


 
  

 

 
 

 
 

 

Punt 4 Nederland afval importland  
• Het LAP geeft voor heel veel afvalstoffen ook het beleid aan dat voor import gevolgd moet worden. 

Uiteraard binnen de kaders die de EVOA daarvoor biedt. Bij import willen we niet dat er afvalstoffen naar 
NL komen die vervolgens niet volgens onze minimumstandaarden zouden kunnen worden verwerkt. Dat is
terug te vinden in het LAP en biedt het kader voor de ILT. Het is allemaal gebaseerd op voldoende 
hoogwaardige verwerking. 

• Er wordt afval geïmporteerd voor verbranding in de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). De 
AVI’s worden niet geheel gevuld met Nederlands afval, de restcapaciteit mag gevuld worden met 
buitenlands afval. Om te voorkomen dat Nederlands afval verdrongen wordt uit de AVI’s door buitenlands 
afval en dan gestort moet worden is in het LAP het flexibele importplafond opgenomen. Wanneer er te 
veel afval naar AVI’s wordt geïmporteerd én er teveel brandbaar afval wordt gestort kan worden 
overgegaan om geen beschikkingen meer af te geven voor import naar AVI’s. 

•
 

•
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Omdat niet alle AVI’s precies dat afval krijgen wat past bij hun installatie (afwijkende
stookwaarde) is de capaciteit in tonnen overal niet optimaal. Voor AEB zou dit gaan om 70.000
ton per jaar. Door uitruil van afval tussen AVI’s onderling zouden bestaande capaciteiten
optimaler benut kunnen  worden. Dit is echter hooguit een oplossing voor de echt lange termijn.
 
 

bijlage 3 documenten bij Wob besluit importplafond pag. 13











 
 

 
Hartelijke groet,
 

Tel: +

 

bijlage 3 documenten bij Wob besluit importplafond pag. 18

11.1

10.2.e
10.2.e















 
Ha Roald, Esther,
 

 
 
Stand van zaken vandaag
Ondanks het feit dat de sector zelf al de nodige maatregelen neemt om de uitval op te vangen, is
dat niet voldoende. Er zal ingezet moeten worden op het uitbreiden van tijdelijke opslag van
brandbaar materiaal of een ontheffing van het stortverbod met een terugnamegarantie door
AEB.
 
Gisteren is er overleg geweest in de sector onderling over de situatie bij AEB, in aanwezigheid
van RWS als toehoorder/ expert.
Daar is aangegeven dat Attero contact heeft gehad met zijn vergunningverlener bij de
betreffende OD. Wat er precies is gewisseld is onbekend. Attero zet in om de huidige
opslagcapaciteit te verhogen. Een normale procedure om opslagcapaciteit te vergunnen duurt
enkele maanden en die tijd is er niet bij deze calamiteit. Attero geeft aan dat de OD de aanvraag
als een reguliere aanvraag zal behandelen.
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Bij de gedoogstrategie hanteert de provincie de volgende uitgangspunten:

·         handhaven moet, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Gedogen dient
zoveel mogelijk beperkt te blijven in omvang en tijd;

·         gedogen gebeurt expliciet en na een zorgvuldige en kenbare belangenafweging;
·         bij gedogen vindt actief toezicht plaats, gericht op de vraag of het gedogen nog actueel

is en de vergunninghouder de opgelegde beperkingen en voorschriften naleeft.
 
Deze uitgangspunten gelden ook voor alle wetten.
Volgens jurisprudentie van de bestuursrechter en het landelijk gedoogbeleid kan gedogen alleen
gerechtvaardigd zijn in uitzonderlijke omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden zijn:

·         overmacht situaties: indien een rechtvaardigingsgrond voor de overtreding bestond, is
volgens artikel 5:5 Awb handhaving niet toegestaan. Er is dan een wettelijke plicht tot
gedogen;

·         gevallen waarin het achterliggende belang overduidelijk beter is gediend met gedogen;
·         gevallen waarin het opleggen van een last onevenredig is in verhouding tot de belangen

die met handhaving gediend zijn.
 
Er kunnen zich ook overgangssituaties voordoen, zoals concreet zicht op legalisatie,
bedrijfsverplaatsingen en/of beëindiging van een activiteit en experimenten. Hier is ook een
sprake van:
 
Groet
 

 

senior projectleider vergunningen
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Inleiding 
De grootste Afvalverbrandingsinstallatie van Nederland – AEB in Amsterdam – 
is deels stilgelegd, hierover willen we u verder informeren. 

Kernpunten 
AEB is een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente alle aandelen heeft. 

Het eerste signaal over het probleem bij AEB ontving DLCE op 26 juni jl. van 
RWS. Eerder werd aangegeven dat er 2 lijnen zijn uitgevallen. Op 4 juli jl. is de 
laatste stand van zaken gedeeld door AEB, er blijken 4 van de 6 lijnen stil te 
liggen. 2 lijnen liggen er naar verwachting uit tot eind december 2019; de 
andere 2 lijnen hopen ze weer eind november 2019 aan het werk te hebben.  

Uit de media blijkt dat de installaties moeten worden gemoderniseerd om de 
veiligheid van werknemers te waarborgen. Eerder zette de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied AEB al onder verscherpt toezicht nadat er een aantal 
keer brand was geweest. Met het stilleggen van deze 4 lijnen ontstaat er een 
tekort van verbrandingscapaciteit en daarmee een ophoping van brandbaar 
afval. 

Een eerder voorgestelde oplossing van de sector was om op de korte termijn 
een deel van het afval tijdelijk op te slaan bij stortplaats Wijster (van Attero). 
Deze stortplaats heeft geen vergunning voor tijdelijke opslag, maar wel voor 
storten, het duurt te lang om deze vergunning te wijzigen. Het idee bij de 
sector was om het afval dan te storten met een terugname garantie en 
ondertussen de vergunning aanvraag voor tijdelijke opslag starten. De 
provincie Drenthe is bevoegd gezag wat betreft het verlenen van ontheffingen 
om te storten.  

 
 

03-022a
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Verschillende media melden op 11 juli jl. dat de gemeenteraad Amsterdam 
besloten heeft tientallen miljoenen euro’s te reserveren om te voorkomen dat 
AEB moet sluiten. Ook wordt er gemeld dat de gemeente de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied verzoekt te inventariseren wat nodig is om de acuutste 
problemen op te lossen. Daarnaast werkt de gemeente aan plannen voor de 
langere termijn, waarbij met alle scenario's rekening wordt gehouden 
 

 
 

 
 

  
 
Blik vooruit; importplafond 
• Op het moment dat deze ontheffingen worden afgegeven, zal er 

verdringing van Nederlands brandbaar afval naar de stort door buitenlands 
brandbaar afval plaatsvinden. Conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 
zal op dit moment het importplafond in werking moeten treden. 

• Het importplafond zorgt er voor dat nieuw af te geven import 
beschikkingen niet verleend worden. Het importplafond heeft geen invloed 
op al afgegeven beschikkingen en de import van afval op basis daarvan.  

