Keten- en materialen beleid winnen snel terrein

Steeds minder afval in e
Afvalbeleid is uit en maakt plaats voor keten- en materialen beleid.
De afvalbranche is onder aanvoering van Europese regelgeving
enorm in beweging. Storten is nu al uit den boze en verbranden kan
alleen nog door de beugel als dit gebeurt in energiecentrales. Ook de
lat voor hergebruiks- en recyclingpercentages ligt met de dag hoger.
Eigenlijk mag er helemaal geen afval meer vrijkomen en duurt het
niet lang meer of de bedrijfstak is verdwenen. Maar voor het zo ver
is wacht ons nog een aantal uitdagingen.
ondernemers regelgeving toejuiJuristen
maken wordt
zelden ermee
dat
chen. Meestal
geklaagd
over te veel regels, maar niet door de
afvalbranche, zo bleek onlangs tijdens

de grenzen van de EU zijn inmiddels
ook open voor afval. Er zijn nog wel
wat uitzonderingen, maar die worden
langzamerhand opgeheven. Het is dus
belangrijk dat er een gelijk speelveld
(level playing field) ontstaat en in
stand wordt gehouden.

de goed bezochte workshop 'LAP:
Europa verplicht tot verdubbeling van
de afvalrecycling' van de VVM-sectie
Afval. Jan Kroon van de Vereniging van

Verschillen tussen EU-landen

Afvalbedrijven

De verschillen tussen landen van

gaf aan dat de Europese

Noordwest-Europa

enerzijds en die

Italië, één van de oudste EU-lidstaten,
storten overwegend en staan nog aan
het begin van energieopwekking uit
afval en recycling. In alle nieuwe lidstaten wordt uitsluitend gestort. Het
zal voorlopig dus nog even duren voor
dat gelijke speelveld is bereikt. En dan
moeten de lidstaten ook nog zorgen
dat de regelgeving wordt nageleefd,
waarbij bekend is dat ook met betrekking tot de handhavingscultuur
lidstaten grote verschillen vertonen.

Kaderrichtlijn

Afvalstoffen

De nieuwe Europese Kaderrichtlijn
Afvalstoffen is eind 2008 in werking
is getreden. De lidstaten hebben twee
jaar de tijd om de richtlijn te implementeren in de nationale regelgeving. Hans Spiegeler van VROM hield
de aanwezigen voor dat geen grote
wijzigingen van Hoofdstuk 10 Wet

wetgeving de sterkste drijfveer voor
afvalmanagement is en beschouwd
kan worden als katalysator van inte-

van Zuid-Europa anderzijds zijn groot.
Nederland en Duitsland lopen voorop

milieubeheer te verwachten zijn,
omdat deze regeling al in hoge mate

graal ketenbeheer. Dat betreft niet
alleen de specifieke afvalregelgeving

bij verbranding en energieopwekking
uit afval in combinatie met een hoog

'Europa-proof'

(Kaderrichtlijn Afvalstoffen'), maar
ook de klimaat- en energieregelge-

percentage recycling; zij storten bijna
niets meer. Polen, Engeland en zelfs

is..·. Wel zal er zo strikt

••• deadline
Het is wel haalt:
de vraag
Nederland
pas of
begin
februari deis i:estelde
net
wetsvoorstel voor advies naar de Raad van

ving, de productregelgeving (REACH'")
en de producentenverantwoordelijkheid die voor steeds meer bedrijfstakken wordt geïntroduceerd. De reden is
dat de afval markt steeds groter wordt:
Richtlijn 2008/g8/EG van 19 november
2008 betreffende afvalstoffen (Pb L 3U)
vervangt per 12december 2010 de volgende 3
richtlijnen: 2006/u/EG (afvalstoffen), 91/689/
EEG(gevaarlijke afvalstoffen) en 75/439/EEG
(inzameling afgewerkte olie) .
••

Europese Verordening betreffende de
Registratie, Evaluatie en Autorisatie van
Chemische Stoffen (EG 1907/2006).
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uitdijende markt
mogelijk geïmplementeerd worden
om te voorkomen dat er interpretatieverschillen zullen ontstaan. Zo moet er
nog duidelijkheid komen over de interpretatie van de rekenformule die in de
kaderrichtlijn is opgenomen om vast
te stellen of op basis van de energieefficientie verbranding al dan niet kan
worden beschouwd als energieopwekking. Voor afvalverbrandingsinstallaties heeft dit consequenties omdat bij
installaties die geschikt zijn voor energieopwekking
open zijn voor
afval; bij 'pure
ties' is dit niet

de Europese grenzen
het transporteren van
verbrandingsinstallahet geval.

