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Overzicht eerste tussentijdse wijziging van 
LAP3 

Overzicht van formele en informele wijzigingen die met de eerste tussentijdse wijziging van LAP3 

worden doorgevoerd. Formele wijzigingen van de ‘kern van beleid’ zijn ook terug te vinden in de 

Inspraaknotitie  en de Nota van Antwoord. In de betreffende nota’s is informatie over 

afwegingen, achtergronden en verwerking van inspraak terug te vinden. Informele wijzigingen 

staan uitsluitend hieronder vermeld. 

Deel A – Algemeen beleidskader 
 

A.2.2 Status en doorwerking: Hier is een alinea toegevoegd waarin wordt toegelicht dat de 

artikelen 10.14 Wm (voor afvalstoffen rekening houden met het LAP) en 10.29a Wm 

(voor afvalwater rekening houden met de voorkeursvolgorde uit dat artikel) ook in 

de Omgevingswet landen. Dat betekent dat overheden ook bij het opstellen van 

omgevingsdocumenten en beleidsdocumenten rekening moeten houden met LAP. 

 Onder het kopje ‘Andere overheden en belanghebbenden’ tekst aangevuld i.v.m. met 

de komst van de Ow. 

A.2.3 Wettelijke reikwijdte: De voetnoot bij het geschrevene over artikel 10.1a is 

aangepast n.a.v. een wijziging van de Wm per 1 januari 2019 betreffende dit artikel: 

per 1 januari 2019 zijn de bepalingen van het LAP ook van toepassing op de 

afvalstoffen genoemd in artikel 10.1a. 

A.2.6 Afwijken van het LAP: De Ow brengt een aantal verschuivingen met zich mee. 

Bestuursorganen breiden zich hierop voor. Boven de genummerde procedure voor 

afwijken van het LAP is een alinea toegevoegd met een toelichting op de verhouding 

met het LAP onder de Ow.  

 Onder punt 2 en 7 ‘procedure voor afwijken van het LAP’ is de tekst geactualiseerd 

m.b.t. de Ow. 

 Titel is aangepast.  

A.3.1 Doelstellingen: Doelstelling 16 over maatschappelijk verantwoord inkopen is 

geactualiseerd naar de ambitie zoals neergelegd in de Transitieagenda’s. 

A.4.3.2 Onderscheid nuttige toepassing en verwijdering: Naar aanleiding van de uitspraak 

van de Raad van State inzake Twence (ABRvS 27 december 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:4206) is een n.a.v. het arrest C-147/15 (Edilizia) ingevoegde 

bepaling (tweede aandachtstreepje) weer geschrapt.  

A.4.3.7.2 Indelen van ‘op of in de bodem brengen’: Naar aanleiding van de nieuwe definitie 

van ‘opvulling’ de uitspraak van de Raad van State inzake Twence (ABRvS 27 

december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206) is een punt 3 een de opsomming 

toegevoegd en punt 4 gewijzigd.  

A.4.6 De prijs van afvalbeheer: tekstuele verbeteringen door gevoerd zodat duidelijker is 

omschreven of wel of geen sprake is van ‘afwijken van het LAP’. 

A.4.7.1 Innovaties in het afvalbeheer en het LAP: naamswijziging ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat. 

A.4.7.3.2 Ruimte voor proefnemingen: Boven het kader ‘Ruimte in de vergunning voor 

proefnemingen’, is de tekst aangevuld met  een communicatie afspraak rondom 
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proefnemingen. 

A.4.8 Kern van beleid: onder de subkoppen ‘de prijs van afvalbeheer’ en ‘Stimuleren van 

innovaties’ zijn tekstuele verbetering doorgevoerd zodat duidelijker is omschreven 

wanneer wordt afgeweken van het LAP en wanneer niet.  

A.5.3.2.2 Plan van aanpak MVI: Titel en inhoud van dit stuk zijn geactualiseerd n.a.v. laatste 

stand van zaken. 

A.5.3.2.7 Overige voorbeelden van communicatieve instrumenten: De voorbeelden ‘Duurzaam 

Doen’ en de ‘Innovatiemarkt’ zijn niet meer actueel en geactualiseerd. 

A.8 

 

Omgevingswet: Dit is een geheel nieuw hoofdstuk waarin de Omgevingswet in relatie 

tot het LAP beschreven is.  

