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Meerjarenplan

Het realiseren van preventie en een
lekvrije verwijdering vergt een plan-
matige aanpak. Het verschaft alle be-
trokkenen duidelijkheid over de no~

dige maatregelen en ieders rol en
verantwoordelijkheden hierbij.
Daarom hebben de minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) en het Inter-
provinciaal Overleg (IPO) dit Meerja-
renplan verwijdering gevaarlijke af.
valstoffen opgesteld. Overigens
verplicht ook de EG tot een plan ma.
ti ge aanpak.

Inhoud van het plan

Kern van het afvalstoffenbeleid is

preventie en -indien dat

onmogelijk is- het bevorderen van

een 'lekvrije' verwijdering. Dit

laatste betekent: een verwijdering

die de mogelijkheden tot

hergebruik en nuttige toepassing
benut en de verwerkingsrisico's

tot een acceptabel niveau

reduceert.1

Het voorliggende plan schetst naast
ontwikkelingen van de afgelopen jaren
de huidige en toekomstige produktie
en verwijdering van gevaarlijke afval-
stoffen en de knelpunten hierbij. Het
formuleert ook maatregelen om deze
knelpunten op te lossen.
Het Meerjarenplan beschrijft hoe pre-
ventie en hergebruik bevorderd zullen
worden. Hierbij komt de uitvoering
van de notitie Preventie en hergebruik
van afvalstoffen (16) en de
betekenis van producentenverant-
woordelijkheid aan bod. Verder ver-

schaft het een beleids- en toetsingska-
der voor de uitvoering van de Wet
milieubeheer door rijk en provincies
inzake de verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen. Zo geeft het een nadere
invulling aan het begrip 'doelmatige
verwijdering'. Voor twintig sectoren
wordt het beleid geconcretiseerd.

Maatregelen

Het Meerjarenplan noemt een groot
aantal maatregelen om preventie te
bevorderen en de verwijdering van
gevaarlijke afvalstoffen te verbeteren.
De belangrijkste maatregelen zijn ver-
meid in tabel 0.1.

1 Deze samenvatting bevat informatie uit het
beleidsstandpunt, de Visie van de NVCA, het
Basisdocument chemisch afval en de
trendstudie van TNO.
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Tabel 0.1 

Overzicht van de belangrijkste in het
Meerjarenplan opgenomen maatrege-
len/doelstellingen.

Afvalstof

Klein chemisch afval

Oliehoudend afval

Fotografisch chemisch afval

~gewerkte olie

Scheepsafvalstoffen

Zinkhoudende beitsbaden

Gebr. verpak. - lijmen/kitten /harsen

Vloeibare (halogeen) koolwaterstoffen

Te verbranden afvalstoffen

C-1 afvalstoffen

C-3 afvalstoffen

Vlieg:as AVI's

ONO-slib

Zeefzand

~yon slib

Batterijen

Oliefilters

Huidige wijze van verwijdering Maatregel/doelstellng

Verbranden - Verdere uitbouw van de Kca-inzameling~j huishoudens;
- Verbetering inzamelrespons door voorlichting en introductie

Kca-logo;

=- Betere benutting mogeiijkh-;den tot hergebruik (60%).

Verwerken - Re¡nig~g en hergebruik van de zandfractie van
olie/water/slib-mengsels van garages.

Verwerken / Verbranden - 20 % preventie/hergebruik;
- ::60 % preventie/hergebruik;
- Indampen/immobiliseren (verglazen) restprodukten.

Hergebruik / Verbranden - Realisering Centrale Bewerkingseenheid.

Verwerken Realisering verbeterde afgifte van scheepsafval door:
- Tussentijds systeem van indirecte financiering;

- Definitief s~steem van indirecte financiering;
- Bevordering van preventie door op te richten Stichting.

Verwerken - 95 % nuttige toepassing.

Verbranden / Storten - Realisering verwerking.sinstallatie.

Hergebruik / Verbranden - 50 % hergebruik van de (kleine) door Kca inzamelaars
ingezamelde partijen;

- 25 % preventie van halogeen koolwaterstoffen.

Verbranden / Storten - Uitbreiding van de verwerkingscapaciteit.
- Achtervangfunctie AVR Chemie CV voor verpakt afval

- voor steekvast afval

Storten - Beëindigi:ig van de uitvoer,

Storten - Forse reductie uitvoer.
- Beëindig~_g van de uitvoer.

Hergebruik / Storten - Verwerking van vliegas AVI's gericht op

stimulering~gebruik.

Storten - Preventie en her_gebruik door bronmaatregelen bij

galvanische bedrijven of door realisering van
mogelijkheden tot metaalterugwinning, reductie storten

25 tot 30 %.

Hergebruik / Storten - Reinisiing en hergebruik van met PAK's verontreinigd

zeefzand.

Storten

Bewaren

Verbranden

- Reductie van zinkgehalte tot beneden 2 % door bronmaatregelen. 1994

- 100 % inzameling gevolgd door maximaal hergebruik;

- Realisering verwerkingsinstallatie voor batterijen in
samenhang met gedeeltelijke vervanging eenmalige door
oplaadb_a!. batterijen;

- Kwalitatieve preventie door vervanging van nikkel/cadmium-

batterijen door nikkelhydride-batterijen.

- Realisering verwijderingsstructuur voor oliefilters.

9

Datum

1993

1995

1996

1995

2000

1995

1995

1993

1996

1993

2000

1995

1995

2000

1996

1993

1996

1996

1993

1995

1996

2000

1995

2000

1996

2000

1993

MEERJARENPLAN VERWIJDERING GEVAARLIJKE AfVALSTOfFEN



Ontwikkeling van het
afvalaanbod

Het Meerjarenplan bevat cijfers over
het huidige aanbod en de verwijdering
van gevaarlijk afvaL. Ook geeh het een
beeld van de invloed van het afval.
stoffen beleid op het toekomstige aan-
bod,

Tabel 0.2

Invloed van voorziene maatregelen op de
toekomstige afvalproduktie en verwijderwijze
van gevaarlijk afval bij autonome
ontwikkeling van het aanbod (exclusief
verontreinigde grond. baggerspecie.

scheepsafval en zeefzand).

Aanbod1 Totaal Preventie ~r9~~uik

1990 --
In kilotonnen 818

.!I?ro(ente~ 100--
2000

In kilotonnen 1075 144

~pro(enten 100 13

1 Betreft alle afvalstoffen welke op dit moment

als gevaar/ijk afval worden aangemerkt.

Een aantal afvalstromen groeit fors ten
opzichte van 1990 (zie deel 111, 5).

Voorbeelden: vliegas van
afvalverbrandingsinstallaties en olie-
houdende sludges. Deze stijging
wordt ondermeer veroorzaakt door
verbetering van de inzamel respons; ei-
genlijk is dit alleen een verschuiving
van de categorieën bedrijfs- en huis-
houdelijk afval naar de categorie ge-
vaarlijk afvaL.

De preventie lukt bij gevaarlijk afval
waarschijnlijk beter dan bij de totale
hoeveelheid afval (13% resp. 10%). Bij
hergebruik ligt dat anders (40% resp.
66%). Gevaarlijke afvalstoffen bevat-
ten immers meestal hogere gehalten

aan verontreinigingen, wat milieu-
verantwoorde nuttige toepassing be.
lemmert.
De hoeveelheid afval die verbrand
moet worden stijgt licht; het
percentage te storten afval wordt
gehalveerd.

294

36

435

40

Overig Verb~anden

10

Storten

1
226

28

279

33

19

3

Inleiding
23

3

295

27

178

17

Planmatige aanpak

Samenwerking

overheden

Totstandkoming van

het plan

Status van het plan

Beschouwde periode

en reikwijdte

leeswijzer
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Bij het streven naar een duurzame

ontwikkeling neemt het

afvalstoffen beleid een belangrijke

plaats in. De huidige

afvalproduktie en de verwijdering

van dat afval leveren het risico van

een ongewenste verspreiding van

verontreinigende stoffen, In een'

aantal gevallen is dit ook een

aanslag op de beperkte voorraden
aan grondstoffen,

Het NMP en het NMP+ noemen

als doelstellingen voor het
afvalstoffenbeleid: preventie en

-voor zover dit niet mogelijk is-

'lekvrije verwijdering' van

afvalstoffen, Onder dit laatste
wordt verstaan een zodanige
verwijdering dat de mogelijkheden

tot hergebruik en nuttige

toepassing van de afvalstoffen

worden benut en de risico's bij de

verwerking tot een acceptabel

niveau worden gereduceerd.

Activiteit

Intamelen

Bewaren (zelfstandig)_

Bewerken en verwerken

Eindverwerking verbr~~
Eindverwerking storten

1 . 1

PLanmatige aanpak

Randvoorwaarde voor het realiseren
van de doelstellingen ten aanzien van

preventie en 'lekvrije verwijdering' van
afvalstoffen is een planmatige aanpak.
Het verschaft alle betrokken partijen
duidelijkheid over de te treffen maat.
regelen en over hun rol en
verantwoordelijkheden hierbij.

Voor acht niet-gevaarlijke afvalstoffen2
is -in samenwerking tussen gemeen-
ten, provincies en Rijk. reeds een
Tienjarenprogramma afval opgesteld.
Ook voor gevaarlijke afvalstoffen is
een meer planmatige aanpak van de

verwijdering noodzakelijk (zie de brief
van de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
aan de Tweede Kamer van 27 juni
1991(2)),

1 .2
Samenwerking
overheden

Met het inwerkingtreden van de
hoofdstukken Inrichtingen (1 maart
1993) en Afvalstoffen (naar verwach-
ting 1 januari 1994) van de Wet milieu-
beheer is de vergunningverlening voor
de verwijdering van gevaarlijk afval in
beginsel een zaak van de provincies.
De minister van VROM speelt alleen
dan een rol bij de doelmatigheids-
beoordeling, als de verwijdering van
bepaalde afvalstoffen in één of enkele
inrichtingen in Nederland plaatsvindt
danwel als er slechts één of enkele
inzamelaars zijn en een nationaal be-
lang aan de orde is.

12

Tabel 1.' 

Rolverdeling doelmatigheidsbeoordeling

Categorie afval Rijk Provincie

~gewerkte olie

9ve~g
Alle

x
x--
X

S"~e/water/slibmen~~ _ _
en verontreini_gde grond _ ~
Overig WGB* XAlle WGB X--
(1/(2 (excl. AVI-

reststoffen)
(3 en AVI-reststoffen

WGB X

X

. Verklaring van geen bezwaar.

Deze rol wordt vervuld door het al dan
niet afgeven van een inzamelvergunning

(alleen voor afgewerkte olie) of een Ver-
klaring van geen bezwaar (VGB) ten
aanzien van de vergunning, die de pro-

vincie afgeeft. De desbetreffende inrich-
tingen zijn bij Algemene maatregel van
bestuur aangewezen.
T abel1.1 toont de consequenties van
de genoemde rolverdeling.

Zowel provincies als Rijk spelen dus
een rol bij de sturing van de verwijde-
ring van gevaarlijke afvalstoffen. Sa-
menwerking en een goede onderlinge
afstemming van het te voeren beleid
zijn dan ook noodzakelijk. Om deze re.
den hebben Rijk en IPO besloten tot
het gezamenlijk opstellen van een be-
leids- C.q. toetsingskader: dit Meerja-
renplan.

Indien de eenheid van beleid dit nood-
zakelijk maakt kan de minister aan in-
dividuele provincies een aanwijzing
geven. Ook kan de minister door mid-
del van instructie-AMvB's nadere re-
gels stellen. Deze instrumenten moe-
ten gezien worden als een Ultimum
Remedium. Zoals hiervoor is aangege-
ven staan onderlinge afstemming en
samenwerking voorop.

1 .3
Totstandkomi ng van

het pLan

Tijdens de vergadering van de Vaste
Commissie voor milieubeheer van 11
november 1991 (3) heeft de Tweede
Kamer ingestemd met een planmatige

2 In aansluiting op de terminologie van de Wet
milieubeheer hanteert het onderhavige
document de term 'gevaarlijke afvalstoffen'
in plaats van 'chemische afvalstoffen'.

~EERJARENPLAN VERWIJDERING GEVAARLIJKE AfVALSTOFfEN



aanpak van de verwijdering van ge-
vaarlijk afvaL. De minister van VROM
en het IPO hebben de NVCA verzocht
het Meerjarenhoofdplan voor de
verwijdering van gevaarlijke afvalstof-
fen op te stellen (4). Dit heeft geleid
tot het document "Meerjarenplan ver-
wijdering chemisch afval 1990-2000:
visie van de NVCA" (1 ,tevens bijlage),
dat op 12 november 1992 is aange4
boden aan de voorzitter van de Stuur-
groep Meerjarenplanning verwijdering
gevaarlijke afvalstoffen. Deze visie
vormt mede de basis voor het
voorliggende Meerjarenplan inzake de

verwijdering van gevaarlijk afval, dat
provincies en Rijk samen hebben
vastgesteld. Ook de inhoud van be-
staande beleidsnotities is daarbij be-
trokken.

Over de uitvoering van het plan zullen
afspraken worden gemaakt tussen
overheden enerzijds en de NVCA
anderzijds.

Het plan is vastgesteld na een
inspraakprocedure, waarbij de
betrokken maatschappelijke groepe-
ringen en andere belangstellenden in
staat zijn gesteld te reageren op het
ontwerp- Meerjarenplan.

1 .4
Status van het pLan

Het provinciale milieubeleidsplan
vormt het toetsingskader voor de ver-
gunningverlening door de provincies
(art. 8.8. Wet milieubeheer). De beslis-
sing op een vergunningsaanvraag mag
niet in strijd zijn met de provinciale mÎ4
lieuverordening (art. 8.9).

Met het vaststellen van het voorlig-
gende plan door het IPO binden de
provincies zich aan het overnemen van
het hierin vastgelegde toetsings- en
beleidskader in het provinciale
milieubeleidsplan en de provinciale
milieuverordening. Totdat de provin-
ciale beleidsplannen en verordeningen
er zijn vormt het plan het toetsing ska-
der voor de provinciale vergun-
ningverlening.

Voor het Rijk is het NMP het toetsings-
kader voor het eventueel afgeven van
vergunningen, van toestemming voor
in- en uitvoer van gevaarlijke afvalstof-
fen, en van de genoemde Verklaring
van geen bezwaar. De basis hiervoor is
artikel 8.36 juncto 8.8 2e lid sub a van
het hoofdstuk Inrichtingen van de Wet

13

milieubeheer. Het Meerjarenplan vormt
een uitwerking van het NMP-beleid.

EG-Lidstaten zijn verplicht een plan op te
stellen (en periodiek bij te stellen) voor
de verwijdering van afvalstoffen (Richtlijn
75/442/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 91/-
156/EEG. Voor gevaarlijke afvalstoffen
bestond deze verplichting al in Richtlijn
78/319/EEG en is deze verplichting be-
vestigd in Richtlijn 91/689/EEG), De be-
doelde plannen fungeren ook als basis
voor het beleid inzake in-, uit- en door.
voer van gevaarlijke afvalstoffen. Momen-
teel gelden het Indicatief Meerjarenplan
Chemisch Afval 1985-198915) en het
NMP en NMP+ (6) als dergelijke plannen.
Het voorliggende Meerjarenplan is daarom
mede bedoeld om te blijven voldoen aan
de genoemde EG-verplichtingen.

Functies van het Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvals!~!~

. Bevorderen preventie en hergebruik.

. Bevorderen verdere lekvrije verwijdering.

. Beleidskader voor rijksoverheid en provincies.

. Toetsingskader voor vergunningverlening.

. Toetsingskader voor in- en uitvoer.

. Nadere uitvoering EG-verplichting. ~

1 .5
Beschouwde periode en

rei kwi j dte

Het Meerjarenplan beslaat, analoog aan
het Tienjarenprogramma van het Afval
Overleg Orgaan (AOO) (7), een periode
van tien jaar; elke drie jaar zal een bijstel-
ling plaatsvinden. Naar aanleiding van
nog lopende activiteiten zal het Meerja-
renplan voor twee sectoren

(scheepvaartafval en C-2 afval) tussentijds
worden geactualiseerd.

Het Meerjarenplan vervangt bestaande
kaders voor de vergunningverlening zoals
de nota Vergunningenbeleid chemisch af-
val (8) en beleidsnotities voor vergunning-
verlening per sector. Uitzonderingen
hierop worden apart vermeld.
Het plan heeft, behoudens storten, geen
betrekking op verwijdering van gevaar-

lijke afvalstoffen die ontstaan binnen de
eigen inrichting en binnen die inrichtin-
gen zelf verwijderd worden. Evenmin be-
handelt het knelpunten die de NVCA in
ander verband aanstipt, zoals die inzake
de Wet verontreiniging oppervlaktewate-
ren en de vervoerswetgeving.

"EERJARENPLAN VERWIJDERING GEVAARLIJKE AFVALSTOfFEN



1 .6
Leeswi j zer

Het onderhavige plan is mede geba-
seerd op de volgende documenten:

- Visie van de NVCA van 12 november
1992(1);

- Basisdocument chemisch afval
1989-1991 (9);

- Trendstudie verwijdering chemisch
afval 11 0),

- Uitvoeringsvisie verbranden gevaarlijk
afval 1990-2000(29),
Het plan is zelfstandig leesbaar. Om
de omvang ervan te beperken wordt
echter wel regelmatig verwezen naar
de genoemde documenten.

Het plan omvat drie delen. Deel I be-
vat zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2
geeft een evaluatie en schetst de
vooruitzichten. Hoofdstuk 3 beschrijft
de instrumenten waarmee de ver.
wijdering van gevaarlijke afvalstoffen
kan worden gestuurd en de uit-
gangspunten die gelden bij de inzet
ervan. Hoofdstuk 4 besteedt aandacht
aan preventie en hergebruik. Het toet4
singskader voor de vergun-
ningverlening wordt behandeld in de
hoofdstukken 5 en 6.

Deel I! concretiseert het beleid uit
deel I voor twintig sectoren. Per sector
wordt ingegaan op preventie en her.
gebruik en het te voeren vergunnin-
genbeleid. Knelpunten en oplossingen
daarvoor komen aan bod. Voor een
goed beeld van het vergunningenbe-
leid in een bepaalde sector en het be-
leid inzake in- en uitvoer moeten der-
halve naast de algemene ook de
specifieke toetsingscriteria (zie resp.
deel I en 11) worden bezien.

Deel 111 bevat de annexen die be-

paalde onderdelen van het Meerjaren+

plan nader toelichten.
De Visie van de NVCA is als bijlage op+
genomen.

MEERJARENPLAN VERW!JOERING
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Sinds de Wet chemische

afvalstoffen vanaf 1977

(gefaseerd) in werking trad, is er
op het vlak van de verwijdering

van gevaarlijke afvalstoffen veel

veranderd. De inzameling en

verwerking is verbeterd; preventie

is nadrukkelijk in beeld gekomen.

In dit hoofdstuk wordt aangege-
ven welke resultaten zijn geboekt

en op welke punten -en om welke

redenen- dit minder het geval is,

Verder wordt de huidige produktie

en verwijdering van gevaarlijke

afvalstoffen kort beschreven en
wordt een prognose gegeven van

de toekomstige situatie. Voor

meer uitgebreide informatie op dit

punt wordt verwezen naar de Visie

van de NVCA (1), het Basis-

document 1989-1991 (9) en de

Trendstudie (1 DJ.

2.1
TerugbLik en

evaLuatie

2.1 .1

Oe afgi fte van

gevaarlijke afvalstoffen

Met het van kracht worden van de Wet
chemische afvalstoffen in 1979 werd de
verwijdering van gevaarlijke afvalstof-
fen aan stringente regels gebonden.
Verwerken en storten van gevaarlijke
afvalstoffen was alleen nog toegestaan
als hiervoor een vergunning respectie-
velijk ontheffing gegeven was; afvalpro-
ducenten mochten vanaf die datum
hun afval alleen nog maar afgeven aan
houders van een Wca-vergunnjng.

De geschiedenis leert dat met de hier4
voor noodzakelijke gedragsverande-
ring bij afvalproducenten tijd gemoeid
is en dat deze slechts bereikt kan wor-
den door intensieve voorlichting en
handhaving. Uiteraard is ook de be-
schikbaarheid van een adequate
verwijderingsstructuur een essentiële

voorwaarde hiervoor. Deze gewen-
ningsperiode verschilt per afval-
stroom. Voor grote afvalstromen is
vaak eerder een bevredigende situatie
bereikt dan voor kleine, diffuus vrijko-
mende afvalstromen. Voor deze laat-
ste categorie kan daarmee -zo leert
de ervaring- wel drie tot zes jaar ge-
moeid zijn.

Een indicatie van het tempo waarin de
hierboven genoemde gedragsveran-
dering plaatsvindt vormt de stijging
van het aantal bedrijven waarvan de
afgifte van gevaarlijk afval gemeld is.
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In de begin jaren tachtig bedroeg dit
aantal circa 5000; rond 1986 was het
gestegen tot 10.000 terwijl dit aantal
in 1991 op circa 30.000 lag. Ook na
1991 zet deze trend zich nog steeds
door. De genoemde cijfers zijn overi-
gens exclusief de bedrijven die hun af-
val via het gemeentelijke depot afge-
ven.

Van de afvalstromen die al sinds het
inwerkingtreden van de Wca als ge-
vaarlijk afval worden aangemerkt laat
met name voor de categorie scheeps-
afval de situatie nog steeds te wensen
over. Ook voor bepaalde categorieën
gevaarlijk afval is nog een verdere
verbetering van het afgiftegedrag
noodzakelijk. Dit geldt ondermeer
voor Kca uit huishoudens, gebruikte
chemicaliën verpakkingen en olie/wa-
ter/slib-mengsels.

Voor een aantal in 1990 en 1991 als
gevaarlijke afvalstoffen aangewezen
afvalstoffen (ondermeer specifiek zie-
kenhuisafval en gasontladingslampen)
is eveneens nog een verbetering
noodzakelijk. In deel 11 van dit Meerja-

renplan wordt voor deze stromen in-
gegaan op de akties die worden on-
dernomen om het afgiftegedrag te
verbeteren.

2.1.2
Aanbod vri jgekomen

gevaarlijk afval

De afgelopen jaren is de hoeveelheid
verwijderd gevaarlijk afval fors geste-
gen. Tussen 1988 en 1991 bedroeg
die stijging zo'n 40%. Dit is het gevolg
geweest van beleidsontwikkelingen.
Daarnaast was ook sprake van een ver-
schuiving van de categorie 'gewoon'
naar de categorie 'gevaarlijk' afvaL.
Voorbeelden: klein chemisch afval en
gevaarlijk afval uit bouw- en sloopaf.
val, dat steeds vaker apart wordt inge-
zameld en niet meer met het huishou-
delijke afval c.q. bouw- en sloopafval
wordt afgevoerd. Burgers en bedrijven

worden milieubewuster en zijn beter
op de hoogte van de aard en samen-
stelling van afvalstoffen. Ook de geïn-
tensiveerde handhaving heeft tot een
hoger aanbod geleid. Voorts is er ex-
tra afval als gevolg van (aanvullende)
emissiebeperkende maatregelen bij
afvalverbrandingsinstallaties ontstaan.

M~ERJAR~NPLAN V~RWIJOERING GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN



2.1.3

Verw; jderingsstructuur

De belangrijkste ontwikkelingen op het
vlak van de inzameling en verdere ver-
wijdering van gevaarlijke afvalstoffen in
de afgelopen periode zijn: profession.
alisering van de branche, capaciteits-
uitbreiding en realisering van meer
hoogwaardige verwerkingstechnieken.
Wat betreft de inzameling kan worden
geconstateerd dat voor de be-
langrijkste afvalstromen structuren zijn
gerealiseerd. Ondermeer kunnen wor.
den genoemd de inzamelstructuren
voor afgewerkte olie, klein chemisch
afval, olie/water/slib-mengsels en
scheepsafvaL. Voor ziekenhuisafval en
accu's zijn de structuren nog in ontwik.
keling. Bovenstaande neemt niet weg
dat, zoals eerder is aangegeven, nog
niet altijd optimaal gebruik wordt ge-
maakt van de inzamelstructuren.

Op het gebied van de verwerking van
gevaarlijke afvalstoffen zijn de afgelo-
pen jaren eveneens verbeteringen ge-
realiseerd. Genoemd kan worden de
realisering van adequate verwerkings-
mogelijkheden voor scheepvaartafval,
verfafval, gasontladingslampen, zie-
kenhuisafval en bepaalde categorieën
katalysatoren. Verder is een deponie
voor C-2 afval gerealiseerd en is de
verbrandingscapaciteit fors uitgebreid.

Voor een aantal afvalstromen is de ge-
wenste verbetering van de verwijde~

ringsstructuur niet gerealiseerd. De
belangrijkste hiervan zijn:

- Afval van de C-1 categorie: Het niet

realiseren van een bergingsmoge-
lijkheid voor C-1 afval in eigen land is
mede veroorzaakt door het uitblijven
van besluitvorming betreffende onder-
grondse berging van afvaL. Een rege~

ringsstandpunt hierover is inmiddels
gereed gekomen. Met de maat-
regelen die in het Meerjarenplan wor-
den geformuleerd is ondergrondse
berging van gevaarlijk (C-1) afval ove-
rigens op termijn niet langer meer
noodzakelijk.

- Afval van de C-3 categorie: Oorspron-
kelijke lag het in de bedoeling om in
1990/1991 de uitvoer van C-3 afval te
beëindigen door in eigen land ber-
gingsmogelijkheden hiervoor te realise-
ren. Belangrijke redenen waarom dit
tot nu toe niet is gelukt, vormt enerzijds
de onduidelijkheid over wat wel en niet
als C-3 afval moet worden aangemerkt
en de eisen waaraan C-3 stortplaatsen
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moeten voldoen en anderzijds de niet
heldere verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen Rijk en
provincies. Wat dit laatste betreft: het
van kracht worden op 1 maart 1993
van het hoofdstuk Inrichtingen van de
Wet milieubeheer heeft de verant-
woordelijkheid eenduidig bij de pro-
vincies gelegd. De onduidelijkheid
over de afbakening van de categorie
C-3 afval en de inrichtingseisen wordt
met het Meerjarenplan opgeheven.
Bovenstaande vormt een goede basis
voor de in het Meerjarenplan bij de
provincies neergelegde actie om voor
1-1-1995 de nodige voorzieningen te

realiseren. Interprovinciale samenwer-
king leidt er voor die tijd al toe dat be-
staande voorzieningen voor C-3 afval
beter zullen worden benut waardoor
in de periode tot 1-1-95 de uitvoer kan
worden beperkt.

- Afgewerkte olie: AI geruime tijd be-
staat het voornemen een Centrale be-
werkingseenheid (CBE) voor afge-
werkte olie te realiseren. Tot voor kort
bleven inspanningen om hiertoe te ko-
men, zonder resultaat ondermeer van.
wege de forse financiële conse-
quenties en de hiermee gepaard
gaande risico's. Met het toekennen
van een nadrukkelijke rol van de pro-
ducenten van smeermiddelen bij de
realisering van de CBE en de bereid-
heid van de producenten deze rol op
zich te nemen is een oplossing in zicht.
De MER-procedure voor de CBE is on.
langs gestart.

- Batterijen: Op 1-1-1990 is de uitvoer
van batterijen naar de (voormalige) DDR
gestaakt. Sindsdien worden de batte-
rijen opgeslagen in afwachting van rea-
lisering van een verwerkingsfaciliteit.
Hierbij is een fonds gevormd van waar.
uit de kosten van toekomstige verwer-
king gefinancierd dienen te worden.

Het kwik- en cadmiumgehalte in batte-
rijen is teruggedrongen, dit betekent
een kwalitatieve preventie. Er worden
verwerkingsmogelijkheden ontwik-
keld, waarbij rekening gehouden
wordt met de (nieuwe) samenstelling
van de batterijen. Naar verwachting
zal in eigen land of elders omstreeks
1996 verwerking mogelijk zijn. Verder
wordt verwacht dat de huidige
(oplaadbare) nikkel.cadmium-batte.
rijen in de komende jaren zullen wor-
den vervangen door nikkeIhydride-
batterijen.

MEERJARENPLAN VER~IJDERING GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN



2.1.4
Prevent i e

Resultaten op het vlak van preventie
over de afgelopen periode zijn niet al-
tijd goed meetbaar omdat de effecten
ervan worden afgezwakt of volledig
worden overschaduwd door factoren
die leiden tot een stijging van de afval-

produktie. Naast de groei van de eco-
nomische activiteit zijn in dit verband
vooral de verbetering van het af-
giftegedrag en de uitbreiding van de

werkingssfeer van de Wca van belang.
De stijging van het aantal aanbieders
van gevaarlijke afvalstoffen spreekt
wat dit betreft voor zich.

Van de 30 prioritaire afvalstoffen die
zijn genoemd in de notitie inzake pre-
ventie en hergebruik (16) vallen er 12
geheel of gedeeltelijk onder de
categorie gevaarlijk afvaL. Voor 6 hier-

van is een impJementatieplan vastge-
steld en in uitvoering. Voor 2 stromen
wordt geen implementatieplan opge-
steld omdat het beleid op een andere
wijze wordt of is vastgelegd (bagger-
specie en verontreinigde grond). Voor
de overige afvalstoffen worden in be-
ginsel implementatieplannen opge-
steld.
Vastgesteld moet worden dat het op-
stellen en uitvoeren van de ver-
schillende implementatieplannen min-
der snel verloopt dan oorspronkelijk
was voorzien. Reden hiervoor is vooral
de complexiteit van de problematiek.
Vooralsnog wordt echter nog steeds
verwacht dat de doelstellingen zoals
verwoord in de eerder genoemde
notitie worden gehaald. Deze
verwachting wordt bevestigd in de na-
tionale Milieuverkenningen van het
RIVM (11). Hierbij is mede van belang
dat met het van kracht worden van het
hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet
milieubeheer verschillende instrumen-
ten beschikbaar komen -en gebruikt
gaan worden- om de in implementa-
tieplannen vastgelegde doelstellingen
en afspraken een wettelijke basis te
geven. In dit verband wordt verwezen
naar hoofdstuk 3 waarin de verschil-
lende wettelijke instrumenten kort zijn
beschreven.