Bijproducten
In lijn met de zich sinds begin deze
eeuw ontwikkelende jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie
wordt in de kaderrichtlijn het begrip
'bijproduct', niet zijnde een afvalstof,
geïntroduceerd. Dit is een stof die of
een voorwerp dat het resultaat is van
een productieproces en dat aan een
aantal algemene voorwaarden voldoet.
De stof of het voorwerp moet bijvoorbeeld integraal onderdeel uitmaken

-

van het productieproces en
onmiddellijk rechtmatig worden
gebruikt, zonder verdere andere
State gezonden. De RvS heeft 3 maanden de
tijd om dat advies te geven; daarna dient het
nog behandeld te worden door Tweede en
Eerste Kamer en inmiddels weten we dat er
medio dit jaar Tweede Kamerverkiezingen
worden gehouden.

Tegen 2020 moet tenminste 50% van het papier, metaal, kunststof en glas uit huishoudelijk
afval worden hergebruikt en 70% van het niet gevaarlijke bouw- en sloopafval.

behandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is. Daarnaast

kunnen er volgens de zgn. comitologieprocedure· ..· worden vastgesteld

Wrakken

volgens welke criteria een specifieke
stof of specifiek voorwerp kan worden
aangemerkt als bijproduct en niet als
afva Istof.

Een branche die alles af weet van recycling is die van de autodemontage. Hector Timmers van Autorecycling Nederland (ARN), de uitvoeringsorganisatie
die

Einde afvalstatus

invulling geeft aan de producentenverantwoordelijkheid,
schetste tijdens de
VVM-workshop hoe de branche met de hoge recyclingpercentages omgaat. Op

Hetzelfde geldt voor het einde van de
afvalfase en dus het einde van de 'juridische status' als afvalstof. De markt

grond van de Europese Wrakkenrichtlijn
is de branche al vanaf 2006 verplicht
om minimaal 80% producten en materialen opnieuw te gebruiken en vanaf
2015 wordt dit verhoogd tot 85%. Voor hergebruik en energieterugwinning
geiden minimale percentages van 85 resp. 95%. Dat vereist de nodige inventiviteit
van de branche, maar het wordt haalbaar geacht. Einde dit jaar worden er zes
nieuwe producten van de Post Shredder Technology verwacht: vezels (die verwerkt kunnen worden in autostoelen), plastics, koper, aluminium, ijzer en zgn.
schellenzand (minerale restfractie). Dit schellenzand wordt nu nog gebruikt als
opvulmateriaal voor oude mijngangen, maar Timmers sluit niet uit dat het in de
(verre) toekomst in onze keukenblokken is terug te vinden!
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is erbij gebaat als duidelijk is op welk
moment de afvalstof niet meer als
zodanig is aan te merken, omdat de
stof een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan en voldoet
aan bepaalde voorwaarden en speci-

•••• Comitologieprocedure:
de EU Commissie
bepaalt; het Europese Parlement staat buiten
spel.
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fieke criteria. Zo dient de haalbaarheid van criteria onderzocht te worden voor veel voorkomende afvalstromen,

zoals

granulaten, papier, glas, metaal, autobanden en textiel. Aan
dit proces wordt nu hard gewerkt door de Europese Commissie, maar het blijkt door ingewikkelde procedures (met
expertgroepen en vele andere betrokkenen) en technische
complicaties een lastige materie. Gevolg is dat volgens
VROM jaarlijks maar voor een beperkt aantal stofgroepen
criteria kan worden vastgesteld. Voor de marktpartijen is dit
langdurige proces vervelend, maar het zorgt er wel voor dat
voor heel Europa dezelfde criteria gelden en dat is wat men
wil.

Hergebruik en recycling
Hoog op de afvalladder staan hergebruik en recycling. Tegen
2020 moet tenminste 50% van het papier, metaal, kunststof
en glas uit huishoudelijk afval worden hergebruikt en 70%
van het niet gevaarlijke bouw- en sloopafval. Deze kwantitatieve doelstellingen worden aangescherpt tegen uiterlijk
2014. Nederland kent nu al hoge recyclingpercentages voor
bepaalde afvalstromen, zoals papier/karton (75% in 2008)
en bouw- en sloopafval (95% in 2006). Andere afvalstromen
lopen minder soepel, zoals kunststof, waarvan per 1 januari 2010 gescheiden inzameling verplicht is gesteld. Dat is
vijf jaar eerder dan waartoe Europa verplicht (per 1 januari
2015"''''). Lidstaten kunnen overigens onder deze verplichting
uitkomen indien het bijvoorbeeld economisch niet haalbaar
blijkt te zijn of technisch niet uitvoerbaar is of vanwege de
algemene effecten voor het milieu.