Deel B – Afvalbeheer en overbrenging 
 

B.1.1 Circulaire Economie – Inleiding: Hierin wordt bij het Rijksbrede Programma Circulaire 

Economie een voetnoot ingevoegd waarin wordt aangegeven dat, gezien alle 

ontwikkelingen binnen dit programma, het LAP alleen wordt aangepast voor zover 

ontwikkelingen binnen dit programma betrekking hebben op tekst van het LAP die is 

aangemerkt als ‘kern van het beleid’. 

B.2.2 Afvalpreventieprogramma Nederland: tekstuele verbetering en actualisering voor het 

meten van afvalpreventie. Betreft de zesde alinea.   

B.3.5.2.3 Gemeentelijke milieustraten: de aanduiding ‘1.000 ppm’ voor HBCDD in piepschuim 

is conform het sectorplan 85 gewijzigd in ‘1.000 mg/kg’. 

B.4.5 

B.4.5.1 

Beroepsmatig inzamelen: aantal tekstuele wijzigingen voor leesbaarheid en juiste 

interpretatie doorgevoerd. 

B.5 

B.5.1 

Overslaan en opslaan: beperkte tekstuele wijzigingen en het schrappen van een 

onterechte verwijzing naar een andere paragraaf. 

B.5.2.1 Algemeen: Onterechte verwijzing naar een andere paragraaf onder punt d geschrapt. 

B.5.5.1.2 Overige aspecten en vergunningverlening voor opslag: in de derde alinea wordt een 

verwijzing naar artikel 11-e van het Bssa opgenomen alsook toegevoegd dat dat 

artikel van toepassing is op elke inrichting, inclusief stortplaatsen.  

B.5.5.1.4 Tijdelijke opslag brandbaar afval op stortplaatsen: titel aangepast en tekst 

verduidelijkt n.a.v. helpdeskvragen over het juist begrip van deze tekst. 

 Aan de derde bullet onder Afspraken is de afspraak toegevoegd dat de VA elk 

kwartaal Rijkswaterstaat een overzicht stuurt van de totale hoeveelheid liggend afval 

op stortplaatsen t.b.v. verbranding in een AVI, alsook de hoeveelheid die uit de 

opslag is verwerkt. 

 In de tweede alinea onder de subkop ‘Omgevingsvergunning’ is tekst aangevuld 

n.a.v. helpdeskvragen over het juist begrip van deze tekst. 

B.7.3.2.2 Mengen van afvalstoffen is niet toegestaan indien ...: In de vijfde alinea is een deel 

van de tekst weggevallen bij publicatie van LAP3. Dit is hersteld.  

 In de vijfde alinea zijn de categorie nummers geactualiseerd 

B.7.5.4.3 Mengen t.b.v. de productie van immobilisaten (vormgegeven bouwstof): Naar 

aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake Twence (ABRvS 27 

december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206) is de tekst van punt 3 de uitzondering 

m.b.t. zoutcavernes toegevoegd.  

B.7.5.7 Mengen ten behoeven van de inzet als meststof: Titel en tekst zijn beperkt gewijzigd 

om de strekking van deze paragraaf beter te duiden.  

B.10.1 Andere nuttige toepassing: De tekst bij ‘opvulling’ is aangepast aan de Nederlandse 
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situatie en de nieuwe definitie voor ‘opvulling’  die is opgesteld n.a.v. de nieuwe 

Kaderrichtlijn. 

B.12.2 Storten of nuttige toepassing?: De tekst van de tweede alinea is aangepast naar 

aanleiding van de nieuwe definitie voor ‘opvulling’. Daarnaast is naar aanleiding van 

de uitspraak van de Raad van State inzake Twence (ABRvS 27 december 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:4206) een n.a.v. het arrest C-147/15 (Edilizia) ingevoegde 

passage over nuttige toepassing en de eisen die gesteld worden aan materialen voor 

opvulling geschrapt. 

B.12.12 Afvalmining: tekst geactualiseerd n.a.v. de laatste stand van zaken. Betreft de derde 

alinea. 

B.12.13.3 Nuttige toepassing van afval in de diepe ondergrond: Naar aanleiding van de 

uitspraak van de Raad van State inzake Twence (ABRvS 27 december 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:4206) is een n.a.v. het arrest C-147/15 (Edilizia) ingevoegde 

passage over de eisen die gesteld worden aan materialen voor opvulling geschrapt. 

B.12.13.4 

B.12.13.5 

 

Opvullen zoutcavernes: De tekst is in lijn gebracht met de nieuwe definitie 

‘opvulling’. Daarnaast is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State 

inzake Twence (ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206) de n.a.v. het 

arrest C-147/15 (Edilizia) ingevoegde passage over de eisen die gesteld worden aan 

materialen voor opvulling geschrapt. Verder is daar waar ‘opvulling’ gebruikt werd, 

maar (op)vullen wordt bedoeld, de term ‘opvulling’ vervangen.  