•  
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Toelichting 
 
Situatie AEB 
• De storing bij AEB betreft een calamiteit: onverwacht werkt een deel van 

de verbrandingsinstallatie niet meer. Inschatting is dat 4 van de 6 lijnen 
eind november 2019 weer werken en dat de andere 2 lijnen tot eind 
december 2019 uitgeschakeld zijn. 

• AEB staat onder verscherpt toezicht van de omgevingsdienst. Al het 
beschikbare technische personeel voor revisie staat de komende maanden 
ingepland om de twee overgebleven lijnen werkzaam te houden. Er is geen 
inzicht gegeven in de oorzaak.  

•  
 

  
  

  
 

 
  

 
 

• Meer dan de helft van het brandbaar afval dat AEB normaal verbrand kan 
nu niet worden verwerkt, in de hele keten leidt dit tot stagnatie.  
 

Import brandbaar afval 
• Nederland importeert veel afval, daarom zitten momenteel de 

afvalverbrandingsinstallaties vol.  
• De import van brandbaar afval moeten worden teruggebracht zodat er 

ruimte komt in de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor het afval 
van AEB, dat uiteindelijk verbrand moet worden.  

• Dit is geen oplossing voor de hele korte termijn  
 maar is een onmisbare schakel in 

de oplossing op de middellange en lange termijn. 
• De sector heeft al aangegeven mogelijkheden te zien om de import te 

verminderen.  
• 

 
  

 
Functioneren van tijdelijke opslag in de praktijk 
• Het tijdelijk opslagsysteem is bedacht om voor situaties zoals bij AEB een 

tijdelijke oplossing te bieden.  
• De praktijk wijst nu uit dat het systeem niet goed werkt omdat bij een 

echte calamiteit tijdelijke opslaglocaties soms vol liggen en verder het 
persen tot balen een probleem lijkt te zijn. 

•  
 

• De sector is zich er ook bewust van dat de voorgestelde oplossing eenmalig 
is. De sector heeft al verzocht dat de VA hierin het voortouw moet nemen. 

• Het systeem van tijdelijke opslag en het functioneren daarvan zal samen 
met de VA bekeken worden. 
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Kader 
• Als uitgangspunt mag brandbaar afval niet worden gestort. Dit is 

geregeld via de minimumstandaard in het LAP en het stortverbod.  
• In Nederland is meer dan voldoende verbrandingscapaciteit voor 

Nederlands afval.  
• Onze installaties draaien voor een aanzienlijk deel op buitenlands afval. 

In principe worden daarom voor brandbaar afval geen ontheffingen 
verleend. Het is immers niet wenselijk om Nederlands afval te storten 
wanneer tegelijk een kwart van de capaciteit wordt gebruikt voor 
buitenlands afval. 

• In het geval er geen capaciteit is door onverwacht uitvallen van 
installaties dient er bekeken te worden of een andere 
afvalverbrandingsinstallatie het afval kan overnemen. Er moeten 
minimaal 2 verklaringen van afvalverbrandingsinstallaties zijn om een 
eventuele ontheffing om te storten af te geven.  

 
  

• Het is echter wenselijk, zo vindt de sector ook, dat er voordat er 
ontheffingen om te storten worden afgegeven conform het LAP eerst 
gekeken wordt of tijdelijke opslag mogelijk is. Dit is echter geen eis 
volgens de regeling ontheffing stortverboden maar vloeit voort uit het 
LAP. 
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Bij de gedoogstrategie hanteert de provincie de volgende uitgangspunten:  

         handhaven moet, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Gedogen dient zoveel mogelijk 
beperkt te blijven in omvang en tijd;  

         gedogen gebeurt expliciet en na een zorgvuldige en kenbare belangenafweging;  
         bij gedogen vindt actief toezicht plaats, gericht op de vraag of het gedogen nog actueel is en de 

vergunninghouder de opgelegde beperkingen en voorschriften naleeft.  
 
Deze uitgangspunten gelden ook voor alle wetten.  
Volgens jurisprudentie van de bestuursrechter en het landelijk gedoogbeleid kan gedogen alleen gerechtvaardigd 
zijn in uitzonderlijke omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden zijn:  

         overmacht situaties: indien een rechtvaardigingsgrond voor de overtreding bestond, is volgens artikel 5:5 
Awb handhaving niet toegestaan. Er is dan een wettelijke plicht tot gedogen;  

         gevallen waarin het achterliggende belang overduidelijk beter is gediend met gedogen;  
         gevallen waarin het opleggen van een last onevenredig is in verhouding tot de belangen die met 

handhaving gediend zijn.  
 
Er kunnen zich ook overgangssituaties voordoen, zoals concreet zicht op legalisatie, bedrijfsverplaatsingen en/of 
beëindiging van een activiteit en experimenten. Hier is ook een sprake van: 
 
Groet 
 

 
 

 
senior projectleider vergunningen 
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Inleiding 
Er is een tweetal aantal urgente kwesties in de afvalsector wat betreft de 
verwerkingscapaciteit en potentieel te storten stromen afval. Deze brengen wij 
graag onder uw aandacht. Het betreft de situatie bij afvalverbrander AEB en 
Waternet in Amsterdam.  

 
 

 

Kwestie 1: AEB 
De grootste Afvalverbrandingsinstallatie van Nederland – AEB in Amsterdam – 
is deels stilgelegd.  

 
 Het stilliggen van AEB 

heeft mogelijk tot gevolg dat Nederlands brandbaar afval gestort moet worden. 
In deze nota wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan. 

 
 

Kwestie 2:  
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Kernpunten 
 
Ad. Kwestie 1: AEB 
AEB is een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente Amsterdam alle aandelen 
heeft.  
 
Het eerste signaal over het probleem bij AEB ontving DLCE op 26 juni jl. van 
RWS. Eerder werd aangegeven dat er 2 lijnen zijn uitgevallen. Op 4 juli jl. is de 
laatste stand van zaken gedeeld door AEB, er blijken 4 van de 6 lijnen stil te 
liggen. 2 lijnen liggen er naar verwachting uit tot eind december 2019; de 
andere 2 lijnen hopen ze weer eind november 2019 aan het werk te hebben.  
 
Uit de media blijkt dat de installaties moeten worden gemoderniseerd om de 
veiligheid van werknemers te waarborgen. Eerder zette de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied AEB al onder verscherpt toezicht nadat er een aantal 
keer brand was geweest. Met het stilleggen van deze 4 lijnen ontstaat een 
tekort van verbrandingscapaciteit en daarmee ophoping van brandbaar afval. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 
Er bestaat een mogelijkheid dat er een ontheffing wordt aangevraagd voor het 
storten van brandbaar afval dat nu niet door AEB verbrand kan worden. Omdat 
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Beleidsmedewerker 
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Toelichting 
 
AEB 
Situatie AEB 
• De storing bij AEB betreft een calamiteit: onverwacht werkt een deel van 

de verbrandingsinstallatie niet meer. Inschatting is dat 4 van de 6 lijnen 
eind november 2019 weer werken en dat de andere 2 lijnen tot eind 
december 2019 uitgeschakeld zijn. 