In 1984 is door de Stichting Natuur en
Milieu de nota "Alternatieven voor het
storten van niet-verwerkbaar chemisch
afval uitgebracht" (38). De nota is be-
sproken bij de behandeling van de
Rijksbegroting in de Tweede Kamer

(43). In de nota wordt een beschrijving
gegeven van de 40 belangrijkste

Aard

Afval ontstaat 

niet of nauwelijks

meer of wordt
hergebruikt

Door kwalitatieve

preventie of

anderszins geen

gevaarlik afval

meer

Afvalaanbod fors

gedaald; afval

wordt niet meer
gestort

Afvalaanbod fors

gedaald; afval

wordt nog steeds
gestort

Afvalaanbod niet

of nauwelijks

gedaald; afval

wordt niet meer
gestort

Afvalaanbod niet

of nauwelijks

gedaald; afval

wordt nog steeds

gestort
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-gestorte- stromen gevaarlijk afval.
Aangegeven wordt welke mogelijk-
heden er zijn om tot preventie oftot
een andere vorm van verwijdering dan
storten te komen. Als toets voor het
tot nu toe gevoerde beleid is nage-
gaan wat er van deze afvalstromen
"geworden" is. De resultaten hiervan
zijn vermeld in tabel 2.1

Tabel 2.1 

Overzicht van de veertig stromen die
genoemd worden in de nota van de Stichting
Natuur en Milieu uit 1984 (381

Aantal Afvalstromen

17 fosfaatslib, smeltzouten, fluorideslib,
bariumsulfaat, kwikhoudend koolstof
chloorbereiding, ethylkwikbromide,

stof primo aluminium produktie,hoog-

ovengasstof, oxykalkslib, metallurg~
afval, oven puin (recyding), afval zwaveL,

bitumen residu, destillatieresidu, vliegas
kolencentrales, as zinkwitovens, asfalt

polyfosfaatproduktie (met name de slak)

~ Rayonslib, emailleafval, kalkhoudende

restanten, boorspoeling/boorg~
(oliehoudende boorspoeling
wordt verwerkt)

kwikhoudende batterijen

3 Katalysatorafval (65% hergebruik),

pigmentslib, hardingszouten

2 spuitcabinerestanten (verbranden),

verfafbijtresten

13 fluorescentiepoeder, slib aardgas-
zuivering, jarosiet. drinkwaterslib, shred-

derafval,leerrestanten, slib leerlooie-

rijen, metaalhydroxideslib, vliegas

AVl's, slakken OIO's, industrieel slib,

asbest, straalgrit (wordt deels gereinigd)

Geconcludeerd kan worden dat voor
de meeste afvalstromen de situatie is
verbeterd. Van de oorspronkelijke

veertig stromen worden er 20 niet
meer gestort.

MEERJARENPLAN VERWIJDERING GEVAARLIJKE AFVALSTOFfEN



2.2
Huidige situatie

2.2.1
De verwijdering in 1991

Figuur 2.1 toont schematisch de ver.
wijderingsstructuur voor gevaarlijk af-
val voor het jaaf 1991. De genoemde
cijfers zijn exclusief de cijfers voor
scheepsafvalstoffen, zeefzand, verent.

reinigde grond en baggerspecie. Over
die afvalstromen zijn namelijk geen
meldingsgegevens beschikbaar óf het
gaat om grote hoeveelheden, die een
aparte weergave rechtvaardigen.

Uit het overzicht blijkt dat bij ruim
30.000 Nederlandse ontdoeners (be-
drijven die hun afval afgeven aan ge-
meentelijke depots voor klein gevaar-
lijk afval niet meegerekend) in 1991
circa 604 Kton gevaarlijk afval is vrijge-
komen (voor zover gemeld). De ver-
werkers hebben in totaal 549 Kton

ontvangen. Het verschil wordt veroor-
zaakt door bewerkingen, die de uitein-
delijk afgevoerde hoeveelheid vermin.
deren (ontwateren bijvoorbeeld).

De meeste ontdoeners geven hun af-
val (deels) af aan een inzamelaar en
niet aan een verwerker. Het betreft de
kleinere partijen en enkele andere
stromen waarvoor een aparte inzamel.
structuur bestaat.

Van alle gemelde gevaarlijke afvalstof-
fen (exclusief scheepsafvalstoffen en
verontreinigde grond) werd in 1991

circa 183 Kton in het buitenland ver-
wijderd. De belangrijkste bestemmin-
gen waren: Duitsland (storten), België
(verbranden) en Frankrijk (verbran-
den). Daarnaast werd nog circa 9 Kton
verontreinigde grond in het buiten-
land gestort.

Tabel 2.2 geeft een beeld van de af-
valstromen die niet of slechts in zeer
beperkte mate in het bovenstaande
overzicht zijn opgenomen. Overigens
is bij geen van de gegevens uit dit
hoofdstuk rekening gehouden met het
gevaarlijk afval dat bedrijven in eigen
beheer verwerken of opslaan. De re-
den hiervoor is dat er geen meldings-
gegevens over beschikbaar zijn. Mel~
dingen vinden immers pas plaats als
gevaarlijke afvalstoffen aan anderen
worden afgegeven. Gezien de grote
hoeveelheid is ook jarosiet in de tabel
opgenomen.
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~guur 2.1

Overzicht van de verwijdering van gevaarlijk
afval in 1991 op basis van meldingsgegevens
(exclusief scheepsafvalstoffen, zeefzand, ver-
ontreinigde grond en baggerspecie). De hoe-
veelheden zijn in uitgedrukt in Kton; tussen
haakjes staat het aantal aanbieders.

* Nederlandse ontdoeners:
primaire ontdoeners en verwerkers.

Buitenland Nederland
664 (30.000)

Nederlandse
ontdoeners.

Buitenland

2

(2)

18
(60)L

I
30 123

Tabel 2.2 

Indicatie van de hoeveelheid gevaarlijk afval

voor een aantal specifieke afvalstoffen in 1991.

Afvalstof Kton/j Bron

Scheepsa!val stoffen

Verontreinig~
grond

B!gg~pecie
Non-ferro

677 191

651

182
191

¡9J, t/rn 3de kwartaal

(91

(101

,
80AVI-Vliegas

Specifiek zieken.

huisafval. 8 (11

~ (~i;" gevaarlijk afval
sinds 1-9.1991

4 in geva~!ij_~
sinds 1.9-1991

3 J~J¿ gevaa.!l_ijk~fv~

sinds 1.9.1991

~ Schatting
110

Accu's.

Batterijen*

Gasontladingslampen.

Zeefzand

Jarosiet

* Een beperkt deel van deze afv~Jstoffen is
gemeld en telt ook mee in de cijfers die zijn
opgenomen in figuur 2.1.
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2.2.2
Knelpunten huidige
verwijdering

De Visie van de NVCA (1 J signaleert di-
verse knelpunten bij de verwijdering
van gevaarlijke afvalstoffen. Ook
overheden ervaren dergelijke knelpun-
ten. De meeste hiervan komen aan
bod in deel I!. De belangrijkste:

Hoogwaardige verwijdering

- De verwijderingscapaciteit sluit niet
steeds aan op het afvalaanbod, bij-
voorbeeld bij te verbranden afvaL.
Daardoor wordt niet steeds de meest
geëigende wijze van verwijdering toe-
gepast. Als gevolg van onvoldoende
hoogwaardige capaciteit moeten grote
hoeveelheden afval worden uitge-
voerd. Het omgekeerde treedt even-
eens op. Zo is de verwerkingscapaciteit
voor verontreinigde grond groter dan
het binnenlands aanbod. Dit leidt tot
invoer. Overigens zijn er te weinig faci-
liteiten voor het storten van met name
C-3 afvaL. Dit leidt tot uitvoer.

- De verwijdering vindt niet steeds op

een voldoende hoogwaardige wijze
plaats. Zo worden veel oplosmiddelen
verbrand, terwijl destillatie voor her-
gebruik goed mogelijk zou zijn. Het
ontbreken van voldoende hoogwaar-
dige verwerkingstechnieken leidt tot te
veel storten en verbranden van gevaar-
lijk afvaL. Dat storten gebeurt boven-
dien niet altijd op de gewenste wijze.

- Voor verschillende afvalstromen zijn
(nog) geen hoogwaardige verwer-
kingstechnieken operationeeL. Voor-
beelden: batterijen en vliegas van af-
valverbrandingsinstallaties.

Overige knelpunten

- Er bestaat bij (potentiële) vergunning-
houders onzekerheid over onderdelen
van het vergunningenbeleid. Dat is
mede een gevolg van het ontbreken van
een integraal toetsingskader en van on-
zekerheden rond beroepsprocedures.

- Het vergunningenbeleid wordt niet

steeds als eenduidig ervaren. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de indeling tussen
recht- en plichtgebieden bij vergunning-
plichtige inzameling van gevaarlijk afvaL.

- Decentralisatie van bevoegdheden ver-
oorzaakt onzekerheid bij (potentiële)
vergunninghouders door mogelijke ver-
anderingen in de verwijderingsstructuur.

- Een deel van het gevaarlijk afval 'ver-
dwijnt, doordat de verwijdering niet

conform de regels plaatsvindt.
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Een planmatige aanpak moet de ge-
noemde knelpunten oplossen. De vol-
gende hoofdstukken gaan verder in
op de voorgestelde structuur.

2.3
Aanbodprognose

In het kader van de totstandkoming
van het Meerjarenplan is een studie
(iOi uitgevoerd naar het verwachte
aanbod aan gevaarlijke afvalstoffen.
Tabel 2.3 vat deze studie samen; deel
111,5 bevat een uitgebreid overzicht.

Voorzover gedetailleerde informatie
over de te verwachten groei en/of pre-
ventie-maatregelen ontbrak, zijn de
aannames van de Nationale Milieuver-
kenning 1990-2010 (11) gebruikt,

Tabel 2.3 

Invloed van voorziene maatregelen op de
toekomstige afvalproduktie en -verwijdering
van gevaarlijk afval bij autonome
ontwikkeling (exclusief verontreinigde grond,
baggerspecie, scheepsafval en ieefzand).

Ten opzichte van 1990 treedt voor een
aantal afvalstromen een forse auto-
nome stijging op van het aanbod (zie
deel lil, 5). Het betreft onder meer
vliegas van afvalverbrandingsinstalla-
ties, oliehoudende sludges en verfafvaL.

De preventie van gevaarlijk afval (13%)
is relatief succesvol ten opzichte van
die bij de totale hoeveelheid afval
(10%). De hoeveelheid afval die ver-
brand moet worden stijgt licht. Het
percentage te storten afval wordt ge-
halveerd. Het percentage hergebruik
is lager dan voor de totale hoeveel-
heid afvaL. Dit wordt veroorzaakt door-
dat gevaarlijke afvalstoffen meestal
hogere gehalten aan verontreinigin-
gen bevatten, wat milieuverantwoorde
nuttige toepassing belemmert.

~EERJARENPLAN VERWIJDERING GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
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Handhaving
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Dit hoofdstuk bevat een overzicht

van de instrumenten om te komen

tot preventie en hergebruik en tot

een verdere lekvrije verwijdering

van afvalstoffen, Ook de relevante

uitgangspunten worden genoemd,
Het inzetten van de instrumenten
komt aan bod in de hoofdstukken

4,5 en 6.

3.1
Ui tgangspunten

Producenten-
verantwoordelijkheid

Een belangrijk uitgangspunt van het
afvalstoffenbeleid vormt de produ-
centenverantwoordelijkheid: de ver-
antwoordelijkheid van degene, die
een bepaald produkt op de markt

brengt, voor de inzameling en verwij-
dering (met inbegrip van de financie-
ring) van dat produkt in de afvalfase.

Deze producentenverantwoordelijk-
heid zal ertoe leiden dat de kosten van
verwijdering (inzameling en verwer-
king) in de produktprijs worden opge-
nomen. Daardoor zal het 'afvalaspeet
bij het ontwerpen en op de markt
brengen van produkten meer aan-
dacht krijgen. Doelen hiervan:

- Reductie van de hoeveelheid vrijko-
mend afval (preventie).

- Meer hergebruik.

- Striktere toepassing van het principe
'de vervuiler betaalt'.

Momenteel wordt nagegaan voor
welke produkten de producentenver-
antwoordelijkheid gaat gelden. Van de
gevaarlijke afvalstoffen zijn dit in ieder
geval: batterijen, afgewerkte olie en
straal grit. Het gaat hier om herkenbare
produkten, waarvoor een duidelijke
bedrijfskolom bestaat en waarbij in-
voering van de producentenverant-
woordelijkheid preventie en herge-

bruik kunnen stimuleren.
Deel 11 beschrijft de wijze waarop pro-
ducentenverantwoordelijkheid voor
deze afvalstoffen wordt ingevoerd.
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Het effectueren van producenten-
verantwoordelijkheid bij inzameling is
gecompliceerder, omdat het kan lei-
den tot versnippering van de inzamel-

structuur. Dit vermindert zowel de toe-
gankelijkheid van het inzamelsysteem
voor afvalproducenten als een effi-
ciënte inzameling.

Zelfvoorziening

Uitgangspunt van het Verdrag van Ba-

zel inzake de beheersing van de grens-
overschrijdende overbrenging van ge-
vaarlijke afvalstoffen en de
verwijdering ervan is, dat afvalstoffen
moeten worden verwijderd in de Staat
waar zij zijn geproduceerd. Dit zelf-
voorzieningsbeginsel (waarvan ook het
NMP uitgaat) is eveneens neergelegd
in EG-richtlijn 75/442/EEG (gewijzigd
bij 91 /156/EEG). Het vormt een van de
pijlers van de EG-verordening nr.
259/93 inzake het toezicht en de con-
trole op overbrenging van afval-
stoffen, zowel binnen als naar en uit
de Gemeenschap. Deze EG-verorde-
ning is vanaf 6 mei 1994 in de
Lid-Staten van toepassing.

Ook het nabijheidsbeginsel en priori-
teit voor nuttige toepassing (recycling)
zijn belangrijke elementen bij de toet-
sing van vergunningaanvragen voor
overbrengingen van afvalstoffen (zie
ook de EG-verordening). Met name
het zelfvoorzieningsbeginsel en het
nabijheidsbeginsel zijn ingegeven
door de zorg voor het milieu bij over-
brengingen van afvalstoffen over
lange afstanden. Deze overbrengin-
gen moeten tot het minimum worden
beperkt. Het realiseren van een hoog-
waardige verwijderingsstructuur van
(gevaarlijke) afvalstoffen in eigen land
is alleen mogelijk, als wordt voorko-
men dat ze elders op een minder
hoogwaardige (en veelal goedkopere)
wijze worden verwerkt. Ook de conti-
nuïteit van de verwijdering van de in
eigen land vrijkomende afvalstoffen is
gebaat bij het realiseren van facilitei-
ten in eigen land. Het maakt een
goede planning mogelijk en voorkomt
afhankelijkheid van het buitenland.

Nederlandse afvalstoffen moeten dus
in eigen land worden verwerkt, uitzon-
deringen als onvoldoende capaciteit,
hoogwaardiger verwijdering elders
daargelaten. Ook de invoer van afval-
stoffen moet om deze reden worden
gereguleerd. Hiermee ligt het beleid
ten aanzien van in-, uit- en doorvoer in
hoofdlijnen vast.
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De verantwoordelijkheid van een Staat

voor zijn eigen afvalstoffen is beves-
tigd in een uitspraak van het Europese
Hof van Justitie van 9 juli 1992 over
het Waalse stortverbod voor buiten-
landse afvalstoffen (12).

3.2
Instrumenten

3.2.1
Wet- en regelgeving

Het wetsvoorstel Afvalstoffen van de
Wet milieubeheer zal de mogelijkhe-
den om preventie en hergebruik af te
dwingen flink vergroten.
De belangrijkste mogelijkheden:
Terugnameplicht, herverwerkings-

plicht, statiegeld en retourpremies.

De artikelen 10.4 en 10.8 van het
hoofdstuk Afvalstoffen bieden de mo-
gelijkheid tot het opleggen van een
terugnameplicht en een her-
verwerkingsplicht aan (onder meer)
hen die bepaalde produkten op de
markt brengen. Artikel 15.32 biedt de
mogelijkheid om statiegeld of retour.
premiesystemen verplicht te stellen.

Verder biedt het hoofdstuk Afvalstof-
fen van de Wet milieubeheer de mo-
gelijkheid een stortverbod in te stellen
voor afvalstromen waarvoor herge-
bruik of een andere wijze van verwij-
dering dan storten mogelijk is. Voor
verschillende in dit plan behandelde
afvalstoffen zal een dergelijk verbod
worden ingesteld. Een ontwerp-AMvB
met die strekking zal in de tweede
helft van 1993 worden gepubliceerd.

Toepassing van afvalstoffen

Artikel 10.9 van het hoofdstuk Afval-

stoffen biedt de mogelijkheid het ge~
bruik C.q. de toepassing van afvalstof-
fen in bepaalde gevallen verplicht te
stellen. Het Bouwstoffenbesluit (25) zal
te zijner tijd voor Nederland eendui-
dige randvoorwaarden stellen aan het
toepassen van afvalstoffen op of in de
bodem dan wel oppervlaktewater.

In.. uit- en doorvoer

Artikel 10.39 e.v. van de Wet milieube-
heer noemt de gronden waarop de
minister van VROM bezwaar kan ma-
ken tegen overbrengingen van afval-
stoffen (dit ter implementatie van EG-
Richtlijn 84/631/EEG), Zodra de
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EG-Verordening inzake het toezicht en
de controle op overbrenging van af-
valstoffen (zowel binnen als naar en uit
de Gemeenschap) in werking treedt,
zullen aanvragen overeenkomstig de
verordening worden getoetst. Plan~
nen, zoals het onderhavige, spelen
daarbij een belangrijke roL.

3.2.2
Ve rgunni ngve r L en i ng

Er is een vergunning nodig voor het in-
zamelen van bepaalde categorieën

gevaarlijke afvalstoffen krachtens het
hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet mi-
lieubeheer C.q. de provinciale milieu-
verordeningen. Deze vergunningplicht

geldt ook voor het bewaren en ver-
werken van gevaarlijke afvalstoffen
van buiten de inrichting (en wel op
grond van het hoofdstuk Inrichtingen).
Deze vergunningplicht maakt sturing
van afvalstromen mogelijk en kan toe-
passing van hoogwaardiger verwij-
deringsmethoden afdwingen.

3.2.3
Handhavi ng

Milieuhygiënisch verantwoorde verwij-
dering van (gevaarlijke) afvalstoffen
staat of valt met het naleven van de
regels. De kans op niet-naleven moet
daarom worden geminimaliseerd.
Effectieve handhaving van de regels
- binnenkort vooral een provinciale
taak- is eveneens noodzakelijk. Bij 'bo-
ven-provinciale' afvalbewegingen is de
Inspectie Milieuhygiëne belast met het
toezicht. Dit geldt onder meer bij de in-,
uit- en doorvoer van gevaarlijke af-
valstoffen en provinciegrensover-
schrijdende afvalstromen. Verder oefent
de Inspectie 'tweedelijnstoezicht uit.

Bij transacties inzake gevaarlijke afval-
stromen zijn adequate administratieve
gegevens en informatie-uitwisseling
tussen handhavende instanties be-
langrijke randvoorwaarden voor een
effectief toezicht. Provincies en Rijk

zetten een gemeenschappelijk regi-
stratiesysteem op voor de controle
van de ontdoeners van (gevaarlijke) af-
valstoffen en de houders van een inza-
mel., bewaar- of verwerkingsvergun-
ning (UA). Dit systeem vervangt het
meldingensysteem voor chemische
afvalstoffen (CHEMAF) en is mede ge-
baseerd op het door een aantal pro.
vincies opgezette informatiesysteem
voor bedrijfsafvalstoffen (PAIS). Het
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systeem wordt gevuld met informatie
over alle trâhsacties met (gevaarlijke)
afvalstoffen. De handhavers bij Rijk,
provincies en gemeenten kunnen ero-
ver beschikken. Overigens moeten be-
drijven - in het kader van de vergun-
ning-verlening- gaan beschikken over

een administratie, die de stofstromen
binnen het bedrijf volgt en die koppe-
ling tussen de financiële administratie
en de stoffenboekhouding mogelijk
maakt.

3.2.4
Financiële prikkels

Initiatieven voor de verwijdering van
afvalstoffen worden primair aan de
markt overgelaten. Uitgangspunt is
dat de vervuiler betaalt. In sommige si~
tuaties zouden bepaalde
gewenste voorzieningen zonder
overheidsbijdrage echter niet tot-
standkomen. En zo zouden ook zeer
hoge verwerkingskosten het afgiftege-
drag sterk negatief kunnen beïn-

vloeden. In zulke gevallen kan een

overheidsbijdrage op zijn plaats zijn.
Wat betreft investeringen en exploita-
tie zal de overheid overigens zeer
terughoudend optreden. Zo al over-
heidbijdragen worden verleend, geI-
den de volgende uitgangspunten/-
voorwaarden:

- er wordt een bijdrage geleverd aan

het tot stand brengen of in stand hou-
den van een doelmatige verwijde-
ringsstructuur;

- investerings- of exploitatiebijdragen

worden slechts dan verleend, als de
realisering van de gewenste voorzie-
ningen niet door middel van het in-
strument van vergunningverlening
(sturing van afvalstromen) kan worden
bereikt;

- er wordt bij voorkeur een investerings-

bijdrage en geen exploitatiebijdrage
verleend;

- de bijdragen zijn tijdelijk en bevatten
geen 'open eind';

- de financiële bijdrage vindt primair

plaats door de overheid die verantwoor-
delijk is voor de vergunningverlening
C.q. de doelmatigheidsbeoordeling.

Waar een overheidsbijdrage nodig is
om een voorziening te realiseren, zal
uiteraard het vergunningeninstrument
worden gebruikt om de continuïteit
van die voorziening te verzekeren.
Voorbeelden: beperking van het aan-
tal vergunninghouders en sturing van
afvalstromen, teneinde te voorkomen
dat anderen (alleen) de lucratieve
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stromen verwijderen en daardoor de
bedrijfseconomische basis van de
betreffende voorziening aantasten.

Om de totstandkoming van gewenste
voorzieningen te stimuleren zal een
relatie worden gelegd met de (fiscale)
regeling "Vervroegde afschrijving mi-
lieu-investeringen" (VAMIL-regeling).
Nadere uitwerking vindt plaats in sa-
menwerking met de NVCA (Actie I 3.1).

3.2.5
Onderzoek

Een hoogwaardiger verwijdering vergt
fundamenteel en toegepast onder~

zoek. Daarom voert het Rijk mo-
menteel het onderzoeksprogramma
"T-2000" uit(13), (Actie 132), Het
richt zich op vier aandachtsgebieden:
risico-evaluatie, thermisch verwerken,
deeltjesscheiding en immobilisatie.
Doel van het programma is inzicht te
verkrijgen in de betekenis en de
realiseerbaarheid van de verschillende
technieken voor verschillende
afvalstromen.

4

Preventie en hergebruik

Preventie en hergebruik

bij individuele bedrijven

Preventie en hergebruik

per afvalstroom

Bijdrage van de

verwijderi ngsstructuur

aan preventie en

hergebruik

Resultaten preventie

en Iiergebruik
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Om de doelstellingen van

preventie en hergebruik van

afvalstoffen te realiseren, zoals die

zijn vastgelegd in de brieven aan

de Tweede Kamer (141 en (15)

wordt een groot aantal activiteiten

ontplooid, Hierbij kan een

onderscheid worden gemaakt

tussen activiteiten op het niveau

van individuele afval producenten,
het niveau van afvalstromen en

het niveau van de

verwijder; ngsstructuur,

4.1
Prevent i e en
hergebrui k bi j
i ndi vi due Le
bedri jven

Gestructureerde aandacht voor het
voorkomen van afval in bedrijven blijkt
tot aanzienlijke afvalreductie te leiden.

Kansrijke instrumenten hierbij vormen
de systematische doorlichtingsme-

thode van bedrijven zoals die is ontwik-
keld in het kader van het Project Indus-
triële Successen Met Afvalpreventie
(PRISMA) en de Bedrijfsinterne milieu-
zorg-systemen. Momenteel wordt on-
derzocht bij welke branches deze me-
thodiek het grootste effect zal
sorteren. Hierbij zal een verband wor-
den gelegd met bedrijfsinterne milieu-
zorgsystemen. Om individuele bedrij.
ven of bedrijfstakken te stimuleren tot
preventieve maatregelen richten veel
provincies 'preventieteams' op. Ook
gemeenten zijn in dit opzicht actief.
Daar waar mogelijk zullen in de te verle-
nen integrale milieuvergunningen voor-
schriften worden opgenomen ten aan-
zien van de 'emissie' van afvalstromen

uit een inrichting in termen van hoeveel.
heid en kwaliteit. Voorts is ten aanzien
van preventie en hergebruik het doel-
groepenbeleid van belang.

4.2
Preventie en

hergebrui k per

afva Lstroom

Prioriteitsstelling en producentenver-
antwoordelijkheid zijn de kernbegrippen
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bij de aanpak van preventie en herge-
bruik op het niveau van afvalstromen.

De prioriteiten worden genoemd in de
notitie Preventie en hergebruik van af-
valstoffen (16). Daarin zijn dertig af.
valstromen geselecteerd op grond van

de criteria omvang en milieubezwaar.
Voor deze afvalstromen worden of zijn
-in nauwe samenwerking met alle be-
trokken partijen~ in beginsel imple-
mentatieplannen opgesteld.
De producentenverantwoordelijkheid
en de taakstellingen krijgen daarin
vorm, voor zover dat mogelijk en ef-
fectief is.

De nodige maatregelen worden wet.
telijk vastgelegd, tenzij afspraken C.q.
convenanten voldoende zekerheid
bieden.

Van de genoemde dertig prioritaire af-
valstromen moeten er twaalf geheel
dan wel gedeeltelijk als gevaarlijk afval
worden aangemerkt:

- afgewerkte olie;
- batterijen;

- beitsbaden van thermische verzinke-

rijen;
- bouwen sloopafval: fractie gevaarlijk

afval;
- halogeen koolwaterstof-houdende af-

valstoffen;
- jarosiet;

- scheepsafval (chemicaliën);

- (specifiek) ziekenhuisafval;

- spuitafvallven;

- straalgrit;

- verontreinigde baggerspecie;

- verontreinigde grond.

In sectorplannen, opgenomen in deel
11, worden waar aan de orde, de des-
betreffende implementatieplannen
beschreven. Bij het opstellen van aan-
bod prognoses en voorzieningenplan-
ning is rekening gehouden met de ver-
wachte resultaten op het vlak van
preventie en hergebruik.

Onderzoek zal verricht worden naar
aanwijzing van die gevallen waar in re-
latie tot hergebruik geen sprake is van
het zich ontdoen van afvalstoffen

(Actie I 4,11
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4.3
Bi jdrage van de
verwi jderingsstruc-

tuur aan preventie

en hergebrui k

De structuur waarbinnen de verwijde-
ring van (gevaarlijke) afvalstoffen plaats.
vindt, kan preventie en hergebruik op
diverse manieren stimuleren. Een goede
planning van de voorzieningen beperkt
de aanzuigende werking van de verwij-
deringsstruetuur voor afvalstoffen.
Afval dat niet voorkomen kan worden,
moet zoveel mogelijk worden herge-
bruikt. Het instrument van vergun-
ningverlening zal worden benut om

(het gebruik van) de hiervoor nodige
voorzieningen te stimuleren.

Ook vergunninghouders kunnen-
door een selectief acceptatiebeleid en
voorlichting aan hun klanten- een bij-
drage leveren aan preventie en herge-
bruik. Het voorkomen van vermenging
van bepaalde afvalstoffen is hiervan
een goed voorbeeld.

4.4
Resu L taten

preventie en

hergebrui k

Paragraaf 2.4 bevat een prognose van
het aanbod en de verwijderwijze van
gevaarlijke afvalstoffen in 2000. Het
blijkt dat 13% preventie wordt bereikt
ten opzichte van het afvalaanbod bij
autonome groei. Hergebruik stijgt van
36% in 1990 tot 40% in 2000.
Omvangrijke afvalstromen als scheep.
vaartafval en zeefzand zijn hierbij niet
meegerekend.

~EERJARENPLAN ~ERWIJDERING GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
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5

Verwijderingsstructuur

toetsingskader algemeen

Doelmatigheid

Continuïteit

Effectieve en efficiënte

verwijdering

Capaciteit en spreiding

Effectief toezicht

Nazorg bij stortplaatsen
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Dit hoofdstuk gaat in op de
praktische uitwerking van het

begrip doelmatigheid van de
afvalverwijdering. De

mogelijkheden tot preventie en

hergebruik en 'lekvrije

verwijdering' staan daarbij

centraal.

5.1
DoeLmatigheid

Toetssteen bij de vergunningverlening
inzake het inzamelen, bewaren, ver-
werken en storten van gevaarlijke af.
valstoffen vormt het begrip doelma-
tigheid. Alleen dan wordt vergunning
verleend, als de desbetreffende activi.
teit aantoonbaar bijdraagt aan de
doelmatigheid van de verwijdering.
De verschillende aspecten van doel-
matigheid (continuïteit, effectieve en
efficiënte verwijdering, capaciteit,
evenwichtige spreiding, effectief toe-
zicht, nazorg bij stortplaatsen) worden
aangegeven in artikel 1.1. van de Wet
milieubeheer. Deze aspecten moeten
overigens nog uitgewerkt en in onder-
linge (zo nodig hiërarchische) relatie
gebracht worden. Dit gebeurt in de
onderstaande tekst.

Aansluitend bij het voorstel van de
NVCA, zal worden bezien of een na.
dere concretisering van het begrip
doelmatigheid mogelijk is (Actie I 5.1).
Hierbij zullen hoogwaardigheid en
kosteneffectiviteit worden betrokken.

5.1.1
Continuiteit

De verwijdering van afvalstoffen ver-
eist continuïteit -en daarmee vol-
doende inzamel-, bewaar- en
verwerkingscapaciteit. Als die conti-
nuïteit gevaar zou lopen door het sta-
ken van de activiteiten van één
vergunninghouder, moet bij de ver-
gunningverlening de financiële basis
van dat bedrijf worden getoetst.
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Als gewenste verwijderingsvoorzienin-
gen niet tot stand komen, moet AVR
Chemie CV optreden als achtervang

(zie de brief inzake de verwijdering van
chemisch afval van 27 juni 1991 aan de
Tweede Kamer (2)). Deze achtervang
kan bestaan uit verbranden en storten,
maar ook voor het zorgen voor tijde-
lijke opslag in afwachting van verwer-
king, eventueel door derden of het re-
aliseren van verwerking. Het principe
"de vervuiler betaalt" blijft daarbij het
uitgangspunt. De kosten komen dus
voor rekening van de afvalproducen.
ten. Het sectorplan inzake te verbran-
den afvalstoffen gaat nader in op de
bijzondere positie en 'achtervang-po-
sitie' van AVR Chemie CV bij de
verbranding van gevaarlijke afval-
stoffen.

