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De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) wordt jaarlijks
gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een
verantwoording van de getalsmatige monitoring, en de voortgangsrapportage LAP, met daarin een
weergave van de uitvoering van het LAP en de stand van zaken met betrekking tot de in het LAP gestelde
beleidsdoelen. Deze vijfde monitoringsrapportage heeft, voorzover mogelijk, betrekking op de situatie tot
en met 31 december 2007.  
Voor het bepalen van de totale hoeveelheid afval in Nederland is een doelgroepenmonitoring opgezet.
Voor elk van de negen elkaar niet overlappende doelgroepen is aangegeven hoeveel afval er
geproduceerd is en hoe het afval is beheerd. Verder komen aan bod de ontwikkelingen van de capaciteit
voor thermisch verwerken en storten en de ontwikkelingen rond in- en uitvoer.

Trefwoorden: afvalbeheer; afvalverwerking; Landelijk afvalbeheerplan; monitoring; storten; verbranden;
brandbaar afval; energie uit afval; invoer; uitvoer.

Deze publicatie is te bestellen bij SenterNovem, onder vermelding van het publicatienummer, uw naam en
adres. De publicatie is ook te downloaden van internet via www.uitvoeringafvalbeheer.nl. Voor bestellingen
en een recent overzicht van de SenterNovem-publicaties kunt u contact opnemen met Uitvoering
Afvalbeheer, telefoonnummer 030-2147900 of via e-mail: secretariaat.afvalbeheer@senternovem.nl.
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1 INLEIDING

Op 3 maart 2003 is het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) [VROM, 2003] in werking getreden. In

het LAP is het beleid vastgelegd voor het beheer van in principe alle afvalstoffen waarop de Wet

milieubeheer van toepassing is. Bij het vaststellen van het LAP is afgesproken dat de uitvoering van het

LAP voortdurend gemonitord en geëvalueerd wordt. Sinds de vastselling van het LAP in 2003 zijn er drie

wijzigingen aangebracht in het LAP tot en met 2007.

In de publicatie Monitoring en evaluatie Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 [AOO, 2003a] is aangegeven

hoe de monitoring en evaluatie van het LAP en de uitvoering van specifieke actiepunten wordt

vormgegeven. Tevens is daarin aangegeven hoe de afzonderlijke partijen daarbij betrokken worden. De

resultaten van de voortgang van de uitvoering van het LAP wordt jaarlijks gepresenteerd in twee

afzonderlijke rapportages:

- de (onderhavige) monitoringrapportage “Nederlands afval in cijfers”, met daarin in detail een

verantwoording van de getalsmatige monitoring; dit is een uitgave van SenterNovem, Uitvoering

Afvalbeheer.

- de voortgangsrapportage LAP, met daarin een weergave van de uitvoering van het LAP en de stand

van zaken met betrekking tot de in het LAP gestelde beleidsdoelen; dit is een uitgave van het

ministerie van VROM.

In de voortgangsrapportage LAP wordt voor de onderbouwing van de kwantitatieve informatie verwezen

naar de rapportage Nederlands afval in cijfers.

Deze vijfde monitoringrapportage heeft, voor de afvalverwerking, betrekking op de situatie tot en met 31

december 2007. Voor de afvalproductie is 2006 echter het meest actuele beeld dat geschetst kan worden.

Waar relevant zal de meest actuele informatie vergeleken worden met de jaren 2000 tot en met 2005.

Voor een aantal kwantitatieve zaken (als bijvoorbeeld de ontwikkeling van het afvalaanbod of de

hoeveelheden verbrand of gestort afval) hanteert het LAP het jaar 2000 als basisjaar.

In deze vijfde monitoringrapportage wordt niet specifiek ingegaan op de afzonderlijke sectorplannen, met

daarbij de hoeveelheid afval per sectorplan en de verwerking van het afval in relatie tot de minimum-

standaard. Deze informatie wordt eens in de twee jaar (voor twee jaar tegelijk) geanalyseerd en

gerapporteerd.

Leeswijzer

“Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007” begint in hoofdstuk 2 met een korte verantwoording van

de monitoringactiviteiten. Hierin wordt aan de hand van hoofdstuk 19 van het beleidskader van het LAP

(hoofdstuk over monitoring) aangegeven welke activiteiten ondernomen zijn, wie daarbij betrokken zijn, en

welke wijzigingen zich in 2007 hebben voorgedaan.

Voor het bepalen van de totale hoeveelheid afval in Nederland is een doelgroepenmonitoring opgezet.

Voor de negen, elkaar niet overlappende, doelgroepen is in hoofdstuk 3 aangegeven hoeveel afval er

geproduceerd is en hoe het afval be-/verwerkt is.
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In de hoofdstukken 4 en 5 is respectievelijk ingegaan op de ontwikkeling van de capaciteit voor thermisch

verwerken en storten. Ten behoeve van het volgen van de ontwikkelingen rond thermisch verwerken en

storten is de beschikbare informatie geanalyseerd en weergegeven.

De ontwikkelingen rond in- en uitvoer zijn weergegeven in hoofdstuk 6.
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2 MONITORINGACTIVITEITEN

2.1 Inleiding

In het LAP zijn afspraken gemaakt over de monitoring van afvalstoffen, de betrokkenheid van

verschillende partijen, de aanlevering van gegevens en de coördinatie van dit proces. In dit hoofdstuk volgt

een korte verantwoording van deze activiteiten, welke uiteindelijk geleid hebben tot de onderhavige

monitoringrapportage.

2.2 Monitoringstructuur

Sinds de vaststelling van het LAP in 2003 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het toen geldende

kader voor de milieumonitoring in Nederland. De in 2003 nog actieve coördinatiecommissies zijn inmiddels

opgeheven of hebben een andere invulling gekregen. Zie voor een uitvoerigere beschrijving van de

wijzigingen ook Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2004 [SenterNovem, 2005].

Voor de monitoring van afvalstoffen fungeert het Platform Monitoring Afvalstoffen (PMA) als het gremium

voor overleg en afstemming over de opzet, uitvoering en resultaten van de monitoringactiviteiten voor de

kwantitatieve gegevens uit het LAP, en speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de uiteindelijke

cijfers. Aan het PMA namen in 2005 naast het Ministerie van VROM (voorzitter) en SenterNovem,

Uitvoering Afvalbeheer (secretaris) de verschillende overheden (provincies en gemeenten (via de VNG)),

belangrijke gegevensleveranciers (als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)), het Milieu- en

Natuurplanbureau (MNP) en het bedrijfsleven (zoals de Vereniging afvalbedrijven, VNO/NCW en MKB-

Nederland) deel. In 2005 is het PMA samengegaan met de begeleidingscommissie LAP, dat opgebouwd

is uit nagenoeg dezelfde organisaties.

2.3 Activiteiten afvalmonitoring

De feitelijke monitoring van het LAP werd in 2007 gecoördineerd door SenterNovem, Uitvoering

Afvalbeheer. Dit betrof het verzamelen, bewerken, analyseren en presenteren van de afvalgegevens.

Onderhavige rapportage is het resultaat van deze activiteiten. Hiervoor is, zoals in het LAP afgesproken,

zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande registratie- en monitoringactiviteiten van bijvoorbeeld

het CBS. Voor bestaande activiteiten is verkend waar de mogelijkheden liggen om de informatiebehoefte

van verschillende instanties via ‘gezamenlijke’ enquêtes of registratieactiviteiten te bundelen.
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Een goed voorbeeld hiervan is de enquête van de Werkgroep Afvalregistratie (bij o.a. de Nederlandse

AVI’s en stortplaatsen). De enquête had tot nog toe met name betrekking op verwerkte hoeveelheden,

informatie over vergunningen en restcapaciteiten. In verband met internationale verplichtingen is deze

enquête uitgebreid om ook gegevens te verzamelen over emissies naar lucht en water van individuele

afvalverwerkers.

Tot slot is er door SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer een database voor het centraal opslaan van alle

relevante afvalgegevens opgezet en gevuld met gegevens. Voor een aantal van de in 2007 en 2008

opgestelde internationale rapportages (zoals bijvoorbeeld de Statistiekverordening afvalstoffen) is gebruik

gemaakt van deze database.
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3 DOELGROEPENMONITORING VOOR TOTALE AFVAL-
AANBOD

3.1 Inleiding

Om inzicht te krijgen in het totale afvalaanbod in Nederland is voortgebouwd op de bestaande structuur

voor het vergaren van gegevens per doelgroep. De gehanteerde doelgroepen zijn zodanig gedefinieerd

dat ze elkaar niet overlappen. Bovendien omvatten deze doelgroepen gezamenlijk alle activiteiten die

leiden tot emissies en afvalstoffen. Het idee achter de doelgroepenmonitoring is per doelgroep zo

gedetailleerd als mogelijk inzicht te verschaffen in het ontstaan en het beheer van het afval uit die

doelgroep. Waar mogelijk en relevant worden binnen diverse doelgroepen een of meerdere afvalstromen

onderscheiden. De mate van detail die gehanteerd wordt bij het opsplitsen van afval per doelgroep wordt

met name bepaald door het feit of er voor de betreffende afvalstoffen taak- of doelstellingen zijn

geformuleerd.

De volgende doelgroepen worden onderscheiden (tussen haakjes een verwijzing naar de paragraaf waar

een onderbouwing en analyse van de betreffende doelgroep voor 2006 is opgenomen, alsook een

vergelijk met de jaren ervoor):

- Consumenten (zie paragraaf 3.2)

- Verkeer en vervoer (zie paragraaf 3.3)

- Landbouw, bosbouw en visserij (zie paragraaf 3.4)

- Industrie (zie paragraaf 3.5)

- Handel, diensten en overheid (zie paragraaf 3.6)

- Bouw (zie paragraaf 3.7)

- Energievoorziening (zie paragraaf 3.8)

- Rioolwaterzuiveringsinrichtingen (zie paragraaf 3.9)

- Openbare drink- en industriewatervoorziening (zie paragraaf 3.10).

Naast de bovenstaande negen doelgroepen is er nog een tiende doelgroep: de bedrijven die werkzaam

zijn binnen het afvalbeheer. Om dubbeltellingen te voorkomen in het totale Nederlandse afvalaanbod is

deze tiende doelgroep niet meegenomen in de doelgroepenmonitoring. De doelgroepenmonitoring is

opgezet om de totale hoeveelheid afval in Nederland te bepalen en de input van de bedrijven uit deze

tiende doelgroep is al meegeteld bij één van de andere doelgroepen. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid

slakken afkomstig van de verbranding van huishoudelijk restafval al ‘meegeteld’ in de hoeveelheid

geproduceerd huishoudelijk afval. Dit neemt niet weg dat door de inzet van hulpstoffen als water en

chemicaliën een extra hoeveelheid ‘nieuw’ afval wordt toegevoegd aan de totale hoeveelheid afkomstig uit

de andere doelgroepen.

In paragraaf 3.11 wordt dit het hoofdstuk afgesloten met een totaaloverzicht. Hierin is de informatie van de

afzonderlijke doelgroepen gesommeerd. In de rapportages over de totale hoeveelheden afval in Nederland

is in het verleden steeds een hoeveelheid afval weergegeven exclusief (verontreinigde) grond,
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baggerspecie en mest. In de voorliggende rapportage wordt bij de afzonderlijke doelgroepen (indien nodig)

voor deze drie afvalstromen gecorrigeerd.

Elke paragraaf start met een tabel waarin de hoeveelheid en beheerwijze voor de doelgroep zijn

weergegeven. Deze samenvattende tabel wordt vervolgens in de rest van de paragraaf nader uitgewerkt

en onderbouwd. In bijlage 2 is een totaaloverzicht gegeven voor alle doelgroepen met (waar mogelijk) een

onderverdeling naar de afzonderlijk onderscheiden deelstromen, voor wat betreft de jaren 2005 en 2006.

Voor bepaalde doelgroepen bestaan aparte en meer uitgebreide monitoringrapportages die als input zijn

gebruikt voor onderhavige rapportage (bijvoorbeeld consumenten), van andere niet (bijvoorbeeld

landbouw). De doelgroepen waarvoor geen aparte rapportages bestaan worden waar mogelijk (en nodig)

uitgebreider beschreven dan de doelgroepen waarvoor wel aparte rapportages bestaan.

3.2 Consumenten

Tabel 3.1 Hoeveelheid afval uit de doelgroep consumenten sinds 2000, inclusief het beheer

daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 3.875 3.898 4.208 4.510 4.803 4.777 4.683

Verbranden 3.485 3.604 3.642 3.633 3.910 3.945 3.475

Storten 1.290 1.199 1.006 519 283 342 930

Lozen 0 0 8 147 89 51 45

Totaal 8.650 8.702 8.864 8.809 9.085 9.114 9.133

Het afval uit de doelgroep consumenten wordt in twee afvalstromen onderverdeeld: huishoudelijk afval en

grof huishoudelijk afval. De informatie over de omvang van deze afvalstromen is afkomstig van het CBS

en haar jaarlijkse enquête “Gemeentelijk afval” onder alle gemeenten. De enquête over 2006 kende een

respons van 95,0% op basis van de gemeenten en 96,6% op basis van het aantal inwoners. In totaal is

voor 2006 de informatie van 435 gemeenten verwerkt.

Voor de niet-responderende gemeenten of de gedeeltelijk niet-responderende gemeenten (niet volledig

ingevulde enquêtes) heeft het CBS hoeveelheden bijgeschat. Deze bijschattingen zijn gebaseerd op de

gegevens die wel beschikbaar zijn, waarbij uitgegaan is van het gemiddelde van de stedelijkheidsklasse1

van een bepaalde gemeente. Verder gebruikt het CBS ook andere bronnen om een zo betrouwbaar

mogelijk beeld te krijgen van de totale hoeveelheden.

In de enquête “Gemeentelijk afval” vraagt het CBS gemeenten informatie te verschaffen over door of in

opdracht van gemeenten ingezamelde hoeveelheden afval. Het gaat hierbij niet alleen om huishoudelijk

afval of grof huishoudelijk afval, maar ook om bijvoorbeeld reinigingsdienstenafval (zie ook paragraaf 3.6).

In bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de door gemeenten ingezamelde hoeveelheden

1 De stedelijkheidsklasse is een maat die het CBS hanteert voor het indelen van gemeenten op basis van hun adressendichtheid.
Er worden vijf verschillende klassen gehanteerd, variërend van ‘zeer sterk stedelijkheid’ (stedelijkheidsklasse 1, met meer dan
2.500 omgevingsadressen per km2) tot en met ‘niet stedelijk’ (stedelijkheidsklasse 5, met minder dan 500 omgevingsadressen
per km2).
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voor de periode 2000 tot en met 2006. Voor de doelgroep consumenten wordt uit deze hoeveelheden

ingezameld afval (inclusief de gescheiden ingezamelde stromen) het aandeel geschat dat afkomstig is uit

huishoudens.

Bij het vertalen van de gegevens uit bijlage 3 naar hoeveelheden huishoudelijk en grof huishoudelijk afval

en de verwerking daarvan zijn een aantal bewerkingsslagen en correcties doorgevoerd, om te voorkomen

dat er dubbeltellingen ontstaan met andere doelgroepen. Deze stappen zijn in detail in de

Monitoringrapportages huishoudelijk afval gegevens 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006 [AOO, 2003b,

2004 en SenterNovem, 2005a, 2006, 2007a en 2008] beschreven voor de jaren 2001 tot en met 2006.

Samengevat gaat het om de volgende stappen:

- Het CBS vraagt gemeenten inzicht te geven in al het door en in opdracht van gemeenten ingezameld

afval. Voor met name verbouwingsafval is het onduidelijk of deze afvalstroom volledig toegerekend

moet worden aan afval van consumenten, of dat de stroom voor een deel van professionele activiteiten

(bijvoorbeeld aannemingsbedrijven) afkomstig is en dus in feite bouw- en sloopafval is. In het verleden

hebben het RIVM en CBS afgesproken de helft van dit afval toe te rekenen aan grof huishoudelijk afval

en de andere helft aan bouw- en sloopafval.

In de enquête over 2003 is specifiek gevraagd naar de acceptatie van bouw- en sloopafval van

bedrijven op de milieustraat. Op basis van de bruikbare informatie op deze vraag is de inschatting dat

landelijk gemiddeld 15% van de door gemeenten geregistreerde bouw- en sloopafvalstromen in

werkelijkheid van bedrijven afkomstig is geweest. Dit is een substantieel lager percentage dan de 50%

die tot dan toe werd gehanteerd. Gezien dit verschil is in overleg met het CBS en het ministerie van

VROM afgesproken om dit percentage geleidelijk terug te laten lopen van 50% naar 15% in 2004 en de

jaren daarop volgend.

- Naast een correctie voor verbouwingsafval blijkt ook dat ongeveer 22 kikoton meer elektrische en

elektronische apparaten gescheiden zijn ingezameld dan gemeenten in hun eigen registratie terug

laten komen. Tevens is er 94 kiloton meer papier en karton gescheiden ingezameld. Dit staat in detail

beschreven in de Monitoringrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2006 [SenterNovem 2008].

- Het CBS vraagt gemeenten per afvalstroom aan te geven hoe deze verwerkt is. Daarbij wordt

onderscheid gemaakt in hergebruik/nuttige toepassing, composteren/vergisten, scheiden achteraf,

verbranden en storten. Scheiden achteraf is een tussenstap om het afval te bewerken voor nuttige

toepassing, verbranden en/of storten. De verdeling van het achteraf gescheiden afval over deze drie

categorieën is gebaseerd op de massabalansen van alle relevante scheidingsinitiatieven (zie hoofdstuk

4) voor o.a. huishoudelijk afval.

In tabellen 3.2 en 3.3 zijn voor de jaren 2000 tot en met 2006 respectievelijk de hoeveelheid huishoudelijk

en grof huishoudelijk afval weergegeven, inclusief het beheer ervan. Op basis van de informatie van de

scheidingsinstallaties in Nederland is duidelijk geworden dat bij de scheidings- en vergistinginstallaties een

waterstroom ontstaat. Het betreft hier in feite het in het restafval aanwezige vocht (uit bijvoorbeeld het niet

gescheiden ingezamelde gft-afval), dat via de waterfractie in de vergistingstank afgevoerd wordt. Om

kloppende massabalansen te houden is de afvoer van deze waterige stroom in de cijfers over het

afvalbeheer meegenomen en onder lozen gerekend. Zie voor meer informatie over de scheidings-

initiatieven ook paragraaf 4.3.

In 2003 heeft er ook een wijziging plaatsgevonden in de be- en verwerking van scheidingsresiduen. De

afgescheiden organische natte fractie (ONF) werd tot en met 2002 rechtstreeks gestort. Een aantal
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initiatiefnemers heeft sinds 2003 het ONF na afscheiden eerst in composteerhallen gedroogd, alvorens te

storten. Via deze droogstap verdampt een deel van het aanwezige water naar de lucht en wordt een deel

van het organisch materiaal afgebroken. Als gevolg hiervan is uiteindelijk minder massa gestort dan aan

ONF afgescheiden. Dit verschil is in het overzicht meegenomen onder lozen2.

