
Inleiding 
Op 24 juli heeft u een nota ontvangen met betrekking tot de situatie bij AEB. U 
heeft een aantal opmerkingen geplaatst en vragen gesteld bij deze nota. 
Hieronder wordt antwoord gegeven op deze opmerkingen en vragen. 

Opmerkingen/ vragen 
1.

2.

• Er is in Nederland sprake van meer verbrandingscapaciteit dan
noodzakelijk voor het verbranden van het Nederlandse afval. AVI’s
gebruiken nu die overcapaciteit om buitenlands afval (met name uit het
VK) te verbranden. Zonder AEB is er voldoende capaciteit om het
Nederlandse afval te verbranden, indien er geen buitenlandse afval
verbrand wordt. Het importplafond is erop gericht dat het Nederlandse
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Van 

Datum 29 juli 2019 
Onderwerp Achtergrond en onderbouwing importplafond

Inleiding 
In het kader van de problematiek rond AEB wordt overwogen tot het overgaan van het inzetten van 
het instrument importplafond.

 
.  

 

Wat is het importplafond 
De landsgrenzen voor het verbranden van brandbaar afval als energieterugwinning en vorm van 
verwijderen zijn (beleidsmatig) in beginsel open. Dit kan echter gevolgen hebben voor het 
Nederlandse afvalbeheer. Op het moment dat Nederlands brandbaar afval uit de Nederlandse AVI’s 
wordt verdrongen als gevolg van overbrenging van buitenlands brandbaar afval naar Nederland en 
daardoor Nederlands brandbaar afval moet worden gestort, is sprake van een ongewenst gevolg. 

Indien dat gebeurt wordt een beroep gedaan op nationale zelfverzorging en is dus niet langer sprake 
van open grenzen. In praktijk wordt vanaf het moment dat de bewindspersoon beslist1 dat het 
instrument importplafond in werking zal treden negatief beschikt op alle kennisgevingen voor import 
van brandbaar afval naar AVI’s. Lopende beschikkingen lopen – zoals het plafond nu in het LAP is 
omschreven - in beginsel nog gewoon door2, dus het instrument heeft met enige vertraging effect op 
de daadwerkelijke import naar AVI’s3. 

Enkele relevante aspecten rond het instrument importplafond 
• Het importplafond is de uitwerking van de mogelijkheid die in art 16, lid 1 van de Kra wordt

geboden om de verwerking van Nederlands brandbaar afval te waarborgen.
• Het instrument werkt landelijk en dus niet per AVI. Ofwel, zodra sprake is van verdringing van

Nederlands brandbaar afval – ook al komt dat door een calamiteit bij 1 specifieke installatie –
wordt import van brandbaar afval naar alle AVI’s beperkt. Dit is in lijn met het uitgangspunt dat
Nederland 1 afvalregio is en dat de markt vrij is om afval dat ontstaat in de ene regio te
verbranden in de andere regio. Dit uitgangspunt maakt het niet uitvoerbaar om op regionaal
niveau afvalproductie en verbrandingscapaciteit op elkaar af te stemmen. De verbrandingssector
wordt geacht zelf te zorgen dat de landelijk beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk wordt
ingezet.

• Het importplafond geldt – als het wordt ingesteld – voor import van alle brandbaar afval. Dat is
ook logisch want de AVI-capaciteit die we hebben kan maar 1 keer gebruikt worden, dus als
sprake is van verdringing van Nederlands afval naar de stort maakt dat niet uit of dat komt door
het verbranden van buitenlands restafval, buitenlands sorteerresidu, buitenlands RDF of welk
ander buitenlands brandbaar afval dan ook.
In het LAP staat hierover onder meer het volgende (par. B.13.5.4)

In artikel 3, lid 5, van de EVOA is het volgende opgenomen: 
‘Overbrenging van gemengd stedelijk afval (codenummer 20 03 01) ingezameld van particuliere 
huishoudens, ook indien de inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, naar inrichtingen 
voor nuttige toepassing of verwijdering vallen volgens deze verordening onder dezelfde bepalingen als 
overbrenging van voor verwijdering bestemd afval’.  

Dit houdt in dat bij de overbrenging van gemengd stedelijk afval (20 03 01) naar AVI’s met een R1-status 
de bezwaargronden gelden die voor verwijdering gelden. Daarmee worden meer mogelijkheden geboden om 
bezwaar te maken tegen een dergelijke overbrenging. 

Naast de mogelijkheid om overbrenging van gemengd stedelijk te beperken op basis van de EVOA is er nog 
een mogelijkheid om overbrenging te beperken op basis van de Kra. De mogelijkheid om overbrenging naar 
Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties die zijn ingedeeld als installatie voor nuttige toepassing te 
beperken is opgenomen in artikel 16, lid 1 van de Kra. Hierin is bepaald dat lidstaten - in afwijking van de 
EVOA - overbrengingen kunnen tegenhouden wanneer daardoor eigen afval moet worden verwerkt op een 
wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. Wanneer Nederlands brandbaar afval moet worden 
gestort als gevolg van een dergelijke verdringing, kan de overbrenging van brandbaar afval naar 
Nederlandse AVI's worden beperkt. (…). Op basis hiervan kan niet alleen tegen overbrenging van gemengd 

1  Het betreft hier geen appellabel besluit – de rechtsgevolgen ontstaan pas bij het negatief beschikken op kennisgevingen 
2   
3   
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stedelijk afval voor verbranding als nuttige toepassing bezwaar worden gemaakt maar tegen overbrenging 
van al het brandbaar afval naar AVI’s. 

•  

 

. 
 
Wanneer is sprake van verdringing 
Feitelijk is het heel simpel. We hebben in Nederland in principe meer verbrandingscapaciteit dan we 
nodig hebben. De totale AVI-capaciteit is rond de 8 Mton en daarin wordt ongeveer 6,5 Mton 
Nederlands afval verbrand, in hoofdzaak huishoudelijk restafval, met huishoudelijk restafval 
vergelijkbaar bedrijfsafval en sorteerresidu.  

 
 
De sector vult de resterende verbrandingscapaciteit op met import van brandbaar afval.  

 
 Zodra er echter zoveel buitenlands afval wordt verbrand dat er in de 12 AVI’s 

geen ruimte is voor Nederlands afval en daarvoor toch moet worden uitgeweken naar storten is 
sprake van verdringing. 
 
Verdringing is dus het storten van Nederlands brandbaar afval dat normaal gesproken (stortverbod, 
minimumstandaard LAP) naar de AVI had gemoeten, terwijl er op hetzelfde moment wel buitenlands 
afval wordt verbrand. 
 
Hoe stellen we vast dat sprake is van verdringing 
Er is sprake van verdringing wanneer we vaststellen dat [1] er buitenlands afval wordt geïmporteerd 
ten behoeve van verbranden en [2] er Nederlands brandbaar afval wordt gestort. 
 

Ad. [1] 
De laatste jaren (zie WAR-rapportages) verbranden wel tussen de 1,5 Mton en de 2 Mton buitenlands 
afval. Dit is gebaseerd op meerjarige contracten en toegestaan in een groot aantal kennisgevingen die 
deels nog jaren lopen. Er is dus geen enkele twijfel dat er op dit moment veel afval geïmporteerd 
wordt ten behoeve van verbranding en ook de sector erkent dat.  

 
 
 

 
Verder kan ILT op ieder moment – dus ook wanneer we op het punt staan om het importplafond 
daadwerkelijk te effectueren - in haar eigen systemen zien hoeveel er de afgelopen periode feitelijk is 
geïmporteerd. 
 

Ad. [2] 
Refererend naar de problemen bij AEB heeft Renewi al anderhalve week geleden (19 juli) een 
ontheffing van het stortverbod aangevraagd in de provincie Utrecht  

. Daarnaast is afgelopen weekend duidelijk geworden dat – nadat vanuit 
IenW een brief aan onder meer alle OD’s is verzonden – er brandbaar afval gestort gaat worden in 
Assendelft en in Flevoland om de problemen die zijn ontstaan door het wegvallen van capaciteit bij 
AEB op te vangen. In de ontheffing van Assendelft – die we inmiddels ook hebben ontvangen - wordt 
expliciet het probleem van te weinig beschikbare capaciteit als reden aangehaald en gerefereerd aan 
de brief afkomstig van IenW. 
 

 
.  

 maar op het moment dat we daadwerkelijk overgaan op 
het instellen van een importplafond is dat ook te verifiëren. Hier onder een aantal infobronnen waar 
RWS daartoe gebruik van kan maken: 
• Volgens artikel 6, lid 4, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA) sturen 

gedeputeerde staten ontheffingen naar Rijkswaterstaat. Met deze ontheffingen heeft 
Rijkswaterstaat een beeld waar mogelijk brandbaar afval gestort gaat worden.  

4  IN de NRC van zaterdag 27 juli is opgenomen dat in de afgelopen twee weken 60.000 m3 afval ‘tijdelijk is gestort’ door Renewi 
bij Smink  
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• Vanuit de Regeling verklaring stortverbod 2013, artikel 2, dienen stortplaatsexploitanten aan het 
eind van elk kwartaal een opgave te doen van de gestorte hoeveelheden. De stortplaatsexploitant 
maakt een overzicht van de gestorte hoeveelheden per categorie van het Besluit stortplaatsen en 
stortverboden afvalstoffen. Deze gegevens gaan naar RWS en de OD5. 
- Op dit moment vragen we in praktijk, tegelijkertijd met de enquêtes van de Werkgroep 

Afvalregistratie (WAR), een jaarlijkse opgave van gestorte hoeveelheden. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen hoeveelheden die met of zonder ontheffing zijn gestort.  

 

 
- Op maandbasis kunnen we gegevens uit het meldsysteem van het besluit melden halen en 

aangeven of een afvalstroom onder het stortverbod valt of niet. Zo hebben we een redelijk 
beeld wat er maandelijks met ontheffing wordt gestort. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Wat als we het plafond hebben ingesteld? 
In principe wordt – zodra aan de criteria is voldaan en de staatssecretaris besluit tot instellen van het 
importplafond – dit plafond geldt zolang aan de criteria is voldaan. Zodra er geen brandbaar afval 
meer wordt gestort of import is sterk afgenomen kan de bewindspersoon beslissen dat het instrument 
niet langer nodig is en dat er weer positief beschikt kan worden op kennisgevingen voor import naar 
AVI’s kan gaan worden. We hebben dit nog niet eerder meegemaakt en er staat in het LAP niet over 
het beëindigen van het importplafond, maar als instellen een expliciete keuze van de bewindspersoon 
vraagt moet dat voor beëindigen inziens ook gelden. 
 
Zodra dat gebeurt kan – natuurlijk behoudens alle eisen en kanttekeningen die volgen uit de EVOA – 
op alle kennisgevingen weer positief worden beschikt. We hebben dus wel een importplafond (= alles 
negatief beschikken) of geen importplafond (geen reden om op basis van zelfverzorging negatief te 
beschikken).  
 

 
 

 
 Op het moment dat een importplafond wordt ingesteld en 

import gaat dalen zullen we weer met enige regelmaat – LAP gaat uit van eens per half jaar – de 
feitelijke import en de met ontheffing gestort afval meer expliciet moeten bepalen en afzetten tegen 
de criteria voor het instellen van een importplafond. Dit zal in ieder geval vragen om een goede data-
uitwisseling tussen ILT en RWS. 

5   
. 

6   
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Gespreksnotitie t.b.v. overleg met VA op 30 juli 2019 

 
 

 

 

 
 

  

 

2. Importplafond (info ILT/HBJZ)

Grondslag: Artikel 16 lid 1 van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen biedt lidstaten de mogelijkheid om in 
afwijking van de EVOA de invoer van afvalstoffen die bestemd zijn voor AVI’s met een R1-status te 
beperken, indien vaststaat dat die overbrengingen ertoe zouden leiden dat in het eigen land 
ontstaan afval moet worden verwijderd (gestort) of dat afval moet worden verwerkt op een wijze 
die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. De EU Commissie dient hiervan op de hoogte te 
worden gesteld. 

In artikel 10.14 lid 3 Wet milieubeheer is bepaald dat bij de uitoefening van EVOA-bevoegdheden 
rekening wordt gehouden met het LAP. Het LAP (beleidskader paragrafen B.10.5 en B.13.4.2.2.) 
biedt de mogelijkheid om een flexibel importplafond in te stellen. 

Cruciaal is dat de noodzaak tot het instellen van een flexibel importplafond afdoende wordt 
onderbouwd. M.a.w.: er dient te worden gemotiveerd dat sprake is van verdringing van NL 
brandbaar afval uit de NL AVI’s door uit het buitenland geïmporteerd afval. Volgens het LAP 
(B.10.4 en B.13.4.2.2) wordt hierbij rekening gehouden met alle AVI’s, dus ook met installaties die 
geen R1-status hebben. Daarnaast dient volgens het LAP rekening te worden gehouden met 
toekomstige ontwikkelingen.  