• AEB staat onder verscherpt toezicht van de omgevingsdienst. Al het 
beschikbare technische personeel voor revisie staat de komende maanden 
ingepland om de twee overgebleven lijnen werkzaam te houden. Er is geen 
inzicht gegeven in de oorzaak.  

•  
 

  
  

  
 

 
  

 
 

• Meer dan de helft van het brandbaar afval dat AEB normaal verbrand kan 
nu niet worden verwerkt, in de hele keten leidt dit tot stagnatie.  
 

Import brandbaar afval 
• Nederland importeert veel afval, daarom zitten momenteel de 

afvalverbrandingsinstallaties vol.  
• De import van brandbaar afval moeten worden teruggebracht zodat er 

ruimte komt in de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor het afval 
van AEB, dat uiteindelijk verbrand moet worden.  

• Dit is geen oplossing voor de hele korte termijn  
, maar is een onmisbare schakel in 

de oplossing op de middellange en lange termijn. 
• De sector heeft al aangegeven mogelijkheden te zien om de import te 

verminderen 
 
Functioneren van tijdelijke opslag in de praktijk 
• Het tijdelijk opslagsysteem is bedacht om voor situaties zoals bij AEB een 

tijdelijke oplossing te bieden.  
• De praktijk wijst nu uit dat het systeem niet goed werkt omdat bij een 

echte calamiteit tijdelijke opslaglocaties soms vol liggen en verder het 
persen tot balen een probleem lijkt te zijn. 

•  
 

• De sector is zich er ook bewust van dat de voorgestelde oplossing eenmalig 
is. De sector heeft al verzocht dat de VA hierin het voortouw moet nemen. 

• Het systeem van tijdelijke opslag en het functioneren daarvan zal samen 
met de VA bekeken worden. 
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Kader 
• Als uitgangspunt mag brandbaar afval niet worden gestort. Dit is 

geregeld via de minimumstandaard in het LAP en het stortverbod.  
• In Nederland is meer dan voldoende verbrandingscapaciteit voor 

Nederlands afval.  
• Onze installaties draaien voor een aanzienlijk deel op buitenlands afval. 

In principe worden daarom voor brandbaar afval geen ontheffingen 
verleend. Het is immers niet wenselijk om Nederlands afval te storten 
wanneer tegelijk een kwart van de capaciteit wordt gebruikt voor 
buitenlands afval. 

• In het geval er geen capaciteit is door onverwacht uitvallen van 
installaties dient er bekeken te worden of een andere 
afvalverbrandingsinstallatie het afval kan overnemen. Er moeten 
minimaal 2 verklaringen van afvalverbrandingsinstallaties zijn om een 
eventuele ontheffing om te storten af te geven.  

 
  

• Het is echter wenselijk, zo vindt de sector ook, dat er voordat er 
ontheffingen om te storten worden afgegeven conform het LAP eerst 
gekeken wordt of tijdelijke opslag mogelijk is. Dit is echter geen eis 
volgens de regeling ontheffing stortverboden maar vloeit voort uit het 
LAP. 
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Bijlagen 

Totale benutte verbrandingscapaciteit in NL in 2018 (bron RWS) 

Provincie Installatie 
Hoeveelheid 
verbrand afval (kton) 

2018 
Groningen EEW Energy From Waste Delfzijl BV 382 
Friesland REC Harlingen 217 
Drenthe Attero Noord BV GAVI Wijster 649 
Overijssel Twence Afval en energie 608 

Gelderland ARN B.V. 233 
AVR Afvalverwerking BV 386 

Noord-
Holland HVCafvalcentrale locatie Alkmaar 642 

Afval Energie Bedrijf 1.487 

Zuid-Holland AVR Afvalverwerking Rijnmond 1.287 
AVR Chemie DTO 
AVR Afvalverwerking Rotterdam 
HVCafvalcentrale locatie Dordrecht 280 
ZAVIN CV 11 

Noord-
Brabant 

AEC Moerdijk (Afval Energie Centrale Moerdijk) 887 
SUEZ ReEnergy 366 

Totaal 7.434 

Verbrand buitenlands afval per provincie/bedrijf op basis van cijfers 2018 (bron RWS) 

Provincie Installatie 

Hoeveelheid 
verbrand afval uit 
buitenland(kton) 

2018 

Groningen EEW Energy From Waste Delfzijl BV 196 
Friesland REC Harlingen 0 
Drenthe Attero Noord BV GAVI Wijster 240 
Overijssel Twence Afval en energie 234 

Gelderland ARN B.V. 57 

AVR Afvalverwerking BV 20 
Noord-
Holland HVCafvalcentrale locatie Alkmaar 48 

Afval Energie Bedrijf 336 

Zuid-Holland AVR Afvalverwerking Rijnmond 328 

AVR Chemie DTO 
AVR Afvalverwerking Rotterdam 
HVCafvalcentrale locatie Dordrecht 12 

ZAVIN CV 0 
Noord-
Brabant 

AEC Moerdijk (Afval Energie Centrale Moerdijk) 274 

SUEZ ReEnergy 0 

Totaal 1.745 

03-092b
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Inleiding 
Er is een tweetal aantal urgente kwesties in de afvalsector wat betreft de 
verwerkingscapaciteit en potentieel te storten stromen afval. Deze brengen wij 
graag onder uw aandacht. Het betreft de situatie bij afvalverbrander AEB en 
Waternet in Amsterdam.  

 
 

 

Kwestie 1: AEB 
De grootste Afvalverbrandingsinstallatie van Nederland – AEB in Amsterdam – 
is deels stilgelegd.  

 
 Het stilliggen van AEB 

heeft mogelijk tot gevolg dat Nederlands brandbaar afval gestort moet worden. 
In deze nota wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan. 

 
 

Kwestie 2:  
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Kernpunten 
 
Ad. Kwestie 1: AEB 
AEB is een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente Amsterdam alle aandelen 
heeft.  
 
Het eerste signaal over het probleem bij AEB ontving DLCE op 26 juni jl. van 
RWS. Eerder werd aangegeven dat er 2 lijnen zijn uitgevallen. Op 4 juli jl. is de 
laatste stand van zaken gedeeld door AEB, er blijken 4 van de 6 lijnen stil te 
liggen. 2 lijnen liggen er naar verwachting uit tot eind december 2019; de 
andere 2 lijnen hopen ze weer eind november 2019 aan het werk te hebben.  
 