Tabel 3.2 Hoeveelheid huishoudelijk afval sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 2.870 2.868 2.919 3.008 3.169 3.123 3.031

Verbranden 2.910 2.986 3.191 3.174 3.432 3.443 3.078

Storten 1.035 947 720 423 205 280 728

Lozen 0 0 8 125 88 46 43

Totaal 6.815 6.801 6.839 6.730 6.894 6.892 6.879

Tabel 3.3 Hoeveelheid grof huishoudelijk afval sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 1.005 1.030 1.289 1.502 1.633 1.655 1.652

Verbranden 575 618 451 459 478 502 397

Storten 255 252 285 96 78 62 202

Lozen 0 0 0 22 1 5 2

Totaal 1.835 1.901 2.025 2.079 2.191 2.223 2.253

In hoofdstuk 6 en 13 van het beleidskader van het LAP is aangegeven dat het stimuleren van

afvalpreventie bij o.a. consumenten een belangrijke doelstelling is. Tussen 1985 en 2000 bleek de groei in

consumentenafval namelijk minstens zo snel te gaan als de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands

Product (BBP). Het doel is een ontkoppeling met de ontwikkeling van het BBP te realiseren. In figuur 3.1 is

de ontwikkeling van het BBP en de groei van het afval van consumenten weergegeven sinds 1985. Hierbij

is tevens aangegeven wat de prognose was bij het opstellen van het LAP voor zowel het BBP als afval

van consumenten (tussen 2000-2012).

2 Het gaat hier om een D8-handeling uit de Richtlijn afvalstoffen (2006/12/EG): “Biologische behandeling op een niet elders in
deze bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot
en met D7 en met D8 tot enmet D12 vermelde methoden”.
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Figuur 3.1 Ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product en consumentenafval sinds 1985,

afgezet tegen de prognoses uit het LAP

Uit figuur 3.1 blijkt dat de ontwikkeling van het BBP en de hoeveelheid consumentenafval tot 2005 gelijk

op gaan (bij het basisjaar 1985). In 2006 is het aanbod van consumentenafval minder gestegen dan BBP.

Op basis van dit ene jaar dat het consumentenafval minder sterk toeneemt dan het BBP kan nog geen

uitspraak geworden gedaan of er een ontkoppeling is. Wel duidelijk is dat zowel het BBP als het aanbod

aan afval van huishoudens vanaf 2000 een ander verloop laten zien dan tijdens het opstellen van de LAP-

prognoses (basisjaar daarvoor was 2000) was voorzien.

3.3 Verkeer en vervoer

Tabel 3.4 Hoeveelheid afval uit de doelgroep verkeer en vervoer sinds 2000, inclusief het

beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 788 744 404 393 394 361 354

Verbranden 22 20 13 11 16 17 17

Storten 43 43 48 49 47 42 38

Lozen 0 0 332 295 273 274 321

Totaal 853 807 797 748 730 692 730

Onder het afval van de doelgroep verkeer en vervoer vallen de afvalstromen autowrakken, autobanden,

afval van de scheepvaart (scheepvaartafvalstoffen) en (overig) als gevaarlijk afval gemeld afval uit de

transportsector.
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Autowrakken

De hoeveelheid in Nederland afgedankte autowrakken wordt berekend door het CBS (Statistiek

Voertuigwrakken). Het CBS baseert zich op cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Via deze

statistiek is informatie beschikbaar over het aantal voertuigen, het gemiddelde gewicht van voertuigen en

het totale gewicht aan voertuigen die voor de sloop zijn vrijgekomen, onderverdeelt naar personenauto’s,

bestelauto’s en overige bedrijfsauto’s.

Autowrakken worden gedemonteerd bij demontagebedrijven, waarvan een zeer groot deel aangesloten is

bij Auto Recycling Nederland (ARN), dit betreft ongeveer 90% van de in Nederland gedemonteerde

autowrakken. De gedemonteerde autowrakken worden verwerkt in een shredder, waarbij met name de

metalen worden teruggewonnen voor hergebruik. Daarnaast ontstaat er een mengsel van kunststof,

textiel, rubber etc., dat veelal gestort wordt. Doordat de shredders niet alleen Nederlandse autowrakken

verwerken, maar ook buitenlandse en afgedankte goederen (onder andere welvaartschroot), is het niet

goed mogelijk om het aandeel shredderafval van Nederlandse autowrakken af te leiden uit de

massabalansen van de shredders. Om hier toch mee om te gaan is uitgegaan van de gemiddelde

percentages voor het beheer zoals gerapporteerd in het Milieuverslag 2006 van de ARN [ARN, 2007].

In 2006 zijn er totaal 241.000 autowrakken gedemonteerd, waarvan afgerond 225.800 personenauto’s,

13.800 bedrijfsauto’s en ruim 1.500 vrachtauto’s, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. In deze

aantallen zijn niet de voertuigwrakken betrokken die voor sloop ingevoerd zijn. In massa werd in 2006 voor

235 kton aan Nederlandse wrakken gedemonteerd. De afname in de hoeveelheid gedemonteerde

autowrakken is een gevolg van de toegenomen uitvoer van auto’s naar o.a. Oost-Europa. In tabel 3.5 is op

basis van de beschikbare gegevens (combinatie van CBS en ARN) voor de jaren 2000 tot en met 2006 de

massa aangegeven van de gedemonteerde autowrakken als ook het beheer ervan. Nuttige toepassing is

daarbij een samenvoeging van het direct hergebruiken van de metalen, materiaalhergebruik voor een

aantal gedemonteerde materialen en het toepassen als brandstof.

Tabel 3.5 Hoeveelheid autowrakken sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 263 264 256 254 242 207 200

Verbranden 0 0 0 0 0 0 0

Storten 43 43 42 41 41 36 35

Lozen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 306 307 298 295 283 243 235

Een gedeelte van de hoeveelheid autowrakken, genoemd in tabel 3.5, bestaat uit gevaarlijk afval. Het gaat

om stromen als accu’s, benzine, diesel, olie en remvloeistof. In 2006 betrof dit 4,3 kton gevaarlijk afval

[ARN, 2007]. Hiervan is 3,6 kton nuttig toegepast en 0,7 kton verwijderd.
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Autobanden

De monitoring van autobanden, met name dat deel dat vrijkomt door vervanging, is moeilijk. Hierbij speelt

dat vrachtwagenbanden vaak meerdere malen van een nieuw loopvlak worden voorzien en een

aanzienlijke hoeveelheid van de afgedankte autobanden afkomstig zal zijn van ingevoerde autowrakken

die op de Nederlandse afvalmarkt terechtkomt. Tot slot blijkt de Vereniging Band en Milieu (BEM) alleen in

staat te zijn de banden van personenauto’s in kaart te brengen.

Om in de gegeven onzekerheden toch iets te kunnen zeggen over de hoeveelheid autobanden heeft de

vereniging BEM in 1996 een berekening gemaakt van het totaal aan personen- en bestelautobanden voor

de vervangingsmarkt. Op basis van de jaarkilometrage is een onderverdeling gemaakt naar personen- en

bestelautobanden en wordt de hoeveelheid jaarlijks bijgesteld. Voor banden van vrachtwagens, trekkers

en bussen is een schatting uit 1989 [RIVM, 1990] overgenomen en gecorrigeerd voor het toegenomen

kilometrage. Voor overige banden (een relatief kleine hoeveelheid) is verondersteld dat de hoeveelheid

hetzelfde is als in 1989.

In tabel 3.6 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid autobanden voor de jaren 2000 tot en met 2006,

waarbij voor het beheer van de autobanden uitgegaan is van informatie zoals verstrekt door de vereniging

BEM. Volgens de BEM worden de banden als banden hergebruikt (bijvoorbeeld door een tweede gebruik

na uitvoer of loopvlakvernieuwing) of toegepast in de scheepvaart als stootkussens in havens of ingezet

als brandstof in cementovens. Hiermee wordt dus aangenomen dat alle banden nuttig toegepast worden.

Tabel 3.6 Hoeveelheid autobanden sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 103 105 107 108 109 108 109

Verbranden 0 0 0 0 0 0 0

Storten 0 0 0 0 0 0 0

Lozen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 103 105 107 108 109 108 109

Scheepvaartafvalstoffen

Het aanbod van scheepvaartafvalstoffen is gebaseerd op de bij het LMA gemelde jaarlijkse hoeveelheid

gevaarlijk afval van Nederlandse en buitenlandse schepen dat in Nederland wordt afgegeven. Hierbij

wordt onderscheid gemaakt in drie herkomstcategorieën: zeescheepvaart, binnenvaart en visserij (en

kweken van vis en schelpdieren). In tegenstelling tot alle andere afvalstromen is het voor

scheepvaartafvalstoffen niet mogelijk een inschatting te geven van alleen het Nederlandse scheep-

vaartafval zoals dat in Nederland en/of het buitenland wordt afgegeven. Verder betreft het hier alleen het

bij het LMA gemelde gevaarlijk afval.

Tot en met 2001 ging het RIVM uit van schattingen van het LMA dat meer dan 95% van de ingezamelde

hoeveelheid scheepvaartafvalstoffen een fysisch/chemische bewerking zou ondergaan. De bij deze

bewerking afgescheiden olie wordt nuttig toegepast (als brandstof) of als gevaarlijk afval verbrand.

Afgescheiden chemicaliën werden als gevaarlijk afval verbrand en de afgescheiden waterfractie werd na
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verdere zuivering geloosd. Tot en met 2001 werd dit lozen gezien als een vorm van nuttige toepassing.

Vanaf 2002 wordt het lozen apart opgenomen als vorm van afvalbeheer en niet meer als nuttige

toepassing gekarakteriseerd.

Ook voor het beheer van het scheepvaartafvalstoffen is uitgegaan van de informatie voor de verwerking

van afvalstoffen zoals gemeld bij het LMA. Deze informatie is gebruikt voor de jaren 2002 tot en met 2004.

Op basis van deze meldingen is het niet mogelijk het beheer van het afval te linken aan de exacte

herkomst (doelgroep). Om toch aan te kunnen geven hoe (bij benadering) het scheepvaartafval verwerkt

is, is aangenomen dat elke afvalstroom een eigen (en vast) verwerkingsprofiel heeft. Hiervoor is voor elke

afvalstroom bepaald hoe de procentuele verdeling is over de afzonderlijke technieken. Dit heeft

geresulteerd tot de verdeling zoals weergegeven in tabel 3.7. 

 

De afname in het aanbod aan scheepvaartafvalstoffen heeft zich in 2006 niet verder voortgezet. Ten

opzichte van 2005 is er een toename van ongeveer 60 kton. In 1997 werd nog ruim 700 kton gemeld.

Tabel 3.7 Hoeveelheid scheepvaartafvalstoffen sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 422 375 41 31 32 32 38

Verbranden 22 20 5 7 13 13 16 

Storten 0 0 0 0 0 0 0

Lozen 0 0 317 284 265 263 316

Totaal 444 395 363 323 310 308 370

Als gevaarlijk afval gemeld afval uit de transportsector

Vanuit de transportsector wordt ook gevaarlijk afval gemeld bij het LMA. In het verleden is deze

deelstroom nooit meegenomen binnen de doelgroepenmonitoring. Echter, doordat sinds 2002 het LMA

een bestand aanlevert met het gemelde aanbod per SBI-klasse en de verwerking van het gemelde afval,

is het toch mogelijk ook het als gevaarlijk afval gemeld afval uit de transportsector te betrekken in de

doelgroepenmonitoring. Het betreft hier zowel het vervoer over land, als door de lucht.

In tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid als gevaarlijk afval gemeld afval voor de jaren

sinds 2002. Gezien de relatief geringe omvang en de onduidelijkheid over de situatie de jaren ervoor is

hier niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd voor de voorliggende jaren. De be-/verwerking van de

afvalstoffen is op een vergelijkbare manier uitgewerkt als reeds bij scheepvaartafvalstoffen is aangegeven.
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Tabel 3.8 Hoeveelheid als gevaarlijk afval gemeld afval uit de transportsector (vervoer over

land en door de lucht), inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing . . 0 1 11 14 7

Verbranden . . 9 4 3 4 2

Storten . . 6 7 5 6 3

Lozen . . 15 11 9 11 5

Totaal . . 29 23 26 33 17

3.4 Landbouw, bosbouw en visserij

Tabel 3.9 Hoeveelheid afval uit de doelgroep landbouw, bosbouw en visserij sinds 2000,

inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 2.445 2.412 2.420 2.358 2.360 2.307 2.246

Verbranden 43 86 16 66 12 12 12

Storten 9 9 9 10 11 9 8

Lozen 0 0 2 2 1 1 2

Totaal 2.497 2.507 2.446 2.436 2.384 2.330 2.268

Nieuwe ontwikkelingen

Voor afval uit de landbouw is geen monitoringsysteem beschikbaar dat jaarlijks of periodiek

basisgegevens genereert. De tot en met 2002 gebruikte monitoring was nagenoeg volledig gebaseerd op

gegevens die verkregen zijn uit incidenteel (gedateerd) onderzoek (o.a. [LEI, 1998]), met informatie over

de situatie in 1997. Deze gegevens werden jaarlijks opgeschaald met behulp van een aantal verklarende

variabelen die zijn gebaseerd op de omvang van de land- en tuinbouwsector.

In het kader van het invoeren van de Verordening (EG) Nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistiek3 is

in 2004 een pilotstudie uitgevoerd rond het afval uit de landbouw, bosbouw, jacht en visserij. Deze

pilotstudie is in deze sector uitgevoerd omdat de meeste landen nauwelijks (geharmoniseerde) statistieken

of informatiestromen hebben over afval uit de landbouw. De bovengenoemde afvalstoffenstatistiek-

verordening vraagt naar alle afvalstoffen die vrijkomen bij de aangegeven activiteiten. Nederland is, via het

CBS, één van de acht landen die deze studie heeft uitgevoerd. Het doel van deze studie was, naast een

voorstel voor een methode om afval uit de landbouw in kaart te brengen, te komen tot een set van

(relevante) afvalstromen die bij deze activiteiten vrijkomen. In september 2004 heeft het CBS haar pilot

afgerond [CBS, 2004].

3 In deze verordening is vastgelegd dat alle lidstaten gedetailleerde informatie moeten verschaffen over hun afvalproductie en het
beheer ervan. De eerste rapportage heeft in 2006 plaatsgevonden over 2004.
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Uitgangspunt in deze studie is dat groenafval, dat op de plaats van het vrijkomen blijft liggen, niet als afval

wordt aangemerkt. Dit uitgangspunt komt ook terug in de handreiking “Relevante regelgeving bij de

toepassing van groenafval” [VROM, 2003a] van het ministerie van VROM en de provincies. Volgens dit

uitgangspunt worden resten van landbouwproducten, die na het oogsten op het land blijven liggen (en

later worden ondergeploegd), niet als afvalstoffen gezien en vallen derhalve buiten de afvalstofstatistieken.

Zo ook het hout dat overblijft/achterblijft in bossen na zogenaamde dunningoperaties en het aftoppen van

gekapte bomen bij natuur- en bosbeheer. Navraag bij de Stichting ProBos wijst uit dat dit hout in het

algemeen blijft liggen op de plek van ontstaan en derhalve ook niet als afval gezien wordt.

Gehanteerde methodiek

De studie van het CBS is gebruikt om de afvalhoeveelheden uit de landbouw, bosbouw en visserij in kaart

te brengen en waar mogelijk de oude resultaten met terugwerkende kracht te actualiseren. Waar relevant

worden de verschillen ten opzichte van de oude methodiek aangeduid. Wat niet anders is dan voorgaande

jaren is het achterwege laten van het overschot aan dierlijke mest. Het LAP gaat niet over mest en de

‘afvaloverzichten’ hebben altijd betrekking op al het afval exclusief verontreinigde grond, mest en

baggerspecie4.

Voor een aantal (deel)stromen uit vooral de landbouw wordt de omvang ingeschat op basis van de

ontwikkeling van een aantal verklarende variabelen. Concreet gaat het hierbij om de volgende verklarende

variabelen (tussen haakjes de afvalstromen waarvoor deze variabelen gebruikt worden):

- areaal champignonteelt (voor champignonmest en champignonvoetjes)

- areaal glastuinbouw (voor plantenresten glastuinbouw en steenwol matten/substraat)

- areaal open tuinbouw (voor afval bloembollenteelt)

- areaal appel- en perenbomen (voor takhout uit de boomteelt)

- omvang rundveestapel (voor kunststofafval, landbouwfolie).

Voor een aantal andere deelstromen is de hoeveelheid constant gehouden bij gebrek aan relevante

informatie.

In tabel 3.10 is voor de vijf verklarende variabelen aangegeven hoe deze zich tussen 2003 en 2006

hebben ontwikkeld. Voor de omrekening is tevens het basisjaar 1997 weergegeven. Hieruit blijkt

bijvoorbeeld dat het areaal voor champignonteelt in 2006 nog 71% bedroeg van het oorspronkelijke

oppervlak in 1997. De informatie over de ontwikkeling van deze verklarende variabelen wordt verkregen

via de landbouwtellingen.

4 Uit een onderzoek naar de milieukosten van de landbouw (800 miljoen euro in 2002) blijkt dat 50% hiervan toekomt aan de
opslag en verwerking van mest en stankhinder. Met de verwerking van afval uit de landbouw is 5% van de milieukosten
gemoeid.
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Tabel 3.10 Ontwikkeling omvang verklarende variabelen (1997, 2003-2006) 

Verklarende variabelen 1997 2003 2004 2005 2006

A Areaal champignonteelt (m2) 998.863 878.177 846.053 769.740 704.650

B Areaal glastuinbouw (m2) 100.724.727 105.257.822 104.860.212 105.396.583 103.806.567

C Areaal tuinbouw (m2) 10.247.414 10.649.782 10.340.645 10.188.129 10.051.768

D Areaal appel- en perenbomen (m2) 2.121.635 1.668.279 1.671.019 1.642.954 1.647.626

E Omvang rundveestapel (GAD) 4.410.635 3.579.190 3.766.792 3.789.804 3.745.093

De landbouwtellings-enquêteformulieren worden door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij (LNV) uitgereikt aan alle agrarische bedrijven met een economische omvang van meer dan 3 nge

(Nederlandse grootte-eenheid5), verzamelt en verwerkt. De respons voor deze enquête is 100%. Op basis

van de verkregen informatie verwerkt het CBS deze formulieren verder tot statistische overzichten. Via de

elektronische database van het CBS (Statline6) is de informatie uit tabel 3.10 vervolgens achterhaald.