Huidige flexibele importplafond LAP: 
• 5% van capaciteit op 1-1-2007 + 10% extra gerealiseerde capaciteit na 1-1-2007;
• Geldt ook bij capaciteitsvermindering;

o Bij capaciteitsvermindering: hoeveelheid NL-afval die gestort mag worden mag
niet toenemen t.o.v. het halfjaar voorafgaand aan de vermindering.

• Wanneer in NL de import lager is dan 263 kton per half jaar er in beginsel wordt afgezien
van het instellen van een importplafond.

Huidige stortgrens LAP 
• Bij nieuwe verbrandingscapaciteit: Hoeveelheid NL-afval dat gestort wordt zou moeten

afnemen met 90% van de toename van de verbrandingscapaciteit na 1-1-2007. Inmiddels
is er sindsdien zoveel AVI-capaciteit bijgekomen dat deze zogenaamde stortgrens op 0
kiloton per half jaar ligt.
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kennisgever overlegt.
Op grond van artikel 3 lid 5 EVOA vallen grensoverschrijdende overbrengingen van gemengd stedelijk afval (euralcode 20
03 01) naar inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering volgens de EVOA onder dezelfde bepalingen als
overbrengingen van voor verwijdering bestemd afval. Dit betekent dat kennisgevingen die betrekking hebben op de
verbranding in AVI’s van afval met euralcode 20 03 01 worden getoetst aan de bezwaargronden van artikel 11 EVOA
(‘bezwaren tegen een overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen’); 

Slechts enkele kennisgevingen waarop afval naar NL AVI’s wordt overgebracht, hebben betrekking op afval waarop
euralcode 20 03 01 van toepassing is. Op het merendeel van het afval dat thans op kennisgeving naar NL AVI’s wordt
overgebracht, is euralcode 20 03 01 niet van toepassing. De verbranding van dergelijk afval (dus afval waar artikel 3 lid 5
EVOA geen betrekking op heeft = afval dat niet als 20 03 01 kan worden aangemerkt) dient te worden getoetst aan V2
van LAP paragraaf A.4.3.7.1.
Indien niet cumulatief wordt voldaan aan criteria V2a en V2b dan is sprake van D10 verwijdering (zie V3). In dat geval
dient te kennisgeving getoetst te worden aan artikel 11 EVOA (‘bezwaren tegen een overbrenging van voor verwijdering
bestemde afvalstoffen’).
Indien wel cumulatief wordt voldaan aan criteria V2a en V2b dan is sprake van R1. In dat geval dient te kennisgeving
getoetst te worden aan artikel 12 EVOA (‘bezwaren tegen een overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde
afvalstoffen’).
EVOA bezwaargrond igv D10 (verwijdering) voor nieuwe kennisgevingen
Er kan bezwaar worden gemaakt tegen ingediende invoerkennisgevingen voor brandbaar afval dat bestemd is voor
Nederlandse AVI’s met R1-status op grond van:
• artikel 11 lid 1 sub g) onder i) EVOA: beginsel van zelfverzorging, en
• artikel 11 lid 1 sub g) onder iii) EVOA: strijd met LAP3, en
• artikel 11 lid 1 sub a) EVOA: strijd met het importplafond
Het bezwaar tegen de invoerkennisgeving kan worden onderbouwd met een beroep op artikel 16 lid 1 KRA in samenhang
met het afgekondigde importplafond (wijze waarop is thans nog onbekend) juncto artikel 10.14 lid 3 Wm en LAP3
toepasselijke sectorplan in samenhang met LAP3 beleidskader paragrafen B.10.5 en B.13.4.2.2 en A.4.3.7.1. Het
toepasselijke sectorplan is in de meeste gevallen sectorplan 1 of 2. Voor bepaalde afvalstoffen is er geen sectorplan; in
dat geval geldt het beleidskader.

EVOA bezwaargrond igv R1 (nuttige toepassing) voor nieuwe kennisgevingen
Er kan bezwaar worden gemaakt tegen ingediende invoerkennisgevingen voor brandbaar afval dat bestemd is voor
Nederlandse AVI’s met R1-status op grond van:
• artikel 12 lid 1 sub k EVOA
Het bezwaar tegen de invoerkennisgeving kan worden onderbouwd met een beroep op artikel 16 lid 1 KRA in samenhang
met het afgekondigde importplafond (wijze waarop is thans nog onbekend) juncto artikel 10.14 lid 3 Wm en LAP3
toepasselijke sectorplan in samenhang met LAP3 beleidskader paragrafen B.10.5 en B.13.4.2.2 en A.4.3.7.1. Het
toepasselijke sectorplan is in de meeste gevallen sectorplan 1 of 2. Voor bepaalde afvalstoffen is er geen sectorplan; in
dat geval geldt het beleidskader.
Lopende kennisgevingen
Na instellen van een importplafond kan bezwaar worden gemaakt tegen nieuwe kennisgevingen die worden ingediend.
Het lopende kennisgevingen echter ongemoeid.
De EVOA biedt geen mogelijkheid om lopende kennisgevingen in te trekken igv een calamiteit als de onderhavige (zie art
9 lid 8 EVOA voor intrekkingsmogelijkheden).
Indien AEB geen afval meer uit het buitenland kan innemen op de lopende kennisgevingen dan dient zij dit afval aan de
poort te weigeren en dient het afval in overleg met het land van herkomst te worden geretourneerd naar het land van
herkomst (artikel 22 EVOA).
Indien dit probleem zich echter bij alle AVI’s structureel voordoet dan is artikel 22 EVOA daarvoor niet het geëigende
instrument. De NL overheid kan dan overwegen tijdelijk een algeheel importverbod af te kondigen (bevriezen lopende

kennisgevingen tot nader orde). De onderbouwing voor het verbod is cruciaal (zie hierboven idem als bij importplafond).

Aantal kennisgevingen richting AEB
Op dit moment lopen er 41 importkennisgevingen met AEB als verwerker (momentopname).
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Op dit moment liggen er 3 nieuw ingediende importkennisgevingen met AEB als verwerker waarop nog moet worden
beschikt.

Verwerkingsverklaringen en 3-dagenmeldingen worden tegenwoordig naar ETM gestuurd en niet door ILT verwerkt.
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Van:  - ILT 
Verzonden: dinsdag 30 juli 2019 14:19
Aan: - HBJZ ; - ILT 
Onderwerp: input voor notitie
Hoi ,

Groetjes 
Nieuwe kennisgevingen: importplafond
Grondslag afkondigen bereiken importplafond
Artikel 16 lid 1 van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen biedt lidstaten de mogelijkheid om in afwijking van de EVOA de invoer
van afvalstoffen die bestemd zijn voor AVI’s met een R1-status te beperken, indien vaststaat dat die overbrengingen
ertoe zouden leiden dat in het eigen land ontstaan afval moet worden verwijderd (gestort) of dat afval moet worden
verwerkt op een wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. De EU Commissie dient hiervan op de hoogte
te worden gesteld.
In artikel 10.14 lid 3 Wet milieubeheer is bepaald dat bij de uitoefening van EVOA-bevoegdheden rekening wordt
gehouden met het LAP.
Het LAP (zie beleidskader paragrafen B.10.5 en B.13.4.2.2.) biedt de mogelijkheid om een flexibel importplafond in te
stellen.
Cruciaal is dat de noodzaak tot het instellen van een flexibel importplafond afdoende wordt onderbouwd. M.a.w.: er
dient te worden gemotiveerd dat sprake is van verdringing van Nederlands brandbaar afval uit de Nederlandse AVI’s door
uit het buitenland geïmporteerd afval. Volgens het LAP (zie beleidskader paragrafen B.10.4 en B.13.4.2.2) wordt hierbij
rekening gehouden met alle AVI’s, dus ook met installaties die geen R1-status hebben. Daarnaast dient volgens het LAP
rekening te worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen.
Grondslag ILT om zwaar te maken tegen nieuw in te dienen kennisgevingen na afkondiging van bereiken importplafond
De EVOA kent een limitatief stelsel van bezwaargronden. Deze zijn neergelegd in de artikelen 11 en 12 EVOA en
betreffen de situatie waarin sprake is van een overbrenging voor verwijdering respectievelijk nuttige toepassing.
Bepalen van de bezwaargrond: artikel 11 of artikel 12 EVOA
Bij het beoordelen van een nieuw ingediende kennisgeving wordt getoetst aan de bezwaargronden die de EVOA kent.
Daartoe moet eerst worden bepaald of in casu sprake is van een overbrenging voor verwijdering of voor nuttige
toepassing.

Alle AVI’s hebben thans een R1-status, zie https://lap3.nl/uitvoering-lap/status-avir1-d10)/statusbepaling-avi/
De R1-status betekent niet dat alle afvalstoffen die verwerkt worden in een AVI met een R1-status ook nuttig worden
toegepast (zie LAP inleiding paragraaf B.10.4). In LAP paragraaf A.4.3.7.1 staat beschreven hoe de verwerking van
afvalstoffen in een AVI met R1-status moet worden ingedeeld: R1 nuttige toepassing of D10 verwijdering. Daarin staat
het volgende:

V1. Een verbrandingsinstallatie die primair is ontworpen om afvalstoffen te verwijderen / vernietigen is altijd een
installatie waar D10 plaatsvindt.
De Kaderrichtlijn maakt hierop de uitzondering dat verbrandingsinstallaties die specifiek zijn bestemd om vast stedelijk
afval te verwerken en daarbij een minimale vastgestelde energie-efficiëntie hebben, kunnen worden aangemerkt als een
installatie voor nuttige toepassing (AVI met R1-status, zie ook paragraaf B.10.4). De verwerking van afvalstoffen in een
AVI met R1-status wordt als volgt ingedeeld:
a. Verwerking van vast stedelijk afval -> altijd R1;
b. Verwerking van andere afvalstoffen geldt de afweging zoals staat bij V2.
V2. Het verbranden van afvalstoffen kan worden aangemerkt als ‘hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van
energieopwekking’ (R1, nuttige toepassing) als (cumulatief):
a. bij de verbranding meer energie wordt opgewekt en teruggewonnen dan bij het verbrandingsproces wordt gebruikt en
een deel van het surplus aan energie daadwerkelijk wordt gebruikt, en;
b. de afvalstoffen die verwerkt worden voor meer dan 50% bestaan uit organische stof.
V3. Wanneer niet aan de hiervoor onder V2 a. en b. genoemde voorwaarden wordt voldaan, is sprake van verbranding op
land (D10, verwijdering).
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Op grond van artikel 3 lid 5 EVOA vallen grensoverschrijdende overbrengingen van gemengd stedelijk afval (euralcode 20
03 01) naar inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering volgens de EVOA onder dezelfde bepalingen als
overbrengingen van voor verwijdering bestemd afval. Dit betekent dat kennisgevingen die betrekking hebben op de
verbranding in AVI’s van afval met euralcode 20 03 01 worden getoetst aan de bezwaargronden van artikel 11 EVOA
(‘bezwaren tegen een overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen’).
Slechts enkele kennisgevingen waarop afval naar NL AVI’s wordt overgebracht, hebben betrekking op afval waarop
euralcode 20 03 01 van toepassing is. Op het merendeel van het afval dat op kennisgeving naar Nederlandse AVI’s wordt
overgebracht, is euralcode 20 03 01 niet van toepassing omdat ze na inzameling reeds een bewerking hebben
ondergaan. De verbranding van dergelijk afval (dus afval waar artikel 3 lid 5 EVOA geen betrekking op heeft en derhalve
niet als 20 03 01 kan worden aangemerkt) dient te worden getoetst aan V2 van LAP paragraaf A.4.3.7.1. Indien niet
cumulatief wordt voldaan aan criteria V2a en V2b dan moet de verwerking worden aangemerkt als
verwijderingshandeling D10 (verbranding op land, zie V3). In dat geval dient de kennisgeving getoetst te worden aan
artikel 11 EVOA (‘bezwaren tegen een overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen’). ndien wel cumulatief
wordt voldaan aan criteria V2a en V2b dan moet de verwerking (verbranding) worden aangemerkt als handeling van
nuttige toepassing R1 (inzet als brandstof voor energieopwekking). In dat geval dient de kennisgeving getoetst te worden
aan artikel 12 EVOA (‘bezwaren tegen een overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen’).
Welke EVOA bezwaargrond is igv D10 (verwijdering) van toepassing op nieuwe kennisgevingen?
Er kan bezwaar worden gemaakt tegen ingediende invoerkennisgevingen voor brandbaar afval dat bestemd is voor
Nederlandse AVI’s met R1-status op grond van:
• artikel 11 lid 1 sub g) onder i) EVOA: beginsel van zelfverzorging, en
• artikel 11 lid 1 sub g) onder iii) EVOA: strijd met LAP3, en
• artikel 11 lid 1 sub a) EVOA: strijd met het importplafond
Het bezwaar tegen de invoerkennisgeving kan worden onderbouwd met een beroep op artikel 16 lid 1 KRA in samenhang
met het afgekondigde importplafond juncto artikel 10.14 lid 3 Wm en LAP3 toepasselijke sectorplan in samenhang met
LAP3 beleidskader paragrafen B.10.5 en B.13.4.2.2 en A.4.3.7.1. Het toepasselijke sectorplan is in de meeste gevallen
sectorplan 1 of 2. Voor bepaalde afvalstoffen is er geen sectorplan; in dat geval geldt het beleidskader.

Welke EVOA bezwaargrond is igv R1 (nuttige toepassing) van toepassing op nieuwe kennisgevingen?
Er kan bezwaar worden gemaakt tegen ingediende invoerkennisgevingen voor brandbaar afval dat bestemd is voor
Nederlandse AVI’s met R1-status op grond van:
• artikel 12 lid 1 sub k EVOA
Het bezwaar tegen de invoerkennisgeving kan worden onderbouwd met een beroep op artikel 16 lid 1 KRA in samenhang
met het afgekondigde importplafond (wijze waarop is thans nog onbekend) juncto artikel 10.14 lid 3 Wm en LAP3
toepasselijke sectorplan in samenhang met LAP3 beleidskader paragrafen B.10.5 en B.13.4.2.2 en A.4.3.7.1. Het
toepasselijke sectorplan is in de meeste gevallen sectorplan 1 of 2. Voor bepaalde afvalstoffen is er geen sectorplan; in
dat geval geldt het beleidskader.
Verdere overwegingen

. In het LAP staat in paragraaf B.10.5 het flexibel importplafond beschreven. De onderbouwing
dient hierbij aan te sluiten aangezien dit de basis is voor de bezwaargronden van artikel 11 en 12 van EVOA. Ook de duur
van het plafond is belangrijk aangezien het LAP monitoringsmomenten kent.
Daarnaast dient de Europese Commissie op grond van artikel 16 lid 1 Kaderrichtlijn Afvalstoffen in kennis te worden
gesteld van het bereiken van het importplafond.

.
Zoals hiervoor staat beschreven is de onderbouwing van het bereiken van het importplafond cruciaal. 
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

      

      

     @minienw.nl

Afwezig op donderdag

Recordnummer    :       RONDZENDMAP-2019/7705

Titel   :       
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 Ik vroeg me nog af
wat onderbouwing is om toch importplafond voor te stellen (zie onderstaand).

·      

Groet, 

_____________________________________________
Van: DBO-SPZ Postbus <DBO-SPZpostbus@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:09
Aan: Postbus nota's Staatssecretaris <Postbusnota'sStaatssecretaris@minienw.nl>
CC: Woordvoering <Woordvoering@frd.shsdir.nl>;  - DBO
< @minienw.nl>; Parlementaire Zaken - CEND-DBO
<Parlementaire.Zaken.DBO@minienw.nl>
Onderwerp: Nieuwe digitale nota voor S van DLCE inzake Uitstelbrief en beslisnota inzake
Kamervragen Van Eijs over AEB

Beste collega's,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

      

      

     @minienw.nl

Afwezig op donderdag
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Groet, 

_____________________________________________
Van: DBO-SPZ Postbus <DBO-SPZpostbus@minienw.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juli 2019 10:09
Aan: Postbus nota's Staatssecretaris <Postbusnota'sStaatssecretaris@minienw.nl>
CC: Woordvoering <Woordvoering@frd.shsdir.nl>;  - DBO
< @minienw.nl>; Parlementaire Zaken - CEND-DBO
<Parlementaire.Zaken.DBO@minienw.nl>
Onderwerp: Nieuwe digitale nota voor S van DLCE inzake Uitstelbrief en beslisnota inzake
Kamervragen Van Eijs over AEB

Beste collega's,

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

      

      

     @minienw.nl

Afwezig op donderdag
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Communicatie met de Stas:
-           

          

          

 

           
 

           
 

           

 
Concrete acties HBJZ:
-          

          

            
          

-          
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Groet,
 

 
 

wetgevingsjurist
........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Afdeling Milieu
Rijnstraat 8| 2515 XP| Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

........................................................................ 
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E @minienw.nl
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B.13.4.2.2 Importplafond voor brandbaar afval
De overbrenging naar Nederland van afval voor verbranden als vorm van verwijderen is
toegestaan. Door het in Nederland op 1 januari 2007 opengaan van de landsgrenzen voor
verbranden als vorm van verwijderen van brandbaar afval, kunnen er gevolgen optreden voor het
Nederlandse afvalbeheer. Voor overbrengingen naar Nederlandse AVI’s zal bezwaar worden
gemaakt wanneer dit leidt tot verdringing van Nederlands brandbaar afval uit de Nederlandse
AVI’s. In paragraaf B.10.5 wordt nader ingegaan op dit flexibele importplafond.
In de systematiek van het flexibel importplafond wordt rekening gehouden met alle AVI’s, dus ook
met de installaties die de R1-status hebben gekregen.

B.10.5 Invulling bijzondere verantwoordelijkheid van de
overheid/importplafond
De landsgrenzen voor het verbranden van brandbaar afval als energieterugwinning en vorm van 
verwijderen zijn in beginsel open. Dit kan gevolg hebben voor het Nederlandse afvalbeheer. Op 
het moment dat Nederlands brandbaar afval uit de Nederlandse AVI’s wordt verdrongen als 
gevolg van overbrenging van buitenlands brandbaar afval naar Nederland en daardoor meer 
Nederlands brandbaar afval moet worden gestort, is sprake van een ongewenst gevolg. Het 
importplafond is de uitwerking van de mogelijkheid die in art 16 lid 1 van de Kra wordt geboden 
om het netwerk van installaties die gemengd stedelijk afval verwerken te beschermen. 
Dit ongewenste gevolg, zijnde de verdringing, wordt tot een bepaalde hoeveelheid acceptabel 
geacht zolang: 
- voor het verbranden van buitenlands brandbaar afval in ieder geval een hoeveelheid
AVIcapaciteit
wordt gebruikt die overeenkomt met 5% van de op 1 januari 2007 bestaande AVIcapaciteit
plus 10% van de na 1 januari 2007 gerealiseerde capaciteitsuitbreidingen
(=importgrens), en
- de hoeveelheid Nederlands brandbaar afval (*) die wordt gestort, afneemt met een
hoeveelheid die overeenkomt met 90% van de nieuwe AVI-capaciteit per 1 januari 2007
(=stortgrens).
(*) Met Nederlands brandbaar afval wordt voor het importplafond bedoeld: afvalstoffen die via
R1 of D10 kunnen worden verwerkt in AVI’s.

Om ongewenste gevolgen door overschrijding van deze grenzen te voorkomen geldt een flexibel 
importplafond, waarvan de hoogte afhankelijk is van de bestaande AVI-capaciteit per 1 januari 
2007 en sindsdien gerealiseerde uitbreidingen. Eventuele uitbreiding van de 
verbrandingscapaciteit leidt dus enerzijds tot een hoger (= flexibel) toegestaan importgrens maar 
zorgt er anderzijds voor dat er minder verdringing naar stortplaatsen is toegestaan (stortgrens). 
Dit betekent dat, op het moment dat er nieuwe verbrandingscapaciteit bijkomt, de beschikbare 
capaciteit voor het verbranden van buitenlands brandbaar afval mag stijgen met een hoeveelheid 
die overeenkomt met 10% van de nieuw in gebruik genomen capaciteit. 
In de systematiek van het flexibel importplafond wordt rekening gehouden met alle AVI's, dus 
zowel installaties die de R1-status hebben als die de D10-status hebben worden meegenomen bij 
de bepaling van het importgrens. 
De genoemde 5 en 10% van de importgrens mogen overal in Nederland worden ingevuld. De 5% 
LAP3 | Deel B: Afvalbeheer en overbrenging| versie eerste wijziging | geldig vanaf 19.07.2019 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (eerste wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 166 van 383 
is niet direct gekoppeld aan de bestaande installaties en de 10% is niet direct gekoppeld aan een 
specifieke nieuwe verbrandingslijn of installatie. Het kan dus zijn dat een nieuwe lijn/installatie 
totaal geen buitenlands brandbaar afval verbrandt, maar dat een of meerdere bestaande 
installaties een hoeveelheid buitenlands brandbaar afval gaan verbranden die overeenkomt met 
10% van de nieuw in gebruik genomen capaciteit. Ook is het mogelijk dat de bestaande 
installaties totaal geen buitenlands brandbaar afval verbranden, maar dat een nieuwe lijn of 
installatie volledig wordt gevuld met buitenlands brandbaar afval. 
Bovenstaande houdt ook in dat op het moment dat er nieuwe verbrandingscapaciteit bijkomt, de 
hoeveelheid Nederlands brandbaar afval die mag worden gestort (stortgrens) afneemt met een 
hoeveelheid die overeenkomt met 90% van de nieuwe capaciteit. Op basis hiervan kan worden 
bepaald hoeveel Nederlands brandbaar afval in een bepaalde periode had mogen worden 
gestort57. Het referentiekader (startpunt) is de gemiddelde hoeveelheid met ontheffing gestort 
brandbaar afval per maand in het jaar 2006. Deze hoeveelheid die gestort mag worden kan 
afnemen tot 0 kton per half jaar. 
Bij capaciteitsvermindering van de AVI’s blijft gelden dat voor het verbranden van buitenlands 
brandbaar afval een hoeveelheid AVI-capaciteit kan worden gebruikt die overeenkomt met 5% 
van de op 1 januari 2007 bestaande AVI-capaciteit plus 10% van de na 1 januari 2007 
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gerealiseerde capaciteitsuitbreidingen. Echter de hoeveelheid Nederlands brandbaar afval die 
gestort mag worden, mag niet toenemen ten opzichte van het halfjaar voorafgaand aan de 
capaciteitsvermindering. Dit betekent dat de hoeveelheid die gestort mag worden alleen kan 
afnemen tot 0 kton per half jaar. 
 
 
Als op een monitoringmoment wordt geconstateerd dat in de zes maanden voorafgaand 
aan dat 
monitoringmoment het importgrens is overschreden én als in die periode meer is gestort 
dan 
volgens de stortgrens had mogen plaatsvinden, dan is sprake van een ongewenst 
gevolg, zijnde 
de verdringing. Vervolgens zal worden gekeken naar toekomstige ontwikkelingen. Als namelijk 
de 
verwachting is dat binnen zes maanden na het monitoringmoment nieuwe verbrandingscapaciteit 
in gebruik wordt genomen en daardoor de hoeveelheid die maandelijks wordt gestort, daalt tot 
onder de waarde die volgens de stortgrens is toegestaan, dan kan worden afgezien van ingrijpen. 
Bestaat echter geen gerede verwachting dat het storten als gevolg van nieuw in gebruik te nemen 
capaciteit zal afnemen, dan zullen tot het volgende monitoringmoment (zes maanden later) geen 
beschikkingen door het ministerie van IenW worden verleend voor de overbrenging van brandbaar 
afval naar Nederland. 
Werking samengevat 
- Per jaar worden twee monitoringmomenten ingesteld, met een tussenperiode van zes 
maanden. 
- Op een monitoringmoment wordt berekend hoeveel verbrandingscapaciteit in de zes maanden 
vóór het monitoringmoment voor buitenlands brandbaar afval had mogen worden ingezet (= 
de importgrens). 
- Ook wordt bezien hoeveel buitenlands brandbaar afval in die periode daadwerkelijk naar 
Nederland is overgebracht. 
- Als de importgrens in de zes maanden vóór het monitoringmoment is overschreden, wordt 
bezien hoeveel Nederlands brandbaar afval in die periode had mogen worden gestort (= de 
stortgrens). 
- Ook wordt bezien hoeveel Nederlands brandbaar afval daadwerkelijk in dat half jaar is gestort. 
- Als meer is gestort dan toegestaan, wordt bezien of in de zes maanden die gaan volgen op het 
monitoringmoment nieuwe verbrandingscapaciteit in bedrijf zal gaan. 
- Als in de zes maanden na het monitoringmoment inderdaad nieuwe capaciteit bij gaat komen 
en de verwachting is dat die capaciteit er voor zal zorgen dat de overschrijding van de 
stortgrens en de overschrijding van de importgrens zal eindigen, dan wordt in de periode 
tussen het monitoringmoment en het volgende monitoringmoment (zes maanden later) in 
57 Voor het storten van brandbaar afval geldt voor de meeste afvalstoffen wel een stortverbod (Besluit 
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen). Om deze afvalstoffen te mogen storten moet dan een 
ontheffing worden gegeven. 
LAP3 | Deel B: Afvalbeheer en overbrenging| versie eerste wijziging | geldig vanaf 19.07.2019 
Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (eerste wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 167 van 383 
beginsel positief beschikt op kennisgevingen voor invoer van brandbaar afval. 
- Als in de zes maanden na het monitoringmoment echter geen ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden die naar verwachting de overschrijding van de stortgrens en de overschrijding 
van de importgrens zullen beëindigen, dan wordt in de periode tussen het monitoringmoment 
en het volgende monitoringmoment (zes maanden later) met beroep op nationale 
zelfvoorziening voor verbranden als energieterugwinning en als vorm van verwijderen negatief 
beschikt op nieuwe invoerkennisgevingen voor brandbaar afval dat moet worden verbrand in 
Nederlandse AVI’s. 
- Op een monitoringmoment is nog enige tijd nodig om de benodigde gegevens over 
grensoverschrijdend transport van afvalstoffen en over storten te verzamelen en analyseren. 
Het moment waarop wordt besloten om al dan niet een beroep op nationale zelfvoorziening 
voor verbranden als vorm van verwijderen in te stellen of op te heffen, ligt daarom telkens na 
het monitoringmoment. In de periode tussen het monitoringmoment en het moment dat het 
beleid voor de nieuwe periode bekend wordt gemaakt, wordt het beleid van de voorgaande 
periode voortgezet. 
Per 1 januari 2015 is voor het flexibel importplafond de importgrens van 263 kton brandbaar 
restafval per half jaar en is de stortgrens voor Nederlands brandbaar afval dat per half jaar mag 
worden gestort op 0 kton gekomen. Deze grenzen zijn bepaald op basis van de capaciteit van de 
AVI’s per 31 december 2014 zoals opgenomen in Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014. 
Dit betekent concreet dat iedere verdringing van Nederlands brandbaar afval uit een AVI naar een 
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stortplaats aanleiding kan zijn tot het beperken van de import. Dit blijft ook zo als in de toekomst 
eventueel Nederlandse AVI-capaciteit zou gaan afnemen. 
De berekening van de importgrens en stortgrens is gebaseerd op capaciteiten van AVI’s zoals 
opgenomen in de jaarlijkse rapportages van de Werkgroep Afvalregistratie. De capaciteit van de 
ZAVIN, de installatie die bestemd is voor specifiek ziekenhuisafval wordt hierbij niet 
meegenomen. De capaciteit op 1 januari van een jaar is steeds gelijk gesteld met de capaciteit 
van 31 december van het jaar daarvoor. 
Importgrens: 
• De bestaande AVI capaciteit op 1-1-2007 is 5.852 kton. De capaciteit van de per 1-1- 2010 
gesloten installatie AVR Rotterdam, 390 kton, wordt hier van af gehaald. Dit geeft een 
capaciteit van 5.462 kton als referentiewaarde. 
• Per 1-1-2015 is de capaciteit 8.000 kton. Dit is een toename met 2.538 kton ten opzichte van 
de referentiewaarde. 
• Voor de importgrens geldt 5% van de bestaande capaciteit, dit en 273 kton, plus 10% van de 
toename van capaciteit, dit is 254 kton. Samen geeft dit per half jaar een importgrens van 
263 kton. 
Stortgrens: 
• De hoeveelheid brandbaar afval dat gestort is in 2006 is gelijk gesteld aan de hoeveelheid met 
ontheffing gestort afval voor dat jaar en is 2070 kton. 
• Voor de stortgrens geldt dat de hoeveelheid brandbaar afval dat gestort mag worden moet 
afnemen met 90% van de toename van de capaciteit. Dit is dan 2.070 minus 2.284 en dit 
geeft per half jaar een stortgrens van -107kton. Omdat een negatieve hoeveelheid niet kan, 
komt de stortgrens op 0 kton per half jaar. 

 

Artikel 16 

Beginselen van zelfvoorziening en nabijheid 

1. De lidstaten nemen passende maatregelen, in samenwerking met 

andere lidstaten wanneer zulks noodzakelijk of raadzaam is, om een 

adequaat geïntegreerd netwerk tot stand te brengen van afvalverwijderingsinstallaties 

en van installaties voor de nuttige toepassing van gemengd 

stedelijk afval, ingezameld van particuliere huishoudens, ook 

indien die inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat, 

rekening houdend met de beste beschikbare technieken. 

 

In afwijking van Verordening (EG) nr. 1013/2006 kunnen de lidstaten, 

om hun netwerk te beschermen, binnenkomende overbrengingen van 

afval, bestemd voor als nuttige toepassing ingedeelde afvalverbrandingsinstallaties, 

beperken indien vaststaat dat die overbrengingen ertoe zouden 

leiden dat in het eigen land ontstaan afval moet worden verwijderd 

of dat afval moet worden verwerkt op een wijze die niet consistent is 

met hun afvalbeheerplannen. De betrokken lidstaten stellen de Commissie 

in kennis van het desbetreffende besluit. 

 De lidstaten kunnen 

tevens transport naar het buitenland van afval om milieuredenen beperken, 

zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1013/2006. 

2. Dit netwerk moet zo worden opgezet dat de Gemeenschap als 
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geheel hierdoor zelfvoorzienend kan worden zowel voor afvalverwijdering 

als voor nuttige toepassing van afval als bedoeld in lid 1, en dat 

elke lidstaat afzonderlijk naar dat doel toe kan groeien, rekening houdend 

met de geografische omstandigheden en de behoefte aan gespecialiseerde 

installaties voor bepaalde soorten afval. 

3. Dit netwerk moet het mogelijk maken afval te verwijderen of afval 

als bedoeld in lid 1 nuttig toe te passen in een van de meest nabijgelegen 

daartoe geschikte installaties, met behulp van de meest geschikte 

methoden en technologieën, om een hoog niveau van bescherming 

van het milieu en de volksgezondheid te waarborgen. 

4. De beginselen van nabijheid en zelfvoorziening betekenen niet dat 

iedere lidstaat zelf over alle faciliteiten voor definitieve nuttige toepassing 

moet beschikken. 

 

R 1 Hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking (*) 

(*) Hieronder vallen ook verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast 
stedelijk afval te verwerken, mits hun energie-efficiëntie ten minste:  

(*) Hierunter fallen Verbrennungsanlagen, deren Zweck in der Behandlung fester Siedlungsabfälle 
besteht, nur dann, wenn deren Energieeffizienz mindestens folgende Werte beträgt: 

(*) This includes incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste only 
where their energy efficiency is equal to or above: 

(*) Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter 
les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur: 

 

— 0,60 bedraagt in het geval van installaties die vóór 1 januari 2009 in bedrijf zijn en over een 
vergunning beschikken overeenkomstig het toepasselijke Gemeenschapsrecht, — 0,65 bedraagt in 
het geval van installaties waarvoor na 31 december 2008 een vergunning wordt afgegeven, zoals 
berekend met de volgende formule: Energie-efficiëntie = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) 
waarin: Ep = de hoeveelheid energie die jaarlijks als warmte of elektriciteit wordt geproduceerd. 
Bij de berekening wordt energie in de vorm van elektriciteit vermenigvuldigd met een factor 2,6 en 
warmte die wordt geproduceerd voor commerciële toepassingen met een factor 1,1 (in GJ/jaar) Ef 
= de jaarlijkse energie-input in het systeem afkomstig van brandstoffen die voor de productie van 
stoom worden gebruikt (in GJ/jaar) Ew = de hoeveelheid energie die is besloten in de jaarlijks 
verwerkte hoeveelheid afvalstoffen, berekend aan de hand van de netto calorische waarde van de 
afvalstoffen (in GJ/jaar) Ei = de hoeveelheid energie die jaarlijks wordt geïmporteerd, Ew en Ef 
niet meegerekend (in GJ/jaar) 0,97 = correctiefactor om rekening te houden met energieverliezen 
via bodemas en straling Deze formule wordt toegepast overeenkomstig het referentiedocument 
over de beste beschikbare technieken voor afvalverbranding. ►M2 De waarde van de energie-
efficiëntieformule wordt op de onderstaande wijze met een klimaatcorrectiefactor (CCF) 
vermenigvuldigd: 1. CCF voor installaties die vóór 1 september 2015 in bedrijf zijn en over een 
vergunning beschikken overeenkomstig het toepasselijke Unierecht: CCF = 1 als HDD >= 3 350 
CCF = 1,25 als HDD <= 2 150 CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 als 2 150 < HDD < 3 350 2. 
CCF voor installaties waarvoor na 31 augustus 2015 een vergunning wordt afgegeven en voor 
installaties bedoeld in punt 1 na 31 december 2029: CCF = 1 als HDD >= 3 350 CCF = 1,12 als 
HDD <= 2 150 CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 als 2 150 < HDD < 3 350 (De daaruit 

bijlage 3 documenten bij Wob besluit importplafond pag. 414



resulterende CCF-waarde zal worden afgerond tot op drie decimalen). ►C2 Als HDD-waarde 
(Heating Degree Days — graaddagen voor verwarming) moet het gemiddelde van de jaarlijkse 
HDD-waarden voor de locatie van de verbrandingsinstallatie gelden, berekend over een periode 
van 20 opeenvolgende jaren vóór het jaar waarvoor de CCF wordt berekend. De HDD-waarde 
moet aan de hand van de volgende door Eurostat vastgestelde methode worden berekend: HDD is 
gelijk aan (18 °C – Tm) × d als Tm minder bedraagt dan of gelijk is aan 15 °C 
(verwarmingsdrempel), en is gelijk aan nul als Tm meer bedraagt dan 15 °C, waarbij Tm de 
gemiddelde (Tmin + Tmax)/2 buitentemperatuur over een periode van d dagen is. De 
berekeningen moeten dagelijks worden uitgevoerd (d = 1) en voor een heel jaar worden opgeteld. 
◄ ◄ 
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2 augustus 2019 

Opties voor het beperken van import van afval (concept) 

Verkorte versie 

, HBJZ 

Inleiding 
Vanwege het deels stil liggen van de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) AEB in Amsterdam is er een 
probleem ontstaan met de verwerking van met name bedrijfsafval . Er is 
onvoldoende capaciteit bij de andere AVI’s om het afval te verwerken. Er wordt door allerlei 
betrokken partijen gekeken naar alternatieven, zoals mogelijkheden voor tijdelijke opslag, zelfs 
stort, maar ook deze opties zijn beperkt en bovendien onwenselijk.  
Een substantieel deel van de verbrandingscapaciteit van de AV’s in Nederland wordt opgevuld met 
afval dat uit het buitenland afkomstig is. Er wordt nu, als één van de mogelijkheden, gekeken naar 
de beperking van deze import, om op deze manier capaciteit vrij te maken voor de verwerking van 
Nederlands afval. Het gaat daarbij met name om bedrijfsafval.  

 
  

Deze verkorte versie richt zich vooral op de juridische basis van de opties en de vraag wat er 
juridisch voor nodig is om een eventuele importbeperking in gang te zetten.  

1. De basis

Artikel 16, tweede alinea, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) biedt de mogelijkheid om, in 
afwijking van de EVOA import van afval, bestemd voor als nuttige toepassing ingedeelde AVI’s (dat 
is in Nederland bij alle AVI’s het geval), te beperken als er de import ertoe zou leiden dat het afval 
in eigen land moet worden verwijderd of moet worden verwerkt op een manier dat niet 
overeenkomt met de eigen afvalbeheerplannen (het LAP dus). Kortgezegd moet er dus sprake zijn 
van verdringing.  

Uit de eerste alinea van artikel 16 volgt, dat het alleen mag gaan om verdringing van (nuttige 
toepassing van) gemengd stedelijk afval, ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien die 
inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat.  

 

 

Conclusie:  
Op grond van artikel 16 KRA mag de import van buitenlands afval beperkt worden, wanneer 
sprake is van verdringing van Nederlands gemengd stedelijk afval.  

De vrijgekomen capaciteit mag dus ook alleen gebruikt worden voor de werking van Nederlands 
gemengd stedelijk afval. Daar valt ook bedrijfsafval, vergelijkbaar met huishoudelijk afval onder. 
Industrieel afval valt daar dus buiten.  

Wat betreft het soort afval uit het buitenland waarvan de import beperkt mag worden: daar zegt 
de KRA niets over. Ik kan me dus voorstellen dat dat een ruimere categorie dan alleen gemengd 
stedelijk afval is.  

07-29a
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2. Opties om de import te beperken op grond van artikel 16 KRA 
 
De volgende opties zijn genoemd: 
 

 
 
  
 

 
 
Ad 1: importbeperkingen toekomstige kennisgevingen 
Dit staat ook wel bekend als het importplafond op grond van LAP 3. 
 
Juridische basis: 
Artikel 16 Kra is ingevuld via artikel 10.14, derde lid, Wm, in sectorplan B10.5 en B13.4.2.2 van 
LAP 3.  
 
Inhoud: 
LAP 3 beschrijft de mogelijkheid om onder voorwaarden bezwaar te maken tegen nieuwe 
kennisgevingen voor import van buitenlands afval. Deze bevoegdheid ligt bij de ILT.  
 
De voorwaarden volgens het LAP hiervoor zijn:  
• Er moet sprake zijn van verdringing:  
• Er is naar verwachting geen zicht op ontwikkelingen die er binnen 6 maanden toe leiden dat er 

een einde komt aan de verdringing  
 

Vervolgstappen:  
De ILT maakt bezwaar tegen nieuwe kennisgevingen. Hierbij kan een beroep worden gedaan op 
artikel 11 of 12 van de EVOA. Een goede onderbouwing is hier uiteraard van belang. 
 

 

Artikel 16 KRA 
Beginselen van zelfvoorziening en nabijheid 
1. De lidstaten nemen passende maatregelen, in samenwerking met andere lidstaten wanneer zulks noodzakelijk of raadzaam 
is, om een adequaat geïntegreerd netwerk tot stand te brengen van afvalverwijderingsinstallaties en van installaties voor de 
nuttige toepassing van gemengd stedelijk afval, ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien die inzameling dergelijk 
afval van andere producenten omvat, rekening houdend met de beste beschikbare technieken. 
 
In afwijking van Verordening (EG) nr. 1013/2006 kunnen de lidstaten, om hun netwerk te beschermen, binnenkomende 
overbrengingen van afval, bestemd voor als nuttige toepassing ingedeelde afvalverbrandingsinstallaties, beperken indien 
vaststaat dat die overbrengingen ertoe zouden leiden dat in het eigen land ontstaan afval moet worden verwijderd of dat afval 
moet worden verwerkt op een wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. De betrokken lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van het desbetreffende besluit. De lidstaten kunnen tevens transport naar het buitenland van afval om 
milieuredenen beperken, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1013/2006. 
 
Artikel 3 herziene KRA (EU 2018/851) 
a) de volgende punten worden ingevoegd: 
(..) 
„2 ter. stedelijk afval”: 
a) gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van huishoudens, met inbegrip van papier en karton, glas, metaal, 

plastic, bioafval, hout, textiel, verpakking, afgedankte elektrische en elektronische ap paratuur, afgedankte 
batterijen en accu’s, en grofvuil, met inbegrip van matrassen en meubels; 

b) gemengd afval en gescheiden ingezameld afval uit andere bronnen indien dat afval in aard en samenstelling 
vergelijkbaar is met afval van huishoudens; 

Stedelijk afval omvat niet afval van productie, landbouw, bosbouw, visserij, septische tanks en het riolerings- en 
zuiveringsstelsel, met inbegrip van zuiveringsslib, afgedankte voertuigen of bouw- en sloopafval. 
Deze definitie doet geen afbreuk aan de toewijzing van verantwoordelijkheden voor afvalbeheer tussen publieke en 
private actoren; 
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Dit zou betekenen dat er vanaf het moment dat het importplafond LAP wordt ingesteld, er geen 
nieuwe toestemmingen voor import meer worden verleend. De bestaande import blijft dus 
bestaan, tot de vergunning afloopt. Dit is maximaal drie jaar.  

 
  

 
Procedure:  
Inmiddels is vastgesteld dat er daadwerkelijk wordt gestort en is er sprake van verdringing.  
Het plafond wordt niet van rechtswege ingesteld, hier is een beslissing van de Staatsecretaris voor 
nodig. Dat hoeft echter geen formeel besluit de zijn.  
 
Voorstel: 
- IenW (DLCE en HBJZ) legt een beslisnotitie voor aan de Staatsecretaris met daarin in ieder 

geval de onderbouwing voor het instellen van het plafond (er is sprake van verdringing en 
geen zicht op verbetering), en mogelijk de onderbouwing voor de ILT om bezwaar te maken 

- De beslissing wordt openbaar gemaakt. Dit kan in de Staatscourant. De toelichting is meer 
beleidsmatig.  

- Er zal uiteraard ook per bezwaar een onderbouwing moeten komen. Dit ligt primair bij de ILT, 
maar valt deels samen met de onderbouwing voor het instellen van het plafond en kan in 
samenwerking opgesteld worden.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Inhoud:  
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Wat cijfers: 

- Er werd in 2017 in NL 7,6 miljoen ton afval per jaar verbrand (info NRC) 
- AEB verbrandde 1,4 miljoen ton. 

o 0,27 miljoen ton kwam uit VK. 
o 0,68 miljoen ton was NL bedrijfsafval. 
o 0,42 miljoen ton was NL HHA. 
o 0,1 miljoen ton slib.  
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Van  
Aan  
Datum 2 augustus 2019 
Onderwerp Knelpunten in het stelsel van afvalverwerking (lessen uit de casus AEB)

 Inleiding 
Door het uitvallen van een groot deel van de capaciteit van AEB – de grootste afvalverbrander van 
Nederland – ontstaan forse problemen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. Hoewel de 
focus op dit moment natuurlijk in eerste instantie is gericht op het ‘beheersen van de situatie van dit 
moment’, roept het ook de vraag op hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.  

 De afvalsector speelt een belangrijke rol als het gaat 
om het ontwikkelen van ideeën om dit soort calamiteiten te voorkomen. Dat neemt echter niet weg 
dat we ons ook als Rijksoverheid moeten bezinnen op lessen die we hier leren.

 

Situatie 
Afvalverbranding is een activiteit van de markt. Sinds 2003 wordt vanuit de overheid niet meer 
gestuurd op capaciteit. Daarvoor kenden we een moratorium en was de capaciteit begrensd op iets 
meer dan 5 Mton (op jaarbasis – evenals de andere capaciteiten genoemd in dit memo) en sinds 2007 
hanteren we in beginsel open grenzen voor het verbranden van afval. Dit laatste betekent dat we 
geen bezwaar maken tegen import naar Nederlandse AVI’s of uitvoer van brandbaar afval naar 
buitenlandse AVI’s en dus afzien van de mogelijkheid om voor brandbaar afval te streven naar 
zelfvoorziening. Dit wordt alleen anders wanneer er door import van afval Nederlands brandbaar afval 
niet kan worden verwerkt en wordt verdrongen naar de stort. In dat geval kent het LAP het 
instrument ‘importplafond’ wat betekent dat de Stas kan besluiten tot nader order niet meer in te 
stemmen met nieuwe aanvragen voor import naar AVI’s. Met enige vertraging moet dat leiden tot 
afname van import waardoor weer ruimte ontstaat voor Nederlands brandbaar afval. 

Op dit moment is de totale capaciteit van de 12 Nederlandse AVI’s ongeveer 8,2 Mton. Dit is tussen de 
1,5 en de 2 Mton meer dan wat er nodig is om alle Nederlands brandbaar afval te verbranden. De 
sector vult deze overcapaciteit op met import van brandbaar afval, voor ongeveer 85% uit het 
Verenigd Koninkrijk (VK). Het Nederlandse AVI-park draait hierdoor voor ongeveer 20% op 
buitenlands afval. De beleidslijn op dit punt - staat in het LAP maar is ook separaat aan de kamer 
gecommuniceerd (bijlage bij 30872, nr. 201) - is dat verbranden in Nederland beter is dan storten in 
het VK, dat het prima is dat AVI’s  door import op vollast kunnen draaien zolang dat geen probleem is 
voor de verwerking van Nederlands afval  

 
   

 

07-34a
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Overige overwegingen 
• In een studie van de CEWEP is recent geconstateerd dat er op Europees niveau een tekort van 

ongeveer 40 Mton aan verbrandingscapaciteit gaat ontstaan.  
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Het afval bedoeld in “binnenkomende overbrenging van afval” zijn dus 
buitenlandse afvalstoffen die worden overgebracht om te worden verbrand in deze 
installaties bestemd voor stedelijk afval.  

 
 
 

  

  

Groeten, 

.   

  

Van:  (WVL)  
Verzonden: donderdag 13 juli 2017 7:37 
Aan:  (WVL) 
Onderwerp: RE: artikel 16 KRA 

  

Hoi , 

  

 

  

 

  

Van:  (WVL)  
Verzonden: woensdag 12 juli 2017 15:48 
Aan:  (WVL) 
Onderwerp: RE: artikel 16 KRA 

  

Ha , 

  

 
 

  

 

  

Groeten, 
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Artikel 16  

Beginselen van zelfvoorziening en nabijheid  

1. De lidstaten nemen passende maatregelen, in samenwerking met andere 
lidstaten wanneer zulks noodzakelijk of raadzaam is, om een adequaat 
geïntegreerd netwerk tot stand te brengen van afvalverwijderingsinstallaties en 
van installaties voor de nuttige toepassing van gemengd stedelijk afval, 
ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien die inzameling dergelijk afval 
van andere producenten omvat, rekening houdend met de beste beschikbare 
technieken.  

In afwijking van Verordening (EG) nr. 1013/2006 kunnen de lidstaten, om hun 
netwerk te beschermen, binnenkomende overbrengingen van afval, bestemd voor 
als nuttige toepassing ingedeelde afvalverbrandingsinstallaties, beperken indien 
vaststaat dat die overbrengingen ertoe zouden leiden dat in het eigen land 
ontstaan afval moet worden verwijderd of dat afval moet worden verwerkt op een 
wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. De betrokken lidstaten 
stellen de Commissie in kennis van het desbetreffende besluit. De lidstaten 
kunnen tevens transport naar het buitenland van afval om milieuredenen 
beperken, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1013/2006.  

2. Dit netwerk moet zo worden opgezet dat de Gemeenschap als geheel hierdoor 
zelfvoorzienend kan worden zowel voor afvalverwijdering als voor nuttige 
toepassing van afval als bedoeld in lid 1, en dat elke lidstaat afzonderlijk naar dat 
doel toe kan groeien, rekening houdend met de geografische omstandigheden en 
de behoefte aan gespecialiseerde installaties voor bepaalde soorten afval.  

3. Dit netwerk moet het mogelijk maken afval te verwijderen of afval als bedoeld 
in lid 1 nuttig toe te passen in een van de meest nabijgelegen daartoe geschikte 
installaties, met behulp van de meest geschikte methoden en technologieën, om 
een hoog niveau van bescherming van het milieu en de volksgezondheid te 
waarborgen.  

4. De beginselen van nabijheid en zelfvoorziening betekenen niet dat iedere 
lidstaat zelf over alle faciliteiten voor definitieve nuttige toepassing moet 
beschikken.  

  

  

  

Article 16  

Principles of self-sufficiency and proximity  

1. Member States shall take appropriate measures, in cooperation with other 
Member States where this is necessary or advisable, to establish an integrated and 
adequate network of waste disposal installations and of installations for the 
recovery of mixed municipal waste collected from private households, including 
where such collection also covers such waste from other producers, taking into 
account best available techniques.  

By way of derogation from Regulation (EC) No 1013/2006, Member States may, in 
order to protect their network, limit incoming shipments of waste destined to 
incinerators that are classified as recovery, where it has been established that 
such shipments would result in national waste having to be disposed of or waste 
having to be treated in a way that is not consistent with their waste management 
plans. Member States shall notify the Commission of any such decision. Member 
States may also limit outgoing shipments of waste on environmental grounds as 
set out in Regulation (EC) No 1013/2006.  
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2. The network shall be designed to enable the Community as a whole to become 
self-sufficient in waste disposal as well as in the recovery of waste referred to in 
paragraph 1, and to enable Member States to move towards that aim individually, 
taking into account geographical circumstances or the need for specialised 
installations for certain types of waste.  

3. The network shall enable waste to be disposed of or waste referred to in 
paragraph 1 to be recovered in one of the nearest appropriate installations, by 
means of the most appropriate methods and technologies, in order to ensure a 
high level of protection for the environment and public health.  

4. The principles of proximity and self-sufficiency shall not mean that each 
Member State has to possess the full range of final recovery facilities within that 
Member State. 