B.12.13.6 

 

Storten van afval in de diepe ondergrond: het woord ‘risicobeoordeling’ in de derde 

tekstregel is vervangen door ‘veiligheidsbeoordeling’ en zo in lijn gebracht met 

terminologie uit het Stortbesluit en het Bssa. 

B.12.14 Kern van beleid: De tekst is in lijn gebracht met de nieuwe definitie ‘opvulling’. 

Daarnaast is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake Twence 

(ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206) de n.a.v. het arrest C-147/15 

(Edilizia) ingevoegde passage over de eisen die gesteld worden voor opvulling 

geschrapt. Verder is daar waar opvulling gebruikt werd maar (op)vullen wordt 

bedoeld de term ‘opvulling’ vervangen. 

B.13.5 Specifiek beleid overbrenging voor nuttige toepassing: De term ‘opvulling’ is met de 

definitie in de gewijzigde KRA niet meer van toepassing op bergen in de diepe 

ondergrond. De term ‘opvulling’ is vervangen zodat dat wat bedoeld werd in dit 

hoofdstuk, ongewijzigd blijft.  

B.13.5.5 Overbrenging voor ‘backfilling’: Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 

State inzake Twence (ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206) is een 

n.a.v. het arrest C-147/15 (Edilizia) ingevoegde passage over de eisen die gesteld 

worden aan materialen voor opvulling geschrapt.  

B.13.9 Kern van beleid: Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake 

Twence (ABRvS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206) is, onder de subkop 

‘Overbrenging voor nuttige toepassing’, uit het laatste aandachtsstreepje een n.a.v. 

het arrest C-147/15 (Edilizia) ingevoegde passage over de eisen die gesteld worden 

aan materialen voor opvulling, geschrapt.  

B.14.2 De selectiecriteria voor ZZS: Voor potentiële ZZS geldt vanuit de Wm een zorgplicht. 

Onderaan paragraaf B.14.2 is een paragraaf met de subkop ‘Potentiële ZZS’ 

toegevoegd.  

B.14.3.2 Gevolgen van de POP-verordening voor het toepassen van (gerecycled) afval: 

Beperkte tekstuele wijziging aan de tweede alinea t.b.v. de juiste interpretatie van 

de tekst. 

B.14.4.2 Betekenis voor diverse categorieën van ZZS: De tekst is beter gestructureerd in 

alinea’s en tekstueel verduidelijkt t.a.v. wanneer het LAP geen aanvullend beleid kent 

voor POP-gereguleerde stoffen en stoffen van de restrictielijst. 
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B.14.4.3 Risicoanalyse: Aan deze paragraaf is na de tweede alinea een tekstkader ingevoegd 

die duidelijker moet maken dat de 0,1% concentratiegrens voor ZZS in afvalstoffen 

uitsluitend bepaalt dat volgens het LAP beleid geen risicoanalyse nodig is, maar dat 

dit niet wil zeggen dat andere wetgeving die toeziet op de risico’s van ZZS niet aan 

de orde zou zijn. In tegendeel. 

 Tekstuele verbetering onder punt a.  

 De laatste volzin van de op een na laatste alinea van deze paragraaf wordt geschrapt 

en vervangen door een verwijzing naar de Handreiking risicoanalyse ZZS in 

afvalstoffen die eind november 2018 door Rijkswaterstaat is gepubliceerd. 

 Aan ‘aspect b’ wordt een inleidende alinea toegevoegd en de bestaande tekst krijgt 

de subkop ‘voorbeeld’. 

 Aan het einde van deze paragraaf is een verwijzing opgenomen naar de Handreiking 

risicoanalyse ZZS in afvalstoffen. Deze handreiking gaat in op alle aspecten genoemd 

in deze paragraaf. 

 Op advies van het RIVM [Advies voor een handreiking risicoanalyse ZZS] is de term 

‘risicoanalyse’ vervangen door’ risicobeoordeling’. In hoofdstuk B.14 en op overige 

plekken in het LAP waar risicoanalyse bedoeld wordt zoals in paragraaf B.14.4.3 is de 

term ‘risicoanalyse’ vervangen door ‘risicobeoordeling’.  

B.14.5.1 Risicoanalyse [ZZS]: figuur 4 is vervangen door de figuur die ook is opgenomen in de 

Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen.  