5.1. 2

Effectieve en efficiënte

verwijdering

Hoogwaardige verwerking

Het vergunningenbeleid kan prikkels
geven voor een hoogwaardige en effi-
ciënte verwijdering. Artikel 10.1 van
het hoofdstuk Afvalstoffen noemt de
volgende voorkeursvolgorde:

- preventie;

- produkthergebruik;

- materiaalhergebruik;

- nuttige toepassing;

- verwijdering met omzetting van
energie;

- verwijdering op andere wijze dan

storten;
- storten van afvalstoffen.

Welke wijze van verwijdering uiteinde-
lijk gekozen wordt, is afhankelijk van de
stand der techniek en de
kosteneffectiviteit. Aan opties die lei-
den tot hoogwaardiger verwijdering
wordt -met inachtneming van de
kosteneffectiviteit- in beginsel vergun-
ning verleend. Bij verlenen van nieuwe
vergunningen vormt het toepassen van
een hoogwaardige(r) manier van ver-
werking derhalve het uitgangspunt. De
minimale hoogwaardigheid van de
wijze van verwerking van een bepaalde
afvalstroom wordt aangeduid als
'minimumstandaard. Dit is de drij-
vende kracht achter de innovatie. Ook
worden vergunningen in principe
slechts voor een periode van vijf jaar
verleend. Een uitzondering is alleen
mogelijk, als de grootte van de investe-
ringen daartoe aanleiding geeft.
In de sectorplannen wordt dit
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aangegeven. Verder wordt ernaar ge-
streefd alle vergunningen in een sector
gelijktijdig te laten aflopen. Dit maakt
optimale afstemming binnen die sector
mogelijk.

Concurrentie

Een voorwaarde voor effectieve en ef-
ficiënte verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen is dat ontdoeners een-
voudig ('laagdrempelig') terecht kun-
nen bij inzamelaars en verwerkers. Hun
aantal en de mate van hun onderlinge
concurrentie is daarbij een belangrijke
factor. Concurrentie leidt immers tot
lagere tarieven en betere bediening
van de ontdoeners.

Schaalgrootte

Een andere voorwaarde voor een ef-
fectieve en efficiënte verwijdering is,
dat (potentiële) vergunninghouders

fysieke en organisatorische voorzienin~
gen treffen om milieurisico's te mini-
maliseren. Schaalgrootte en omzet
moeten daarom zodanig zijn, dat deze
voorzieningen financieel blijvend 'ge-
dragen' worden. Bij de beoordeling
van vergunningaanvragen zal hierop
worden gelet. Overigens moet bij de
verwijdering van gevaarlijke afval-
stoffen worden gewaakt voor onno-
dige 'versnippering' -mede met het
oog op handhaving (zie 5.1.4).

In enkele gevallen vereist het realise-
ren van een hoogwaardige(r) wijze van
verwijdering een zodanige schaal-
grootte, dat er slechts ruimte is voor
één verwijderingsbedrijf binnen een
bepaald gebied. De verwerking van

batterijen is hiervan een goed voor-
beeld. Er moet dan wel worden ge-
waakt voor de nadelen van te hoge ta-
rieven en minder goede bediening van
de ontdoeners, die zo'n te beperkte
concurrentie in de hand kan werken.
Regulering van tarieven in de vergun-
ning en het stellen van eisen aan de
bediening van ontdoeners zijn daar-
voor geschikte middelen. Waar één of
enkele vergunninghouders actief zijn
zal periodiek via een audit worden na-
gegaan of de bediening van ontdoe~
ners adequaat is. Dit gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de Stuur-
groep Meerjarenplanning Verwijdering
Gevaarlijke Afvalstoffen (Actie I 5.2).

Afval bij afval

Indien voor de verwijdering van afval-
stoffen andere stoffen nodig zijn,

moeten daarvoor bij voorkeur af-
valstoffen worden gebruikt. Dit zoge-
noemde 'waste to waste'-principe be~
perkt het gebruik van primaire
grondstoffen. Een goed voorbeeld
vormt de verbranding van laagcalo-
risch afval met behulp van hoog-
calorische afvalstoffen.

Eindverwerking

Eindverwerking (verbranden en stor-
ten) is een cruciaal onderdeel van de

verwijdering (2). Het vormt de ach-
tervang van het verwijderingssysteem.
Met het oog op deze functie is het
van belang over voldoende
eindverwerkingscapaciteit te be-
schikken. Overheidsdominantie, c.q.
het hebben van een beslissende stem
in tarieven- en acceptatiebeleid, is in
de eindverwerking om deze reden
noodzakelijk. Jn dit verband is van be-
lang dat tijdens de UCV van 11 no-
vember 1991 de Tweede Kamer heeft
ingestemd met een uitbreiding van
het aandeel van de rijksoverheid in
het (eind)verwerkingsbedrijf AVR Che-
mie CV. Met het oog op de priori-
teitsvolgorde bij verwijdering is het
noodzakelijk om zoveel mogelijk afval
aan de eindverwerking te onttrekken
en naar een hoogwaardiger verwijde-
ring te geleiden.

5.1.3
Capaciteit en spreiding

De capaciteit van de verwijderingsfaci-
liteiten moet zijn afgestemd op (fluctu-
aties in) het afvalaanbod. Om zelfvoor-
ziening te kunnen handhaven moet bij
ondercapaciteit vergunning worden
verleend voor het realiseren van extra
capaciteit. Signalen uit de markt
dienen hierbij als toetssteen. Zonder
duidelijk tekort aan verwijderingscapa-
citeit zullen geen nieuwe vergun-
ninghouders in de desbetreffende sec-
tor worden toegelaten, tenzij wordt
aangetoond dat hiermee een hoog-
waardiger verwijdering gerealiseerd
wordt. Verder zullen slechts nieuwe
vergunninghouders in de betreffende
sector worden toegelaten, als zij een
hoogwaardiger verwijdering kunnen
garanderen. De sectorplannen vermel-
den waar voldoende verwijderingsca-
paciteit aanwezig is.

Overcapaciteit van verwijderingsin-
richtingen heeft een aanzuigende
werking op afvalstoffen -binnen
Nederland én over de landsgrenzen.
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Het vermindert de stimulans voor pre-
ventie en tast het uitgangspunt van
zelfvoorziening aan. Vermindering van
overcapaciteit wordt primair overgela-
ten aan de bedrijven die in de sector
actief zijn. Lukt dat niet, dan moet de
capaciteit worden verminderd bij de
(gezamenlijke) verlenging van de ver-
gunningen van de sector. Bedrijven,
die niet of nauwelijks gebruik hebben
gemaakt van hun vergunningen, krij-
gen dan in ieder geval geen verlen~
ging.

Spreiding van voorzieningen voor de
verwijdering van gevaarlijke afvalstof-
fen is vooral van belang voor afvalstof-
fen die in kleine hoeveelheden vrijko-
men. Dit geldt vooral het inzamelen en
bewaren (Kca-depots!).

5.1. 4

Effecti ef toezi cht

Onnodige schakels in de
verwijderingsketen

Goede verwijdering van gevaarlijk af-
val vergt grote investeringen. De kos-
ten zijn mede hierdoor hoog. Het niet
volgens de regels inzamelen en ver-
werken van gevaarlijke afvalstoffen is
derhalve verleidelijk. Effectief toezicht
op de verwijdering is daarom essen-
tieeL. Dit wordt bevorderd door de
afvalstoffen via zo min mogelijk scha-
kels (tussenstappen) van primaire ont-
doener naar verwerker te laten gaan.
Ook voorkomt het onnodig transport
van afvaL. Daarom moet een vergun~
ningaanvrager de meerwaarde van
een activiteit kunnen aantonen.

Mileuzorgsysteem

Milieuzorgsystemen bij
afvalverwijderingsbedrijven kunnen
een belangrijke rol spelen bij het stre-
ven naar doelmatige verwijdering.
Aangezien is gekozen voor vrijwillige
invoering daarvan, is voorschrijven er-
van in milieuvergunningen (nog) niet
aan de orde. Met het oog op een
effectief toezicht worden bepaalde
elementen overigens al wel
voorgeschreven. Voorbeelden: een
deugdelijke administratie- en regis-
tratiesysteem en acceptatie- en
bemonsteringsprocedures voor ac-
ceptatie van gevaarlijke afvalstoffen.
Gestreefd wordt naar uniformering
van voorschriften op dit punt. (Actie I
5.3). De provincies zullen in hun mi-
lieuverordeningen nadere regels

L
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opnemen omtrent het melden van
gevaarlijk afvaL.

5.1 .5

Nazorg bi i stortplaatsen

Doelmatige verwijdering betekent ook
dat een stortplaats, zelfs nadat zij bui-
ten gebruik is gesteld, geen nadelige
milieugevolgen veroorzaakt. De na-

zorg van stortplaatsen moet daarom fi-
nancieel en organisatorisch gegaran-
deerd zijn. Een hiertoe strekkende
wettelijke regeling is in voorbereiding.

~gemene toet~ingscriteria en vergunningeisen

Vergu nn in gveriening:
Bij bestaande vergunninghouders:

. Verlenen/verlengen vergunning als voldaan wordt aan "mÎni-

mumstandaard" en substantieel gebruik is gemaakt van
bestaande vergunning.

6
Bij nieuwe vergunninghouders:
Bij een hoogwaardiger verwijdering
of
Bij even hoogwaardige verwijdering, indien de markt signalen
geeft dat behoefte is aan extra capaciteit
en

. Voldoende schaalgrootte om voorzieningen te realiseren en in
stand te houden.

Inzamelen

Bewaren

Ve rgu n nin gvoorschriften:
Een deugdelijk administratie- en registratiesysteem en
bemonsterings- en acceptatieprocedure
Bij monopoliesituaties een financiële onderbouwing van be-
drijfsvoering en eventueel maximumtarieven

. Termijn van vergunningverlening maximaal vijf jaar:
Bij verwerken uitzonderingen per sector.

Verwerken

Eindverwerking

Overig:
Kosteneffeciviteit is mede bepalend bij vergunningverlening
Streven naar gelijktijdig expireren van vergunningen in een
sector
Ernaar streven dat ontdoener kan kiezen uit meerdere
vergunninghouders

. Overheidsdominantie bij eindverwerking.

In.i uit. en doorvoer

~
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Voor de diverse schakels van de

verwijderingsketen gelden (naast
de in hoofdstuk 5 genoemde
algemene toetsingscriteria)
specifieke toetsingscriteria, Dit

hoofdstuk gaat hier nader op in.

6.1
InzameLen

Bij bepaalde afvalstromen (zie deel 111,

1) bestaat een verhoogd risico op mi-
lieuhygiënisch ongewenste verwijde-
ring. Dit wegens de relatief hoge kos-
ten van inzameling en verwerking. In
zulke gevallen is het daarom gewenst
de 'afgiftedrempel' te verlagen. Om
deze reden zijn in de afgelopen jaren
verschillende inzamelsystemen voor
deze afvalstromen opgezet. Kenmer-
ken van deie systemen: vergunning-

plicht voor het inzamelen, optimalisa-
tie van de inzameling door beperking
van het aantal inzamelaars, een inza-
melplicht in een bepaalde regio
(pJichtgebied) gekoppeld aan een in-
zamelrecht in een ander gebied (recht-
gebied) en de mogelijkheid tot tarief-
reguiering. Concreet gaat het om:
afgewerkte olie, het zogenoemd klein
chemisch afval afkomstig van bedrij-
ven (minder dan 200 kg per afgifte per
afvalstof), olie/water/slib mengsels af-
komstig uit autoherstelinrichtingen,
specifiek ziekenhuisafval en scheepsaf-
valstoffen, waarbij voor deze laatste
recht- en plichtgebied samenvallen.
De vergunningplicht voor het inzame-

len voor dit afval blijft bestaan, hetzij
via de provinciale milieuverordening
krachtens artikel 10.36, hetzij via arti-
kei 10.37 van de Wet milieubeheer.
Op grond van dit laatste artikel is
vooralsnog alleen voor afgewerkte
olie een AMvB opgesteld. In deel 111,

annex 1 wordt nader ingegaan op ver-
gunningplichtige inzamelactiviteiten.

Recht- en plichtgebieden

Ook minder lucratieve afvalstromen
moeten tegen redelijke kosten worden
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opgehaald. Daarom bevatten in-
zamelvergunningen in het algemeen-
een inzamelplicht voor een bepaald
gebied. Terwille van de duidelijkheid
wordt per gebied en per categorie
afvalstoffen slechts één inzamelplich-
tige toegelaten. Via deze inzamel-

plicht wordt heel Nederland 'gedekt'
(geen witte vlekken).

Het is vanwege de vergroting van de
concurrentieprikkel bij vergunninghou-
ders wenselijk dat inzamelplicht in een
bepaald gebied wordt gekoppeld aan

een inzamelrecht in heel Nederland.

Een landelijk rechtgebied kan er even-
wel toe leiden dat lucratieve deelstro-
men in een bepaalde regio worden
'weggekaapt' door anderen dan de in-
zamelplichtige, voor wie dan alleen
het minder aantrekkelijke afval res-
teert. Concurrentie heeft dan een ne-
gatieve uitwerking, zodat in dat geval
van het algemene uitgangspunt wordt
afgeweken door in een bepaald ge-
bied slechts een of enkele inzamelaars
toe te laten. Ook kan het beperken
van transportafstanden het noodzake-
lijk maken dat het rechtgebied wordt
beperkt. Als het uitgangspunt van in-
zamelrecht in heel Nederland op basis
van inzamelplicht in een bepaald ge-
bied moet leiden tot aanpassing van
de huidige structuur, zal dat pas ge-
beuren nadat de bevoegde gezagen
deze aanpassing zijn overeengeko-
men.

Bedrijven, die al een inzamelrecht
hebben in een bepaald gebied, be-
houden dit recht in beginsel, omwile
van de continuïteit van beleid. Uitzon-
deringen zijn alleen mogelijk, als dit
Meerjarenplan hier specifiek een basis
voor geeft. Om welke gebieden' het
gaat is aangegeven in de landelijke
lijst vergunninghouders (39). Deze in-
deling wordt ten behoeve van dit plan
aangehouden.
Zo mogelijk zullen in de provinciale
milieuverordeningen voorzieningen

worden getroffen om te voorkomen
dat niet twaalf afzonderlijke vergun-
ningen nodig zijn om in heel Neder-
land te mogen inzamelen.

Beheersing van het aantal
inzamelaars

Voor de meeste afvalstromen bestaat
voor Nederland momenteel een dek-
kend inzamelsysteem met voldoende
capaciteit. Vanwege schaalgrootte en
benutting van inzamelmiddelen wordt
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het aantal op nationale schaal actieve

inzamelvergunninghouders niet uitge-
breid.

Totaalpakket

Voor de ontdoen er dient het systeem
van inzameling zo inzichtelijk mogelijk
te zijn; dit verlaagt de afgiftedrempeL.
Daarom ook krijgen alleen die inzame-
laars een vergunning, die een com-
pleet pakket aan inzamelfaciliteiten
leveren. Een uitzondering vormen af-
valstromen, die vanwege hun aard of
omvang met aparte inzamelvoertuigen
of -vaartuigen moeten worden ingeza-
meld. Evenals afvalstoffen waarvan
aparte inzameling een hoogwaardiger
verwerking (zoals hergebruik) mogelijk
maakt.

Service-inzameling versnippert de in-
zameling, wat afbreuk doet aan een

doelmatige verwijdering. Zij wordt
daarom alleen toegestaan, als dit leidt
tot een hoogwaardiger verwerking
dan via totaal-inzamelaars. Een hoog-
waardiger verwerking wordt dus be-
langrijker gevonden dan het nadeel
van versnippering.

Koppeling inzamelen -
bewaren/verwerken

Bij de vergunningverlening blijft de
koppeling tussen inzamelvergunning

en bewaar- of verwerkingsvergunning
gehandhaafd. Afgifte van de ingeza-
melde afvalstoffen aan een andere

(bewaar)vergunninghouder leidt im-
mers tot een onnodige extra schakel in
de verwijdering. Dit bemoeilijkt effec-
tief toezicht.
Er zijn echter uitzonderingen mogelijk:
al als opbulking al gebeurt in de
inzamel middelen (voer~ of vaartuigen)
of bl bewaren wegens de aard van de
afvalstoffen onmogelijk of onwenselijk
is en onmiddellijke afvoer door de in-
zamelaar naar de verwerker dus nood-
zakelijk is. In zulke gevallen is een ver-
gunning voor het inzamelen als
zelfstandige activiteit mogelijk. De
sectorplannen geven dit concreet aan.

Herkenbaarheid bij inzameling

Effectief toezicht op de inzameling
vergt eenduidigheid omtrent de
verantwoordelijkheid voor de inzame-
ling. De vergunning schrijft daarom
voor, dat inzamelmiddelen moeten
zijn voorzien van pasjes c.q. dat aan de
buitenkant van het voertuig/vaartuig
duidelijk zichtbare -standaard-
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herkenningstekens worden aangebracht.
Het 'paraplu-inzamelen' (het onder de
vergunning van een ander bedrijf in-
zamelen) wordt niet toegestaan. Er wor-
den dus alleen pasjes en herken-
ningstekens verstrekt voor
inzamelmiddelen (inclusief de afvalstoffen
daarin) waarover de vergunninghouder
de volledige beschikkingsmacht heeft.

! /)_E!t$~i:9$~_~~~n Y!!9 ~i:_!!n9$_E!~~!~n_z':~E!li n9

Vergunn ingverlenin g:
o Indien inzamelaars een totaalpakket leveren voor de Kca-in-

zameling
of

o Inzameling van één of een beperkt aantal specifieke afval-
stoffen als dit vanwege aard of omvang van de afvalstroom
aparte inzamel middelen vereist of als dit tot hoogwaardiger
verwerking leidt die niet via de totaalinzamelaar wordt bereikt.

Verg un nin gvoorschrift:
. Herkenbaarheid inzamelvoertuigen.

Overig:
oplichtgebied brengt rechtgebied in heel Nederland met zich

mee, tenzij hierdoor de inzamelplichtige uitsluitend minder
aantrekkelijke stromen krijgt aangeboden, of beperkingen van
de transportafstanden een beperking van het rechtgebied
noodzakelijk maakt.

o Aanpassing van de structuur, die leidt tot rechtgebied in heel
Nederland, vindt gecoördineerd plaats.

o Koppeling inzamelen-bewaren, tenzij opbulken in het
inzamelmiddel plaatsvindt of bewaren vanwege de aard van de
afvalstof onwenselijk is.

o Geen inperking van huidige rechtgebieden. ~

6.2
Bewa ren

Koppeling bewaren. inzamelen
of verwerken

Bewaren, gekoppeld aan een inzamelver-
gunning, heeft primair de functie van het
opbulken van kleinere hoeveelheden ge-
vaarlijk afvaL. Dit betekent een efficiën-
tere verwijdering (afvoer) naar een ver-

werkingsinstallatie. Het verlenen van een
bewaarvergunning voor afvalstoffen,
waarvan de inzameling vergunningplich-
tig is, aan een bedrijf zonder inzamelver-
gunning, is niet efficiënt. Bij een verwerker
betekent het bewaren het creëren van een
buffer tussen aanvoer en verwerking.

Bewaren als zelfstandige
activiteit

Vergunningen voor het bewaren van ge-
vaarlijk afvalstoffen als zelfstandige acti-
viteit worden zelden verleend. Afgifte van
afvalstoffen aan een bewaarvergunning-
houder (zonder inzamel- of verwerkings-
vergunning) betekent immers per definitie
een extra schakel in de verwijdering. Dit

bemoeilijkt een effectief toezicht.
Waar het bewaren een duidelijk toege-
voegde waarde heeft, komt deze in
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aanmerking voor een vergunning. Een
voorbeeld: er zijn talrijke inzamel-
punten die elk kleine hoeveelheden in-
zamelen en de transportafstanden
naar de verwerker zijn relatief groot.
Dan komt tussenopslag en opbulken
de efficiënte verwijdering ten goede.

Ook als een buffer tussen ontdoen er
en verwerker nodig is, kan indien de
verwerker deze buffercapacitiet niet
kan realiseren een bewaarinrichting
een nuttige rol vervullen.
Overigens is het wenselijk dat elke re-
gio en/of provincie beschikt over een
inrichting waar in het geval van cala-
miteiten gevaarlijke afvalstoffen kun.
nen worden opgeslagen.

Bewaren als zelfstandige activiteit in
afwachting van de totstandkoming van
verwerkingscapaciteit (tijdelijke op-
slag) is slechts zinvol, als concreet uit-
zicht bestaat op de realisatie van die
faciliteit.

Het bewaren van afvalstoffen als zelf-
standige activiteit is niet zinvol als:

- het afvalstoffen betreft die recht-

streeks naar een verwerker kunnen
worden afgevoerd;

- het afvalstoffen betreft die via een be-
staande inzamelstructuur (kunnen)

worden afgevoerd;
Dit laatste is het geval bij de af-
valstoffen genoemd in deel 111, 1, die in

zo'n hoeveelheid vrijkomen, dat de in-
zameling ervan niet vergunning-
plichtig is. Uitbreiding van het aantal
vergunninghouders is dan onnodig.

Beperking opslag!
garantiestellng
Een belangrijk aspect bij het bewaren
van gevaarlijke afvalstoffen is het risico
dat -bij faillissement van de vergun-
ninghouder- de overheid blijft zitten
met een omvangrijke erfenis. Is dat
een reëel risico, dan worden tijdsduur
en omvang van de opslag beperkt ge-
houden. Een bedrijf kan zekerheids-
stelling worden gevraagd voor het
nakomen van verplichtingen krachtens
de Wet milieubeheer of ter dekking
van aansprakelijkheid (AMvB op grond
van artikel 8.15).
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Toetsingscriteria en vergunningeisen bewaren

Vergun njng verlening:
. Indien het bedrijf beschikt over een inzamel- of verwerk¡ngs~

vergunning
of

. Indien sprake is van het opbulken van afvalstoffen (niet
genoemd in deel 111.1 ) die in relatief kleine hoeveelheden wor.
den afgegeven door ontdoeners en over relatief grote afstan-
den naar de verwerker dienen te worden getransporteerd
of

. Indien het afvalstoffen betreft waarvoor onvoldoende
buffercapaciteit tussen ontdoener en verwerker bestaat en van
de verwerker de realisatie van deze capaciteit niet gevergd kan
worden
of

. Indien bewaard dient te worden in afwachting van de
totstandkoming van verwerkingscapaciteit waar zicht op is.

Vergunningvoorschrdt:
. Limitering van de hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen bij

gevaar voor omvangrijke financiële risico's voor de overheid bij
faillissement van de vergunninghouder.

Overig:
. Financiële garantiestelling bij gevaar voor omvangrijke

financiële risico's voor de overheid bij faillissement van de
vergunninghouder. ~

6.3
Verwerken

De accenten die worden gelegd bij de
beoordeling van de doelmatigheid van

activiteiten op het gebied van ver-
werken van gevaarlijke afvalstoffen
verschillen van sector tot sector. Een
aantal belangrijke algemene aspecten
is hiervoor reeds behandeld.

6.4
Ei ndverwerki ng

Onder eindverwerking wordt verstaan
het verbranden, anders dan verwer-
king met het oog op de terugwinning
van componenten, en het storten van
afvalstoffen. Verbranden is slechts
aanvaardbaar als geen hoogwaardiger
verwerking mogelijk is.

Gezien de laagwaardigheid van stor-
ten als verwerkingsoptie, komen
gevaarlijke afvalstoffen hiervoor
slechts in aanmerking als het ontstaan
van de afvalstof onvermijdelijk is en er
redelijkerwijs geen andere
verwijderingsmogelijkheden bestaan.
Overigens mogen afvalstoffen slechts
op of in de bodem gebracht worden,
als ze zodanig geïsoleerd en be-
heersbaar worden gestort, dat +ook op
lange termijn- bodemverontreiniging
uitgesloten is (Stortbesluit bodembe-
scherming 117)),

In het algemeen is het gemengd stor-
ten van verschillende afvalstromen van
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dezelfde gevaarscategorie acceptabeL.

Indien een afvalstof in zodanige hoe-
veelheden vrijkomt en een zodanige
samenstelling heeft dat -in de toe-
komst- verwerking wellicht mogelijk is,
zal storten in een mono-deponie wor-
den voorgeschreven. Ook het gedrag
van een afvalstof in een deponie kan
hiertoe aanleiding geven.

Toetsingsc~eria en vergunningseisen voor eindverwerking:

Vergunningverlening verbranden:
. Zie verder sectorplan terzake.

Vergunningverlening storten:
. Indien het ontstaan van de afvalstoffen onvermijdelijk is.
. Indien er geen andere verwijderingsmogelijkheden zijn dan storten.
. Indien de stortlocatie voldoet aan de milieuhygiënische eisen.

Vergunn i ngsvoorsch ri ft:
. Storten op een mono-deponie indien gemengd storten grotere

risico's met zich meebengt of indien verwerking op (lange)
termijn niet is uitgesloten.

. Financiële en organisatorische voorzieningen voor nazorg. ~

6.5
In-, uit- en

doorvoer

In hoofdstuk 3 zijn als belangrijke uit-
gangspunten voor het beleid inzake
in,- uit- en doorvoer van afvalstoffen
genoemd: het zelfvoorzienings-
beginsel, naast en in aanvulling daarop
het nabijheidbeginsel. De concretise-
ring hiervan is het streven naar een zo
hoogwaardig mogelijke wijze van ver-
wijdering (waaronder nuttige toe-
passing) en naar continuïteit van de
verwijdering. Dit vergt een goed zicht
op de verwijdering van gevaarlijk
afvalstoffen, maar ook sturing.

Wanneer in het buitenland een hoog-
waardiger verwerkingstechniek aan-

wezig is en/of in Nederland onvol.
doende capaciteit is om een bepaalde
afvalstof te verwerken, dan wordt uit-
voer toegestaan, tenzij dit de realisatie
van minimaal gelijkwaardige verwijde-
ring in Nederland belemmert. Dan is
opslag in afwachting van de realisatie
daarvan aan de orde.

Afvalstoffen afkomstig van off-shore
activiteiten worden beschouwd als af.
komstig van binnenlandse activiteiten.
Invoer van afvalstoffen terwijl onvol-
doende verwerkingscapaciteit be-
schikbaar is, bedreigt de continuïteit
van de verwijdering van Nederlandse
afvalstoffen. Invoer wordt daarom al-
leen en tijdelijk toegestaan bij overca-
paciteit. Er dient voldoende capaciteit
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voor de verwijdering van vrijkomende
reststoffen te zijn. De wijze van verwij-
dering speelt overigens een roL. Bij
een hoogwaardige verwijderingswijze
als metaalterugwinning weegt het be-
zwaar van reststoffen bijvoorbeeld
minder zwaar dan bij een 'ONO-
behandeling', waarbij geen materialen
worden teruggewonnen.

Vergt effectieve en efficiënte verwij-
dering een meerlanden.aanpak, dan
zal verwerking in Nederland (zo moge-
lijk) op basis van afspraken met de be-
trokken buitenlandse overheden wor-
den toegestaan. Die afspraken zijn
gewenst voor het waarborgen van de
continuïteit van de verwerking.

Onderhaving plan is toegesneden op
de situatie dat de EG-verordening
259/93 van toepassing is (vanaf 6 mei
1994). Tot dat tijdstip geldt voor een
(beperkt) aantal stromen dat de voor-
gestane sturing niet steeds volledig
mogelijk is.

Toetsingscriteria bij in. en uitvoer

Tegen grensoverschrijdende overbrenging wordt bezwaar
gemaakt, behalve in de volgende gevallen.

Bij invoer:
. Indien sprake is van het opvullen van bestaande gewenste

overcapaciteit
. Indien voldoende capaciteit voorhanden is en de verwijdering

van reststoffen verzekerd is
of

. Indien een op meer landen gerichte verwerking noodzakelijk is
en verwerking in Nederland, zo mogelijk op basis van interna-
tionale afspraken, plaatsvindt en de verwijdering van reststof-
fen eveneens is verzekerd.

Bij uitvoer:
. Indien in het buitenland de verwijdering hoogwaardiger

plaatsvindt dan wel in Nederland geen verwerkingscapaciteit
beschikbaar is

. Indien het opzetten van een minstens zo hoogwaardige
verwijdering in Nederland door de overbrenging niet wordt
belemmerd
of

. Indien een op meer landen gerichte verwerking noodzakelijk is
en verwerking in het buitenland op basis van internationale
afspraken plaatsvindt. ~
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ToeLichting bij

Sectoren

Dit deel 11 van het Meerjarenplan be-
handelt meer in detail de verschillende
sectoren van de verwijderings-

structuur. Een sector is in dit verband
een groep van vergunninghouders die
betrokken is bij de verwijdering van
een bepaalde categorie afvalstoffen.
De sectoren zijn genoemd naar de af-
valstoffen. Een afvalstof kan onder
meerdere sectoren vallen. Een voor-
beeld hiervan vormen oplosmiddelen,
die zowel bij de sector Kca als bij de
sector vloeibare koolwaterstoffen aan
bod komen.

Onderwerpen

Bij elke sector wordt, voor zover rele-
vant, aan de volgende onderwerpen
aandacht besteed:

- Kerngegevens: de gegevens hebben
betrekking op het jaar 1991, tenzij an-
ders is vermeld. Het gaat steeds om
de hoeveelheid die is vrijgekomen bij
primaire en secundaire ontdoeners.
De peildatum voor het aantal vergun-
ninghouders is 1 januari 1993. De cij-
fers over preventie en hergebruik in
2000 zijn uitgedrukt in procenten ten
opzichte van het afvalaanbod bij auto-
nome groei. De cijfers zijn gebaseerd
op de Trendstudie (10), waarvan een
samenvatting is opgenomen in deellll,
S van dit Meerjarenplan.

- Knelpunten die in het kader van het
Meerjarenplan kunnen worden
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Dee L I I

opgelost. Voor meer informatie over
de verschillende sectoren wordt ver-
wezen naar de Visie van de NVCA (1 J
en het Basisdocument chemisch
afval in

- Algemene beleidsontwikkelingen die
de activiteiten in de desbetreffende
sector beïnvloeden.

