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Sectorplan 31 Gips 

I   Afbakening 
 
De volgende afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan: 
 

Afvalstoffen Toelichting 

Aan de bron gescheiden en gescheiden afgegeven 
gips (bouw- en slooplocaties, milieustraat) 

Deze afvalstof bestaat in hoofdzaak uit gips in de vorm 
van (stukken) gipsblokken, gipsplaten en pleisterwerk 
hoofdzakelijk afkomstig van de bouw, decorbouw etc. Gips afgescheiden uit sorteerinstallaties 

Gips productieafval 

 

In paragraaf IV is een nadere toelichting opgenomen op de afbakening, alsook een overzicht van 
afvalstoffen die overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen van dit sectorplan, maar vallen 
onder andere delen van het LAP. 
 

II  Minimumstandaard 

Minimumstandaard voor vergunningverlening 
Onderstaande minimumstandaard houdt geen rekening met de mogelijke aanwezigheid van zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS). Als toch ZZS in de afvalstof aanwezig zijn, geldt dat de voorschriften 
van REACH, de POP-verordening en/of de beleidslijn van hoofdstuk B.14, § B.14.4.3. van het 
beleidskader van toepassing kunnen zijn op de gevraagde activiteit. Deze moeten worden 
betrokken bij de toetsing aan de minimumstandaard (zie § B.14.5.2.). 

 

 Afvalstoffen / 
deelstroom 

Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden) 

a Gips Recycling met inachtneming van: 

 het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelingen (hoofdstuk D.4 

beleidskader) en in het bijzonder mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (§ 
D.4.4.5 beleidskader); 

 de voorwaarden voor gebruik in ‘noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen’ 
(hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 beleidskader). 

b Niet voor 
recycling geschikt 
gips  

Dit betreft gips waarvoor de recycling, gezien de aard of samenstelling, technische niet 
mogelijk is of waarvoor de recyclingroute zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze 
partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan 
€205,-/ton.  
 
De minimumstandaard hiervoor is storten op een daarvoor geschikte stortplaats. 

 

Zie paragraaf V voor toelichting op de minimumstandaard. 
 

III  Grensoverschrijdend transport 
 
Het toetsingskader, de bezwaargronden en de bijbehorende procedures voor overbrenging vanuit 

of naar Nederland zijn opgenomen in het hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van 
afvalstoffen' van het beleidskader. 
 
In bijlage F.10 is een gedetailleerde beslisboom opgenomen t.b.v. het vaststellen of overbrenging 
t.b.v. een bepaalde verwerking op basis van hoofdstuk B.13 kan worden toegestaan. De uitwerking 
voor dit sectorplan is hieronder gegeven. Deze uitwerking geldt: 
 voor overbrenging binnen de Europese Unie, en 

 voor invoer van buiten de Europese Unie en uitvoer naar buiten de Europese Unie, tenzij 

– uit hoofdstuk B.13, § B.13.2.2 van het beleidskader iets anders volgt en/of 
– toetsing aan verordening 1013/2006/EG (EVOA) al direct leidt tot bezwaar (bijvoorbeeld op 

basis van art. 36 van de verordening). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1021
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b14-zeer/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b12-storten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-10/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
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Zeer zorgwekkende stoffen 

Onderstaand beleid voor overbrenging van afvalstoffen geldt zolang er geen sprake is van 
verontreiniging met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Als toch ZZS in de afvalstof aanwezig zijn 
dan kan dit betekenen dat afgeweken moet worden van de in paragraaf II beschreven verwerking 
en als gevolg daarvan ook van het onderstaande beleid voor overbrenging. Of overbrenging kan 
worden toegestaan moet dan getoetst worden aan het beleid voor overbrenging i.r.t. ZZS zoals 
beschreven in hoofdstuk B.14, § B.14.5.3 van het beleidskader.   

Overbrenging vanuit Nederland: 

 

Overbrenging  
vanuit NL: 

In beginsel 
toegestaan? 

