
Besluit tot vaststelling van de 4e wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan

2002–2012

21 januari 2009
Nr. DP/2009002722

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10.3 en 10.13 van de Wet milieubeheer;

Besluit:

De vierde wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan 2002–2012 wordt vastgesteld. De wijziging is in
de bijlage bij dit besluit opgenomen.

Dit besluit met de bijlage zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het gewijzigde LAP geldt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken na de dag waarop
dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant.

Den Haag, 21 januari 2009

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J.M. Cramer.
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BIJLAGE

Kunststof verpakkingsafval

Het ministerie van VROM, het bedrijfsleven en de VNG hebben afspraken gemaakt over de aanpak van
de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012. Die afspraken zijn vastgelegd in
een Raamovereenkomst van 27 juli 2007 en een addendum bij de Raamovereenkomst van 29 septem-
ber 2008.
Als gevolg van deze afspraken wordt het LAP als volgt aangepast:
a) In paragraaf 14.3.1 (Door consumenten te scheiden afvalstoffen) worden de tekstblokken 1 t/m 3

(‘Wanneer de .... (zie verder paragraaf 14.3.3)’) vervangen door:
‘Wanneer de verschillende componenten in (grof) huishoudelijk afval worden gelegd naast de
uitgangspunten en voorwaarden uit paragraaf 14.2, leidt dit tot de volgende door consumenten te
scheiden afvalstoffen: GFT-afval, papier en karton, glas, textiel, kunststofverpakkingen, wit- en
bruingoed, klein chemisch afval (KCA) en componenten uit grof huishoudelijk afval (zoals grof
tuinafval en huishoudelijk bouw- en sloopafval, waaronder verduurzaamd hout).
De deelstromen blik en drankenkartons behoeven niet aan de bron gescheiden te worden
gehouden. Blik wordt bij de verbrandingsinstallatie voor verbranding uit het restafval of na
verbranding uit de verbrandingsresten afgescheiden voor materiaalhergebruik.
Drankenkartons zijn doorgaans heterogeen van samenstelling en sterk vervuild. Hierdoor is
gescheiden inzameling en materiaalhergebruik complex en duur. Uiteraard zijn plaatselijke
initiatieven die wel voorzien in scheiding aan de bron van de genoemde componenten, toege-
staan.
De deelstroom kunststof verpakkingsafval wordt door consumenten aan de bron gescheiden
gehouden, tenzij deze deelstroom in de betreffende gemeente via nascheiding uit het huishoude-
lijk afval wordt verkregen.’

b) In paragraaf 14.3.2 (Rol van de overheden bij afvalscheiding door consumenten) wordt in het
tweede tekstblok het eerste bolletje (‘gemeenten dragen ... voor eigen invulling’) vervangen door:
‘gemeenten dragen zorg voor de realisatie van een geschikt inzamelsysteem, de inzameling,
stimulering van afvalscheiding en communicatie over beleid en resultaten. Als gevolg van de
‘Raamovereenkomst tussen VROM, bedrijfsleven en VNG over de aanpak van de dossiers
verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012’ van 27 juli 2007 en het op 29 september
2008 overeengekomen addendum op deze Raamovereenkomst, dienen gemeenten vóór 1-1-2010
zorg te dragen dat ook kunststof verpakkingsafval uit huishoudens gescheiden wordt ingezameld
of via nascheiding uit het huishoudelijk afval wordt verkregen.’

c) In paragraaf 14.6 (Nascheiding) wordt de eerste alinea (‘Om afval ... wordt afgescheiden’)
vervangen door:
‘Om afval als product of materiaal te kunnen hergebruiken, is het vrijwel altijd noodzakelijk om het
afval direct na het ontstaan gescheiden te houden. Op die manier worden de meest zuivere en
daardoor makkelijkst toepasbare afvalstoffen verkregen. De komende jaren wordt daarom het
beleid met betrekking tot afvalscheiding aan de bron onverminderd voortgezet en voor bepaalde
doelgroepen geïntensiveerd, zoals in de paragrafen hiervoor is beschreven. Voor blik geldt dat
deze afvalstof bij de verbrandingsinstallatie voor of na verbranding wordt afgescheiden. Voor
kunststof verpakkingsafval uit huishoudens geldt dat deze afvalstof gescheiden wordt ingezameld
of via nascheiding uit het huishoudelijk afval wordt verkregen.’

