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Geachte relatie,
Op basis van Wet- en regelgeving met betrekking tot Bssa (Besluit stortplaatsen en stortverboden
afvalstoffen) welke vanaf 1 januari 2013 van kracht is, zal er een wijziging plaatsvinden in het
accepteren van afvalstoffen. De provincie heeft ons meegedeeld dat ze vanaf 1 januari 2014 alleen
ontheffing geeft voor het storten van de afvalstoffen die wij aanvragen op basis van Regeling
verklaring stortverbod 2013. Op basis van gegevens kan de provincie een verklaring (ontheffing)
afgeven. Onderstaand in artikel 1 een overzicht van gegevens die moeten worden aangeleverd.
Artikel 1
Degene die de stortplaats drijft, verstrekt bij een verzoek als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen de volgende gegevens aan gedeputeerde staten:
a. de categorie van afvalstoffen of deel van deze categorie en de bijbehorende euralcodes waarvoor
geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten;
b. een omschrijving van aard en samenstelling van de afvalstoffen;
c.

informatie over de oorsprong van de afvalstoffen en het proces waarbij de afvalstoffen zijn
ontstaan;

d. de hoeveelheid van de te storten afvalstoffen;
e. de ontdoener van de afvalstoffen;
f.

de periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd;

g. de reden dat de afvalstoffen niet op andere wijze te beheren zijn dan door storten;
h. een overzicht van de initiatieven die zijn ondernomen om de betreffende afvalstoffen op andere
wijze te beheren;
i.

stukken van bedrijven waarvan mag worden aangenomen dat zij de betreffende afvalstoffen
kunnen verwerken, waarin zij verklaren dat zij de betreffende afvalstoffen niet gedurende de
periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd kunnen accepteren en de reden van deze
weigering. Indien er meer dan één aanbieder is van één bepaalde verwerkingstechniek, is het
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werkzaamheden zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing deze
voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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voldoende bewijsstukken te leveren dat tenminste twee van deze aanbieders, niet behorend tot
hetzelfde bedrijf, de afvalstof niet kunnen verwerken.
Gelet op de inhoud van deze regeling heeft de provincie nu Afvalverwerking Vink b.v. de verplichting
gegeven om, voor het afgeven van een verklaring (ontheffing) voor 2014, voor alle afvalstoffen,
behoudens asbest, te voorzien van gegevens zoals gesteld in hierboven genoemde artikel 1. Dit
betekent voor u als klant dat afvalstoffen die niet in aanmerking komen voor recycling en/of
verbranding voorafgaand aan de definitieve acceptatie door Afvalverwerking Vink b.v., moeten zijn
voorzien van twee bewijsstukken van verwerkers dat deze afvalstoffen in een desbetreffende
inrichting niet verwerkt kunnen worden. De verklaring (ontheffing) kan pas worden aangevraagd bij de
provincie wanneer de desbetreffende twee bewijsstukken, naast de andere gegevens uit artikel 1 zijn
aangeleverd.
Voor de verklaring (ontheffing) over 2014 betekent dit dat de actuele stukken voor 10 december
2013 binnen moeten zijn bij Afvalverwerking Vink b.v.
Opschortende werking
Echter een door Gedeputeerde Staten afgegeven verklaring (ontheffing) voor afval bevat een
opschortende voorwaarde. Deze maakt een verklaring (ontheffing) ongeldig als er in de loop van het
jaar alsnog verwerkingscapaciteit beschikbaar komt bij één of meerdere installaties die het
desbetreffende afval kunnen verwerken. Het stortverbod maakt storten namelijk alleen mogelijk indien
er geen andere be- of verwerkingsmogelijkheden zijn voor afval in Nederland. Naast AVI’s
(afvalverbrandingsinstallaties) geldt dit ook voor bijvoorbeeld sorteerbedrijven, composteerbedrijven,
vergisters of drooginstallaties.
Periodiek inventariseert de Rijkswaterstaat de beschikbare capaciteit bij de afvalverwerkers, ook wel
vollastinventarisatie genoemd.
Meer informatie
Voor informatie over de actuele situatie wat betreft beschikbare be- of verwerkingsmogelijkheden voor
afval kunt u zich laten plaatsen op een e-mail verzendlijst. De aanvraag hiervoor kan worden gedaan
bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat: http://rwsleefomgeving.nl/helpdesk
Eisen provincie
De provincie stelt als eis dat bedrijven die in aanmerking willen komen voor ontheffing op het
stortverbod de complete gegevens volgens de in artikel 1 gestelde voorwaarden aangereikt krijgt via
Afvalverwerking Vink b.v. met het verzoek om verklaring (ontheffing) voor deze stromen. De
bewijsstukken van twee verwerkers zal moeten bestaan uit be- of verwerking inrichtingen die op de
actuele lijst (vollastinventarisatie) van Rijkswaterstaat voorkomen. Indien de lijst niet voorziet in
meerdere bedrijven dan één, dan moet een niet op de lijst voorkomende be- of verwerkingbedrijf het
bewijsstuk leveren.
Verwachting Afvalverwerking Vink b.v.
Vink verwacht van zijn klanten, die afvalstoffen aanbieden voor de stort, dat alle gegevens, zoals
gesteld in artikel 1, aangeleverd worden voor 10 december 2013. Afvalverwerking Vink b.v. zal
vervolgens bij de provincie een verklaring (ontheffing) aanvragen. Na het verkrijgen van deze
verklaring (ontheffing) zal een afvalstroomnummer afgegeven worden en kan aanlevering
plaatsvinden.
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In uw geval dient u, voor de in de bijlage aangegeven afvalstroomnummer(s), indien u deze in 2014
weer wil aanleveren onder dezelfde condities als voor 10 december a.s. de volgende gegevens aan te
leveren:
a. de categorie van afvalstoffen of deel van deze categorie en de bijbehorende euralcodes
waarvoor geen andere wijze van afvalbeheer mogelijk is dan storten;
b. een omschrijving van aard en samenstelling van de afvalstoffen;
c.

informatie over de oorsprong van de afvalstoffen en het proces waarbij de afvalstoffen zijn
ontstaan;

d. de hoeveelheid van de te storten afvalstoffen;
e. de ontdoener van de afvalstoffen;
f.

de periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd;

g. de reden dat de afvalstoffen niet op andere wijze te beheren zijn dan door storten;
h. een overzicht van de initiatieven die zijn ondernomen om de betreffende afvalstoffen op
andere wijze te beheren;
i.

stukken van bedrijven waarvan mag worden aangenomen dat zij de betreffende afvalstoffen
kunnen verwerken, waarin zij verklaren dat zij de betreffende afvalstoffen niet gedurende de
periode waarvoor de verklaring wordt aangevraagd kunnen accepteren en de reden van deze
weigering. Indien er meer dan één aanbieder is van één bepaalde verwerkingstechniek, is het
voldoende bewijsstukken te leveren dat tenminste twee van deze aanbieders, niet behorend
tot hetzelfde bedrijf, de afvalstof niet kunnen verwerken.

Deze verklaringen kunt u digitaal aanleveren op afvalstoffen(at)05W03@vink.nl
Voor meer informatie kunt u zelf het Besluit stortplaatsen en stortverboden 2013 (Bssa) en de daarbij
behorende Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013 doorlezen.
Is de vraagstelling in artikel 1 onduidelijk dan wordt er in de nota van toelichting bij de Regeling
stortverbod afvalstoffen 2013 uitleg over gegeven.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Afvalverwerking Vink b.v.

W.H. van de Beek
Manager

Bijlage: uw afvalstroomgegevens
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