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22 Monitoring

22.1 Inleiding

Om het beleid in dit LAP te kunnen evalueren en om eventuele bijstelling te kunnen onderbouwen en
legitimeren, is het noodzakelijk dat de uitvoering van het LAP wordt gemonitord.
Monitoring is het vooropgezet, systematisch en gedurig verzamelen, bewerken en presenteren van
gegevens. Het gaat daarbij om:
• kwantitatieve gegevens of getalsmatige gegevens. Dit zijn de ‘cijfertjes’, bijvoorbeeld hoeveel

afval ontstaat er en hoe wordt het beheerd;
• kwalitatieve gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over het uitvoeren van acties, het opstellen

van regelgeving en het maken van evaluaties.

Met de resultaten van monitoring kan inzicht worden verkregen in hoeverre taak- en doelstellingen
worden gehaald en afspraken worden nageleefd, kunnen handhavingsactiviteiten worden
ondersteund, ontwikkelingen worden ingeschat, scenario’s worden op- of bijgesteld en aannames
worden gevalideerd. Monitoring kan dus worden gebruikt voor zowel diagnose (kijken naar het
verleden en het vaststellen van de stand van zaken) als prognose (kijken naar de toekomst en het
inschatten van ontwikkelingen en de gevolgen daarvan).
Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de monitoring van het LAP,
beschrijft de organisatie en gaat in op de rapportage.

22.2 Uitgangspunten

Bij de monitoring van het LAP worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Er worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor onderbouwing, legitimatie en evaluatie

van het afval- en ketenbeleid en om te voldoen aan internationale rapportage-verplichtingen. Er
worden dus geen gegevens verzameld, waar vervolgens niets mee wordt gedaan.

2. Het streven is dat elke gegevenseigenaar de gegevens slechts éénmaal aan het monitoringstelsel
hoeft te verstrekken.

3. De monitoringgegevens moeten door de meest betrokken partijen worden erkend. Alleen dan
kunnen door iedereen gedragen uitspraken worden gedaan, bijvoorbeeld over het halen van taak-
en doelstellingen.

4. De monitoringgegevens moeten betrouwbaar en nauwkeurig zijn, wat inhoudt dat:
a. definities zoveel mogelijk eenduidig zijn;
b. verzamelmethode en gegevensbewerking controleerbaar en reproduceerbaar zijn;
c. over het meetpunt in de keten overeenstemming bestaat;
d. verantwoordelijkheden met betrekking tot de aard, consistentie, beschikbaarheid en

verwerking van de gegevens eenduidig beschreven zijn;
e. de structuur van de informatiestromen helder is.

5. Gegevens worden centraal opgeslagen, bewerkt en gerapporteerd.
6. Eénmaal per jaar wordt een integrale rapportage opgesteld over de voortgang van de uitvoering

van het LAP. In de rapportage worden zowel de kwantitatieve gegevens (afvalhoeveelheden)
gepresenteerd, als de kwalitatieve (voortgang actiepunten enz.).

7. In de jaarlijkse rapportage (zie punt 6) in het jaar t wordt over de kwantitatieve gegevens
(afvalhoeveelheden) gerapporteerd over de periode 2000 tot en met het kalenderjaar t-1.
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Voor het jaar t-1 zullen voor verschillende onderdelen nog geen definitieve cijfers beschikbaar zijn,
omdat bijvoorbeeld definitieve cijfers van enquêtes en dergelijke nog niet bekend zijn of omdat
gebruik wordt gemaakt van tweejaarlijkse monitoringactiviteiten. In die gevallen worden over het
jaar t-1 conceptcijfers gerapporteerd of extrapolaties van cijfers van vorige jaren.
De cijfers van het jaar t-2 in de rapportage van het jaar t zijn wel definitief. Dit betekent dus dat
definitieve cijfers niet ouder mogen zijn dan twee jaar.

22.3 Organisatie

Overleg en afstemming over de opzet, uitvoering en resultaten van monitoringactiviteiten vindt plaats
in de Begeleidingscommissie LAP. Hierin zijn vertegenwoordigd het Ministerie van VROM (voorzitter),
SenterNovem/Uitvoering Afvalbeheer (secretariaat), IPO, VNG, MKB Nederland, VNO-NCW,
Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, FHG, BRBS, BVOR, TLN en CBS.

De feitelijke monitoring van het LAP, te weten het daadwerkelijk verzamelen, bewerken en
presenteren van gegevens wordt gecoördineerd door SenterNovem/Uitvoering Afvalbeheer. Dat
betekent niet dat dit agentschap zelf alle monitoringactiviteiten uitvoert. Diverse monitoringactiviteiten
worden uitgevoerd door andere overheden, branche verenigingen, bedrijven, organisaties, enz.
SenterNovem/Uitvoering Afvalbeheer zorgt voor afstemming met en tussen deze organisaties, zodat
hun activiteiten en resultaten onderdeel uitmaken van de monitoring. Op deze manier dragen de
organisaties optimaal bij aan de monitoring van het LAP en treden er geen doublures op.

Bij SenterNovem/Uitvoering Afvalbeheer is een centrale afvaldatabank gerealiseerd, waarin alle
afvalgegevens worden opgeslagen.

22.4 Nationale rapportage

Zoals in de uitgangspunten voor de monitoring in paragraaf 19.2 is aangegeven, wordt jaarlijks
gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het LAP. Er wordt onder meer gerapporteerd
over de capaciteit voor thermische verwerking en storten van afvalstoffen, de mate van in- en uitvoer,
het totale afvalaanbod in Nederland, de mate van nuttige toepassing, de hoeveelheid afval die is
verwijderd, de resultaten van uitgevoerd onderzoek, de stand van zaken over een gelijk speelveld, de
voortgang van het opzetten/aanpassen van regelgeving, enz.

De verzamelde gegevens worden ter beschikking gesteld van het Planbureau voor de Leefomgeving
en het CBS voor het opstellen van periodieke milieurapportages door genoemde intanties.

22.5 Internationale rapportage

Diverse internationale richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn afvalstoffen en richtlijnen voor specifieke
afvalstoffen als verpakkingen, batterijen, verbranden, storten, enz., bevatten verplichtingen tot het
periodiek verstrekken van gegevens. Daarnaast is er een Europese verordening betreffende
afvalstoffen statistieken.
De centrale afvaldatabank is zodanig ingericht dat op de vereiste momenten de benodigde gegevens
in de volgens de betreffende richtlijnen vereiste formats worden gegenereerd.

Daarnaast zijn er diverse internationale organisaties, zoals Eurostat (het statistisch bureau van de
Europese Unie) en het Europees Milieuagentschap, die al dan niet periodiek analyses en overzichten
maken van de afvalbeheersituatie in de verschillende landen. Ook voor deze activiteiten worden de
gegevens van de centrale databank gebruikt.

WWW.LAP2.NL
De site WWW.LAP2.NL bevat de teksten van het LAP en veel achtergrondinformatie. Ook de
resultaten van de monitoring van het LAP zijn op deze site te vinden.


