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Onderwerp 

Ontwerpbeschikking op het verzoek om ontheffing voor het herinrichten van  

een deel van de voormalige stortplaats Tolstaak te Goirle. 

code: Globis NB078500002, Navos: NB2050002 

Ons kenmerk 

C2230534/ 4420497 

  

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op grond van  

artikel 4.4.4 van de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 

(PMV).  

 

1. Aanvraag 

Het verzoek om ontheffing is ingediend door Anteagroup te Oosterhout namens 

de heer P.J. Antonis op 19 juli 2018. Het betreft het voornemen een deel van 

de voormalige stortplaats Tolstaak, Tijvoortsebaan 15, gelegen te Goirle her in 

te richten als bedrijfsterrein.  

 

De volgende stukken behoren bij de aanvraag: 

1. Aanvraagformulier tot ontheffing hergebruik stortplaatsen, 16 juli 2018; 

2. Hergebruikplan Vml. Stortplaats Tolstaak (ged.) Tijvoortsebaan 15 Goirle, 

Anteagroup, 434515, definitief, 12 juli 2018; 

3. Verkennend bodemonderzoek Tijvoortsebaan 15 Goirle, Bakker 

Milieuadviezen, BM/2405-2018, juli 2018. 

 

Het hergebruikplan beschrijft de milieu-effecten, veroorzaakt door de 

stortplaats, als gevolg van de nieuwe gewenste inrichting van de locatie. Het 

plan geeft inzicht in de bijbehorende risico’s en de maatregelen die getroffen 
dienen te worden om deze risico’s weg te nemen en hoe deze maatregelen 
gewaarborgd zullen worden in de vorm van nazorg. 

Stortplaatsen kunnen negatieve gevolgen hebben op het milieu en de 

gezondheid. Dit is onder andere afhankelijk van de inhoud van het stort.  

Fysiek onderzoek naar de gehele inhoud van het stortlichaam is redelijkerwijs 

niet mogelijk, aangezien stortplaatsen in het algemeen een sterk heterogene 

samenstelling kennen.  

De kern van een hergebruikplan is dan ook niet om de inhoud van het gehele 

stortlichaam te onderzoeken, maar de milieurisico’s als gevolg van het stort 
naar de omgeving inzichtelijk te maken, op basis van de (nieuwe) inrichting van 
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de locatie. Hieruit volgt welke maatregelen getroffen moeten worden om deze 

risico’s weg te nemen dan wel tot een acceptabel niveau te beheersen. 

Vervolgens dient in het hergebruikplan aangegeven te worden hoe deze 

maatregelen in de toekomst gestand blijven (nazorg). 

De risico’s als gevolg van het stort kunnen inzichtelijk worden gemaakt zonder 
het gehele stortmateriaal te onderzoeken. Risico’s worden in belangrijke mate 
bepaald door de aanwezigheid van contactmogelijkheden met verontreinigd 

materiaal en door de eventuele verspreiding van verontreinigingen uit het 

stortlichaam naar het grondwater en/of oppervlaktewater. Deze risico’s kunnen 

vastgesteld worden door onderzoek naar de deklaag (kwaliteit en dikte) en 

naar de kwaliteit van het grondwater en/of naastgelegen oppervlaktewater 

rondom het stort.  

 

De beoordeling van het hergebruikplan door ons betreft alleen de milieu-

effecten op basis van de beschreven gewenste inrichting van de locatie. De 

beoordeling betreft geen toetsing van of instemming met de gewenste 

herinrichting vanuit planologisch perspectief. 

 

2. Procedure 

Op de voorbereiding van de beschikking is de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing.  

 

De aanvraag is op 19 juli 2018 ontvangen. De ontvangstbevestiging aan 

Anteagroup is verzonden op 25 juli 2018. 

 

De ontwerpbeschikking is op 13 augustus 2018 aan de aanvrager, het college 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle en het Dagelijks 

bestuur van het Waterschap De Dommel toegezonden. De ontwerpbeschikking 

heeft van 17 augustus 2018 tot en met 27 september 2018 gedurende zes 

weken ter inzage gelegen in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch en in het 

gemeentekantoor te Goirle. Hiervan is openbaar kennis gegeven via de 

provinciale website en de site overheid.nl. 

Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen op de ontwerpbeschikking 

ontvangen. De inhoud van onderhavige beschikking is dan ook niet gewijzigd 

ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Van de beschikking is kennis gegeven via de provinciale website en de site van 

overheid.nl. 