In tabel 3.11 is de ontwikkeling van de reeds aangegeven verschillende deelstromen weergegeven voor

de jaren 2000 tot en met 2006. Vanuit de hoeveelheid afval in het basisjaar 1997 en de jaarlijkse

indexcijfers die te bepalen zijn naar aanleiding van tabel 3.10 zijn de hoeveelheden voor de jaren 2000 tot

en met 2006 bepaald. Zo is de hoeveelheid champignonmest in 2006 een resultaat van 71% van de

hoeveelheid in 1997; ofwel afgerond 508 kton.

Voor stro is aangesloten bij informatie zoals verkregen via het LEI. Volgens het LEI is de hoeveelheid stro

dat als afval vrijkomt afhankelijk van het soort gewas. Het LEI maakt daarbij onderscheid tussen stro van

koolzaad, peulvruchten, graszaad en graan (o.a. winter- en zomertarwe, rogge en haver). Per gewas heeft

het LEI tevens ingeschat welk deel uiteindelijk ondergeploegd wordt (en dus niet als afval gezien wordt).

De resulterende hoeveelheid stro is weergegeven in tabel 3.11. Voor het beheer van het stro is

aangenomen dat dit volledig nuttig toegepast wordt (via compostering, bedding of voer voor vee).

De inschatting is dat er ongeveer 10 kton (per jaar) aan verpakkingsafval ontstaat in de landbouw. Dit

betreft hoofdzakelijk kunststoffen (6 kton) en papier (4 kton). Ook hier is aangenomen dat deze

gescheiden ingezamelde afvalstromen van een voldoende hoge kwaliteit zijn om volledig nuttig toe te

passen.

5 De Nederlandse grootte-eenheid (nge) is een economische maatstaf waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en de
afzonderlijke productierichtingen binnen een bedrijf worden uitgedrukt. Een nge is gebaseerd op het saldo per dier of per
hectare gewas. Daartoe worden bruto standaard saldi (bss) berekend als het verschil tussen de opbrengsten en bepaalde
specifieke kosten, in een gemiddeld jaar onder normale omstandigheden. De bss worden uitgedrukt in ECU (Europese
Rekeneenheid).

6 StatLine bevat de openbare statistische informatie van het CBS over vele maatschappelijke en economische onderwerpen in de
vorm van tabellen en grafieken.
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Tabel 3.11 Ontwikkeling omvang afval uit de landbouw, bosbouw en visserij (2000-2006) 

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Champignonmest (A) 720 697 668 633 610 555 508

Champignonvoetjes (A) 10 10 9 9 8 8 7

Kunststofafval (E) 29 26 25 24 30 30 30

Afval bloembollenteelt (C) 100 98 104 104 101 99 98

Plantenresten glastuinbouw (B) 210 226 219 220 219 220 216

Steenwolmatten/substraat (B) 130 140 136 136 135 136 134

Takhout (D) 308 253 247 233 233 228 227

Overig organisch (-) 10 10 10 10 10 10 10

Heideplagsel (-) 100 100 100 100 100 100 100

Wegbermmaaisel (-) 110 110 110 110 110 110 110

‘Besmet’ afval (-) 0 40 6 58 0 0 0

Stro (-) 790 786 795 782 812 819 810

Verpakkingen (kunststof en papier) (-) 10 10 10 10 10 10 10

Als gevaarlijk afval gemeld afval (-) - - 5 5 4 4 7 

Gemengd afval uit de visserij (-) 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1.2 1

Totaal 2.497 2.507 2.446 2.436 2.384 2.330 2.268

Net als bij de eerder aangegeven doelgroepen is er in 2002 tot en met 2006 ook gevaarlijk afval afkomstig

uit de landbouw gemeld bij het LMA. Dit afval bestaat voornamelijk uit transmissie- en motorolie en

afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders. Het beheer van deze deelstroom is afgestemd op

de meldgegevens (64% nuttige toepassing, 6% verbranden, 6% storten en 23% lozen).

Het gemengd afval uit de visserij betreft vooral het afval afkomstig van zeelieden in de visserij. Hiervoor is

uitgegaan van een verbruikshoeveelheid per afvalstof per zeeman [BECO, 2003]. Wat het beheer betreft is

aangenomen dat de gescheiden ingezamelde stromen nuttig zijn toegepast en het gemengd ingezameld

afval is verbrand.

Voor al het afval uit de landbouw, bosbouw en visserij is in tabel 3.9 het beheer weergegeven.
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3.5 Industrie

Tabel 3.12 Hoeveelheid afval uit de doelgroep industrie sinds 2000, inclusief het beheer

daarvan7

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 16.464 16.213 15.213 14.862 15.193 15.087 14.848

Verbranden 1.400 1.588 1.819 1.682 1.074 877 830

Storten 1.046 1.006 911 886 459 463 497

Lozen 402 0 176 163 185 154 96 

Totaal 19.312 18.807 18.118 17.593 16.911 16.579 16.271

Industrieel afval omvat het afval dat vrijkomt bij alle bedrijven die behoren tot de SBI-klasses 15 tot en met

36 (SBI-’93). SBI 37 (Voorbereiding tot recycling) wordt daar niet toegerekend aangezien het in hoofdzaak

gaat om de recycling van allerlei afvalstromen die reeds in andere doelgroepen meegenomen zijn. Zie

voor de redenen om deze stroom niet mee te nemen ook paragraaf 3.1.

Het CBS houdt van oudsher een bedrijfsafvalstoffenenquête bij bedrijven met 10 of meer werknemers uit

de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie en nutsbedrijven. Deze enquête wordt tweejaarlijks (even

jaren) gehouden8. Per 2001 is hierin het een en ander veranderd:

- Ook het bedrijfsafval van bedrijven met minder dan 10 werknemers is in de cijfers verwerkt. Deze

bedrijven krijgen geen aparte enquête, maar daarvoor hanteert het CBS per bedrijfsklasse het

gemiddelde tonnage afval per werknemer van de naast hogere grootteklasse (10 tot 19 werknemers),

en vermenigvuldigt dit met het aantal werknemers uit de kleine bedrijven.

- Ook voor de oneven jaren worden gegevens gerapporteerd. Hiervoor wordt per bedrijfsklasse

uitgegaan van de cijfers voor de even jaren en deze hoeveelheden afval worden vermenigvuldigd met

een hoeveelheidindexcijfer per bedrijfsklasse. Deze indexcijfers geven per bedrijfsklasse aan hoe de

productie in een bepaalde klasse zich heeft ontwikkeld.

- Er wordt nadrukkelijker gebruik gemaakt van de informatie van bedrijven die volgens het Besluit

Milieuverslaglegging verplicht zijn jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. Het voordeel van het

gebruikmaken van de milieujaarverslagen is dat deze bedrijven niet separaat ook nog eens met een

vragenlijst benaderd hoeven te worden en dat voor deze bedrijven ook in de oneven jaren feitelijke

informatie aanwezig is (via de jaarverslagen).

In bijlage 4 is een gedetailleerd overzicht opgenomen voor de jaren 2005 en 2006. In deze bijlage is per

Standaardbedrijfsindeling, SBI-klasse (15 tot en met 36) aangegeven hoeveel afval daarbij vrijkwam en

7 Voor de bruikbaarheid van de standaard indeling naar nuttige toepassing, verbranden, storten en lozen voor de doelgroep
industrie is het van belang kennis te nemen van de afbakening / herkomst van de data. De nuttig toegepaste hoeveelheid
industrieel afval (tot en met 2003) is in werkelijkheid hergebruikt als materiaal, en het verbranden als vorm van nuttige
toepassing is verwerkt in de hoeveelheid verbrand industrieel afval. Voor 2004 is verbranden als vorm van nuttige toepassing
meegenomen als nuttige toepassing.

8 Ter illustratie de omvang van het gehele onderzoek en de respons van het enquêteonderzoek over 2004. De gehele populatie in
de sectoren delfstoffenwinning, industrie en nutsbedrijven bevat 53 duizend bedrijven. Hiervan hebben 42 duizend bedrijven
minder dan 10 werknemers in dienst. Van de overige 11 duizend bedrijven (meer dan 10 werknemers) heeft 23% een
enquêteformulier ontvangen; alle grote bedrijven (meer dan 200 werknemers) hiervan wordt verzocht de enquête in te vullen;
bijna 70% van de vragenlijsten is teruggezonden en verwerkt in de bedrijfsafvalstoffenstatistiek.
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hoe het beheer daarvan heeft plaatsgevonden. Voor 2006 is in de hoeveelheden per SBI-klasse geen

rekening meer gehouden met de binnen de eigen inrichting verwerkte hoeveelheid gevaarlijk afval. De in

bijlage 4 tevens aangegeven hoeveelheid als gevaarlijk afval gemeld afval (uit de industrie) is gebaseerd

op de meldingen van het LMA en binnen de inrichting verwerkte hoeveelheid gevaarlijk afval. Hiermee is

een beter overzicht mogelijk van het gevaarlijk afval in Nederland.

In de hoeveelheden afval (in bijlage 4 en tabel 3.12) is geen rekening gehouden met (licht) verontreinigde

grond uit de industrie. Zonder deze grondstroom is de hoeveelheid industrieel afval tussen 2000 en 2006

met 16% afgenomen. Daarmee zet de afname van de hoeveelheid industrieel afval, die in 1998/1999 is

begonnen, zich voort. In 1998 was er nog 21,2 Mton industrieel afval. Uit tabel 3.12 blijkt verder dat er in

2006 91% van het afval nuttig is toegepast, gelijk aan het 2005.

Uit bijlage 4 blijkt tevens dat de afname in de hoeveelheid industrieel afval in 2006 (ten opzichte van 2005)

zich vooral heeft voorgedaan bij de vervaardiging van metalen in primaire vorm (SBI 27). In 2006 werd

door deze sector 400 kton minder afval geproduceerd dan in 2005.

3.6 Handel, diensten en overheid

Tabel 3.13 Hoeveelheid afval uit de doelgroep handel, diensten en overheid sinds 2000,

inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 2.726 2.647 2.734 2.662 2.777 2.761 3.035

Verbranden 852 897 1.519 1.645 1.748 1.432 1.412

Storten 1.316 1.383 805 556 381 781 556

Lozen 0 110 82 116 99 138 111

Totaal 4.894 5.036 5.141 4.979 5.004 5.109 5.114

Het afval van de doelgroep handel, diensten overheid (HDO) omvat het (niet-gevaarlijk) bedrijfsafval uit de

kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector ofwel KWD-afval), het reinigingsdienstenafval (ofwel afval

van onderhoud van openbare ruimten), veilingafval en het gemeld gevaarlijk afval dat bij al deze

activiteiten vrijkomt.

Uit tabel 3.13 blijkt dat de totale hoeveelheid afval uit de HDO in 2006 bijna gelijk is gebleven ten opzichte

van 2005. 

 

In hoofdstuk 6 en 13 van het beleidskader van het LAP is aangegeven dat het stimuleren van

afvalpreventie bij o.a. de HDO-sector een belangrijke doelstelling is. Tussen 1995 en 2000 bleek de groei

van het afval uit de HDO-sector namelijk minstens zo snel te gaan als de ontwikkeling van het Bruto

Binnenlands Product (BBP). Het doel is een ontkoppeling met de ontwikkeling van het BBP te realiseren.

In figuur 3.2 is de ontwikkeling van het BBP weergegeven sinds 1985 en de groei van het afval uit de

HDO-sector vanaf 1995 (het moment dat betrouwbare gegevens beschikbaar zijn). Hierbij is tevens

aangegeven wat de verwachting was bij het opstellen van het LAP voor zowel het BBP als afval uit de
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HDO-sector (tussen 2000 en 2012). Op basis van de korte periode kan vanaf 2003 voorzichtig gesproken

worden over een ontkoppeling tussen de ontwikkeling van het BBP en HDO-afval (zie ook figuur 3.2).

Figuur 3.2 Ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product en HDO-afval sinds 1985, afgezet

tegen de prognoses uit het LAP

KWD-afval

Tot en met 2005 was het onderzoek dat Motivaction jaarlijks voor SVM-PACT uitvoerde de enige bron

voor niet-gevaarlijk KWD-afval. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de monitoring van het

Convenant Verpakkingen, en kent al een historie sinds 1992. Sinds 1999 is dit onderzoek uitgebreid met

vragen over niet-verpakkingsafvalstromen.

De onderzoeksmethode was gebaseerd op een telefonische enquête bij ongeveer 1.000 bedrijven in de

KWD-sector. Hierbij werd de bedrijven gevraagd aan te geven hoeveel papier, glas, hout, textiel,

kunststoffen, ijzer, aluminium, organisch bedrijfsafval, overig gescheiden componenten en de totale

hoeveelheid gemengd bedrijfsafval wordt geproduceerd. Sinds 2000 werd tevens navraag gedaan naar de

samenstelling van het gemengd ingezamelde afval (op basis van registratiesystemen en/of

inschattingen9). Hiermee was het niet alleen mogelijk een schatting te geven van de totale hoeveelheid

afval, maar ook het aandeel gescheiden ingezameld afval en de scheidingspercentages per component.

Met het aflopen van het Convenant Verpakkingen, is over 2006 geen nieuw onderzoek meer uitgevoerd

door Motivaction voor de hoeveelheid KWD-afval. Voor het bepalen van de hoeveelheid niet-gevaarlijk

9 Voor 2004 blijkt dat 19% van de respondenten volledig inzicht heeft in de feitelijke situatie en dat ongeveer 80% van de
bedrijven minstens een deel van de informatie heeft ingeschat.
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afval uit de KWD-sector diende daarom een alternatieve methode uitgewerkt te worden. Dit is geprobeerd

door het volledige meldingenbestand (ofwel zowel gevaarlijk afval als niet-gevaarlijk afval) van het LMA op

te werken tot een overzicht van primair geproduceerd afval. Deze activiteit heeft als zodanig ook plaats-

gevonden. Bij het vertalen van de ‘primair’ geproduceerde hoeveelheden afval naar de afzonderlijke

doelgroepen (lees SBI-klassen) ontstonden een aantal praktische problemen waardoor het niet goed lukte

het afval deels toe te delen aan de KWD-sector.

Uiteindelijk is voor 2006 een alternatief gezocht in het bepalen van de hoeveelheid KWD-afval via de

afzonderlijke deelstromen. Zo is bijvoorbeeld bekend hoeveel papier gescheiden ingezameld is in

Nederland. Deze hoeveelheid is afkomstig uit met name drie doelgroepen: consumenten, industrie en

KWD-sector. De hoeveelheden uit de doelgroepen consumenten en industrie zijn wel bekend uit de eigen

monitoringactiviteiten. Daarmee blijft de ‘resterende’ hoeveelheid voor de KWD-sector over. Door op deze

manier alle deelstromen en het restafval te benaderen, is voor 2006 een globaal beeld ontstaan voor de

productie en de verwerking van KWD-afval, met de informatie uit tabel 3.14 als resultaat..

Tabel 3.14 Hoeveelheid bedrijfsafval uit de KWD-sector sinds 2000, inclusief het beheer

daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 1.586 1.565 1.581 1.619 1.708 1.571 1.785

Verbranden 714 756 1.347 1.452 1.549 1.243 1.261

Storten 1.070 1.134 547 324 150 558 367

Lozen 0 0 0 35 15 19 19

Totaal 3.370 3.455 3.475 3.430 3.422 3.391 3.432

Reinigingsdienstenafval

Gegevens over reinigingsdienstenafval ofwel afval van het onderhoud van openbare ruimten zijn afkomstig

van het CBS, via haar enquête Gemeentelijk Afval (zie ook paragraaf 3.2). Op basis van deze enquête is

het CBS in staat het aanbod, onderverdeeld naar de categorieën veegafval, marktafval, plantsoen/

groenafval, drijfafval en riool-kolkafval (RKG-slib), te berekenen als ook de verwerking ervan. Bij de

verwerking van reinigingsdienstenafval maakt het CBS in haar enquête onderscheid tussen direct

hergebruik, composteren, scheiden achteraf, verbranden en storten. De uiteindelijke bestemming na

composteren en scheiden achteraf is op basis van de enquête onduidelijk.

In tabel 3.15 is een overzicht opgenomen van het reinigingsdienstenafval tussen 2000 en 2006.

Gedetailleerde informatie is weergegeven in bijlage 5. In deze bijlage is voor de jaren 2003-2006 een

onderverdeling naar de afzonderlijke categorieën afval te zien, alsook de toedeling van het achteraf

gescheiden afval naar hergebruik, storten en verbranden. De hoeveelheid reinigingsdienstenafval in 2006

is licht afgenomen in vergelijking met 2005, (bijna 2%).
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Tabel 3.15 Hoeveelheid reinigingsdienstenafval sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 790 802 864 794 789 846 818

Verbranden 103 106 101 115 131 101 103

Storten 176 174 193 189 182 160 165

Lozen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.069 1.081 1.158 1.098 1.102 1.106 1.086

Veilingafval

Er is slechts zeer gedateerde informatie beschikbaar over de totale hoeveelheid veilingafval. In 1989 heeft

het Landbouw Economisch Instituut onderzoek gedaan naar de omvang van het veilingafval en het beheer

daarvan. Deze studie is in 1995 door het RIVM geactualiseerd en sindsdien is de hoeveelheid en het

beheer ervan gelijk gehouden. Van de totale productie van 160 kton wordt 125 kton nuttig toegepast, 20

kton verbrand en 15 kton gestort.

Gemeld gevaarlijk afval uit de HDO-sector

Naast de reeds aangegeven afvalstromen uit de HDO-sector is er door bedrijven uit deze sector ook

gevaarlijk afval gemeld bij het LMA. In tabel 3.16 is de informatie weergegeven voor de jaren 2000 tot en

met 2006. De aangegeven hoeveelheden zijn exclusief stromen als baggerspecie en verontreinigde grond

(in 2002 samen goed voor ongeveer 300 kton). Van de in tabel 3.16 aangegeven hoeveelheden hebben

alleen de hoeveelheden voor de jaren 2002 tot en met 2006 betrekking op de werkelijke hoeveelheden uit

die jaren. De hoeveelheid voor 2000 en 2001 is een inschatting vanuit een hoeveelheid die voor 1999

[LMA, 2002] is gevonden.

Wat het beheer betreft is voor de jaren vanaf 2002 uitgegaan van de specifiek voor die jaren opgestelde

overzichten door het LMA. Voor 2000 en 2001 is uitgegaan van de basisinformatie voor het jaar 1999 en is

de verdeling constant gehouden, met dat verschil dat het lozen van waterige afvalstromen vanaf 2001 niet

meer als nuttige toepassing wordt gezien, maar als lozen.

