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Verzoek vanuit een van de omgevingsdiensten

Geachte mevrouw De Kleuver,
Naar aanleiding van een afgelopen maanden gedane uitvraag door omgevingsdiensten aan afvalbedrijven
verzoeken wij, de NVRD en de VA, u om te komen tot een nader ingevuld beleidskader en een landelijk
gecoördineerde aanpak inzake het omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij afvalbedrijven.
Het is de NVRD en de VA, en hun leden, bekend dat LAP3 aandacht vraagt voor ZZS in afvalstromen, maar het is
onvoldoende duidelijk hoe de door de omgevingsdiensten gevraagde informatie zal bijdragen aan een betere
beheersing van ZZS in de keten. Onze leden zullen in contact met de omgevingsdienst mogelijk verwijzen naar deze
brief aan het Ministerie. Een afschrift van deze brief wordt tevens verstuurd aan ODNL.
Inleiding
Veel afvalbedrijven hebben in de afgelopen maanden vanuit het bevoegd gezag het verzoek gekregen om een
inventarisatie te maken van de aanwezige (potentiele) ZZS in de afvalstoffen waarvoor men vergund is deze te
accepteren en van de mate waarin ZZS aanwezig zijn in emissies naar lucht en water. Een voorbeeld van de
ontvangen brieven is, geanonimiseerd, als bijlage bijgevoegd. Het verzoek is bij bedrijven ingediend die actief zijn in
de hele keten van afvalbeheer, dat wil zeggen bij inzamelbedrijven, exploitanten van een AEC of stortplaats, en
andere verwerkers van afvalstromen. In deze brief gaan wij in op de wijze waarop afvalbedrijven is gevraagd
informatie te verstrekken omtrent ZZS. Vervolgens schetsen wij een kader waarbinnen een doelmatige aanpak van
(verspreiding van) ZZS volgens ons plaats zou moeten vinden. Daarbij gaan we tevens in op de rol die
afvalbedrijven hierin kunnen spelen.
Beheersing ZZS versus circulaire economie
Allereerst geven we aan dat de afvalsector het belang onderkent van de beheersing van ZZS in de keten, waarbij
(verdere) verspreiding van ZZS dient te worden tegen gegaan. Tegelijkertijd onderkent de afvalsector het belang van
een circulaire economie, welke gericht is op waarde behoud van grondstoffen waardoor grondstoffen zo lang
mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden ingezet in de keten. De afvalsector speelt een rol in beide

bovenstaande belangen welke op punten tegenstrijdig aan elkaar kunnen zijn. Beleidvorming op dit gebied vergt
daarom een integrale afweging.
Aanleiding en vorm van het verzoek
Het verzoek dat veel afvalbedrijven hebben ontvangen van hun bevoegd gezag vraagt een inventarisatie van de
aanwezigheid en emissies naar lucht en water van ZZS. Het verzoek is in vrijwel alle gevallen vergezeld van een
Excel sheet, dat dient als format om de gevraagde gegevens op in te vullen. Omgevingsdiensten geven aan dat dit
verzoek wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van I&W, om meer inzicht te krijgen in de
uitstoot en verspreiding van ZZS. In de brief van de staatssecretaris dd. 8 juli jl. wordt op dit verzoek terug gekomen,
in de zin: ‘’Deze methodiek past in het bredere ZZS-beleid, waaronder ook de landelijke uitvraag van bevoegde
gezagen naar de vergunde en daadwerkelijke emissie van ZZS-en valt.’’ Tevens wordt in het verzoek van de
omgevingsdiensten veelal verwezen naar hoofdstuk B14 van het LAP3. Hoewel niet alle verzoeken exact
overeenkomen, wordt aan de bedrijven over het algemeen het volgende gevraagd:
-

Geef aan welke (potentiele) ZZS aanwezig kunnen zijn in de afvalstoffen waarvoor de inrichting vergund is
deze te accepteren;

-

In het geval vastgesteld wordt dat ZZS aanwezig kunnen zijn, bepaal aan de hand van het schema in het
beleidskader van LAP3 of een risicoanalyse nodig is;

-

Indien een risicoanalyse van bepaalde ZZS nodig is, (laat) deze dan uitvoeren;

-

Geef aan welke emissies van ZZS naar lucht en water plaatsvinden.