 

3. Kadastrale gegevens 

De hieronder aangegeven percelen bevinden zich (deels) binnen de locatie 

waarop het verzoek om ontheffing zoals omschreven in het hergebruikplan van 

toepassing is. 
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Kadastrale 

gemeente 

Sectie nummer Grootte perceel in m2 % van de locatie waarop 

hergebruikplan betrekking 

heeft 

Goirle D 1680 774 100% 

     

 

Op de kadastrale kaart die in het hergebruikplan is opgenomen zijn de be-

trokken percelen, waarop het hergebruikplan van toepassing is, aangegeven. 

 

4. Overwegingen 

 

4.1 Situering en huidige en toekomstige inrichting van de locatie 
De voormalige stortplaats Tolstaak is gelegen in de gemeente Goirle op het 

industrieterrein Tijvoort. De locatie wordt grotendeels als bedrijfsterrein gebruikt. 

De totale stortplaats is circa 2 ha groot. Het gedeelte wat nu heringericht 

wordt, betreft een vervallen bedrijfspand aan de Tijvoortsebaan 15. Er wordt 

daar een nieuw bedrijfspand opgericht. Het gehele terrein is verhard. Dit 

gedeelte van de stortplaats is in eigendom van de heer P.J. Antonis. Het 

hergebruikplan heeft alleen betrekking op het her in te richten gedeelte. 

De stortplaats is ontstaan door het dempen van vennetjes met huishoudelijk 

afval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval in de periode 1945-1960. De dikte 

van de stortlaag varieert waarschijnlijk van 1 tot 3 m.  

 

4.2 Beschrijving van de huidige milieuhygiënische situatie 
Deklaag 

Voor de gehele stortplaats geldt dat de deklaag gemiddeld 68 cm dik is met 

lokaal een minimum van 20 cm. Er zijn alleen overschrijdingen van de 

streefwaarde gemeten. Ter plaatse van het her in te richten deel zijn in de 

deklaag ook alleen licht verhoogde gehalten gemeten. De deklaag is daar wel 

veel dikker, 1,5 tot 3m dik. Dit is waarschijnlijk ontstaan omdat bij de bouw van 

het huidige pand (een deel van) het stortpakket is verwijderd. 

 

Grondwater 

In het grondwater rondom de stortplaats zijn alleen licht verhoogde gehalten 

gemeten aan diverse stoffen. Ter plaatse van het her in te richten gedeelte zijn 

bij recent onderzoek alleen enkele metalen gemeten in verhoogde gehalten. De 

aanwezigheid van het stortmateriaal heeft blijkbaar niet geleid tot een 

substantiële negatieve beïnvloeding van het grondwater. 

 

Stortgas 

Door de aanwezigheid van organisch materiaal in een stortlichaam kan bij 

rottingsprocessen stortgas ontstaan. Echter gelet op de ouderdom en de 

beperkte dikte van het stortpakket wordt geen of zeer weinig stortgas meer 

verwacht. 
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Oppervlaktewater 

Er is geen oppervlaktewater aanwezig direct nabij de stortplaats, 

 
4.3 Risico’s 
 

4.3.1 Toetsingskader van de risico’s 
Voor de beoordeling van de risico’s is getoetst aan de humane en ecologische 

risico's en verspreidingsrisico's. Voor deze drie aspecten zijn voor de bodem 

normen vastgesteld in het kader van de Wet bodembescherming. Aan de hand 

hiervan kan worden bepaald of zich dergelijke risico's voordoen. Deze 

risicobeoordeling is gebaseerd op gemeten gehalten in de bodem.  

De risico’s vanuit het stortmateriaal worden beoordeeld aan de hand van 
verspreiding van verontreinigende stoffen naar de bodem en het 

oppervlaktewater, mogelijkheden van direct contact met stortmateriaal en 

uitdamping van stortgas. Daarnaast kunnen er, in het geval van bebouwing, 

risico’s aanwezig zijn die te maken hebben de stabiliteit van het stortmateriaal. 
 

Bij direct contact met stortmateriaal kunnen er humane risico’s aanwezig zijn. 
Hierbij moet gedacht worden aan fysiek gevaar ten gevolge van bijvoorbeeld 

glas, scherpe metalen, maar ook van het mogelijk voorkomen van schadelijke 

of ziekteverwekkende stoffen en micro-organismen. Over het algemeen zijn, 

gelet op de grote heterogeniteit van stortmateriaal, bij direct contact de 

hiervoor genoemde risico’s nooit uit te sluiten. 
Ten aanzien van het stortgas bestaat bij toekomstige bebouwing of andere 

afdekking de kans dat het gas zich kan ophopen. Hierdoor kunnen onveilige 

situaties ontstaan door kans op explosies of gebrek aan zuurstof. 