Uit de media blijkt dat de installaties moeten worden gemoderniseerd om de 
veiligheid van werknemers te waarborgen. Eerder zette de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied AEB al onder verscherpt toezicht nadat er een aantal 
keer brand was geweest. Met het stilleggen van deze 4 lijnen ontstaat een 
tekort van verbrandingscapaciteit en daarmee ophoping van brandbaar afval. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Er bestaat een mogelijkheid dat er een ontheffing wordt aangevraagd voor het 
storten van brandbaar afval dat nu niet door AEB verbrand kan worden. Omdat 
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er op dit moment nog steeds sprake is van import van brandbaar afval (dat is 
niet van de ene dag op de andere dag tot nul te reduceren) zal - op het 
moment dat deze ontheffingen daadwerkelijk worden gebruikt, er verdringing 
van Nederlands brandbaar afval naar de stort door buitenlands brandbaar afval 
plaatsvinden. Conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) zal op dit moment 
het importplafond in werking kunnen treden. Het importplafond houdt in dat 
nieuw af te geven import beschikkingen niet verleend worden. Het 
importplafond heeft geen invloed op al afgegeven beschikkingen en de import 
van afval op basis daarvan.  
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Beleidsmedewerker 
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Toelichting 
 
AEB 
Situatie AEB 
• De storing bij AEB betreft een calamiteit: onverwacht werkt een deel van 

de verbrandingsinstallatie niet meer. Inschatting is dat 4 van de 6 lijnen 
eind november 2019 weer werken en dat de andere 2 lijnen tot eind 
december 2019 uitgeschakeld zijn. 

• AEB staat onder verscherpt toezicht van de omgevingsdienst. Al het 
beschikbare technische personeel voor revisie staat de komende maanden 
ingepland om de twee overgebleven lijnen werkzaam te houden. Er is geen 
inzicht gegeven in de oorzaak.  

•  
 

  
  

  
 

  
 

 
• Meer dan de helft van het brandbaar afval dat AEB normaal verbrand kan 

nu niet worden verwerkt, in de hele keten leidt dit tot stagnatie.  
 

Import brandbaar afval 
• Nederland importeert veel afval, daarom zitten momenteel de 

afvalverbrandingsinstallaties vol.  
• De import van brandbaar afval moeten worden teruggebracht zodat er 

ruimte komt in de Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties voor het afval 
van AEB, dat uiteindelijk verbrand moet worden.  

• Dit is geen oplossing voor de hele korte termijn  
, maar is een onmisbare schakel in 

de oplossing op de middellange en lange termijn. 
• De sector heeft al aangegeven mogelijkheden te zien om de import te 

verminderen 
 
Functioneren van tijdelijke opslag in de praktijk 
• Het tijdelijk opslagsysteem is bedacht om voor situaties zoals bij AEB een 

tijdelijke oplossing te bieden.  
• De praktijk wijst nu uit dat het systeem niet goed werkt omdat bij een 

echte calamiteit tijdelijke opslaglocaties soms vol liggen en verder het 
persen tot balen een probleem lijkt te zijn. 

•  
 

• De sector is zich er ook bewust van dat de voorgestelde oplossing eenmalig 
is. De sector heeft al verzocht dat de VA hierin het voortouw moet nemen. 

• Het systeem van tijdelijke opslag en het functioneren daarvan zal samen 
met de VA bekeken worden. 
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Kader 
• Als uitgangspunt mag brandbaar afval niet worden gestort. Dit is 

geregeld via de minimumstandaard in het LAP en het stortverbod.  
• In Nederland is meer dan voldoende verbrandingscapaciteit voor 

Nederlands afval.  
• Onze installaties draaien voor een aanzienlijk deel op buitenlands afval. 

In principe worden daarom voor brandbaar afval geen ontheffingen 
verleend. Het is immers niet wenselijk om Nederlands afval te storten 
wanneer tegelijk een kwart van de capaciteit wordt gebruikt voor 
buitenlands afval. 

• In het geval er geen capaciteit is door onverwacht uitvallen van 
installaties dient er bekeken te worden of een andere 
afvalverbrandingsinstallatie het afval kan overnemen. Er moeten 
minimaal 2 verklaringen van afvalverbrandingsinstallaties zijn om een 
eventuele ontheffing om te storten af te geven.  

 
  

• Het is echter wenselijk, zo vindt de sector ook, dat er voordat er 
ontheffingen om te storten worden afgegeven conform het LAP eerst 
gekeken wordt of tijdelijke opslag mogelijk is. Dit is echter geen eis 
volgens de regeling ontheffing stortverboden maar vloeit voort uit het 
LAP. 
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Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  - DGMI < @minienw.nl>
Datum: donderdag 18 jul. 2019 2:48 PM
Aan:  - ILT < @ILenT.nl>,  - ILT
< @ilent.nl>
Kopie:  (WVL) < @rws.nl>,  - ILT
< @ILenT.nl>,  - ILT
< @ilent.nl>,  - ILT < @ilent.nl>
Onderwerp: RE: vertrouwelijk ivm calamiteit bij AEB:Vragen voor ILT
 
Super!
 
We zijn opties in kaart aan het brengen; 
 
Ha , 
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van:   - ILT < @ILenT.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 14:46
Aan:   - DGMI < @minienw.nl>
CC:   (WVL) < @rws.nl>;   - ILT
< @ILenT.nl>;   - ILT
< @ilent.nl>;   - ILT < @ilent.nl>; 

 - ILT < @ilent.nl>
Onderwerp: RE: vertrouwelijk ivm calamiteit bij AEB:Vragen voor ILT
 
Hai 
 
Er is door  zijn afdeling vergunningverlening al het een en ander uitgezocht.
Zij kunnen de antwoorden verder uitwerken. Ik zal het uitzetten.
 
Gaat er een verzoek voor het importplafond onze kant uitkomen?
 
Groet

 
 

Van:   - DGMI < @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 14:32
Aan:   - ILT < @ILenT.nl>
CC:   (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: vertrouwelijk ivm calamiteit bij AEB:Vragen voor ILT
 
Ha ,
 
Ik heb een urgente vraag aan ILT en zie dat  op vakantie is. Ik hoop dat jij me kan
antwoorden of kan doorverwijzen of me kan aangeven wie  vervangt. Zit veel druk op
gezien de situatie bij AEB. Gaat om de eventuele gevolgen van een stop op import van
brandbaar afval. Graag met spoed je reactie: morgenochtend hebben we overleg op hoog
niveau met RWS, DGWB en wij.
 

1.    Een overzicht van nog lopende beschikkingen voor de import van brandbaar afval naar
Nederlandse AVI’s met daarbij [1] hoeveel afval betreft het, [2] wanneer lopen ze af en
[3] hoeveel afval kan daar de resterende periode nog op geïmporteerd worden.
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2.    Zijn er op dit moment kennisgevingen voor import naar Nederlandse AVI’s in
behandeling en wanneer gaat daar op beschikt worden?

 
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van:   (WVL) < @rws.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 13:57
Aan:   - DGMI < @minienw.nl>
CC:   - DGMI < @minienw.nl>; 

 - DGMI < @minienw.nl>
Onderwerp: Vragen voor ILT
 
Ha 
 
De vragen die we voor ILT hebben zijn:
 
Groeten,
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Beste allemaal,
 
Naar aanleiding van het overleg vanochtend over het BSSA, ontvangen jullie de geweigerde
aanvragen van BSSA-ontheffingen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 

........................................................................
 