Afvalbeheerplan
Het tweede Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (met als
ondertitel 'Naar een materiaalketenbeleid'
) is afgestemd
op de Europese ontwikkelingen. Het is een belangrijk plan,
want het vormt het beleidskader en het referentiekader voor
de vergunningverlening. Het LAPbevat ook sectorplannen
waarin het beleid voor specifieke (categorieën) van afvalstoffen is uitgewerkt. Hierin zijn onder andere minimumstandaarden opgenomen, welke de minimale hoogwaardigheid aangeven voor de be- of verwerking van een bepaalde
afvalstof of categorie van afvalstoffen. De standaarden
zijn bedoeld om en zo hoogwaardig mogelijk afvalbeheer
te bereiken. Deze zgn. afvalhiërarchie geeft de volgorde in
prioriteit van afvalbeleid weer: preventie staat bovenaan,
gevolgd door resp. voorbereiden voor hergebruik, recycling,
andere nuttige toepassing, zoals energieterugwinning
en
tot slot verwijdering. Europa verplicht de lidstaten om uiterlijk 12 december 2013 een afvalpreventieplan en programma
gereed te hebben. Om overheden (rijk en decentraal) hierbij
te helpen heeft de Europese Commissie in december 2009
'Guidelines' opgesteld. Uitvoering betekent dat de Europese
afvalberg stap voor stap vermindert ten faveure van hergebruik en energiewinning.
Annemiek Tubbing, Frans Lamers en
Barend ten Bruggencate

••••• De gescheiden inzamelplicht
metaal en glas.

met ingang van 2015 geldt ook voor papier,

•••••• In de Staatscourant van 25 november 200g is de vaststelling van het
LAP 200g-2021 bekend gemaakt en het plan is op 24 december 200g in
werking getreden. De volledige tekst is te vinden op www.lap2.nl
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ALLENIIlIII. Lqllli/iRlS
Climategate, gletsjergate en fJoodgate. Het IPCC- en
daarmee het draagvlak voor het klimaatbeleid -ligt
onder vuur. Een mailwisseling, een tikfout en een
overschrijffout in een rapport van 3000 pagina's. Een
milieuprofessional wordt daar niet warm of koud van.
Een kleine groep sceptici krijgt gehoor voor hun pleidooi dat de klimaatkerk slechts leugens verspreid. Toch
onderschrijft nog steeds 99,9% van de wetenschappers
de conclusie van het IPCCdat 'de aarde opwarmt, mede
door toedoen van de mens'. Voor wetenschappers is de
genoemde discussie irrelevant, maar niet voor de politiek. De PVV bijvoorbeeld wil alle klimaatmaatregelen
voorlopig uitstellen.
De sceptici en de politiek weten heel goed dat er vele
redenen zijn om voor onze energievoorziening een
andere weg in te slaan. De kernenergielobby speelt
daar handig op in. Overal duiken pleidooien voor
atoomstroom op. Dat Sarkozy kernenergie groen vindt
verbaast niet. Maar na 30 jaar gaat ook de USA weer
centrales bouwen. Obama stelt zich garant en verklaart
dat kernenergie CO,-vrij is. In Nederland ligt er eveneens een vergunningaanvraag voor een nieuwe grote
kerncentrale. Verwacht wordt dat vele politieke partijen zich voor de komende verkiezingen hier in positieve zin over zullen uitspreken. Kernenergie wordt
door de lobby geafficheerd als een schone energiebron.
Dat je dat durft te stellen is tamelijk schaamteloos. Zijn
we Harrisburg, Tsjernobyl en Sellafield al vergeten?
Foutje, men bedoelt niet dat de energiebron schoon is,
maar dat er geen CO,-uitstoot is. Zo langzamerhand
is milieu zo synoniem geworden met klimaat, dat>je
iemand die schoon zegt tegen CO,-vrij het niet kwalijk kunt nemen. Alleen is dit het onjuist om kernenergie CO,·vrij te noemen. Bij de winning van uranium,
het opwerkingsproces, het bouwen van een centrale
(beton is een energievreter) en het verwerken van het
radioactieve afval wordt nogal veel energie gebruikt en
dus CO, uitgestoten. Om een verantwoorde uitspraak
te doen over de klimaataspecten kun je een LCA (LifeCycle Analysis) doen op CO, van de wieg tot het graf
van een kerncentrale tegen die van een conventionele
centrale. Via google vind ik vele van dergelijke LCA's die
lopen van geen uitstoot tot meer CO,-uitstoot dan bij
een moderne gasgestookte centrale. Het hangt nogal
van de uitgangspunten af wat er uit zo'n berekening
komt. Dit soort berekeningen zijn dus ook al niet te vertrouwen.
De meeste wetenschappers/milieuprofessionals
weten
dat er ook bij kernenergie veel CO, vrij komt. Dat kern·
energie schoon is, groen is en CO,-vrij is, zijn duidelijk
leugens. Maar ook hier verheffen zij niet hun stem om
dit geluid te laten horen. En, gek genoeg hoor ik hier
ook geen sceptici over.

Dwars~
De column 'Dwarsliggers pro!'eert verbanden te leggen,
maar kan ook dwars tegen gevestigde meningen in,gaan.
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