (oppervlakte)grondwaterstand. 

Hydrologisch jaar: 
Een periode van I april tot en met 31 maart van bet daarop volgende 
jaar. 

Immissie: 
Inworp van stoffen, geur of geluid. Veelal betreft dit stoffen die volgens 
de vigerende milieuwetgeving schadelijk of ongewenst zijn. 

Infiltratie: 
Intreden van water in de bodem. 

lnrichtingsfase: 
Aanlegfase. 

lnrichtingsplan: 
Plan waarin de hoof dlijnen voor de inrichting van de stortplaats zijn 
aangegeven. 

KCA: 
Klein £hemisch af val. 

kD: 
Vermenigvuldiging van de k-waarde van een laag en de dikte van deze 
laag. 

Klink: 
Volumeverandering van afval door biologische, chemische of fysische 
processen. 

K-waarde: 
Waarde die de weerstand van een grondlaag tegen doorstroming met 
water weergeeft in een tijdseenheid (veelal dagen). 

Bijlage 2: "Lijsl van woorden en begrippen", juni 1993 
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K waliteitsplao: 
Plan dat op basis van een kwaliteitssysteem de procedures omschrijft die 
tijdens aanleg van een constructie worden gehanteerd om aan de eisen en 
voorschriften, waarbij inbegrepen keuring en beproeving, te kunnen 
voldoen. 

KWD-afval: 
Afval afkomstig van de kantoren-, lY,inkel- en .d.iensten-sector. 

Kwel: 
Grondwater waarvan de stijghoogte boven bet grondoppervlak uitkomt. 

Laagdikte: 
Dikte van de laag, gemeten haaks op de helling van de laag. 

Laagnummer: 
Nummer van een stortlaag. 

Landschapsplan: 
Plan waarin de vorm van de stortplaats na afwerking en na klink en 
zetting is beschreven en waarin de landscbappelijke inpassing is 
onderbouwd. 

Leidraad bodembescherming: 
Document van bet Ministerie van VROM dat bet milieuhygienisch 
referentie-niveau voor concentraties van milieugevaarlijke stoffen in 
grond en grondwater weergeeft, en ingaat op de procedure en wijze van 
uitvoering van bodemonderzoek en -sanering in bet kader van de 
Interimwet bodemsanering. 

Meetprogramma: 
Programma van periodiek uit te voeren inspecties, controles en 
onderhoud. 

Milieu-effectrapportage (MER): 
Rapport dat ingevolge bet "Besluit Milieu-effectrapportage" is opgesteld. 

{B,edrijfslntern) Milieuzorgsysteem (MZS/BIM): 
Samenbangend gebeel van regelingen (taken, bevoegdbeden, 
verantwoordelijkheden, procedures, instructies en voorschriften) en 
personele en administratieve voorzieningen, gericht op milieubeheersing. 

Minerale afdichtingslaag: 
Af dichtende laag geconstrueerd van minerale afdicbtingsmaterialen zoals 
zand/bentoniet of klei. 

Monodeponie: 
Stortplaats, of een deel daarvan, waar naar aard bomogene afvalstoffen 
worden gestort. 

Nazorgfase: 
Gebruiksfase van de stort, of een deel van de stort, die begint nadat de 
inrichting is gesloten. 

NEN .... : 
Een door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm 
(NEderlandse Norm). 

NVN .... : 
Een door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven voornorm 
(Nederlandse VoorNorm). 

Onderaf dichtingsconstructie: 
Het geheel van technische voorzieningen om emissies naar de bodem te 
remmen of tegen te gaan. 

Onderhouds- en controleprogramma: 
Programma (plan) waarin is aangegeven welke 
onderhoudswerkzaamheden en welke controles en metingen uitgevoerd 
moeten warden. Het plan bevat de frequentie hiervan, de in te zetten 
deskundigheid en de eventueel benodigde meetapparatuur. Tevens bevat 
het plan aanwijzingen voor de te registreren gegevens en de wijze van rapportage. 

Bijlage 2: "Lijst van woorden en begrippen", juni 1993 
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Opname van de toestand: 
Inspectie van de aangebrachte bodembeschermende voorzieningen en 
beoordeling van de processen in de stortheuvel die dient ter 
onderbouwing van het af dichtingsplan. 