Tabel 3.16 Hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval uit de HDO-sector sinds 2000, inclusief het

beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 225 155 164 124 155 219 307

Verbranden 15 15 51 58 48 68 28

Storten 55 60 50 28 34 48 9

Lozen 0 110 82 82 84 119 92

Totaal 295 340 348 292 320 452 436
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3.7 Bouw

Tabel 3.17 Hoeveelheid afval uit de doelgroep bouw sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 22.720 22.670 22.800 23.150 22.945 22.960 23.035

Verbranden 210 210 50 50 50 50 50

Storten 870 920 945 595 500 485 410

Lozen 0 0 5 5 5 5 5

Totaal 23.800 23.800 23.800 23.800 23.500 23.500 23.500

Afval uit de doelgroep bouw omvat al het afval dat vrijkomt bij de bouw, sloop of renovatie van woningen,

utiliteitsgebouwen of weg- en waterbouwkundige werken.

Tussen 1991 en 1997 zijn gegevens over de hoeveelheden bouw- en sloopafval verzameld via enquêtes

bij breek- en sorteerbedrijven. Deze enquêtes werden eerst uitgevoerd door de Belangenvereniging

Recyling Bouw- en Sloopafval (BRBS) en later door Eerland Stoffenkringloop. Vervolgens heeft er in 2000

opnieuw een onderzoek plaatsgevonden naar de hoeveelheden bouw- en sloopafval voor de jaren 1998

en 1999. Dit laatste onderzoek kende een zeer lage respons en de resultaten riepen veel vragen op,

waardoor het RIVM destijds besloten heeft die gegevens niet te gebruiken voor haar doelgroepen-

monitoring.

Het RIVM heeft vervolgens in overleg met betrokken partijen een aantal consultaties uitgevoerd om een

indicatie te krijgen van zowel de hoeveelheid bouw- en sloopafval als de ontwikkeling daarin sinds 1997.

Op basis van deze informatie is toen mede in overleg met Rijkswaterstaat/DWW een bepaalde

ontwikkeling gereconstrueerd. Het resultaat hiervan is dat de gegeven basishoeveelheid van 16,1 Mton uit

1997 geëxtrapoleerd werd naar 19,1 Mton in 2000 en 19,6 Mton in 2001.

In 2004 hebben Van Ruitenadviesbureau en Rense Milieu Advies in opdracht van het Afval Overleg

Orgaan een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheden bouw- en sloopafval voor de jaren 2002 en 2003

[SenterNovem, 2005b]. In dat onderzoek zijn, deels via de brancheorganisaties, zowel brekers als

sorteerders van bouw- en sloopafval via een vragenlijst en gesprekken in kaart gebracht. Het ging hierbij

om zowel het afval uit de bouwnijverheid (bouw- en sloopafval), als om vergelijkbaar afval uit andere

sectoren als bijvoorbeeld de bouwmaterialenindustrie en consumenten. Uit dat onderzoek komt naar voren

dat gemiddeld in die jaren ongeveer 23,8 Mton bouw- en sloopafval is geproduceerd (zie ook tabel 3.17).

Gezien het aanzienlijke verschil met de ingeschatte hoeveelheden van het RIVM (hooguit 20 Mton) is

besloten met terugwerkende kracht de tijdreeks (vanaf 1997) voor bouw- en sloopafval aan te passen aan

de nieuwste inzichten in de omvang hiervan, en de geproduceerde hoeveelheid voor de jaren 2000 tot en

met 2003 constant te houden.

In 2006 is een nieuw onderzoek, op dezelfde wijze, uitgevoerd naar de hoeveelheden bouw- en sloopafval

voor de jaren 2004 en 2005 [SenterNovem, 2007b]. Voor 2006 is de het totale aanbod van bouw- en

sloopafval aangenomen als het gemiddelde van 2004 en 2005. Voor het beheer is voor storten de

hoeveelheden zjin overgenomen van de jaarlijkse monitoring van de afvalverwerking in Nederland
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[SenterNovem 2007]. En voor verbranden en lozen zijn dezelfde waarden aangenomen als voorgaande

jaren. Het restant dat dan overblijft is nuttig toegepast.

3.8 Energievoorziening

Tabel 3.18 Hoeveelheid afval uit de doelgroep energievoorziening sinds 2000, inclusief het
beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 1.566 1.521 1.619 1.540 1.475 1.343 1.299

Verbranden 5 6 4 4 8 9 6

Storten 103 93 57 53 13 20 14

Lozen 0 0 0 0 25 25 5

Totaal 1.674 1.620 1.679 1.597 1.521 1.397 1.323

Afval uit de doelgroep energievoorziening omvat zowel de elektriciteitscentrales als de delfstoffenwinning.

Gezien de verschillen in soorten afvalstoffen, het beheer en de herkomst van de monitoringgegevens

worden beide herkomstbronnen separaat behandeld.

Afval van elektriciteitscentrales

Afval van elektriciteitscentrales betreft hoofdzakelijk de reststoffen die ontstaan in kolencentrales.

Informatie over de productie en afzet van reststoffen van kolengestookte elektriciteitscentrales is

achterhaald via de Vliegasunie. De Vliegasunie is opgericht om de door de Nederlandse elektriciteits-

centrales geproduceerde reststoffen op de markt te brengen. In tabel 3.19 is een overzicht opgenomen

van de reststoffen uit de kolengestookte centrales (poederkoolvliegas, -bodemas en rookgas-

ontzwavelingsgips) zoals opgegeven in het milieujaarverslag van de Vliegasunie voor 2006 [Vliegasunie,

2007]. De afvalstoffen vrijgekomen uit de kolenvergassingsinstallatie (de Willem-Alexander Centrale te

Buggenum) wordt sinds halverwege 2004 ook meegenomen in de rapportage van de Vliegasunie. De

productie van rookgasontzwavelingsgips van de centrale op de Maasvlakte is niet meegenomen bij de

vliegasunie. Deze cijfers zijn overgenomen uit de e-MJV meldingen van E.on voor de jaren 2003 tot en

met 2006. De cijfers zijn meegenomen in de tabel bij rookgasontzwavelingsgips. De reststoffen van

kolencentrales worden al jaren volledig nuttig toegepast als grondstof voor bouwmaterialen.
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Tabel 3.19 Productie aan afval uit elektriciteitscentrales sinds 2000

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Poederkoolvliegas 961 942 1.011 996 958 836 786

Poederkoolbodemas 153 167 195 154 183 131 136

Rookgasontzwavelingsgips 380 339 339 295 327 330 302

Kolenvergassingsvliegas 10 9 10 11 7 - -

Kolenvergassingsslak 37 37 39 41 18 - -

Zwavel 0 0 0 0 1 - -

Totaal 1.541 1.494 1.594 1.498 1.494 1.297 1.224

De verminderde productie aan poederkoolvliegas is volgens de Vliegasunie een gevolg van een toename

van het gebruik van secundaire brandstoffen met veelal een lager asgehalte.

Afval uit de delfstoffenwinning

Informatie over afval uit de delfstoffenwinning wordt door het CBS verkregen via een tweejaarlijkse

enquête bedrijfsafvalstoffen (zie ook paragraaf 3.5).

In tabel 3.20 is aangegeven hoeveel afval geproduceerd is binnen de delfstoffenwinning. Zo werd er in

2006 203 kton geproduceerd, dat bestaat uit onder andere snij/booremulsie/spoeling, boorgesteente/gruis,

baggerspecie/waswater en licht verontreinigde grond. Aangezien in de presentatie van de

afvalhoeveelheden steeds gecorrigeerd wordt voor baggerspecie en verontreinigde grond is ook hier

gecorrigeerd voor deze afvalstromen. Voor 2006 was deze correctie goed voor 157 kton, waarna een

hoeveelheid van 46 kton resteert. In de laatste rij van de tabel is het beheer van het resterende afval

weergegeven.

Tabel 3.20 Hoeveelheden afval uit de delfstoffenwinning sinds 2000, inclusief het beheer

daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Afval uit de

delfstoffenwinning
203 182 194 303 275 229 203

Correctie voor:

-baggerspecie

-verontreinigde grond

32

38

34

22

71

36

69

136

64

163

-

175

99

58

Gecorrigeerde

hoeveelheid afval uit

delfst.win. waarvan:

-nuttige toepassing

-verbranden

-storten

133

25

5

103

126

27

6

93

86

25

4

57

99

42

4

53

47

31

4

12

54

30

5

19

46

28

4

13
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Gevaarlijk afval

De hoeveelheid gevaarlijk afval uit de delfstoffenwinning gemeld bij het LMA staat in tabel 3.21. In 2006 is

hiervoor 54 kton gemeld (47 kton nuttige toepassing, 2 kton verbranden, 1 kton storten en 5 kton lozen).

Tabel 3.21 Hoeveelheden gevaarlijk afval uit de delfstoffenwinning sinds 2000, inclusief het

beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 16 16 47

Verbranden 4 4 2

Storten 1 1 1

Lozen 25 25 5

Totaal - - - - 46 46 54

3.9 Rioolwaterzuiveringinrichtingen

Tabel 3.22 Hoeveelheid afval uit de doelgroep rioolwaterzuiveringinrichtingen sinds 2000,

inclusief het beheer daarvan (op natte basis)

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 206 201 297 325 227 599 527

Verbranden 1.066 1.099 1.147 1.111 1.196 836 1.024

Storten 155 168 91 63 64 60 59

Lozen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.426 1.468 1.535 1.498 1.487 1.494 1.611

Afval van de doelgroep rioolwaterzuiveringinrichtingen omvat de afvalstroom zuiveringsslib zoals die

ontstaat bij communale zuiveringsinrichtingen voor afvalwater. Het zuiveringsslib dat ontstaat bij

industriële waterzuiveringsinrichtingen wordt meegenomen bij de doelgroep industrie (zie paragraaf 3.5).

Het CBS houdt jaarlijks een integrale enquête ‘Openbare zuivering van afvalwater’ onder alle (25)

waterkwaliteitsbeheerders in Nederland10. Deze beheerders beheren in totaal circa 370

rioolwaterzuiveringsinstallaties. De respons op deze enquête is voor de meeste onderdelen 100%.

Ontbrekende gegevens worden bijgeschat op basis van landelijke gemiddelde kentallen, gedifferentieerd

naar type zuiveringsproces of type slibverwerking.

In tabel 3.23 en 3.24 is een overzicht opgenomen van de hoeveelheden zuiveringsslib sinds 2000 zoals

weergegeven in de elektronische databank van het CBS: StatLine. Bij de bestemming is onderscheid

10 Naast informatie over de hoeveelheden zuiveringsslib (zowel hoeveelheden nat slib als droge stof hoeveelheden)
wordt via deze enquête tevens inzicht verkregen in de in het slib bevindende nutriënten en zware metalen en de
bestemming van het zuiveringsslib.
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gemaakt naar composteren, natte oxidatie11, verbranden, storten en overige bestemmingen (met name

toepassen in de cementindustrie). Tabel 3.23 betreft de informatie op natte basis en tabel 3.24 op droge

stof basis.

Tabel 3.23 Hoeveelheden geproduceerd zuiveringsslib sinds 2000, inclusief de bestemming

(op natte basis)

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Composteren 162 165 212 225 194 193 205

Natte oxidatie 288 254 342 334 359 - -

Verbranden 778 845 804 776 837 835 1.024

Storten 155 168 91 63 64 60 59

Overig 44 36 85 100 33 405 322

Totaal 1.426 1.468 1.535 1.498 1.487 1.494 1.611

Tabel 3.24 Hoeveelheden geproduceerd zuiveringsslib sinds 2000, inclusief de bestemming

(op droge stof basis)

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Composteren 39 39 51 55 46 47 48

Natte oxidatie 14 15 17 16 16 -

Verbranden 180 208 204 213 238 233 253

Storten 64 63 40 16 15 14 15

Overig 38 24 41 44 28 54 45

Totaal 336 349 354 344 342 346 359

De hoeveelheid zuiveringsslib is in 2006 sterk toegenomen te opzicht van 2005 met circa 8%. In de jaren

hiervoor was het aanbod rond de 1.500 kton. Een mogelijke verklaring hiervoor is de uitbreiding van het

aantal aangesloten percelen op riolen in het buitengebied. In 2005/2006 is de sanering van het lozen van

huishoudens in het buitengebied op oppervlakte water.voltooid. Begin jaren ’90 werd er nog bijna 5.000

kton geproduceerd. Het percentage droge stof daalt langzaam, maar gestaag. In 1998 was het percentage

nog bijna 25%. Inmiddels is dit ongeveer 22%.

In tabel 3.22 is naast de productie van het slib ook de verdeling in het beheer van het slib aangegeven (op

natte basis). Als nuttige toepassing zijn hiervoor aangemerkt de hoeveelheden verwerkt via composteren

en de categorie overig (met name verwerking via een cementoven). Van al het geproduceerde

zuiveringsslib wordt ongeveer 64% verbrand.

11 In feite de VARTECH-installatie in Apeldoorn alwaar zuiveringsslib in een 1.200 meter diepe schacht onder hoge
temperatuur en druk werd geoxideerd. Deze installatie is niet meer in gebruik.



Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007 31

3.10 Openbare drink- en industriewatervoorziening

Tabel 3.25 Hoeveelheid afval uit de doelgroep openbare drink- en industriewatervoorziening

sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 135 155 155 140 150 155 164

Verbranden 0 0 0 0 0 0 1

Storten 0 0 5 20 20 30 32

Lozen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 135 155 160 160 170 185 196

De belangrijkste afvalstromen uit de drink- en industriewatervoorziening zijn diverse soorten drinkwater-

slibben en onthardingskorrels (ook kalkkorrels genoemd) die vrijkomen bij de bereiding van drinkwater en

filtermateriaal als filtergrind en actief kool. In tabel 3.25 is een overzicht opgenomen van de hoeveelheden

afvalstoffen zoals die vrijkomen in de doelgroep openbare drink- en industriewatervoorziening sinds 2000.

Deze informatie is door het CBS gerapporteerd op basis van het jaarverslag van de Reststoffenunie

Waterleidingbedrijven en de bedrijfsafvalstoffenstatistiek van het CBS (voorzover het afvalstoffen betreft

van waterleidingbedrijven die niet via de Reststoffenunie afgevoerd worden).

In 2000 en 2001 is de volledige productie aan afvalstromen nuttig toegepast. Voor 2002 blijkt dat een klein

deel van de geproduceerde slibben volgens de betreffende bedrijven op eigen terrein nuttig toegepast

worden. Van deze hoeveelheid wordt ongeveer 5 kton aangemerkt als storten (op eigen terrein). Voor

2006 is dit voor 32 kton opgegeven.

3.11 Totaaloverzicht

In tabel 3.26 zijn de resultaten van de negen behandelde doelgroepen samengebracht tot een

totaaloverzicht van afvalhoeveelheden van 2000 tot en met 2006, exclusief baggerspecie, mest en

(verontreinigde) grond. Een gedetailleerder overzicht voor de jaren 2005 en 2006 is te vinden in bijlage 2.

Daarin zijn de gegevens van alle doelgroepen en onderliggende afvalstromen samengebracht.

Tabel 3.26 Totale hoeveelheid afval sinds 2000, inclusief het beheer daarvan

Hoeveelheid afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nuttige toepassing 50.925 50.462 49.849 49.940 50.324 50.350 50.190

Verbranden 7.083 7.510 8.210 8.202 8.014 7.178 6.828

Storten 4.832 4.821 3.877 2.751 1.778 2.232 2.545

Lozen 402 110 605 728 677 648 584

Totaal 63.242 62.903 62.541 61.622 60.792 60.400 60.147
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Tot de inwerkingtreding van het LAP werd het lozen van (gereinigde) waterige stromen bij nuttige

toepassing meegenomen, en werd voor lozen alleen gekeken naar het ‘lozen van fosforzuurgips’. De 402

kton (in 2000) uit tabel 3.26 heeft dan ook betrekking op het lozen van uitsluitend fosforzuurgips. In het

LAP is het lozen van waterige stromen apart meegenomen, los van nuttige toepassing. Het lozen vanaf

2001/2002 (tabel 3.26) heeft betrekking op het lozen van deze waterige afvalstromen. Onder lozen is voor

2003 en later ook meegenomen de hoeveelheid verdampt water bij het drogen van ONF (zie o.a.

paragraaf 3.2).

In het beleidskader van het LAP zijn drie scenario’s geschetst voor de ontwikkeling in het aanbod van het

afval:

- BBP-scenario (met een groei van het afvalaanbod tot 80 Mton in 2012)

- extrapolatiescenario (met een groei van het afvalaanbod tot 70 Mton in 2012)

- beleidsscenario (met een groei van het afvalaanbod tot 66 Mton in 2012).

In absolute zin is het niet mogelijk een vergelijk te maken met deze gegevens. Een aantal doelgroepen zijn

dusdanig in aanpak gewijzigd dat een vergelijk met de LAP-scenario’s niet mogelijk is. In de doelgroep

landbouw voorzien we nu bijna 800 kton (met name als gevolg van het meenemen van stro) meer afval

dan ten tijde van het opstellen van de LAP-scenario’s. Voor de doelgroep bouw is dit verschil zelfs bijna 5

Mton. Wel mogelijk is het verloop van de verschillende scenario’s geïndexeerd weer te geven. In figuur 3.3

zijn het BBP-scenario en het beleidsscenario geschetst alsook de werkelijke ontwikkeling van het

afvalaanbod en het BBP tussen 2000 en 2006. Zowel de groei van het BBP als de groei van het

afvalaanbod liggen beduidend lager dan de verwachtingen die er waren ten tijde van het opstellen van het

LAP..

Figuur 3.3 Ontwikkeling BBP en totale afvalaanbod versus BBP en beleidsscenario (LAP)
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4 MONITORING THERMISCH VERWERKEN

4.1 Inleiding

In het capaciteitsplan thermisch verwerken van het LAP worden in paragraaf 9 acht punten opgesomd die

jaarlijks gevolgd moeten worden. Het volgen van deze acht punten is van belang om te kunnen

beoordelen of de beleidslijn voor thermisch verwerken, zoals beschreven in het beleidskader van het LAP

en in specifieke onderdelen van het capaciteitsplan thermisch verwerken, ook daadwerkelijk wordt

gehaald. Het betreft de volgende punten, waarbij twee nauw verwante punten samen behandeld worden:

- verwerkte hoeveelheden brandbaar afval (zie paragraaf 4.2)

- huidige capaciteit en initiatieven voor nascheiding en productie van secundaire brandstoffen plus

eventuele verdere be-/verwerking (zie paragraaf 4.3)

- huidige capaciteit en initiatieven voor thermische verwerking (zie paragraaf 4.4)

- de met ontheffing gestorte hoeveelheid brandbaar afval (zie paragraaf 4.5)

- in- en uitgevoerde hoeveelheden brandbaar afval (zie paragraaf 4.6)

- energieprestaties van installaties (zie paragraaf 4.7)

- hoeveelheid uitgespaarde CO2-emissies door nuttige toepassing van brandbaar afval (zie paragraaf

4.8).