- Preventie en hergebruik.

- Het beleid ten aanzien van de vergun-

ningverlening en de in- en uitvoer van
de desbetreffende afvalstoffen.
Meestal worden alleen die aspecten
genoemd, die de algemene aspecten
uit deel I aanvullen. Het sectorbeleid
wordt dus bepaald door wat deel I
hierover vermeldt, aangevuld met de
specifieke aspecten uit deel 11. Uitdruk-
kelijk moet worden vermeld dat de
opsomming van de voorschriften, die
aan vergunningen verbonden kunnen
worden, niet uitputtend is. Alleen de
zeer specifieke voorschriften worden
vermeld.

- Noodzakelijke maatregelen en acties
om de verwijdering te optimaliseren.

Niet opgenomen sectoren

De sectoren in deel 11 omvatten het
overgrote deel van de verwijderings-
structuur voor gevaarlijk afval; een
aantal zeer kleine sectoren ontbreekt.
Het beleid voor deze sectoren kan

echter worden afgeleid uit deel i.
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Kerngegevens
Belang~jkste afvalstoffen

~gezamelde hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belang~jkste bedrijfstakken

~erwerking~~ij~e

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwacht~g aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

Bijzonderheden

1

Knelpunten
A Het inzamelrendement uit

huishoudens is onvoldoende.

B Door vermeng~g-.i~
partijen Kca niet steeds

geschik~_~_~~~_~g!_b,!,!~k; ..e_~

aanzienlijk deel wordt

verbrand.

COnvoldoende
verwerkings~apaciteit voor

een aantal categorieën

afvalstoffen uit Kca.mengsels.

verfafvaL, oliën, oplosmiddelen

10 Kton (1990) uit huishoudens circa 65 Kton uit bedrijven 11)

zie de desbetreffende sectorplannen
geen
potentieel alle huishoudens en bedrijven

midden- en kleinbedrijf, huishoudens
sorteren/opbulken, verbranden. storten en overig
22 inzamelen. 26 bewaren. circa 350 Kca-depots 1181

inzamelen: voldoende; verwerken: zie desbetreffende sectorplannen
groeiend (vooral uit huishoudens). nieuwe stromen
17% (1(

62%(11

inzamel branche heeft zich gestabiliseerd; voldoende inzamel capaciteit

KLei n chemisch
afvaLCKca)

Algemeen

Kca uit huishoudens is volgens het
hoofdstuk Afvalstoffen van de Wet
Milieubeheer geen gevaarlijk afvaL.
Dat wordt het pas, zodra het bij een
depot is afgegeven. De gemeenten
zijn verantwoordelijk voor de inzame-
ling van Kca uit huishoudens (zorg-
plicht voor huishoudelijk afval). In een
aantal gemeenten wordt het Kca ge-
haaid, in andere gebracht. De keuze
van het systeem wordt onder andere
bepaald door de opbouw van de ge-
meente (landelijk /stedelijk, hoog-
bouw/laagbouw).
Het project 'Afvalscheiding Droge
Componenten' (ADC) doet onderzoek
naar de inzameling van Kca uit huis-
houdens. Ook het Afval Overleg
Orgaan is betrokken bij dit project,
dat wordt getrokken door het ministe-
rie van VROM.

Produkten, die in hun afvalstadium
moeten worden aangemerkt als Kca,
moeten in de toekomst een 'Kca4Iogo'
bevatten om de inzameling ervan te
optimaliseren. (Knelpunt A).

Kca uit bedrijven is, afhankelijk van de
toetsing aan BAGA/BACA, gevaarlijk
afvaL. Voor de inzameling hiervan be-
staat een aparte inzamelstructuur.
Voor inzameling van minder dan 200
kg per afvalstof per afgifte is een ver-
gunning vereist (deel 111, 1). Er komt

overigens onderzoek om te zien of
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deze hoeveelheid en/of de soort
afvalstoffen veranderd moet worden
(Actie 11 1.1). De resultaten hiervan zui-
len nog in 1993 bekend worden. Mo-
gelijke marktverschuivingen ten ge-
volge van een eventuele wijziging van
de hoeveelheidsgrens (zoals bij de in-
zameling van olie/water/slib-mengsels)
worden in het onderzoek betrokken.
De gemeentelijke depots vervullen
een rol als achtervang voor die bedrij-
ven die met zeer kleine hoeveelheden
niet 'aangesloten' zijn op de inzamel-
structuur.

Preventie en hergebruik

De NVCA ontwikkelt initiatieven om
een hoogwaardiger verwijdering van
kleine partijen gevaarlijk afval tot

stand te brengen. Hierbij wordt ook
aandacht besteed aan het gescheiden
houden van de verschillende deelstro-
men, teneinde meer hergebruik tot
stand te brengen. (Knelpunt B). In de
Visie van de NVCA (1) zijn de
genoemde doelstellingen ten aanzien
van preventie en hergebruik
opgenomen.

Inzamelen en bewaren

Er komt vooralsnog geen verandering
in de indeling in plicht- en rechtgebie4
den voor nationaal actieve inzamelaars
(rechtgebied heel Nederland), die
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wordt gehanteerd bij de inzameling
van Kca.

Er zijn voldoende Kca-inzamelaars op
nationale schaal actief. Een uitbreiding
van hun aantal wordt om redenen van
schaalgrootte niet overwogen. Wel zal
het eerder genoemde onderzoek na-
gaan of het zinvol is dat provincies op
hun grondgebied extra vergunning-
houders toelaten zonder dat deze een
plichtgebied krijgen toegewezen.

De vergunning voor het inzamelen van
Kca is gekoppeld aan een bewaarver.
gunning, die ook het opbulken en sa-
menvoegen van gelijksoortige afval-
stoffen toestaat.

Verwerken

De verwerking van deelstromen waaruit
Kca is samengesteld, komt aan de orde
bij de desbetreffende sectoren. Wan-
neer de maatregelen uit dit plan zijn
uitgevoerd, is voldoende verwerkings-
capaciteit gerealiseerd. (Knelpunt Cl.

Invoer en uitvoer

De invoer en uitvoer van deelstromen,
waaruit Kca is samengesteld, komt aan
de orde bij de desbetreffende sectoren.

Invoer van Kca als mengsel wordt niet
toegestaan vanwege het beslag op de
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schaarse eindverwerkingscapaciteit.

Uitvoer van Kca dat bestaat uit een

(heterogene) ongescheiden stroom
wordt niet toegestaan, omdat in het
buitenland geen verwijdering plaats-
vindt die hoogwaardiger is dan in
Nederland.

Invoer en uitvoer klein chemisch afval

. Geen invoer en uitvoer van on gescheiden (heterogeen) Kca.~
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Kerngegevens
Belang~ijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belang~jkste bedrijfstakken

Verwerking~ij:ie

Actieve vergunninghouders

~paciteit e¡nd~erwerken

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

Bij:ionderheden

2

KneLpunten

A Onduidelijkheid over de

kwaliteit van industriële o/w/s.

B Forse overcapaciteit voor

bewerking.

C Landelijk opereren is niet

mog_~jk vanwege de beperkte

omvang van de rechtgebieden.

~perkte concurrentie.

EVergunningplicht voor

in:iameling van olwls beperkt

:iich tot mengsels uit

autoherstelinrichtingen; de:ie

~perking leidt tot verwarring_

en slecht handhaafbare

situaties.

F Onvoldoende hergebruik

van olie- en :iandfractie.

G Onduidelijkheid of 'off-

spet' partijen (olie of

brandstof die niet voldoet aan

specificaties) als afvalstof of

als brandstof moeten worden

beschouwd.

H Onvoldoende afgifte o/w/s.
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olie/water/slib mengsels (o/w/s), afvalolie, boor-, slijp-, snij- en walsolie
109 Kton, waarvan 71 Kton naar (eind)verwerking 11 i

32 Kton (1 i

2 Ktonl1J
9500 (1)

garages, tankreinigìng, olie. en gaswinning, bewerking oliehoudende scheepsafvalstoffen
verbranden; fysisch/chemisch scheiden, produktie secundaire brandstof uit oliefractie
verbranden reststoffen olie en slib/zand, lozen gezuiverd water
13 inzamelen, 18 verwerken o/w/s 118)

onvoldoende
stijging
niet geprognotiseerd

niet geprognotiseerd

aanscherping van de kwaliteitseisen voor de geproduceerde secundaire brandstoffen

OL; ehoudende sLudges

Algemeen

Binnen de sector oliehoudende slud-
ges kunnen worden onderscheiden:

- o/w/s afkomstig uit olie-afscheiders
van garages en vergelijkbare bedrij-
ven;

- overige oliehoudende sludges;

- brandstof-restanten en partijen olie of
brandstof die niet aan de specificaties
voldoen;

- oil based mud (boorgruis en boor-
spoelingen);

- boor-, slijp-, wals- en snijolie;
- overige oliehoudende sludges, veelal

vrijkomend bij c1eaning-activiteiten.

afgewerkte olie (CBE; naar verwach~

ting 1-1-1995) wordt een nieuwe mini-
mum-standaard voor de omzetting van
afvalolie in brandstoffen geïntrodu-
ceerd. Alle vergunningen, die specifi-
caties bevatten voor brandstoffen die
zijn geproduceerd uit afvalolie, worden
op dit punt aangescherpt (organohalo-
geengehalte ..50 mg/kg, PCB's niet

aantoonbaar conform de methode zo-
als aangegeven in sectorplan 4). In
1993 zal de overheid de oliehoudende
afvalstromen doorlichten (Actie 11 2.1).
Voor de verwijdering van boor-, slijp-,
wals- en snijolie, die is gehecht aan
metaal-krullen, wordt verwezen naar
Non-ferro afvalstoffen.

Bij verwijdering van oliehoudende
sludges wordt gestreefd naar terug-
winning van de oliefractie om die te
kunnen opwerken tot een brandstof,
die voldoet aan wettelijke danwel in
de handel gebruikelijke specificaties

(19 en 35). Is dit niet mogelijk, dan ver-
dient verbranding (met benutting van
de energie-inhoud) in bijvoorbeeld
een verbrandingsinstallatie voor ge-
vaarlijke afvalstoffen de voorkeur.

~gemeen oliehoudende sludges

Produktspecificaties secundaire brandstoffen:
. Aanscherping van de vergunningen bij inwerkingtreding CSE

(-:50 mg/kg organochloorverbìndìng, -:0,5 mg/kg per
IgeselecteerdeJ congeneer PCB's).

Volgorde hoogwaardige verwijdering afvalolie:
. Produktie brandstof.

. Verwijdering met omzetting van energie. ~
Afvalolie, die voldoet aan de wette-
lijke en in de handel gehanteerde
produktspecificaties, wordt niet aan-
gemerkt als (gevaarlijk) afval en kan als
brandstof worden verhandeld. Hie,bij
wordt vooral gelet op de gehalten aan
PCB's en organohalogeen-verbindin-

gen. Met het in bedrijf nemen van de
Centrale Bewerkings Eenheid voor

Preventie en hergebruik

Bij oliehoudende sludges ligt de na-
druk op hergebruik. Daarom is de re-
alisatie van de CBE, waarin ook afvalo-
liën kunnen worden opgewerkt tot
brandstof, belangrijk. Ook de zand-
fractie die vrijkomt bij de verwerking
van o/w/s en de oliefractie van
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gebruikte oil based mud moet worden
hergebruikt.

Olie-, water- en slibmengsels
(o/w/s)
Voor o/w/s zijn specifieke inzamelvoer-
tuigen vereist; inzameling tezamen
met Kca is daarom niet mogelijk.
Omdat bij deze afvalstroom opbulking
in de inzamelmiddelen plaatsvindt, is
de inzameling niet gekoppeld aan een
bewaarvergunning, maar aan een
verwerkingsvergunning. Gezien het
aantal en de capaciteit van de
verwerkingsinstallaties in relatie tot
het aanbod vindt de beoordeling van
de verwijderingsstructuur op provinci-
aal niveau plaats.

Bij de verwerking van olwls bestaat
een aanzienlijke overcapaciteit, die
echter per regio verschilt. De nood+
zaak tot sanering is derhalve afhanke-
lijk van de regionale situatie. Op dit
moment is onvoldoende informatie
beschikbaar om tot een aanpassing
van de structuur te komen. In overleg
met de NVCA zullen overheden dit
onderdeel van het Meerjarenplan na-

der invullen. (Actie 1I 2.2). Ook zal in
het kader van Actie 11 1.1 worden on-
derzocht of verruiming van de inza-
mei plicht tot olwls van alle soorten
ontdoeners noodzakelijk en mogelijk
is. (Knelpunten B, C, 0, E en Hl.
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Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit
van de oliefractie in het algemeen on-
voldoende is voor opwerking tot
brandstof, vanwege de gehalten aan
zware metalen (26). De oliefractie
dient derhalve als regel te worden af-
gevoerd naar AVR Chemie e.v. (Knel-
punt A). Uitzondering op deze regel is
mogelijk als de oliefractie voldoet aan
nader op te stellen specificaties en als
het bevoegd gezag hiervoor toestem-
ming verleent.
De bedoelde specificaties worden vast-
gesteld in het kader van Aktie 11 2.1.

Het opwerken/scheiden van de vaste
stoffractie van olwls tot nuttig toe-
pasbaar zand is hoogwaardiger dan
het verbranden ervan.
Vanaf 1-1-1996 zal het reinigen van de
zandfractie, van olwls afkomstig van in-
richtingen waar onderhands- en herstel+
werkzaamheden aan voertuigen wor-
den verricht, dat praktisch mogelijk is
gebleken, de minimumstandaard voor
het verwerken worden. (Knelpunt F).
Deze zandfractie van o/w/s kan gerei-
nigd worden door grondreinigingsin-
stallaties, onder voorwaarde dat het
zand hergebruikt wordt.

De indruk bestaat dat de mogelijkhe-

den tot hergebruik van de zandfractie

o/w/s afkomstig van de industrie be-
perkt zijn.
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48

Inzamelen, bewaren en verwerken olie-, water- en slibmeng~~

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening:
. Inzamelen, bewaren en bewerken in één vergunning.
. Geen uitbreiding van het aantal vergunninghouders.

Vergunningvoorschrift (bij verwerking van a/w/s/ uit inrichting
met onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan voertuigen):

. Voorzover mogelijk hergebruik oliefractie. Per 1-1-1996
reiniging van de zandfractie. Reiniging door grondreinigings-
installaties toegestaan, mits hergebruik verzekerd. ~

Invoer en uitvoer a/wIs

Nederland bezit een structurele over-
capaciteit voor verwerking. Bij de hui-
dige laagwaardige verwerkingwijze

leggen de restfracties zand en olie
beslag op de schaarse Nederlandse
eindverwerkingscapaciteit. Om deze
reden en om de noodzakelijk geachte
sanering (reductie van de capaciteit)
niet te belemmeren, wordt invoer niet
toegestaan.

Uitvoer van o/wls is niet toegestaan,
omdat de verwerking in het buitenland
niet gebeurt op hoogwaardiger niveau
dan in Nederland en in ons land boven-
dien overcapaciteit bestaat.

Invoe~ uit~!~ii:,_~~ter- en slib!!engsels

. Geen invoer en uitvoer.

~
Andere oliehoudende sludges

Het beleid ten aanzien van de andere
oliehoudende sludges wordt voorals~
nog gecontinueerd. In 1993 wordt on-
derzocht of brandstofrestanten en off-
spec partijen als secundaire brandstof
of als afvalstof moeten worden be-
schouwd. (Actie 11 2.3, Knelpunt G).

Verontreinigde oil based mud (OBM)
wordt grofweg gescheiden in olie en
gruis. Aan land kan de olie worden op-
gewerkt tot een herbruikbare olie.
Deze verwerkingsmethode geldt als
de minimumstandaard.

Verwerken oU based mud

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningvoorschrift:
. Afscheiding van oliefractie ten behoeve van hergebruik.

~
Invoer en uitvoer andere
oliehoudende sludges
Voor de uitvoer ten behoeve van ver-
branden of storten wordt verwezen

naar het sectorplan verbranden (10).
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Kerngegevens
Belan~~jkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerking~ijze

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

~ijzonderheden

3

Knelpunten
A De verwerking van Fca is

primair _~ericht op de

terugwinning van zilver; het

gedeelte herg_ebruikte stoffen

is zeer laag.

B Door Kca-inzamelaars

ingezameld Fca is veelal

~geschikt voor

zilverterugwinning en wordt

direct ter verbranding

aangeboden.

C Een deel van de nog ~
geheel gezuiverde reststoffen

wordt op het riool geloosd.

fixeer, ontwikkelaar
17 Kton (91

0,2 Kton 19j

4 Kton 191

6400 (91

grafische industrie, gezondheidsdiensten, fotolaboratoria
metaalterugwinnen, ONG, verbranden, verglazen
8 inzamelen tevens verwerken; 1 verbranden 118)

inzamelen voldoende, verwerken beperkte overcapaciteit 1201
1-3 jaar lichte stijging, daarna sterke afname 1201

60%

::0%

verwerkers hebben een vergunning voor het inzamelen van Fca in hoeveelheden kleiner

dan 200 kg per afgifte; relatief laagwaardige verwerking (201

Fotografi sch
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chemi sche
afva Lstoffen

Algemeen

De NVCA heeft, vooruitlopend op de
totstandkoming van de NVCA-visie (1 J
op verzoek van de minister van VROM
het "Plan verwijdering fotografisch
chemisch afval" (20) opgesteld. In het
verlengde hiervan worden in de
NVCA-visie, die is gebaseerd op dit
plan, voorstellen gedaan om de hui-
dige verwijderingsstructuur voor Fca

te optimaliseren. Centraal hierbij staan
het stimuleren van het hergebruik, de
verbetering van de effectiviteit en effi-
ciëntie van de verwijdering en de aan-
passing van de verwerkingscapaciteit
op het afvalaanbod. De doelstellingen
van het NVCA-plan zijn:

- Besparing op grondstoffen (50-60% in

2000);
- Beëindiging van de lozing op de riole-

ring van slechts gedeeltelijk gezuiverd
afvalwater;

- Beëindiging van de verbranding van

waterige afvalstromen.

Om deze doelstellingen te realiseren
zal volgens het NVCA-plan in overleg
met de producenten van fotochemica-
liën een actieplan opgesteld worden.

Preventie en hergebruik

De nadruk ten aanzien van terugdringen
van de hoeveelheid Fca ligt op preven-
tie. De fotografische industrie reduceert
de hoeveelheid Fca o.a. door verhoging
van het dekkend vermogen van het dra-
germateriaal en regeneratie ter plaatse.

( F ca)

Deze maatregelen zullen leiden tot mini-
maal 20% reduktie in 1995 en minimaal
60% reduktie in 2000 van het verbruik
aan foto chemicaliën. Indien deze resul-
taten niet gehaald worden zal worden
overwogen de gewenste reduktie met
wettelijke maatregelen af te dwingen.
De verwerkers van Fca zullen meer aan

(produkt~)hergebruik moeten gaan doen
dan alleen zilverterugwinning. Hiervoor
zijn thans mogelijkheden aanwezig, bij-
voorbeeld de regeneratieactiviteiten zo-
als die door één van de verwerkers wor-
den ontplooid. In het door de NCVA op
te stellen actieplan zal hier nader aan-
dacht aan moeten worden besteed.

Inzamelen

Fca-verwerkers mogen ook kleine Fca-
hoeveelheden blijven inzamelen, om-
dat dit een positieve invloed heeft op
het hergebruik i.c. zilverterugwinning.
De Kca-inzamelaars vervullen namelijk,
evenals de gemeentelijke depots, een
'stofzuigerfunctie' .

Om meer hergebruik of eventuele bio-
logische zuivering mogelijk te maken,
moeten de verschillende soorten Fca
(zwart-wit ontwikkelaar/(bleek-
fixeer/kleurontwikkelaar) gescheiden
worden ingezameld. Dit geldt niet in-
dien hoogwaardige verwerking (mini~
mumstandaard) van een mengsel van
Fca plaatsvindt. (Knelpunt Bl.
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Inzamelen fotografisch chemisch afval

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningveriening:
. Inzamelvergunning alleen voor Kca-inzamelaars en verwerkers

van Fca.

Vergunn ingvoorschri ft:
. Per 1-1-1995 zwart-wit ontwikkelaar/(bleek-)fixeer/

kleurontwikkelaar apart houden, tenzij hoogwaardige
verwerking van mengsels volgens de minimumstandaard
plaatsvindt.

Verwerken

Fca kan thans zodanig verwerkt wor-
den, dat een verglaasd residu ont-
staat. Dit wordt aangemerkt als de mi-
nimumstandaard. Indamping van

(bleek-)fixeer en ontwikkelaar als tus-
senstap wordt hierbij toegestaan.
Zwart+wit ontwikkelaar kan in afwijking
van bovengenoemde regel biologisch
gezuiverd worden, mits de desbe-
treffende waterkwaliteitsbeheerder lo-
zing van de gezuiverde stroom toe-
staat (37), Per 1-1-1995 dient de
minimumstandaard te worden toege-
past. (Knelpunt C).

Bij de verwerking van vast Fca worden
metalen teruggewonnen.

Verwerken vloeibaar fotografisch chemisch afval

Specifieke eisen en criteria:

Vergunn ingvoorschri ft:
. Per 1-1-95 zwart-wit ontwikkelaar microbiologisch zuiveren,

indien waterkwaliteitsbeheer dit toelaat.
. Per 1-1-95 (bleek-)fixeer en kleurontwikkelaar (en, indien

microbiologische reiniging niet mogelijk is, zwart-wit
ontwikkelaar) verwerken in een indampinstallatie.

. Verglazen of gelijkwaardig immobiliseren van residuen
of

. Per 1-1-1995 mengsels van Fca verwerken tot verglaasd of
gelijkwaardig geïmmobiliseerd residu.

Invoer en uitvoer

Vooralsnog wordt de invoer van Fca
toegestaan, zolang er zicht is op de in-
troduktie van de eerder genoemde
minimumstandaard. Deze invoer
schept immers mede de financiële ba-
sis voor de realisering van hoogwaardi-
ger verwerkingstechnieken.

Uiterlijk 1 januari 1995 zal worden ge-
keken hoe het staat met de ver-
werking van Fca; op grond daarvan
wordt beoordeeld of invoer dan nog
gerechtvaardigd is.

Uitvoer wordt niet toegestaan, tenzij
ten behoeve van produkthergebruik

(daaronder niet begrepen
metaalterugwinning). Omdat het
aanbod waarschijnlijk zal verminderen,
lijkt op langere termijn een
capaciteitsregulering noodzakelijk.

sa

Invoer en uitvoer fotografisch chemisch afval

. Invoer ten behoeve van het totstandkomen van de hoogwaar-
dige verwerking voor 1-1-1995.

. Uitvoer uitsluitend voor produkthergebruik. -.

-.

-.
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Kerngegevens
Belang.!ijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aantal partijen

Bela~g~ijkste bedrijfstakken

Verwerkin1'swijze

Actieve vergunning~ouders

Capaciteit eindverwerken

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Her_gebruik 2000

~ijzonderheden

4

Knelpunten

~t huidige structuur van

inzamelen met recht- en

plichtgebieden is concurrentie

(t~~eperkt.

B Optimalisatie van

~!~~~~ng j~_a~~b!a!!!!~_a.!

~g niet gerealiseerd.

afgewerkte olie

61.000 kubieke meter 19j

400 kubieke meter 191

900 kubieke meter 19j

32,000191

garages, autosloperijen

afscheiding water en sediment
opwerken oliefractie tot substituut brandstof

6 inzamelen, 5 verwerken (181

voldoende verwerkingscapaciteit

gelijkblijvend
0%

100%

centrale bewerking bij CSE

Afgewerkte oL; e

Algemeen

Afgewerkte olie is een van de afval*
stromen waarvoor producentenverant-

woordelijkheid gaat gelden. Volgens
een afspraak met de Vereniging
Smeerolieondernemingen Nederland

(VSN) krijgt deze verantwoordelijkheid
gestalte door de oprichting van een
centrale bewerkingseenheid (CBE)
voor afgewerkte olie (inclusief synthe-
tische smeerolie; boor-, slijp-, wals- en
snijolie uitgezonderd). Hierdoor wordt
een hoogwaardiger bewerking van af-
gewerkte olie mogelijk; de kwaliteit
van de geproduceerde brandstof is
beter. Naar verwachting zal de CSE
per 1-1-1995 operationeel zijn.

Preventie en hergebruik

Ondanks de verwachte forse stijging
van het aantal autokilometers, zal het
gebruik aan smeermiddelen stabiel
blijven, als gevolg van de verbetering
van de kwaliteit van smeermiddelen.
Het hergebruik van afgewerkte olie zal
worden geoptimaliseerd door realisa-
tie van de CSE.

Inzamelen

Voor de inzameling van afgewerkte
olie van huishoudens wordt een AMvB
voorbereid. Deze voorziet in statie-
geld op de verpakking en een terug-
nameplicht van de afgewerkte olie.
Maar ook andere mogelijkheden voor
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de inzameling van afgewerkte olie van
particulieren worden bekeken. De
branche heeft hierbij het voortouw.
Een definitieve keuze wordt gemaakt
na afweging van de voor- en nadelen
van de verschillende mogelijkheden.

Het huidige inzamelsysteem van afge-
werkte olie van bedrijven wordt ge-
kenmerkt door één inzamelplichtige
en één inzamel gerechtigde per ge-
bied. Deze indeling in recht- en plicht-
gebieden blijft bestaan. Zo kort na de
totstandkoming van de inzamelstruc-
tuur van afgewerkte olie (1991) zijn
nieuwe regelingen immers ongewenst.
In overleg met de VSN en andere be-
trokkenen zal worden nagegaan of op
termijn ook voor de inzameling van af-
gewerkte olie geheel Nederland als
rechtgebied kan gelden, zodat wordt
aangesloten bij paragraaf 6.1 van deel
L. (Knelpunt A). Wijziging van de recht-
gebieden op het moment dat de CSE
operationeel wordt ligt hierbij voor de
hand. Gezien de ruime inzamelcapaci-
teit is uitbreiding van het aantal
vergunninghouders onnodig.

De vergunningen voor de inzameling
van afgewerkte olie zullen door de
rijksoverheid verleend gaan worden.
Provincies zullen in de provinciale
mitieuverordeningen bepalingen
opnemen ten behoeve van de
inzamelstructuur voor afgewerkte olie.
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Zijn deze verordeningen van kracht,
dan kan de genoemde AMvB worden
ingetrokken, waardoor de provincies
bevoegd gezag worden inzake de in-
zameling van afgewerkte olie.

De huidige inzamelvergunningen kop-
pelen de inzameltarieven aan een
maandelijks berekend maximum. De
berekeningsformule hiervoor dateert
van voor de sanering van de inzame-
ling van 19 inzamelaars tot de huidige
6. Evaluatie van de formule ligt der-
halve voor de hand. (Actie 114.1). Af-
schaffing van het maximum inzamel-
tarief is -gezien de (te) beperkte
concurrentie- vooralsnog niet aan de
orde.

Inzamelen afgewerkte olie

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening:
o Geen uitbreiding van het aantal vergunninghouders.

Vergunningvoorschrift:
o Sturing naar CBE zodra deze operationeel is.
o Maximum tarief.

Bewerken

Alleen technologieën, die in milieuhy-
giënisch opzicht vergelijkbaar zijn met
de katalytische hydrogenering, inclu.
sief installaties voor energieopwekking
(onder voorwaarde dat de installatie
voldoet aan de richtlijn Verbranden
'89) komen voor vergunning in aan-
merking.

De VSN heeft, uitgaande van de door
de overheid gestelde randvoorwaar-
den, een plan van aanpak opgesteld,
waarin op basis van economische en
technische overwegingen de voorkeur
wordt uitgesproken voor destillatie
met een chemische behandeling. De
beoogde manier van bewerking van
afgewerkte olie is alleen mogelijk als
deze op voldoende grote schaal
plaatsvindt. Er is daarom slechts
ruimte voor één installatie. De over-
heid heeft met het oog op doelmatige
verwijdering met het plan van aanpak
ingestemd. Inmiddels heeft de VSN
het samenwerkingsverband van de be-
drijven Paktank Industrial Destillation
SV. en Texaco Petroleum Maatschap-
pij (Nederland) B.V. op grond van hun
gezamenlijk technisch ontwerp voor-
gedragen als toekomstige vergun-
ninghouder voor de bewerking.

Met het realiseren van de CSE vervalt
de noodzaak van de huidige bewerking
van afgewerkte olie, behalve het
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ontwateren en beperkte sedimentver-

wijdering. Centrale voorbewerking is
alleen mogelijk als er een financieel
voordeel optreedt. De bewerkingsver-
gunningen die verleend zijn tot 1-7-
1993 zullen (ambtshalve) worden ver-
lengd tot de datum waarop de CBE
naar verwachting in gebruik wordt ge-
nomen.

Ingangsspecificaties voor afgewerkte
olie bij de CBE zullen in onderling
overleg tussen VSN en inzamelaars
worden vastgesteld.

~

De uitgangsspecificaties voor de CBE
zullen voor organisch halogeengehalte
worden gesteld op -: 50 ppm; een fac-
tor 10 lager dan de huidige eis (1992).
Het gehalte PCB's van 0,5 mg/kg per
congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153
of 180 is met de huidige analysemoge-
lijkheden de bepalingsgrens. Indien de
analysemogelijkheden worden verbe.
terd, zal het gehalte worden verlaagd
tot uiteindelijk een streefwaarde van
0,5.10-3 mg/kg is bereikt. Het Besluit
organisch halogeen gehalte brandstof-
fen (19) zal in die zin worden aange-
past, zodra de CBE gaat functioneren.

(Actie 114,2, Knelpunt BI,

Bewerken afgewerkte olie

Specifieke eisen en criteria:

Vergun ni n gverJe n ing:
o Indien noodzakelijk. vergunningen voor voorbewerking gericht

op verwijdering van niet-gebonden water.

Overig:
o Alleen vergunning voor de CBE; ambtshalve verlenging van

huidige vergunningen tot de datum waarop naar verwachting
de CBE in gebruik wordt genomen. ~

Invoer en uitvoer

Per 1-1-1995 zal de CBE naar verwach-
ting functioneren. Tot die tijd wordt
invoer toegestaan ter opvulling van
bestaande capaciteit. De
bedrijfseconomische schaalgrootte
van de CBE overtreft waarschijnlijk het
Nederlandse aanbod. Blijkt dat het
geval, dan zal invoer worden toege-
staan.