 

Indien de deklaag (= ecologische contactlaag) zo dun is dat eigenlijk niet van 

een (ecologisch gezien) levensvatbare bodemlaag sprake is (bijvoorbeeld 

dunner dan 0,5 meter), wordt per definitie van een ecologisch risico 

gesproken. De stortlaag maakt dan immers deel uit van de ecologische 

contactlaag. 

 

Aangezien een stortplaats een ‘black-box’ blijft, waarvan de inhoud niet in 
detail bekend is en die vaak niet verwijderd wordt, is monitoren van de 

grondwaterkwaliteit in de toekomst wel altijd noodzakelijk. Ook indien in de 

huidige situatie geen verspreiding is gemeten. 

 

4.3.2 Beschrijving van de risico’s in de huidige situatie 
Voor de bepaling van de risico’s is uitgegaan van het gebruik van de locatie 
als bedrijfsterrein.  
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Samenvatting risicobeoordeling voor de huidige situatie ter plaatse van 

Tijvoortsebaan 15 

Risico Humaan Ecologisch Verspreiding Civieltechnisch 

Kwaliteit 

deklaag 

Risico ja/nee 

nee nee - - 

Dikte deklaag 

Risico ja/nee 

nee nee - - 

Oppervlaktewat

er 

Risico ja/nee 

- - - - 

Grondwater 

Risico ja/nee 

nee - nee - 

Stortgas 

Risico ja/nee 

nee nee - - 

- = niet van toepassing 

 

4.3.3 Beschrijving van de risico’s bij het toekomstige gebruik 
De locatie zal bij het toekomstige gebruik als bedrijfsterrein met bedrijfspand 

worden ingericht. Daarvoor worden grofweg de volgende activiteiten verricht:  

 Slopen bestaande pand; 
 Plaatsen heipalen; 
 Graven voor aanleg liftput en funderingsbalken; 
 Graven voor aanleg kabels en leidingen; 
 Aanbrengen betonvloer; 
 Aanbrengen verharding buiten. 

 

Er ontstaan mogelijk extra risico’s als gevolg van deze herinrichting vanwege 

graafwerkzaamheden in het stortmateriaal. Hierdoor nemen de 

contactmogelijkheden met het stortmateriaal toe. Door bewerking van de 

deklaag kunnen beschadigingen van de deklaag ontstaan. Door het plaatsen 

van funderingspalen kan verspreiding van verontreiniging plaatsvinden. 

 

De mogelijke risico’s in de toekomstige situatie worden weggenomen door het 
treffen van maatregelen (zie paragraaf 4.4).  

 

4.4 Beschrijving van de maatregelen  
Deklaag 

In de nieuwe situatie zal overal een betonvloer, een gesloten verharding of een 

laag grond van minstens 0,5m dikte van geschikte kwaliteit (Besluit en Regeling 

bodemkwaliteit) aanwezig zijn. Contactrisico’s met stortmateriaal en met 
verontreinigde bodem worden hierdoor voorkomen. 

Voor de toepassing van bouwstoffen/grond gelden de regels van het Besluit en 

de Regeling bodemkwaliteit. De gemeente is daarbij het bevoegde gezag. 
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Maatregelen in het stortlichaam 

Eventueel vrijkomend stortmateriaal zal worden afgevoerd naar een erkend 

verwerker. 

Kabels en leidingen zullen worden aangelegd in ‘schone’ cunetten.  
Indien de putbodem van ontgravingen voor de liftput of funderingen afval 

bevat, zal hierin een laagje deklaaggrond worden aangebracht om direct 

contact met het afval te voorkomen. 

De heipalen worden gestort in voorgeboorde gaten. De gaten zullen zich zo 

geheel met beton vullen. 

 

Grondwater 

Uit recent onderzoek blijkt dat ter plaatse van deze deellocatie geen wezenlijke 

verontreiniging van het grondwater is aangetroffen. Ook is het aanwezige 

stortpakket zeer gering. In combinatie met de manier van plaatsen van 

funderingspalen, wordt geen verslechtering van de grondwatersituatie verwacht 

als gevolg van deze herinrichting. Ook betreft deze deellocatie maar een zeer 

klein deel van de totale stortplaats. Aanvullende monitoring als gevolg van de 

herinrichting is niet nodig. 