Belangrijkste ontwikkelingen tussen 2005 en 2007

De markt voor bioenergie heeft in Nederland een grote vlucht genomen de afgelopen jaren, maar dit heeft

niet geleid tot een toename van de inzet van brandstoffen uit afval als brandstof. Door het ontbreken van

afzet ontwikkelt de markt voor brandstofproductie zich ook niet. Dit ondanks de veranderingen op de

Duitse markt waar op 1 juli 2005 het stortverbod voor brandbaar afval geëffectueerd werd. De uitvoer van

brandbaar afval is vanaf die datum fors afgenomen, maar dit heeft niet tot nieuwe initiatieven geleid voor

brandstofproductie. Wel komt de bouw van nieuwe afvalverbrandingsinstallaties op gang. In 2005 is voor

het eerst in bijna 10 jaar nieuwe AVI-capaciteit gereed gekomen, te weten bij de HVC in Alkmaar.

Inmiddels (eind 2008) draait ook de nieuwe capaciteit in Amsterdam (AEB) en bij AZN in Moerrdijk. Verder

zijn 4 initiatieven in aanbouw. De intiatieven in Nederland zijn voldoende om het aanwezige overschot aan

brandbaar afval in Nederland in de toekomst te kunnen verbranden. Zolang deze initiatieven nog niet zijn

gebouwd wordt er nog afval gestort. In 2007 is de gestorte hoeveelheid brandbaar afval ten opzichte van

2006 afgenomen met de gereed gekomen verbrandingscapaciteit.

Verhouding met hoofdstuk 3

Voor zover mogelijk zijn de afvalstromen toegedeeld aan de doelgroepen zoals weergegeven in hoofdstuk

3. Voor de doelgroepen consumenten en handel, diensten en overheid komen de hoeveelheden in dit

hoofdstuk overeen met de hoeveelheden restafval zoals beschreven in de doelgroepenmonitoring. Voor

bouw- en sloopafval is aan de verwerkingskant een goed overzicht van de hoeveelheden die worden

uitgevoerd en worden ingezet in energiecentrales. Bouw- en sloopafval dat binnen het eigen bedrijf wordt

verwerkt wordt op deze manier niet meegenomen. Om deze reden kunnen de verwerkte hoeveelheden
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afwijken van de doelgroepenmonitoring. Verder zijn alle houtstromen toegerekend aan de doelgroep

bouw, terwijl dit in werkelijkheid ook van andere doelgroepen afkomstig zal zijn.

In de basiscijfers zoals weergegeven in tabel 4.1 zijn industrieel afval en slib niet volledig meegenomen,

omdat verwerking van deze stromen al volgt uit de CBS-enquête onder bedrijven. In dit hoofdstuk wordt op

een aantal plaatsen ingegaan op verschillende verwerkingsopties en daarbij zijn industrieel afval en slib

wel onderdeel van de daar genoemde totalen. Op deze manier kan wel een overzicht worden gegeven van

de inzet van afvalstromen in bijvoorbeeld energiecentrales. Tabel 4.1 bevat een overzicht van de in dit

hoofdstuk als Nederlands brandbaar afval aangemerkt afval, verdeeld over de verschillende doelgroepen.

Tabel 4.1 Hoeveelheden Nederlands afval per doelgroep die zijn aangemerkt als brandbaar

afval (in 2006)

Doelgroep Hoeveelheid

(Mton)

Verwerking Wel meegenomen Niet meegenomen

Consumenten
4,8

AVI’s plus

nascheiding

Restafval Gescheiden

ingezameld

HDO
2,1

AVI’s plus

nascheiding

Restafval Gescheiden

ingezameld

Bouw
1,6

Nascheiding plus

E-centrales

Industrie 0,1 E-centrales

Overig (slib, landbouw) 1,1 E-centrales

Uitgevoerd afval, in E-

centrales bijgestookt

afval en met ont-

heffing gestort afval

Overig afval

Totaal 9,7

4.2 Verwerkte hoeveelheden brandbaar afval

Brandbaar, niet direct herbruikbaar afval wordt verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie, gestort en/of

nuttig toegepast als brandstof in een energiecentrale of een cementoven. Deze verwerkingsopties vinden

zowel in Nederland als het buitenland plaats. Met name voor de uitgevoerde hoeveelheden blijkt het lastig

een volledig beeld te krijgen van de verwerking aldaar. Ook de bewerking van brandbaar afval in

scheidingsinstallaties bemoeilijkt het verkrijgen van een eenduidig beeld van de situatie.

In figuur 4.1 is aangegeven hoe de verwerking van brandbaar afval in 2006 heeft plaatsgevonden. De

onderbouwing van specifieke onderdelen uit dit schema komt verderop in dit hoofdstuk aan bod. Uit dit

overzicht blijkt dat in 2006 een hoeveelheid van 9,8 Mton brandbaar afval is verwerkt. R1 is een

samenvoeging van alle nuttige toepassingen als brandstof (in energiecentrales en/of cementovens) en

D10 is verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie.

Verschillende brandbare afvalstromen bevatten een aanzienlijke hoeveelheid water die tijdens de

nascheiding verdampt of met proceswater wordt geloosd. Dit kan op twee manieren gebeuren. Allereerst

wordt bij een aantal installaties de natte fractie van de nascheiding in een composteerinstallatie verwerkt,

waardoor de fractie droger wordt en derhalve massaverlies optreedt. Dit massaverlies wordt geboekt

onder vochtverlies. In geval van een vergistingsinstallatie wordt er water in het proces ingelaten en later

weer geloosd. Exacte hoeveelheden hiervan zijn niet bekend. Aangezien het afval ook water bevat, wordt
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ook een deel van het afval uiteindelijk geloosd. De exacte hoeveelheid is lastig te bepalen. Daarom wordt

dit als sluitpost van de massabalans gebruikt.

Figuur 4.1 Verwerking brandbaar afval in 2006

333 kton

direct Ned.
Ned. na scheid.
buit. na scheid.
direct uitvoer
Totaal

Van de 9,8 Mton brandbaar afval in 2006 werd 1,6 Mton in het buitenland verwerkt, waarvan 0,33 Mton

afkomstig was van een Nederlandse nascheidingsinstallatie. Er is 8,2 Mton in Nederland verwerkt. Hiervan

is ongeveer 6,2 Mton direct verbrand, gestort of nuttig toegepast als brandstof en 2,0 Mton verwerkt in

nascheidingsinstallaties.

Er is 70 kton ingevoerd afval verwerkt in Nederlandse nascheidingsinstallaties. Dit verklaard het verschil

tussen het totale aanbod brandbaar afval en het Nederlandse brandbare afval (tabel 4.1). Hier wordt

verder deze 70 kton als Nederlands brandbaar afval meegenomen omdat in de verwerking geen

onderscheid mogelijk is in de verwerking van Nederlands en buitenlands afval.

Bij de verdeling materiaalhergebruik, R1, D10, storten en lozen is tevens onderscheid gemaakt naar

binnen- of buitenland:

- ‘direct Ned.’ betekent dat de hoeveelheden direct in Nederland verwerkt zijn zonder eerst een

scheidingsstap ondergaan te hebben

- ‘Ned. na scheid’ betekent dat de hoeveelheden in Nederland verwerkt zijn na een scheidingsstap

ondergaan te hebben

- ‘buit. na scheid.’ betekent dat de hoeveelheden in het buitenland verwerkt zijn na eerst in Nederland

een scheidingsstap ondergaan te hebben

- ‘direct uitvoer’ betekent dat de hoeveelheden zonder scheidingsstap in Nederland direct naar het

buitenland uitgevoerd zijn.
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Er is een verschuiving te zien van materiaalhergebruik naar storten in 2006. Dit komt voornamelijk doordat

minder materiaalhergebruik in het buitenland plaatsvindt (-515 kton) en meer storten in Nederland (+475

kton).

Tabel 4.2 Verwerking brandbaar afval (tussen haakjes de hoeveelheid in het buitenland)

Hoeveelheid afval (Mton)

2002 2003 2004 2005 2006

Materiaalhergebruik 1,1 (1,1) 1,5 (1,3) 1,4 (1,3) 1,4 (1,0) 0,8 (0,4)

Verbranden in E-centrale (R1) 1,9 (1,1) 2,1 (1,6) 1,8 (1,4) 1,3 (0,8) 1,4 (0,9)

Verbranden in AVI (D10) 5,0 (0,0) 5,1 (0,1) 5,9 (0,6) 5,7 (0,3) 5,8 (0,2)

Storten 2,0 (0,2) 1,3 (0,3) 0,7 (0,0) 1,4 (0,0) 1,8 (0,0)

Lozen / vochtverlies 0,0 (0,0) 0,2 (0,0) 0,1 (0,0) 0,1 (0,0) 0,1 (0,0)

Totaal 10,0 (2,5) 10,2 (3,1) 9,9 (3,3) 9,8 (2,1) 9,8 (1,6)

4.3 Capaciteit en initiatieven nascheiding en productie secundaire brandstoffen

De markt voor secundaire brandstoffen heeft zich in 2006 niet verder ontwikkeld. Informatie uit de

milieujaarverslagen van de grote afvalbedrijven en overzichten uit de sector leverde geen nieuwe

initiatieven op. Verder bleek uit analyses die vanuit het actieplan biomassa zijn gedaan dat vooral de afzet

van de brandstoffen bij energiecentrales niet goed van de grond komt. Installaties die nog wel blijven

nascheiden richten zich vooral op huishoudelijk afval.

In tabel 4.3 is een overzicht opgenomen van de capaciteit aan scheidingsinstallaties voor afvalstromen en

de aldaar in de jaren 2002 tot en met 2006 verwerkte hoeveelheden afval. De beschikbare capaciteit is in

2006 niet volledig benut. De totale capaciteit is niet verandert ten opzichte van 2005. Een aantal

industriële afvalstromen wordt in Nederland bewerkt tot brandstof, vooral voor cementovens. De omvang

van die route is apart in tabel 4.3 weergegeven.

Tabel 4.3 Overzicht scheidingsinstallaties en producenten van secundaire brandstoffen

(inclusief capaciteit en de verwerkte afvalstromen)
Verwerkte hoeveelheid afval (kton)

2002 2003 2004 2005 2006

Cap. per
31/12/2006
(kton/jaar)

Huishoudelijk afval
(stedelijk afval)

1.125 1.160 1.010 1.030Afvalstromen
in scheidings-
installatie Grof huishoudelijk

afval

1.130

305 300 300 345

HDO-afval 355 570 470 470 250

Overig afval
(voornamelijk BSA) 110 260 320 480 585

Subtotaal 1.595 2.260 2.250 2.260 2.210

Omzetting
afval in
brandstof

Industrieel afval

60 60 80 50 115

Totaal 1.655 2.320 2.330 2.310 2.325 2.505
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Van alle bekende scheidingsinstallaties is de massabalans opgesteld aan de hand van gegevens uit de

milieujaarverslagen en transportmeldingen. Op grond van deze gegevens is de input onderverdeeld in de

veschillende doelgroepen. Voor de meeste installaties is een Milieujaarverslag aanwezig. In de

vergistinginstallaties wordt een onbekende hoeveelheid proceswater toegevoegd om vervolgens samen

met het afval een omzetting te krijgen naar een hoeveelheid biogas, vergistingsresidu en water.

Aangenomen is dat de ingaande afvalstroom al een bepaalde hoeveelheid water ‘in zich heeft’, en dat dit

water uiteindelijk met het proceswater wordt afgevoerd en na zuivering geloosd wordt. De exacte omvang

van deze geloosde waterstroom is lastig te bepalen en is derhalve als sluitpost voor de massabalans

gebruikt.

Voor de gegevens over 2006 is ook gebruik gemaakt van de meldingen van het EVOA. Hierbij is nog eens

gekeken of wel alle installaties in het overzicht aanwezig zijn. Omdat uit de monitoring biomassa inzet in

Nederlandse energiecentrales [SenterNovem, 2006a] bekend is dat er in Nederland vrijwel geen

secundaire brandstoffen worden ingezet geven de uitvoerstatistieken bovendien een goed overzicht van

de Nederlandse productie en de verwerking in het buitenland. Uit de EVOA-meldingen blijkt dat van de

uitgevoerde nascheidingsstromen bijna 90% wordt ingezet als brandstof (R1, 296 kton), 2% naar een AVI

gaat (D10, 6 kton) en 31 kton wordt als materiaal hergebruikt. Hierbij is uitgegaan van de

verwerkingshandeling zoals gemeld aan SenterNovem.

In vergelijking met 2005 is in 2006 meer gestort en minder uitgevoerd en als materiaal hergebruikt. Het

totaal aan verwerkt afval in scheidingsinstallaties is gelijk gebleven. Door meer inzicht in de wijze van

verwerken van de afvalstromen in de nascheidingsinstallaties zijn de veranderingen in de bestemmingen

binnen Nederland te verklaren. Op basis van LMA data is het inzicht beter geworden. Zie ook tabel 4.4

voor detailinformatie per jaar.

Tabel 4.4 Resultaat scheidingsinstallaties en bestemming scheidingsproducten (kton)

Jaar 2002 2003 2004 2005 2006

Materiaalhergebruik 53 250 162 408 320

Verbranden als R1 80 90 79 51 75

Verbranden als D10 718 820 846 986 920

Storten 467 370 247 223 615

Bestemming in

Nederland

Lozen + vochtverl. 10 180 111 70 60

Uitvoer buitenland 266 540 802 570 335

Totaal 1.595 2.260 2.250 2.310 2.325

Markt voor nascheiding (situatie 2007)

Veel initiatieven voor nascheiding zijn er op dit moment niet. Door de afzetproblemen wordt er vooral nog

ingezet op de uitbreiding van afvalverbranding en mogelijkheden voor verdere bronscheiding. In Duitsland

wordt veel capaciteit bijgebouwd specifiek voor hoogcalorische afvalstromen, terwijl de inzet van

secundaire brandstoffen afneemt. Aangezien Duitsland de belangrijkste markt is voor Nederlandse

brandstoffen leidt dit tot een vermindering van de inzet van Nederlandse brandstoffen uit afval.
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4.4 Capaciteit en initiatieven thermische verwerking

De thermische verwerking van brandbaar afval vindt plaats in de vorm van verwijderen (verbranden in

afvalverbrandingsinstallaties) en in de vorm van nuttige toepassing (verbranden in energiecentrales of

cementovens). Hoewel er discussie is over de definitie wordt hier de indeling aangehouden zoals wordt

gebruikt bij de vergunningverlening van de verschillende projecten. Dat wil zeggen dat de op

mengstromen gerichte initiatieven onder afvalverbrandingsinstalllaties worden vermeld en de initiatieven

voor houtverbranding bij nuttige toepassing.

Verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie (situatie december 2007)

De in Nederlandse AVI’s verwerkte hoeveelheden afval worden jaarlijks geregistreerd door de Werkgroep

Afvalregistratie [SenterNoven, 2008a]. Samen met gegevens uit de milieujaarverslagen is het mogelijk van

alle AVI’s de verwerkte hoeveelheden te achterhalen. De AVI-capaciteit is over 2007 is uitgebreid en gelijk

aan 6,4 Mton.

In tabel 4.5 is een overzicht opgenomen van de in Nederlandse AVI’s verbrande hoeveelheden afval. De

in deze tabel weergegeven hoeveelheden verschillen iets van de hoeveelheden zoals weergegeven in

Afvalverwerking in Nederland [SenterNovem, 2008a]. Dit omdat in tabel 4.5 alleen het niet gevaarlijke

afval weergegeven is. Enkele reguliere AVI’s mogen gevaarlijk afval meestoken. In 2007 was dit 57 kton.

Tabel 4.5 Hoeveelheden verbrand afval in Nederlandse AVI’s
Hoeveelheid afval (kton)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Huishoudelijk afval 2.987 2.960 3.182 3.549 3.392 2.867

Bedrijfsafval 1.203 1.148 1.231 913 956 1846

Scheidingsresiduen 717 817 769 909 745 919

Overig 44 50 38 82 441 98

Totaal 4.951 4.975 5.220 5.453 5.534 5.730

Verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie (verwachtingen voor de toekomst)

Eind december 2008 zijn er 4 initiatieven in aanbouw met een capaciteit van 0,9 Mton en is voor 1 initiatief

(Omrin) de milieuvergunning door de provincie verleent. De bouwvergunning van de gemeente ontbreekt

nog. De overige initiatieven bevinden zich nog in beginfase. In tabel 4.6 staat het overzicht van de

initiatieven en de bijbehorende capaciteit.
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Tabel 4.6 Initiatieven voor uitbreiding AVI-capaciteit

Installatie Capaciteit

(kton)

Status

Capaciteit december 2008 6.640

Twence 220 Realisatie 2009

BKB, Delfzijl 275 Realisatie 2009

SITA ReEnergy , Roosendaal 224 Realisatie 2010

HVC, locatie Dordrecht 156 Realisatie 2010

Totaal + in aanbouw 7.515

OMRIN, Harlingen 220 Verwachte realisatie 2010

Essent Milieu GAVI Wijster 500 Verwachte realisatie 2010

HVC afvalcentrale Alkmaar 200 Verwachte realisatie onbekend

Totaal in voorbereiding 920

Een overzicht van de verwachte capaciteitsontwikkeling de komende jaren is terug te vinden in figuur 4.2.

Hierbij is er vanuit gegaan dat alle initiatieven die worden vermeld ook daadwerkelijk worden gebouwd. Of

dit ook daadwerkelijk gebeurt, zal sterk afhangen van de ontwikkelingen in de markt.

Figuur 4.2 Verwachte ontwikkeling AVI-capaciteit op basis van bestaande initiatieven
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Verbranden als vorm van nuttige toepassing (situatie 2007)

De afgelopen jaren is gebruik gemaakt van de gegevens over de inzet van biomassa in energiecentrales

om de verwerking van afvalstromen als brandstof te monitoren. Hierbij was het altijd al lastig om binnen de

verschillende biomassastromen onderscheid te maken tussen afval en niet-afval. Verder bleek bij het

verzamelen van de gegevens over 2005 en 2006 dat Nederlandse energiecentrales meer en meer

overgaan op de invoer van biomassa. Onderscheid tussen Nederlandse en ingevoerde biomassa is voor

de duurzame energie monitoring niet relevant omdat gekeken wordt naar de hoeveelheid duurzaam

geproduceerde energie in Nederland. Voor de afvalstatistieken is dit echter lastig omdat er gekeken wordt

naar de verwerking van afvalstromen die vrijkomen in Nederland.