De bewerking van afgewerkte olie
vindt in het buitenland niet op hoog-
waardiger wijze plaats. Uitvoer wordt
daarom niet toegestaan.

Invoer en uitvoer afgewerkte olie

o Geen uitvoer.
o Invoer toegestaan. ~
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Kerngegevens
Belangrijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerkingswijze

Actieve vergunninshouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

Bijzonderheden

5

Knelpunten
A Voor de inzameling van Kca

en va~!.adingrestan~
ontbreekt een sluitende

structuur.

B Onvoldoende afgifte,

waardoor illegale lozing~
ontdoeners ervaren

!!giftekosten als te hoog.

C Om structuur in stand te

houden is regionale financiële

ondersteuning nodig:_

o Internationaal verschilende

verwijdering,- en

fi nancieringssystemen.

bilge-, was- en ballastwater
677 Kton in potentiële hoeveelheid aanzienlijk hoger
0,3 Kton (91

0,7 Kton 191

610019l

binnenvaart, zeevaart
fysisch scheiden, biologische reiniging, chemische scheiding, destilleren, bewerken

voor hergebruik, verbranden
18 inzamelen, 28 schoonmakers, 10 bunkeraars, 9 bewerkers 118)

inzamelen overcapaciteit (21 i. verwerken voldoende

aanzienlijke stijging als gevolg van verbetering inzamel respons ¡21 1

onvoldoende informatie beschikbaar
onvoldoende informatie beschikbaar
beperkt informatie beschikbaar door recent operationeel worden inzamel systeem;
indirecte financiering bij ontdoening; heroverweging van beleid in 1993; aantal
vergunninghouders (werven/terminals) maakt geen gebruik van de vergunning
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Scheepsafva Lstoffen

Algemeen

In 1992 is evaluatieonderzoek verricht
naar het functioneren van de huidige
verwijderingstructuur voor scheep-
vaart-afvalstoffen (21). Op basis van
deze studie zullen de betrokken over-
heden en branches voorstellen doen
om de gesignaleerde knelpunten op
te lossen. Dit zal leiden tot actualise-

ring van het voorliggende onderdeel
van het Meerjarenplan, zowel inzake

inzameling als verwerking van vloei-
bare en vaste scheepsafvalstoffen (in-
clusief Kcal. (Knelpunt A). Tot die tijd
blijft het beleid, vastgelegd in beleids-
notitie afvalstoffen van de scheepvaart

(22), gehandhaafd,

Preventie en hergebruik

Overheden en branche-organisatie
hebben de afgelopen jaren diverse ac-
ties ondernomen om preventie te be-
vorderen. Voorbeelden: "efficient
stripping", schroefasafdichting en ver-
betering van de laad-, los- en wasme-
thoden van schepen.

Om preventie bij de binnenvaart te sti-
muleren wil de schippersorganisatie
een stichting voor indirecte financie-
ring oprichten, die ook moet gaan zor-
gen voor voorlichting over en stimule-
ring van preventie.

Inzamelen en bewaren

Voor de inzameling bestaat nagenoeg
een dekkend systeem. Daar waar in be-
paalde gebieden geen professionele
inzamelaar opereert kan aan scheep-
vaart Kca-inzamelpunten een aanvul-
lende functie worden gegeven voor het
incidenteel innemen van kleine hoe-
veelheden scheepsafvalstoffen. In deze
gevallen zal een inzamelvergunning
worden verleend. Verdere uitbreiding
van het aantal inzamelvergunninghou-
ders is niet aan de orde. De overlap-
ping in plichtgebieden bij de inzame-
ling komt aan de orde in de genoemde
actualisering van het Meerjarenplan.

Een bijzonder punt van zorg is de zeer
matige afgifte van verschillende soor-
ten scheepvaartafvaL. Om die afgifte
te vergroten wordt gewerkt aan een
internationaal systeem van indirecte fi-
nanciering voor oliehoudende afval.
stromen van de binnenvaart.
Vooruitlopend daarop geldt (naar ver.
wachting tot 1995) een systeem waar-
bij de schippers een deel van de kos-
ten (indirect) opbrengen via een
toeslag op de havengelden. Verder
dragen de ministeries van V&W en
VROM (tijdelijk) bij in de kosten van
verwijdering. (Knelpunten B en Cl.

Deze ministeries leveren ook een
tijdelijke financiële bijdrage aan de
instandhouding van inzamelfaciliteiten
in onrendabele gebieden (Waddenzee,
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Eems/Dollard, Limburgse Maas). Het
potentiële aanbod aan afvalstoffen in
die regio's is zo gering, dat een eco-
nomisch verantwoorde bedrijfsvoering
niet goed mogelijk is.

Iniamelen en bewaren scheepsafvalstoffen

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening:
. Geen uitbreiding van het aantal professionele inzamelaars.
. 8ewaarvergunning voor (scheepsafval) Kca inzamelpunten en
zonodig ook inzamelvergunning voor deze punten.

Overig:
. Heroverweging beleid in 1993.

Verwerken

Ook het beleid inzake de verwerking,
vastgelegd in de beleidsnotitie afval-
stoffen van de scheepvaart (22), blijft
gehandhaafd tot de genoemde her-
ziening van dit onderdeel van het
Meerjarenplan. Feitelijk betekent dit
dat er niet meer vergunninghouders
komen.

Verwerken scheepsafvalstoffen.

Specifieke eisen en criterÎa:

Vergunningverlening:
. Geen uitbreiding van het huidige aantal vergunninghouders.

Overig:
. Heroverweging beleid in 1993.

Invoer en uitvoer

Invoer wordt alleen toegestaan om
bestaande capaciteit bij de verwerking
op te vullen en indien is voorzien in de
verwerking van reststoffen.

Uitvoer wordt niet toegestaan, tenzij
hoogwaardiger verwerking in het bui-
tenland mogelijk is.

Invoer en uitvoer scheepsafvalstoffen

. Invoer toegestaan voor opvullen bestaande capaciteit, waarbij
voorzien is in de verwerking van de reststoffen.

. Geen uitvoer tenzij hoogwaardiger verwerking in het
buitenland.

Aanvullende maatregelen

De overheid blijft internationaal over-
leg voeren om te bepleiten dat buur-
landen een gelijkwaardig voorzienin-
genniveau gaan creëren. (Actie 1I 5.1,
Knelpunt D),

Met de betrokken overheden wordt
overlegd over de lozingsnormen (olie-
houdend afvalwater en chemisch

54

zuurstofverbruik), die voor installaties
onder vergelijkbare lozingsom.
standigheden verschillen. Lozingsnor-
men zijn overigens geen onderdeel
van de doelmatigheidsbeoordeling uit
het Meerjarenplan.

~

~

~
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Kerngegevens ss

Belang~ijkste afval~~ menselijk anatomische resten, beddingafval, "besmet" afval, scherpe voorwerpen,
bloed, plasma en cytostatica.

Hoeveelheid potentieel aanbod ca. 8 Kton per jaar !1)
Uitvoer 0
Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerkingswijze

Actieve vergunnin9houde~

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

Bijzonderheden

6

Knelpunten
A On~i:!~i:_!_r:de afgifte, met

name uit extramurale

instellingen.

0; in 1992 ca. 500 ton
750 intramurale en 17.500 extramurale instellingen in de gezondheidszorg

ziekenhuizen en andere instellingen in de intra- en extramurale gezondheidszorg
verbranden
24 aanvragen voor inzamelen, 2 verwerkers (18l

voldoende capaciteit voor potentiële aanbod.
1-3 jaar lichte stijging als gevolg van verbetering inzamelrespons, daarna stabiel !1)
11%

sector in opbouw; verwerkingsinstallatie voor specifiek ziekenhuis in bedrijf sinds begin

1992; vergunningplicht inzamelen sinds 1-9-1992

Specifiek ziekenhuis-
afva L

Preventie en hergebruik

Ziekenhuisafval, waarvan specifiek zie-
kenhuisafva! een deelstroom vormt, is
een van de prioritaire afvalstromen
waarvoor een implementatiep!an pre-
ventie en hergebruik wordt opgesteld.
Hierbij zal worden aangesloten bij de
actie die momenteel in EG-verband
gaande is (Project on Hospital Waste
or Clinical Waste).

Inzamelen bij particulieren

Bij particulieren komen afvalstoffen vrij
die gelijk zijn aan componenten uit de
stroom specifiek ziekenhuisafvaL. In
Noord-Holland wordt een proef ge-
daan met de afgifte van injectienaal-
den van particulieren aan apothekers.
Afhankelijk van de resultaten hiervan

zal landelijke invoering plaatsvinden.
(Actie Ii 6,1l

Inzamelen bij intra- en
extramurale gezondheidszorg

Gezien het grote aantal plaatsen waar
specifiek ziekenhuisafval van extramu.
rale instellingen vrijkomt, zullen de
huidige Kca-inzamelaars vergunning
krijgen voor de inzameling ervan. Op
onderstaande uitzonderingen na is het
ongewenst dat ook anderen een ver-
gunning krijgen. Een aantal bedrijven
zonder totaalpakket zamelt nu reeds
bij extramuralen in. Voorzover de
continuïteit van de inzameling in het

geding is, krijgen deze bedrijven -als
overgangsregeling- een vergunning.

De termijn waarvoor deze vergunnin-
gen worden verleend, wordt afge-
stemd op de termijn van de reeds ver-
leende vergunningen van de
Kca-inzamelaars.

Voor de inzameling van het afval van
de intramurale gezondheidszorg be-
staat een inzamelstructuur. In deze
structuur opereren ook bedrijven, die
niet specifiek Kca inzamelen. Met
name omdat deze bedrijven veelal
met hun logistieke voorzieningen tot
in het ziekenhuis komen, komen zij in
aanmerking voor een inzamelvergun-
ning. Zij krijgen dan alleen een vergun-
ning voor het inzamelen van specifiek
ziekenhuisafval. Kca-inzamelaars mo-
gen eveneens bij de intramurale instel-
lingen inzamelen.

Inzamelaars van specifiek ziekenhuis
afval afkomstig van intramurale instel-
lingen, krijgen het recht om in het hele
land in te zamelen. Inzamelaars van ex-
tramuraal afval, anders dan de Kca-in-
zamelaars, krijgen alleen het recht om
in te iamelen in het gebied waar zij nu
reeds inzamelen.

Bij de inzameling van de grotere stro-
men specifiek ziekenhuisafval (uit de
intramurale gezondheidszorg) door
inzamelaars zonder een totaalpakket is
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directe afvoer naar de verwerker mo-
gelijk. Separaat bewaren is hier niet
noodzakelijk, dus kan de koppeling in.
zamelen/bewaren (Deel I, paragraaf
6.1) worden losgelaten.
Om de inzamelrespons te verbeteren
zullen de instellingen in met name de
extramurale gezondheidszorg actief
worden voorgelicht. Het Rijk en het in-
zamelende en verwerkende (ZAVIN)

bedrijfsleven zetten deze voorlichting
samen op. Ook de brancheorganisa-
ties van ontdoeners worden er bij be-
trokken. (Actie ii 6.2, Knelpunt Al.

Inzamelen specifiek ziekenhuisafval

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening:
. Aan Kca~¡nzamelaars.

of
. Aan bedrijven die reeds voor 1 september 1992 specifiek

ziekenhuisafval inzamelden bij intramurale instellingen.
. Als overgangsregeling: tijdelijk vergunning voor bestaande

inzamelaars van extramuraal afval, voor zover dit van belang is
voor de continuïteit van de inzameling.

Overig:
. Indien alleen inzameling specifiek ziekenhuisafval bij

intramurale instellingen. Rechtgebied heel Nederland; geen
plichtgebied.

. Bij overgangsregeling: rechtgebied gelijk aan huidige
werkgebied.

Verwerken

Verbranding van specifiek ziekenhuis-
afval in eigen beheer komt nog maar
weinig voor. Er wordt niet voldaan aan
de Richtlijn Verbranden 1989 (23). Van
de betreffende gemeenten wordt ver-
wacht dat zij de milieuvergunning voor
deze installaties wijzigen of intrekken.
Samen met de regionale inspecties
voor de milieuhygiëne zal hiervoor een
actie opgezet worden. (Actie 1I 6.3).

Verbranding van specifiek ziekenhuis-
afval moet gebeuren bij de ZAVIN, die
hiertoe speciaal is opgericht. Alleen
als de capaciteit hier ontoereikend is,
fungeert AVR Chemie CV als achter-
vang. AVR Chemie CV stuurt in voor-
komende gevallen ziekenhuisafval
naar de ZAVIN, die dan ook een ac-
ceptatieplicht heeft.
Om te voorkomen dat ongewenste
prijsopdrijving plaatsvindt, bevat de
vergunning van de ZAVIN regulerende
voorwaarden. Vooralsnog geldt een
gemiddeld tarief van f 850,. per ton

(prijspeil 1992). Om na te gaan hoe de
ZAVIN functioneert zal, aansluitend bij
Actie I 5.1, elke twee jaar een audit
worden uitgevoerd.

S6

Verwerken specifiek ziekenhuisafval

Specifieke eisen en criteria:

Vergun nin 9 verlening:

. Vergunning alleen voor ZAVIN en AVR Chemie CV.

Overig:
. Geen verwerking door AVR Chemie CV zolang capaciteit

ZAVIN niet volledig is benut.

~
Invoer en uitvoer

Invoer wordt alleen toegestaan om
de capaciteit van de ZAVIN volledig te
benutten.

Omdat de verwerking in het buiten-
land niet op hoogwaardiger niveau
plaatsvindt dan bij de ZAVIN, wordt
uitvoer niet toegestaan.

Invoer en uitvoer specifiek ziekenhuisafval

. Invoer toegestaan voor het opvullen van capaciteit bij ZAVIN.

. Geen uitvoer. ~

~
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Kerngegevens
Belang~Jkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerkingswijze

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

Bijzonderheden

7

Knelpunten
A Verwerk~gte vee! gericht 

op verwijdering van metalen

uit afvalstoffen en niet o~_
~e~gwinne~!,~e metalen.

galvanische baden, (zinkhoudende) beitsbaden en zuren

35 Kton 19J

23 Kton (91; (met name hergebruik en nuttige toepassing)

in 1992 ca. 500 ton
2200 (91

metaalproduktenindustrie. chemische industrie
metaalterugwinning, nuttige toepassing en ONO (ontgiften, neutraliseren, ontwateren)
13 verwerkers 1181

voldoende
stabiel
9%

55%

Zuren basenen

Algemeen

De groep zuren en basen kan worden
onderscheiden in:

- zinkhoudende beitsbaden

- overige zuren en basen

Preventie en hergebruik

Voor beitsbaden is in het kader van
het programma preventie en herge-
bruik een implementatieplan opge-
steld (24). Doel van dit plan is dat in
het jaar 2000 95% van het beitszuur
van verzinkerijen nuttig wordt toege-
past en slechts 5% -na ONO-behande~
ling~ wordt gestort. Tot juli 1994 zal

het afgewerkte beitszuur kunnen wor.
den uitgevoerd omdat er in het bui-
tenland voor een belangrijk deel van
deze afvalstoffen hoogwaardiger ver-
werking mogelijk is. Op dat moment
zijn de bedrijfsprocessen zodanig aan-
gepast, dat er afvalstoffen ontstaan
die bruikbaar zijn als grondstof in de
chemische industrie. Wanneer dit her-
gebruik niet in Nederland mogelijk is,
blijft uitvoer ten behoeve van herge-
bruik toegestaan.

Een deel van de overige zuren en ba-

sen wordt uitgevoerd ten behoeve van
hergebruik. Het aanbod hiervan is te
gering om in Nederland verwerkings-
installaties voor elke afzonderlijke af-
valstroom te realiseren. De verwerking
van het andere deel bestaat uit verwij-
dering van de metalen uit vloeistoffen;
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vervolgens worden de verwijderde
metalen gestort.
Technieken voor terugwinning en her-
gebruik van de metalen zijn in principe
beschikbaar. De toepassing hiervan

verloopt echter traag, mede gezien de
vereiste hoge investeringen. In het ka-
der van T-2000 (13) zal pyro-metallurgi-
sche verwerking van het galvanische
slib verder uitgewerkt worden (zie Actie
I 3.1 uit deel i). (Knelpunt A). Vanwege
schaalvoordelen ligt internationale sa-
menwerking hierbij voor de hand.

Behalve de genoemde 'end of pipe'
techniek zijn bij de afval producenten
ook brongerichte maatregelen moge-
lijk (pelletreactor, harskolommen). Met
de branche-organisatie(s) en de water~

kwaliteitsbeheerders zal overleg wor-
den gestart om de introductie van
deze technieken te bevorderen. In
2000 moet de hoeveelheid te storten
metaalhoudend slib uit galvanische
processen met minimaal 25-30% zijn
verminderd. (Actie 11 7.1).

Verwerken

De verwerkingscapaciteit bij de hui-
dige vergunninghouders ('ONO-be.
drijven') is voldoende om het totale
aanbod van de niet hergebruikte afval~
stoffen te verwerken. Uitbreiding van
het aantal vergunninghouders is
daarom niet aan de orde.
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Verwerken van zuren en basen

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening:
. Geen uitbreiding van het aantal vergunninghouders.

Invoer en uitvoer

Zinkhoudende beitsbaden van
thermische verzinkerijen
Door het beslag op de Nederlandse
eindverwerkingscapaciteit wordt in-
voer niet toegestaan. Volgens het im~
plementatieplan (24) wordt uitvoer tot
1-7-1994 toegestaan, mits minimaal
70% nuttig wordt toegepast. Daarna
wordt getoetst aan de mogelijkheden
voor hergebruik in Nederland.

Overige zuren en basen
Gezien de laagwaardige wijze van ver-
werken en het beslag dat de daarbij
vrijkomende reststoffen leggen op de
schaarse Nederlandse eindverwer-
kingscapaciteit, wordt invoer niet toe-
gestaan, tenzij hergebruik/nuttige toe-
passing aan de orde is. In het buiten-
land is voor een aantal deelstromen
hoogwaardiger verwijdering mogelijk,
zoals toepassing in de kunstmestin~
dustrie en metaalterugwinning. In der-
gelijke gevallen wordt uitvoer toege-
staan. Inzet in een ONO-installatie en
immobiliseren wordt in dit verband
niet als nuttige toepassing aange-
merkt.

Invoer en uitvoer van zuren en basen

Zinkhoudende beitsbaden:
. Geen invoer.
. Uitvoer conform implementatieplan.

Overige zuren en basen:
. Geen invoer, tenzij hergebruik/nuttige toepassing,
. Geen uitvoer, tenzij hergebruik/nuttige toepassing.
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Kerngegevens
Belangrijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieden

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerkingswijze

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

~ijzonderheden

8

Knelpunten
A Voor een aantal stromen

~spuitbussen, lijmen, kit_t.!~

harsen) bestaan nog g~
bewerkingsfaciliteiten danwel

is onbekend of d~ huidig~
installaties ze kunnen

verwerken.

B Het bewerkbaar afval

wordt deels nog onbewerkt

verbrand of gestort.

verpakkingen van verf, inkt. lijm en kit; spuitbussen en lege emballage

potentieel aanbod verfafval 40 Kton (1 J; ingezameld verfafval 28 Kton;

overig Gcv 10 Kton 19J

verfafval 15 Kton. overig Gcv 1,8 Kton

potentieel alle huishoudens en bedrijven

huishoudens, verfbranche. grafische industrie

verfbehandelingsinstallatie waarna hergebruik en verbranden van deelstromen

1 verbranden, 3 specifiek verwerken. 4 initiatieven (181

voldoende, uitgezonderd een aantal specifieke stromen; onvoldoende
eindverwerkingscapaciteit (verbranding)

stijging als gevolg van verbetering inzamelrespons 11 I

verfafval: 10%

verfafval: 90%

er zijn nu drie verwerkers van verfafval; diverse andere hebben plannen voor
verwe rki ng s i nstall aties

Gebru; kte
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chem; ca L; ën-
ve rpa kk; ngen ( Gcv)

Algemeen

Het gaat de laatste jaren steeds beter
met de inzameling van gebruikte che-
micaliënverpakkingen. Dat is mede het
resultaat van de nieuwe Kca-inzamel-
structuur. Toch 'verdwijnt' nog steeds
veel Gcv tussen het niet-gevaarlijk af-
vaL. Voorlichting via branche-organisa-
ties, maar ook strengere regels en
handhaving moeten hier voor verbete-
ring zorgen. Gescheiden inzameling
van Gcv in bouw- en sloopafval krijgt al
de nodige aandacht.

Voor lege verpakkingen (schud-,
schrap- of schraap leeg) geldt dat deze
niet als gevaarlijk afval worden aange-
merkt.
Dit sectorplan is voorts niet van toe-
passing op oliefilters, hiervoor is sec-
torplan 19 opgesteld.

Preventie en hergebruik

Voor een belangrijk deel van de Gcv

(metalen verpakking met verfrestan-
ten) zijn in de afgelopen anderhalf jaar
hergebruik-installaties gereed geko-
men. Het metaal wordt hergebruikt,
de veri in het algemeen niet. Deze
wordt veelal verbrand. Voor Gcv van
lijmen, kitten en harsen ontbreken
zulke voorzieningen nog. Met de pro-
ducenten en de NVCA zal worden
overlegd om hierin verandering te
brengen. (Actie 11 8.1, Knelpunt A).

Verwerken

Aanbod van en verwerkingstechnieken
voor Gcv zijn onderzocht (40). Door
verschillende vergunninghouders
wordt Gcv eerst geshredderd om het
opslag-en transportvolume te
verkleinen. Daarna worden de verf-
fractie en het verpakkingsmateriaal
gescheiden in een Veribehandelings-
installatie (VBI). Als het verpakkings-
materiaal uit kunststof bestaat is deze
laatste stap niet effciënt, tenzij de
kunststoffractie kan worden herge-
bruikt of verbrand op een roosteroven
in plaats van in een draaitrommeloven.

De huidige VBl's hebben onvoldoende
verwerkingscapaciteit. Belangrijke oor-
zaken zijn: startproblemen van een
nieuwe installatie en een grote histori-
sche voorraad. Daarbij zullen de initia-
tieven van de schildersbranche om te
komen tot een optimalisatie van de in-
zamelstructuur op korte termijn leiden
tot een toename van het aanbod. Dit is
de reden dat het aantal vergunninghou-
ders met één uitgebreid kan worden.
Daarnaast zullen shredderinstallaties
bij inzamelaars/bewaarders die zijn be-
doeld voor volumeverkleining voor het

bewaren en/of transport zonodig toe-
gestaan worden (uitgezonderd voor
spuitbussen). Omdat er met een extra
VBI-vergunning voldoende capaciteit
is voor de verwerking van Gcv mag
AVR Chemie CV geen (al dan niet
geshredderd) Gcv op metaalbasis
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accepteren, die in een VBI kunnen wor-
den verwerkt. Het storten van reststof-
fen wordt niet toegestaan. (Knelpunt B).
Verwerken van overig Gcv vindt, tot
een hoogwaardiger verwerking is ge-
realiseerd, plaats door verbranden.

Verwerken gebruikte chemicaliën-verpakkingen

Specifieke eisen en criteria:

Vergunn ingver/en ing:
. Uitbreiding met één vergunninghouder voor behandeling

verfafvaL.
. Het shredderen van verpakking door inzamelaar/bewaarder

voor volumeverkleining en hergebruik van emballage, met
uitzondering van spuitbussen, wordt toegestaan.

. Voor installatie(s) waarmee Gcv van lijmen, kitten en harsen
kunnen worden verwerkt of waarmee hergebruik van de
kunststoffractie kan worden gerealiseerd.

Vergunningvoorschrift:
Na shredderen van metaalhoudend Gcv dient afvoer naar een
verfbehandelingsinstallatie plaats te vinden.

Overig:
. AVR Chemie CV mag geen al dan niet vershredderde Gevop

metaalbasis accepteren die in een VBI kunnen worden verwerkt; dit
zal in de vergunning worden vastgelegd.

Invoer en uitvoer

Invoer wordt niet toegestaan vanwege
het beslag op de Nederlandse eind.
ve rwerk i n gsca pacite it.

Uitvoer wordt niet toegestaan, omdat
verwerking in het buitenland niet op
een hoogwaardiger wijze geschiedt
dan in Nederland (verwerking in een
VBI van verfafvallen of verbranden van
overig Gcv). Zonodig moet gebruik
worden gemaakt van tijdelijke opslag-
voorzieningen.

Invoer en uitvoer gebruikte chemicaliën-verpakkingen

. Geen invoer en uitvoer.
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Kerngegevens
Belangrijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belang~ijkste bedrijfstakken

Verwerkingswijie

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

9

Kne lpunten

A Vermeng~g van partijen

beperkt
hergebruiksmog!!ijkheden.

B Hergebruik (na destillatie)

wordt niet optimaal

toegepast. vanwege de

oniekere atiet van het
destilaat en de. ten opiichte

van destilatie, lage kosten van

verbranding.

Industrie

Chemie 18'
Metaal/electro 6

Overig 10----

halogeenarme en -houdende opfosmiddelen

25 Kton HKW en 37 Kton OKW 191 (exclusief loondestillatie en verwerking in eigen

beheer)
5 Kton HKW en 13 Kton OKW 19j (exclusief loondestillatie en verwerking in eigen

beheer)
9 Kton HKW en 3 Kton OKW (91

2800 HKW en 7600 OKW 191

chemische industrie, metaal- en efectroindustrie
verbranding, chloorwinning door verbranding, destillatie
naast inzamelaars en bewaarders van Kca: 8 inzamelen, 11 bewaren, 1 verbranden,
1 chloorwinning, 8 destillatie 118)
voldoende
stabiel

HKW's 25%, OKW 20%

afname

VLoeibare
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kooLwater-
stoffen

Preventie en hergebruik

Halogeen-houdende koolwaterstoffen
behoren tot de prioritaire afvalstro-
men in het kader van preventie en her-
gebruik 116). Er worden drie industie-
sectoren onderscheiden: de
chemische industrie, metaal. en elec-
totechnische industrie, overige indus-
trie en dienstverlening.

Tabel 9.1

Taakstelling preventie en hergebruik HKW's
(inclusief loondistillatie).

Kton (1988) Taakstelling 2000

~reventie hergebruik/nut- verbranden

tige toepassing

(samen - 80%)
80% 10%
25% 50%

20%

10%

25%

, Exclusief 31 Kton 'eigen' verwerking bij twee
grote bedrijven.

Een deel van de partijen HKW's en
OKW's voor gebruikstoepassingen
wordt afgegeven aan inzamelaars.
Hergebruik hiervan vindt echter nog
erg weinig plaats. In de visie van de
NVCA wordt aangegeven dat de
NVCA voor 1-1-1993 zal zorgen voor
een nadere invullng van een richtlijn
voor de bevordering van destillatie
van kleine partijen. (Knelpunt A). Doel-
stelling hierbij is 50% hergebruik van
de partijen, die Kca-inzamelaars na
1-1-1995 binnenkrijgen.
Voorzover nodig zal dit initiatief

ondersteund worden. Artikel 10.7 van
de Wet milieubeheer ('gescheiden
houden en gescheiden afgeven van af-
val' maakt dat mede mogelijk. Verder
wordt -in overleg met de NVCA en de
producenten- bekeken hoe de afzet
van regeneraat kan worden bevor-
derd, tenminste voorzover dat nodig is
om de hergebruiksdoelstellingen te
kunnen bereiken. De vergunning van
AVR Chemie CV verbiedt acceptatie
van vloeibare koolwaterstoffen waar.
voor hergebruik inclusief afzet kan
worden gerealiseerd. (Knelpunt B).

Inzamelen

Voor het inzamelen van oplosmiddelen
krijgen in principe alleen de Kca-inza-
melaars een vergunning. Alleen service-
inzamelaars kunnen óók een vergunning
krijgen, mits dit een bijdrage levert aan
het hergebruik. In dat verband zijn ze
verplicht de ingezamelde afvalstoffen af
te geven aan een verwerker ten be~

hoeve van hergebruik.

Iniamelen vloeibare koolwaterstoffen

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening
. Naast Kca-vergunninghouders ook voor service-inzameling.

Ve rgunningvoorsch ri ft
. Bij service-inzameling afgifte ten behoeve van hergebruik. ~
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Verwerken vloeibare koolwaterstoffen

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening
. Geen uitbreiding van het huidige aantal vergunninghouders.
. Wel vergunning voor gefractioneerde destillatie en

loondestillatie. ~
Verwerken

Met de inwerkingtreding van de Wet
milieubeheer zal ook loondestillatie
onder het vergunningen regiem van
de verwijdering van gevaarlijk afval
vallen. De desbetreffende bedrijven
komen in dit kader voor een vergun-
ning in aanmerking.

Invoer en uitvoer

Invoer ten behoeve van hergebruik

(destillatie of terugwinning chloor)
wordt toegestaan.

Indien hergebruik in Nederland niet
mogelijk is, wordt uitvoer ten behoeve
van hergebruik toegestaan. Uitvoer

ten behoeve van verbranding in het
buitenland wordt in een dergelijke si-
tuatie toegestaan voor zover dit past
binnen de criteria zoals opgenomen in
sectorplan 10.

Invoer en uitvoer vloeibare koolwaterstoffen

. Invoer ten behoeve van hergebruik.

. Uitvoer toegestaan voorzover verwerking niet in Nederland
mogelijk is of hoogwaardiger verwerking in het buitenland
plaatsvindt. ~
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Kerngegevens
Belansir~kste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Belang~jkste bedrijfstakken

Verwerkingswijze

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

~ijzonderheden

10

Knelpunten
A Tekort aan
verwerkingscapaciteit;

hierdoor wachttijden en

uitvoer.

breed scala aan organische afvalstoffen

275 Kton in 1990 (101

108 Kton in 1990(101

9.5 Kton in 1990110)
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chemische industrie, afvalverwerkende bedrijven, basismetaal- en metaalproduktenindustrie
verbranden in roosterovens, draaitrommelovens, ondersteuningsbrandstof bij cement-

bereiding en energie-opwekking
3 (AVR Chemie CV, NV AVR en AKZO); 2 vergunninghouders verbranden afvalstoffen,

die voor het overgrote deel bij eigen activiteiten vrijkomen (181

ondercapaciteit
lichte toename

zie verschillende sectorplannen

zie verschillende sectorplannen

verwerking AKZO betreft chloorterugwinning uit organochloorverbindingen; door

capaciteitstekort opslag van te verbranden verpakt gevaarlijk afval; 10% van het te
verbranden afval wordt nog gestort

Te verbranden
afva Lstoffen

Algemeen

Op verzoek van de minister van VROM
en het IPO heeft AVR Chemie CV haar
visie gegeven op de verwijdering van
verbrandbare gevaarlijke afvalstoffen

(29). Deze visie vormt naast de Visie van
de NVCA (1) en de Trendstudie van
TNO (10) de basis voor dit deel van het
Meerjarenplan. De hier gepresenteerde
cijfers wijken licht af van de cijfers uit de
NVCA-visie, omdat inmiddels extra ge-
gevens beschikbaar zijn gekomen.