Opvangdrain: 
Zuigdrain. 

Organoleptische waarneming: 
Waarneming met zintuigen (visueel, reuk, gehoor of tast). 

Overslagperron: 
Voorzieningen waar goederen of stoffen fzoals afval) kunnen worden 
overgeslagen, bijvoorbeeld om afval in andere transportmiddelen over te 
slaan. 

Peilbuis: 
Algemene benaming voor een buis of soortgelijke constructie met een 
kleine middellijn (bijvoorbeeld < 30 cm) waarin een grondwaterstand of 
stijghoogte kan worden gemeten. 

Percolaatlpercolaatwater/percolatiewater: 
Vloeistof die uit de gestorte afvalstoff en komt, of daarmee in contact is 
geweest. 

Percolaatdrainage(systeem): 
Systeem in de stortplaats, aangebracht op de onderafdichting, voor 
opvang en af voer van percolaatwater. 

PJaofase: 
Periode waarin de voorbereidende werkzaamheden (planning, ontwerp en 
vergunningaanvraag) voor de stort worden uitgevoerd. Deze fase gaat 
vooraf aan de aanlegfase. 

PoJderpeil: 
Grondwatemiveau dat in een polder kunstmatig wordt gehandhaafd. 

RecircuJatie: 
Terugvoeren van percolaat in een stort. 

Ref erentie-constructie: 
Constructie van een onderaf dichting voor stortplaatsen die in geval van 
een referentie-locatie, een beschermingsniveau biedt gelijkwaardig aan het 
niveau zoals bedoeld in het Stortbesluit bodembescherming en de 
Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. 

Referentie-locatie: 
Combinatie van een aantal hypothetische locatie-omstandigheden die in 
combinatie met de referentie-constructie een beschermingsniveau biedt 
gelijkwaardig aan het niveau zoals bedoeld in het Stortbesluit 
bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit 
bodem bescherming. 

Ref erentieniveau/referentiewaarde: 
Concentratie van stoffen in bodem en grondwater opgenomen in de 
Leidraad bodembescherming. Beneden deze concentraties wordt bodem 
of grondwater als niet-verontreinigd wordt beschouwd (= A-waarde). 

Registratievak: 
Kleinste ruimtelijke eenheid van een stortplaats om aan te geven waar 
het afval is of wordt gestort. 

Schriftelijke instructie: 
Richtlijnen voor in de inrichting werkzame personen die erop gericht zijn 
uit te sluiten dat in strijd met de vergunning of algernene regels wordt 
gehandeld. 

Signaleringstijd: 
Tijd die verloopt tussen het ontstaan van een emissie en bet constateren 
daarvan. 
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Sonderiag: 
Meting ten behoeve van bet vaststellen van de draagkracht van de 
bodem en de bodemlagen. 

Specirleke gasproduktie-saelheid: 
Aantal kilogrammen gas dat per ton af val per jaar wordt gevormd. 

Sponswerkiag: 
Samenpcrsen van reeds aanwezig afval door drukverhoging waardoor 
percolaat uit het afval wordt geperst. Sponswerking kan voorkomen bij 
verticale uitbreiding van een stortplaats. 

SteunJaag: 
Laag onder de vloeistof dichte laag van de dichte eindaf werking, die dient 
ter bescherming van de vloeistof dichte constructie en als legvloer en 
klankbord hiervan. 

Stortbordes: 
Voorziening op een stortplaats waar aangeboden afvalstoffen kunnen 
worden overgeslagen en gei"nspecteerd zonder dat hinder voor de 
omgeving optreedt of neerslag in de afvalstoffen kan treden. 

Stortcompartiment: 
Gedeelte van de af valberging dat qua emissiebeheersing volledig is 
gescheiden van de overige delen van de stortplaats en derhalve 
bei"nvloeding van afvalstoffen in andere delen van de afvalberging 
voorkomt. 

Storten: 
Het - al dan niet in verpakking - op of in de bodem brengen van 
af valstoff en, om deze daar te la ten. 