In tabel 4.7 is een overzicht gegeven van de in 2002 tot en met 2006 in Nederlandse energiecentrales en

de cementoven ingezette hoeveelheden Nederlandse afvalstoffen. Door een nieuwe indeling van

afvalstromen is voor 2004 en eerder het niet meer mogelijk om hoeveelheden per stroom op te geven,

alleen de totalen zijn voor deze jaren genoemd. Het is mogelijk dat in de totale hoeveelheden voor

2002/2003 ook ingevoerd hout is meegenomen. Voor E-centrales neemt de hoeveelheid verwerkte

hoeveelheden Nederlands afval sinds 2004 toe. De verwerkte hoeveelheid in de cementoven blijft redelijk

gelijk

Tabel 4.7 In Nederlandse energiecentrales en cementoven verwerkte hoeveelheden

Nederlandse afvalstoffen (2000 - 2006)
Verwerkte hoeveelheid (kton)

2004 2005 2006
2002 2003 E-centrale Cement-

oven
E-centrale Cement-

oven
E-centrale Cement-

oven

Hout 34 0 64 0

Landbouw 47 0 84 0

VGI 206 12 183 13

RWZI-slib 0 63 0 75

SRF 0 4 0 0

Overig 22 6 35 19

Totaal 706 558 293 110 309 85 367 107

Verbranden als vorm van nuttige toepassing (verwachtingen voor de toekomst)

Het scala aan afvalstromen dat als brandstof wordt ingezet is dusdanig breed dat er geen eenduidig beeld

te schetsen is van de marktontwikkeling. Er zijn 3 groepen te onderscheiden, dit zijn:

A) Schone stromen, zuivere biomassa (niet bewerkt hout)

B) Verontreinigde stromen, maar wel zuivere biomassa (vooral B-hout)

C) Mengstromen.

Ad A): Schone stromen

Voor schone stromen is er een markt vanwege het bioenergie stimuleringskader in met name

Duitsland en Nederland. Deze stromen vinden hun weg. De stromen vallen niet onder het BVA

(Besluit Verbranden Afvalstoffen) en kunnen daardoor gemakkelijk worden ingezet in

energiecentrales.



Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007 41

Ad B): Verontreinigde stromen, maar wel zuivere biomassa

Verontreinigde stromen vallen onder het BVA, maar krijgen omdat ze meer dan 97% biogeen van

oorsprong zijn wel aantrekkelijke subsidies vanuit de stimulering van duurzame energie in

Nederland (MEP en de opvolger SDE) en Duitsland. Vanwege dit subsidieregime is een installatie

gebouwd bij HVC in Alkmaar en wordt een installatie gebouwd bij Twence (beide 150 kton

capaciteit). Ook de AVR heeft plannen in Rijnmond. De uitvoer van hout bedroeg in 2006 ruim 1

Mton. De verwachting is dan ook dat op termijn een aanzienlijk deel hiervan in Nederland kan

blijven.

Ad C): Mengstromen

Zoals aangegeven is de link tussen bijstook- en meestookinitiatieven en het potentieel voor de

inzet van brandstoffen uit afval steeds minder sterk. De hoeveelheid afval dat daadwerkelijk tot

brandstofkwaliteit wordt opgewerkt is beperkt. Tot 1 juni 2005 werden veel stromen in Duitse

AVI’s en energiecentrales met lagere ingangseisen verwerkt, maar die markt lijkt inmiddels

verzadigd door een overschot aan Duitse nascheidingsproducten. Over 2005 is de uitvoer van

deze stromen dan ook gehalveerd. In 2006 is deze daling verder doorgezet.

De productie van brandstoffen uit afval (SRF) vordert ondertussen traag. Het al eerder genoemde

overschot komt vooral door een gebrek aan afzet. De belangrijkste sectoren die op dit moment de

secundaire brandstoffen aankunnen zijn cementovens, bruinkoolcentrales en bepaalde type kolen-

centrales (vooral in Duitsland en Frankrijk). De vraag stagneert echter omdat de brandstoffen niet blijken

te kunnen voldoen aan de eisen die door de installaties worden gesteld. Op dit moment lopen er

intiaitieven om een aantal routes beter uit te werken, maar concrete projecten zijn er op dit moment nog

niet te noemen.

4.5 Met ontheffing gestort brandbaar afval

In het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) worden de gegevens over

de met ontheffing gestorte hoeveelheden brandbaar afval verwerkt door SenterNovem, Uitvoering

Afvalbeheer12. Hiervoor wordt periodiek navraag gedaan bij alle provincies. Op grond van de door de

provincies verstrekte gegevens is het mogelijk inzicht te geven in de totale hoeveelheid gestort brandbaar

afval en de onderverdeling daarvan naar een aantal categorieën.

In figuur 4.3 is de ontwikkeling weergegeven van de met ontheffing gestorte hoeveelheden brandbaar

afval tussen 2000 en 2007. De hoeveelheid gestort brandbaar afval is in die periode afgenomen van 2,8

Mton tot 1,7 Mton in 2007 met een minimum van 0,6 Mton in 2004. De afname en de toename tot en met

2006 gaan gelijk op met de toename en afname van de uitvoer van brandbaar bedrijfsafval (zie ook

paragraaf 4.6 en 6.3) De afname in 2007 komt door de toename van de AVI capaciteit (zie ook paragraaf

4.4).

12 Het storten van brandbaar afval is in Nederland alleen toegestaan nadat hiervoor ontheffing verleend is door het ministerie van
VROM aan het bevoegd bezag (provincie). Deze ontheffing wordt pas verleend nadat duidelijk is geworden dat er geen
alternatief is voor het storten. Dat betekent onder meer dat dan geen enkele afvalverbrandingsinstallatie in Nederland nog
capaciteit vrij heeft.
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Figuur 4.3 Ontwikkeling met ontheffing gestort brandbaar afval in Nederland sinds 2000

4.6 In- en uitvoer brandbaar afval

Aan de in- en uitvoer van afval wordt in hoofdstuk 6 apart aandacht geschonken. Daarbij gaat het om de

totalen, zonder onderscheid te maken naar brandbaar en niet-brandbaar afval. In deze paragraaf gaat het

alleen om het brandbare afval.

Voor de in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap was in 2006

de Verordening 259/93 van toepassing, ook wel bekend als de EVOA. Hierin wordt onderscheid gemaakt

naar een drietal lijsten (groen, oranje en rood), met nader gespecificeerde afvalstoffen en procedures rond

de in-, uit- en doorvoer daarvan. Veel van het brandbaar afval is een oranje of rode lijst stof en moet

dientengevolge gemeld te worden. In 2005 is 3,2 Mton afval uitgevoerd (ongeveer 0,4 Mton voor

verwijderen en 2,9 Mton voor nuttige toepassing). Van de uitgevoerde hoeveelheid afval is 1,6 Mton aan te

merken als brandbaar afval.

In figuur 4.4 is een overzicht gegeven van de uitvoer van brandbaar afval. Voor de jaren 2002 tot en met

2006 is daarbij onderscheid gemaakt naar het uiteindelijke beheer in het buitenland. Door de effectuering

van het stortverbod in Duitsland is er een forse afname waar te nemen in 2005 en die doorloopt in 2006,

waarschijnlijk door verdringing van Nederlands afval door Duits afval dat voorheen nog kon worden

gestort.
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Figuur 4.4 Beheer uitgevoerd brandbaar afval (2002-2006)

Naast uitvoer van afval naar het buitenland, wordt ook afval in Nederland ingevoerd. In 2006 is 0,8 Mton

afval ingevoerd (zie ook hoofdstuk 6), en is nagenoeg volledig in Nederland nuttig toegepast. Toegespitst

op het brandbare deel daarvan (70 kton, paragraaf 4.2) kan geconcludeerd worden dat het om een

verwaarloosbare hoeveelheid gaat en derhalve niet verder onderzocht of uitgewerkt is.

4.7 Energieprestaties installaties

De energieproductie uit de afvalstromen vindt plaats in AVI’s en energiecentrales. Voor zover in Nederland

gesitueerd, is hiervoor voldoende informatie beschikbaar. Belangrijke redenen voor het stimuleren van

energie uit afval zijn gelegen in het beleid voor duurzame energie en de reductie van fossiele CO2.

Gegeven die achtergronden is de energieproductie bij het verbranden van Nederlands afval in het

buitenland niet relevant. Door de verschuivingen op de verwerkersmarkt is het deel van het afval dat

bijdraagt aan de energieprestaties wisseld voor de verschillende jaren. Bij de gepresenteerde

energiestatistieken is zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij de indelingen die hiervoor door

SenterNovem en het CBS worden gehanteerd.

Naast energieproductie door AVI’s of energiecentrales vindt er ook bij bedrijven en de industrie

energieproductie in eigen beheer plaats. Zo is bekend dat in bijvoorbeeld de hout-, papier- en

slibverwerkende industrie de eigen reststormen worden ingezet in ketels voor de energieproductie. De

exacte omvang van deze energieproductie wordt door SenterNovem gemonitord in het kader van de

monitoring van duurzame energie.
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Energieproductie AVI’s

De Nederlandse AVI’s produceren allemaal energie. De hoeveelheden energie worden door het CBS

geregistreerd als onderdeel van de energieproductiestatistieken, en worden ook door de Werkgroep

Afvalregistratie gerapporteerd. In 2007 is 2.967 GWh elektriciteit en 8,8 PJ aan warmte geproduceerd

[SenterNovem, 2008b]. Van de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit is uiteindelijk 22% aangewend

voor eigen gebruik (met name ten behoeve van de rookgasreiniging).

Van het afval dat in de AVI’s wordt verbrand is 48% aan te merken als van biogene oorsprong. De

berekening van dit percentage vindt plaats in het kader van de monitoring duurzame energie [CBS, 2005].

Uitgedrukt in vermeden fossiel is de bijdrage van de AVI’s aan de duurzame energie in Nederland in 2007

13,9 PJ, een toename ten opzichte van 2006. Zie ook tabel 4.8 voor de energieprestaties van Nederlandse

AVI’s tussen 2003 en 2007.

Tabel 4.8 Energieprestaties van de Nederlandse AVI’s

2003 2004 2005 2006 2007

Elektriciteitsproductie (GWh) 2.633 2.535 2.737 2.762 2.967

Levering (GWh) 2.063 1.977 2.195 2.153 2.324

Netto warmteproductie (PJ) 7,2 7,4 7,6 8,2 8,1

Vermeden fossiel brandstof
(PJ)

25,2 24,8 25,8 27,5 29,1

Aandeel biogeen (%) 49 47 47 48 48

Vermeden fossiel brandstof
door duurzaam (PJ)

11,8 11,7 12,3 13,2 13,9

Energieproductie via bij- en meestook in energiecentrales en cementoven

Het is lastig om goed inzicht te krijgen in de aard van de biomassa die in energiecentrales wordt

bijgestookt. Ook de milieujaarverslagen van de verschillende bedrijven bieden beperkt inzicht. Van de

grootste stroom die wordt bijgestookt, schoon hout, kan daardoor ook niet worden aangegeven of het hier

om afval gaat. In het kader van het DEN (duurzame energie Nederland) programma binnen SenterNovem

is hiervan een overzicht gemaakt. Dit is gebruikt voor tabel 4.9.

In tabel 4.9 is opgenomen de energieproductie door inzet van Nederlands afval in Nederlandse e-centrales

en cementovens. Voor e-centrales is dit alleen biomassa en bij de cementoven is dit zowel biomassa als

fossiel afval. Het gaat om 332 kton Nederlands biomassa afval in e-centrales en 95 kton Nederlands

biomassa afval en 12 kton Nederlands fossiel afval dat is meegestookt in een cementoven.

De omvang van de vervangen fossiele brandstof is in 2006 toegenomen ten opzichte van 2005. Ook de

bereikte CO2 reductie is toegenomen tot 6,9 PJ.
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Tabel 4.9 Overzicht vervangen hoeveelheid fossiele brandstoffen, inclusief de daarmee

bereikte CO2-reductie

2003 2004 2005 2006

Vervangen fossiele brandstof kolen kolen kolen kolen

Omvang vervangen fossiele brandstof (PJ) 7,8 6,1 6,1 6,9

Bereikte CO2-reductie (kton) 688 512 546 657

In figuur 4.5 t/m 4.8 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van bij- en meestook in Nederland in de

periode 2004-2006. In 2003 en eerder werd in de monitoring nog geen onderscheid gemaakt tussen

afvalstromen en biomassastromen, maar door de grote vlucht van de invoer van hout en bio-olie in de

jaren daarna is dit wel uit elkaar gehaald. Voor de gegevens is gebruik gemaakt van de jaarlijks

rapportage e-MJV rapportages van de energiecentrales. Hieruit blijkt dat de groei van de inzet van

biobrandstoffen vooral bestaat uit bio-olie dat wordt ingevoerd.

Verder zet de ontkoppeling tussen bij- en meestook en inzet van Nederlands afval door. Van de inzet van

brandstoffen in E-centrales is nog maar 28% aan te merken als afval afkomstig uit Nederland. Van het

afval uit Nederland wordt alleen diermeel nog grootschalig in de energiecentrales ingezet

Figuur 4.5 Inzet afval in E-centrales en cementovens (2004-2006)
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Figuur 4.6 Inzet van biomassa in E-centrales en cementovens (2004-2006)

Figuur 4.7 Inzet van afval uit Nederland in E-centrales en cementovens (2004-2006)
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Figuur 4.8 Inzet van secondaire brandstoffen in E-centrales en cementovens (2004-2006)

Energieproductie bij overige installaties

Naast de energiecentrales zijn er ook verschillende andere projecten voor bio-energie waar afvalstromen

in verwerkt worden. De meest belangrijke is de biomassacentrale in Cuijk. Deze centrale verwerkt per jaar

ongeveer 250 kton schone biomassa. Dit is grotendeels snoeihout uit bossen maar er zijn ook contacten

met gemeenten die hun houtachtig groenafval aanleveren. Dit gaat meestal via een tussenhandel, waar-

door er bij gemeenten weinig zicht is op de verwerking. Deze ontwikkelingen worden gevolgd vanuit de

monitoring duurzame energie.

4.8 Uitgespaarde CO2-emissies

CO2-reductie wordt bereikt als energiewinning uit afval bijdraagt tot een reductie van de totale emissie van

fossiele CO2 in Nederland. Doordat de thermische verwerking van afval ook leidt tot CO2-emissie, moet de

uitgespaarde CO2-emissie indirect worden behaald. Dit is op twee manieren mogelijk:

- door de inzet van biomassastromen die niet tot fossiele CO2-emissies leiden

- door de inzet van brandstoffen die per eenheid van geproduceerde energie of materiaal een lagere

emissie van fossiel CO2 hebben.

De laatste optie is met name interessant in kolencentrales omdat kolen een hoge CO2-emissie per

energie-eenheid hebben.

In het LAP wordt een relatie gelegd tussen de verwerking van Nederlands afval en het kolenconvenant.

Door de internationale handel is deze relatie eigenlijk nauwelijks nog aanwezig. De emissiereductie die de

energiecentrales door de inzet van afvalstromen bereiken wordt voornamelijk gehaald uit de invoer. De

verwachting is dan ook dat deze stromen niet, net als kolen, een internationale markt worden.
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De uitgespaarde CO2-emissie (ofwel de CO2-reductie) kan met de volgende rekenmethode bepaald

worden:

CO2-reductie = vermeden fossiele CO2-emissie - fossiele CO2-emissie door inzet afval

Bij de onderdelen uit bovenstaande formule is de volgende toelichting te geven:

- In het geval van bij- of meestook (in energiecentrales en cementoven) geldt voor de “vermeden

fossiele CO2-emissie” dat 1 GJ secundaire brandstof altijd 1 GJ primaire brandstof vervangt. In dat

geval is de vermeden fossiele CO2-emissie gelijk aan de emissie van de vervangen gelijke

energiehoeveelheid primaire brandstof. In dit geval wordt de vermeden fossiele CO2-emissie

gebaseerd op de emissie van de primaire brandstof. Zo is bepaald dat het vervangen van 1 GJ kolen

gelijk is aan 94 kg vermeden CO2-emissie.

In het geval geen brandstof wordt vervangen, zoals bij een specifieke biomassacentrale of een AVI,

wordt de vermeden fossiele CO2-emissie berekend aan de hand van kentallen die gebaseerd zijn op

de gemiddelde CO2-emissie bij de productie van warmte en elektriciteit in Nederland. Deze zijn 0,568

kg CO2 per kWh en 63 kg CO2 per GJ warmte [Bosselaar en Gerlagh, 2006]

- De “fossiele CO2-emissie door de inzet van afval” is afhankelijk van het biogene karakter van de

ingezette secundaire brandstoffen. Zo leidt de inzet van biogene brandstoffen tot een fossiele CO2-

emissie van 0 kton. Voor brandstoffen die niet biogeen zijn is, omdat de fossiele emissie niet bekend

was, uitgegaan van een CO2 reductie van 25% ten opzichte van steenkool.

Afvalverbrandingsinstallaties

Voor AVI’s is de fossiele CO2-emissie bepaald aan de hand van de samenstelling van het verbrande afval.

De fossiele emissies worden nog wel bepaald omdat ze worden meegenomen bij de Nederlandse emissie-

registratie. Recentelijk zijn nieuwe analyses uitgevoerd van het percentage fossiel en biogeen koolstof in

de AVI-stromen (0,38 ton fossiel CO2 per ton afval). De totale fossiele emissie van de AVI’s komt dan voor

2006 uit op 2.100 kton.

De vermeden CO2-emissie is bepaald aan de hand van de netto energieproductie van de AVI’s. Uitgaande

dat door de productie van elektriciteit en warmte elders geen brandstoffen hoeven te worden ingezet komt

de vermeden emissie voor AVI’s uit op 1.740 kton CO2
13 voor 2006.

Zonder rekening te houden met de aanwezige onnauwkeurigheden in de onderliggende kentallen en

gegevens leidt de inzet van afval in AVI’s per saldo tot een CO2-emissie van ongeveer 400 kton. Hierbij is

geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de vermeden CO2-emissies door het terugwinnen van metalen.

Energiecentrales en cementoven

Het resultaat van het toepassen van bovenstaande uitgangspunten leidt tot de in tabel 4.9 aangegeven

hoeveelheden CO2-reductie. Het betreft hier een reductie door de inzet van biogeen afval van 653 kton en

een CO2-emissiereductie door inzet van brandstoffen met een lagere emissie per energie-eenheid van 4

kton. Hierbij is er vanuit gegaan dat de fossiele bronnen voor een CO2-reductie zorgen van 25% ten

13 Uitgaande van een aan het net geleverde hoeveelheid elektriciteit van 2.153 GWh en warmte van 8,2 PJ (2.153 [GWh] * 0,568
[kg CO2/kWh] + 8,2 [PJ] * 63 kg [CO2/GJ] = 1.740 [kton CO2-reductie]).
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opzichte van kolen14. Per saldo leidt de bij- en meestook van biomassa bij de energiecentrales en

cementoven tezamen tot een CO2-reductie van 657 kton.