B.14.5.3 Vergunningverlening en beoordeling van meldingen [ZZS]: tussen de eerste en 

tweede paragraaf is volgende toelichting toegevoegd: De juridische basis voor een 

dergelijke analyse wordt vooralsnog gevonden in de Wabo, namelijk dat bij het 

verlenen van omgevingsvergunningen, onderdeel milieu, rekening gehouden moet 

worden met artikel 10.14 van de Wm en dus met het LAP. Ook de eerste volzin van 

de volgende alinea is aangepast om het huidig kader beter weer te geven. 

B.14.5.3.1 Altijd rekening houden met ZZS:  Hier is een verwijzing opgenomen naar het rapport 

‘ZZS in afval’ dat door SGS-Intron in opdracht van Rijkwaterstaat is opgesteld. 

B.14.6 Kern van beleid: Voor potentiële ZZS geldt vanuit de Wm een zorgplicht. Boven de 

sub-kop ‘Toepassing van de algemene beleidslijn’ is deze paragraaf hierop 

aangevuld. Ook is de term ‘risicoanalyse’ vervangen door ’risicobeoordeling’.  

 Tekst betreffende de aspecten a, b, en c van de risicoanalyse is aangepast zodat 

deze aansluit bij de in november 20218 gepubliceerde Handreiking risicoanalyse ZZS 

in afvalstoffen (RWS).  

B.15.5 Storten: Tekstuele wijzigingen in de twee alinea’s boven de tabel. Met deze 

wijzigingen is duidelijker gemaakt of het beleid een NAVOS-locatie of betreft of niet 

en wanneer sprake is van het heropenen van een eerder gesloten stortplaats. 

Daarnaast is de zin over de rol van de minister in de beslissing over heropening 

geschrapt. 

 Uit tabel 10 is de lege regel (direct onder ‘Stainkoeln’) geschrapt. 

B.15.6  Kern van beleid: Tussen het bestaande derde en vierde aandachtstreepje zijn drie 

nieuwe aandachtstreepjes toegevoegd.  

Deel D – Vergunningverlening en toezicht 
 

D.3.2.1 Toepassingsgebied [AV-beleid en AO/IC]: De formulering van b) komt als volgt te 

luiden om de juiste interpretatie te bewerkstelligen: ‘bedrijven die een vergunning 

nodig hebben op grond van het Besluit Inzamelen Afvalstoffen’. 

D.3.8 Kern van beleid: Het A&V-beleid (paragraaf D.3.3.2) en de AO/IC (paragraaf D.3.4.3) 
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zijn toegevoegd aan de kern van beleid. 

Deel E – Sectorplannen 
 

Alle SP Wijzigingen in afvalcategorieën van bijlage F.05 zijn overeenkomstig doorgevoerd in 

de sectorplannen waar naar deze categorieën wordt verwezen. 

 In alle sectorplannen waarbij bij overbrenging vanuit Nederland ‘t.b.v. Storten’ een 

voetnoot over ‘overbrenging t.b.v. opvulling’ stond, is deze weggehaald. 

E.01 Huishoudelijk restafval: In de toelichting op de minimumstandaard is verduidelijkt dat 

het verbod op storten ook betrekking heeft op vervolgbewerking van deelfracties 

elders.  

E.02 Restafval bedrijven: In de toelichting op de minimumstandaard is verduidelijkt dat 

het verbod op storten ook betrekking heeft op vervolgbewerking van deelfracties 

elders. 

E.03 Procesafhankelijk industrieel afval: In minimumstandaard onder b is een onbedoelde 

onderlijning verwijderd.  

 In paragraaf III bij  ‘Overbrenging vanuit Nederland’ is bij ‘t.b.v. Storten’ de alinea 

over ‘opvulling’ verwijderd.  

 In de verwijzingstabel naar andere sectorplannen in paragraaf IV is bij ‘slibben’ 

aangevuld dat het gaat om ‘slibben uit de biologische reiniging’ van afvalwater. 

 Uit paragraaf V (4. Toelichting op de minimumstandaard) is een alinea over opvulling 

en grensoverschrijdend transport voor opvulling geschrapt. 

E.05 Textiel: In de tweede alinea onder ‘Ketenaanpak binnen VANG i.p.v. ketengericht 

afvalbeleid’ is de tekst m.b.t. indeling op de Groene en Oranje lijst geschrapt omdat 

deze werkwijze afwijkt van de werkwijze in ons omringde landen.  

E.06 GFT van huishoudens: in de afbakening van het sectorplan is ‘plantaardige olie’ als 

voorbeeld verwijderd en zijn de THT en TGT bepalingen als twee bullets 

gepresenteerd.  

 Wijziging van wat wel en niet onder GFT valt, t.a.v. theezakjes, koffiepads, 

verpakkingen en kattenbakkorrels. 

E.07 Organisch bedrijfsafval: In de afbakening zijn de THT en TGT bepalingen als twee 

bullets gepresenteerd.   

 In toelichting op de minimumstandaard is de verwijzing naar de definitie van 

‘compost’ uit de meststoffenwet toegevoegd.  

E.08 Groenafval: De tekst van de minimumstandaard is gecorrigeerd op inconsistenties 

met de afbakening van het sectorplan en geldende vrijstelling of ontheffingen. 

 Ook de toelichting van paragraaf IV is daarop aangepast. 

 In de tabel van paragraaf IV (verwijzing naar andere sectorplannen) is de verwijzing 

voor ‘graszoden’ naar SP Grond gewijzigd in ‘Beleidskader’.  

 In toelichting minimumstandaard is de verwijzing naar de definitie van ‘compost’ in 

de meststoffenwet toegevoegd. 

E.09 Afval van openbare ruimte:  In de toelichting op de minimumstandaard is 

verduidelijkt dat het verbod op storten ook betrekking heeft op vervolgbewerking van 

deelfracties elders. 

E.11 Kunststof en rubber: In de opsomming onder ‘Ontwikkelingen afvalstroom en 

minimumstandaard’ is een voetnoot opgenomen met een verwijzing naar de 

toelichting op het sectorplan over pyrolyse en chemische recycling. 
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 In paragraaf V is een alinea opgenomen over pyrolyse van kunststoffen en wanneer, 

afhankelijk van de inzet van de verkregen elementen, wel of geen sprake is van 

recycling. Bij pyrolyse en vervolgens inzet als brandstof is geen sprake van recycling 

maar van ‘andere nuttige toepassing’.  

E.12 Metalen: De afbakening van dit sectorplan is aangevuld met de opmerking dat  de 

ferro en non-ferro fractie van AVI-bodemas niet onder dit sectorplan valt maar onder 

SP20 (AVI-bodemas). 

E.16  In de toelichting op de minimumstandaard is verduidelijkt dat het verbod op storten 

ook betrekking heeft op vervolgbewerking van deelfracties elders. 

E.19 Afval van de gezondheidzorg (...): In de toelichting is verduidelijkt dat 

decontamineren ook is toegestaan bij euralcode 18 02 02 als toelichting bij de 

minimumstandaard. Ook zijn andere tekstuele wijzigingen aangebracht in deze 

alinea’s. 

 Er is een alinea aan de toelichting toegevoegd over pharmafilter in relatie tot de 

minimumstandaard. 

E.20 AVI-bodemas: In de beschrijving van de minimumstandaard en in de beschrijving van 

de ‘ontwikkelingen minimumstandaard’ is een aantal tekstuele wijzigingen 

doorgevoerd om de terminologie voor leesbaarheid en juiste interpretatie te 

bewerkstelligen. Ook is de beschrijving vereenvoudigd naar aanleiding van 

onduidelijkheden voor de uitvoeringspraktijk en is de verwijzing naar SP12 voor de 

ferro en non-ferro fractie geschrapt.  

 In paragraaf III zijn wijzigingen doorgevoerd rond de bepalingen t.a.v. overbrenging 

t.b.v. opvulling. 

 Aan de tabel met verwijzingen naar andere sectorplannen is een nieuwe verwijzing 

toegevoegd voor ketelas als monostroom, nl. een verwijzing naar SP21 (Vliegas). 

E.21 AVI-vliegas: In de afbakening (paragraaf I) en de bijhorende toelichting op de 

afbakening is verduidelijkt dat AVI-ketelas, die als monostroom wordt afgevoerd, ook 

onder dit sectorplan valt. De titel van het sectorplan is derhalve ook aangepast. 

E.22 Assen van slibverbranding: In de toelichting op de minimumstandaard is verduidelijkt 

dat het verbod op storten ook betrekking heeft op vervolgbewerking van deelfracties 

elders. 

E.24 Reststoffen energiewinning uit biomassa: In paragraaf III zijn de bepalingen rond 

overbrenging t.o.v. opvulling gewijzigd en ook deels geschrapt. 

E.26 Rookgasreinigingsresidu: De minimumstandaard is aangepast t.a.v. de bepalingen 

van kwik en ZZS. Een zelfde aanpassing rond ZZS is doorgevoerd in paragraaf III 

(overbrenging).  

 In paragraaf III zijn de bepalingen rond overbrenging t.o.v. opvulling 

geherformuleerd. 

 In de tabel van paragraaf IV is de verwijzing naar SP82 (kwik) geschrapt. 

E.28 Gemengd BSA en vergelijkbaar: In de toelichting op de minimumstandaard is 

verduidelijkt dat het verbod op storten ook betrekking heeft op vervolgbewerking van 

deelfracties elders. 

E.29 Steenachtig materiaal: In paragraaf III zijn de bepalingen rond overbrenging t.o.v. 

opvulling geherformuleerd. In de toelichting zijn overeenkomstige wijzigingen 

aangebracht. 

E.30 Zeefzand: In paragraaf III zijn de bepalingen rond overbrenging t.o.v. opvulling 

gewijzigd en ook deels geschrapt. In de toelichting zijn overeenkomstige wijzigingen 

aangebracht. 

E.31 Gips: In paragraaf III zijn de bepalingen rond overbrenging t.o.v. opvulling gewijzigd 
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en ook deels geschrapt. In de toelichting zijn overeenkomstige wijzigingen 

aangebracht. 

E.33 Dakafval: Omdat in de uitvoeringspraktijk is gebleken dat de voorgeschreven 

verwerking tot problemen leidt bij de eindverwerking van het residu, is de 

minimumstandaard aangepast. 

E.35 Straalgrit: In paragraaf III bij ‘Overbrenging vanuit Nederland’ is bij ‘t.b.v. Storten’ 

de alinea over ‘opvulling’ verwijderd. 

 In de toelichting is de alinea over ‘opvulling en de uitvoer daartoe’ geschrapt. 

E.36 Hout: Tekstuele wijzigingen in de toelichting: onder de kop ‘verbranden van afvalhout 

afkomstig van de eigen inrichting’ t.b.v. juiste interpretatie van vergunningsplicht.  

E.37 Asbest: Beperkte tekstuele wijziging ter verduidelijking en juiste interpretatie van de 

minimumstandaard.  

E.39 Grond: uit de toelichting onder paragraaf V is de uitleg over ZZS weggehaald. 

E.40 Baggerspecie: Tekst van de minimumstandaard is gewijzigd i.v.m. een foutieve 

opmerking dat reinigingsresidu gestort zou mogen worden in een baggerspeciedepot.  

 Uit de toelichting onder paragraaf V is de uitleg over ZZS weggehaald. 

E.54 Sloopschepen: tekst is gewijzigd i.v. de reeds in werking getreden Verordening (EU) 

2013/1257 (verordening scheepsrecycling) waardoor verplichtingen voor bepaalde 

groepen sloopschepen veranderen.  

E.56 Afgewerkte olie: In de toelichting op de afbakening (paragraaf IV) wordt duidelijk 

gemaakt dat ook transformatorolie onder dit sectorplan valt. Ook wordt de term ‘as 

received’, die in de afbakening wordt gebruikt (paragraaf I), nader geduid. 

E.65 Dierlijk afval: In de toelichting is een verwijzing toegevoegd naar de notitie 

‘Afbakening VDB en Kra t.a.v. dierlijke bijproducten’ van Omgevingsdienst Regio 

Nijmegen.  

E.67 Halogeenarme oplos- en reinigingsmiddelen: Opmaak en standaardteksten in 

paragraaf III zijn in overeenstemming gebracht met de andere sectorplannen.  

E.68 Halogeenhoudende oplosmiddelen: tekstcorrectie in laatste zin van de tweede alinea 

onder I 

E.72 Zwavelzuur: In paragraaf III bij ‘Overbrenging vanuit Nederland’ is bij ‘t.b.v. Storten’ 

de alinea over ‘opvulling’ verwijderd. Uit de toelichting is de alinea over ‘opvulling en 

uitvoer daartoe’ geschrapt. 

E.73 Sterk verontreinigde afvalwaterstromen: Ter verduidelijking is de tekst van de 

minimumstandaard onder II bij b beperkt gewijzigd.  

 In paragraaf III bij ‘Overbrenging vanuit Nederland’ is bij ‘t.b.v. Storten’ de alinea 

over ‘opvulling’ verwijderd. Uit de toelichting is de alinea over ‘opvulling’ geschrapt. 