M 

@rws.nl
www.afvalcirculair.nl
........................................................................
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Parallel laat ik nagaan of de import van afval naar AEB nog wel in lijn met de EVOA
vergunningen kan worden verwerkt. Hierover wordt informatie bij AEB opgevraagd.
 
Mvg

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:  - DGMI < @minienw.nl>
Datum: donderdag 18 jul. 2019 2:48 PM
Aan:  - ILT < @ILenT.nl>,  - ILT
< @ilent.nl>
Kopie:  (WVL) < @rws.nl>,  - ILT
< @ILenT.nl>,  - ILT
< @ilent.nl>,  - ILT < @ilent.nl>
Onderwerp: RE: vertrouwelijk ivm calamiteit bij AEB:Vragen voor ILT
 
Super!
 
We zijn opties in kaart aan het brengen; .
 
Ha , wanneer kan ik antwoord mogelijk tegemoet zien?
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van:  - ILT < @ILenT.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 14:46
Aan:  - DGMI < @minienw.nl>
CC:  (WVL) < @rws.nl>;  - ILT
< @ILenT.nl>;  - ILT
< @ilent.nl>;  - ILT < @ilent.nl>; ,

 - ILT < @ilent.nl>
Onderwerp: RE: vertrouwelijk ivm calamiteit bij AEB:Vragen voor ILT
 
Hai 
 
Er is door  zijn afdeling vergunningverlening al het een en ander uitgezocht.
Zij kunnen de antwoorden verder uitwerken. Ik zal het uitzetten.
 
Gaat er een verzoek voor het importplafond onze kant uitkomen?
 
Groet

 
 

Van:  - DGMI < @minienw.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 14:32
Aan:  - ILT < @ILenT.nl>
CC:  (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: vertrouwelijk ivm calamiteit bij AEB:Vragen voor ILT
 
Ha ,
 
Ik heb een urgente vraag aan ILT en zie dat  op vakantie is. Ik hoop dat jij me kan
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antwoorden of kan doorverwijzen of me kan aangeven wie  vervangt. 
 Gaat om de eventuele gevolgen van een stop op import van

brandbaar afval. Graag met spoed je reactie: morgenochtend hebben we overleg op hoog
niveau met RWS, DGWB en wij.
 

1.    Een overzicht van nog lopende beschikkingen voor de import van brandbaar afval naar
Nederlandse AVI’s met daarbij [1] hoeveel afval betreft het, [2] wanneer lopen ze af en
[3] hoeveel afval kan daar de resterende periode nog op geïmporteerd worden.

2.    Zijn er op dit moment kennisgevingen voor import naar Nederlandse AVI’s in
behandeling en wanneer gaat daar op beschikt worden?

 
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van:  (WVL) < @rws.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 13:57
Aan:  - DGMI < @minienw.nl>
CC:  - DGMI < @minienw.nl>; 

 - DGMI < @minienw.nl>
Onderwerp: Vragen voor ILT
 
Ha 
 
De vragen die we voor ILT hebben zijn:
 
Groeten,
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........................................................................
Douane Amsterdam
Fysiek Toezicht | Team Havens Water
Kingsfordweg 1 | 1043 GN | Amsterdam
........................................................................
M 

@belastingdienst.nl

------------------------------------------------------------------------
De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften,
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals,
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this
message and notify the sender.
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herinneren dat jij je ook met risicostoffen en dus gevaarlijk afval bezig houdt. We willen
je graag op de hoogte brengen van het volgende probleem.
Naar aanleiding van berichtgevingen over de capaciteitsperikelen bij de Nederlandse
AEC’s willen we als NVRD onze zorgen uitspreken. Uiteraard maken we ons zorgen over
de aanlevergaranties voor onze leden. Maar speciaal willen we aandacht vragen voor de
aanleverzekerheid van gevaarlijk afval. Een aantal van onze leden houden zich bezig
met het inzamelen van KCA en gevaarlijk afval. Met het sluiten van AEB en het geplande
onderhoud van AVR en ARN in september dreigt dat onze leden niet meer met hun
gevaarlijk afvalstromen terecht kunnen bij AEC’s die dit kunnen verwerken. Nu al
ontstaan met de uitval van de 4 AEB-lijnen capaciteitsproblemen. In september wordt
dit probleem dus nog nijpender. Dit kan in het uiterste geval tot gevolg hebben dat er
geen gevaarlijk afval meer geaccepteerd kan worden omdat gemeenten tegen de
grenzen van hun vergunning aanlopen voor de opslag van KCA. We willen u vragen om
over dit probleem mee na te denken zodat een veilige opslag en verwerking van
gevaarlijk afval mogelijk blijft.
Uiteraard zullen we hierover ook contact opnemen met onze collega’s van de VA. Mocht
je meer willen weten dan kun je contact opnemen met  of ondergetekende.
Uiteraard kan ik je ook in contact brengen met een van onze leden waar dit probleem
speelt.
Met vriendelijke groet,
NVRD

Senior Beleidsmedewerker

T: 
M: 
E: @nvrd.nl
W: www.nvrd.nl
(afwezig op woensdag)

Vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
hebben wij onze privacyverklaring aangepast. U vindt onze aangepaste privacyverklaring hier
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worden zolang de regeling geldt.
o In de toelichting bij het Bssa (de grondslag voor deze regeling)is opgenomen dat

deze grondslag bedoeld is enerzijds structureel een tekort aan
verwerkingscapaciteit en anderzijds dat het geval van een crisis of calamiteit snel
landelijke maatregelen moeten worden genomen. Als voorbeeld wordt in de
toelichting genoemd dat het kan zijn dat bij uitbraak van een ernstig
overdraagbare dierziekte, verwijdering van de kadavers van preventief geruimde
dieren door middel van storten noodzakelijk is.

In beide gevallen moet in de vergunning van de stortplaats staan dat zij van ontheffingen
(verklaring GS dan wel ministeriele regeling) gebruik mogen maken.
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Naderende stopzetting inname bedrijfsafval 

Binnen enkele dagen zal Renewi helaas geen andere keuze hebben dan te stoppen met het inzamelen van 

afval van bedrijven in en rondom Amsterdam. 

 

Noodzakelijke bijdrage van de gemeente Amsterdam 

Renewi is zelfstandig niet in staat om de gerezen problemen op te lossen en doet een dringend beroep op 

een aantal stakeholders, waaronder uw college. 

 

Met het oog op de huidige crisis in de afvalindustrie als gevolg van dit structurele verlies van 

verbrandingscapaciteit vraagt Renewi uw college specifiek om de toekomst van de AEB veilig te stellen, 

zodat zij in staat is om het noodzakelijke urgente herstelplan te maken.  

 

Daarnaast vraagt Renewi uw college om op zeer korte termijn gezamenlijk met de staatssecretaris van 

Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken bevoegde gezagen en lokale overheden te zorgen dat Renewi 

overtollig brandbaar bedrijfsafval tijdelijk naar stortplaatsen in Nederland mag brengen. Gebeurt dat niet, dan 

ontstaat een onbeheersbare situatie. 

 

Renewi blijft beschikbaar voor overleg. U kunt mijn collega ,  

bereiken middels  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Renewi plc 
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Van:  - ILT
Aan:  - ILT;  - ILT;  - ILT; 

- ILT
Cc:  - DGMI
Onderwerp: Kamervragen AEB
Datum: dinsdag 23 juli 2019 11:57:47

Collega’s

FYI

Kamervragen die zijn gesteld over AEB
.  

Vragen van het  lid Van Eijs (D66) aan  de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over  het  bericht
‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel  Nederland in gevaar’

1. Bent  u bekend met  het  bericht ‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel
Nederland in gevaar’? 1)

2. Heeft u contact met  de gemeente Amsterdam over  deze  situatie?
3. Hoe beoordeelt u de brief  van de Vereniging Afvalbedrijven waarin wordt aangegeven

dat  door  het stilvallen van vier afvalverwerkingslijnen in Amsterdam nu een  groot deel
van de Nederlandse afvalmarkt stagneert?

4. Hoeveel andere verouderde, gevaarlijke afvalverwerkingsinstallaties zoals  in Amsterdam kent
Nederland?
5. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur door  het  wegvallen

van een  of meerdere verwerkingsinstallaties?
6. Hoeveel van de afvalverwerkingsinstallaties in Nederland zijn nog (mede) in publieke

handen van lokale  of provinciale overheden?
7. Bij hoeveel van hen  spelen financiële problemen?
8. In hoeverre en hoe snel  is het  mogelijk om verplichtingen voor afvalverwerking uit het

buitenland te verminderen en zo capaciteit voor de Nederlandse afvalmarkt te creëren?
9. Welke andere mogelijkheden ziet u om kwetsbaarheid te verminderen van de

Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur?
10. Wat kan de invloed  van de overgang naar een  circulaire economie zijn op de

robuustheid van onze afvalverwerking?
11. Kan een  groter deel  van het  Amsterdamse afval niet  worden gerecycled waardoor er

minder afval verbrand hoeft  te worden?
12. Kunt u deze  vragen stuk  voor

stuk beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Coordinerend adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl

04-039
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Van:  - ILT
Aan:  - ILT;  - ILT;  - ILT; 

- ILT
Cc:  - DGMI
Onderwerp: Kamervragen AEB
Datum: dinsdag 23 juli 2019 11:57:47

Collega’s

FYI

Kamervragen die zijn gesteld over AEB
De lead ligt bij DGMI.  

Vragen van het  lid Van Eijs (D66) aan  de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over  het  bericht
‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel  Nederland in gevaar’

1. Bent  u bekend met  het  bericht ‘Problemen in Amsterdam brengen afvalverwerking in heel
Nederland in gevaar’? 1)

2. Heeft u contact met  de gemeente Amsterdam over  deze  situatie?
3. Hoe beoordeelt u de brief  van de Vereniging Afvalbedrijven waarin wordt aangegeven

dat  door  het stilvallen van vier afvalverwerkingslijnen in Amsterdam nu een  groot deel
van de Nederlandse afvalmarkt stagneert?

4. Hoeveel andere verouderde, gevaarlijke afvalverwerkingsinstallaties zoals  in Amsterdam kent
Nederland?
5. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur door  het  wegvallen

van een  of meerdere verwerkingsinstallaties?
6. Hoeveel van de afvalverwerkingsinstallaties in Nederland zijn nog (mede) in publieke

handen van lokale  of provinciale overheden?
7. Bij hoeveel van hen  spelen financiële problemen?
8. In hoeverre en hoe snel  is het  mogelijk om verplichtingen voor afvalverwerking uit het

buitenland te verminderen en zo capaciteit voor de Nederlandse afvalmarkt te creëren?
9. Welke andere mogelijkheden ziet u om kwetsbaarheid te verminderen van de

Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur?
10. Wat kan de invloed  van de overgang naar een  circulaire economie zijn op de

robuustheid van onze afvalverwerking?
11. Kan een  groter deel  van het  Amsterdamse afval niet  worden gerecycled waardoor er

minder afval verbrand hoeft  te worden?
12. Kunt u deze  vragen stuk  voor

stuk beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Coordinerend adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl

04-042b
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toelichting genoemd dat het kan zijn dat bij uitbraak van een ernstig
overdraagbare dierziekte, verwijdering van de kadavers van preventief geruimde
dieren door middel van storten noodzakelijk is.

In beide gevallen moet in de vergunning van de stortplaats staan dat zij van ontheffingen
(verklaring GS dan wel ministeriele regeling) gebruik mogen maken.
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Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl
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12. Kunt u deze  vragen stuk  voor
stuk beantwoorden?

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 

Coordinerend adviseur
 
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl
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verwerkingscapaciteit beschikbaar is. Een situatie als die nu aan de hand is wordt
dus expliciet genoemd in toelichting Bssa bij voorbeelden waar de individuele
ontheffing voor is bedoeld.

o   Bewijslast primair bij de aanvrager en die moet ook info aanleveren, waaronder
bewijsstukken dat verwerking van het afval door andere bedrijven geweigerd is
(zie Regeling verklaring stortverbod 2013).
 

-      Landelijke ontheffing: Bij ministeriele regeling kunnen categorieën van afvalstoffen, of
delen daarvan, worden aangewezen waarvoor naar het oordeel van de stas geen andere
wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten. De betreffende afvalstof kan dan gestort
worden zolang de regeling geldt.

o   In de toelichting bij het Bssa (de grondslag voor deze regeling)is opgenomen dat
deze grondslag bedoeld is enerzijds structureel een tekort aan
verwerkingscapaciteit en anderzijds dat het geval van een crisis of calamiteit snel
landelijke maatregelen moeten worden genomen. Als voorbeeld wordt in de
toelichting genoemd dat het kan zijn dat bij uitbraak van een ernstig
overdraagbare dierziekte, verwijdering van de kadavers van preventief geruimde
dieren door middel van storten noodzakelijk is.

In beide gevallen moet in de vergunning van de stortplaats staan dat zij van ontheffingen
(verklaring GS dan wel ministeriele regeling) gebruik mogen maken.
 
 

bijlage 3 documenten bij Wob besluit importplafond pag. 136





 
 
 
Hartelijke groet,
 

Tel: +

 

Van:   - DGMI 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 10:03
Aan:   - HBJZ < @minienw.nl>;   - DGMI
< @minienw.nl>
CC:   - DGMI < @minienw.nl>; 
(WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: mogelijkheden landelijke ontheffing (regeling storten als enige vorm van
afvalbeheer)
 
Hoi  en 
 
Prima, ik start met de nota en stuur die dan ter aanvulling en afstemming naar jullie.

 is met verlof, dus die schakelen we alleen in als het echt nodig is. Volgens mij hebben we
al veel info liggen.
 
@ , zou jij ajb het belletje naar DBO kunnen doen?
 
 
Hartelijke groet,
 

Tel: +

 

Van:   - DGMI < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 09:56
Aan:   - HBJZ < @minienw.nl>;   -
DGMI < @minienw.nl>;   - DGMI
< @minienw.nl>;   (WVL) < @rws.nl>
CC: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: mogelijkheden landelijke ontheffing (regeling storten als enige vorm van
afvalbeheer)
 
Ha allen,
 
Dank voor deze info en de info van gisteren van  over het eerste verzoek tot ontheffing
van stortverbod. Dat maakt dat we vandaag een nota maken aan stas over:

-      Voorstel om importplafond in te stellen: voor en nadelen etc.
-      Voorstel om landelijke ontheffing voor te bereiden: voor en nadleen. 

 als voor afval zoals hieronder door  aangegeven.
-      Informeren van TK en EU CIe: aankondigen dat we brieven voorbereiden.

Graag contact met DBO  : hoe loopt contact met stas hierover?
Esther en ik hopen vandaag stas nog telefonisch te spreken.
 
Graag bepalen wie de penvoering doet iom  .
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Tel: +

Van:  - DGMI 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 10:03
Aan:  - HBJZ < @minienw.nl>;  - DGMI
< @minienw.nl>
CC:  - DGMI < @minienw.nl>; 
(WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: RE: mogelijkheden landelijke ontheffing (regeling storten als enige vorm van
afvalbeheer)
Hoi  en 
Prima, ik start met de nota en stuur die dan ter aanvulling en afstemming naar jullie.

 is met verlof, dus die schakelen we alleen in als het echt nodig is. Volgens mij hebben we
al veel info liggen.
@ , zou jij ajb het belletje naar DBO kunnen doen?
Hartelijke groet,

Tel: +

Van:  - DGMI < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 09:56
Aan:  - HBJZ < @minienw.nl>;  -
DGMI < @minienw.nl>;  - DGMI
< @minienw.nl>;  (WVL) < @rws.nl>
CC: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: mogelijkheden landelijke ontheffing (regeling storten als enige vorm van
afvalbeheer)
Ha allen,
Dank voor deze info en de info van gisteren van  over het eerste verzoek tot ontheffing
van stortverbod. Dat maakt dat we vandaag een nota maken aan stas over:

- Voorstel om importplafond in te stellen: voor en nadelen etc.
- Voorstel om landelijke ontheffing voor te bereiden: voor en nadleen. 

 als voor afval zoals hieronder door  aangegeven.
- Informeren van TK en EU CIe: aankondigen dat we brieven voorbereiden.

Graag contact met DBO : hoe loopt contact met stas hierover?
Esther en ik hopen vandaag stas nog telefonisch te spreken.
Graag bepalen wie de penvoering doet iom .
Met vriendelijke groet,

Van:  - HBJZ < @minienw.nl> 
Verzonden: maandag 22 juli 2019 17:31
Aan:  - DGMI < @minienw.nl>;  -
DGMI < @minienw.nl>;  - DGMI
< @minienw.nl>;  (WVL) < @rws.nl>
Onderwerp: mogelijkheden landelijke ontheffing (regeling storten als enige vorm van
afvalbeheer)
Ha allen,
Over de mogelijkheden van de regeling storten als enige vorm van afvalbeheer (hierna: landelijke
ontheffing) het volgende.
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o In de toelichting bij het Bssa (de grondslag voor deze regeling)is opgenomen dat
deze grondslag bedoeld is enerzijds structureel een tekort aan
verwerkingscapaciteit en anderzijds dat het geval van een crisis of calamiteit snel
landelijke maatregelen moeten worden genomen. Als voorbeeld wordt in de
toelichting genoemd dat het kan zijn dat bij uitbraak van een ernstig
overdraagbare dierziekte, verwijdering van de kadavers van preventief geruimde
dieren door middel van storten noodzakelijk is.

In beide gevallen moet in de vergunning van de stortplaats staan dat zij van ontheffingen
(verklaring GS dan wel ministeriele regeling) gebruik mogen maken.
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Van:  - HBJZ
Aan:  - ILT;  - ILT
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop
Datum: dinsdag 23 juli 2019 17:04:43

Ha  en ,
Schikt het jullie om vanmiddag nog te bellen of anders direct morgenochtend?
Groet,

Van:  - ILT 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:00
Aan:  - ILT ;  - HBJZ ;  - ILT 
CC:  - DGMI ;  - ILT 
Onderwerp: juridische grondslag importstop
Dames juristen
Bij deze zijn jullie geïntroduceerd J
Willen jullie met elkaar de mogelijke invulling van een juridische grondslag voor een
importplafond voorbereiden?
We horen graag jullie ideeën!!
Met vriendelijke groet,

Coordinerend adviseur
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl

04-070
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Van:  - ILT
Aan:  - DGMI
Cc:  - ILT
Onderwerp: RE: Bespreken opties AEB en import afval
Datum: woensdag 24 juli 2019 12:08:50

Beste ,

Deze mail is ter info doorgezet naar ?

Ik zie namelijk niet zo snel een actie voor  in de mail (van ) staan.

Met vriendelijke groet,

................................................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport
Netwerk Leefomgeving en Wonen
Netwerk Transport
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
........................................................................................................
M 

@ilent.nl
http://www.ilent.nl

Van:  - DGMI < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 13:45
Aan:  - ILT < @ILenT.nl>
Onderwerp: FW: Bespreken opties AEB en import afval
Urgentie: Hoog

Met vriendelijke groet,

Van:  - ILT < @ILenT.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 12:13
Aan:  - DGMI < @minienw.nl>;  (WVL)
< @rws.nl>;  - DGMI
< @minienw.nl>;  - ILT < @ilent.nl>; 

 - ILT < @ilent.nl>;  - ILT
< @ilent.nl>;  - ILT < @ilent.nl>;  -
HBJZ < @minienw.nl>
Onderwerp: Bespreken opties AEB en import afval
Urgentie: Hoog

04-083
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Groet,

 

Van:  - DGMI < @minienw.nl> 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 12:04
Aan:  - HBJZ < @minienw.nl>;  -
DGMI < @minienw.nl>
Onderwerp: Brief OD's
Urgentie: Hoog
 
Ha,
 
Kunnen jullie hier nog een snelle blik op werpen?
 
Vriendelijke groeten,
 

 
Beleidsmedewerker
Taakveld stimulerende wet- en regelgeving circulaire economie
Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
 
T 
E @minienw.nl
 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directoraat – Generaal Milieu en Internationaal
Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
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Van:  - DGMI
Aan:  - DGMI
Onderwerp: FW: Spoed vraag tabel
Datum: woensdag 24 juli 2019 13:46:52

Van:  (WVL) 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 12:54
Aan:  - DGMI 
Onderwerp: RE: Spoed vraag tabel

Afloopdatum van dossiers in behandeling, hoeveelheid in ton
2020 2021 2022

Brandbaar afval 60.000 170.000
Gevaarlijk afval divers 15.800
Bodemassen 30.000
Overig afval 6.000
Als het goed is ontvang je alleen nog de eerste grafiek maar dan in percentages i.p.v. MTon.
Groet,

Van:  - DGMI [mailto @minienw.nl] 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 12:36
Aan:  (WVL)
Onderwerp: RE: Spoed vraag tabel
Ha ,

dank!