14 Dit is de reductie die met de inzet van plastics maximaal te bereiken is, uitgaande van een emissie van circa 70 kg CO2/GJ
brandstof [NIR, 2006]. De waarde voor kolen ligt rond de 97 kg CO2/GJ, waardoor er bij substitutie van kolen per saldo
emissiereductie optreedt.
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5 MONITORING STORTEN

5.1 Inleiding

In het capaciteitsplan storten van het LAP is in paragraaf 6 aangegeven dat voor het beoordelen of de

gestelde beleidsdoelen voor storten worden gehaald, jaarlijks de volgende informatie verzameld en

gepresenteerd moet worden:

- de gestorte hoeveelheid afval (zie paragraaf 5.2)

- de restcapaciteit en de capaciteit in procedure per stortplaats (zie paragraaf 5.3).

Bij bovenstaande aspecten wordt apart aandacht geschonken aan baggerspecie. Baggerspecie valt niet

onder het beleid van het LAP, maar wordt wel op stortplaatsen gestort en legt daarmee beslag op de

beschikbare stortcapaciteit.

De in dit hoofdstuk aangegeven hoeveelheden en capaciteiten hebben steeds betrekking op Nederland.

5.2 Hoeveelheid gestort afval

Hier is uitgegaan van hetgeen in Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2007 [SenterNovem, 2008a] is

gerapporteerd. Het in paragraaf 4.5 aangegeven met ontheffing gestort brandbaar afval, heeft betrekking

op een deel van het totaal gestort.

In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de hoeveelheden afvalstoffen die tussen 2000 en 2007 zijn

gestort. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid gestort afval in Nederland tussen 2000 en 2004 gedaald is van 6,6

Mton naar 3,3 Mton. In 2007 is deze hoeveelheid toegenomen tot 4,2 Mton. De hoeveelheden gestort afval

zijn inclusief grond, baggerspecie en AVI-reststoffen.

Tabel 5.1 Ontwikkeling gestort afval in Nederland, sinds 2000

Hoeveelheid gestort afval (kton)Afvalcategorie

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(Grof) huishoudelijk afval 941 800 592 118 59 138 321 116

Reststoffen na sorteren en scheiden 600 650 329 308 181 432 1.004 993

Bedrijfsafval, HDO-afval en industrieel afval 981 1.050 1.054 1.000 801 614 751 569

Reinigingsdienstenafval 251 300 96 123 95 15 8 5

Shredderafval 101 150 131 136 160 177 154 193

Bouw- en sloopafval 1.006 800 461 294 280 486 412 300

Grond (gevaarlijk/niet-gevaarlijk) 1.178 887 956 1.298 772 626 506 862

Zuiveringsslib 129 200 21 2,2 13 43 51 41

AVI-reststoffen 178 306 282 434 404 136 211 268

Overig (o.a. mengvrachten) 1.185 1.494 1.234 1.064 500 842 571 860

Totaal 6.550 6.530 5.157 4.777 3.264 3.509 3.990 4.207
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Een deel van het gestorte materiaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld structuurverbetering, afdekking en

verharding. Tot en met 2000 werd aan stortplaatsexploitanten gevraagd naar de hoeveelheden die nuttig

waren toegepast. Vanaf 2001 is deze vraag verder gespecificeerd en wordt gevraagd naar het materiaal

waarover geen Wbm-heffing in rekening is gebracht en waarvan de milieuhygiënische kwaliteit voldoet aan

het Bouwstoffenbesluit. In 2004, 2005, 2006 en 2007 is respectievelijk, 618 kton (19%), 337 kton (10%),

400 kton (10%) en 523 kton (12%) materiaal als Bsb-bouwstof toegepast. De Bsb-bouwstoffen bestaan

met name uit allerlei grondstromen en AVI-reststoffen. De hoeveelheden in tabel 5.1 zijn inclusief deze

Bsb-bouwstoffen.

In tabel 5.2 is de hoeveelheid brandbaar afval (met ontheffing gestort) en onbrandbaar afval sinds 2000

weergegeven. Zo blijkt, ten opzichte van 2000, de gestorte hoeveelheid brandbaar afval in 2004

afgenomen te zijn met 77%. In 2007 is dit percentage weer afgenomen tot 38%.

Tabel 5.2 Verdeling stort brandbaar en onbrandbaar afval in Nederland, sinds 2000

Gestort afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brandbaar afval (met ontheffing) 2.771 2.759 1.697 985 642 1.033 2.070 1.706

Onbrandbaar afval 3.779 3.767 3.459 3.793 2.623 2.476 1.920 2.501

Totaal 6.550 6.526 5.157 4.777 3.264 3.509 3.990 4.207

Zoals in paragraaf 5.1 aangegeven, verdient het storten van baggerspecie bijzondere aandacht. In tabel

5.3 is een overzicht gegeven van de gestorte hoeveelheden baggerspecie sinds 2000. Gemiddeld

genomen wordt er elk jaar ongeveer 190 kton baggerspecie gestort op stortplaatsen in Nederland.

Tabel 5.3 Ontwikkeling gestorte hoeveelheid baggerspecie, sinds 2000

Gestort afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Baggerspecie 206 207 244 193 135 228 116 103

5.3 Ontwikkeling resterende capaciteit stortplaatsen

Het aantal stortplaatsen in exploitatie is tussen 1991 en 2007 afgenomen van 80 naar 24 (eind 2007).

Naast deze 24 stortplaatsen hebben 3 andere stortplaatsen nog restcapaciteit. Hiervan zijn er twee in

afwerking en de derde gesloten. Zie hiervoor ook figuur 5.1.
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Figuur 5.1 Ontwikkeling aantal stortplaatsen in exploitatie, sinds 1991
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De Werkgroep Afvalregistratie vraagt tevens alle stortexploitanten inzicht te geven in de nog resterende

stortcapaciteit (in exploitatie of in procedure). In tabel 5.4 is een overzicht gegeven van de aanwezige

capaciteiten per 31 december 2007 (zoals opgegeven door de afzonderlijke exploitanten en afgestemd

met de provincies). Op basis van dit overzicht is duidelijk dat er nog 60 miljoen m3 (55 miljoen m3 in

exploitatie en 5 miljoen m3 in procedure) capaciteit beschikbaar was op 31 december 2007. 
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Tabel 5.4 Stortcapaciteit in exploitatie of procedure per 31 december 2007

Locatienaam Restcapaciteit stortplaats in
exploitatie (m3)

Stortcapaciteit stortplaats in
procedure (m3)

De stainkoeln 2 619.723
Totaal Groningen 619.723
Ecopark de Wierde 2.157.159
Totaal Friesland 2.157.159
Essent Milieu Wijster 5.850.000
Totaal Drenthe 5.850.000
Boeldershoek 4.250.000
Bovenveld 400.000
Elhorst/Vloedbelt 3.665.000
Totaal Overijssel 8.315.000
ARN B.V. 1.340.769
Afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg 900.094
Stortplaats de Sluiner 2.456.115
Vink 695.977 1.425.000
Zweekhorst 1.270.155
Totaal Gelderland 6.663.110 1.425.000
Braambergen 4.000
Zeeasterweg 3.900.000
Totaal Flevoland 3.904.000
Smink afvalverwerking 2.300.000
Totaal Utrecht 2.300.000
Regionale Stortplaats Kanaaldijk 846.940
Nauernasche Polder 1.083.500 3.700.000
Wieringermeer 1.963.750
Totaal Noord-Holland 4.144.057 3.700.000
Crayestein-West 220.000
Derde Merwedehaven 2.623.000
VBM 1.080.000
Totaal Zuid-Holland 3.923.000
Midden- en Noord-Zeeland 1.600.000
Totaal Zeeland 1.838.560
Essent Milieu Locatie Spinder 6.429.301
Essent Milieu Deponie Haps 517.876
Deponie de Kragge 986.538
Totaal Noord-Brabant 6.466.000
Stortplaats Landgraaf 2.486.581
Afvalberging Schinnen 4.900.000
Stortplaats Montfort 899.000
Totaal Limburg 8.285.581
Totaal Nederland 55.360.728 5.125.000
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6 IN- EN UITVOER VAN AFVALSTOFFEN

6.1 Inleiding

Voor de in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap is sinds 6

mei 1994 de Verordening (EEG) 259/93 (EVOA) van toepassing . Deze verordening voorziet in

verschillende procedures voor diverse situaties. Zo moet voor alle afvalstoffen die in-, uit- of doorgevoerd

worden een kennisgevingsprocedure gevolgd worden, uitgezonderd de afvalstoffen bestemd voor nuttige

toepassing die op de groene lijst (bijlage II van de Verordening (EEG) 259/93) staan.

Met ingang van 12 juli 2007 is de Verordening (EEG) 259/93 vervangen door Verordening (EG) 1013/2006

betreffende de overbrenging van afvalstoffen. Omdat in deze rapportage de jaren 2000 – 2007 betreft is

de nieuwe verordening hier deels van toepassing.

In Nederland fungeerde tot en met 2004 het Internationaal Meldpunt Afvalstoffen (IMA) als aanspreekpunt

namens het ministerie van VROM. Sinds 2005 is dit SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer. Bedrijven

sturen kennisgevingen en transportmeldingen naar Uitvoering Afvalbeheer toe, alwaar een toetsing (aan

het geldende beleid) en registratie van meldingen plaatsvindt. Na goedkeuring worden beschikkingen

afgegeven.

In de paragrafen 6.2 en 6.3 is respectievelijk ingegaan op de in- en uitvoer van afvalstoffen, waarbij in

beide gevallen onderscheid gemaakt is naar het uiteindelijke beheer van de getransporteerde afvalstoffen

(verwijdering of nuttige toepassing). In de onderliggende rapportage is niet apart stilgestaan bij de

doorvoer van afvalstoffen.

6.2 Invoer van afvalstoffen

In 2007 is ongeveer 1.073 kton afval ingevoerd en in Nederland nuttig toegepast (994 kton) of verwijderd

(79 kton). In 2005 werd nog ongeveer 835 kton ingevoerd, waarvan bijna 785 kton nuttig is toegepast en

de rest verwijderd.

In figuur 6.1 is een overzicht opgenomen van de hoeveelheden ingevoerd afval sinds 1998, waarbij een

onderscheid is aangebracht tussen verwijderen en nuttige toepassing. De totale hoeveelheid ingevoerd

afval varieerde tot 2005 tussen de 400 en 500 kton. De fluctuaties over de jaren heen worden met name

bepaald door de verschillende hoeveelheden ingevoerde grond. In 2006 is de grootste toename bij

restfracties bij mechanische afvalbewerking ten opzichte van 2005 (182 kton tegen 42 kton). Verder is de

toename verspreid over verschillende soorten afval, zoals RDF, wit- en bruingoed, kabelrestanten, hout

ect. De toename in 2006 heeft zich in 2007 doorgezet.

Het aandeel verwijdering is sinds 2000 ongeveer 5%. Dit met uitzondering van 2003, toen nog geen 1%

van het ingevoerde afval in Nederland verwijderd werd.
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Figuur 6.1 Ontwikkeling hoeveelheid ingevoerd afval tussen 1998 en 2007, onderverdeeld naar

nuttige toepassing en verwijdering
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6.3 Uitvoer van afvalstoffen

In 2007 is 3,2 Mton afval uitgevoerd voor nuttige toepassing (2,7 Mton) of verwijdering (0,5 Mton). In

vergelijking met 2006 is dit licht afgenomen (56 kton).

In figuur 6.2 is een overzicht opgenomen van de hoeveelheden uitgevoerd afval sinds 1998, waarbij een

onderscheid is aangebracht tussen verwijderen en nuttige toepassing. Tussen 1998 en 2004 is de totale

hoeveelheid uitgevoerd afval toegenomen van iets meer dan 500 kton naar 4.200 kton, met vervolgens in

2005 weer een afname naar 3.200 kton. Het aandeel verwijderen heeft zich tussen 7 en 21% bewogen,

zonder dat daar een eenduidige lijn uit te halen is. In 2007 lag dit percentage op ongeveer 14%.

De afname in de uitvoer van afvalstoffen is gestart op het moment dat in Duitsland effectief een

stortverbod is ingevoerd. Het stortverbod heeft met name invloed gehad op de uitvoer van scheidings-

residuen.
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Figuur 6.2 Ontwikkeling hoeveelheid uitgevoerd afval tussen 1998 en 2007, onderverdeeld naar

nuttige toepassing en verwijdering
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In paragraaf 4.6 is in het bijzonder aandacht geschonken aan de uitvoer van brandbaar afval.



58 SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer



Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007 59

BIJLAGEN



60 SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer



Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007 61

1 REFERENTIES

[AOO, 2003a] Monitoring en evaluatie Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012, (AOO 2003-23), Afval

Overleg Orgaan,Utrecht, maart 2003, ISBN 905484-247-4 

 

[AOO, 2003b] Monitoringrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2001, (AOO 2003-16), Afval Overleg

Orgaan, Utrecht, juni 2003, ISBN 90-5484-255-5

[AOO, 2004] Monitoringrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2002, (AOO 2004-06), Afval Overleg

Orgaan, Utrecht, maart 2004, ISBN 90-5484-269-5 

 

[ARN, 2007] Milieuverslag 2006, Autorecycling Nederland, 2007

[BECO, 2003] Emissieregistratie en monitoring scheepvaart, BECO, 2003

[Bosselaar en Gerlagh, 2006]

Protocol Monitoring Duurzame Energie, update 2006, Bosselaar en Gerlagh,

SenterNovem, publicatienummer 2DEN0611, december 2006

[CBS, 2004] Pilot study on waste management in Agriculture, Forestry and Fishing, Final report,

Verbockhaven G. en C. van Beusekom, CBS, report 04001, Voorburg, September 2004

[CBS,2005] Duurzame energie in Nederland, 2004, ISBN 90-357-3066-6, Voorburg, 2005

[LEI, 1998] Groene reststormen in agroketens, Meeusen-Van Onna, M., M.W. Hoogevaan,

H.H.W.J.M. Sengers, (1998), LEI mededeling 608, LEI, Den Haag

[LMA, 2002] Hergebruik, verbranden en storten van gevaarlijke afvalstoffen 1999, voor de doelgroep

handel, diensten en overheid, Meurs Uitvoeringsmanagement, mei 2002

[NIR, 2006] Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2004, National Inventory Report

2006, Netherlands Environmental Assessment Agency, Report 500080001/2006, 2006

[RIVM, 1990] Informatiedocument autobanden, (rapport nr. 738902003), Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, februari 1990

[RIVM, 2000] Monitoring Prioritaire Afvalstoffen, gegevens 1998, Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieu, maart 2000

[SenterNovem, 2005]

Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2004, SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer,

Utrecht, oktober 2005, ISBN 90-5748-044-1 

 



62 SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer

[SenterNovem, 2005a]

Monitoringrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2003, SenterNovem, Utrecht, maart

2007, ISBN 90-5484-269-5

[SenterNovem, 2005b]

Monitoringrapportage bouw- en sloopafval, resultaten 2002-2003, SenteNovem, Utrecht,

maart 2005, ISBN 90-5748-039-5

[SenterNovem, 2006]

Monitoringrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2004, SenterNovem, Utrecht, juni

2006, ISBN 90-5748-048-4  

 

[SenterNovem, 2006a] 

 Statusdocument Bio-energie, SenterNovem, Voorburg, december 2006

[SenterNovem, 2007]

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2006, Werkgroep Afvalregistratie,

SenterNovem, Utrecht, september 2006, 3UA0708, ISBN 978-90-5748-059-1 

 

[SenterNovem, 2007a]

Monitoringrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2005, SenterNovem, Utrecht, juli

2007, ISBN 978-90-5748-058-4

[SenterNovem, 2007b]

Monitoringrapportage bouw- en sloopafval, resultaten 2004-2005, SenteNovem, Utrecht,

mei 2007, 3UA-0706, ISBN 978-90-5748-057-7

[SenterNovem, 2008]

Monitoringrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2006, SenterNovem, Utrecht,

augustus 2008, ISBN 978-90-5748-068-3

[SenterNovem, 2008b]

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2007, Werkgroep Afvalregistratie,

SenterNovem, Utrecht, november 2008, 3UA0819, ISBN 978-90-5748-069-0 

 

[Vliegasunie, 2007] 

 Jaarverslag 2007, juli 2007

[VROM, 2003] Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012, ministerie van VROM, 2003, vrom 21777/206 en

vrom 21778/206

[VROM, 2003a] Handreiking “Relevante regelgeving bij de toepassing van groenafval”, Ministerie VROM,

december 2003



Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007 63

2 TOTAALOVERZICHT DOELGROEPENMONITORING

In tabel B2.1 is een totaaloverzicht gegeven van de afzonderlijke doelgroepen en onderliggende

afvalstromen voor de jaren 2005 en 2006.

Tabel B2.1 Totaaloverzicht doelgroepenmonitoring voor 2005 en 2006

Hoeveelheid afval (kton)

2005 2006

Doelgroep

N.T. V. S. L. T. N.T. V. S. L. T.

Consumenten

- huishoudelijk afval 3.123 3.443 280 46 6.892 3.031 3.078 728 43 6.879

- grof huishoudelijk afval 1.655 502 62 5 2.223 1.652 397 202 2 2.253

Totaal consumenten 4.777 3.945 342 51 9.114 4.683 3.475 930 45 9.133

Verkeer en vervoer

- autowrakken 207 0 36 0 243 200 0 35 0 235

- autobanden 108 0 0 0 108 109 0 0 0 109

- scheepvaartafvalstoffen 32 13 0 263 308 38 16 0 316 370

- overig GA-transport 14 4 6 11 33 7 2 3 5 17

Totaal verkeer en vervoer 361 17 42 274 692 354 17 38 321 730

Landbouw

Totaal landbouw 2.307 12 9 1 2.330 2.246 12 8 2 2.268

Industrie

Totaal industrie 15.087 877 463 154 16.579 14.848 830 497 96 16.271

Handel, diensten, overheid

- KWD-afval 1.571 1.243 558 19 3.391 1.785 1.261 367 19 3.432

- reinigingsdienstenafval 846 101 160 0 1.106 818 103 165 0 1.086

- veilingafval 125 20 15 0 160 125 20 15 0 160

- gevaarlijk afval uit HDO 219 68 48 119 452 307 28 9 92 436

Totaal HDO 2.761 1.432 781 138 5.109 3.035 1.412 556 111 5.114

Bouw

Totaal bouw 22.960 50 485 5 23.500 23.035 50 410 5 23.500

Energievoorziening

- reststoffen kolencentrales 1.297 0 0 0 1.297 1.224 0 0 0 1.224

- afval delfstoffenwinning 30 5 19 0 54 28 4 13 0 46

- gevaarlijk afval EV 16 4 1 25 46 47 2 1 5 54

Totaal Energievoorziening 1.343 9 20 25 1.397 1.299 6 14 5 1.324

RWZI’s

Totaal RWZI’s 599 836 60 0 1.494 527 1.024 59 0 1.611

Drinkwatervoorziening

Totaal drinkwatervoorzien. 155 0 30 0 185 164 1 32 0 196

TOTAAL 50.350 7.178 2.232 648 60.400 50.190 6.828 2.545 584 60.147
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3 GEMEENTELIJK AFVAL

In tabel B3.1 is een overzicht gegeven van de hoeveelheden afval die door en/of in opdracht van

gemeenten zijn ingezameld en gerapporteerd aan het CBS via haar enquête Gemeentelijk Afval.