Preventie en hergebruik

De stroom te verbranden afvalstoffen
bestaat uit deelstromen die in de an.
de re sectorplannen aan de orde ko-
men. Voor informatie over preventie
en hergebruik wordt naar de des-
betreffende sectorplannen verwezen.

Overcapaciteit kan preventie en herge-
bruik belemmeren. Het instrument van
vergunningverlening biedt voldoende
mogelijkheden om dit te voorkomen.
Zo kan (en zal) in vergunningen voor
het verbranden van gevaarlijke afval-
stoffen een verbod worden opgeno-
men om afvalstoffen, waarvoor een
meer hoogwaardige wijze van verwij-
dering mogelijk is, te accepteren.

Huidig aanbod en wijze van
verwijdering

In 1990 bedroeg het totale aanbod te

verbranden gevaarlijke afvalstoffen 275
Kton. Hiervan is 145 Kton in Nederland
verbrand in draaitrommelovens (DTO)
of roosterovens (RO); 75 Kton werd in
het buitenland verbrand in afvalver-
brandingsinstallaties of gebruikt als se-
cundaire brandstof, met name in de ce-
mentindustrie. Bij gebrek aan
voldoende verbrandingscapaciteit is
circa 35 Kton in het buitenland gestort

(onder meer op de stortplaats Schön-
berg). Het overige afval is tijdelijk
opgeslagen (10 Kton) dan wel gebruikt

bij chloorproduktie (8,7 Kton, AKZO),

Prognose van het aanbod;
voorkeurstechnieken

De Trendstudie geeft een prognose
van het aanbod aan verbrandbaar af-
val in 2000. De verwachte resultaten
van lopende en voorziene acties op
het vlak van preventie en hergebruik
zijn hierin verdisconteerd. De Trend-
studie geeft ook aan hoe de toekom-
stige verwijdering zou moeten plaats-
vinden. Dat gebeurt op basis van de
indeling naar voorkeurstechnieken,
genoemd in de NVCA-visie.

Tabel 10.1 vat de TNO-berekening sa-
men. Ter toelichting kan worden ver-
meid dat niet alle afvalstoffen, die
voor verbranding in aanmerking ko-
men, ook in een speciaal voor gevaar-
lijk afval bedoelde draaitrommeloven
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verwerkt behoeven te worden. Een
deel van het afval kan biologisch
worden gezuiverd of worden herge-
bruikt na destillatie. Een ander deel is
zodanig van samenstelling, dat ver-
branding in een installatie voor ge-
wone afvalstoffen (roosteroven) moge-
lijk is. Sommige afvalstoffen zijn
geschikt als secundaire brandstof.
Het gebruik van bepaalde afvalstoffen
als secundaire brandstof betekent dat
deze afvalstoffen worden ingezet ter
(gedeeltelijke) vervanging van pri~
maire of fossiele brandstoffen in instal-
laties die niet tot doel hebben het ver-
werken van afvalstoffen. In het
algemeen gaat het bij deze installaties
om buitenlandse cementovens of
energiecentrales. De acceptatiecriteria
van deze installaties zijn in het alge-
meen vrij ruim, evenals de (Iucht)emis.
sie-eisen die gesteld worden. Naast
het streven naar zelfvoorziening vormt
dit laatste mede een reden om de in-
zet van afvalstoffen in het buitenland
als brandstof te beperken. Verder is
relevant dat thans binnen de EG regel-
geving in voorbereiding is met betrek-
king tot de emissie-eisen bij de ver-
branding van gevaarlijke afvalstoffen.
Er is een gerede kans dat hierdoor ver-
branding van gevaarlijk afval in bij-
voorbeeld cementovens in de toe-
komst niet meer mogelijk is.
Bij "inzet als secundaire brandstof" is
geselecteerd op basis van de accepta-

tiecriteria voor (buitenlandse) cemen-
tovens. De cijfers weerspiegelen niet
het streven naar zelfvoorziening. Zelf-
voorziening leidt tot meer inzet van
secundaire brandstof in rooster- en
draaitrommelovens.

Bij de categorie "verbranden op roos-
terovens" is ervan uitgegaan dat door
de verbranding van gevaarlijk afval de
emissies en de kwaliteit van de slakken
niet negatief worden beïnvloed. De
voorwaarden waaronder de verbran-
ding plaatsvindt zijn gebaseerd op:

- de eisen op grond van het besluit
luchtemissies afvalverbranding (42)

- voorschriften inzake toepassing en
verwerking van verbrandingsslakken

- de verbrandingstechniek

- eisen die de oven stelt.
Voor de uitwerking van deze voor-
waarden wordt verwezen naar bijlage
111 van de uitvoeringsvisie verbranden

(29),

Technisch en milieuhygiënisch gezien
kan het afval dat is ondergebracht in
de categorieën "secundaire

brandstof" en "roosteroven" ook
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worden verbrand in een draaitromme-
loven. Omgekeerd kan afval uit de ca-
tegorie "draaitrommeloven" niet in
een roosteroven worden verbrand of
ingezet als secundaire brandstof.

Tabel 10.1 

Aanbodprognose en voorkeursverwijderings-
wijze van verbrandbare gevaarlijke afval-
stoffen volgens 110).

Kton/j

Destilatie

Inzet als secundaire brandstof 1

Verbranding in een roosteroven 2/3

Verbranding in een draaitrommeloven 3

Overige

Totaal

16

86

76

110

9

297

1 Gebaseerd op acceptatiecriteria
cementovens. Beperking van uitvoer leidt tot
een verschuiving van deze categorie naar de
categorie DrO en RO.

2 De kwaliteit van de slakken wordt door
verbranding niet negatief beïnvloed.

3 Exclusief de verschuiving als bedoeld bij 1.

De tabel toont dat er in 2000 naar ver~

wachting (86+76+110~) 272 Kton af-
val verbrand zal moeten worden,
waarvan tenminste 110 Kton in een
DTO verwerkt moet worden. Beper-
king van de export naar cementovens

(gewenst om redenen van milieuhy-
giëne en zelfvoorziening) betekent dat
er meer afval in DTO en RO verbrand
moet worden.

Voor de categorie steekvast afval kan
verschuiving naar DTO's oplopen tot
28 Kton. Voor andere (hoogcalorische)
afvalstromen is dat niet goed in te
schatten.

Het verbranden van
gevaarlijke afvalstoffen

Bij het verbranden moet rekening wor.
den gehouden met de aggre-
gatietoestand waarin de afvalstoffen
vrijkomen. Met name bij een DTO luis-
tert het samenstellen van het 'menu'
nauw. Een DTO moet daarom onder.
scheid maken tussen de categorieën

(in vaten) verpakt afval, steekvast afval
in bulk, sludges, vloeibaar hoogcalo-
risch en vloeibaar laagcalorisch afvaL.

Voor elk van deze categorieën heeft
een DTO een beperkte capaciteit, die
verder samenhangt met de calorische
waarde, kwaliteit van verbrandings-
residuen en emissie-eisen. De catego-
rieën steekvast in bulk en verpakt afval
kunnen (zij het in beperkte mate) met
elkaar worden uitgewisseld. Ook de
overige drie categorieën zijn in zekere
mate uitwisselbaar.
De capaciteit voor het verbranden van
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al het gevaarlijk afval hangt dus niet al.
leen af van het totale aanbod, maar ook
van het aanbod per categorie afvaL.
Op dit moment beschikt AVR Chemie
CV als enige in Nederland over drie
DTO's (nrs. 7, 8 en 9) met een totale
verbrandingscapaciteit van 135 Kton
per jaar. Als DTO-7 buiten bedrijf
wordt gesteld dan zal die capaciteit
dalen tot 102 Kton per jaar.

Er moet voldoende verbrandingscapa-
citeit worden gepland voor gevaarlijke
afvalstoffen die in een DTO en een RO
verwerkt moeten worden. Daarbij be-
palen de capaciteit en het "menu" van
een oven hoeveel en welke afvalstoffen
verbrand kunnen worden. Stagnatie in
de afvoer bij ontdoen ers en inza.
melaars, waardoor ongewenste voorra-
den ontstaan, moet in ieder geval wor-
den voorkomen. Op grond van het
principe van zelfvoorziening moet ex.
port van afval (zoals van te verbranden
gevaarlijk afval dat nu wordt gestort in
Schönberg) beëindigd worden. Uitvoer
voor verbranding is ongewenst wan-
neer elders minder strenge emissie-ei-
sen gelden dan in Nederland. Boven-
dien staat niet vast dat buitenlandse
autoriteiten invoer van Nederlands af-
val zullen blijven toelaten.

Tabel 10.2 

Aanbod van in DTO's te verbranden
gevaarlijk afval en de beschikbare capaciteit.

Aanbod in 2000 Verwerkingscapaciteit OTO's in Kton/j

in Kton 7/8/9 8/. 8/9/10
Totaal 110-138 135 102 153

Verpakt 28 36 24 24 + 0-251
Steekvast 24-52 17 16 16 + 25-01
Sludges hocai/lacal 532 82 62 93

* In deel 111, annex 5, is de verwerking van
scheepsafval en verontreinigde grond niet
meegenomen, terwijl ziekenhuisafval daar wel
is meegenomen, dit leidt tot afwijkende cijfers

1 Totale capaciteit voor verpakt en steekvast in
bulk is 65 Kton/j. De capaciteit voor steekvast
en verpakt is bij DTO-10 uitwisselbaar en
bedraagt 25 Kton/j. Het aanbod in 2000 van
verpakt en steekvast samen is tenminste 52
Kton/j en ten hoogste 80 Ktonlj.

2 Aanbod is tenminste 53 Kton/j; reductie van
de uitvoer van afvalstromen uit deze
categorie zal leiden tot toename aanbod ten
behoeve van verbranding in DTO; om
hoeveel Kton het gaat is onduidelijk.

Uit de hoeveelheden in de tabel, de
capaciteit van de bestaande DTO's en
de genoemde uitgangspunten kan
worden afgeleid, dat er op den duur
onvoldoende capaciteit is, ook als
DTO-7 in bedrijf blijft. Met name voor
steekvast afval (momenteel voor een
belangrijk deel in het buitenland

gestort) blijft, ook met DTO-7, een
groot tekort aan verwerkingscapaciteit

bestaan. Uitbreiding met een derde
DTO is dan ook noodzakelijk (DTO-
10), (Knelpunt Al

De definitieve sluitingsdatum van
DTO-7 hangt af van de ingebruikname
van DTO-1 0 en het aanbod aan ver-
pakt gevaarlijk afvaL. DTO-10 zal naar
verwachting in 1996 in gebruik geno-
men worden.
Een nieuwe DTO zorgt wellicht bij een
aantal categorieën afval voor een (be-
perkte) overcapaciteit. Voor zover no-
dig zal deze worden opgevuld door
(verdere) beperking van de uitvoer van
hoog calorisch gevaarlijk afval naar (on-
der meer) cementovens. Verbranding
van deze afvalstoffen in de DTO kan
primaire brandstoffen uitsparen. Daar-

naast kan zonodig voor bepaalde
categorieën invoer worden toegestaan.

De inzet van het vergunningeninstru-
ment zal erop gericht zijn de capaciteit
van de te realiseren DTO-1 0 volledig
te benutten. Dat betekent onder meer
dat geen vergunning wordt verleend
voor nieuwe installaties voor het ver-
branden van in een DTO te verwerken
afvalstoffen (verpakt afval en steekvast
afval dat niet een RO verbrand mag
worden), als dit zou leiden tot onder-
bezetting van de DTO-capaciteit bij
AVR Chemie CV. Gelet op het aanbod
aan local, lacal en sludges kunnen ook
andere bedrijven voor een vergunning
voor de verbranding van deze afval-
stoffen in aanmerking komen. Dit
voorzover er geen capaciteitsover-
schot ontstaat. ZAVIN zal een vergun-
ning krijgen voor het verbranden van
hoogcalorisch gevaarlijk afval als on-
dersteuningsbrandstof, mocht dat aan

de orde komen.

Positie en functie van AVR
Chemie CV

Hoeveel aandacht preventie en herge-
bruik ook krijgen, voorlopig is en blijft
verbranding een essentieel onderdeel
van de verwijderingsketen. Gezien de
milieuhygiënische risico's van onjuiste
verwijdering van gevaarlijke afvalstof-
fen, is het van groot belang dat er vol-
doende verbrandingscapaciteit be-
schikbaar is en dat de afvoer van
verbrandbare gevaarlijke afvalstoffen
van ontdoener naar eindverwerker ge-
garandeerd is.
Dit maakt het gewenst dat AVR Che-
mie CV, als enige eindverwerker voor
de verbranding van gevaarlijke
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afvalstoffen in een DTO, een achter-
vangfunctie gaat vervullen. Daarom
krijgt zij vanaf het moment dat DTO-1 0
in gebruik genomen wordt de plicht
alle gevaarlijke afvalstromen te accep-
teren, die in een DTO verbrand moe-
ten worden. Voor de categorie verpakt

(exclusief specifiek ziekenhuisafval)
geldt deze acceptatieplicht al per 1-7-
'93. Zo kan worden voorkomen dat er
door stagnatie van de afvoer een voor-

raad ontstaat bij afvalproducenten en
inzamelaars.
Verder is het gewenst dat AVR Chemie
CV voor bepaalde categorieën afval
een afvalmanagementfunctie gaat ver-
vuilen. Zolang er in eigen land onvol-
doende verbrandingscapaciteit be-
schikbaar is, moeten de beschikbare
DTO-capaciteit en de buitenlandse af-
zetmogelijkheden in milieu hygiënisch
opzicht optimaal worden benut. Dit
geldt voor de categorieën verpakt afval

(exclusief specifiek ziekenhuisafval) en
steekvast in bulk, dat in een DTO ver-
brand moet worden.

AVR Chemie CV moet dan wel zorgen
voor voldoende verbrandingscapaciteit
en tijdelijke opslagruimte. In Nederland
kan dus geen tweede verbrandingsbe-
drijf komen voor gevaarlijke afvalstof-
fen, die in een DTO verbrand moeten
worden. Om te voorkomen dat onge-
wenste prijsopdrijving plaatsvindt, war-
den in de vergunning van AVR Chemie
CV regulerende voorwaarden opgeno-
men. Aansluitend bij actie I 5.2 zal bij
dat bedrijf eens per twee jaar een audit
uitgevoerd worden om na te gaan hoe
de achtervangfunctie wordt ingevuld.
Deze audit vindt plaats onder auspiciën
van de Stuurgroep Meerjarenplanning
Gevaarlijke Afvalstoffen.

Eindverwerken te verbranden afvalstoffen

Specifieke eisen en criteria:

Verg unningverlen in g:
. Alleen uitbreiding van de verbrandÎngscapaciteit oio bij AVR
Chemie CV.

. Geen uitbreiding van de verbrandingscapaciteit voor
afvalstromen, die bedoeld zijn voor verbranding in DTO's, als
dit leidt tot onderbezetting van de OIO's 7, 8, 9 en 10.

. Zonodig vergunning voor verbranden hoogcalorisch gevaarlijk
afval bij ZAVIN.

. Vergunning voor verbranden van sludges. hocal en lacal
voorzover geen overcapaciteit ontstaat.

Vergunningvoorschrift:
. Acceptatieplicht voor gevaarlijke afvalstoffen in de categorie
verpakt per 1-7-1993.

. Acceptatieplicht voor alle in een DTO te verbranden gevaarlijke
afvalstoffen vanaf in gebruikname oio -10.

. Acceptatie binnen een maand.

. Acceptatieverbod van door de minister aan te wijzen
afvalstoffen, waarvoor een hoogwaardiger wijze van
verwerking beschikbaar is.

. Tarieven goed te keuren door minister.
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Afvalstoffen die op een Ra verbrand
kunnen worden, zullen worden verwerkt
door afvalverbrandingsinstallaties (AVI's),
die voldoen aan de regels gesteld in de
AMvB "luchtemissies afvalverbranding".

Invoer en uitvoer

Zodra de DTO-10 in gebruik wordt ge-
nomen is er voldoende capaciteit be-
schikbaar voor de verwerking van alle

(in DTO's en Ra's) te verbranden
gevaarlijke afvalstoffen. Uitvoer zal
dan niet meer worden toegestaan.
Een uitzondering hierop geldt voor
bepaalde categorieën afval waarvoor
toch een tekort aan verbrandingscap-
aciteit in Nederland bestaat. Afvalstof-
fen, die in een DTO verbrand moeten
worden, mogen alleen door AVR Che-
mie CV worden uitgevoerd -en dan
nog alleen die afvalstoffen, die met de
minste risico's in het buitenland ver-
werkt kunnen worden. Voor de cate-
gorie verpakt geldt een verbod op uit-
voer (anders dan via AVR) al vanaf
1.7.1993,

De uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen,
die kunnen worden ingezet als secun-
daire brandstoffen, blijft beperkt toe-
gestaan afhankelijk van de capaciteit
in eigen land, de benodigde menusa-
menstelling voor de DTO en de accep-
tatiecriteria van de faciliteiten in het
buitenland.

Er komt een onderzoek naar be-
staande of te creëren mogelijkheden
voor de verwerking van die catego-
rieën afvalstoffen, waarvoor ook na de
ingebruikname van DTO-1 0 in eigen
land nog onvoldoende capaciteit is.
Als dergelijke mogelijkheden aanwe-
zig zijn (bijvoorbeeld verwerking
afvalolie in CBE), wordt uitvoer niet
toegestaan. Hierdoor wordt de afhan-

kelijkheid van het buitenland verkleind
en de continuïteit van de verwijdering
verbeterd.

Invoer en uitvoer te verbranden afvalstoffen

. Geen invoer totdat uitbreiding verbrandingscapaciteit is
gerealiseerd en voldoende capaciteit aanwezig is.

. Geen uitvoer na 1.7-1993 van de categorie verpakt tenzij via
AVR Chemie CV.

. Geen uitvoer van in Rü te verbranden afvalstoffen.

. Geen uitvoer van in oio te verbranden afvalstoffen na inge-
bruikname van DIO-l0. Indien verbranden bij AVR Chemie CV
niet mogelijk is, uitvoer alleen via AVR Chemie CV.

. Uitvoer gevaarlijke afvalstoffen, anders dan de hiervoor be-
doelde, voor verbranden met energiebenutting is toegestaan,
zolang volledige benutting van de capaciteit van de OIO's is
verzekerd en in eigen land geen alternatieve verwerkingsmo-
gelijkheden beschikbaar zijn.

~
~
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Kerngegevens
Belan9~iikste afvalstoffe~_

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

~~I.angrijkste bedrijfstakken

Verwerkingswij:ie

Actieve ver9unningho~~

C:~Fladteit
Verwachtin.9 aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

B_ij:ionderheden

11

Kne lpunten

A Alternatieve
verwerkingstechnieken komen

niet tot stand.

B Geen adequate

~!~ijde~ngsfadliteiten!~
!!gen land.
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kwikhoudende afvalstoffen (fluorescentiepoeder en afval aardgaswinning)

en hardingszouten

1 Kton 191

1 Kton 19)

geen 191

15(9(

olie- en gaswinning. verwerkers gasontladingslampen, metaalproduktenindustrie
ondergrondse deponie (Kali und Salz)

geen 1181

in Nederland geen
stijging kwikhoudende afvalstoffen (met name fluorescentiepoeder),
daling hardingszouten
-:10%

-:10%

afvalstoffen met een sterk (eco)toxisch karakter waarvoor berging in de C-2 deponie
niet mogelijk is; ondergrondse deponie sterk in discussie

C-1 Afva Lstoffen

Algemeen

C-1 afvalstoffen worden nu meestal
in een ondergrondse deponie in
Duitsland geborgen. De Nederlandse
regering heeft een standpunt inzake
de ondergrondse berging ingekomen

(44). De huidige wijze van berging
wordt niet acceptabel bevonden. Er
moet derhalve een eind komen aan de
uitvoer voor ondergrondse berging
zoals deze thans plaatsvindt.

die technieken. (Actie 11 11.1). Voor

hardingszouten (een zeer specifieke,
kleine afvalstroom van enkele tiental-
len tonnen per jaar) zullen producen.
ten en gebruikers een oplossing moe-
ten zoeken. (Actie 11 11.2, Knelpunten
Aen BI,

Invoer en uitvoer C-L afvalstoffen

. Geen invoer.

. Na 1-1-1996 geen uitvoer van kwikhoudende C-L afvalstoffen
en hardingszouten om te storten.Preventie en hergebruik

De toepassing van kwikhoudende be-
strijdingsmiddelen is gestopt. Bij har-
dingszouten is preventie mogelijk. Bij
kwikterugwinning uit fluorescentiep-
oeder worden de restafvalstoffen ge-
stort, echter worden deze afvalstoffen
niet meer als C-1 afval aangemerkt,
zodat berging in Nederland mogelijk
is. Het kwik kan worden hergebruikt.
Bij kwikwinning uit filterkaarsen van
aardgasbehandeling kunnen deze

fiterkaarsen worden verbrand. Het
kwik kan worden hergebruikt.

~

Verwerken, invoer en uitvoer

De huidige wijze van verwijdering van
C-1 afvalstoffen wordt per 1-1-1996
beëindigd. Voor de verschillende
kwikhoudende afvalstoffen zijn
verwerkingstechnieken beschikbaar. In
1993 wordt een plan van aanpak opge-
steld om te komen tot toepassing van
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Kerngegevens
Belang~ijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerkingswijze

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachtin~ aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

~jzonderheden

12

Knelpunten
A Voor reststoffen van

afvalverbrandingsinstallatie~

(AVl'sl zijn er onvoldoende

stortfadliteiten.

B Onduidelijkheid over de

status van immobilisatie als

(voorlbehandelingstechniek.
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metaalhoudende filterkoeken, rookgasstof steenwol produktie, fluoride-
houdend slib, katalysator-restanten, AVI-vliegas en rookgasreinigingsresidu
van de verbranding van gevaarlijk afval

38 Kton 191

14 Kton 19J

geen 19)

26019)

chemie, afvalverwerkende bedrijven, basismetaal- en metaalprodukten-industrie
deponie
1118)

voldoende
reductie aantal afvalstromen (rookgas stofsteenwolproduktie, fluorideslib en
metaalhoudende filterkoeken, stopzetting accuverwerking); sterke toename AVI-vliegas

32% (exclusief AVI-vliegasJ

10% (exclusief AVI-vliegas)

geen

t(tL ,. ~)\

'C;li~J:~~t¿t~::
\~ :DJ~.
.'.. "'~. .,t ,;;

..~ l;, ..

C-2 Afva Lstoffen

Algemeen

AVR Chemie CV stelt in het kader van
de meerjarenplanning een uitvoerings-
visie op voor de berging van C-2 afval-
stoffen (exclusief reststoffen AVI's).

Deze omvat ook de planning van de
benodigde capaciteit, de beoordeling
van aangeboden afvalstoffen en de te
volgen procedures. Mede op basis van
deze visie zal het voorliggende deel
van het Meerjarenplan worden geac-
tualiseerd. Hierbij zal ook de verwijde-
ringsproblematiek van jarosiet worden
meegenomen. Hetzelfde geldt voor
de mogelijkheden tot reductie van de
hoeveelheid C-2 afvalstoffen. De pro-
vincies geven voor AVI-reststoffen

(evenals voor C-3 afvalstoffen) aan
waar ze gestort moeten worden (zie
ook sectorplan C-3). (Knelpunt A).

metaalhoudende reststoffen, die
vrijkomen bij de verwerking van galva-
nische afvalstromen.
Voor de behandeling van vliegas zijn in
principe technieken beschikbaar om
het gehalte aan zware metalen en or-
ganochloorverbindingen te reduceren,
c.q. het uitlooggedrag (en hieraan
gekoppeld de mogelijkheden tot her-
gebruik) te verbeteren. Er wordt on-
derzoek gedaan naar de operationa-
lisering van deze technieken. Dat
gebeurt in het kader van het project
T-2000 (131 en het nog op te stellen
implementatieplan reststoffen van
AVl's. (zie ook Actie i 3.2).

Per 1-1-1996 wordt het storten van
AVI-vliegas in de huidige vorm verbo-
den. AVI-vliegas zal dan, na een be-
handeling gericht op een kwaliteits-
verbetering, zoveel mogelijk nuttig
toegepast moeten worden.

Slechts de vergunningprocedure kan
aanleiding zijn tot verschuiving van ge-
noemde datum.

Immobilisatietechnieken of andere
verwerkingstechnieken kunnen het uit-
loog gedrag van C-2 afvalstoffen zo
veranderen, dat hergebruik binnen de
kaders van het Bouwstoffenbesluit (25)
dan wel storten als C-3 afval mogelijk
wordt. Er wordt een beleidsstandpunt
voorbereid inzake de eisen (bijv. wat
betreft volumetoename), die aan deze
technieken gesteld moeten worden.
(Actie 1112,1, Knelpunt B),

Verwerken van vliegas van AVI's

. Per 1996 moet AVI-vliegas worden behandeld met het oog op
vermindering van het gehalte aan zware metalen c.q. een
verbetering van het uitlooggedrag.

. Per 1996 is het storten van 'onbehandelde' vliegas van AVI's
niet meer toegestaan.

Preventie en hergebruik

Het sectorplan zuren en basen gaat
in op preventie en hergebruik van

~
Mogelijkheden tot hergebruik van an-
dere C-2 afvalstoffen (met name die al
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in het hergebruikscompartiment zijn
opgeslagen) komen aan de orde als
dit onderdeel van het Meerjarenplan
wordt geactualiseerd.
Verandering van produktietechnieken

en beëindiging van produktie hebben
de omvang van verschillende afvalstro-
men na 1990 fors doen dalen (zout.
slakken 1,6 Kton/j tot 0 Kton/j; rook-
gas steenwolproduktie 3,5 Kton/j tot 1
Kton/j; fluorideslib 3,1 Kton/j tot 0
Klon/j),

Verwerken

C-2 afvalstoffen, die in kleine hoeveel-
heden (tot 5 Kton per jaar) vrijkomen,
worden gestort in de C-2 deponie op
de Maasvlakte. Voor grote hoeveelhe-
den specifieke afvalstoffen kunnen
speciale stortplaatsen worden inge-
richt. Dit geldt met name voor de
mono-deponieën voor AVI-reststoffen
die gerealiseerd moeten worden op
bestaande stortlokaties zo dicht mo-
gelijk bij de AVI's,

Verwerken C.2 afvalstoffen

Specifieke eisen en criteria:

. Berging in C-2 deponie alleen als is aangetoond dat een
alternatieve wijze van verwijdering (preventie of verwerking
anderszins) niet mogelijk is.

. Aanwijzing provincies van stortplaatsen voor AVI-reststoffen.

~
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Invoer en uitvoer

Door het beslag op de schaarse stortcapaci-
teit en de laagwaardige wijze van vervijde-

ren, wordt invoer niet toegestaan.

Uitvoer van AVI-reststoffen ten be-
hoeve van storten wordt niet toege-
staan. Na 1-1~96 wordt uitvoer ten be-
hoeve van nuttige toepassing slechts
toegestaan na bovenbedoelde behan-
deling. Voor het overige wordt uitvoer
alleen toegestaan, indien berging in de
C-2 deponie niet mogelijk is.

Invoer en uitvoer C-2 afvalstoffen

. Geen invoer.

. Slechts uitvoer, als berging in C-2 deponie niet mogelijk is,
echter geen uitvoer AVI-reststoffen. ~
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Kerngegevens 70
Belang!!lkste afvalstoffen zeefzand, grond, drinkwaterslib, baggerspecie, zuiveringsslib, rayonslib

Hoeveelheid 108 Kton, inclusief drinkwaterslib, exclusief baggerspecie, zeefzand en
verontreinigde grond (91

Uitvoer 23 Kton 19j
Invoer geen (9
Aanbieders 230019)

Belang~!jkste bedrijfstakken dienstverlenende bedrijven, verwerkers gevaarlijk afval, kunstvezelindustrie, nutsbedrijven

Verwerkingswijze storten
Actieve vergunninghouders 12 stortplaatsen (ontheffing); 15 in procedure (18)
~paciteit onvoldoende
Verwachting aanbod stijging (reststoffen bij verwerking)
Preventie 2000 21 %
Hergebruik 2000 11 %
~ijzonderheden

13

nog verwerkbaar 12%

C-3 Afva Lstoffen

Knelpunten
A Onvoldoende

verbrandingscapaciteit, _
waardoor afvalstoffen met een

(te) hoog gehalte aan _
~ganische stoffen worden

gestort.

B Voo.!z!!n~genniveau voor

het storten van C-3

afvalstoffen bij bestaande

stortfaciliteiten onvoldoende.

COnvoldoende
stortladliteiten p~ provin.~

::q.--9io; hierdoor uitvoer op

omvang.!ijke schaaL.

Algemeen

Onlangs zijn de categorieën niet ver-
werkbaar afval, die de commissie Hof-
man in 1983 heeft vastgesteld, gemo-
dificeerd en geconcretiseerd. Een
samenvatting van de categorieën en

bijbehorende criteria is opgenomen in
de begrippenlijst (deel 111, 2),

Deze criteria zijn opgenomen in de
Grenswaardennotitie storten gevaar-
lijk afval (4 11

1-1-1996, (Knelpunt Al
In de notitie "bouwen sloopafval in
BACA" (36) wordt aangegeven welk
deel van het bouw- en sloopafval als
gevaarlijk afval moet worden aange-
merkt.

Preventie en hergebruik

Door preventie en hergebruik hoeven
er minder C-3 afvalstoffen gestort te
worden. Hieronder staat vermeld om
welke soorten het vooral gaat.