Toelichting, voorwaarden of uitzondering 

 

(voorlopige) nuttige toepassing: 

t.b.v. voorbereiding 
voor hergebruik 

NVT Gezien de aard en/of samenstelling van deze afvalstof. 

t.b.v. recycling of, 
t.b.v. voorlopige 
nuttige toepassing 
gevolgd door recycling 

Ja Tenzij uiteindelijk zoveel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort of 
anderszins verwijderd dat de mate van recycling de overbrenging niet 
rechtvaardigt (zie het beleidskader hoofdstuk B.13, § B.13.5.2) en/of 
tenzij de mate van nuttige toepassing lager is dan gangbaar is bij 
verwerking van betreffende afvalstof in Nederland.  

t.b.v. andere nuttige 
toepassing 

Nee Voor recyclebaar gips (par. II onder a) omdat recycling mogelijk is. 
Dit verbod geldt ook voor overbrenging t.b.v. opvulling of nuttige 
toepassing in de diepe ondergrond, als mede het vervaardigen van 
mortels die gebruikt worden als opvulmateriaal. 

Ja Voor niet-recyclebaar gips (par. II onder b), mits: 

 uit de kennisgeving blijkt dat recycling niet mogelijk is vanwege de 
aard of samenstelling van de afvalstof of dat de kosten van recycling 
meer bedragen dan € 205,-/ton én,  

 niet alsnog een deel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort of 
anderszins verwijderd. 

(voorlopige) verwijdering: 

t.b.v. verbranden Nee Omdat recycling mogelijk is en omdat verbranden voor deze afvalstroom 
geen realistische verwerkingsroute is. 

t.b.v. andere vormen 
van (voorlopige) 
verwijdering1 dan 
verbranden of storten 

Nee Voor gips (par. II onder a): Omdat recycling mogelijk is. 

Ja Voor gips dat niet voor recycling geschikt is (par. II onder b). Tenzij als 
vervolghandeling een deel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort 
(nationale zelfverzorging). 

t.b.v. storten Nee Op grond van nationale zelfverzorging én omdat recycling mogelijk is. 

Overbrenging naar Nederland: 
 

Overbrenging naar NL: In beginsel 
toegestaan? 

Toelichting, voorwaarde of uitzondering 

 

(voorlopige) nuttige toepassing 

t.b.v. voorbereiden 
voor hergebruik 

NVT Gezien de aard en/of samenstelling van deze afvalstof. 

t.b.v. recycling Ja Indien de verwerking in overeenstemming is met de minimumstandaard 
zoals genoemd in par. II onder a. 

t.b.v. andere nuttige 
toepassing 

Nee Voor recyclebaar gips (par. II onder a) omdat recycling mogelijk is. 

Ja Voor niet-recyclebaar gips (par. II onder b), indien andere nuttige 
toepassing mogelijk is. 

(voorlopige) Verwijdering 

t.b.v. verbranden Nee Omdat recycling mogelijk is. 

t.b.v. andere vormen 
van (voorlopige) 
verwijdering dan 
verbranden of storten 

Nee Voor gips (par. II onder a): Omdat recycling mogelijk . 

Ja Voor niet recyclebaar gips (par. II onder b): indien de verwerking op basis 
van de minimumstandaard is toegestaan, tenzij er als vervolghandeling 
alsnog een deel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort (nationale 
zelfverzorging en/of wettelijke bepalingen). 

t.b.v. storten Nee Op grond van nationale zelfverzorging en/of op grond van nationale 
wettelijke bepalingen en/of omdat recycling mogelijk is. 

 

                                                
1  Dit betreft alle verwijderingshandelingen anders dan D1 en D10 uit de bijlage I KRA, alsook 

verwijderingshandelingen niet genoemd in de KRA. 

http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b14-zeer/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
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IV  Overwegingen bij de afbakening 
 
Zoals in paragraaf I weergegeven gaat het in dit sectorplan over gescheiden gehouden of 
afgescheiden gips voornamelijk afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. Afvalgips wat 

vrijkomt bij andere activiteiten zoals standen- en decorbouw, productie van gipselementen en 
dergelijke en vergelijkbaar is met gips van bouw- en sloopwerkzaamheden valt ook onder dit 
sectorplan. RO-gips of rookgasontzwavelingsgips (gips wat vrijkomt als reststof bij installaties voor 
verbranding van afval) valt nadrukkelijk niet onder dit sectorplan. 
 
In de basis gaat het in dit sectorplan om gips als ‘monostroom’ welke perfect recyclebaar is tot 

nieuw gips. Toch kan het ook zijn dat gips niet of minder goed verwerkt kan worden tot nieuw gips, 
of de verwerking te duur wordt. Dit kan voorkomen als het gips te verontreinigd is met andere 
materialen (zoals verkleefd met tegelwerk (bij sloop) of met papier en karton (stukken gipsplaat, 

behang, etc.)). Om de uitvoerbaarheid te verzekeren is ook voor gips waarvoor recycling technisch 
niet mogelijk is of te duur, een minimumstandaard opgenomen.  

Vergelijkbare, maar niet onder dit sectorplan vallende afvalstoffen 

Onderstaand – niet limitatief bedoeld – overzicht geeft afvalstromen weer die vergelijkbaar zijn 
met de afvalstoffen uit dit sectorplan maar niet onder de reikwijdte van dit sectorplan vallen:  
 

Afvalstoffen Toelichting of verwijzing 

RO-gips van E-centrales Zie SP23 (Reststoffen van kolengestookte 
energiecentrales) 

RO-gips wat vrijkomend bij diverse installaties voor de 
verbranding van afval 

Zie beleidskader 

Gips verkleefd met asbest, waarbij de concentratie 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie 
ambiboolasbest, meer dan 100 mg per kg droge stof bedraagt 

Zie SP37 (Asbest en asbesthoudend 
materiaal) 

Gipsafval van ziekenhuizen Zie SP19 (Afval van gezondheidszorg bij 
mens en dier) 

(Gipshoudend) gemengd bouw- en sloopafval 

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval en 
daarmee vergelijkbaar afval) 

Gemengde sorteerfracties uit de bewerking van bouw- en 
sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval, 
daarmee in samenstelling vergelijkbaar (grof) huishoudelijk 
restafval en het bij particulieren vrijkomende (ongesorteerd) 
verbouwingsafval 

Cellenbeton, gasbeton Zie SP32 (Cellenbeton) 

Euralcodes in relatie tot dit sectorplan 
De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit 
sectorplan: 170801; 170802. 
 

Deze opsomming is indicatief. Euralcodes kunnen namelijk relevant zijn voor meerdere 
sectorplannen. Voor de feitelijke afbakening van wat onder dit sectorplan valt, is paragraaf I van 

het sectorplan bepalend en niet deze opsomming van Euralcodes (zie ook hoofdstuk D.5 Omgaan 
met Eural, van het beleidskader). 

V  Toelichting en specifieke aandachtspunten bij dit sectorplan 
 
Het beleidskader is de basis voor het afvalbeheer en beleidsuitvoering. Dit sectorplan geeft de 
specifieke invulling van de onderdelen ‘minimumstandaard’ en ‘grensoverschrijdend transport’ voor 

de in de afbakening genoemde afvalstoffen. Waar dit sectorplan afwijkt van het beleidskader is het 
sectorplan leidend. Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij afvalbeheer ook kennis 
neemt van het beleidskader.  
 
Specifiek voor de praktijk van vergunningverlening zijn de volgende hoofdstukken van het 

beleidskader in het bijzonder van belang:  

 Wettelijke reikwijdte van het LAP (Deel A.2.3). 
 Voorwaarden voor afwijken van het LAP bij vergunningverlening (Deel A.2.6).  
 Het algemene beleid rond het gescheiden houden van afvalstoffen (Deel B.3). 
 Het beleid rond en het vergunnen van inzamelen (Deel B.4). 
 Het beleid rond op- en overslaan van afvalstoffen (Deel B.5). 

http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/rest-kolen/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/asbest/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/gezondheid/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/gemengd-bsa/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/cellenbeton/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d5-omgaan-eural/
http://www.lap3.nl/beleidskader%20/deel-algemeen-0/a2-status-lap/
http://www.lap3.nl/beleidskader%20/deel-algemeen-0/a2-status-lap/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b4-inzamelen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b5-overslaan-opslaan/
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 Taken en bevoegdheden van de verschillende overheden betrokken bij afvalbeleid en 
beleidsuitvoering waaronder ook de provincies en de gemeenten (Deel C). 

 Specifieke aandachtpunten voor vergunningverlening (Deel D integraal) met specifiek: 
o Het principe van de minimumstandaard voor verwerking (D.2). 
o Omgaan met de minimumstandaard bij gedeeltelijke (voor) en het opnemen van 

sturingsvoorschriften om te borgen dat de totale verwerking conform de 
minimumstandaard plaatsvindt (D.2.2.4.2). 

o Aandachtspunten Acceptatie- en verwerkingsbeleid afvalverwerkers (D.3), met ook 
aandacht voor specifieke uitzonderingen. Mengen van afvalstoffen (D.4 

 Omgaan met de Eural (Deel D.5). 
 
Uit het beleidskader, wet- en regelgeving en andere info zijn bovendien ook onderstaande aspecten 

van specifiek belang ten aanzien van de afvalverwerkingsketen en vergunningverlening voor de 
afvalstromen die vallen onder dit sectorplan:  

1.  Aandachtspunten t.a.v. de hele afvalverwerkingsketen 

Gescheiden houden van de afvalstoffen 
Gescheiden houden van afvalstoffen is van belang vanaf het ontstaan van afvalstoffen tot en met 

het afvalverwerkingsproces, om te zorgen dat de afvalstoffen minimaal volgens de 
minimumstandaard verwerkt kunnen worden. Basis hiervoor zijn de afvalcategorieën. 
 
Gips valt onder categorie 50 van bijlage 11 Arm2: gips, gipsblokken, gipsplaat. Op basis van de 
wetgeving en het beleid rond het gescheiden houden zoals beschreven in hoofdstuk B.3 moeten 
afvalstoffen van deze categorie in beginsel gescheiden worden gehouden van elkaar, van andere 

categorieën afvalstoffen en niet-afvalstoffen. Zie het beleidskader hoofdstuk B.3 (Gescheiden 
houden van afvalstoffen) voor de algemene regels voor het gescheiden houden van afvalstoffen of 
hoofdstuk D.4 (Mengen van afvalstoffen) voor de voorwaarden waaronder mengen met een 
vergunning kan worden toegestaan. 

 
Bovendien is het wenselijk om in voorkomende gevallen dat sprake is van een partij afval waarin 
zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zitten of die daarmee verontreinigd is, deze partij gescheiden te 

houden van andere partijen afval die behoren tot dezelfde afvalcategorie. In het geval sprake is 
van afval (verontreinigd) met een POP-stof, geldt hiertoe zelfs een verplichting vanuit de POP-
verordening. Zie ook het specifieke beleid rond mengen en ZZS uit hoofdstuk D.4, paragraaf 
D.4.2.1 van het beleidskader. 
 
Voor gipsafval zijn er 2 redenen om het gescheiden te houden van ander bouw- en sloopafval. De 
eerste reden is dat voor gips in beginsel recycling mogelijk is en het daarom meerwaarde heeft 

deze afvalstof zo schoon mogelijk te houden. De tweede reden is dat gips in gemengd bouw- en 
sloopafval de kwaliteit van andere fracties nadelig beïnvloedt en zich bovendien niet makkelijk laat 
afscheiden. Het apart houden van gips, gipsblokken en gipsplaat heeft dus -  ook als het gips zelf 
niet voor recycling in aanmerking komt - meerwaarde vanuit het oogpunt van de recyclebaarheid 
van andere (steenachtige) stromen. 

(Potentiele) aanwezigheid van ‘zeer zorgwekkende stoffen’  

Voor de afvalstoffen van dit sectorplan geldt dat bij de vergunningverlening specifieke aandacht 
besteed moet worden aan de potentiele en/of occasionele aanwezigheid van ‘zeer zorgwekkende 
stoffen’ (ZZS). Om deze reden is bij de paragraaf II en III van dit sectorplan een voorbehoud t.a.v. 
ZZS gemaakt. Blootstelling van mens of milieu aan deze ZZS moet namelijk worden vermeden.  
 
Zie hoofdstuk B.14 van het beleidskader over hoe om te gaan met ZZS in afvalstoffen. Ook in 

volgende hoofdstukken van het beleidskader wordt aandacht aan omgaan met ZZS besteed:  
de minimumstandaard (D.2), mengen (D.4), mogelijkheden voor recycling (B.9), acceptatie- en 
registratiebeleid (D.3) en beperkingen aan overbrenging van deze afvalstoffen (B.13). 
 
Om het bevoegd gezag en bedrijven te ondersteunen is geïnventariseerd in welke afvalstoffen ZZS 
(die zijn vermeld op de autorisatielijst, de restrictielijst en de kandidatenlijst van REACH en in de 

POP-verordening) kunnen voorkomen boven de concentratiegrenswaarde LAP. Het resultaat van 

deze inventarisatie – die overigens niet uitputtend is – is weergegeven in het Rapport ‘ZZS in 
afvalstoffen – versie 2019’ dat is te downloaden bij de achtergronddocumenten op LAP3.nl 

                                                
2  De lijst met afvalcategorieën is overgenomen in bijlage 5 van dit LAP en waar nodig van extra toelichting 

voorzien. 

http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-actoren-keten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-actoren-keten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d2-minimumstandaard/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d2-minimumstandaard/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d3-acceptatie/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d5-omgaan-eural/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1021
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b14-zeer/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d2-minimumstandaard/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b9-recycling-binnen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d3-acceptatie/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32019R1021
https://lap3.nl/achtergrond/documenten/alle/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/
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2.  Aandachtspunten t.a.v. producent/ontdoener van de afvalstoffen 

Het Activiteitenbesluit (art. 2.12) en de Activiteitenregeling milieubeheer (art. 2.9) kennen 
bepalingen rond het gescheiden houden van afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen moeten altijd 
gescheiden worden gehouden. Voor niet gevaarlijke afvalstoffen geldt dat deze gescheiden 
gehouden moeten worden voor zover dit op basis het LAP gevergd wordt. Dit is uitgewerkt in 
hoofdstuk B.3, paragraaf B.3.4 van het beleidskader. 

 
Wil een bedrijf afvalstoffen die gescheiden moeten worden gehouden toch mengen, dan is die 
activiteit vergunningplichtig. Hoofdstuk D.4 van het beleidskader beschrijft onder welke 
voorwaarden het mengen van afvalstoffen kan worden vergund. 
 
De volgende aspecten zijn van belang bij het ‘ontdoen’ van afvalstoffen die vallen onder dit 
sectorplan: 

 In het Bouwbesluit 2012 en de Regeling bouwbesluit 2012 is de verplichting opgenomen (art. 
4.1) dat een aantal stoffen, die vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden, op de bouwplaats 

moeten worden gescheiden en gescheiden moeten worden afgevoerd. Dit als de vrijkomende 
stroom meer dan 1 m3 bedraagt. Gips valt onder een van de genoemde categorieën.  

 Voor het gescheiden houden van gips door de ontdoener op de bouwplaats zijn speciale 
containers ontwikkeld om het gips droog te houden. Nat gips bemoeilijkt de verwerking volgens 
de minimumstandaard. 

3.  Aandachtspunten t.a.v. inzamelen/vervoer van de afvalstoffen 
De onder 1 genoemde aandachtspunten rond gescheiden houden van de afvalstoffen zijn ook van 
belang bij inzameling/vervoer ten einde de verwerking volgens de minimumstandaard niet te 
frustreren (doelmatigheidsprincipe). Hiervoor is op grond van artikel 10.47 eerste lid van de Wet 
milieubeheer in het Besluit inzamelen afvalstoffen een bepaling opgenomen (artikel 1b) dat ook 
inzamelaars afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, gescheiden moeten houden. Dit geldt 

voor alle afvalstoffen. 
 

Voor de afvalstoffen van dit sectorplan zijn bovendien ook de volgende aspecten van belang: 
 Op grond van de Activiteitenregeling milieubeheer, artikel 3.115, tweede lid onder k, dient gips 

ook bij de gemeentelijke milieustraat gescheiden te worden opgeslagen. Indien gips op de 
gemeentelijke milieustraat niet gescheiden wordt opgeslagen, moet via nascheiding of op een 

andere wijze een zelfde niveau van afvalscheiding worden bereikt waarmee een zelfde niveau 
van recycling kan worden bereikt als wat zou zijn bereikt bij het reeds gescheiden houden op de 
milieustraat. Zie verder beleidskader hoofdstuk B.3 Gescheiden houden van afvalstoffen. 

 Naast het feit dat gips, ten behoeve van recycling, zo zuiver mogelijk moet zijn, is het ook van 
belang dat het gescheiden gehouden gips niet te nat is. Als het gips (te) nat is, wordt de 
verwerking volgens de minimumstandaard lastiger. Voor de inname/vervoer/opslag van 
gipsafval zijn speciale containers ontwikkeld met de opening aan de zijkant, waardoor het gips 

droog blijft. 

4.  Aandachtspunten t.a.v. verwerken volgens de minimumstandaard 

Mengen t.b.v. verwerking (algemeen)  
Zoals onder 1 is aangegeven dient deze afvalstof gescheiden te worden gehouden van andere 
afvalstoffen en niet-afvalstoffen, tenzij in de vergunning of op basis van algemene regels is 

bepaald dat deze afvalstof mag worden gemengd met andere afvalstoffen of met niet-afvalstoffen. 
Zie de voorwaarden voor het vergunnen van menghandelingen in hoofdstuk D.4 van het 
beleidskader.   
 
Ook gelden mogelijk restricties rond mengen als gevolg van de potentiele en/of incidentele 
aanwezigheid van specifieke zeer zorgwekkende stoffen (hoofdstuk D.4, § D.4.2.1 van het 
beleidskader). 

Toelichting op de minimumstandaard  
Het beleid voor gips is gericht op recycling. In het algemeen betreft het inzet als of verwerken tot 
bouwstof, bij voorkeur nieuw gips. Mits afvalgips voldoende zuiver is en niet te nat, zijn er geen 

technische belemmeringen om afvalgips, na bewerking, in te zetten als grondstof bij de productie 
van nieuw gipsplaat. In Nederland gebeurt dit ook, zij het (nog) op beperkte schaal.  
 

Belemmerende verontreinigingen voor de inzet als grondstof voor nieuw gips zijn (niet limitatief): 
aanhangende tegels, plafondtegels, plastic, hout en houtvezelplaten, geperste stroplaten, 
gasbeton/cellenbeton, cementgebonden platen en isolatiemateriaal.  
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2020-07-08
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016530/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
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Afhankelijk van de manier waarop gips is toegepast en vervolgens in de afvalfase komt, kan het 
voorkomen dat verwerken volgens de minimumstandaard toch niet mogelijk is.  
 Voor partijen die sterk zijn verkleefd of verontreinigd met andere materialen die de verwerking 

tot nieuw gips in de weg staan geldt het volgende: om de uitvoerbaarheid te verzekeren is in de 
minimumstandaard aangegeven dat in dergelijke gevallen ook laagwaardigere verwerking is 

toegestaan (ofwel storten). Ook kan in paragraaf III zijn aangegeven dat overbrenging t.b.v. 
andere nuttige toepassing in dit geval kan worden toegestaan.  

 Ook kan recycling voor bepaalde (specifiek verontreinigde) partijen relatief duur zijn. Ook in die 
gevallen voorziet de minimumstandaard in een mogelijkheid om alsnog laagwaardigere 
verwerking toe te staan. De grenswaarde wanneer sprake is van ‘te duur’ is € 205,- per ton 
afval. Een toelichting op welke kosten daarin worden meegenomen is opgenomen in hoofdstuk 
A.4, § A.4.7. van het beleidskader. Ook kan in paragraaf III zijn aangegeven dat overbrenging 

t.b.v. andere nuttige toepassing in dit geval kan worden toegestaan.  
Wel moet, indien voor bepaalde partijen overtuigend kan worden gemotiveerd dat recycling niet 
mogelijk is en storten als enige uitvoerbare optie overblijft, een ontheffing van het stortverbod 

worden verkregen. 
In paragraaf D.2.6. van het beleidskader staat beschreven op welke wijze moet worden 
aangetoond dat de betreffende afvalstof niet voor recycling in aanmerking komt of, dat de 

verwerking ervan te duur is. Ingeval de afvalstoffen t.b.v. bovenstaande alternatieve verwerking 
worden overgebracht vanuit of naar Nederland staat in hoofdstuk B.13, § B.13.3.3.3 van het 
beleidskader aangegeven welke informatie het kennisgevingsdossier moet bevatten.  
 
Verder zijn ten aanzien van de verwerking van gips de volgende bepalingen van belang: 
 
 Opvullinh en nuttige toepassing in de diepe ondergrond 

Voor recyclebaar gips is de minimumstandaard gericht op recycling. Opvulling en nuttige 
toepassing in de diepe ondergrond (vb. zoutcavernes), of het gebruik voor het vervaardigen van 
mortels ten behoeve hiervan, is  laagwaardiger dan de minimumstandaard en daarom niet 
toegestaan, ook niet de export daartoe omdat recycling mogelijk is. Zie voor meer toelichting 

hierop de diverse paragrafen onder B.12.13 in hoofdstuk B.12 van het beleidskader. 
 

 Aandachtspunten bij de productie van een bouwstof  

Het Besluit bodemkwaliteit geeft de eisen weer die gesteld worden aan bouwstoffen. Deze eisen 
zijn dus ook van belang voor bouwstoffen (deels) geproduceerd uit afvalstoffen. Bovendien kent 
het besluit een aantal beperkingen ten aanzien van het mengen van afvalstoffen met andere 
afvalstoffen of met niet-afvalstoffen ten einde aan de gestelde eisen als bouwstof  te voldoen. 
Daarnaast volgen ook uit het hoofdstuk 'Mengen van afvalstoffen' van het beleidskader enkele 
belangrijke restricties voor het verwerken van afvalstoffen gericht op inzet als bouwstof. Bij het 

vergunnen van de verwerking van afvalstoffen tot bouwstoffen zal aan al deze voorwaarden 
moeten worden voldaan. Zie hiervoor hoofdstuk D.4, § D.4.4.5 van het beleidskader ‘Mengen 
t.b.v. productie van een bouwstof’. 
 

 Inzet in noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen  

In het beleidskader hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 is verwoord dat bij gebruik in 'noodzakelijke 
voorzieningen op stortplaatsen' de inzet van ter verwijdering aangeboden materialen de 

voorkeur heeft boven de inzet van bouwstoffen, al dan niet geproduceerd uit afvalstoffen. Dit 
betekent dat gebruik van geproduceerde bouwstoffen in 'noodzakelijke voorzieningen op 
stortplaatsen' uitsluitend is toegestaan in gevallen waarin het realiseren van deze voorzieningen 
met ter verwijdering aangeboden afvalstoffen niet mogelijk is. Zie voor een uitgebreide 
toelichting hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 van het beleidskader. 

Stortverbod 

Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), artikel 1, eerste lid, 
categorie 35, geldt voor gips een stortverbod. 

BREF in relatie tot de minimumstandaard  
Bij het vaststellen van de minimumstandaard voor de afvalstoffen die vallen onder dit sectorplan 
zijn de BBT-referentiedocumenten (BREFs) betrokken, die zijn opgesteld in het kader van de 

richtlijn industriële emissies (RIE) en voorheen in het kader van de in de RIE opgenomen IPPC-

richtlijn. In de BREFs zijn de beste beschikbare technieken (BBT) beschreven voor bedrijfstakken of 
activiteiten. Bij de vergunningverlening moet rekening worden gehouden met deze BBT-conclusies. 
Om die reden is getoetst of ook de beschreven minimumstandaard hiermee niet in strijd is. 
 
Voor de afvalstoffen die onder dit sectorplan vallen, zijn geen als BBT aangemerkte bepalingen 

http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen-0/a4-algemene/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen-0/a4-algemene/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
file://///ad.rws.nl/rcadfs001$/afdeling/wvl/LO_MM/BE/Algemeen2/LAP/LAP3/30%20Teksten%20Sectorplannen/LAP3_SP31_Gips_ES/wetten.overheid.nl/BWBR0022929
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b12-storten/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
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gevonden over de wijze waarop deze afvalstoffen verwerkt moeten worden. De BBT-conclusies uit 
de BREFs hebben dan ook geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van bepaalde methoden van 
verwerking zoals deze in de minimumstandaard wordt vastgelegd. 
 


