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Sectorplan 30 Zeefzand 

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

Afvalstoffen Toelichting 

Sorteerzeefzand Zeefzand dat ontstaat bij het afzeven van het fijne materiaal in sorteerinstallaties 
waarin hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, gemengd bouw- en sloopafval wordt 
verwerkt.  Sorteerzeefzand kan verontreinigd zijn met PAK en sulfaat en bevat vaak 
veel organisch materiaal.  

Voorzeefzand Zeefzand dat ontstaat bij het voorzeven van steenachtige fracties uit bouw- en 
sloopafval of de steenachtige fractie afkomstig van sorteerinstallaties in 
puinbreekinstallaties. Voorzeefzand kan verontreinigd zijn met PAK en sulfaat en kan 
organisch materiaal bevatten. 

Brekerzeefzand Zeefzand dat ontstaat bij het breken van steenachtig afvalmateriaal in 
puinbreekinstallaties en na het breken wordt uitgezeefd. 

 
Voor het verdere sectorplan wordt voor al bovenstaande zeefzand de term ‘zeefzand’ gebruikt. 
Voor de beschrijving van minimumstandaard wordt tussen deze verschillende soorten geen 
onderscheid gemaakt. 
 

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. 
 

I  Minimumstandaard voor verwerking 

Minimumstandaard voor vergunningverlening 

Onderstaande minimumstandaard houdt rekening met de mogelijke aanwezigheid van PAK in 
zeefzand. Als andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in een van de genoemde afvalstoffen 
aanwezig zijn, dan geldt dat de voorschriften van REACH, de POP-verordening en/of de beleidslijn 
ZZS 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 en eventuele voorwaarden 

a PAK-rijk zeefzand 
(concentratie aan 
PAK10 > 50 mg/kg 
droge stof) 

Reinigen, thermisch of extractief, waarbij de aanwezige PAK (ofwel direct ofwel na te 
zijn afgescheiden) worden vernietigd resp. verwijderd. Vervolgens: 

 het van PAK gereinigde zeefzand verder verwerken volgens b en 

 het reinigingsresidu verder verwerken volgens c. 
Het recyclen van PAK-rijk zeefzand tot grond of bouwstof zonder voorafgaande 
vernietiging van de aanwezige PAK is niet toegestaan, ook niet in combinatie met 
immobilisatie.  

b PAK-arm zeefzand 
(concentratie aan 
PAK10 ≤ 50 mg/kg 
droge stof) 

Recycling, eventueel voorafgegaan door reiniging, met inachtneming van: 

 het algemene beleid 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) en/of  

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

Vervolgens verwerken van het reinigingsresidu volgens c. 
De grenswaarde voor PAK10 mag niet door mengen van partijen worden bereikt. 

c Reinigingsresidu  
uit a of b 

Storten op een daarvoor geschikte stortplaats. 

 Nuttig toepassen van het residu is niet toegestaan, ook niet in combinatie met 
immobilisatie. Uitzondering hierop betreft recycling (bijvoorbeeld 
metaalterugwinning) onder voorwaarde dat via de residuen geen diffuse 
verspreiding van de zware metalen plaatsvindt en de zware metalen ook niet 

worden verdeeld over een substantieel groter volume. 
 Indien het residu van reiniging van PAK-arm zeefzand (minimumstandaard b  

uitsluitend brandbare verontreinigingen bevat, is thermisch reinigen ten behoeve 

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/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b12-storten/
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van nuttige toepassing toegestaan. 

 
De minimumstandaard voor de verwerking van reinigingsresidu van zeefzand is gewijzigd ten 
opzichte van LAP2 door meer expliciet in te gaan op het reinigingsresidu. Vergunningen voor het 
immobiliseren van reinigingsresidu dienen binnen een jaar na publicatie in de Staatscourant van 
LAP3 zodanig te worden gewijzigd, dat het immobiliseren ten behoeve van nuttige toepassing per 
direct niet meer is toegestaan.  
 

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). 