E.78 ONO-filterkoek: Aan de minimumstandaard is een bullet over toepassing in 

zoutcavernes toegevoegd. De toelichting is overeenkomstig aangevuld. 

 In paragraaf III bij ‘Overbrenging vanuit Nederland’ zijn twee passages over 

‘opvulling’ verwijderd. 

E.79 Ontwikkelaar en Fixeer: Op basis van  aan het rapport “Onderzoek lozing van 

zilverhoudende baden” d.d. 18 mei 2018, kenmerk I&BBF6500-101-100R001F1.0 van 

Royal HaskoningDHV wordt lozen –onder voorwaarden- toegestaan. In het sectorplan 

is dit uitgewerkt.   

E.81 Hardingszouten: Aan de minimumstandaard is een zin over toepassing in 

zoutcavernes toegevoegd. De toelichting is overeenkomstig aangevuld. 

 In paragraaf III bij ‘Overbrenging vanuit Nederland’ is bij ‘t.b.v. nuttige toepassing’ 
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de alinea over ‘opvulling’ verwijderd. 

E.82 Kwik en kwikhoudend afval: Door het hele sectorplan en toelichting zijn wijzigingen 

doorgevoerd n.a.v. de nieuwe Kwikverordening. 

E.83 Arseensulfide slib en –filterkoek: In paragraaf III bij ‘Overbrenging vanuit Nederland’ 

is bij ‘t.b.v. nuttige toepassing’ de alinea over ‘opvulling’ verwijderd. 

E.84 Overige recyclebare monostromen: Naar aanleiding van vorderingen in kennis en 

mogelijkheden over de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal is voor deze 

stroom een minimumstandaard ingevoegd. Ook paragraaf III en de toelichting is 

aangevuld voor ‘luiers en incontinentiemateriaal’.  

 In de tekst van “Ontwikkelingen afvalstroom en minimumstandaard” van paragraaf II 

zijn alinea’s ten aanzien van ‘matrassen’ en ‘luiers en incontinentiemateriaal’ 

toegevoegd. 

E.85 Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS): De toelichting over inzamelen van EPS-

bouwafval apart van EPS-verpakkingsafval op de milieustraat is in lijn gebracht met 

de inhoud van de brief van DGMI (Lapperre) aan VNG van 18 juni 2018 (kenmerk 

IENW/BSK-2018/108121). 

 Ook is aan de toelichting onder ‘inzamelen’ een alinea toegevoegd over de 

producentenverantwoordelijkheid die geldt voor EPS-verpakkingen, overeenkomstig 

de toelichting die is opgenomen in de sectorplannen 41 t/m 43 over deze 

producentenverantwoordelijkheid. 

 Nadere bepalingen omtrent de wijze waarop verwerking plaats mag vinden 

conform de POP-verordening zijn aan de minimumstandaard ter verduidelijking 

toegevoegd. 

Deel F – Bijlagen  
 

F.1.1 Gebruikte afkortingen: de duidingen van de afkortingen Dx, VROM en Rx zijn 

geactualiseerd of gecorrigeerd op onjuistheden. 

F.2.1 Documenten waarnaar wordt verwezen in het LAP: De titel is gewijzigd naar 

‘referenties’ omdat hier ook documenten genoemd worden die belangrijke 

achtergrond informatie kunnen geven maar waar niet specifiek naar verwezen 

wordt.  

 De ECHA-richtsnoer voor afval en teruggewonnen stoffen (2016) is toegevoegd. 

F.7.2 De voorbeelden [indeling van verwerkingshandelingen]: Aan het einde van elk 

voorbeeld is de verwijzing naar ‘zie ook het kader aan het begin van deze bijlage’ 

vervangen door een juiste verwijzing naar ‘Zie ook paragraaf 7.1.1’. 

F.3 Begrippenlijst: In verband met de definitie voor ‘opvulling’ in de gewijzigde KRA is 

het genoemde voorbeeld ‘opvulling’ bij de definitie van Andere nuttige toepassing 

aangepast.  

 In verband met de wijzing van de definitie voor opvulling is de term ‘bergen in de 

diepe ondergrond’ gecreëerd.   

 De definitie van ‘compost’ is opnieuw geformuleerd.  

 Omdat n.a.v. de uitspraak van de Raad van State inzake Twence (ABRvS 27 

december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4206. ) de bepaling ‘inert’ voor bergen in de 

diepe ondergrond is geschrapt (was n.a.v. het arrest C-147/15 (Edilizia) 

toegevoegd), is een definitie van ‘inerte afvalstoffen’ niet meer nodig in het LAP.  