Hierbij valt op dat verschillende bedrijven, of beter gezegd bedrijven op verschillende locaties in het land,
verschillende verzoeken binnen hebben gekregen. Er zijn verzoeken waarin enkel wordt gevraagd de bijgevoegde
Excel sheet in te vullen, terwijl in andere verzoeken veel verdergaande informatie wordt opgevraagd. Ook zijn er
bedrijven die (nog) helemaal geen verzoek van deze aard hebben ontvangen. Voorts valt op dat de termijn die wordt
aangehouden om de gevraagde informatie aan te leveren uiteen loopt. Tussen de aard van bedrijven wordt dan
weer geen onderscheid gemaakt. Zowel inzamelbedrijven als bijvoorbeeld exploitanten van een AEC ontvangen,
wanneer in het verzorgingsgebied van dezelfde Omgevingsdienst, veelal exact hetzelfde verzoek.
Nader ingevuld beleidskader is wenselijk
De afvalsector is van mening dat een aanpak in dit dossier zich dient te richten op beheersing van ZZS in de keten.
Het kunnen bepalen van maatregelen die dienen te worden genomen door afvalbedrijven, vergt een nader ingevuld
beleidskader waarmee kan worden bekeken welke maatregelen afvalbedrijven kunnen nemen, die passen binnen
een risicogestuurde aanpak gericht op het beheersen van ZZS in de keten. Er zijn reeds meerdere rapporten
opgeleverd die waardevolle input kunnen leveren voor het ontwikkelen van beleid. Voor het bepalen van welke ZZS
aanwezig zijn in bepaalde afvalstromen heeft SGS Intron het rapport ‘’Inventarisatie ZZS in afval’’ gepubliceerd.
Royal Haskoning DHV heeft een invulling gegeven aan een risicogestuurde aanpak op het gebied van ZZS in het
rapport ‘’Handelingsperspectief Zorgstoffen voor Afvalverwerkers en hun Vergunningverleners’’. Tevens dient
aansluiting te worden gezocht op Europees beleid. Omdat nog veel onderzoek nodig is op het gebied van (gevolgen
van) ZZS zou kunnen worden gedacht aan een prioritering van maatregelen. Een belangrijk punt is dat hoewel de
processen van verschillende afvalbedrijven verschillend kunnen zijn, de kern van de activiteit altijd op hetzelfde neer
komt. Het bedrijf accepteert een hoeveelheid afval, doet hier een bewerking op, en voert (een deel van) het
geaccepteerde materiaal al dan niet in andere vorm af. Dit geldt voor zowel inzamelbedrijven, recyclers, sorteerders
en andere verwerkers van afval. In alle gevallen is de aanwezigheid en uitstoot van ZZS bij acceptatie verschillend
aan die in het verwerkingsproces en de afzet. Vaak is het zo dat aanwezige ZZS in het geaccepteerde afval in een
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vervolgstap verwijderd worden, zoals bij verbranding. Te nemen maatregelen zouden daarom moeten worden
afgestemd op het gehele verwerkingsproces van een afvalstroom. Wanneer recycling plaatsvindt zullen de te nemen
maatregelen anders kunnen zijn dan wanneer eindverwerking (zoals verbranding) plaatsvindt. Tevens is van belang
dat bij het ontwikkelen van beleid plaats is voor zowel het belang van de beheersing van ZZS als voor het belang
van de circulaire economie. Een degelijke afweging van de belangen is noodzakelijk.
Knelpunten in het verzoek
Het verzoek dat afvalbedrijven hebben ontvangen lijkt niet gebaseerd op een duidelijk beleidskader. Er staat niets in
de verzoeken opgenomen over de wijze waarop de gevraagde informatie gebruikt gaat worden om bij te dragen aan
de beheersing van ZZS in de keten. Hiermee lijken de verzoeken hoofdzakelijk gericht op het verzamelen van een
grote hoeveelheid informatie, niet zozeer op een daadwerkelijke verbetering in de beheersing van ZZS in de keten.
We hebben in het geval van GenX gezien waar het verzamelen van informatie, zonder dat er beleid bestaat hoe hier
vervolgens mee om te gaan, toe kan leiden. Het heeft zeker twee jaar geduurd voordat er alleen voor de stof GenX
nog maar een begin van een oplossingsrichting is gevonden. De in dit kader reeds gemaakte hoge kosten door de
branche voor analyses e.d. staan niet in verhouding tot deze opbrengst. Bovendien kent de wijze van uitvraag een
aantal knelpunten. Zo is het van belang te beseffen dat afvalbedrijven per definitie afvalstromen accepteren conform
haar vergunde en goedgekeurde acceptatieprocedures welke nooit exact dezelfde samenstelling hebben. Een
analyse op ZZS van een bepaalde categorie afval is gezien deze diversiteit in samenstelling dan ook niet
representatief. Een ander knelpunt is de problematiek rond meetbaarheid. Een specifiek probleem hierbij is dat ZZS
bestaan uit verbindingen van elementen. Anders dan voor de producerende industrie, waarvoor het veelal (maar ook
niet altijd) duidelijk is in welke verbindingen elementen worden toegevoegd aan producten, is het voor afvalbedrijven
lang niet altijd mogelijk te analyseren in welke verbindingen de elementen aanwezig zijn in de afvalstoffen. De wijze
waarop gevraagd wordt de informatie te verstrekken lijkt dan ook afgestemd op het productieproces van nieuwe
producten, niet op bedrijven die werken met afvalstromen waarvan zij geen invloed hebben op de aard en
samenstelling. Een en ander roept de vraag op of de wijze waarop bedrijven nu wordt gevraagd inventarisaties te
maken wel doelmatig is en daadwerkelijk leidt tot een betere beheersing van ZZS in de keten.
Wijzigen huidig beleid
De afvalsector pleit derhalve voor een nader ingevuld beleidskader gericht op beheersing van ZZS in de keten, dat is
gebaseerd op een risicogestuurde aanpak. Maatregelen die afvalbedrijven dienen te nemen horen voort te komen uit
dan wel te passen in dit beleidskader. Om een gelijk speelveld te waarborgen dienen deze maatregelen landelijk te
worden uitgerold. Wij vragen u daarom de huidige wijze waarop bedrijven worden benaderd door het bevoegd gezag
te heroverwegen en in plaats daarvan te komen tot een beleidskader dat landelijk gecoördineerd wordt uitgevoerd,
uitmondend in te nemen maatregelen door afvalbedrijven.

Vereniging Afvalbedrijven

Dhr. R. Loos
Directeur
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