Zeer zorgwekkende stoffen 
Bij onderstaand beleid voor overbrenging van afvalstoffen is rekening gehouden met de 

aanwezigheid van PAK. Als andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in zeefzand 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 Voor PAK-arm zeefzand, tenzij uiteindelijk zoveel van de overgebrachte 
afvalstof wordt gestort of anderszins verwijderd dat de mate van 
recycling de overbrenging niet rechtvaardigt (zie ook het beleidskader 
hoofdstuk B.13, § B.13.5.2) en/of tenzij de mate van recycling lager is 
dan gangbaar is bij verwerking van de afvalstof in Nederland.  

Nee Voor PAK-rijk zeefzand, tenzij bij de verwerking in het land van 
bestemming maatregelen zijn genomen die borgen dat de aanwezige PAK 
niet in het milieu verspreid kan raken. 

t.b.v. andere nuttige 
toepassing 

Nee Omdat recycling (voor PAK-rijk zeefzand na vernietiging of verwijdering 
van de PAK) 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. 

(voorlopige) verwijdering: 

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

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

verbranden of storten 

Nee 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/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
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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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. 

t.b.v. andere nuttige 
toepassing 

Nee Omdat recycling 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 Omdat recycling mogelijk is. 

t.b.v. storten Nee Op grond van nationale zelfverzorging en/of op grond van nationale 
wettelijke bepalingen en/of omdat recycling mogelijk is. 
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IV  Overwegingen bij de afbakening 
 
Dit sectorplan focust op twee processen: sorteren van gemengd bouw- en sloopafval, eventueel 
aangevuld met gelijkaardig bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval en breken van steenachtige 
afvalstoffen in brekerinstallaties. Bij deze processen komt op verschillende momenten ‘zeefzand’ 

vrij.  
 
Bij sorteerinstallaties waar hoofdzakelijk, maar vaak niet uitsluitend gemengd bouw- en sloopafval 
wordt verwerkt, is één van de processen het zeven van het afval. De hoofdzakelijk minerale 
zeeffractie die hierbij ontstaat, wordt sorteerzeefzand genoemd. Deze fractie kan hoge 
concentraties verontreinigingen bevatten (PAK, sulfaat).  

 
De steenachtige fractie die bij bovengenoemd sorteerproces ontstaat (beton en metselwerk) wordt 
afgevoerd naar een puinbreker. Deze puinbreekinstallaties verwerken zowel de steenachtige fractie 

die uit de sorteerinstallatie komt, als steenachtige stromen die aan de bron gescheiden zijn 
gehouden. De puinbreekinstallaties kunnen uitgerust zijn met een voorzeef. Daaruit ontstaat 
(breker)voorzeefzand. Maar ook tijdens het breken ontstaat zeefzand, zogenaamd 
brekerszeefzand.  

(Breker)voorzeefzand komt meestal niet meer separaat vrij maar wordt toegevoegd aan het 
gebroken materiaal indien voldaan wordt aan de BRL 2506. In dit sectorplan wordt en echter nog 
niet vanuit gegaan dat dat altijd mogelijk is of gebeurt, en dus valt ook (breker)voorzeefzand nog 
steeds onder de reikwijdte van dit sectorplan, maar vanzelfsprekend alleen voor zover het als 
aparte fractie vrijkomt.   
 
Alle drie de genoemde zeefzand-soorten vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan. In 

onderstaande figuur is dit hele proces (in grove lijnen) weergegeven. 
 
 

sorteerzeefzand

Bouw- en sloopafval

Bedrijfsafval

Grof huishoudelijk 
afval

Afzeven fijn 
materiaal in 
sorteer-
installatie

Brekerszeefzand

(brekers)
voorzeefzand

Diverse fracties

Brongescheiden 
steenachtig 
materiaal

Eventueel 
voorzeven

Steenachtige fractie 
(vb. beton en 
metselwerk)

Breek-
installatie en 

eventueel 
nazeven

Steenachtig 
materiaal

 
 
Naast de verschillende vormen van zeefzand gaat het sectorplan ook in op het residu dat bij het 
reinigen van zeefzand ontstaat (reinigingsresidu). Dit residu betreft zowel de slibachtige fractie die 

ontstaat bij het extractief reinigen, als de ‘lichte fractie’ (drijfvuil) waarin bij voorbeeld takjes, 
blaadjes en stukjes plastic van het zeefzand worden afgescheiden. 

Vergelijkbare, maar niet onder dit sectorplan vallende afvalstoffen 
Onderstaand – niet limitatief bedoeld – overzicht geeft afvalstoffen weer die vergelijkbaar zijn met 

de afvalstoffen uit dit sectorplan maar niet onder de reikwijdte van dit sectorplan vallen:  
 

Afvalstoffen Toelichting of verwijzing 

Gemengd bouw- en sloopafval Zie SP28  (Gemengd bouw- en sloopafval en 
vergelijkbaar) Gemengde sorteerfracties uit de verwerking van bouw- en 

http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/gemengd-bsa/
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sloopafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar 

bedrijfsafval, daarmee in samenstelling vergelijkbaar (grof) 
huishoudelijk restafval en het bij particulieren vrijkomende 
(ongesorteerd) verbouwingsafval 

Steenachtig materiaal Zie SP29 (Steenachtig materiaal) 

Materiaal dat voldoet aan de bepalingen van de definitie van 
‘grond’ in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit 

Zie SP39 (Grond) 

Euralcodes in relatie tot dit sectorplan 

De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit 
sectorplan: 191209; 191211; 191212. 
 
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). 
 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: 

1.  Aandachtspunten t.a.v. de gehele 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. 
 
Zeefzand valt, afhankelijk van het gehalte aan PAK10, onder categorie 41 of categorie 42 van 

bijlage 11 Arm2: zeefzand ontstaan bij het afzeven van het fijne materiaal in sorteerinstallaties 
voor bouw- en sloopafval, of bij het voorzeven van steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval in 
puinbreekinstallaties:    

 Categorie 41: PAK-rijk zeefzand (> 50 mg/kg); 
 Categorie 42: PAK-arm zeefzand (≤ 50 mg/kg). 
Residu van extractief reinigen van zeefzand valt onder categorie 107 of 108: overig afval dat 

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

voorzien. 

http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/steenachtig/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/grond/
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/
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
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/
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gestort mag worden volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen of een 

minimumstandaard uit het LAP, voor zover het op basis van de Eural (niet) als gevaarlijk afval 
moet worden aangemerkt 

 
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. 

(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.  
Voor dit sectorplan is bij de minimumstandaard én het beleid voor overbrenging reeds rekening 
gehouden met de aanwezigheid van PAK. Daarnaast kunnen ook andere ZZS in de genoemde 
afvalstoffen aanwezig zijn met als gevolg dat de beschreven minimumstandaard alsnog niet kan 

worden vergund, mengen niet kan worden toegestaan en/of andere afwegingen ten aanzien van 
overbrenging nodig zijn. 
 
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.  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. 

3.  Aandachtspunten t.a.v. inzameling/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.  

4.  Aandachtspunten t.a.v. het verwerken van de afvalstoffen 

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. 

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/
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/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016530/
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Zie de voorwaarden voor het vergunnen van menghandelingen zijn opgenomen 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 
De minimumstandaard voor zeefzand is recycling. Het betreft dan recycling tot een niet 
vormgegeven bouwstof of, onder bepaalde voorwaarden, tot grond. De minimumstandaard sluit 
aan bij het streven naar het nuttig toepassen van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke 
wijze en met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit. Sorteerzeefzand zal in veel gevallen, gezien de 
aanwezige verontreinigingen, ten behoeve van recycling moeten worden gereinigd. De verwerking 

van zeefzand volgens de minimumstandaard vermindert het gebruik van primaire grondstoffen. 
 

Of recycling van zeefzand tot (specifiek) grond mogelijk is, is afhankelijk van de herkomst van het 
zeefzand en het materiaal wat is gezeefd. Zie de definitie van grond in het Bbk en de toelichting 
daarop om te bepalen in welke gevallen recycling van zeefzand tot grond mogelijk is.. 
 
Voor ‘PAK-rijk’ zeefzand (i.e. verontreinigd met PAK10 boven de genoemde concentratie van 50 

mg/kg droge stof) is een aparte minimumstandaard vastgesteld. De aanwezige PAK moet verplicht 
worden vernietigd. De opgenomen grens van 50 mg/kg aan PAK is ontleend aan de maximale 
samenstellingswaarde voor bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit. Om wegmengen van 
verontreiniging met PAK tegen te gaan, wordt bij de minimumstandaard expliciet benadrukt dat de 
genoemde grens van 50 mg/kg droge stof niet door mengen van partijen mag worden bereikt! 
 

Voor het residu wat ontstaat bij het reinigen van zeefzand is de minimumstandaard storten. Het is 
op basis van het beschreven beleid in hoofdstuk D.4, § D.4.4.5.3 nadrukkelijk niet toegestaan dat 
het residu wordt geïmmobiliseerd tot een vormgegeven bouwstof.  
Verder gelden ten aanzien van de recycling van de zeefzand de volgende aandachtspunten: 

 
 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’. 
Ten aanzien van zeefzand met een concentratie aan PAK10 > 50 mg/kg droge stof is 
immobilisatie nadrukkelijk niet toegestaan. Ook voor het residu wat vrijkomt bij het reinigen van 
zeefzand is verdere verwerking middels immobilisatie niet toegestaan. 

 
 Opvulling en nuttige toepassing  in de diepe ondergrond niet toegestaan 

Voor zeefzand is de minimumstandaard gericht op recycling. Opvulling en nuttige toepassing in 
de diepe ondergrond 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. 
 

 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 § B.12.9.2 van het beleidskader. 

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-

https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023085
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
file://///ad.rws.nl/rcadfs001$/afdeling/wvl/LO_MM/BE/Algemeen2/LAP/LAP3/30%20Teksten%20Sectorplannen/LAP3_SP30_Zeefzand_ES/wetten.overheid.nl/BWBR0022929
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b12-storten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b12-storten/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
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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 
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. 

Stortverbod 
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), artikel 1, eerste lid, 
categorie 30, geldt voor zeefzand een stortverbod. 
 

VI.  Actualisatie vergunning 
 
Om ervoor te zorgen dat afvalstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt en dat voor 
vergelijkbare bedrijven vergelijkbare eisen gelden, is het van belang dat vergunningen worden 
geactualiseerd als de minimumstandaard wordt gewijzigd. Artikel 5.10 van het Besluit 

omgevingsrecht zal hiervoor de mogelijkheid bieden, aangezien dit artikel wordt aangevuld met de 
verplichting voor het bevoegd gezag om binnen een jaar na publicatie in de Staatscourant van een 
nieuw LAP of een wijziging van het LAP: 
 na te gaan of de vergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van 

afzonderlijke afvalstoffen of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en, 
indien nodig, 

 de vergunning(voorschriften) te actualiseren (zie ook hoofdstuk D.6 van het beleidskader). 

 
De minimumstandaard voor de verwerking van reinigingsresidu van zeefzand is gewijzigd ten 
opzichte van LAP2. Daardoor is nuttige toepassing van het reinigingsresidu door middel van 
immobilisatie niet toegestaan. Vergunningen voor het immobiliseren van reinigingsresidu dienen op 

grond van artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht binnen een jaar na publicatie in de 
Staatscourant van LAP3 zodanig te worden gewijzigd, dat het immobiliseren ten behoeve van 
nuttige toepassing niet meer is toegestaan. Het opnemen van een overgangstermijn is niet nodig, 

zodat de wijziging zal ingaan op het moment dat de vergunning in werking is getreden. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d6-actualiseren/

