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Betreft Adviesaanvraag project IDS: maatregelen vermindering methaanemissie (fase 5) 

Geachte voorzitter, 

1. Inleiding 

Op 28 februari 2012 heb il< u namens de Staatsecretans verzocht om advies uit te 
brengen over het project Introductie Duurzaam Stortbeheer (IDS). 

Het betrof een adviesaanvraag over de opzet en werl<wijze van het voorgenomen 
innovatieonderzoel< van tien jaar naar de effecten van duurzaam stortbeheer op 
de vermindering van het emissiepotentieel via het stimuleren van natuuHIjke 
afbraakprocessen op drie pilotstortplaatsen (fase 1). 

Op 5 jul i 2012 heeft u hierover advies uitgebracht. In dit advies is een deelvraag 
op verzoek van het Ministerie destijds niet behandeld, omdat over het onderwerp 
nog een aanvullende studie zou worden uitgevoerd. Deze aanvullende studie is 
inmiddels beschikbaar en door mij bij de huidige adviesvraag gevoegd (definitief 
eindconcept rapportage d.d. 25 september 2013). 

2. Adviesvraag 

De oorspronkelijke vraag, in de adviesaanvraag Duurzaam stortbeheer fase 1 
luidde: 

"In het rapport van Ecofys wordt geconcludeerd dat het aanbrengen van een 
oxiderende laag een goede methode is om de methaanoxidatie in belangrijke 
mate te verbeteren. 

Deelt de commissie de conclusie en welke aanbevelingen heeft u nog 
hiervoor, gelet op het effect van deze maatregel (naast de overige bestaande 
maatregelen) op het substantieel verder reduceren van de methaanemissie in 
geval van het experiment duurzaam stortbeheer, mede gelet op de 
kosteneffectiviteit van deze maatregel?" 
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Deze vraagstelling blijft voor onderhavige adviesaanvraag gelijk. De studie van 
Oonk et al., 2013 vormt een aanvullende onderbouwing. 

3. Procedure 

Ik stel het bijzonder op prijs indien advisering in november 2013 kan 
plaatsvinden. 
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Hoogachtend 

De directeu 

drs. K. de 

Bijlage: 
Rapport: Oonk H., R. Boerboom en D. Zegers, 2013. Methaanreductie bij PDS 
locaties. Fase 2 potentiële aanvullende reductiemaatregelen. RoyalHaskoningDHV 
in opdracht van Stichting Duurzaam Storten. Definitief concept 25 september 
2013. 
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