Beantwoorden raadsvragen

Fractie: Kernachtig Druten
CC: raad

Datum: 16 juli 2018
Datum vragen ingekomen: 29 mei 2018

Onderwerp:
Kaliwaal
Vragen:
1. Tot welke datum loopt de vergunning van Gedeputeerde Staten?
2. Is de provincie de instantie die als enige beperkingen kan stellen aan de mate van
verontreiniging en de herkomst van het slib? Of is er een afspraak met de
gemeente waarin dit kan worden geregeld?
3. Kan ten aanzien van de Kaliwaal alsnog een herkomstbeperking worden ingesteld,
zodat aldaar alleen (vervuild) slib/baggerspecie wordt gebruikt dat afkomstig is uit
de regio?
Antwoorden:
1.
De geldende vergunning van 3 december 2007, kenmerk MPM 9915, is voor onbepaalde
tijd afgegeven.
2.
Gedeputeerde Staten hebben de mate van verontreiniging bepaald aan de hand van de
destijds gedane aanvraag en getoetst dat dit acceptabel is. De vergunninghouder is
gehouden te voldoen aan het bij de aanvraag gevoegde en van de vergunning deel
uitmakende acceptatiebeleid. In de vergunningvoorschriften zijn euralcodes vastgelegd
die de mate van verontreiniging en de activiteiten waarbij de afvalstoffen ontstaan
vastleggen.
Bij het handhaven van de omgevingsvergunning kan niet op herkomst worden
gecontroleerd. Wel wordt gecontroleerd op samenstelling en vervolgens of de
geaccepteerde stoffen voldoen aan de criteria van het acceptatiebeleid. De verleende
vergunning biedt voldoende basis om toezicht te houden.
3.
De herkomst van het afval uit het buitenland wordt gereguleerd via de Verordening
overbrenging afvalstoffen (EVOA) en de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Dit wordt
getoetst aan de hand van het Landelijk Afvalbeheer 3. Er geldt een vrij verkeer van
goederen binnen de EU. In een omgevingsvergunning kunnen geen eisen aan de
herkomst worden gesteld.
Bovenstaande antwoorden zijn in de brief van 3 juli 2018 gegeven door het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland, zijnde het Wabo-bevoegd gezag voor de inrichting
Baggerdepot Druten Kaliwaal. Genoemde brief is als bijlage bij deze beantwoording
gevoegd.
Verzonden:

