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Informatie bij de kennisgeving 

U heeft een kennisgeving ingediend op grond van Verordening (EG) 1013/2006 (hierna: de 

Verordening). De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van 30.000 ton grond en 

stenen die gevaarlijke stoffen bevatten met Euralcode 17 05 03*. De afvalstoffen zijn niet 

ingedeeld op de Bazel- en OESOlijst.  

De afvalstoffen zijn afkomstig van Bodenannahmezentrum Birsfelden, Halle 494, Hafenstrasse 92, 

4127 Birsfelden, Zwitserland. De afvalstoffen zijn bestemd voor en worden verwerkt bij Theo 

Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V., Kwelderweg 15, 9979 XN Eemshaven, Nederland. 

De aanvraag is ingediend voor 80 transporten in de periode van 15 augustus 2021 tot en met 

14 augustus 2022. 

De verontreinigde grond komt vrij bij verschillende bouw- en saneringsprojecten in Zwitserland. 

Het grootste gedeelte van de verontreinigde grond die op deze kennisgeving wordt overgebracht 

is afkomstig van twee projecten: 

1. Sanering van het terrein Am Walkeweg Bazel. Hier zal ongeveer 160.000 ton worden

afgegraven waarvan naar verwachting 20.000 ton op deze kennisgeving zal worden

overgebracht vanwege metalen > BBK.

2. Sanering van de locatie Cour de Gare, Sion. Hier zal ongeveer 15.000 ton worden

afgegraven waarvan naar verwachting 2.000 ton op deze kennisgeving zal worden

overgebracht vanwege metalen > BBK.

De afvalstoffen liggen opgeslagen op drie depots van de prodcent. Het transport vindt vanaf de 

volgende drie depots plaats:  

- Eberhard Recycling AG (Platz, Werk 483) Platz 483, Hafenstrasse 92, CH 4127 Birsfelden,

Zwitersland.

- Bodenannahmezentrum Birsfelden Halle 494, Hafenstrasse 92, CH 4127 Birsfelden,

Zwitersland.

- Eberhard Recycling AG International Waste Management, Project Manager Lo. CH 4057

Basel, Zwitersland.
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De verontreinigde grond wordt voorafgaand aan overbrenging geanalyseerd en samengevoegd 

met verontreinigde grond van dezelfde vervuilingsklasse. Grond wordt mogelijk droog-

mechanisch verwerkt (triëren, sorteren, zeven en breken) om de gewenste 

materiaaleigenschappen van het materiaal voor de ontvanger te waarborgen. Grond die na 

thermische reiniging niet zal voldoen aan klasse industrie volgens het BBK wordt overgebracht op 

deze kennisgeving. 

 

Bij Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. wordt de verontreinigde grond thermisch gereinigd. 

De organische verbindingen worden hierbij verwijderd. De thermische reiniging is een 

noodzakelijke voorbehandeling van de verontreinigde grond voordat deze nuttig kan worden 

toegepast. 

Volgens opgave van de kennisgever het materiaal na de thermische reiniging voor 100% uit 

grond die niet voldoet aan klasse industrie volgens het BBK. 

 

De thermisch gereinigde grond wordt aangeboden bij Afvalzorg immobilisatie ter immobilisatie. 

De afzet hiervan is aangetoond door een contractuele overeenkomst tussen Theo Pouw 

Secundaire Bouwstoffen B.V. en Afvalzorg immobilisatie voor immobilisatie van alle gereinigde 

grond die op deze kennisgeving ontstaat. 

 

Toetsing 

 

Op basis van de bij de kennisgeving overgelegde informatie wordt het volgende vastgesteld: 

 

De verwerking wordt ingedeeld als verwijdering onder code D10. 

 

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029. In 

sectorplan 39 staat vermeld dat PCB-houdende grond thermisch gereinigd dient te worden, 

waarbij de PCB’s worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Ook staat vermeld dat 

alleen een D-handeling mogelijk is voor PCB-houdende grond. Grond wordt gezien als PCB-

houdend wanneer het totale gehalte aan polychloorbifenylen, plychloorterfenylen, 

monomethyltetrachloordifenylmethaan, monomethyldichloordifenylmethaan en 

monomethyldibroomdifenylmethaan hoger is dan 0,5 mg/kg (as received) per congeneer 28, 52, 

101, 118, 138, 153 en 180. Uit de aangeleverde analyses blijkt dat de over te brengen grond als 

PCB-houdend wordt aangemerkt. De juiste indeling van overbrenging is dan ook aangegeven op 

het kennisgevingsdocument. 

Na het thermisch reinigen waarbij de PCB’s worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet, 

dient de grond volgens sectorplan 39 nuttig toegepast te worden. Bij het beoordelen van deze 

kennisgeving wordt dan ook de definitie van nuttige toepassing aangehouden zoals deze is 

omschreven in artikel 2 lid 6 van de Verordening. 

 

Deze beschikking ziet slechts op de toestemming voor de overbrenging en de nuttige toepassing 

na de thermische reiniging van afvalstoffen in de zin van de EVOA en ziet niet op de kwalificatie  

van deze afvalstoffen, als grond of bouwstof in de zin van het Besluit bodemkwaliteit en de 

Regeling bodemkwaliteit. 

 

De betrokken partijen hebben een contract afgesloten dat voldoet aan de bepalingen van de 

Verordening. 

 

De aanvraag is voorgelegd aan het bevoegd gezag met de vraag of op de door de kennisgever 

opgegeven locatie sprake is van een vergunde inrichting met voldoende capaciteit voor de 

ontvangst, opslag of verwerking van de over te brengen afvalstoffen en of deze vergunning 



 

 

 
 

 

 Pagina 3 van 5  
 

Inspectie Leefomgeving en 

Transport 

Ons kenmerk 

C H0016988 

 

toereikend is voor deze handeling(en). Het bevoegd gezag heeft op 29 juli 2021 aangegeven dat 

voor de inrichting een toereikende vergunning aanwezig is met voldoende capaciteit. 

 

Gelet op de Verordening en op het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 wordt besloten: 

 

 

BESLUIT – DECISION 

 

I. Geen bezwaar te maken tegen de overbrenging van de afvalstoffen als vermeld op het 

bijgevoegde en in vak 20 afgestempelde kennisgevingdocument van kennisgeving 

CH0016988 en gedurende de periode als vermeld in dit vak 20. 

 

Not to lodge an objection to the intention to ship the waste as described in the attached 

notification document with reference CH0016988, which is signed in block 20 and during 

the period mentioned in block 20. 

 

II. Alle tijdens de procedure overgelegde documenten maken onderdeel uit van dit besluit. 

 

All documents submitted during the notification procedure are part of this decision.  

 

III. Vervoerders die in Nederland afvalstoffen transporteren, dienen als vervoerder 

opgenomen te zijn in het VIHB-register. 

 

Transport companies shipping waste in the Netherlands must be registered as 

‘vervoerder’ (carrier) in the VIHB-register. 

 

IV. De vervoerders moeten de afvalstoffen via de grensovergang De Rijn / Lobith, Emmerich 

overbrengen. 

 

The transporters must ship the waste through the border crossing point De Rijn / Lobith, 

Emmerich. 

 

V. Elk transport moet vergezeld gaan van het daarop betrekking hebbende 

vervoersdocument en de afschriften van het kennisgevingsdocument met de schriftelijke 

toestemmingen en de voorwaarden die door de betrokken bevoegde autoriteiten 

respectievelijk zijn verleend en gesteld.  

 

Each transport must be accompanied by its specific movement document and copies of 

the notification document containing the written consents and the conditions of the 

competent authorities concerned shall accompany each transport.  

 

VI. Ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikelen 19.1a en 19.1c van 

de Wet milieubeheer; artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 21 van de 

EVOA wordt de volgende informatie uit de beschikking op www.ilent.nl/evoa 

gepubliceerd: kennisgevingsnummer; naam exporteur - kennisgever; locatie exporteur - 

kennisgever; naam importeur - ontvanger; locatie importeur - ontvanger; naam 

producent(en) van de afvalstoffen; locatie producent(en) van de afvalstoffen; naam 

verwijderingsinrichting of inrichting voor nuttige toepassing; locatie 

verwijderingsinrichting of inrichting voor nuttige toepassing; land van invoer; benaming 

afvalstoffen; OESO-code; Bazel-code; EURAL-code(s); handeling tot verwijdering / 

nuttige toepassing; datum besluit; besluit; geplande periode voor overbrenging(en); 

totaal geplande hoeveelheid; totaal aantal geplande overbrenging(en). 
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Bezwaar 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene 
wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar 
aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het 
adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
de gronden van het bezwaar. Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. Het 
bezwaarschrift kunt u richten aan: Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische zaken, Postbus 
16191, 2500 BD Den Haag, onder vermelding van “bezwaar-EVOA” op de enveloppe en op het bezwaarschrift. 
Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening 
te treffen. Informatie over een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl. 
 
Objection  
If you do not agree with this decision, you can lodge a written objection against this decision within six weeks 
of the date on which this decision was sent. The objection must be signed and contain at least: the name and 
address of the petitioner; the date; a description of the decision against which the objection is directed; the 
grounds of the objection. We would also like to receive your telephone number or e-mail address. You can 
address the notice of objection to: Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische zaken, Postbus 
16191, 2500 BD Den Haag, Nederland, stating "bezwaar EVOA" on the envelope and on the objection. Is 
there a sense of urgency? Then you can ask the Raad van State to take a preliminary injunction. More 
information about the preliminary injunction can be found at www.rechtspraak.nl. 
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