 

Maatregelen stortgas 

Aangezien er geen stortgas te verwachten is, zijn geen extra maatregelen 

noodzakelijk. 

 

Bouwen 

Overige afwegingen voor de funderingen en bebouwing vinden plaats in het 

kader van de aanvraag van de bouw/Wabovergunning. Bevoegd gezag 

hiervoor is de gemeente Goirle. 

 

Overige maatregelen 

Voorafgaand aan het werken in of contact met stortmateriaal wordt het 

beschermingsniveau van werknemers en omgeving vastgesteld in verband met 

de Arbeidsomstandighedenwet. Op basis daarvan worden maatregelen 

genomen.  
De werkzaamheden in en met stortmateriaal zullen onder milieukundige 

begeleiding plaatsvinden zoals dit overeenkomstig een bodemsanering en BRL 

6000 gebruikelijk is. 

 

Geconcludeerd wordt dat voornoemde maatregelen afdoende worden geacht 

om risico’s in de toekomstige situatie weg te nemen dan wel te voorkomen. 
 

4.5 Beschrijving van de nazorg 
De nazorg bestaat uit (de verantwoordelijkheden voor) het uitvoeren en 

instandhouden van de hiervoor genoemde maatregelen. De 

nazorgmaatregelen bestaan uit: 

 in standhouding van de deklaag/verhardingslaag; 
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 naleven gebruiksbeperkingen. 

 

Verantwoordelijkheden 

De eigenaar is verantwoordelijk voor de gehele nazorg, zowel voor de 

organisatie, uitvoering als financiering.  

 

Geconcludeerd wordt dat kan worden ingestemd met het nazorgprogramma 

zoals opgenomen in het hergebruikplan. Naar ons oordeel zijn de 

nazorgvoorzieningen ter bescherming van de mens en het milieu voldoende 

veiliggesteld door de uitvoering van het hergebruikplan. 

 

4.6 Gebruiksbeperkingen 
Na herinrichting zijn geen humane, ecologische of verspreidingsrisico’s meer te 
verwachten. Er blijft wel stortmateriaal aanwezig. Dit brengt 

gebruiksbeperkingen met zich mee.  

 

De in het hergebruikplan en voorliggende beschikking opgenomen 

gebruiksbeperkingen en nazorgverplichtingen gaan bij eigendomsoverdracht 

over op de nieuwe eigenaar. 

 

Indien in de toekomst alsnog (andere) ontwikkelingen plaatsvinden op deze 

stortplaats, blijft de PMV hergebruik stortplaatsen onverkort van toepassing en 

dient hiervoor in dat kader opnieuw ontheffing (of een melding) aangevraagd 

te worden. 

 

4.7 Wijziging gebruik 
De conclusies in deze beschikking zijn gerelateerd aan het toekomstig gebruik 

van de locatie zoals beschreven in het hergebruikplan. Wijzigingen in het 

beoogde gebruik alsmede in de aangegeven maatregelen kunnen leiden tot 

andere conclusies ten aanzien van de risico’s, maatregelen en nazorg. De 
wijzigingen dienen aan ons te worden gemeld. Mogelijk dient dan een nieuwe 

ontheffing aangevraagd te worden. Mogelijkerwijs kan ook volstaan worden 

met een melding als bedoeld in artikel 4.4.9 van de Provinciale 

milieuverordening Noord-Brabant 2010. 

 

4.8 Evaluatie 
Na afloop van de inrichtingwerkzaamheden dient binnen drie maanden een 

evaluatierapport te zijn opgesteld en aan ons ter beoordeling zijn ingediend. In 

het evaluatierapport dient in ieder geval een beschrijving van de uitgevoerde 

werkzaamheden te worden opgenomen. Op basis van deze beschrijving moet 

kunnen worden beoordeeld of de werkzaamheden in overeenstemming met het 

hergebruikplan zijn uitgevoerd. Indien de werkzaamheden langer dan één jaar 

duren, dient een jaarlijkse tussenevaluatie ingediend worden. 

 

 



 

 

 
  

  Datum 

8 oktober 2018 

Ons kenmerk 

C2230534/ 4420497 

 

  8/10 

Conclusie 

Onder afweging van alle bij de onderhavige aanvraag betrokken 

milieuhygiënische belangen, komen wij tot de conclusie dat wij –onder de 

hierna volgende voorschriften- positief kunnen beschikken op voorliggend 

verzoek tot ontheffing voor het deels herinrichten van stortplaats Tolstaak, 

Tijvoortsebaan 15, te Goirle tot bedrijfsterrein. 