Stortfront: 
Plaats waar afvalstoffen op een bepaald moment warden gestort en 
verdicht. 

Storthoogte: 
Maximale hoogte tot waar afval gestort mag worden. Deze hoogte wordt 
vastgesteld zonder hierin de te verwachten klink van bet afval te 
betrekken. 

Stortlaag: 
Afvallaag. 

Stortlichaam: 
Deel van de stort waar afvalstoff en zijn gestort of worden gestort. 

Stort(plaats): 
De op een plaats gestorte afvalstoffen en de bodembeschermende 
voorzieningen. 

Stortplan: 
Plan tenminste bevattende de methode van storten, volgorde waarin de 
stortplaats wordt volgestort, nummering van afvallagen, indeling in 
registratievakken, manier van verdichten en af dekken van afvalstoffen, 
verwacht klinkverloop van afvalstoff en en werkwijze bij onverwacht 
grote aanvoer of bij calamiteiten. 

Storttalud: 
Deel van het stortfront waar afval in lagen met een bepaald verhang, 
wordt verdicht. 

Stortvak: 
Onderverdeling (in het horizontale vlak) van een stortcompartiment ten 
behoeve van de bedrijf svoering. 

Stortwal: 
Wal opgeworpen rood stort(front) die dient voor de opbouw van de 
stortheuvel en het voorkomen van ongecontroleerde verspreiding van 
afvalstoffen. 
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Stortzool: 
Hoogte waarop de onderzijde van het afvalpakket is gelegen. 

Technische toets: 
Eerste bcoordeling van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen 
en de processen in de stortheuvel, teneinde te kunnen toetsen of na 
uitbreiding van de stort een beschermingsniveau conform Stortbesluit 
bodembescherming en de Uitvoeringsregeling Stortbesluit 
bodembescherming te realiseren is. 

Teenconstructie: 
Verbindingsconstructie tussen onder- en bovenafdichting en het 
nabijgeiegen deei van het taiud. 

Ter zake kundige: 
Onafhankelijke deskundige als bedoeld in het Stortbesluit 
bodembescherming. 

Uitloging: 
Chemisch proces waarbij bepaalde stoff en en verbindingen mobiliseren 
en uit het uitgangsmateriaal treden. 

Vacuiimwagen: 
Zelfaanzuigend voertuig te gebruiken tijdens het doorspuiten van 
leidingen en drainages en voor het afzuigen van losgespoten 
verontreinigingen uit leidingen en drainages. 

Vaste merken: 
Punten waarvan plaats en hoogte bekend zijn en die dienen om 
verplaatsingen (ten gevolge van klink en zetting) van (delen van) de stort 
te kunnen vaststellen. 

Veldinspectie: 
lnspectie van het stortlichaam. 

VerschilkJink: 
Verschil in klink gemeten in verticale richting, over een afstand van l 
meter (in horizontale richting). 

Verschilzakkingen: 
Som van verschilklink en -zetting. 

Verschilzetting: 
Verschil in zetting gemeten in verticale richting, over een afstand van l 
meter (in horizontale richting). 

Verwerken (van afvalstoffen): 
Op de daarvoor geeigende wijze ontdoen van afvalstoffen. 

Verzameldrain/-buis: 
Buis of drain die dient voor de afvoer van percolaat afkomstig van 
zuigdrains. 

VPR: 
Voorlopige 12raktijk richtlijnen voor bemonstering en analyse bij 
bodemverontreiniging, omschreven in rapport 55B van de Bodemreeks. 

Wet milieubeheer: 
Wet tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiene en daarmee samenhangende wijzigingen van andere 
wetten, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 551, 1992. 

Zakbaken: 
Vast merk. 

Zakking: 
Som van zetting en klink. 

Zetting: 
Dating van het bodemniveau onder invloed van druk. 

Zool van het af val: 
Onderzijde van het af val inclusief de daaronder aangebrachte 
drainagelaag. 
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Zuigdraia: 
Drain die dient voor bet opv~mgen van pcrcolaat en als zodan_ig deel 
uitmaakt van bet percolaatopvangsysteem ( ook wel Qpvangdrain 
genocmd). 
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