Bij het storten van de afzonderlijke
afvalstromen kunnen verschillende ei-
sen of acceptatiebepalingen gelden.
Voor twee afvalstromen wordt hierop

ingegaan bij het onderdeel preventie
en hergebruik. De specifieke accepta-
tiebepalingen voor verontreinigde
grond en straalgrit zijn opgenomen in
de desbetreffende sectorplannen.

Een deel van het zeefzand van puin-

brekers (naar schatting 100 Kton per
jaar) wordt aangemerkt als gevaarlijk
afval, vanwege het hoge gehalte aan
polycyclische aromatische koolwater-
stoffen. Reiniging en hergebruik is
echter mogelijk, maar wordt nog niet
toegepast. Omdat storten van afval-
stoffen alleen wordt toegestaan als an-
dere verwerking onmogelijk is
(par. 6.4), moet er een eind komen aan
het storten van reinigbaar zeefzand.
Om de branche hierop in te laten spe-
len, zal een startverbod per 1-1-1995
ingaan. Voor reinigbaarheid zullen cri-
teria opgesteld worden. Actie 1113.1.

Het storten van afvalstoffen met een
(te) hoog gehalte aan organische stof
moet worden beëindigd, ook alom
een betere beheersing van stortplaat-
sen mogelijk te maken. De mogelijk-
heden hiertoe zijn mede afhankelijk
van de beschikbaarheid van vol-
doende verbrandingscapaciteit (sec-
torplan 10),

Blijkt verbranding van die afvalstoffen
die thans nog gestort worden moge-
lijk, dan moet het storten van de
desbetreffende afvalstoffen binnen
een half jaar beëindigd worden. De
deadline waarnaar wordt gestreefd is

Zeelzand

. Het storten van economisch reinigbaar zeefzand, dat op grond
van het gehalte aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen gevaarlijk afval is, wordt na 1-1-1995 niet
meer toegestaan. ~
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Maatregelen aan de bron kunnen het
gehalte aan zink in rayonslib reduce-
ren tot minder dan 2%. Het slib wordt
dan niet langer aangemerkt als ge-
vaarlijk afvaL.

Rayonslib

. Per 1-1-94 wordt het storten van rayonslib met een zink-

gehalte hoger dan 2% niet meer toegestaan. ~

Onderzoek naar de verwijdering van
reststoffen van de drinkwaterpro~
duktie (inclusief de mogelijkheden tot
preventie en hergebruik) is onlangs af-
gerond (27). De betrokken overheden
en de bedrijfstak zullen samen maatre-
gelen formuleren om de hoeveelheid
reststoffen van de drinkwaterproduk-
tie te beperken en de verwijdering te
optimaliseren. (Actie 1113.2).

Voor preventie en hergebruik van ver-
ontreinigde grond en straal grit wordt
verwezen naar de desbetreffende sec-
torplannen.

Voorzieningenniveau

Het voorzieningenniveau van de stort-
plaatsen is afgestemd op de grens~
waarden voor het uitlooggedrag van
de afvalstof. Dit niveau is erop gericht
dat deze afvalstoffen zodanig geïso-
leerd en beheersbaar worden gestort,
dat ~ook op langere termijn~ wordt
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voorkomen dat de bodem wordt ver-
ontreinigd. Het Stortbesluit bodembe-
scherming (17) geeft hiervoor de es~
sentiële randvoorwaarde. Dit besluit is
gebaseerd op de Wet bodembescher~
ming en de Wet milieubeheer. (Knel-
punt B). Voor C-3 stortplaatsen is dit
uitgewerkt in (28).

Voorzieningenniveau stortplaatsen _ C.3 afvalstoffen

. lnrichtingseisen die voortkomen uit het Stortbesluit bodem-
bescherming (uitgewerkt in de vorm van modelvoorschriften).

. Storten in apart compartiment voor C-3 afvalstoffen. ~

Realisatie voorzieningen

C-3 afvalstoffen komen veelal in aan-
zienlijke hoeveelheden vrij. Het reali-
seren van een centrale voorziening

voor alle C-3 afval ligt daarom minder
voor de hand. Omvang en aard van de
verschillende afvalstromen zijn zoda-
nig, dat ze niet op elke stortplaats ge-
stort kunnen worden.

De provincies zullen aangeven welke
stortplaatsen geschikt zijn of worden
gemaakt voor het storten van de
afvalstoffen. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat elke regio zelfvoorzie-
nend is, met de nuance dat voor rela-
tief kleine partijen C-3 afvalstoffen de
stort op een centrale stortplaats, voor
bepaalde regio's, wenselijk kan zijn.
Per 1-1-95 zijn de voorzieningen gere-
aliseerd (Actie ii 13.3). Verder wordt
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rekening gehouden met een uitwisse-
ling tussen provincies als onvoorziene
omstandigheden hiertoe nopen. (Knel-
punt Cl,
Op grond van de argumenten, die zijn
genoemd in deel I, zullen de lagere
overheden zodanig in stortplaatsen
voor C-3 afval participeren, dat effec-
tieve sturing qua acceptatie en tarieven
mogelijk is. De wijze waarop dit vorm
krijgt kan per provincie verschillen.

De provincies zullen afspraken maken
over de storttarieven om 'afvaltoe-
risme' naar de goedkoopste stortplaat-
sen te voorkomen. Verder zullen ze af-
spreken binnen welke termijn de
desbetreffende stortplaatsen zullen
worden aangewezen. Elke provincie
zorgt voor 1-1-1995 voor voldoende
stortaciliteiten voor het C-3 afval en

AVI-reststoffen die binnen de provincie
vrijkomen. Wellicht zullen daarbij in re-
gionaal verband oplossingen worden
gezocht. Desnoods worden hiertoe
dwingende maatregelen getroffen.

Tot 1-1-1995 zal C-3 afval zoveel moge-
lijk worden gestort op de nu beschik-
bare lokaties. Met name de stortplaats
VBM op de Maasvlakte speelt hierbij
een rol. De beperking in aanleverings-
gebied die deze stortplaats momenteel
kent vervalt tot 1-1-1995. Vanaf 1-7-
1993 is export van C-3 afval verboden,
tenzij berging op bedoelde stortplaat-
sen -wegens aard of hoeveelheid, of
vergunningvoorwaarden - niet mogelijk
is. Na 1-1-1995 vervalt in beginsel de
landelijke rol van VBM.
De provincies die tussen 1-7 -1993 en 1-

1.1995 uit andere provincies C-3 afval en
AVI-reststoffen ontvangen, behouden
zich het recht voor eenzelfde hoeveel-
heid van dat afval te retourneren, zodra
er C-3 stortplaatsen zijn gerealiseerd in
de provincie/regio van herkomst.

Realisatie voorzieningen - C-3 afvalstoffen

. Provincie/regio zelfvoorzienend met (inter)provinciaal!-
regionaal catamiteitenplan, behalve voor specifieke
afvalstromen.

. Afstemming van tarieven.

. Overheidsdominantie ten behoeve van de sturing van
afvalstromen.

. Realisatie voorzieningen per 1-1-1995; met het oog hierop
nadere afspraken in lPO-verband.

Overgangsregeling

De genoemde inrichtingseisen zijn re-
cent ontwikkeld. Om deze reden vol-
doen de stortplaatsen waar C-3 afval-
stoffen worden gestort nog niet aan
deze eisen. Er wordt een termijn
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vastgelegd, waarbinnen de noodza-
kelijke voorzieningen getroffen moe-
ten worden. In de tussentijd geldt een
overgangsregeling.

Overg~n9s~g~9 voor C-3 afvalstoffen

. Stortplaatsen waar momenteel (-3 afvalstoffen worden gestort
moeten uiterlijk 1-1-1995 voldoen aan de inrichtingseisen.

. Verlenging van huidige ontheffingen voor stortplaatsen,
die geen onderdeel vormen van toekomstige verwijderings-
structuur, totdat voldoende andere stortplaatsenbeschikbaar zijn. ~

Invoer en uitvoer

Vanwege het beslag op Nederlandse
eindverwerkingscapaciteit wordt in-
voer niet toegestaan.

Aangezien er voor het Nederlandse
aanbod voldoende stortcapaciteit is,
wordt uitvoer, op de eerder beschre-
ven uitzonderingsgevallen na, niet
toegestaan.

Invoer en uitvoer van C-3 afvalstoffen

. Geen invoer.

. Tot 1-1-1995 alleen uitvoer voor uitzonderingsgevallen (op
grond van aard en hoeveelheid); daarna geen uitvoer. ~

~
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Kerngegevens
Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerkingswijze

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

14

Knelpunten
A Overcapaciteit bij~

verwerkers, omdat ongeveer

d!,~_e.l!tya.ii_d~Ei~¡nigen _

grond wordt gestort; dit
laatste geldt niet voor de

g~ond.die .als gevaarlijk afval

wordt aangemerkt.

B Reststoffen van (fysisch!

chemische) grondreinigi~g

~o~de~p _dit moment

voornamelij~ gestort.

651 Kton ¡91

7 Kton ¡91

79 Kton (91

470(91

openbaar bestuur; diffuus vrijkomend bij saneringen

fysisch/chemische, thermische of biologische reiniging
8 verwerken 1181

overcapaciteit
groei met name uit de particuliere sector
niet van toepassing
onvoldoende informatie beschikbaar

Veront re; n; gde

Algemeen

Dit sectorplan heeft uitsluitend betrek-
king op verontreinigde grond die als
gevaarlijk afval moet worden aange-
merkt.
In 1989 hebben Rijk, provincies en ge-
meenten het Service Centrum
Grondreiniging (SCG) opgericht. Het

SCG vervult met de participerende
overheden een cruciale rol bij de
beoordeling van de verwerkbaarheid
van verontreinigde grond. Zo brengt
het SCG een bindend advies uit over

(eind)verwerking van verontreinigde

grond. Het SCG moet vaststellen of
grond, die volgens de IBS-regeling

moet worden gesaneerd, reinigbaar of
niet-reinig baar is.
Dit gebeurt aan de hand van het be-
sluitvormingsmodel verwijdering ver-
ontreinigde grond uit de Leidraad
Bodembescherming (30). Belangrijke
vragen daarbij zijn of de grond binnen
bepaalde kosten kan worden gerei-
nigd tot een nuttig toepasbaar pro-
dukt en hoeveel reststoffen bij die rei-
niging vrijkomen. Bij meer dan 20%
reststoffen is de grond niet-reinigbaar.
Wordt tot reiniging besloten, dan
zorgt het SCG daarvoor.

Preventie en hergebruik

Verontreinigde grond die geldt als ge-
vaarlijk afval moet na reinging zo veel
mogelijk worden hergebruikt. Om dit
te bevorderen wordt het storten van
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grond

reinigbare grond bemoeilijkt en op
termijn verboden.

(Eind)verwerken
Op dit moment bestaat in het alge-
meen overcapaciteit bij de
(eind)verwerking van verontreinigde

grond (75-80% van de capaciteit
wordt benut). Storten is goedkoper.
Dit geldt met name voor de grond, die
te boek staat als niet-gevaarlijk afvaL
Een stortverbod voor reinig bare grond
geldt zodra een daartoe strekkende
AMvB in werking treedt (naar ver-
wachting medio 1994). (Knelpunt A).

Zolang de genoemde overcapaciteit
bestaat, wordt uitbreiding van de
verwerkingscapaciteit niet toegestaan.
Dit geldt niet wanneer daardoor hoog-
waardiger technieken worden geïn-

troduceerd of wanneer verwerking van

specifieke stromen extra capaciteit
vraagt. In elk geval zal het SCG (zwaar-
wegend) advies worden gevraagd bij
het beoordelen van eventuele aan-

vragen voor uitbreiding van de ver-
werkingscapaciteit.
Als verontreinigde grond reinigbaar is,
wordt storten niet toegestaan.
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IEind)verwerken verontreinilide grond

Specifieke eisen en criteria:

Ve rgunningvoorsch ri ft:
. Storten alleen toegestaan indien:

Kosten reiniging ;;f 100-/ton bij matig verontreinigde grond.
Kosten reiniging ;;f 250-/ton bij sterk verontreinigde grond.
Hoeveelheid reststoffen ;;20%.

Overig:
. Reinigbaarheid wordt vastgesteld door Service Centrum

Grondreiniging.

Invoer en uitvoer

Invoer wordt toegestaan om de capa~
citeit op te vullen die -vanwege het
potentiële aanbod- gewenst is. (Knel-
punt AI,

Voor uitvoer ten behoeve van storten
geldt hetzelfde als voor C-3 afval-

stoffen.

Invoe.~ e.n_ uitvoe~e_~ri~.r~!riigd! g~.!~

. Invoer toegestaan ter opvulling van overcapaciteit.

. Geen uitvoer, tenzij uitzonderingsgevallen: zie C-3.

Aanvullende maatregelen

In overleg met de branche zal worden
nagegaan welke mogelijkheden er zijn
om het residu te verwerken, dat ont-
staat bij fysisch/chemische reiniging.

(Actie il 14,1, Knelpunt B),
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Kerngegevens
Belang!.ijkste afvalsto~
Hoeveelheid

reinigbaar en niet-reinigbaar straalgrit, straalgrit-reinigingsresidu

21 Kton 191 voor zover het wordt aangemerkt als gevaarlijk afval;

totale hoeveelheid vrijkomend straalgrit: 125 Kton
geen
geen
100019J

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belang~ijkste bedrijfstakken

Verwerking~ijze

Aantal vergunninghouders

~paclte;t
Verwachting aanbo_d_
Preventie 2000

Hergebruik 2000

~ij~~e~eden

tra ns po rtm i dde lenindustrie, metaa Iprod u kten i n dustri e

fysisch/chemisch scheiden, storten

2 bewaren, 1 reinigen 118)

overcapaciteit verwerking reinig baar straalgrit, tijdelijk stortcapaciteit VBM
sterke stlJging door aanwIJzing als gevaarlijk afval

30%

40%

belangrijk deel van het 'niet-gevaarlijk afval' straalgrit wordt gestort

15 Straalgrit

Knelpunten Preventie en hergebruik

A Afzet van gereinig~
straalgrit is problematisch:.

Voor de prioritaire afvalstroom straal-
grit wordt een implementatieplan (34)
opgesteld. Doelstelling van dit plan is
het bereiken van minstens 30%
preventie en 40% hergebruik en nut-
tige toepassing in het jaar 2000. Een
randvoorwaarde wat de verwijderings-
structuur betreft is een oplossing voor
de verwijdering van niet-reinigbaar
straalgrit en straalgrit-reinigingsresidu.

B Een structurele oplossing

voor het storten van

niet.reinigbaar straalg~
straalgrit-reini9i.!9~~
ontbreekt.

Het beleid inzake vergunningen en in-
en uitvoer zal zich richten op uitvoe-
ring van het implementatieplan.

Straalgrit met verontreinigingen (zoals
verfresten), die de concentratie-
grenswaarden gevaarlijk afval over-
schrijden, valt onder de regelgeving
voor gevaarlijke afvalstoffen. Met verf-
resten verontreinigd straal grit afkom-
tig van nader vast te stellen branches,
wordt per definitie gevaarlijk afval,
zodra BAG A voor dit onderdeel in
werking treedt. Verontreinigd straal-
grit zal als gevaarlijk afval worden aan-
gemerkt zodra aan een aantal voor-
waarden is voldaan;

- Het gereinigde grit kan worden herge-
bruikt c.q. nuttig worden toegepast.
Hiertoe wordt een AMvB voorbereid,
waarin de producentenverantwoorde-
lijkheid wordt geëffectueerd, die in
werking zal treden wanneer dit herge-
bruik c.q. nuttige toepassing niet tot
stand komt. (Knelpunt Al.
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- Er is voldoende stortruimte voor het
zogenaamde niet-doelmatig reinig-
bare grit (definitie implementatieplan
(34)),
Bij grensoverschrijdende overbren-
ging wordt al het straalgrit aange-
merkt als gevaarlijk afvaL.
Een deel van het straalgrit is C-2 afval,
een ander deel C-3 afval; bij het reali-
seren van C-3 stortplaatsen moet re-
kening gehouden worden met een
hoeveelheid te storten straalgrit van
40 Kton/jr; deze hoeveelheid zal door
uitvoering van het implementatieplan
afnemen tot 18 Kton/jr. (Knelpunt Bl.

Bewaren. verwerken en
storten
Het coneept-implementatieplan ver-
meldt het streven naar een eenduidige
structuur voor de ontdoeners zodanig
dat de afvalstof, in ieder geval admini-
stratief, voor één tarief op één plaats
kan worden aangeboden. Op dit mo-
ment is er één vergunninghouder voor
het bewerken ten behoeve van het
verwijderen van organische
verontreinigingen. Zoals in het imple-
mentatieplan vermeld is er ruimte voor
een tweede bedrijf.

Voor het al dan niet storten van straal-
grit wordt onderscheid gemaakt tus-
sen reinigbaar en niet-reinig baar grit.
Storten wordt alleen toegestaan
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als aangetoond is dat het straalgrit
niet reinigbaar is.

Bewaren, verwerken en storten straal_9_r1t

Specifieke eÎsen en criteria:

Vergunningverlening:
. Ondersteuning implementatieplan.

Overig:
. Storten alleen toegestaan indien aangetoond is dat straalgrit
niet reinigbaar is.

1~'..~~!:en_lI~t~~e.i:!.~~~lg rit

. Geen invoer en uÎtvoer.

Invoer en uitvoer

Aangezien de bij verwerking vrij-
komende reststoffen beslag leggen
op Nederlandse capaciteit van eind-
verwerking, wordt invoer niet toege-
staan.

De buitenlandse verwerking is niet
hoogwaardiger dan in Nederland, zo-
dat geen toestemming voor uitvoer
zal worden gegeven.
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Belang~ijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

bakeliet accu's en polypropeen accu's
circa 22 Kton 110)

alle accu's
aanzienelijke hoeveelheid

circa 17.000

77Kerngegevens

Belang~¡jkste bedrijfstakken

Verwerk.!gs~ijze
garagebedrijven, autoslopers, schroothandelaren
terugwinnen lood, loodverbindingen en polypropyleen in buitenland; neutralisatie van
zwavelzuur door Nederlandse verwerkers; stort van reststoffen en slakken

134 overgangsrecht, 161 aanvragen 118)

geen verwerkingscapaciteit in Nederland
jaarlijkse stijging 0,5 Kton per jaar 110j

onvoldoende informatie beschikbaar
100%

verwijdering vooral door handelaren in oude metalen vanwege de positieve restwaarde;
hoog inzamel rendement (98%); sterke versnippering; accu's zijn recent aangewezen als

gevaarlijk afval

Aantal vergunning~u~~
~~p~~teit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

~e!geb~~ik 2000

!!ijzonderheden

16 Accu I s

Knelpunten

veroorzaken.

Algemeen

Het beleid, omschreven in de notitie
"Invulling van het vergunningenbeleid
voor de verwijdering van oude accu's"
(31 J, wordt voortgezet. Het bevat de
volgende elementen;

- Voorzieningenniveau bewaarinrichtin~
gen volgens de CPR-richtlijnen 15.1 en
15-2(32),

- Afweging van alternatieve verwijde.
ringsstructuren; daarna kiezen en be-
schrijven van een bepaalde structuur.

Preventie en hergebruik

Bij de verwerking van de accu's wordt
een groot deel van de accu's (lood,
loodverbindingen, polypropyleen) her-
gebruikt; daarbij ontstaan nauwelijks

reststoffen.

rechtstreeks aan bewerkers leveren,
worden verondersteld de nodige in-
vesteringen te kunnen doen. Bedrij-
ven, die niet voldoen aan de CPR-
richtlijnen 15-1 en 15-2 en die minder
dan 500 ton oude accu's per jaar om-
zetten, worden beoordeeld op hun
mogelijkheden om toekomstige mi-
lieu-investeringen te kunnen doen.

(Knelpunt A). Naar verwachting krijgen
50-75 bedrijven een vergunning. Op
termijn kan hieruit een structuur ont-
staan met een kleiner aantal gespecia.
liseerde bedrijven. (Knelpunt B).

A Veel bedrijven hebben niet

~ juiste voorzie_n~g!n voo~
bewaren; dit kan

bodemverontreinig~g _

BOnvoldoende doorzichtige_

verwij~e~i.!gs~t~uctu~
waardoor onder andere

handhaving wordt_b.=moe~ijkt.

Inzamelen en bewaren accu's

Specifieke eisen en criteria:

Inzamelen en bewaren

Vergunn ingverJe n ing:
. Indien zekerheid bestaat dat milieuhygiënische voorzieningen

conform CPR-richtlijn 15-1 en 15.2 zullen worden gerealisee:J

De bestaande verwijderingsstructuur
blijft zo veel mogelijk gehandhaafd om
de huidige zeer hoge inzamelrespons
niet te verstoren. De handel in oude
accu's blijft in handen van de bedrijven
die zich voorheen al met de verwijde-
ring van oude accu's bezighielden. In-
zamelaars met een totaalpakket en
Kca-depots verwijderen de kleine par-
tijen. Alleen bedrijven, die kunnen vol-
doen aan de milieu hygiënische vereis-
ten, komen in aanmerking voor een
vergunning. Handelaren met een jaar-
omzet van meer dan 500 ton die

Verwerken

Nederland heeft geen verwerkingsmo-
gelijkheden voor oude accu's. Van-

wege de benodigde schaalgrootte ligt
verwerking in Europees verband voor
de hand. Indien een kleinere schaal.
grootte haalbaar is, worden Neder-
landse initiatieven bij de verwerking
van Nederlandse accu's met het oog
op zelfvoorziening, niet afgewezen.
De minimumstandaard voor de ver-
werking van oude accu's is dat er geen
reststoffen ontstaan. Slechts na ver.

werking van oude loodaccu's mogen
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Verwerken accu's

nog loodhoudende materialen en
bakelietafval resteren. Verwerking in
Nederland wordt alleen toegestaan,
als aan de genoemde minimumstan-
daard wordt voldaan. De capaciteit
van de buitenlandse verwerkers van

oude accu's is voldoende; er zijn geen
afzetproblemen.

Specifieke eisen en criteria:

. Geen vergunning indien reststoffen ontstaan, uitgezonderd
bakelietafval en loodhoudende reststoffen van bakelietaccu~

Invoer en uitvoer

Invoer van accu's wordt -gezien het
ontbreken van verwerkingscapaciteit
in Nederland- niet toegestaan. Uit-
voer wordt wel toegestaan.

Invoer en uitvoer accu's

. Geen invoer.

. Uitvoer toegestaan, zolang verwerkingscapaciteit in Nederland
ontbreekt.
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Kerngegevens
Belangrijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belang!:ijkste bedrij~takken

Verwerkingswij:re

Actieve vergunninghouders

Capaciteit

Verwachting aanbod

Preventie 2000

Hergebruik 2000

~ij:ronderhe~en

17

Knelpunten
A In:ramelrendement niet

optimaaL.

B Voor niet-oplaadbare

batterijen :rijn in Nederland

geen verwerkingsfaciliteiten.

r ~.! ~j !.'. ..",f..,: ¡'\.... .~,

i '1 .'~' (.~7~,,4-'
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kwikoxide-, alkaline- en zinkbruinsteenbatterijen; oplaadbare nikkel/cadmium en andere

typen batterijen
4 Kton, waarvan 2,4 Kton opgeslagen ¡9)

geen 19J

geen 19j

potentieel alle huishoudens en bedrijven

huishoudens
zilver (in Engeland) en kwik (in Nederland) terugwinning (kwik knoopcel-batterijen en
zilverhoudende batterijen; terugwinning cadmium en nikkel (Frankrijk, nikkel/cadmium-

batterijen); tijdelijke opslag
1 aanvraag bewaren, 2 aanvragen bewerken, 1 storten (18j
onvoldoende
gelijkblijvend

kwalitatief: vermindering van kwik en andere milieubelastende stoffen

100% gescheiden inzameling gevolgd door maximaal hergebruik
realisering verwerkingsfadliteiten in Nederland; introductie nieuwe typen oplaadbare batterijen

Batterijen

Preventie en hergebruik

Kwalitatieve preventie is bereikt door
beperking van de toepassing van kwik

en cadmium in batterijen. De inzame-
ling en verwerking van gesloten batte-
rijen vormt een van de (hoofd)onder.
werpen van het implementatieplan
batterijen (33). Dat plan (april 1992) is
opgesteld in het kader van de uitvoe-
ring van het programma preventie en
hergebruik. Kernpunten van dit plan:

- 100% inzameling in het jaar 2000
(Knelpunt AI

- Inzameling via het Kca-circuit en aan-
brengen Kca~logo.

- Herverwerking (terugwinnen kwik,

cadmium, lood, zink en mogelijke an-
dere bestanddelen) van alle batterijen.

- Introduceren oplaadbare nikkel/hyd-

ride-batterijen.
- Minimalisering van het gebruik van

kwi koxide-batterijen.

- De kosten van verwijdering vanaf het

inzamelpunt komen voor rekening van
de producent/importeur.

Het te voeren vergunningenbeleid en
het beleid ten aanzien van in- en uit-
voer zal er op gericht zijn de uitvoe-
ring van het implementatieplan te on-
dersteunen.

Als onderdelen van het implementa-
tieplan niet worden uitgevoerd, treedt
een AMvB inzake een statiegeldrege-
ling en een herverwerkingsregeling
voor alle batterijen in werking.

Verwerken

Alleen open nikkel/cadmiumbatterijen
uit bedrijven en kwikoxide batterijen
kunnen in Nederland worden be- of
verwerkt. Loodbatterijen en
nikkel/cadmium-batterijen, voorzover
apart ingezameld, worden in het bui-
tenland verwerkt. Verwerking van de
overige batterijen is in eigen land
(nog) niet mogelijk. Naar verwachting
zullen omstreeks 1996, in eigen land
of elders, verwerkingsmogelijkheden
beschikbaar zijn. In afwachting daar-
van worden de batterijen opgeslagen
bij AVR Chemie e.V.. Hierbij wordt
een fonds gevormd ten behoeve van
de toekomstige verwerking.

Ondanks de resultaten van kwalita.
tieve preventie blijft het zinvol om bat-
terijen gescheiden in te zamelen en te
verwerken. Wanneer er geen kwik en
cadmium in batterijen meer aanwezig
is dan is het gehalte aan zinkverbindin-
gen nog zodanig (15% zink) dat afvoer
en verwerking tezamen met huishou-
delijk afval milieuhygiënisch onge-
wenst is. Dit ondermeer omdat ver-
branding van batterijen met
huishoudelijk afval een negatieve in-
vloed op de kwaliteit van de slakken
C.q de hergebruiksmogelijkheden
heeft. Daarnaast is het uiteraard
wenselijk het zink en eventuele andere
componenten terug te winnen om zo-
doende de stofkringloop te kunnen
sluiten.
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Invoer en uitvoer

Invoer is alleen toegestaan voor de
bewerking van open nikkel/cadmium-
batterijen en de verwerking van kwik-
oxide-batterijen.
Uitvoer van open en gesloten
nikkel/cadmium batterijen is alleen
toegestaan ten behoeve van de terug-
winning van metalen. Uitvoer van alle
overige batterijen is niet toegestaan.
Zij worden opgeslagen in afwachting
van de ontwikkeling van ver-
werkingsmogelijkheden. Indien blijkt
dat in het buitenland verwerking (an-
ders dan storten) mogelijk is en er nog
geen vergelijkbare of hoogwaardiger
verwerking in eigen land aanwezig is,
dan wordt uitvoer toegestaan. Te den-
ken valt aan terugwinning van zink
door ertsverwerkers.

Invoer ~~__ui~voer batterijen

. Geen invoer, behalve van kwikoxide- batterijen en open
nikkel/cadmium-batterijen ten behoeve van be-/verwerking.

. Geen uitvoer, uitgezonderd nikkel/cadmium-batterijen en voor
eenmalige batterijen ten behoeve van verwerking.
(terugwinning metalen en andere waardevolle bestanddelen)
voorzover dit niet in Nederland mogelijk is.
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Kerngegevens
Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerking~¡jze

Actieve vergunninghouders

~apaciteit
Verwachting aanbod

Hergebruik 2000

~ijzonderheden

18

Knelpunten
A Na het in werking treden
van de Wet milieubeheer is het

een installateur zonder- ---
inzamel- of bewaarvergunning _

niet meer toegestaan g~
~e!.~ri_e~e_ll; ~nzam.!~ng ~

kleinere partijen kan hierdoor

~gneren.

B Naar schatting 50-70%

~ordt~e! g_e~~hei~~
~gezameld, maar gestort of
verbrand samen met niet-

ge~aa!:.ijk afval.

C Fluorescentiepoeder kan.~
w_eg!n~ de aanwezigheid van

kwik, alleen in Duitsland (Kali

und SalzJ g!~ort ~~~den:.
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schatting 15 miljoen lampen per jaar (3 Kton), waarvan circa

6 miljoen verwerkt 191

geen gaso's, wel Juminescentiepoeder en verkleind residu HPL

1 miljoen stuks

potentieel alle huishoudens en bedrijven

installateurs, kantoren, beheerders van straatverlichting, huishoudens
deels verwerking met hergebruik van glas, ferra- en non~ferro-fractie en stort van
restfractie (vnl. luminescentie poeder)
22 Kga-inzamelaars, 3 verwerkers (18)

voldoende
forse stijging door verbetering inzamel respons
100%

inzameling grotendeels door inzamelaars met totaalpakket, die aanleveren aan de
verwerkers; groot-ontdoeners leveren ook rechtstreeks aan de bewerker; gescheiden
inzameling en aparte verwerking in opbouwfase

Gasont Ladi ngs Lampen

Algemeen

Het beleid is gericht op volledig ge-
scheiden inzameling van gasontla-
dingslampen (gaso's). De Kca-inzamel-
structuur biedt hiervoor voldoende
basis. In hoeverre installateurs hierbij
een rol moeten spelen, moet nog wor-
den onderzocht. (Actie 11 18.1, Knel.
punt A). Het storten van gaso's wordt
niet toegestaan.

Verwerke~ gas?~la~i!"gsl_ampen

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening:
. Geen uitbreiding van het huidige aantal vergunninghOuders~

Invoer en uitvoer

Vanwege de relatief hoogwaardige
wijze van verwerken in Nederland
wordt invoer toegestaan.Preventie en hergebruik

In de afgelopen periode zijn facilitei-
ten gerealiseerd om tot hergebruik
van residuen gasontladingslampen te
komen (Luminex, Leto en Ecotech-
niek). De aanwijzing van gasontla-
dingslampen als gevaarlijke afvalstof
en voorlichting aan burgers en bedrij-
ven zullen er voor moeten zorgen dat
in de toekomst alle gasontladingslam-
pen door dit soort installaties worden
verwerkt. (Knelpunt B).

