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VLAAMS PARLEMENT 
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JOKE SCHAUVLIEGE  

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 
 

 

Vraag nr. 314 

van 17 februari 2011 

van LIES JANS 

 

 

 

Stortplaatsen   -   Stand van zaken 

 

In de beleidsnota van de minister lezen we dat afvalstoffen zo verantwoord mogelijk verwerkt dienen 

te worden. Indien recyclage vanuit ecologisch, technisch of economisch standpunt niet haalbaar blijkt, 

is verbranden met een optimaal energetisch rendement en een minimale milieu-impact de na te streven 

verwerking. Definitieve verwijdering via storten blijft de laatste optie. 

 

Deze principes vinden de laatste jaren meer en meer ingang, maar we slepen nog een hele erfenis mee 

uit het verleden toen storten nog de regel was.  

  

Elke gemeente had zo wel één of meerdere stortplaatsen waar ze het ongevaarlijk en gevaarlijk afval 

kwijt konden. Na verloop van tijd zijn een aantal van deze stortplaatsen uit het geheugen van de bur-

gers gewist en worden de bewuste terreinen nu gebruikt voor andere doelstellingen. Zo lees ik in de 

De Standaard en De Morgen van 8 februari 2011 dat de stortplaats van Melveren een herbestemming 

krijgt als passieve recreatiezone. 

 

1. In hoeverre beschikt OVAM over een databank waarin alle voormalige en huidige openbare stort-

plaatsen staan opgetekend? Graag had ik een overzicht verkregen van de gekende locaties, opge-

splitst per provincie. 

 

Wordt deze databank up to date gehouden wanneer nieuwe stortplaatsen aan het licht komen? 

 

2. a) In hoeverre werden de stortplaatsen reeds gekarakteriseerd?  

 

b) Welke afvalstoffen liggen er opgeslagen?  

 

c) Hoe is de stortplaats technisch opgebouwd?  

 

d) Wat is de impact van de opslag van afvalstoffen op de bodem en het grondwater en werden de 

 hiermee gepaard gaande risico’s voor de omgeving in kaart gebracht? 

 

e) Wat is het huidige bestemmingstype op het gewestplan? 

 

3. In hoeverre is het afval dat wordt gestort bepalend voor de mogelijkheden inzake de nabestem-

ming van de stortplaats en voor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de omliggende 

gebieden? 

 

4. Hoeveel storten werden al gesaneerd? In hoeveel gevallen werd het afval geïsoleerd? Welk streef-

doel wordt hierbij beoogd en op welke termijn? 
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5. Wat gebeurt er met de saneringsplicht bij een overdracht van gronden die in het verleden geëxploi-

teerd werden als stortplaats? 

 

 

 

 

ANTWOORD  

 

 

 

1. De OVAM beschikt over een Grondeninformatieregister waarin onder meer de in het verleden 

geïnventariseerde stortplaatsen zijn opgenomen. Op een 1600-tal locaties in Vlaanderen waren 

indicaties aanwezig die wijzen op stortactiviteiten. De informatie wordt bijgewerkt wanneer 

nieuwe of oude locaties aan het licht komen. Hiervoor baseert OVAM zich op de gemeentelijke 

inventaris bijgehouden door elke gemeente. 

 

2. a) Per stortplaats zijn bij de inventarisatie de vermoedelijke afvalstoffen vermeld, gebaseerd op 

de beschikbare archiefstukken en mededelingen van de gemeente. De vermelding van de 

vermoedelijke afvalstoffen gebeurt op basis van de lijst van risico-inrichtingen zoals 

gespecificeerd in bijlage 1 van Titel I van het VLAREM. 

 

b-c) Gezien de meeste stortplaatsen reeds gesloten zijn voor 1981 is er meestal weinig informatie 

voorhanden betreffende de specifieke afvalstoffen die opgeslagen zijn, en hoe de stortplaats 

technisch opgebouwd is. De karakterisatie kan alleen gebeuren door een oriënterend bo-

demonderzoek. Een oriënterend bodemonderzoek moet bij voormalige stortplaatsen ver-

plicht gebeuren in het kader van een overdracht of onteigening van de grond. 

 

d) Wanneer  uit een oriënterend bodemonderzoek blijkt dat door de opslag van de afvalstoffen er 

duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging, wordt een beschrijvend 

bodemonderzoek uitgevoerd om de ernst vast te stellen. Dit beoogt een beschrijving te geven 

van de soort, de aard, de hoeveelheid, de concentratie, de oorsprong en de omvang van de ver-

ontreinigende stoffen of organismen, de mogelijkheid op verspreiding ervan en het gevaar op 

blootstelling eraan van mensen, planten en dieren en van het grond- en oppervlaktewater. 

 

e) Het huidige bestemmingstype van de stortplaatsen in Vlaanderen is divers. 

 

3. De mogelijkheden inzake nabestemming van de stortplaats en toekomstige ontwikkelingsmoge-

lijkheden van de omliggende gebieden is afhankelijk van de eigenschappen (type afvalstoffen, 

opbouw en grootte, ligging, …) van de stortplaats. 

 

4. Bij de keuze van de saneringstechniek kan in hoofdzaak onderscheid gemaakt worden tussen 

ontgraving, in-situ behandeling en isolatietechnieken. Elk van deze concepten heeft uiteraard zijn 

voor- en nadelen. Voor stortplaatsen wordt veelal geopteerd voor een isolatieconcept waarbij de 

aanwezige risico's worden geëlimineerd. Dit concept kan van civieltechnische aard zijn of een 

hydrogeologische beheersing van de verontreiniging inhouden. Voor de aanpak van alle 

historische verontreinigingen in Vlaanderen werd bij de goedkeuring van het bodemsanerings-

decreet een aanpak vooropgesteld van 40 jaar, dit is tot en met 2036. 

 

5. Op gronden die in het verleden geëxploiteerd werden als stortplaats, moet zoals reeds aangehaald 

in de antwoorden van vraag 2, een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd in het kader 

van de mogelijke overdracht of onteigening van de grond. Op basis van deze onderzoeksresultaten 

wordt bepaald of de grond verder onderzocht en/of gesaneerd moet worden. Deze plicht berust bij 

de saneringsplichtige overeenkomstig de bepalingen van het bodemdecreet. 

 