  

  

  

  

Van:  (WVL)  
Verzonden: woensdag 12 juli 2017 9:53 
Aan:  (WVL) 
Onderwerp: artikel 16 KRA 

  

Hoi , 

  

 
 

 

  

Groet,  

  

------------------------------------------------------- 

 

Rijkswaterstaat Leefomgeving 

 

@rws.nl 

aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 

  

Bezoekadres:  

Griffioenlaan 2 
3526 LA  Utrecht  
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Nieuwsbericht - 25 juli 2019

SECTOR NEEMT REGIE IN HANDEN OM NATIONALE AFVALCRISIS

TE VOORKOMEN

Als er niet snel maatregelen genomen worden, kan er over enkele dagen op
veel plaatsen geen afval meer worden opgehaald. Het wegvallen van de
verwerkingscapaciteit van AEB Amsterdam leidt in het hele land tot
problemen: alle afvalbuffers en opslagplaatsen liggen vol.

De afval- en recyclingsector heeft haar verantwoordelijkheid genomen en herhaaldelijk
aangeboden het Amsterdamse probleem mee op te lossen, maar sluitende garanties
daarvoor zijn vooralsnog uitgebleven. De Vereniging Afvalbedrijven vindt het
onverantwoord om daar nog langer op te wachten.
De Vereniging Afvalbedrijven roept staatssecretaris Van Veldhoven op om op korte
termijn in overleg met de sector maatregelen te nemen. De VA denkt aan het instellen van
een importplafond van buitenlands afval van enkele maanden.
 
Met vriendelijke groet,
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Tel: 
Email: @minienw.nl
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Van:  - HBJZ
Aan:  - BSK
Onderwerp: lap
Datum: maandag 5 augustus 2019 17:22:45

B.10.5
Als in de zes maanden na het monitoringmoment echter geen ontwikkelingen gaan
plaatsvinden die naar verwachting de overschrijding van de stortgrens en de overschrijding
van de importgrens zullen beëindigen, dan wordt in de periode tussen het monitoringmoment
en het volgende monitoringmoment (zes maanden later) met beroep op nationale
zelfvoorziening voor verbranden als energieterugwinning en als vorm van verwijderen negatief
beschikt op nieuwe invoerkennisgevingen voor brandbaar afval dat moet worden verbrand in
Nederlandse AVI’s.

wetgevingsjurist
........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
Afdeling Milieu
Rijnstraat 8| 2515 XP| Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

........................................................................ 

M +
E @minienw.nl

07-59
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Senior Beleidsmedewerker
Taakveld stimulerende wet- en regelgeving circulaire economie

 
Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
DG Milieu en Internationaal
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

 
Tel: 
Email: @minienw.nl 
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Hi ,

See the article underneath. Its quite serious!

Talk to you later.
Kind regards,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

60,000 cubic meters of waste were temporarily discharged in the last two weeks at a dumping site in
Amersfoort; at least until Renewi, the company that deals with garbage collection, decides what to do with the
huge surplus of garbage in Amsterdam In normal times this waste would have been incinerated at the Afval
Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). But since the AEB, the largest waste incinerator in the Netherlands, has
largely closed its furnaces due to serious technical problems, the garbage remains.
This situation has been going on for three weeks and the need is now so urgent that last Thursday the
association dealing with waste treatment spoke of a “national crisis”. There are no solutions on the horizon and
meanwhile temporary storage sites fill up, says NRC<https://www nrc.nl/nieuws/2019/07/26/een-amsterdamse-
afvaloven-is-nu-een-landelijk-probleem-a3968394>.
On Friday, late in the afternoon, the municipality of Amsterdam announced that two landfills in Flevoland and
Noord-Holland will be able to buffer the situation but in the meantime, writes the Rotterdam daily paper, the
issue of AEB which has shut down some of its furnaces triggering the current crisis, will probably not be
resolved yet.
The garbage increases visibly<https://www.31mag.nl/neapolitan-scenes-in-amsterdam-as-aeb-crisis-escalates/>
and the crisis of AEB continued over two years starting from a series of serious technical failures that
compromised the site’s capabilities.
At the beginning of July, AEB decided to close up to 70 percent of its plant. Only two of the six lines – the most
stable – are still in operation. Meanwhile, the AEB is losing much of its revenue, so the waste disposal company
– which has been struggling with financial problems for years – is on the verge of bankruptcy. The banks and
the municipality of Amsterdam (the sole shareholder of the AEB) proposed to refinance the site with a loan of
16 million euros. The municipality has also paid in advance the account for the incineration of household waste,
that has given a few weeks of room.
The Rotterdam newspaper explains the current crisis with two figures: AEB is the largest waste disposal facility
in the Netherlands and at the main entrance there is a garbage truck every two minutes, six hundred a day. Now,
400 of those trucks have to go elsewhere.
The other eleven waste incineration plants (AVI), scattered throughout the Netherlands, have almost no more
space.
Temporary storage, like that created by Renewi in Amersfoort, continues. But the mood is rising between the
provinces: Drenthe and Brabant don’t want the garbage of Amsterdam.
In the meanwhile looks like the Amsterdam City Council is trying to deal with the crisis: the waste disposal
company of Amsterdam AEB, run by the municipality of the capital, obtained 16 million from the banks as long
as it fires the current board of directors.
This was one of the conditions<https://www.at5.nl/artikelen/195804/drie-leden-rvc-van-aeb-waaronder-de-
voorzitter-stappen-op> that the municipality set last week: three of the four members of the current Supervisory
Board (RVC) have already resigned and have been replaced by new members.
The support that AEB receives is, amongst other things, to ensure that waste can continue to be collected and
processed in the city, but certain conditions have been established.
One of the conditions was that two new supervisors appointed by the municipality would strengthen the current
supervisory board. A commissioner has been added to the team since July 22nd, the other will follow shortly,
reports the municipality.
Another condition for financial support was the appointment of a restructuring manager, who was supposed to
fix things within AEB. He has been working since July 22 and is “fully involved”, explains the spokesman. The
municipality now also has access to the accounting books of its subsidiary.
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The new supervisory board will now examine possible future scenarios under the guidance of this manager.

Van:  < @daera-ni.gov.uk>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 14:13
Aan:  - ILT < @ILenT.nl>
Onderwerp: RE: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Many thanks

From:  - ILT [mailto @ILenT.nl]
Sent: 05 August 2019 13:12
To: @bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>; 
< @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>>;

@uba.de<mailto @uba.de>;
@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;

@era.org mt<mailto @era.org.mt>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;

@gov.si<mailto @gov.si>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>

Cc: @impel.eu<mailto @impel.eu>
Subject: RE: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Gr

Van: @bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>
< @bafu.admin.ch<mailto: @bafu.admin.ch>>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 14:04
Aan:  - ILT < @ILenT.nl<mailto @ILenT nl>>;

@daera-ni.gov.uk<mailto: @daera-ni.gov.uk>;
@uba.de<mailto @uba.de>;
@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;

@era.org mt<mailto @era.org.mt>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;

@gov.si<mailto @gov.si>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>

CC: @impel.eu<mailto @impel.eu>
Onderwerp: AW: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August
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Von:  - ILT < @ILenT nl<mailto @ILenT.nl>>
Gesendet: Montag, 5. August 2019 13:36
An:  < @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>>;

 BAFU < @bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>>;
@uba.de<mailto @uba.de>;
@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;

@era.org mt<mailto @era.org.mt>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;

@gov.si<mailto @gov.si>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>

Cc: ' < @impel.eu<mailto @impel.eu>>
Betreff: RE: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

OK cool,

@csb.gov.tr<mailto @csb.gov.tr>

@csb.gov.tr<mailto @csb.gov.tr>

@csb.gov.tr<mailto @csb.gov.tr>

Met. and Mat.Science Engineer
@csb.gov.tr<mailto: @csb.gov.tr>

O: Ministry of Env.
M: 

@csb.gov.tr<mailto @csb.gov.tr>

Van:  < @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 12:01
Aan:  - ILT < @ILenT.nl<mailto @ILenT nl>>;

@bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>;
@uba.de<mailto @uba.de>;
@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;

@era.org mt<mailto @era.org.mt>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;

@gov.si<mailto @gov.si>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>

Onderwerp: RE: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Many thanks

From:  - ILT [mailto @ILenT.nl]
Sent: 05 August 2019 10:10
To: @bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>; 
< @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>>;

@uba.de<mailto @uba.de>;
@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;
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@era.org mt<mailto @era.org.mt>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;

@gov.si<mailto @gov.si>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>

Subject: RE: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Thanks 

Gr

Van: @bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>
< @bafu.admin.ch<mailto: @bafu.admin.ch>>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 10:54
Aan: @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>;

@uba.de<mailto @uba.de>;
@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;

@era.org mt<mailto @era.org.mt>;  - ILT
< @ILenT nl<mailto: @ILenT nl>>;

@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;
@gov.si<mailto @gov.si>;

@gnm.ro<mailto: @gnm ro>
Onderwerp: AW: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Von:  < @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>>
Gesendet: Montag, 5. August 2019 10:02
An:  < @uba.de<mailto @uba.de>>;  BAFU
< @bafu.admin.ch<mailto: @bafu.admin.ch>>;

@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;
@era.org mt<mailto @era.org.mt>;

@ILenT nl<mailto @ILenT.nl>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;

@gov.si<mailto @gov.si>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>

Betreff: RE: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Many thanks

From:  [mailto @uba.de]
Sent: 05 August 2019 07:52
To: @bafu.admin.ch'
< @bafu.admin.ch<mailto: @bafu.admin.ch>>; 
< @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>>; 
< @daera-ni.gov.uk<mailto @daera-ni.gov.uk>>;

@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>;
@era.org mt<mailto @era.org.mt>;

@ILenT nl<mailto @ILenT.nl>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>;

@gov.si<mailto @gov.si>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>
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Subject: AW: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Dear Steering Committee,

Kind regards

Von: @bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>
[mailto @bafu.admin.ch]
Gesendet: Montag, 22. Juli 2019 15:08
An: @daera-ni.gov.uk<mailto: @daera-ni.gov.uk>;

@doeni.gov.uk<mailto @doeni.gov.uk>;
@naturvardsverket.se<mailto: @naturvardsverket.se>; 

< @uba.de<mailto: @uba.de>>;
@era.org mt<mailto @era.org.mt>;

@ILenT.nl<mailto @ILenT.nl>;
@arpa.sardegna.it<mailto @arpa.sardegna.it>

Cc: @gov.si<mailto @gov.si>;
@impel.eu<mailto @impel.eu>;
@gnm.ro<mailto: @gnm ro>

Betreff: Draft_Agenda_IMPEL_TFS_and_Waste_Expert_Team_Meeting_Ljubliana_19-20_August

Regards,

Kind regards,

Department of the Environment, Transport, Energy and Communicaionts DETEC

Federal Office for the Environment FOEN
Waste and Ressources Division
Industrial Waste Section

Worblentalstrasse 68, CH-3063 Ittigen
Address: BAFU, CH-3003 Bern
Tel  

@bafu.admin.ch<mailto @bafu.admin.ch>
http://www.bafu.admin.ch
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Inleiding 
Door het gedeeltelijk uitvallen van de afvalverbrander AEB zijn er problemen 
ontstaan met het verwerken van brandbaar afval . Er is sprake 
van een calamiteit waar IenW wordt aangesproken door betrokken partijen op 
het ondernemen van actie. U bent al geïnformeerd over de achtergronden van 
de calamiteit met betrekking tot de verwerkingsproblemen voor het afval van 
AEB  

  

Op basis van de nu beschikbare informatie wordt u gevraagd kennis te nemen 
van uw bevoegdheden en de consequenties die daaraan verbonden zijn. En 
tevens in te stemmen met het inzetten van uw bevoegdheden als de situatie 
zich zodanig ontwikkelt dat dit nodig is. Uiteraard wordt voorafgaand om uw 
instemming gevraagd. 

Hoewel de oproep om maatregelen vanuit IenW te nemen vanuit diverse 
partijen aanhoudt, is er inmiddels wat lucht gekomen door de toezegging 
vanuit gemeente Amsterdam en de banken (22 miljoen) aan AEB.  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

08-23a
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Geadviseerd besluit 

•   
 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

 

  

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
2. Instellen importplafond buitenlands afval  

 
Door de situatie bij AEB wordt Nederlands afval verdrongen door buitenlands 
afval. Momenteel heeft de RUD Utrecht een aanvraag ontvangen van een 
afvalverwerker om brandbaar bedrijfsafval te mogen storten. De RUD vraagt 
RWS om advies. Als de RUD de ontheffing afgeeft, is dat het bewijs dat 
verdringing inderdaad plaatsvindt en kunt u de ILT verzoeken het 
importplafond in te stellen. Dan stopt de ILT met het afgeven van nieuwe 
importbeschikkingen. Er wordt nu met ILT en HBJZ gewerkt aan de juridische 
borging van het importplafond, waardoor gestopt kan worden met het afgeven 
van nieuwe importbeschikkingen.  
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3.  
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Kader 

• Het relevante kader voor het instellen van het importplafond is het 
Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) en de Kaderrichtlijn afvalstoffen. In 
het LAP is het beleid opgenomen wanneer het importplafond kan 
worden ingesteld en wat de voorwaarden hiervoor zijn. 

• 
 

 
 

 
 
Krachtenveld, afstemming, financiële en juridische implicaties, 
communicatie 

 
Burgers - het instellen van het importplafond  
hebben geen direct gevolg voor burgers.  
 
Afstemming –  

 

 
 

 
 

. 
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• Indien u het importplafond instelt, is het noodzakelijk de Tweede 
Kamer en de Europese Commissie daarvan op de hoogte te stellen. 
DLCE zal deze brieven opstellen. 

•  
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Van:  - BSK < @minienw.nl>
Datum: maandag 05 aug. 2019 7:38 PM
Aan: Heij, P.R. (Peter) - DGRW < @minienw.nl>, Torbijn, P. (Peter) - DGMI
< @minienw.nl>,  - DGMI
< @minienw.nl>,  - HBJZ < @minienw.nl>,

 - DGMI < @minienw.nl>,  - HBJZ
< @minienw.nl>,  - ILT < @ILenT.nl>,

 (WVL) < @rws.nl>
Kopie:  - DGMI < @minienw.nl>,  -
DGMI < @minienw.nl>
Onderwerp: HPE Records Manager RONDZENDMAP : RONDZENDMAP-2019/7953 : IENW BSK
STAS 2e Beslisnota AEB
 
Goedenavond, 

Vriendelijke groet,
 

 ------< HPE Records Manager recordgegevens >------

Recordnummer    :       RONDZENDMAP-2019/7953
Titel   :       IENW BSK STAS 2e Beslisnota AEB
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
 
Tel: 
Email:  @minienw.nl 
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Inleiding  
U heeft naar aanleiding van de nota van 6 augustus jl. vragen gesteld met 
betrekking tot de situatie bij AEB in Amsterdam en de toekomst van het 
afvalbeheersysteem in Nederland. Morgen wordt in Amsterdam overlegd over de 
situatie. Voordat u een beslissing neemt over de gister voorgelegde punten, te 
weten het instellen van een importplafond conform het LAP en het versturen van 
een brief in uw naar alle Gedeputeerde Staten, worden u hier de volgende 
antwoorden meegegeven.     
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Hoeveel redundantie (reservecapaciteit) wordt er nodig geacht? 
 
Voor het verbranden van Nederlands afval hebben we ongeveer 5,8 Mton aan 
capaciteit nodig. Omdat de capaciteit door het jaar heen nooit voor 100% bezet is 
zal de vergunde capaciteit daarom iets boven de 6 Mton moeten liggen. We 
hebben nu ongeveer 8,2 Mton aan vergunde capaciteit waarvan ruim 1,4 Mton bij 
AEB. Wanneer AEB helemaal zou wegvallen ligt de vergunde capaciteit iets onder 
de 7 Mton. Dat geeft nog steeds de nodige ruimte van meer dan halve Mton (voor 
alleen Nederlands afval).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 
Waarom loopt de rijksoverheid nog steeds een risico op schadeclaims als lopende 
importvergunningen niet geraakt worden door het importplafond?  
 
Elke vorm van importbeperking heeft gevolgen voor de handel met buitenlandse 
partijen, en de contracten die daaraan verbonden zijn. Er is een mogelijkheid. 

 
 

 
 

 
 

 Wel is het van belang nu al goed te 
communiceren met de branche, en ook met de buitenlandse autoriteiten, dat deze 
maatregel er mogelijk aan zit te komen. Dit is al in gang gezet. 
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Wat zijn de exacte voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het instellen 
van een importstop? Wat is onze inschatting in hoeverre daaraan nu wordt 
voldaan?  
 

 
 

    
 
Met instellen van een importplafond wordt bedoeld het inwerking laten treden van 
het mechanisme dat nu in het LAP is vastgelegd en waarvoor uw toestemming is 
gevraagd in de voorgaande nota. Hiervoor moeten de volgende voorwaarden 
worden vervuld:  

• Er is meer import dan de in het LAP genoemde 5% van op 1 januari 2007 
bestaande verbrandingscapaciteit en 10% van de sinds 1 januari 2007 
gerealiseerde verbrandingscapaciteit. 
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• Er moet sprake zijn van verdringing: Dat betekent dat de import van 
buitenlands afval ertoe zou leiden dat Nederlands brandbaar stedelijk afval 
niet kan worden verwerkt en moet worden gestort.  

 
Als in de zes maanden na het monitoringmoment geen ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden die naar verwachting de overschrijding van de stortgrens en de 
overschrijding van de importgrens zullen beëindigen, dan wordt in de periode 
tussen het monitoringmoment en het volgende monitoringmoment (zes maanden 
later) met beroep op nationale zelfvoorziening voor verbranden als energie-
terugwinning en als vorm van verwijderen negatief beschikt op nieuwe 
invoerkennisgevingen voor brandbaar afval dat moet worden verbrand in 
Nederlandse AVI’s. Hier wordt momenteel aan voldaan. Van verschillende 
stortplaatsen heeft RWS de bevestiging ontvangen dat er wordt gestort, of dat een 
aanvraag tot het verlenen van een ontheffing is verleend. Er bestaat dus een 
juridische grond om dit mechanisme in werking te laten treden.  
 
Gezien de einddata van de verleende vergunningen zullen in 2019 en 2020 twee 
derde van de vergunning beëindigd zijn. Er wordt echter meer vergunningsruimte 
aangevraagd dan er werkelijk wordt geïmporteerd.  
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Senior Beleidsmedewerker 
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Buitenlands afval 

Het afvalenergiebedrijf kampt met een veiligheidsprobleem waardoor vier van de zes lijnen in ieder geval zes tot negen maanden stilliggen. Er wordt onderhoud
gepleegd en werknemers moeten beter leren omgaan met storingen, vertelde woordvoerder Kees Verhagen eerder.

In totaal werd in 2017 ongeveer 8 miljoen ton afval verbrand in Nederlandse afvalverwerkers, waarvan 1,37 miljoen ton bij AEB, daarmee de grootste afvalverwerker
van het land. Doordat 70% van de capaciteit van AEB wegvalt, moet de verwerking van het bedrijfsafval overgenomen worden door andere afvalverwerkers.

Deze afvalbedrijven zitten aan het maximale wat ze kunnen verbranden, stelt de branchevereniging Afvalbedrijven. Daarom wil VA een tijdelijke importstop van afval uit
het buitenland. Hierdoor kunnen afvalverwerkers gemakkelijker onder de zakelijke contracten met boeteclausules uit, die zijn sloten met buitenlandse partijen voor
afvalverwerking. 

Tijdens de economische crisis werd besloten import van afval uit het buitenland, met name het Vereniging Koninkrijk, toe te staan. Er werd destijds in Nederland veel te
weinig afval geproduceerd, waardoor afvalverwerkers kampten met overcapaciteit. Het was Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) die in 2014 van het kabinet wilde
weten of Nederlandse afvalverwerkers die overcapaciteit zouden in kunnen vullen met afval uit het buitenland. Nu, vijf jaar later, is Van Veldhoven staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat en moet juist zij beslissen over een importstop.

 

 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 aug. 2019 om 22 03 heeft    @minezk.nl> het volgende geschreven:

 

 
 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 aug. 2019 om 17:59 heeft   < @minezk.nl> het volgende geschreven:

Beste Peter,
 
Ik zou nog even aan je laten weten wie van ons er morgen bij is.  zal morgen deelnemen.
 
Ik heb ook met  gesproken. Nog even gecheckt bij hem, maar het overleg morgen gaat niet over de
warmtevoorziening (waar separaat al door ons over gesproken is met Amsterdam). Het gaat volledig over de afvalproblematiek. Men
voorziet dat er op KT een aantal maatregelen moet worden genomen om “een afvalcrisis” te voorkomen.

 

 

 
.

 
Groet,
 

 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd  Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen
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Verzonden met BlackBerry Work
(www blackberry com)

Van:  - DGMI < @minienw nl>
Datum: woensdag 07 aug  2019 7:29 AM
Aan: Heij, P R  (Peter) - DGRW @minienw nl>
Kopie: Torbijn, P  (Peter) - DGMI < @minienw nl>,  - BSK < @minienw nl>
Onderwerp: RE: Voorbereiding overleg gemeente Amsterdam inzake AEB
 
Ha Peter,
 

 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van: Heij, P.R. (Peter) - DGRW < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 22:35
Aan:   - DGMI < @minienw.nl>
CC: Torbijn, P. (Peter) - DGMI  @minienw.nl>;   - BSK < @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Voorbereiding overleg gemeente Amsterdam inzake AEB
 
Ha  ,
 

 
Groet,
 
Peter

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  < @minezk nl>
Datum: dinsdag 06 aug  2019 10:13 PM
Aan: < @minezk nl>
Kopie: Heij, P R  (Peter) - DGRW < @minienw nl>, Gaastra, mr  A F  (Sandor) < @minezk nl>,   < @minezk nl>, 

 < @minezk nl>
Onderwerp: Re: Voorbereiding overleg gemeente Amsterdam inzake AEB
 
En met dank aan het onvolprezen Energeia nog een veel uitgebreidere toelichting:
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Buitenlands afval 

Het afvalenergiebedrijf kampt met een veiligheidsprobleem waardoor vier van de zes lijnen in ieder geval zes tot negen maanden stilliggen. Er wordt onderhoud
gepleegd en werknemers moeten beter leren omgaan met storingen, vertelde woordvoerder Kees Verhagen eerder.

In totaal werd in 2017 ongeveer 8 miljoen ton afval verbrand in Nederlandse afvalverwerkers, waarvan 1,37 miljoen ton bij AEB, daarmee de grootste afvalverwerker
van het land. Doordat 70% van de capaciteit van AEB wegvalt, moet de verwerking van het bedrijfsafval overgenomen worden door andere afvalverwerkers.

Deze afvalbedrijven zitten aan het maximale wat ze kunnen verbranden, stelt de branchevereniging Afvalbedrijven. Daarom wil VA een tijdelijke importstop van afval uit
het buitenland. Hierdoor kunnen afvalverwerkers gemakkelijker onder de zakelijke contracten met boeteclausules uit, die zijn sloten met buitenlandse partijen voor
afvalverwerking. 

Tijdens de economische crisis werd besloten import van afval uit het buitenland, met name het Vereniging Koninkrijk, toe te staan. Er werd destijds in Nederland veel te
weinig afval geproduceerd, waardoor afvalverwerkers kampten met overcapaciteit. Het was Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) die in 2014 van het kabinet wilde
weten of Nederlandse afvalverwerkers die overcapaciteit zouden in kunnen vullen met afval uit het buitenland. Nu, vijf jaar later, is Van Veldhoven staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat en moet juist zij beslissen over een importstop.

 

 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 aug. 2019 om 22 03 heeft    @minezk.nl> het volgende geschreven:

 

 
 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 aug. 2019 om 17:59 heeft   < @minezk.nl> het volgende geschreven:

Beste Peter,
 
Ik zou nog even aan je laten weten wie van ons er morgen bij is.  zal morgen deelnemen.
 
Ik heb ook met  gesproken. Nog even gecheckt bij hem, maar het overleg morgen gaat niet over de
warmtevoorziening (waar separaat al door ons over gesproken is met Amsterdam). Het gaat volledig over de afvalproblematiek. Men
voorziet dat er op KT een aantal maatregelen moet worden genomen om “een afvalcrisis” te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd  Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you  If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Uiteraard komt er na het overleg morgen weer een follow up. Dus alle nog resterende punten
nemen we daar dan in mee.
 
In ieder geval tot ziens morgen om 16 uur voor het interne I&W afstemmingsoverleg. Mocht er
tussentijds nieuws zijn, dan wordt dat uiteraard gedeeld.
 
Voor nu prettige avond verder. Peter (T)
 
drs. ing. Peter Torbijn
directeur Programma’s en Projecten
DGMI/I&W
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Van:  - ILT
Aan: Bos, J.A. van den (Jan) - ILT;  - ILT
Cc:  - ILT;  - ILT
Onderwerp: Stas akkoord met importplafond voor afval
Datum: woensdag 7 augustus 2019 09:52:51
Bijlagen: IENW BSK 20190806 Nota ter info Stas.docx
Prioriteit: Hoog

Beste Jan,

· De afvalcentrale AEB is grotendeels buiten werking. Hierdoor is de capaciteit voor de
verwerking van Nederlands en buitenlands afval onvoldoende. Nederlands afval wordt
verdrongen door geïmporteerd afval.