Tabel B3.1 Door en/of in opdracht van gemeenten ingezameld afval, sinds 2000

Hoeveelheid ingezameld afval (kton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Huishoudelijk restafval 3.935 3.966 3.938 3.899 3.933 3.958 3.961

Grof huishoudelijk restafval 794 795 754 707 698 716 716
Verbouwingsrestafval 98 98 95 107 108 10 105

Gft-afval 1.457 1.405 1.406 1.340 1.407 1.362 1.296
Oud papier en karton 1.022 1.015 1.006 984 1.027 1.045 1.081

Verpakkingsglas 326 335 342 341 342 338 341
Textiel 50 50 49 51 54 60 62

Vloerbedekking 2 4 7 9 12 13 13
Klein chemisch afval 21 21 21 21 21 21 21
Metalen verpakkingen 3 2 2 2 3 2 2

Drankenkartons 1 1 1 2 2 2 2
Kunststoffen 2 3 3 4 5 5 6

Wit- en bruingoed 43 53 57 61 67 71 70
Grof tuinafval 359 355 396 378 397 406 407
Meubilair 10 14 24 29 38 35 40

Vlakglas 7 8 8 8 9 9 9
Overige metalen 73 75 76 77 77 77 81

Houtafval 225 246 273 282 310 318 341
Puin 451 437 448 444 455 448 442

Asbesthoudend afval 18 17 17 17 15 1 13
Autobanden 2 2 2 3 3 2 3
Schone grond 76 90 103 111 110 109 111

Dakbedekking 4 5 4 7 10 12 11
Overig 7 8 8 6 18 26 33

Veegafval 339 337 338 311 310 305 303

Riool-, kolken- en
gemalenafval 98 106 98 93 88 88 93

Drijfafval 8 12 16 16 12 7 8
Groenafval 578 576 649 626 644 656 639

Gemengd evenementenafval 3 4 3 3 4 3 3
Gemengd marktafval 11 9 8 8 8 7 7
Overig reinigingsdienstenafval 30 37 45 38 38 40 34

Kantoor-, winkel- en
dienstenafval 197 197 163 161 153 138 130

Bouw- en sloopafval 9 14 7 7 5 5 5
Klein Gevaarlijk afval 2 2 2 2 2 1 1

Totaal 10.262 10.298 10.372 10.157 10.382 10.408 10.388
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4 DETAILGEGEVENS INDUSTRIEEL AFVAL

Bedrijven behorende tot de SBI-klassen 15 tot en met 36 zijn samen verantwoordelijk voor het industrieel

afval. In tabel B4.1 is een overzicht opgenomen van deze SBI-klassen die samen het totaal aan industrieel

afval omvatten. In dit overzicht is voor de jaren 2005 en 2006 onderscheid gemaakt tussen nuttige

toepassing, verbranden, storten en lozen.

Het afval per SBI-klasse omvat de hoeveelheid niet-gevaarlijk afval en het gevaarlijk afval. dat binnen de

eigen inrichting verwerkt is. Het als gevaarlijk gemeld afval bij het LMA is niet binnen de eigen inrichting

verwerkt en is onderaan de tabel als totaal weergegeven. Er heeft daarbij geen verdeling plaatsgevonden

naar de SBI-klassen.
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Tabel B4.1 Beheer van industrieel afval per industrietak, voor 2005 en 2006

Hoeveelheid afval (kton)

2005 2006

SBI-klasse N.T. V S L T N.T. V S L T

15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 7.646 242 147 0 8.035 7.720 179 152 1 8.051

16 Verwerking van tabak 20 4 0 0 24 19 2 0 0 22

17 t/m 19 Vervaardiging van textiel, kleding, bereiden en verven van bont en vervaardiging van leer
en lederwaren (geen kleding) 28 36 13 0 77 33 46 2 0 81

20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk 213 24 10 0 246 235 22 3 0 260

21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 771 19 30 0 821 747 24 24 0 795

22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 275 31 3 0 309 317 27 6 0 350

23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen 492 7 8 0 507 408 14 1 0 423

24 Vervaardiging van chemische producten 883 184 42 0 1.109 903 132 57 0 1.093

25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 93 45 2 0 141 162 15 22 0 199

26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 763 23 79 0 865 767 26 82 1 876

27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 2.745 11 24 0 2.780 2.302 26 36 0 2.364

28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen) 318 56 23 0 397 379 41 18 0 438

29 Vervaardiging van machines en apparaten 98 35 6 0 138 105 24 12 0 141

30 en 31 Vervaardiging van kantoormachines en computers en van overige elektrische machines,
apparaten en benodigdheden

58 9 5 0 73 77 9 1 0 88

32 en 33 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en –benodigdheden en
vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d., precisie- en
optische instrumenten en uurwerken

16 11 6 0 33 15 11 6 0 33

34 en 35 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens, opleggers en van transportmid. 112 28 2 0 142 113 33 6 0 153

36 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 201 57 11 0 269 186 58 15 0 258

Als gevaarlijk afval gemeld afval bij het LMA 355 54 52 153 613 362 142 52 92 647

Totaal 15.087 877 463 154 16.579 14.848 830 497 96 16.271
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5 DETAILGEGEVENS REINIGINGSDIENSTENAFVAL

In tabel B5.1 is in detail aangegeven hoe het reinigingsdienstenafval opgebouwd is en hoe het beheer

heeft plaatsgevonden in de jaren 2002 tot en met 2006. Deze informatie is door het CBS verzameld via

haar enquête Gemeentelijk Afval onder alle gemeenten. Zie ook bijlage 3.

Om te komen tot een verdeling van het aanbod over de afzonderlijke beheerstappen is een toedeling

uitgevoerd. Hierbij is composteren volledig toegerekend aan hergebruik (nuttige toepassing). Voor de

hoeveelheid nagescheiden reinigingsdienstenafval (met name veegvuil en riool- en kolkenafval) is gebruik

gemaakt van de informatie die het RIVM heeft verzameld ten behoeve van de prioritaire afvalstoffen 1998

en 1999 [RIVM, 2000]. Op basis van een specifiek nascheidingsbedrijf is toen aangenomen dat na

nascheiding ongeveer 60% hergebruikt zou worden, 13% verbrand en 27% gestort. Deze percentages zijn

voor de jaren 2001 en later aangepast tot respectievelijk 55%, 15% en 30%.
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Tabel B5.1 Overzicht reinigingsdienstenafval en de verdeling ervan over de afzonderlijke

beheerstappen

Hergebruik Composteren Scheiden Verbranden Storten Totaal

Hoeveelheid afval in 2003 (kton)

Veegafval 2 12 150 66 82 311
Riool- en kolkenafval 2 2 59 4 26 93
Drijfafval 0 2 6 3 4 16
Groenafval 49 567 2 1 7 626
Gemengd evenem. afval 0 0 0 2 1 3
Gemengd marktafval 0 0 5 2 1 8
Overig reinigingsd. afval 29 3 6 1 1 38
Subtotaal 82 587 228 80 121 1098
Verdeling scheiden 125 34 68 228
Totaal 794 115 189 1098

Hoeveelheid afval in 2004 (kton)

Veegafval 0 10 164 64 72 310
Riool- en kolkenafval 1 1 61 3 22 88
Drijfafval 0 1 7 2 2 12
Groenafval 40 599 2 1 2 644
Gemengd evenem. afval 0 0 0 2 1 4
Gemengd marktafval 0 0 5 2 1 8
Overig reinigingsd. afval 1 1 7 20 8 38
Subtotaal 42 612 246 95 108 1102
Verdeling scheiden 135 37 74 246
Totaal 789 131 182 1102

Hoeveelheid afval in 2005 (kton)

Veegafval - 6 236 24 39 305
Riool- en kolkenafval - - 74 - 14 88
Drijfafval 0 1 4 1 1 7
Groenafval 6 650 - - - 656
Gemengd evenem. afval - - 1 2 1 3
Gemengd marktafval - - 5 1 0 7
Overig reinigingsd. afval 0 1 8 23 7 40
Subtotaal 7 658 328 51 62 1106
Verdeling scheiden 181 49 99 328
Totaal 846 101 160 1106

Hoeveelheid afval in 2006 (kton)

Veegafval 0 7 222 31 43 303
Riool- en kolkenafval 0 1 73 2 16 93
Drijfafval 0 0 6 0 0 8
Groenafval 23 608 2 1 4 639
Gemengd evenem. afval 0 0 1 2 0 3
Gemengd marktafval 0 0 5 1 0 7
Overig reinigingsd. afval 0 1 12 17 4 34
Subtotaal 24 617 321 55 69 1.086
Verdeling scheiden 177 48 96 321
Totaal 818 103 165 1.086
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6 DETAILGEGEVENS IN- EN UITVOER

De gegevens voor de in- en uitvoer worden bijgehouden en gerapporteerd door EVOA. Er zijn
vier tabellen weergegeven met de volgende informatie:

-tabel B6.1: invoer afvalstoffen ten behoeve van verwijderen

-tabel B6.2: invoer van afvalstoffen ten behoeve van nuttige toepassing

-tabel B6.3: uitvoer afvalstoffen ten behoeve van verwijderen

-tabel B6.4: uitvoer afvalstoffen ten behoeve van nuttige toepassing
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Tabel B6.1: Invoer van afvalstoffen ten behoeve van verwijdering (ton)

2006 2007

Rapportagegroep hoofdlijn 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal

grond, zand en stenen - 895 1.256 1.062 3.213 1.877 1.433 510 9.163 12.984

oliehoudend afval (incl. slibben) 28 2 77 242 348 47 36 29 - 112

overig brandbaar gevaarlijk afval 390 247 252 719 1.608 866 366 610 576 2.417

overig brandbaar niet-gevaarlijk afval - - - - - - - - - -

overig onbrandbaar gevaarlijk afval 1.160 892 1.438 1.073 4.564 1.392 2.315 2.134 2.600 8.442

overig onbrandbaar niet-gevaarlijk afval - 24 359 0 382 23 23 77 46 169

restfracties uit mechanische afvalbewerking 3.795 6.802 12.607 16.529 39.733 12.740 11.010 16.076 14.964 54.791

specifiek ziekenhuisafval - - 34 24 58 27 41 - - 69

zuren en basen 72 69 44 19 203 157 55 2 84 298

Totaal verwijdering 5.444 8.930 16.066 19.668 50.109 17.129 15.280 19.439 27.432 79.280
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Tabel B6.2: Invoer van afvalstoffen ten behoeve van nuttige toepassing (ton)

2006 2007

Rapportagegroep hoofdlijn 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal

asbesthoudend afval - - 32 3.858 3.890 3.039 8.101 - 0 11.140

baggerspecie en slib van grondwatersanering - 3.615 1.143 - 4.757 15 - - 16.876 16.891

bodemas en slakken van afvalverwerking 28.726 35.494 30.719 35.345 130.284 29.066 24.401 36.417 31.924 121.808

bodemas en slakken van thermische processen - - - 490 490 - - - 316 316

brandstoffen en brandstofbereiding 1.587 902 950 862 4.300 1.589 202 189 84 2.064

grond, zand en stenen 29.442 52.263 30.760 27.712 140.177 49.665 145.271 115.853 53.241 364.030

hout 964 2.822 6.780 12.732 23.299 14.098 17.123 20.351 19.318 70.890

Kunststof en/of rubber - - - - - 22 120 190 307 639

metaalafval (ferro en non-ferro) 150 497 687 683 2.017 825 1.586 1.084 67 3.562

oliehoudend afval (incl. slibben) 14.182 15.787 16.248 23.629 69.846 10.239 8.779 12.719 13.589 45.326

ovenpuin - - 295 - 295 - 299 362 - 661

overig brandbaar gevaarlijk afval 9.363 17.630 11.643 14.008 52.645 13.178 14.723 19.524 21.326 68.750

overig brandbaar niet-gevaarlijk afval 7.421 4.985 5.122 6.724 24.252 5.568 7.354 9.285 6.424 28.631

overig onbrandbaar gevaarlijk afval 12.674 13.122 14.878 13.602 54.276 13.898 16.318 16.981 16.688 63.885

overig onbrandbaar niet-gevaarlijk afval 28.737 16.578 14.913 22.551 82.779 28.690 17.057 9.575 19.154 74.476

Papier en karton - - - - - - - 300 75 375

papierslib, ontinktingsslib, rejects 528 4.966 3.994 4.154 13.642 5.460 5.170 2.622 1.906 15.157

RDF 1.509 4.639 6.106 8.579 20.832 5.969 10.082 8.005 5.935 29.991

restfracties uit mechanische afvalbewerking 40.023 37.130 31.038 34.298 142.488 22.906 16.016 9.745 7.999 56.666

shredderafval - - - 27 27 - - - - -

specifiek ziekenhuisafval 1 3 3 7 13 1 7 2 6 15

steenachtig bouw- en sloopafval 593 57 - 651 1.000 381 2.853 206 4.439

zuiveringsslib 3.597 1.618 6 159 5.380 1.434 1.276 1.269 1.078 5.057

zuren en basen 685 1.305 3.723 2.697 8.411 2.756 2.411 2.345 1.769 9.281

Totaal nuttige toepassing 179.589 213.949 179.098 212.117 784.753 209.417 296.675 269.671 218.287 994.051
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Tabel B6.3: Uitvoer van afvalstoffen ten behoeve van verwijdering (ton)

2006 2007

Rapportagegroep hoofdlijn 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal

brandstoffen en brandstofbereiding - - - - - - 38 19 - 57

grond, zand en stenen - - 1 2 2 - - - -

hout - 1.740 300 1.300 3.340 1.142 1.102 1.140 600 3.984

oliehoudend afval (incl. slibben) 1.338 1.786 2752 3.201 9.076 3.110 2.473 2.664 2.289 10.536

overig brandbaar gevaarlijk afval 11.927 12.072 10.786 9.363 44.148 10.413 9.331 12.285 12.259 44.290

overig brandbaar niet-gevaarlijk afval 789 5.192 5.778 8.509 20.267 6.757 11.875 12.750 11.141 42.522

overig onbrandbaar gevaarlijk afval 7.208 7.445 9.560 7.841 32.054 10.861 9.465 8.204 9.655 38.185

overig onbrandbaar niet-gevaarlijk afval 1.704 2.169 1.574 1.767 7.213 1.075 790 1.663 424 3.952

papier en karton 1 - - - 1 - - - - -

papierslib, ontinktingsslib, rejects 468 670 326,51 - 1.464 - - - - -

RDF 1616 596 - - 2.213 - - - - -

restfracties uit mechanische afvalbewerking 2.338 2.135 1.168 1.763 7.404 635 990 1.197 5.172 7.995

specifiek ziekenhuisafval 62 63 16 9 151 66 286 219 392 963

zuiveringsslib 45.007 44.599 53.193 68.841 211.640 72.888 63.860 65.218 72.331 274.297

zuren en basen 8.593 9.440 8.323 11.416 37.772 5.906 6.785 9.120 9.688 31.500

Totaal verwijdering 81.051 87.908 93.776 114.010 376.745 112.853 106.995 114.478 123.952 458.279
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Tabel B6.4: Uitvoer van afvalstoffen ten behoeve van nuttige toepassing (ton)

2006 2007

Rapportagegroep hoofdlijn 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal

Asbesthoudend afval - - - - - 100 0 - - 100

baggerspecie en slib van grondwatersanering - - 6.172 - 6.172 - 49.427 13.126 - 62.553

bodemas en slakken van afvalverwerking 101072 32.943 - - 134.016 - - - - -

brandstoffen en brandstofbereiding 1541 734 1397 1660 5.332 1.180 1.164 118 92 2.554

glas 92 23 21 40 176 47 89 71 63 270

grond, zand en stenen 27.223 108.513 20.731 27.598 184.066 22.147 55.644 28.648 35.981 142.420

hout 256.160 282.822 264.284 334.133 1.137.399 283.855 284.115 274.735 316.926 1.159.631

kunststof en/of rubber 6.165 4.928 4.962 5.834 21.889 6.500 3.954 2.159 737 13.350

metaalafval (ferro en non-ferro) 6.781 5.266 10.646 13.459 36.152 13.015 12.446 11.190 5.819 42.470

oliehoudend afval (incl. slibben) 11.424 11.794 12.599 11.488 47.305 10.868 10.700 9.285 13.901 44.753

ovenpuin 1.148 2.957 2.676 3.652 10.433 2.485 6.120 3.623 3.843 16.071

overig brandbaar gevaarlijk afval 49.443 47.994 53.432 51.438 202.306 35.574 36.064 37.679 29.242 138.559

overig brandbaar niet-gevaarlijk afval 4.673 7.695 7.632 6.533 26.533 8.448 11.298 9.149 4.274 33.169

overig onbrandbaar gevaarlijk afval 38.483 48.682 46.651 49.417 183.233 50.562 40.675 48.486 50.619 190.343

overig onbrandbaar niet-gevaarlijk afval 47.422 41.917 35.477 52.893 177.709 37.203 48.195 31.816 27.007 144.221

papierslib, ontinktingsslib, rejects 9.114 4.931 7.313 10.410 31.768 8.837 9.938 10.233 10.443 39.451

RDF 22.201 31.511 42.021 63.351 159.084 45.034 47.665 53.134 61.499 207.333

restfracties uit mechanische afvalbewerking 46.435 38.085 27.495 39.097 151.112 47.953 31.651 50.992 66.388 196.985

shredderafval 2.938 3.901 3.237 3.570 13.646 3.281 2.862 2.391 4.037 12.571

steenachtig bouw- en sloopafval 48.360 50.606 62.480 66.050 227.496 32.841 59.515 40.642 51.212 184.209

textiel / kleding 2.224 1.788 1.309 1.729 7.051 1.431 2.639 2.693 2.971 9.734

zuiveringsslib 26.460 11.438 9.614 4.143 51.655 4.634 5.360 7.079 13.230 30.302

zuren en basen 8.164 7.023 9.521 12.317 37.026 11.895 11.251 9.722 10.090 42.959

Totaal nuttige toepassing 717.526 745.553 629.670 758.812 2.851.560 627.890 730.773 646.970 708.374 2.714.007
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