
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Tekenen Green Deal Duurzaam Stortbeheer 

Kern mededeling: 

Binnenkort wordt de Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend. De provincie 
Flevoland is een van de ondertekenaars. 

Mededeling: 

Op korte termijn wordt de Green Deal Duurzaam Stortbeheer ondertekend. Een 
Green Deal waarin het ministerie van Infrastructuur en Milieu, betrokken provin
cies en betrokken afvalmaatschappijen afspraken maken over de condities waar
binnen duurzaam stortbeheer kan plaats vinden. 

Het initiatief in het kort 
Per jaar produceren we in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Verreweg 
het meeste van dit afval kunnen we recyclen of op een andere manier nuttig 
toepassen. Van de 60 miljoen ton bli jft hierdoor minder dan twee miljoen ton 
afval over. Dit afval belandt op een stortplaats. Op deze stortplaats blijft het 
afval - zorgvuldig ingepakt - in beginsel voor altijd liggen. Dit ingepakte afval 
vraagt daarom vooralsnog eeuwigdurende nazorg om te voorkomen dat de omge
ving verontreinigd raakt. 

Dit is de aanleiding voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies 
en de afvalbranche om te onderzoeken of een andere en betere werkwijze be
staat. Gezamenlijk is het project Introductie Duurzaam Stortbeheer (IDS) vorm
gegeven. Centraal staat de vraag in hoeverre het mogelijk is de verontreinigingen 
in een stortplaats onschadelijk te maken door het daarin aanwezige organisch 
materiaal af te breken. 
Voor informatie over het project zie: http://duurzaamstortbeheer.ni . In het 
filmpje wordt de essentie van Duurzaam Stortbeheer uiteen gezet. 

Introductie Duurzaam Stortbeheer (IDS) betreft een experiment op drie stort
plaatsen, waarbij getracht wordt het emissiepotentieel van de stortplaatsen door 
het toevoegen van lucht of water zodanig te verminderen, dat eeuwigdurende 
nazorg niet meer noodzakelijk is. Braambergen is een van die IDS-
pilotstortplaatsen. 

Green Deal Duurzaam Stortbeheer 
Al geruime tijd wordt er landelijk gewerkt aan de voorbereiding van Duurzaam 
Stortbeheer, waarbij intensief en zorgvuldig is gewerkt aan een aantal producten 
en verankering in wet- en regelgeving. Het lange traject van voorbereiding wordt 
nu afgerond met het sluiten van de Green Deal Duurzaam Stortbeheer. 

Deelnemers in de Green Deal zijn het rijk (ministerie l&M), de bevoegde overhe
den (provincies waarin een stortplaats geschikt voor duurzaam stortbeheer ligt), 
IPO, de stortplaatsexploitanten, de Vereniging Afvalbedrijven en de Stichting 
Duurzaam Stortbeheer. 
Met het tekenen van de Green Deal wordt vastgelegd dat we gezamenlijk een 
proces omarmen dat kan leiden tot een nuttige beleidsvernieuwing. 
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