· In het kader van dit afvalprobleem wordt er een importplafond ingesteld.
· Het importplafond betekent dat er geen nieuwe importvergunningen meer worden

afgegeven.
· Op aanvragen voor importvergunningen zal afwijzend worden besloten.
· Tegen het besluit dat er geen vergunning wordt gegeven staat bezwaar en beroep open.
·

· JZ en de betreffende afdelingshoofden zijn uiteraard betrokken om dit proces in goede
banen te leiden.

In verband met de komende vakantie van  ben ik bij dit dossier betrokken.

Met vriendelijke groeten,

Inspectie Leefomgeving en Transport
Netwerk Transport

Sr. Adviseur

09-08
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Van:  - ILT
Aan:  - ILT;  - ILT
Onderwerp: afvalplafond
Datum: woensdag 7 augustus 2019 10:34:33
Bijlagen: IENW BSK 20190806 Nota ter info Stas.docx

Ha ,

Zoals zojuist telefonisch besproken stuur ik je dit ter info.

U heeft naar aanleiding van de nota van 6 augustus jl. vragen gesteld met betrekking tot de
situatie bij AEB in Amsterdam en de toekomst van het afvalbeheersysteem in Nederland. Morgen
wordt in Amsterdam overlegd over de situatie. Hierbij ontvangt u de volgende antwoorden.
Zojuist ontvingen we via woordvoerder Nicolette Rodenburg bericht dat u instemt met het
importplafond en dat daar morgen tijdens de bijeenkomst melding van gemaakt kan worden.
DCO werkt momenteel aan een woordvoeringslijn.

Met vriendelijke groeten,

Inspectie Leefomgeving en Transport
Netwerk Transport

Sr. Adviseur

лфπмл
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Van: Rodenburg, N. (Nicolette) - DCO
Aan:  - BSK
Cc:  - DBO; Torbijn, P. (Peter) - DGMI
Onderwerp: input voor in Kamerbrief
Datum: woensdag 7 augustus 2019 11:26:48
Bijlagen: 190807 Wvl importplafond QA en PB def.docx

.

Met vriendelijke groet,

Nicolette Rodenburg
Woordvoerder staatssecretaris | +  | circulaire economie | milieu | op vrijdag
niet aanwezig

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Communicatie
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

09-15
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Inspectie Leefomgeving en Transport
Netwerk Transport
 
Sr. Adviseur
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Inleiding 
Op 24 juli heeft u een nota ontvangen met betrekking tot de situatie bij AEB. U 
heeft een aantal opmerkingen geplaatst en vragen gesteld bij deze nota. 
Hieronder wordt antwoord gegeven op deze opmerkingen en vragen. 

Opmerkingen/ vragen 

• Er is in Nederland sprake van meer verbrandingscapaciteit dan
noodzakelijk voor het verbranden van het Nederlandse afval. AVI’s
gebruiken nu die overcapaciteit om buitenlands afval (met name uit het
VK) te verbranden. Zonder AEB is er voldoende capaciteit om het
Nederlandse afval te verbranden, indien er geen buitenlandse afval
verbrand wordt. Het importplafond is erop gericht dat het Nederlandse

09-21c
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brandbaar afval niet verdrongen wordt door buitenlands afval. Er is in 
feite sprake van herallocatie (ofwel rerouting): de capaciteit is er, maar 
het brandbare afval moet worden verdeeld over de andere AVI’s in 
combinatie met het stoppen van het verbranden van het buitenlands 
afval. 

 
 

 
 

• Er zal zeker overleg met de VA plaatsvinden om aan te dringen op het 
doen van een laatste beroep op de AVI’s voordat eventueel het 
importplafond wordt ingesteld.  
 

3. Bij het instellen van het importplafond geeft u het volgende aan: 
 
 

 
• DLCE zal contact leggen met BuZa om dit punt op te pakken. Er lopen 

ook contacten tussen ILT en de counterpart in het VK. Ook hier zal 
bekeken worden welke stappen er ter voorbereiding genomen moeten 
worden en op welke wijze we voorkomen dat het VK wordt verrast. 

 
4.  
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

Management en Procesondersteuning (MPO)

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Tel.  

E-mail: @minienw.nl

Recordnummer    :       RONDZENDMAP-2019/7733

Titel   :       Vragen Stas nav nota omtrent AEB

 

 << Bestand: Vragen Stas nav nota omtrent AEB.tr5 >>  << Bestand: Getekende brief
aan directeuren omgevingsdiensten inzake AEB.PDF >>  << Bestand: Nota ter
informatie in reactie op vragen nav nota aanpak situatie AEB.DOCX >>  << Bestand:
Vragen en Beslisnota Aanpak situatie AEB.PDF >>
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7 augustus 2019 

Opties voor het beperken van import van afval 

, HBJZ 

Inleiding 
Vanwege het deels stil liggen van de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) AEB in Amsterdam is er een 
probleem ontstaan met de verwerking van met name bedrijfsafval . Er is 
onvoldoende capaciteit bij de andere AVI’s om het afval te verwerken. Er wordt door allerlei 
betrokken partijen gekeken naar alternatieven, zoals mogelijkheden voor tijdelijke opslag, zelfs 
stort, maar ook deze opties zijn beperkt en bovendien onwenselijk.  
Een substantieel deel van de verbrandingscapaciteit van de AV’s in Nederland wordt opgevuld met 
afval dat uit het buitenland afkomstig is. Er wordt nu, als één van de mogelijkheden, gekeken naar 
de beperking van deze import, om op deze manier capaciteit vrij te maken voor de verwerking van 
Nederlands afval. Het gaat daarbij met name om bedrijfsafval.  

In deze notitie worden de opties verkend om import van afval te beperken en aan de andere kant 
meer opslag of stort mogelijk te maken. Hierbij ligt de nadruk op de juridische aspecten van deze 
opties. Het kan als basis dienen om vervolgens te kijken naar de effectiviteit en wenselijkheid, en 
de voor- en nadelen van de gegeven opties.  

1. Importbeperkingen

1.1 De basis 

Artikel 16, tweede alinea, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA) biedt de mogelijkheid om, in 
afwijking van de EVOA, import van afval, bestemd voor als nuttige toepassing ingedeelde AVI’s 
(dat is in Nederland bij alle AVI’s het geval), te beperken als er de import ertoe zou leiden dat het 
afval in eigen land moet worden verwijderd of moet worden verwerkt op een manier dat niet 
overeenkomt met de eigen afvalbeheerplannen (het LAP dus). Kortgezegd moet er dus sprake zijn 
van verdringing.  

Uit de eerste alinea van artikel 16 volgt, dat het alleen mag gaan om verdringing van (nuttige 
toepassing van) gemengd stedelijk afval, ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien die 
inzameling dergelijk afval van andere producenten omvat.  

. De herziene 
KRA geeft hier ook meer duidelijkheid over, door het begrip ‘stedelijk afval’ te definiëren. Hiermee 
wordt aangegeven dat ook gemengd afval en gescheiden ingezameld afval uit andere bronnen 
indien dat afval in aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval van huishoudens er onder valt. 

Conclusie:  
Op grond van artikel 16 KRA mag de import van buitenlands afval beperkt worden, wanneer 
sprake is van verdringing van Nederlands gemengd stedelijk afval.  

De vrijgekomen capaciteit mag dus ook alleen gebruikt worden voor de werking van Nederlands 
gemengd stedelijk afval. Daar valt ook bedrijfsafval dat naar aard en samenstelling vergelijkbaar is 
met huishoudelijk afval onder. 
Industrieel afval valt daar dus sowieso buiten.  

 
 

  

09-58a
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1.2 Opties om de import te beperken op grond van artikel 16 KRA 
 
De volgende opties zijn genoemd: 
 
1. Importbeperking toekomstige kennisgevingen 
2. Importbeperking toekomstige en bestaande vergunningen: 
 a. tijdelijke importstop 
 b. maximum vaststellen voor import van afval 
 
Daarnaast is gekeken naar het toepassen van noodrecht, zie par. 3. 
 
Ad 1: importbeperkingen toekomstige kennisgevingen 
Dit staat ook wel bekend als het importplafond op grond van LAP 3. 
 
Juridische basis: 
Artikel 16 Kra is geïmplementeerd  via artikel 10.14, derde lid, Wm, in sectorplan B10.5 en 
B13.4.2.2 van LAP 3.  
 
Inhoud: 
LAP 3 beschrijft de mogelijkheid om onder voorwaarden niet in te stemmen met nieuwe 
kennisgevingen voor import van buitenlands afval. Deze bevoegdheid ligt bij de ILT.  
 
De voorwaarden volgens het LAP hiervoor zijn:  
• Er moet sprake zijn van verdringing:  
• Er is meer import dan de in het LAP genoemde 5% en 10% van bestaande en nieuwe 

capaciteit 

Artikel 16 KRA 
Beginselen van zelfvoorziening en nabijheid 
1. De lidstaten nemen passende maatregelen, in samenwerking met andere lidstaten wanneer zulks noodzakelijk of raadzaam 
is, om een adequaat geïntegreerd netwerk tot stand te brengen van afvalverwijderingsinstallaties en van installaties voor de 
nuttige toepassing van gemengd stedelijk afval, ingezameld van particuliere huishoudens, ook indien die inzameling dergelijk 
afval van andere producenten omvat, rekening houdend met de beste beschikbare technieken. 
 
In afwijking van Verordening (EG) nr. 1013/2006 kunnen de lidstaten, om hun netwerk te beschermen, binnenkomende 
overbrengingen van afval, bestemd voor als nuttige toepassing ingedeelde afvalverbrandingsinstallaties, beperken indien 
vaststaat dat die overbrengingen ertoe zouden leiden dat in het eigen land ontstaan afval moet worden verwijderd of dat afval 
moet worden verwerkt op een wijze die niet consistent is met hun afvalbeheerplannen. De betrokken lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van het desbetreffende besluit. De lidstaten kunnen tevens transport naar het buitenland van afval om 
milieuredenen beperken, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1013/2006. 
 
Artikel 3 herziene KRA (EU 2018/851) 
a) de volgende punten worden ingevoegd: 
(..) 
„2 ter. stedelijk afval”: 
a) gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van huishoudens, met inbegrip van papier en karton, glas, metaal, 

plastic, bioafval, hout, textiel, verpakking, afgedankte elektrische en elektronische ap paratuur, afgedankte 
batterijen en accu’s, en grofvuil, met inbegrip van matrassen en meubels; 

b) gemengd afval en gescheiden ingezameld afval uit andere bronnen indien dat afval in aard en samenstelling 
vergelijkbaar is met afval van huishoudens; 

Stedelijk afval omvat niet afval van productie, landbouw, bosbouw, visserij, septische tanks en het riolerings- en 
zuiveringsstelsel, met inbegrip van zuiveringsslib, afgedankte voertuigen of bouw- en sloopafval. 
Deze definitie doet geen afbreuk aan de toewijzing van verantwoordelijkheden voor afvalbeheer tussen publieke en 
private actoren; 
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Vervolgstappen:  
De ILT maakt bezwaar tegen nieuwe kennisgevingen. Hierbij kan een beroep worden gedaan op 
artikel 11 of 12 van de EVOA.  
 
Dit zou betekenen dat er vanaf het moment dat het importplafond LAP van kracht is, er geen 
nieuwe toestemmingen voor import meer worden verleend. De bestaande import blijft dus 
bestaan, tot de vergunning afloopt. Dit is maximaal drie jaar.  

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 
Procedure:  
Inmiddels is vastgesteld dat er daadwerkelijk wordt gestort en is er sprake van verdringing.  
Het plafond wordt niet van rechtswege ingesteld, hier is een beslissing van de Staatsecretaris voor 
nodig. Dat hoeft echter geen formeel besluit de zijn. Inmiddels heeft ze ingestemd. Er is een brief 
aan de Tweede Kamer, een persbericht en een mededeling voor de Staatscourant opgesteld. 
Daarnaast wordt de Commissie via DI geïnformeerd en neemt de ILT contact op met de 
buitenlandse autoriteiten.  
 
 
 
Ad 2: Importbeperking toekomstige en bestaande vergunningen 
Dit staat ook wel bekend als de importstop (a) of het importplafond met maximum invoer. 
 
Er zijn twee opties denkbaar: 
a. tijdelijke importstop 
b. maximum vaststellen voor import van afval 
 
juridische grondslag: 
Voor beide opties geldt dat artikel 16 KRA hier wel de mogelijkheid voor biedt, maar dat dit geen 
plek heeft gekregen in de Nederlandse regelgeving. Dit zou dus betekenen dat dit alsnog 
geïmplementeerd moet worden.  
 
Aangezien het zou gaan om implementatie, biedt artikel 21.6, zesde lid, Wm in samenhang met 
artikel 9.5.2 Wm de mogelijkheid om dit in een ministeriële regeling op te nemen.  
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