 

5. Besluit 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 

 

gelet op de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010; 

 

BESLUITEN: 

 

1. na afweging van de milieuhygiënische belangen aan P.J. Antonis 

ontheffing te verlenen van het verbod gesteld in art. 4.4.3 PMV voor 

het deels herinrichten van stortplaats Tolstaak, Tijvoortsebaan 15, te 

Goirle tot bedrijfsterrein; 

2. te bepalen dat dit besluit betrekking heeft op het perceel kadastraal 

bekend als gemeente Goirle, sectie D, nummer 1680; 

3. te bepalen dat het bij de aanvraag gevoegde hergebruikplan 

onderdeel uitmaakt  van de ontheffing als bedoeld onder 1; 

4. te bepalen dat de onderhavige ontheffing komt te vervallen indien niet 

binnen vier jaar na afgifte van de beschikking een aanvang is gemaakt 

met de activiteiten waarvoor ontheffing is aangevraagd;   

5. te bepalen dat aan de ontheffing als bedoeld onder 1 de hierna 

volgende voorschriften worden verbonden. 

 

 

 

 

Voorschriften 

Aanvang/einde uitvoering inrichtingswerkzaamheden 

1. De aanvang van de inrichtingswerkzaamheden dient ten minste twee 

weken van tevoren te worden gemeld aan de Omgevingsdienst Zuidoost 

Brabant  (E-mail: stortplaatsen@odzob.nl) door het toesturen van het 

“meldingsformulier start werkzaamheden”. Tevens dient het volledig 
voltooien van de inrichtingswerkzaamheden ten minste 48 uur van tevoren 

worden gemeld door het toesturen van het “meldingsformulier einde 
werkzaamheden”. 

 

Technische uitvoering 

2. De maatregelen dienen te worden uitgevoerd conform bovengenoemd 

hergebruikplan met bijbehorende tekeningen. 
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3. Deklaag: 

 In de eindsituatie dient de deklaag te bestaan uit een betonvloer 

en/of een gesloten verharding; 

 Of een laag grond van minstens 0,5m dikte van geschikte kwaliteit. 

4. Eventueel vrijkomend stortmateriaal dient gescheiden van de deklaag 

ontgraven te worden. Vermenging met grond dient voorkomen te worden. 

5. Eventueel vrijkomend stortmateriaal mag niet zonder de benodigde 

voorzieningen op de deklaag of in tijdelijk depot worden gelegd. 

6. Bodem monstername, veldwerk en analyses dienen te voldoen aan de 

KWALIBO eisen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 

 

Gebruiksbeperkingen 

7. Na uitvoering van de maatregelen en de inrichting van het gebied gelden 

de volgende gebruiksbeperkingen: 

 de aanwezige deklaag/verharding dient in stand gehouden te worden 

en mag niet verwijderd worden, tenzij sprake is van reparatie of 

vervanging;  

 er mag niet dieper gegraven worden dan de dikte van de deklaag;  

 het onttrekken van grondwater ter plaatse van de stortplaats is niet 

toegestaan. De kwaliteit van het grondwater is niet gegarandeerd en 

onttrekking kan leiden tot (extra) verspreiding van verontreinigingen. 

 

Wijzigingen  

8. De in het hergebruikplan opgenomen gebruiksbeperkingen en 

nazorgverplichtingen gaan bij eigendomsoverdracht over op de nieuwe 

eigenaar. De nieuwe eigenaar dient binnen 8 weken na de overdracht 

Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen.  

 

Toezicht 

9. Het vastgestelde hergebruikplan en onderliggende beschikking dienen 

gedurende de herinrichting op het werk aanwezig te zijn. 

10. De ontheffinghouder is verplicht bij controle door Gedeputeerde Staten 

aangewezen toezichthoudende ambtenaren van de provincie Noord-

Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en 

de nodige meetmaterialen ter beschikking te stellen. 
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Afronding uitvoering werkzaamheden 

11. Binnen drie maanden na afronding van de herinrichtingswerkzaamheden 

dient een evaluatierapport te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. 

Indien de werkzaamheden langer dan één jaar duren, dient daarnaast 

jaarlijks een tussenevaluatie te worden ingediend. 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 8 oktober 2018 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

M.D.G. Jochemsen, 

projectleider Stortplaatsen, Afvalstoffen en Drugsdumpingen 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 

 

 

 

 