Flexibel invoerplafond

Aan paragraaf 18.2.1 (Brandbaar niet-gevaarlijk restafval) wordt de volgende tekst toegevoegd:

`Flexibel invoerplafond

Door het op 1 januari 2007 open gaan van de landsgrenzen voor verbranden als vorm van verwijderen
van niet-gevaarlijk brandbaar restafval, kunnen er gevolgen optreden voor het Nederlandse afval-
beheer. Op het moment dat Nederlands niet-gevaarlijk brandbaar restafval uit de Nederlandse AVI’s
wordt verdrongen als gevolg van invoer van brandbaar restafval en daardoor meer Nederlands
niet-gevaarlijk brandbaar restafval moet worden gestort, is sprake van een ongewenst gevolg. Het
ongewenste gevolg, zijnde de verdringing, wordt tot een bepaald hoeveelheid acceptabel geacht. Er
mag voor het verbranden van buitenlands brandbaar restafval een hoeveelheid AVI-capaciteit worden
gebruikt die overeenkomt met 5% van de op 1 januari 2007 bestaande AVI-capaciteit plus 10% van de
na 1 januari 2007 gerealiseerde capaciteitsuitbreidingen.
Dit betekent concreet dat er een flexibel invoerplafond geldt, waarvan de hoogte afhankelijk is van de
bestaande AVI-capaciteit en gerealiseerde uitbreidingen. Met de voorziene uitbreidingen van de
verbrandingscapaciteit, leidt dit dus tot een steeds hoger (= flexibel) invoerplafond.
Het hiervoor staande houdt in dat op het moment dat er nieuwe verbrandingscapaciteit bijkomt, de
capaciteit die in Nederland mag worden gebruikt voor het verbranden van buitenlands brandbaar
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restafval mag stijgen met een hoeveelheid die overeenkomt met 10% van de nieuw in gebruik
genomen capaciteit.

De genoemde 5 en 10% mogen overal in Nederland worden ingevuld. De 5% is dus 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 restafval verbrandt,
maar dat een of meerdere bestaande installaties een hoeveelheid buitenlands brandbaar restafval
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 restafval
verbranden, maar dat een nieuwe lijn of installatie volledig wordt gevuld met buitenlands brandbaar
restafval.
Zolang in totaal niet meer AVI-capaciteit wordt ingezet voor buitenlands afval als de omvang van het
invoerplafond van dat moment, wordt eventuele verdringing acceptabel geacht.

Het hiervoor staande houdt ook in dat op het moment dat er nieuwe verbrandingscapaciteit bijkomt,
de hoeveelheid Nederlands brandbaar restafval die wordt gestort, zal moeten afnemen met een
hoeveelheid die overeenkomt met 90% van de nieuwe capaciteit. Op basis hiervan kan worden
bepaald hoeveel Nederlands brandbaar restafval in een bepaalde periode had mogen worden gestort.
Het referentiekader (startpunt) is de gemiddelde hoeveelheid met ontheffing gestort brandbaar
restafval per maand in het jaar 2006.

Als op een monitoringmoment wordt geconstateerd dat in de zes maanden voorafgaand aan dat
monitoringmoment het invoerplafond is overschreden én als er in die periode meer is gestort dan
volgens de systematiek had mogen plaatsvinden, dan is er 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 systematiek is toegestaan, dan kan worden afgezien van ingrijpen.
Is er echter geen gerede verwachting dat het storten als gevolg van nieuw in gebruik te nemen
capaciteit zal afnemen, dan zullen er tot het volgende monitoringmoment (zes maanden later) geen
beschikkingen door VROM worden verleend voor de invoer van brandbaar restafval conform de
EVOA.’
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