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Betreft: Ontheffing Bssa Wieringermeer stof van productie van linoleum
Geachte directie,
U heeft aan ons college op 30 augustus 2019, een verzoek gestuurd om een
ontheffing als bedoeld in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
(Bssa) van het verbod om afvalstoffen te storten binnen uw inrichting stortplaats
Wieringermeer te Middenmeer.
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Overwegingen
Ons College heeft de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 6, lid 1, van
het Bssa een ontheffing te verlenen aan stortplaatsen om te mogen afwijken van
het in artikel 1 vervatte verbod op het storten van afvalstoffen voor zover dat in
het belang is van een doelmatig beheer van afvalstoffen en indien de
omgevingsvergunning dit mogelijk maakt.
De mogelijkheid om ontheffing te verlenen is opgenomen in voorschrift 2.1.8 van
de vigerende omgevingsvergunning d.d. 12 september 2018, Kenmerk 5175165,
OLO-2774646.
Afvalzorg Deponie B.V. vraagt ontheffing van het stortverbod voor het storten van totaal 250
ton stofvormig afval van de productie van linoleum afkomstig van Forbo Flooring BV te
Assendelft op haar stortplaats Wieringermeer te Middenmeer.
Het betreft een stroom waarvoor door capaciteitsproblemen geen nuttige toepassing dan wel
verbranding mogelijk is. Het materiaal komt vrij bij de productie van linoleum. Deze stroom
kan door het heersende capaciteitstekort bij verbrandingsinstallaties niet worden verwerkt.
Diverse verwerkers hebben aangegeven deze stroom niet te willen accepteren.
De Euralcode van deze stroom is 07 01 99.

Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten.
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Reden van het verzoek om ontheffing
Volgens Afvalzorg en Forbo Flooring BV te Assendelft is er geen verwerkingscapaciteit in
Nederland aanwezig om deze stroom te verwerken anders dan storten.
Het afval afkomstig van de productie van linoleum afkomstig van Forbo Flooring BV te
Assendelft wordt geweigerd door diverse verwerkers.
Toetsing andere verwerkingsmogelijkheden
Bij het ontheffingsverzoek heeft Afvalzorg, namens Forbo Flooring BV te Assendelft
verklaringen gevoegd van verschillende verwerkers die aangeven dat zij de residustroom niet
kunnen verwerken.
-

-

AEB te Amsterdam met verwerkingstechniek verbranden verklaart het afval niet te
kunnen ontvangen omdat zij deze stroom niet kunnen verwerken, er is geen
capaciteit beschikbaar;
Attero te Wijster met verwerkingstechniek verbranden geeft aan het afval niet te
accepteren omdat het het verbrandingsproces nadelig zal beïnvloeden;
HVC te Alkmaar met verwerkingstechniek verbranden geeft aan deze stroom niet te
accepteren omdat zij geen vergunning hebben voor de betreffend Euralcode;

Publicatie Concept van dit besluit
Om ons ervan te vergewissen dat er in Nederland, binnen de financiële en milieuhygiënische kaders van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3) geen andere
verwerkingsmogelijkheid voor deze stroom is, hebben wij een concept van dit besluit
gedurende twee weken op onze website gepubliceerd met daarin de mogelijkheid
zienswijzen in te brengen tegen de voorgenomen verlening van de ontheffing.
Er zijn gedurende deze periode geen verwerkers naar voren gekomen die deze partij
afvalstoffen kunnen verwerken voor een tarief lager of gelijk aan € 205,- per ton.
Conclusie
Gelet op bovenstaande bewijsmiddelen verklaren wij, op basis van de aangeleverde stukken,
dat er op dit moment voor de aangevraagde afvalstof en in de aangevraagde periode in
Nederland geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten.
Wij kunnen dan ook de gevraagde ontheffing verlenen.
Besluit
Gelet op de in de overwegingen uitgevoerde toetsing en de betreffende artikelen van de
Algemene wet bestuursrecht, het Bssa en het bovenstaande voorschrift uit de
omgevingsvergunning besluiten wij:
I.
Aan Afvalzorg Deponie B.V. ten behoeve van haar stortplaats Wieringermeer te
Middenmeer ontheffing te verlenen voor de periode vanaf 18 september 2019 tot en met 31
december 2019 voor het storten van 250 ton stofvormig afval van linoleumproductie
afkomstig van Forbo Flooring BV te Assendelft, met Euralcode 07 01 99 en vallend onder
categorie 15a uit artikel 1 van het Bssa.
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II.
Dat het totaal gewicht van het stofvormig afval van linoleumproductie afkomstig van
Forbo Flooring BV te Assendelft op stortplaats Wieringermeer te Middenmeer niet meer mag
bedragen dan 250 ton.
III.
Dat deze ontheffing niet geldt in de weken waarin andere be- of
verwerkingsmogelijkheden dan storten beschikbaar zijn voor de afvalstoffen waar deze
ontheffing betrekking op heeft, met een overgangsperiode van 10 werkdagen.
IV.

Aan dit besluit de volgende voorwaarden te verbinden:

1.
Binnen twee weken na iedere kalendermaand, dient schriftelijk aan de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied t.a.v. de handhaver voor Stortplaats
Wieringermeer, de in deze periode gestorte hoeveelheid afvalstoffen per categorie en
herkomst van de afvalstoffen (naam en locatie van de aanbieder) te worden gemeld.
2.
Ontheffinghouder dient te onderzoeken of voor de komende periode andere be- of
verwerkingsmogelijkheden dan storten aanwezig zijn. De verkregen informatie dient
schriftelijk te worden vastgelegd in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig is. Deze
informatie dient elk kwartaal (maximaal 4 weken na het uitkomen van de vollastinventariatie
van RWS) toegezonden te worden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied t.a.v. de
vergunningverlener voor Stortplaats Wieringermeer.
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V.
Een exemplaar van dit besluit te verzenden aan:
De Minister van Infrastructuur en Milieu t.a.v. Rijkswaterstaat Leefomgeving

Hoogachtend,
Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
voor deze,
Anke Hopman
teammanager Regulering Milieu & Industrie
directie Regulering & Expertise

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer
informatie: https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij dit besluit
binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij:
Gedeputeerde Staten van Noord Holland,
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het
referentienummer/kenmerk van dit besluit( of stuur een kopie van het besluit mee) en de
reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in,
stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het
bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan:
De Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem
sector Bestuursrecht
Postbus 1621
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2003 BR HAARLEM
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigID). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening
gebracht.
Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar
en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 9lokaal
tarief) of downloaden van de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegeneen-beslissing-van-de-overheid.
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