Uitvoer van gaso's wordt niet toege-

staan, omdat voldoende verwer-
kingscapaciteit in eigen land beschik-
baar is. Uitvoer van te storten
fluorescentiepoeder wordt afge-
bouwd (zie sectorplan (-1).

In~oer en_uitvoer gasontlading.slampen

Invoer toegestaan.
. Geen uitvoer. ~

Verwerken

De huidige verwerkingscapaciteit is
ruim voldoende om de gehele
Nederlandse markt te bedienen.

Per 1-1.1996 zal een verwerkingsfacili.
teit voor fluorescentie poeder moeten
zijn gerealiseerd (zie sector (-1 afval).
(Knelpunt Cl,
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Kerngegevens 82

Uitvoer

blik, filterpapier, afgewerkte olie met vaste verontreiniging
5-7 miljoen stuks of circa 3,8 Kton, waarvan 2,6 Kton gescheiden ingezameld

Belang~_ijkste afvalstoff~

Hoeveelheid

geen
geen
9000 à 13000 garages en dealers

Invoer

Aanbieders

Belangrijkste bedrijfstakken

Verwerkings~ij~e

Actieve vergunninghouders

~pac:teit
Verwach.~g aanbo~_

garagebedrijven, transportondernemingen, particulieren
verbranden, al dan niet na shredderen
22 Kca-inzamelaars, 1 verwerker, 1 overgangsrecht 118)

verbranden voldoende

stijging door hoger inzamel rendement tot circa 3800 ton per jaar;

op langere termijn daling door gebruik verwisselbare filterelementen
Preventie 2000

Hergebruik 2000

~ijzonderheden

o (wel terugwinning metaalfractie)
groot aantal initiatiefnemers voor verwerking.

19 OLiefiLters

Knelpunten Algemeen

De meeste oliefilters komen vrij bij
herstelinrichtingen voor voertuigen.
De inzameling van oliefilters kan ge-
schieden via de Kca-inzamelstructuur,
die al wordt gebruikt voor de inzame~
ling van ander gevaarlijk afval van
deze inrichtingen. Aparte inzamelver.
gunningen voor oliefilters zijn dus on-
nodig en in strijd met het streven naar
inzameling van een totaalpakket.

A Verwijderingsstructuur nog_

niet definitief.

Preventie en hergebruik

Preventie is gericht op het verlengen
van de levensduur van (delen van) het
filter. Omdat onzeker is of de oliefrac-
tie uit de filters opgewerkt kan worden
tot brandstof, wordt alleen terugwin-
ning van de metaalfractie voorge-
schreven.

Verwerken

Continuïteit van verwijdering vereist
dat de initiatieven voor de verwerking
aansluiten bij het bestaande inzamel.
circuit.
Met het oog op energieverbruik, extra
productie van afval en kostenaspecten
wordt scheiding van de delen van de
oliefilters met cryogene technieken of
spoeltechnieken als laagwaardiger
aangemerkt dan verbranding in AVI's
met terugwinning van de metaalfractie
(zie ook (40)).De minimumstandaard
voor verwerking bestaat derhalve uit

het verbranden van de inhoud (papier
en olie) van het filter en terugwinning
van metaal uit het verbrandingsresidu.
Shredderen als voorbewerking mag
plaatsvinden hetzij bij AVJ's, hetzij op
andere punten. AVI's komen in aanmer-
king voor een vergunning voor het ver-
branden.

Verwerken oliefilters

Specifieke eisen en criteria:

Vergunningverlening:
. Vergunning voor verbranden bij AVI's, shredder als

voorbewerking toegestaan.

Vergunningvoorschrift:
. Terugwinning metaalfractie. ~

Invoer en uitvoer

De huidige en toekomstige verwer-
king legt beslag op de Nederlandse
eindverwerkingscapaciteit. Invoer

wordt daarom niet toegestaan.

De verwerking in het buitenland vindt
niet hoogwaardiger plaats dan in
Nederland. Derhalve geen uitvoer.

Invoer en uitvoer oliefilters

. Geen invoer en uitvoer. ~
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Kerngegevens
Belang!:ijkste afvalstoffen

Hoeveelheid

Uitvoer

Invoer

Aanbieders

.Belang~ijkste bedrijf~takken

Verwerkingswijze

Actieve vergunninghouders

~paciteit

Verwachting aanbod

Herg~b..uik 2000

~ijzonderheden

20

Knelpunten
A Onduidelijkheid over status

van non-ferra afvalstoffen

(wanneer wel en niet
gevaarlijk afval); mede in

verband daarmee

onvoldoende inzicht in de

~g van de branche-
activiteiten.

B De binnen de branche

gebruikelijke werkwij~
conventies staan vaak haaks

~p de regels die g.elden bij _

transacties met afvalstoffen;

dit geldt vooral bij in_, uit- en

doorvoer.

C Metaalkrullen, die zijn

verontreinigd met boor., slijp~

wals- en snijolie in een

concentratie boven de

grenswaarde van het SAGA,

worden niet allemaal

verantwoord verwijderd.

metaalslakken en -assen, electro-ovenstof, katalysatoren, metaal schroot,
electronicashredder
onderscheid gevaarlijk- en niet-gevaarlijk afval onduidelijk; daardoor geen opgave mogelijk
idem
idem

idem
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metaalindustrie; petrochemische industrie
hergebruik door hydro- of pyrometallurgische processen
20 (bewaren); 3 (verwerken)

voldoende bewaarcapaciteit; voor veel non-ferro afvalstoffen ontbreken
verwerkingsfaciliteiten in eigen land
lichte stijging
100%

sterk internationaal georiënteerde branche; activiteiten volledig gericht op hergebruik
van de afvalstoffen; verwerking van de afvalstoffen veelal in het buitenland; betreft

veelal afvalstoffen met een potentieel positieve waarde; bewerking kan variëren van
volumeverkleining tot volledige scheiding

Non-ferro

Algemeen

Deze sectorparagraaf heeft uitsluitend
betrekking op non-ferra afvalstoffen
die hergebruikt worden. Non-ferra af-
valstoffen hebben meestal een poten-
tieel positieve waarde. De non-ferra
branche zorgt voor het opbulken van
de afvalstoffen en het vinden van die
hergebruiksoptie die het meeste geld
oplevert. Op de weg van primaire ont-
doener naar het uiteindelijke herge-
bruik wordt het afval vaak meerdere
malen (in een kort tijdsbestek) door-
verkocht, soms zonder dat een fysieke
levering plaatsvindt.

Het meeste non-ferra afval wordt
geëxporteerd wegens het ontbreken
van verwerkingsmogelijkheden in ei-
gen land. Handelaren hebben er be-
lang bij slechts een beperkt deel van
de keten van transacties zichtbaar te
maken. Dit staat op gespannen voet
met de (meldings-lverplichtingen op
basis van de afvalstoffenwetgeving -
met name bij grensoverschrijdende
transacties.
De aanstaande EG-verordening inzake
toezicht en controle op de overbren-
ging van afvalstoffen zal verandering
brengen in de bestaande regelgeving.
Veel non-ferra stoffen (vast en slecht
uitloogbaar) zijn geplaatst op de
'groene lijst', waardoor ze binnen de
OESO zonder melding kunnen worden
overgebracht. De 'oranje lijst' bevat
non-ferra afvalstoffen die in

milieuhygiënisch opzicht gevaarlijker
zijn. Voor deze afvalstoffen voorziet de
EG-verordening in een goedkeurings-
en meldingsprocedure bij grens-
overschrijdend transport. Op termijn
zal de Nederlandse wet een deel van
de non-ferro afvalstoffen op de
groene lijst waarschijnlijk niet meer als
gevaarlijk afval aanmerken.
Er bestaat geen verband met andere
sectoren op het gebied van de verwij-
dering van gevaarlijke afvalstoffen.
Dat moet zo blijven om te voorkomen
dat 'gewoon' gevaarlijk afval eventu~
eel wordt 'weggemengd met non-
ferra afvalstoffen.

Preventie en hergebruik

Preventie en hergebruik staan cen-

traal. Non-ferra afval heeft immers een
positieve restwaarde. Sturing door de
overheid wordt derhalve in het alge-
meen overbodig geacht.

Bewaren en verwerken

Aard en bestemming van de afvalstof-
fen en het sterk internationale karakter
van de verwijdering ervan maken, dat
bij de toetsing van de doelmatigheid
hiermee rekening moet worden ge-
houden. Belangrijke punten hierbij zijn:

- Een beoordeling van de bijdrage van

afzonderlijke bedrijven (met name de
bewaarvergunninghouders) aan de
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doelmatigheid van de verwijdering
van afvalstoffen (capaciteit en sprei~

ding) is vanwege het internationale
karakter van de branche niet of nau-
welijks mogelijk.

- Voorkomen moet worden dat niet-
herbruikbare gevaarlijke afvalstoffen
als 'non-ferra afvalstoffen' worden in-
of uitgevoerd danwel bij doorvoer
achterblijven in Nederland.

- De aanwezigheid van adequate milieu-
beschermende voorzieningen. Als die
ontbreken, moet er voor worden ge-
zorgd dat ze worden aangebracht.

Bedrijven die niet beschikken over een
bewaanaciliteit ('etagehandelaren')
krijgen geen bewaarvergunning, om-
dat deze vergunning gekoppeld moet
worden aan een (fysiek bestaande)
voorziening. Het 'mengen' van non-
ferra afvalstoffen met andere gevaar-
lijke afvalstoffen wordt voorkomen
door aan de traditionele non-ferra
handelaren uitsluitend vergunning te
verlenen voor het bewaren van non-
ferra afvalstoffen.

Primaire ontdoeners kunnen metaal-
krullen, die zijn verontreinigd met
boor-, slijp-, wals- en snijolie zo behan-
delen, dat ze geen of slechts zeer wei-
nig aanhangende olie bevatten.

(Knelpunt Cl,
De overheid zal de metaalbranche sti-
muleren tot het realiseren van voor-
zieningen waarin de oliefractie van de
metaalkrullen gescheiden wordt.

(Actiepunt II 20,1)

Bewaren en verwerken non-ferro

Vergunningverlening bewaren:
. Indien een bijdrage wordt geleverd aan hergebruik van non-
ferro afvalstoffen.

. Aanvrager moet beschikken over fysieke voorziening.

Vergunningverlening verwerken:

. Indien een bijdrage wordt geleverd aan hergebruik van non-
ferro afvalstoffen.

Verg unningvoorschriften:

. Activiteiten beperken tot vaste afvalstoffen die uitsluitend op
grond van het metaalgehalte als gevaarlijk afval moeten
worden aangemerkt en die bestemd zijn voor hergebruik.

Bewaren en verwerken van metaalkrullen verontreinigd met boor-,
snij-~ ~~ijp-, en walsolie

Vergunnin gverlenin g:
. Geen vergunning voor het bewaren, tenzij deze is gekoppeld

aan verwerken.

Invoer en uitvoer

De verwijdering van non-ferra afval-
stoffen heeft dus een sterk internationaal
karakter. De in- en uitvoer van deze
afvalstoffen valt onder het 'non-ferra
regiem' van de "Regeling in-, uit- en
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doorvoer van gevaarlijke afvalstoffen",
mits wordt voldaan aan de eisen uit de
regeling (uitvoering EG-richtlijn
84/621). Er is dan geen overheidstoe-
stemming nodig voor in- en uitvoer,
mits het doel hergebruik is. Melding is
voldoende. De toekomstige EG-veror-

dening vereist alleen voor stoffen op
de oranje lijst melding en goedkeuring
van het voorgenomen transport door
de betrokken overheden. Er wordt
dan gecontroleerd of de in- of uitvoer
echt is gericht op hergebruik.
(Knelpunt BI,

Invoer en uitvoer non-ferro

. Invoer toegestaan.

. Uitvoer toegestaan. ~
Aanvullende maatregelen

Het is noodzakelijk expliciet vast te
stellen op welke afvalstoffen en activi-
teiten de milieuwetgeving van toepas-
sing is en ook hoe die wetten uitge-
voerd moeten worden. Een

gemeenschappelijke actie van mi-
nisterie en branchevereniging is
gaande. (Actie ii 20.2, Knelpunt A).

~
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Vergunningplicht
i nzame Len

Inleiding

Deze annex bevat een opsomming van

gevaarlijke afvalstoffen waarvoor de inzameling

vergunningplichtig is, ook na de

inwerkingtreding van het hoofdstuk

Afvalstoffen van de Wet milieubeheer.

De opsomming is gebaseerd op de

onderstaande lijst van besluiten, die bij de

inwerkingtreding van het hoofdstuk 10

(Afvalstoffen) van de Wet Milieubeheer
komen te vervallen. Daarvoor in de plaats

stelt de provinciale milieuverordening nadere

regels omtrent het inzamelen van afvalstoffen

(art. 10.36 Wet Milieubeheer). Het is volgens
art. 10,37 van de Wet Milieubeheer mogelijk

om bij een algemene maatregel van bestuur
regels te stellen, waarin inzameling alleen

mag plaatsvinden met een vergunning

verleend door de minister van VROM.

Zoals ook uit deell van het Meerjarenplan
blijkt, verleent de provincie de vergunningen

voor het inzamelen, behoudens één

uitzondering. Het rijk verleent de

inzamelvergunningen voor afgewerkte olie.

De hierna opgesomde lijst van afvalstoffen is

overeenkomstig de lijst die gold onder het

regime van de Wet chemische afvalstoffen,

en voorkomt als zodanig dat een breuk

plaatsvindt in het bestaande (inzamel-)beleid

van gevaarlijke afvalstoffenDe volgende

wetten/besluiten zijn als basis voor de

onderstaande lijst gebruikt:

- Wet chemische afvalstoffen, Stb. 1976,214;

- Besluit inzameling chemische afvalstoffen,

Stb. 1987, 575;

- Besluit van 2 juni 1992 houdende wijziging

van het Besluit inzameling chemische

afvalstoffen (Stb. 1987, 575), Stb. 1992, 302;

- Besluit van 2 december 1985, houdende

toepassing van artikel 32 van de Wet

chemische afvalstoffen (Besluit chemische

afvalstoffen uit vaartuigen, Stb. 1985, 654);

- Vergunningenbesluit afgewerkte olie (Stb.

1979,10).
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Lijst van gevaarlijke

afvalstoffen waarvoor

inzameling
vergunningplichtig is

A Gevaarlijke afvalstoffen waarvan ee~b~~ij.!

waar de volgende g.evaarlijke afvals~offen

(1 t/m SJ vrijkomen, zich ontdoet door afgifte in

een hCleveelheid van ten hoogste 200 kilog~

p~ ~fvalstof p~ ~gifte:

Restanten van kwikhoudende

thermometers;
2 Restanten van de toepassing van

amalgaan in de tandheelkunde;

3 Afvalstoffen afkomstig van de toepassing

van verven, lakken, beitsen en andere

soortgelijke vloeibare en pasteuze
middelen die ter kleuring of bescherming

op hout, steen metaal, textiel en

dergelijke materialen worden

aangebracht;
4 Afvalstoffen van fotografisch-chemische

bewerkingen;

5 Zuren, logen, galvanische en etsbaden,

die zijn gebruikt voor de reiniging of

bewerking van metaaloppervlakken, voor

het opbrengen van een beschermende
metaallaag op produkten en

halffabrikaten of voor het ontlakken van

geverfde produkten.

S Mengsels van olie, water en slib afkomstig ~

olie- of slibafscheiders~ waarvan een inrichting~

waar onderhouds-en herstelwerkzaamheden aan

voertuigen worden verricht, zich door afg~

ontdoet.

C Andere gevaar~ijke afvalstoffen waarvan een

inrichting als be?oeld onder S zich ontdoet door

!!gifte in een hoeveelheid van ten hoogste 200
kilogram per afvalstof per afgifte~ gevaarlij~
afvalstoffen die vrijkomen bij medische

handelingen in intra- en extramurale instellng~

voor d,! gezondheidszorg.

o Gevaarlijke afvalstoffen uit vaartuig~
Gevaarlijke afvalstoffen die in vaartuigen

vrijkomen, bestaande uit olie- en chemicaliën-

ladingrestanten, olie- en chemicaliënhoudende

mengsels, olie- en chemicalienhoudende

wate~engsels, sludges en wasvloeistoffen.

~gewerkte olie: Smeer- en systeemolie die
hetzij door vermengi~g met andere stoffen, hetzij_

op andere wijze onbruikbaar is geworden voor

het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd.
I
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Lijst van gebruikte

afkorti ngen

2

AMvB Algemene maatregel van bestuur
~ Afval verbrandingsinrichting

~ Afval Verwerking Rijnmond

~_g_~ Besluit aanwijzing gevaarlijke

afvalstoffen (vervangt BACA)

~ Centrale Bewerkingseenheid

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
eeR Centrale Commissie voor de

Rijnvaart

~ Commissie Preventie Rampen

CUWVO Coördinatie Commissie

Uitvoering Wet Verontreiniging

Oppervlaktewateren
czv Chemisch Zuurstof Verbruik

Fca Fotografisch-chemisch afval
Gcv Gebruikte chemicaliën

verpakkingen

~ Halogeenkoolwaterstoffen

Ibs Interimwet bodemsanering

Ki;a Klein chemisch afval

LCCA Landelijke Coördinatie Commissie
Afvalbeleid

LIA Landelijk Informatiesysteem Afval
MARPOL Marine Poliution

NVCA Nederlandse Vereniging van
Verwerkers van Chemische

Afvalstoffen

~ Nederlandse Emissierichtlijnen

NMP Nationaal Milieubeleidsplan
~~~ Overige Koolwaterstoffen
~ Ontwateren/neutraliseren/ontgiften

o/w/s Olie / water / slib.mengsels
PAIS Provinciaal Afvalstoffen

Informatiesysteem

~ Binnenlands Meldingen- en

Informatiesysteem

~B_Polychloorbifenyl
PRISMA Project Industiële Successen met

Afvalpreventie

~ Service Centrum Grondreiniging

TK Tweede Kamer der Staten-Generaal
~ Uitgebreide Commissievergadering

(van de Tweede Kamer der Staten-

Generaai)

~ Verfbehandelingsinstallatie

~ Vereniging van

S mee ro li eon dernem i ng en

Nederland

V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Wca Wet chemische afvalstoffen
ZAVIN Ziekenhuis Afval Verbrandings

Installatie Nederland

ZHA Specifiek Ziekenhuis afval

Lijst van

afkorti ngen

en begri ppen
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Lijst van begrippen

~~!':al~.?.!!~ Afvalstoffen die zodanig toxisch zijn

dat berging ervan În de C-2 deponie
niet mogelijk is.

C-2 afvalstoffen zijn nÎet verwerkbare sterk

uitloog bare vaste anorganische

afvalstoffen, die slechts op of in de

bodem gebracht kunnen worden,

indien de beheersmaatregelen en de

voorzieningen zodanig zijn, dat

percolaatvorming wordt voorkomen,

zodat emissies naar de bodem
verwaarloosbaar geacht kunnen

worden.

C-3 afvalstoffen zijn niet verwerkbare matig
uitloogbare vaste anorganische
afvalstoffen, die slechts op of in de

bodem gebracht kunnen worden,

indien de beheersmaatregelen en de

voorzieningen zodanig zijn, dat het

percolaat slechts verwaarloosbare

emissies naar de bodem kan

veroorzaken.

C-4 afvalstoffen zijn niet verwerkbare slecht

uitloog bare vaste anorganische

afvalstoffen, die tezamen met niet-

gevaarlijke afvalstoffen op of in de

bodem gebracht kunnen worden.

Het onderscheid tussen (-3 en C-4

afvastoffen is in de

grenswaarden notitie uitsluitend

gemaakt om in een overgangsfase,
zo lang er niet voldoende voor C-3

afvalstoffen geschikte stortplaatsen

zijn, een verantwoorde oplossing te

creeren voor grote hoeveelheden
slecht uitloogbare gevaarlijke

afvalstoffen. Binnen het kader van

het Stortbesluit zullen de
voorzieningen, die voor een C-3

stortplaats gelden, voor wat het

beschermingsniveau naar de bodem,

als minimale voorzieningen

beschouwd moeten worden. In dit

Meerjarenplan wordt geen

onderscheid gemaakt tussen C-3 en

C-4 afvalstoffen als het gaat om het

oprichten van stortfaciliteiten.

Service.iru:amelirig _het door de leverancier bij zijn

klanten meenemen van eerder door

hem geleverde produkten die in het

afvalstadium zijn geraakt.
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I 3.1 Uitwerking VAMll regeling.

Planning _1993.

~ Overheid, NVCA.

I 3.2 Uitvoeren van het onderzoeks-

programma "T-2000", waarin

fundamenteel en toegepast

onderzoek plaatsvindt naar
hoogwaardiger technieken voor

verwijdering van gevaarlijke

afvalstoffen.

Plannin~_1993-2000.

Actie Overheid.

3

I 4.1 Onderzoeken waar in relatie tot
hergebruik geen sprake is van het

zich ontdoen van afvalstoffen.

Planning_1993-1994.

Actie Overheid.

Acti epunten
I 5.1 Nagaan In hoeverre de begnppen

doelmatigheid. hoogwaardigheid en
kosteneffectiviteit verder kunnen

worden geconcretiseerd.

PlanninsL 1994.

Actie Overheid, (NVCA).

I 5.2 Waar één of enkele

vergunninghouders actief zijn

periodiek uitvoeren van een audit

om na te gaan of de bediening van

ontdoeners adequaat is.

Planning_Doorlopend.

Actie Overheid.

I 5.3 Uniformeren van vOOriften inzake

deugdelijke administratie-

en registratiesystemen en
acceptatie- en bemonstering-

procedures voor de in ontvangst te

nemen gevaarlijke afvalstoffen.

Planning _ Doorlopend.

Actie Overheid, (NVCA).

111.1 Verrichten van onderzoek naar de

mogelijke wijziging van de grens van

hoeveelheid en soort afvalstof.

~!anning_1993-1994.

Actie Overheid, (NVCA).

Doorlichten van de oliehoudende

afvalstromen.

Planning_1993-1994.

Actie Overheid.

11 2.1

11 2.2 Onderzoeken in hoeverre er

noodzaak bestaat tot sanering van

de capaciteit van o/w/s

inzameling/bewerking in de

provincies en verruiming van de

inzamel plicht.

t!arii:J!1g _ 1993.

Actie Overheid, (NVCA).
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ti 2.3 Verrichten van onderzoek naar

afbakening grondstof versus

afvalstoffen brandstofresten en

off-spec partijen.

Planning _1993-1994.

Actie Overheid.

~ Evalueren formule op basis waarvan

maximumtarief voor inzameling

afgewerkte olie is vastgesteld.
PlanriJng_1994.

Actie Overheid.

~ Aanpassen "Besluit organisch

halogeen gehalte brandstoffen" op

max. 50 ppm organisch halogeen

gehalte.
':lanning_1995.

Actie Overheid.

~ Overleg VOeren met omringende

landen om een gelijkwaardig

voorzieningen-niveau van de

verwijdering van scheepvaartafval te

realiseren.

P!anning_1994-1995.

Actie Overheid.

~ Evalueren projekt Noord-Holland

betreffende inzameling specifiek

ziekenhuis-afval van particulieren

door apothekers ten behoeve van

al dan niet landelijke invoering.

P!anning_1993.

~Overheid.

~ Voorlichten van instellingen in
met name de extramurale

gezondheidszorg om de
inzamelrespons van specifiek

ziekenhuisafval te verbeteren.

Planning_1993.

~ Overheid. (inzamelaars. verwerkers).

Via milieu-vergunningen

bewerkstelligen dat

verbrandingsinstallaties van

ziekenhuizen niet langer specifiek

ziekenhuis afval verwerken.

P!anning_1993.

~Overheid.

116.3

11 7.1_ Opstellen en uitvoeren Plan van

aanpak inzake de terugwinning c.q.

hergebruik van metalen uit

restcategorie van zuren en basen.
Planning_1993-2000.

~ Overheid, (NVCA, afvalproducenten).
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Overleg voeren met producenten

van lijmen, kitten en harsen en de

NVCA over hergebruik en

verwerking van gebruikte

ch em ica i iënverpa k k inge n.

Plannìng_ 1994.

IJ 8.1

Actie Overheid, (NVCA, producenten).

1111.1 Plan van aanpak opstellen waarin

uitgewerkt wordt hoe tot toepassing
van de bestaande verwerkings.

technieken voor kwikhoudende

afvalstoffen gekomen wordt.

Planning_1993.

~ Overheid, (lafval.! producenten).

~ Alternatief realiseren per 1996 voor

de berging van hardingszouten.

Planning 1993-1996.

~ Overheid, (¡afval.) producenten).

~ Voorbereiden beleidsstandpunt

immobilisatie van C-2 afvalstoffen.

Plannìn_Ç/_1994.

Actie Overheid.

1113.1 Opstellen criteria voor

reinigbaarheid van zeefzand.

Planning_1994.

Actie Overheid.

~ Maatregelen formuleren om de

hoeveelheid reststoffen van de

drinkwaterproduktie te beperken en

de verwijdering te optimaliseren.

Planning 1993-1994.

Actie Overheid, (branche).

~ Realiseren van C-3 voorzieningen

per 1-1-95

Planning 1993.

Actie Overheid.

~ Onderzoeken welke mogelijkheden er

zijn om het bij het fysisch/chemische

reiniging ontstane residu van

verontreinigde grond te verwerken.

Planning 1994.

Actie Overheid, (branche).

~ Onderzoeken op welke wijze

installateurs een rol moeten spelen

bij de inzameling van

g asontl ad i ngsl a m pen.

Planning 1993.

Actie Overheid, (branche).

JI 20.1 Stimuleren branche tot het opzetten
van voorzieningen om de oliefractie

van metaalkrullen te scheiden.

Planning _1993.

Acûe Overheid, (branche).
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11 20.2 Opstellen handboek waarin wordt
opgenomen welke non-ferro

afvalstoffen gevaarlijke afvalstof zijn

en wat de regelgeving voor deze

stoffen inhoudt.

PlanninSl_1993.

Actie Overheid, (branche).
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Tabel 5.1 

Huidige en toekomstige afvalproduktie en
verwijderwijze van een aantal categorieën
gevaarlijk afval in kiloton.

Halogeenkoolwater.

stofhoudend afvaPO

Halogeenarme

~plosmiddelen 10

Fotografische afvalstoffen

Zuren en basen

~gewerkte olie
Oliehoudende sludges 12

Oliefilters

Accu's

Batterijen

Afvalwater

Verf- en inktafval

Ziekenhuisafval

Overig organisch-

gevaarlijk afval

C-1 afval

C.2 afval

(exclusief vliegas AVI's)

Vliegas AVI's

C.3 afval (excl. straalgrit,

drinkwaterslib, zeefzand

~ grond)

Drinkwaterslib

5traalgrit

Zwavelhoudend afval

Gasontladingslampen

Totaal

Totaal (gemeld)

Zeefzand

Scheepsafval

1990 (volgens Basisdocument chemisch afval

1989-1991: meldingenbestandl

aanbod overig* hergebr verbr storten

27,0 0,2 12,0---
67,0----

2,511

98,04 0,2 1,3---
0,6

32,0 0,4 4,0~3--~---
84,0 1,0 11,0 1,0~3--

12,03 - --
--j -- -- 0,2~3-~----
818,0 19,0 294,0 226,0----
542,0 19,0 161,0 211,0

100,0 ?---677,0 ?---

Reinigen, lozen en andere vormen van
verwerking dan hergebruik, verbranden en
storten.
Aanbod excl. preventie is de hoeveelheid
afvalstof bij autonome ontwikkeling,
handhavingseffecten en effecten van overige
maatregelen.
Hier wordt een afname van de hoeveelheid
afvalstroom t.g.v. van preventiemaatregelen
waargenomen.
Hoeveelheden die (deels) gebaseerd zijn op
andere bronnen dan meldingenbestand.

In 1990 nog niet als gevaarlijk afval
aangewezen; in 1990 nog niet gemeld; in
1990 nog op eigen terrein opgeslagen.

4 Voorraadvorming: 10 Kton verf en 9 Kton
verpakt afval niet zijnde verfafval bij "overig
org. gev.afval".

13,0 1,9

94

aanbod

2000 (volgens Trendstudie 1990-2000)

prev overig* hergebr storten aanbodverbr

exclprev1 _ _ _ _ _inclprev233,05~_~~_~39,0~~~~_~
21,05 13,0 4,0 4,0 8,0~OS io 11,0 18,0 0,6 == 26:057,0 57,0 57,0------103,0 ~__~_~3,4 3,4 3,4 3,4------28,0 __~,~__~~4,0 4,0 4,0------78,05 13,0 47,0 ~_~
36,05 4,0 32,0 32,0-----~9,0 -- ~ _ ~

166,05
1,0

26,0 2,0 139,0 141,0--------1,0 1,0------38,05~~~~~~130,0 130,0 130,0------
109,05
35,0

140,0

10,0

3,6

1075,0

13,06 1,0-- 11,0 78,0 96,0
35,08~---
42,0 98,0--
1,2 10,0--3,6 3,6------

6,0

33,0 0,3 10,0---
15,0 9,0 9,0 3,0--------------
31,0 13,0 16,0 0,7---~-~
68,0~-3
22 - --~-~,2---
64,0 43,0~--~~-----

22,0

42,09-- 56,0
8,0 0,20,1--

0,3

1,0

21,0
7,04
5,011

11,0

144,0 23,0 435,0 295,0 178,0 931,0--------
100,0 100,0 100,0------? 7,0------

Aangezien de verdeling over de
verwijderwijze niet is aangegeven, is in 2000
dezelfde verhouding voor de verwijderwijze
als in 1990 aangehouden.
Geen info beschikbaar over preventie;
uitgegaan van 20% preventie bij bedrijfstak.

7 Onbekend deel hiervan wordt gedestilleerd.
e Onbekend deel hiervan wordt hergebruikt.
9 Preventietaakstelling 30%.

10 Exclusief loondestillatie.
11 Onbekend deel met huishoudelijk- of

bedrijfsafval verwijderd
12 Slechts t.b.v. eindverwerking.

6

83,04 14,0

0,6

NB De optellng van de hoeveelheden is ten
gevolge van de afgeronde getal/en niet altijd
kloppend.

0,2 27,0
45,0

71,0

31,0
75,0

1,2

279,0

151,0

,
2,3
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