 

 

 

Groet,

Van:  (WVL) < @rws.nl> 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 11:52
Aan:  - DGMI < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: Spoed vraag tabel
En het plaatje met de ontwikkelingen van de AEB.

04-090
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V  - DGMI
Aan:  - DBO
Cc: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK; Torbijn, P. (Peter) - DGMI;  - DGMI; 

 - DGMI;  - BSK
Onderwerp: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 
Datum: woensdag 24 juli 2019 13:51:06
Bijlagen: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 4 .docx

Ha ,

Op verzoek van Esther, en zoals gisteren telefonisch afgesproken, hierbij alvast de nota die we
zometeen via hprm de lijn in doen. Via app heeft Esther gisteren de stas aangekondigd dat de
nota vandaag in hprm bij haar komt. Zometeen sturen we de brief die in bijlage hierbij komt
ook naar jou.

Graag je eventuele reactie per ommegaande naar Esther en mij.

Groet,

04-091
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Van:  - DGMI
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK;  - DGMI
Datum: woensdag 24 juli 2019 14:03:13
Bijlagen: 190723 beslisnota instelling importplafond en landelijke ontheffing stortverbod vs 5.docx

Nu met aanpassing over afstemming brief.

Hartelijke groet,

Tel: +

04-092
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Met vriendelijke groet,

Coordinerend adviseur
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl
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Kun jij je hierin vinden?
 
Groetjes  en 
 

Van:   - HBJZ < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:05
Aan:   - ILT < @ilent.nl>;   - ILT
< @ilent.nl>
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop
 
Ha  en ,
 
Schikt het jullie om vanmiddag nog te bellen of anders direct morgenochtend?
 
Groet,

 

Van:   - ILT < @ILenT.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:00
Aan:   - ILT < @ilent.nl>;   -
HBJZ < @minienw.nl>;   - ILT < @ilent.nl>
CC:   - DGMI < @minienw.nl>;   - ILT
< @ilent.nl>
Onderwerp: juridische grondslag importstop
 
Dames juristen
 
Bij deze zijn jullie geïntroduceerd J
 
Willen jullie met elkaar de mogelijke invulling van een juridische grondslag voor een
importplafond voorbereiden?
We horen graag jullie ideeën!!
 
Met vriendelijke groet,
 

Coordinerend adviseur
 
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl
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Van: DBO-SPZ Postbus
Aan: Postbus nota"s Staatssecretaris
Cc: Woordvoering;  - DBO;  - DBO
Onderwerp: Nieuwe digitale nota S, DLCE: Aanpak situatie AEB
Datum: woensdag 24 juli 2019 16:01:35
Bijlagen: HEDEN Beslisnota aanpak situatie AEB.tr5

01. beslisnota Aanpak situatie AEB DEF.DOCX
02. bl 1 Brief aan directeuren omgevingsdiensten inzake AEB.DOCX

Beste collega's,

Hierbij een nieuwe digitale nota inz. Aanpak situatie AEB.

De stukken zijn digitaal doorgezet naar Stas.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Bestuursondersteuning

Management en Procesondersteuning (MPO)

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

Tel.  

E-mail: @minienw.nl

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

Recordnummer    :       RONDZENDMAP-2019/7691

Titel   :       HEDEN: Beslisnota aanpak situatie AEB

04-097
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Staatssecretaris 
Via SG     

HEDEN 

 Spoedmap  Voor akkoord 

Titel: Problematiek AEB 

Termijn: 19-7 

Opmerkingen DBO:  
- Hierbij op uw verzoek een nota met mogelijke

handelingsperspectieven inzake AEB.
-

, 24-7 

Archiefnummer 
IENW/BSK-2019/164644 

04-098a
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Van:   - ILT < @ILenT.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:00
Aan:   - ILT < @ilent.nl>;   -
HBJZ < @minienw.nl>;   - ILT < @ilent.nl>
CC:   - DGMI < @minienw.nl>;   - ILT
< @ilent.nl>
Onderwerp: juridische grondslag importstop
 
Dames juristen
 
Bij deze zijn jullie geïntroduceerd J
 
Willen jullie met elkaar de mogelijke invulling van een juridische grondslag voor een
importplafond voorbereiden?
We horen graag jullie ideeën!!
 
Met vriendelijke groet,
 

Coordinerend adviseur
 
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl
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Groetjes  en 
 

Van:   - HBJZ < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:05
Aan:   - ILT < @ilent.nl>;   - ILT
< @ilent.nl>
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop
 
Ha  en ,
 
Schikt het jullie om vanmiddag nog te bellen of anders direct morgenochtend?
 
Groet,

 

Van:   - ILT < @ILenT.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:00
Aan:   - ILT < @ilent.nl>;   -
HBJZ < @minienw.nl>;   - ILT < @ilent.nl>
CC:   - DGMI < @minienw.nl>;   - ILT
< @ilent.nl>
Onderwerp: juridische grondslag importstop
 
Dames juristen
 
Bij deze zijn jullie geïntroduceerd J
 
Willen jullie met elkaar de mogelijke invulling van een juridische grondslag voor een
importplafond voorbereiden?
We horen graag jullie ideeën!!
 
Met vriendelijke groet,
 

Coordinerend adviseur
 
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl
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Groet,

Van:  - ILT < @ilent.nl> 
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 14:58
Aan:  - HBJZ < @minienw.nl>
CC:  - ILT < @ilent.nl>
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop
Hallo ,

 

  

 

 

Kun jij je hierin vinden?
Groetjes  en 

Van:  - HBJZ < @minienw.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:05
Aan:  - ILT < @ilent.nl>;  - ILT
< @ilent.nl>
Onderwerp: RE: juridische grondslag importstop
Ha  en ,
Schikt het jullie om vanmiddag nog te bellen of anders direct morgenochtend?
Groet,
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Van:  - ILT < @ILenT.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juli 2019 17:00
Aan:  - ILT < @ilent.nl>;  -
HBJZ < @minienw.nl>;  - ILT < @ilent.nl>
CC:  - DGMI < @minienw.nl>;  - ILT
< @ilent.nl>
Onderwerp: juridische grondslag importstop
Dames juristen
Bij deze zijn jullie geïntroduceerd J
Willen jullie met elkaar de mogelijke invulling van een juridische grondslag voor een importplafond voorbereiden?
We horen graag jullie ideeën!!

Met vriendelijke groet,

Coordinerend adviseur
Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Netwerken Leefomgeving en Wonen
+
www.ilent.nl
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