 Omdat de definitie van inerte afvalstoffen voor mijnen en groeves is geschrapt is ook 

de definitie van ‘inerte afvalstoffen (in alle andere situaties)’ overbodig geworden en 

geschrapt.  
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 In verband met de nieuwe definitie ‘opvulling’ in de gewijzigde KRA is de in het LAP 

reeds bestaande definitie van de term ‘opvulling’ gewijzigd.   

 Omdat de definitie van opvulling is gewijzigd is ook de definitie van ‘opvulmateriaal’ 

in lijn gebracht en aangepast. 

 Het begrip ‘zeer zorgwekkende stoffen’ is toegevoegd aan de begrippenlijst. 

F.5 Afvalcategorieën:  

 In de categorieën 107, 108 en 109 wordt de zinsnede ‘buiten de inrichting afkomstig 

is’ geschrapt. 

 De beschrijving van metallisch kwik is aangepast n.a.v. de nieuwe kwikverordening. 

F.6.2 

 

Onderscheid nuttige toepassing en verwijdering algemeen: Een n.a.v. het arrest C-

147/15 (Edilizia) ingevoegde passage over de eisen die gesteld worden aan 

materialen voor opvulling is geschrapt. 

F.6.7 Op of in de bodem brengen (bij paragraaf A.4.3.7.2): De tekst is in lijn gebracht met 

de nieuwe definitie ‘opvulling’. De n.a.v. het arrest C-147/15 (Edilizia) ingevoegde 

passages over de eisen die gesteld voor opvulling, zijn geschrapt.  

F.7.2 

F.7.2.2 

F.7.2.5 

De voorbeelden: De uitwerking van de casus voor ‘thermisch immobiliseren’ van 

inert materiaal (F.7.2.2) en verbranden van afval in een AVI (F.7.2.5): is in lijn 

gebracht met de wijzingen rondom ‘opvulling’.   

F.8 Wet- en regelgeving: De toelichting bij ‘vrijstellingsregeling plantenresten’ is 

aangepast overeenkomstig de aanpassingen aan het sectorplan 08. 

F.9 Uitvoeren LCA’s i.r.t het LAP: De uitgewerkte mLCA-methodiek is op een aantal 

punten gewijzigd op basis van ontvangen aanbevelingen.  

F.11.3.2.1 

F.11.3.2.2 

Afvalstoffen die ZZS van bijlage XVII REACH ...(): Aantal tekstuele wijzigingen aan 

titel en paragraaf ten einde een juiste interpretatie beter te ondersteunen. 

F.11.4 Combinatie van regelgeving en beleid ...[ZZS]: Na de eerste alinea is een 

paragraaftitel ingevoegd ‘F.11.4.1  De concentratiegrenswaarde LAP voor ZZS’ en is 

de eerste alinea anders geformuleerd (taalkundig beter). Vervolgens is onder 

tabel 17 een alinea én een nieuwe figuur ingevoegd die duidelijk moeten 

omschrijven waarvoor de concentratiegrenswaarde LAP wel en niet voor is bedoeld. 

Ervaringen uit de praktijk wijzen namelijk uit dat de concentratiegrenswaarden uit 

het LAP niet altijd op een juiste manier door de markt wordt gelezen en gebruikt.  

 Na bovenstaande is een tweede paragraaftitel ingevoegd namelijk ‘ F.11.4.2  

Beoordelen van menghandelingen en van afval-of-product’. 

 In tabel 18 zijn de titels van de eerste twee rijen aangevuld zodat het verschil 

tussen de bepalingen van de verschillende rijen duidelijker wordt. 

 De mengbepalingen die zijn weergegeven in de middelste kolom zijn aangevuld met 

een verwijzing naar het specifieke mengbeleid voor ZZS houdende afvalstoffen zoals 

dat is beschreven in paragraaf B.14.6. 

 In het vakje laatste rij/laatste kolom is de zin die begint met ‘De status einde afval 

of ...’ aangevuld om beter te omschrijven wat hier wordt bedoeld. 

F.11.5.1.2 Bepalingen voor einde-afval of bijproduct [ZZS]: Aan de eerste alinea direct onder 

de titel zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van waar deze 

alinea over gaat. Ook is de titel van tabel 19 aangevuld met de bepaling ‘die op de 

markt worden gebracht’ en is in de laatste kolom van de tabel op twee plaatsen 

tekst toegevoegd met als doel betere begrijpelijkheid. 

 


